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ΓΡΑΦΕΙΑ
'Οδός ΆΛιζάγδρου Σούτσον άριθ. 17, Πάροδος Λυκαβητοϋ.

Ο ΒΟΛΤΑΣ
ΚΑΙ Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ'

ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

«Διάνοια ισχυρά χαι ταχιίαι Ιάιαι μιγάΔαι χαί ίίχαιαι, χαρα· 
χνήρ άιρασιωμινος χαι eiJixpirijc, toiatiea ησαν ta χυριαρχοϋννα 
σίοιχνΐα παρά ιΰ BoAta. Ή φιλοίοίία, ί προς ti χρήμα Ζρω< χαι 
γ3 πνιϋμα τής αντιζηλίας ονϊαμ&ς exi τών πράζιών του etipiaxor 
ηχά, τουναντίον δτ δ πράς τήν μτλζτην ζήλος τον διίμτιντ μίχρι 
ι/Λους αγνός χάσης χοσμ,χής συμμττοχής». «’Λραγώο

Ό μέγας φυσικός ’Αλέ

ξανδρος Βόλτας, έγεννήθη 

έν Κόμω τής Λομβαρδίας, 

τή 18η Φεβρουάριου 1745 

χαί απέθανεν έν τή αύτή 

πόλεί,τή 6η Μαρτίου 1827.

Έν. ήλιχία 18 έτών εί- 

χεν αλληλογραφίαν μετά του 

ήγουμένου Νολέ χαί συννε- 

νοειτο μετ’ αύτοϋ έπί τών 

σημαντικωτέρων ζητημάτων 

τής φυσικής επιστήμης’ εί- 
χοσιτετραετής δέ ών, έπε- 

χείριοε να χαθορίοητήν θεω
ρίαν τής Λουγδοινικής Λαγήνου, άλλ’ ή πρώτη αύτη απόπειρα 

του δέν περιεϊχεν ή ιδέας συστηματιχάς, πολλαχου δ’ ολίγον ορ

θός, έξ ων ή έπιστήμη ούδέν όφελος έχαρπώθη.

Δεύτερον όμως δπόμνημά του συνταχθεν τώ 1771, προύξένησε 

βαθυτέραν έντύπωσιν χαί ύπήρξεν αφορμή να δοθή τώ νεαρω φυ

σιοδίφη ίδιάζουσα θέσις εν τή Βασιλική Σχολή του Κόμου κα! όλί

γον μετά ταΰτα ή τοΰ χαθηγητοΰ τής Φυσιχής.

Έν τώ δευτέρω τούτφ ύπομνήματι ό Βόλτας εξέθετε τούς δια

φόρους τρόπους τής παραγωγής ήλεχτριχών φαινομένων διά τής 

πιέσεως, έπικρούσεως χ.τ.λ. χαί ωριζεν έν έχάστη περιπτώσει τό 

γένος τοΰ αναπτυσσόμενου ήλεκτρισμού, τών ύποβαλλομένων είς 

πειραματικήν απόδειξιν σωμάτων. Όλίγον χρόνον μετά τοΰτο έπε- 

νόησε τόν διαρκή ή λ ε χ τ ρ ο φ ό ρ ο ν, οδτινος ή χρήσις κατέστη 

τοσούτον χρήσιμος είς όλας σχεδόν τας έρεύνας, ένθα αί αναπτυσ

σόμενα! ήλεκτρικαί ποσότητες ύποβάλλονται είς άλληλο-σύγκρι- 

σιν,— είς τήν μελέτην τοΰ νόμου τής διανομής τοΰ ηλεκτρισμού 

έπί τής έπιφανείας τών σωμάτων, —είς τήν διάχυσιν αυτού έν τώ 

άέρι, χ.τ.λ.

Κατά τήν αυτήν εποχήν β Βόλτας άνεκάλυΦε τόν ήλεκτρικον 

συμπυκνωτήν, δργανον δια τοΰ όποιου δύναται τις έντελώς 

νά αίσθητοποήση ποσότητας τοΰ ηλεκτρισμού, τέως απαρατηρή- 

τους. Τώ δέ 1776 καί 1777 άναζητών τήν φύσιν καί τήν σύνθε- 

σιν τοΰ εύφλεκτου αερίου τών τελμάτων, συνέλαβε τήν ιδέαν τού 

εύδιομέτρου, οργάνου δι’ οδάναλύουσιν τόν άέρα χαι τά πε- 

ριέχοντα οξυγόνου αέρια, όπερ παρέχει τας καλειτέρας εκδουλεύ

σεις «ίς τούς χημικούς,—εφεύρε τήν δι’ υδρογόνου αερίου διαρκή 

λυχνίαν, τό ή λ ε κ τ ρ ικ ό ν πυρόκροτον, σκεύος χαλ- 

κούν, έκπέμπον βιαίως καί είς μακράν άπόστασιν τό έπίπωμα αυ

τού, έξαπτΟμένων δι’ ήλεκτρικοΰ σπινθήρας τών έν αύτώ περιεχο

μένων πνευμάτων, ήτοι αέρος, ύδρογόνου χ.τ.λ.

*:
* *

(*) ’Επί τη ιύχσιρ/α τή< έχ«:οντα,τηρίοο< τής άν«χ«λύψ,ω( τή< ήλίχτρι- 
Στήλης, χαβ’ ήν θέλει βυνιλθιι Συνέδριο» τών τηλίγρσφητών πασών 

τών χωρών τής γής χαί 9ίλ«ι χατατεθή χαί ορίιχάλχιννς στέφανος ύπό τούς 
πρόποδας τοϋ άνδριάντος τοϋ ίφιυρέτου Άλιξ. Βόλτα, έν Κόμω τής ’Ιτα
λίας, τή γίνιδλ'ω αύτοϋ χόλ,ι. ευχαρίστως δημοσιώομιν έπί τή πιριντέσκ 
ταύτη τήν βιογραφίαν τοϋ προδρόμου τούτου τής ηλεχτριχής τηλεγραφίας, 
μετά Αναγραφής τών ϊργων χαί «ναχαλόψιων αύτου, ώ; χαί συντόμου περι
γραφής τής χωμοπόλεως τοϋ Κόμου χα'ι τοϋ συγχροτηθησομένου Συνεδρίου.

Μέχρι τής έποχής ταύτης β Βόλτας’ δέν είχεν έξέλθη τής γε- 

νεθλίουαυτού πόλεως. Τώ 1779 έπεσχέφθη τδν Έδουάρδον 

Halley, περιώνυμον αστρονόμον "Αγγλον, έν Βέρνη, τόν 

Ό ρ ά τ ι ο ν S e. a u s s u r θ, σοφόν φυσικόν και γεωλόγον 

καί καθηγητήν έν Γενεύη, τόν Βολταϊρον έν Ferney καί άλλους 

συγχρόνους αύτώ επιφανείς έπιστήμονας, μετήνεγκε δέ καί τά 

γαιώμηλα τή έποχή ταύτη τοϊς συμπατριώταις αύτού. Ή δέ έξι- 

στόρησις τοΰ επιστημονικού τούτου ταξειδίόυ, ήν έξεπόνησεν έ 

Βόλτας τότε, μόλις έξετυπώθη κατά τό 1827 έτος.

Δημιουργηθείσης δέ έδρας τής φυσιχής τώ 1779, έν τώ πανε- 

πιστημίφ τής Παβίας, ώς μόνος κατάλληλος, δπως καταλάβη αύ

τήν έκολήθη δ Βόλτας καί διετήρησε ταύτην μετ’ εύκλειας μέχρι 

τοΰ 1819.
. ’Από τού 1780 μέχρι τοΰ 1782 έπεσκέφθη τήν Γαλλίαν, Γερ

μανίαν, τήν ’Ολλανδίαν καί Αγγλίαν πρός τόν σκοπόν συνδέσεως 

επιστημονικών σχέσεων μετά τοΰ L a V ο i S ϊ e Γ, μεγαλωνύμου
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φυσικού καί χημικού Γάλλου,· τοΰ La Place, όνος έκ τών 

σοφωτερων αστρονόμων καί μαθηματικών 1'άλλων, τοΰ L i C h ~ 
tenter g, γέρμανοΰ φυσιολόγου, τοΰ VanMartnm, τοΰ 

Pristley κ.τ-λ. και συλλέξας άπαντα τά .απαιτούμενα στοι

χεία τής φυσικής διά,το Πανεπιστήμιου, ένθα έκλήθη,-Χαιέστησε 

αΰτο τέλειον-είς τον κλαδον τούτον.

, Κατά τό ταξείδιόν τοΰτο συνειργάσθη μετά τοΰ L -a Vο ϊ S ϊ β Γ 
καί La Place επί τής σπουδαίας άνακαλύψεως τοδ αίτιου τής 

άποδόσεως τόϋ ατμοσφαιρικού ήλεκτρισμού. Ή περί τής άνακα

λύψεως ταμτης γενομένη περίφημος δοκιμή έξετελέσθη τω 1780. 

Οί τρείς ουτοι διάσημοι σοφοί έξατμίσαντες 'ύδωρ, περιεχόμενον 

έν τινι άπομεμονωμένφ μεταλλικώάγγείω, έπεβεβαίωσαν τή βοή

θεια τοΰ συμπυκνωτοΰ τοΰ Βόλτα, δτι τό αγγείου τούτο έπληροΰτο 

αρνητικού ηλεκτρισμού. Ή άνακάλυψις όμως αύτη δυστυχώς έδω- 

κεν αφορμήν είς πίκρας διεκδικήσεις μεταξύ τοΰ Βόλτα καί τών 

δύο εκείνων σοφών Γάλλων.

Άπό τοΰ 1785 μέχρι τοΰ 1787 ό.Βόλτας κατέγινεν είς πει

ραματικός αποδείξεις τής καταστάσεως καί πηγής τοδ ατμοσφαι

ρικού ηλεκτρισμού. Είχε δέ ήδη επινοήσει τό έκ ξηρών άχύρων 

ήλεκτρόμετρόν του, οδτινος ή έκκλισις σημειοί ώς έγγιστα τήν 

ήλεκτρικήν έντασιν τής πηγής, δτε συνέλαβε τήν ευτυχή ιδέαν νά 

αυξήση τήν δύναμιν τοΰ στελέχους, οΰτινος έποιήσατο χρήσιν ό 
S a u 3 S u r 6 πρός εξαγωγήν τοΰ ήλεκτρισμού έκ τοΰ περι

βάλλοντος αέρος, δια τής προιθεσεως είς τό άκρον τοΰ στελέχους 

τούτου πυριφλεγούς θρυαλλίδος. Ή επιτυχία τοΰ πειρα'ματος 

τούτου συνέτεινεν, ώστε να συλλάβη τήν ιδέαν τών πυριφλεγών 

αλεξικέραυνων, ατινα δμως δέν έπειραματίσθησαν έν κύκλω 

μεγάλιρ.

*
* *

(') Έκ τών Έλευσινίων Μυστηρίων θ. I. Λεφάκη (Δομίνου).

Άς έλθωμεν ήδη είς τήν άνακάλυψιν τής Βολταϊκής Στήλης.

Γνωστόν τυγχάνει είς πάντας, ότι ή βάσις τής θαυμασίας ταύ

της άνακαλύψεως, έρείδεται έπί τής τυχαίως παρουσιασθείσης τώ 

Γαλβάνη ίατρω τής ανατομίας και φυσιολ.όγιρ έν Βονωνία. παρα- 

τηρήσεως, τών σπαιμωδικών κινήσεων έν ταΐς κνήμαις έκδεδαρ- 

μένης βατράχου, διά τής παρενθέσεως μεταλλικού τόξου μεταξύ 

δύο διαφόρων μελών τοΰ σώματος τοΰ ζώου. Ό Γαλβάνης 

ένόμισεν, 8τι παρετήρη-εν, δτι τό απολαμβανόμενο? αποτέλε

σμα ήτο σημαντικώτερον, όπόταν τό μεταλλικόν τόξον συνε- 

κοινώνει μΰν μετά νεύρου καί συνεπεία τούτου έφαντάσθη, δτι οί 

μυς καί τά νεύρα, πεφορτισμ.ένοι δντες αντιθέτων ήλεκτριτμών, 

απετέλουν δύο δπλ.ισμους, ώς συμβαίνει έν τή Λουγδουνική Λα- 

γήνφ καί δτι τό τόξον συνεπλήρου τό μέρος τού διεγερτοΰ.

Ό Βόλτας όμως έπιχειρήσας σχετικά πειράματα κατά διαφό· 

ρ'ους τρόπους, έπείσθη τουναντίον, οτι συγκίνησις παρήγετο έκ τής 

συζεύξεως τών μεσολαβούντων δύο διαφορετικών μετάλλων έν τώ 

τόξφ. οπερ μετεχειρίζετο πρός συμπλήρωσιν τοΰ κυκλώματος, δτι 

έν τή επαφή τών δύο μετάλλων εΰρίσκετο ή πηγή τοΰ διεγειρομέ- 

νου ήλεκτρισμού και δτι τά μέλη τής βατράχου απλώς έχρησί- 

μευον ώς αγωγός..

Είναι βέβαιον, δτι τό φαινόμονόν τοΰτο παρουσιάζεται μάλλον 

ώρισμένως έν ταΐς περι-τάσεσι, ταίς ύποδεικνυομέναις υπό τοϋ 

Βόλτα" ούχ ήττον επιτυγχάνει πάντοτε πλέον ή ήττον εΐς δλας 

τας αλλας, δηλ,αδή, οίουδήποτε καί άν- ή τό μεταλλικόν τόξον, 

βπλοΰν ή σύνθετον καί οίαδήποτε μέρη τοΰ σώματος τής βατράχου 

καί αν έγγίζη τό τόξον τούτο, αί σπασμωδικαί κινήσεις πάντοτε 

αναφαίνονται. ’Εκτός δέ τούτου, δέν ήτο γνωστόν έτι τότε, έάν έν 

τοϊς πειράμασι τούτοις άληθώς ά^εκρίνετο ήλεκτρισμός. Οί δπα- 

δοί τοΰ Γαλβάνη, άναζητοδντες φυσιολογικός ανακαλύψεις εξακο

λούθησαν να ποικίλλ.ωσ, τα πειράματα ταύτα καί νά τά έπεκτεί- 

νωσιν είς τα λείψανα πάντων τών προσφάτως τεθνεώτων ζώων, 

ένω ό Βόλτας αποσυρθείς έπί τοΰ ώρισμένου πεδίου "τής καθαραο 
φυσικής, έβάδισε βήμα πρός βήμα εΐς τήν άνακάλυψιν τής Στήλης.

Καί πρώτον παρετήρητεν, δτι τιθέμενης τής γλ,ώσσης μεταξύ 

δύο μεταλλικών δίσκων, διαφόρου φύσεως, είς τά άκρα τής εξω

τερικής περιφέρειας αυτών, αισθάνεται τις κ α λ ι α κ ή ν ή 

δξυοΰχον γεΰσιν, κατά τήν τάξιν, είς ήν εύρίσκονται συζευ- 

γμένα τά δύο μέταλλα. Ή παρατήρησις αύτη έπεβεβα'ω’ε τήν 

παρουσιασθεϊσαν ήδη αύτώ ύπόθεσιν καί πρός άρσιν πάσης αμφι

βολίας, έφαντάσθη νά θέση είς έπαφήν δύο πλατείς έκ χαλ,κοδ καί' 

ψευδαργύρου δίσκους, συγκρατουμένους τή βοήθεια απομονωτηρίων 

λαβών καί αφού είτα τούς αποχωρίση, νά παρουσιάση αύτούς τόν 

ένα μετά -έόν άλλον εΐς τό συμπυκνωτικόν ηλεκτρόμετρο ν. 

Οι δύο δίσκοι εΰρέθησαν άμέσως τότε αίσθήτώς πεφορτωμένοι αντι

θέτων ηλεκτρικών ρευστών, ήτοι 0 μέν ψευδάργυρος έφερεν τόν αρ

νητικόν ήλεκτρισμόν, δ δέχαλκός τόν θετικόν ήλεκτρισμόν.Έπα- 

ναλαβών δέ πολλάκις τήν έπαφήν ταύτην ό Βόλτας κατόρθωσε νά 

πληρώση ούτως ηλεκτρισμού μίαν Λουγδουνικήν Λάγηνον.

. Τετέλεσται 1 Τοΰτο ύπήρξε τό μ.έγα πρός τήν. προγματικότητα 

βήμα καί ή αφετηρία τής ηλεκτρικής προόδου, τό δέ τελευταΐον 

έγένετο τω 1799-

Οτι δέ ίδιάζόντως είνε αξιον παρατηρήσεως έν τή μακραταύτη 

σειρά τών αναζητήσεων, ήτις διέρρευσε πρός εξεύρεσιν τής ηλε

κτρικής Βολταϊκής στήλης, είναι βτι δ Βόλτας θεωρητικός ώδη- 

, γήθη άπό τής μιας εΐς τήν έτέραν άνακάλυψιν, δι’επιδέξιων ολως 

καί μεμετρημένων συλλογισμών, βασιζόμενων έπί αναλογιών, πάνυ 

έπιτυχώς άντιληφθεισών. Άλλως τε καί είς άπάσας αύτοϋ τάς 

ανακαλύψεις ό Βόλτας διετήρησε συνεχώς τόν αύτόν χαρακτήρα, 

ούδεμία δέ τούτων δφείλεται εις τήν τύχην, διότι τούναντίον δλοι 

οί σοφοί του· συνδυα;μοί έηορίζοντο έξ ασφαλούς ςςίτίας.

• * .
■ ♦ *

Ζ . ' .
Τήν άναλάλυψιν ταύτην τής Βολταϊκής στήλ.ης ήκολούθησε μετ’ 

ολίγον πληθύς-φυσικών καί. χημικών αποτελεσμάτων, ατινα άπή- 

λαυσαν άμέσως τότε οί φυσιοδίφαι καί έγένοντο αφορμή νά έξεγερ- 

. θή ό θαυμαιμός συμπάσης τής Ευρώπης. ,

Ό Βοναπάρτης έκαλεσετόν εύτυχή πρωτουργόν είς ΙΙαρισίους, 

τώ 1801, ίνα έπαναλάβη τα πειράματα του ενώπιον τοΰ Συλλόγου 

τών Λογιών καί αύτός παρευρεθή προσωπικώς είς ταΰτα, προέ- 

τεινε δέ νά άπονεμηθή χρυσουν μετάλλιον τώ διασήμω φυσιολόγω. 
Τής δέ^ροτάσεως ταύτης ψηφισθείσης δΓ άναστάσεως, προσέ- 

θηκεν ο Βοναπάρτης δύο χιλ. σκούδα έξ δνόματος τής Κυβερνή- 

σεως καί ώρισε βραβεΐον 60 χιλ. φράγκων πρός ’όφελος εκείνου, 

δστις ήθελε ποιήση νέον βήμα συγκριτικόν τή επιστήμη, έν σχέσει 

πρός τάς ανακαλύψεις τοΰ Φραγκλίνου καί τού Βόλτα. Ώνόμασε 

δ’ έκτος τούτου αύτόν κόμητα και γερουσιαστήν τού Βασιλείου τής 

’Ιταλίας.

"Εκτοτε δ Ναπολέων δέν έπαυσε? ένδιαφερόμενος 'περί τοΰ διά
σημου σοφού. «Ουδέποτε θά δυνηθώ, ,έλεγεν ούτος τώ 1804, νά 

συγκατανεύσω είς τήν αποχώρησιν τοΰ Βόλτα έκ τοΰ Πανεπιστη

μίου, έάν δέ τα καθήκοντα αύτού, ώς καθηγητοΰ, καταπονοΰσιν 

αυτόν; όφείλομεν να περιορίσωμεν αύτα καί έν ανάγκη 2ς έχη καί 

εν μόνον μάθημα νά διδάσκη κατ’ έτος.

Τό πανεπιστήμιου τής ΙΊαβίας θα έπλήττετο καιρίως είς τήν 

καρδίαν τήν ήμέραν, καθ’ ήν θά έπέτρεπον, ίνα εις ανήρ, τοσοΰ- 

του διάσημος, έκλειψη έκ τού καταλόγου τών μελών του, άλλως 

τε γνωρίζω, οτι πας καλός στρατηγός'όφείλει ν’ άποθνήσκη έπί 

τοΰ πεδίου τής τιμής».
Άλλά έκτος τούτου άπασαι αί Άκαδημίαι. τής Ευρώπης έθε- 

ώρησαν δόξαν καί τιμήν των, προσεταιρίζουσαι τόν εύτυχή καθη

γητήν τής Παβίας.

*
* «

^Από τοΰ 1780 καί έντεΰθεν δ Βόλτας υπέβαλε δύο μόνον ύπο- 

μνήμ.ατα, τό μέν εν έν έτει 1806 «περί τών φαινομένων τής 

χαλάζης» καί τό έτερον τώ 1817, περί τής «περιοδικότητος τών 

θυελλών και τοΰ έπακολουθοΰντος αύτας ψύχους». Άπό δέ τοΰ 

1819 σχεδόν έπαυσε τάς σχέσεις αυτού μετά τοΰ επιστημονικού 

κόσμου.
Έλαφρά άποπληξία κατέλαβεν αύτόν τφ 1823, μεθ’ ήν έπη- 

κολούθησαν σοβαρά συμπτώματα. Τω δέ 1827 κακοήθης πυρετός 

άφήρπασεν αύτόν έν διαστήματι δλίγων ημερών, έν τή γενεθλίφ 

αυτού πόλει, οποο από οκτώ ήδη έτών είχεν αποσυρθή.

Τό Κόμον έξετέλεσεν έπισήμως τήν κηδείαν του μετά τής με

γαλύτερος πομπής, άπατα δέ ή Ίταλ.ία συμμ.εθήξε τού πένθους" 

πρός δέ, ώραίον μνημεΐον τω άνηγέρθη έν Κόμφ καί έτερον έν 

τώ χωρίφ CamnagO, οπού ένεταφιάσθη καί όθεν κατήγετο ή οι

κογένεια του.
Ό Βόλτας είχεν έλθει είς γάμου κοινωνίαν κατά τό έτος 

1794, έν ήλικία 49 έτών καί απέκτησε τρία τέκνα, έλαβε δέ 

βλως ιδιαιτέραν φροντίδα διά τήν άνατροφήν καί άποκατάστασίν 

του, αλλ’ ή τύχη δέν τόν ηύνόησε καί'ήσθάνθη ζωηρώς τήν απώ

λειαν ενός τούτων, δπερ έδιδε μεγάλας ελπίδας μελλούσης προ

όδου καί άνεδείκνυεν ίδιάζουσαν τάσιν είς τά μαθηματικά.

* .
* *

Άπασαι αί ανακαλύψεις τοΰ Βόλτα έξετέθησαν υπ’ αύτού μ^τά 

πολλής σαφηνείας καί άπλότητος, ώς καί μετά μεγάλης μετριο

φροσύνης έν ταίς «Έπιστολαϊς» καί τοϊς «Ύπομνήμασιν» αυτού, 

μή σκεφθείς βλοτελώς περί τής συλλογής τούτων έν μια καί μόνη 

έκδόσει, Ούχ ήττον, τό κοινόν όφείλει χάριτα είς Τόσκανόν τινα, 

εραστήν πεφωτισμένου τών μελετών τού, τόν ιππότην Antinari, 

έπιμεληθέντα τήν έκδοσιν έν έτει 1816, τής «Συλλογής τών έρ

γων τού κόμητος ’Αλεξάνδρου· Βόλτα» (τρεις τόμοι είς 8ον).— 

Άναγήώσκών δέ τις τήν συλλογήν ταύτην, βλέπει μετ’ εύχαρι- 

σϊήσεως μετά πόσης άγχινοίας ό μέγας οδτος άνήρ ήννόει καί συν- 

ελάμβανε τήν Φύσιν έν τοϊς μάλλον άπορρήτοις αύτής έργοις καί 

δέν άποκάμνει τις θαυμάζων τά τόσα άπλα καί εύφυή μέτα καί 

έργαλεία, τά όποια έκάστοτε άνεκάλυπτεν, ίνα- διά τής δοκιμής 

βεβαιώται δ,τι οί συλλογισμοί του εγέννων.
Πρός συμπλήρωσιν τής πολυτίμου συλλογής τών ποιημάτων 

τοΰ'Βόλτα, δέον νά προσθέση τις καί 'τά έξης ύπ’ αύτοϋ έκπονη- 

θέντα έκτακτα έργα. Ποίημά τι λατινιστί έπί τών κυριωτέρων 

φαινομένων τής φυσικής καί τής χημείας, δπου ή εύφυία του έξι- 

κνε’ται είς τό κατακόρυφον, έπίκλησίς τις αύτοϋ είς άναζήτησίν 

τών τοΰ ήλεκτρισμού, ήτις όντως έκπλήττει καί κινεί τόν θαυμα

σμόν είς πολλά αύτού μέρη, μικρόν_τ( ποίημα, ίταλιστί, έπι τοΰ 
γενομένου ταξειδίου, ύπό τοΰ Saussure είς τό Λευκόν όρος, ώς 

καί διάφορα άλλα αύτού έμμετρα έργα, άνέκδοτα, παρατηρήσεις 

καί δόκιμα! έπί τών ατμών καί πολυάριθμοι αύτοϋ διατριβαί περί 

φυσικών καί χημικών ζητημάτων, διεσπαρμέναι είς διαφόρους 

συλλογάς καί περιοδικά ’Ιταλίας, Γαλλίας, Αγγλίας καί 

Ρωσσίας· * . .

• ·
Εις άπόγονος τού Βόλτα, ό έγ-^ονός του ζή τόγε νΰν'Ιχον έν 

Μιλάνφ, άντάξιος δέ τοΰ μεγάλου πάππου του, οΰτινος φέρει τό 

όνομα, κατέχει τήν έδραν τής Φυσικής καί τής Χημείας έν τω 

λυκείφ τής Βεκαοίας καί έπεδείξατο μετά πολλής προθυμίας μέγα 

ενδιαφέρον είς τήν διοργανιζομένην ήδη παγκόσμιον έκδήλωσιν 

τών τηλεγραφητών" τή αιτήσει δέ τής διοργανωτικής έπιτροπής 

τοΰ Μιλάνου, έπροθυμοποιήθη νά χοοηγήση πολυτίμους άνεκδό- 

τους πληροφορίας, περί τε τοδ βίου καί τών έργων τοΰ εφευρέτου 

τής ήλεκτρικής στήλης, σεβαστού προγόνου του καί συνδράμη έφ’ 

όσον δύναται τάς εργασίας αύτής.
Αί πολύτιμοι αυται καί άνέκδοτοι πληροφορία!, θά δημοσιευ- 

θώσιν έν άλως έκτάκτφ τεύχει, έπιγραφησομένφ γαλλιστί «La 

pile» = «'H Στήλη» δπερ έκδοθήσεται ακριβώς κατά τήν έποχήν 

τής συγκροτήσεως τού συνεδρίου.

★
' · *

Ήδη άς προσθέσωμεν καί όλίγας λέξεις περί τοΰ οννως ωραίου 

μαγευτικότατου καί έν ταυτώ ίστορικωτάτου Κόμου, τής πόλεως 

ταύτης έν ή έγεννήθησαν οί δύο Πλίνιοι, οί Παππαι Κλήμης 13 
καί ’ίνοκέντιος 11, δ Αλέξανδρος Βόλτας κτλ; Το Κόμον ήκ- 

μαζεν ήδη άπό τής Ρωμαϊκής έποχής καί άφοΰ ύπέστη τήν κατα

στροφήν τών Βαρβάρων, άνέλαβε κατ’ ολίγου, κατα δέ τόν μεσαί- 

ωνα άποκατέστη έκ νέου έλευθέρα πόλις, όπως αί λοιπαι πόλεις 

τής Λομβαρδίας, διελθοΰσα μέχρι σήμερον βαθμηδόν άπάσας τάς 

φάσεις τής ιταλικής Ιστορίας. .
Τό Κόμον εύρίσκεται έν θελκτικωτάτη τοποθεσία έπί τοΰ δυτι

κού βραχίονος τής Λίμνης, ήτις φέρει τό όνομά της, καί έν γρα

φική κοιλάδι, πεοιβαλλομένη ύπό κασαφύτών -λόφων καί όρέων, 

περιβαλλομένη δέ ύπό τειχών, ώχυρομένων κατά διαστήματα ύπό 

Πύργων, είναι πόλις καλώς ώκοδομημένη, αί δέ δδο! της είσίν 

πλατεϊαι καί κανονικά!. Μεταξύ των κτιρίων της διακρίνεται ή 

Μητρόπολις, ήτις είναι έκ τών ωραιότερων ναών τής ’Ιταλίας, ή 

παλαιά Μητρόπολις, πολύ περίεργος, διά τήν αρχαιολογικήν καί 

άρχιτεκτονικήν αύτής αξίαν, το Άρχαϊον Λημαρχεϊον κατεσκευα- 

σμένον έξ εγχρώμων μαρμάρων, έν τή μεγάλη αιθούση τδΰ δποίου 

άκριβώς θά γείνη τό προσεχές Συνέδριον τών τηλεγραφητών, τό 

θέατρον, ώραιοτάτη νεωσέρα οικοδομή, τό Λύκειον, ή Πύλη τοΰ 

Πύργου,ή οικία Giovio, ήτις περιέχει συλλογήν άρχαίων κειμη

λίων, ή πλασεΐα τοΰ Βόλτα, ένθα ύψοΰται τό αγαλμα τοΰ με

γάλου φυσιοδίφου, καί άλλαι οικοδομά! πλέον ή ήττον σημανΓ 

τικαί.
Το Κόμον είναι κέντρον πνευματικόν καί βιομηχανικόν πρώ

της τάξεως., περιέχει αρκετά σημαντικήν δημοσίαν βιβλιοθήκην, 

εν λύκειον, τρία γυμνάσια, μεγάλα κλωστήρια, πολυάριθμα ερ- 

. γο-τάσια έριούχων καί μεταξωτών υφασμάτων, έργαλείων φυσι

κής κτλ. Ένεκα δέ τής καταπληκτικής άναπτύξεως τής βιομη

χανίας τής μετάξης, ήτις ιδίως χαρακτηρίζει τήν πόλιν ταύτην, 
ή μεγάλη επιτροπεία τών Βολταϊκών εορτών τοΰ 1899,- άπεφά- 

σισε νά συμπεριλάβη εΐς ταύτας καί τοπικήν έκθεσιν τών προϊόν

των τοΰ τόπου.

Άλλ’ 8,τι προσδίδει πλείονα λαμπρότητα καί γόητρον είς τήν 

πόλιν ταύτην είναι ή περίφημος λίμνη αύτής «Larius lacus» λε- 

γομένη.ύπό τών Ρωμαίων Ή κυανόχρους καί μαργαρόχρους αυτή 

λίμνη,ή άνελλισσομένή τοσούτον ποιητικώς εΐς τούς πρόποδας τών 

ΛεποντιανώνΆλπεων καί ήτις έχει 56 χιλιόμετρα μήκος καί τεσ

σάρων μόνον χιλιομέτρων πλάτος καί τύ βάθος αυτής έξικνεϊται 

μέχρι 558 μέτρων, περιβάλλεται έντελώς ύπό υψηλών όρέων, ών 

αί κορυφαί ποικίλλουσϊ άπό 1200—2300 μέτρα ύψος. Τό λαμ- 

πρότατον τοΰτο μέρος είναι άπαν διεσπαρμένου έκ μικρών πό

λεων, κωμοπόλεων και χωρίων, μεγάρων,έπαύλεων καί πύργων. 

Ένταΰθα ύπάρχει ή μεγάλη έπαυλις Villa d’Este,όπου διέτριψεν 

ή Βασίλισσα Καρολίνα τής Αγγλίας, ή έπαυλις Villa Olmo, ή 

άνήκουσα εις τούς ύποκόμητας τού Μιλάνου, τό ανάκτορον τών 

δουκών Avito καί ιδίως ή ίπαυλις Villa Pliniana, ή άνήκουσα, 

τό πάλαι Πλωίωξ'τώ νίφ, δστις έν ταΐς έπιστολαϊς του δίδει ή

μΐν τόσον περίεργον περιγραφήν. Βλέπει δέ τις έτι τήν σήμερον 

τήν περίφημον διαλείπουσαν πηγήν, περί ής ό διάσημος συγγρα

φεύς όμιύ.εΐ έν τη 30ή έπιστολή του καί ής τα περίεργα φαινό

μενα επαναλαμβάνονται έτι καί σήμερον. .

"Ώστε έν τή διασήμφ ταύτη πόλε:, θέλουσι συνέλθη κατά τό 

προσεχές έτος αντιπρόσωποι τής παγκοσμίου τηλ,εγραφίας, όπως 

κασαθέσωσι ύπέροχον δείγμα αγάπης και σεβασμού προς τόν κλει

νόν και αθάνατον εφευρέτην τής ήλεκτρικής στήλης.

Έπί τών κυανοχρόων δέ καί μαργαροχρόων ακτών τής. λαμ

πράς καί'ιστορικής ταύτης λίμνης, ύπό τον ώραΐοί λάμποντα ή

λιον θέλει συμ.βολισθή πρωτάκουστος και αδιάρρηκτος συνεταιρική 

πράξις, πρα'ξις άδελφοποιήσεως και εύγνωμρσύνης.

Φ. Πρίντεζης‘ ΤΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΜΓΣΤΗΡΙΑ1-
Τά Έλάβοονα Μυστήροα έτελοΰντο -όν Φεβρουά

ριον έν Άγραις, πολυχνίω παρά τάς Αθήνας. Οΐ μ.Οσται, 

άφοΰ προηγουμένως ύπεβάλλοντο είς έλεγχον καί άτείείκ- 

νυον τά τής καταγωγής, τά τής άνατροφής, τά τοΟ έντι

μου χαρακτήρός των, είτήγοντο είς τόν παρά τοΰ ίεροκητυ- 

κος φυλασσόμενου περίβολον. Ό Εερευ; ούτος σταρίστα τόν 

Έρμήν, φέροντα τό κηρυκειον καί έπί κεφαλής τόν πέτα

σον. Αύτός ίτο ό οδηγός, ό μεσάζων, ό έξηγητής τών Μυ

στηρίων. 'Ω^ηγει τούς στροσερχομένους πρός ναΐσκον, έκ 

κιόνων ρυθμόν ίωνικοΟ, άφιερωμένον &έ ποός τήν Κόρην, τήν 

μεγάλην Παρθένον Περσεφόνην. Τό χαρίεν άδυτον τής Θε«ς 

έκρυπτετο είς το βάθος ήσυχου μικροί; κοιλάδος, έν μέσφ 

ίεροΰ άλσους έκ λευκών αίγείρων κα5 σμιλάκων. Τότε ίερειαι 

τής Πορσεφόνης, αί ίεροφάντι^ες έξήρχοντο τοΰ ναοΰ μετά 

πέπλων άσπιλων,, μέ τούς βραχίονας γυμ.ούς καί στεφα- 

νηφόθοι έκ ναρκίσσων. Κατετάσσοντο έπι τοΰ άνω μέρους 

■τής κλίμακος καί έψκλλον μελοποιίαν βαρεϊκν, κατά τόν 

δώρειον ρυθμόν. ΈλΙγον δ’ έμμέτρως καί μετά χειρονομιών 

τά εξής :

«ΤΩ έρασταΐ τών Μυστηρίων ! Ίστασθε έπί τοΰ ούδοΰ 

τής Περσεφόνης. Θά "δητε πράγματα Εκπληκτικά, θά μά- 

θητε, οτι ή ένεστώσα υπκρξις τυγχάνει ύφασμα ψευδών καί 

συγκεχυμένων δνείρων. ‘Ο ύπνος, δ περιβάλλων υμάς διά 

■ζώνης σκότους, παρασύρει τά δνειρκ καί τάς ήμέρας, έν τ$) 

παλίρροια του, δίκην συντριμμάτων, κυμαινόμενων καί έζ- 

αφκνιζομένων. Άλλ’ έκεϊ πέραν εκτείνεται ζώνη φωτός, 

αιώνιον. ΕΓθε’ή Περσεφόνη νά γίνη ΐλεως ύμΐν, νά σάς δι- 

δάξη ή ιδία νά ύπερπηδήσητε τόν ποταμόν τοϋ σκότους 

καί νά διεισδύσητε μέχρι τής ουρανίου Δήμητρος».

Είτα ή πρόφαντις ή προφήης, ή όδηγοΰσα τόν χορόν, 

κατέβαινε τρεις βαθμίδας τής κλίμακος καί άπέτεινε μετά 

φωνής πανδήμου καί μετά τρομερού βλέμματος τήν άράν 

ταύτην. «Ούαί δ’έκείνοις τοϊς προτερχομένοις ίνα βεβη- 

λώσωσι τά Μυστήρια 1 Ή Θεά θά καταδιώξει Ικείνας τάς
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,διεφθαρμένάς καρδίας καθ’ άπαντα τδν βίαν· ούδ’ είς αύτδ 
δέ τδ βασίλειον τδν σκιών θά παύσηται τής καταδρομής »

Πολλαί ήμεραι διήρχοντο είτα έν νηστείαις, καθαρτικαϊς 
έπιλούσεσι, προσευχαΐ;, διδασκαλίαις.

Τήν εσπέραν τής τελευταίας ίμέοκς οί νεόφυτοι συνήρ- 
χοντο εις τδ μάλλον άπόκρυφον μίρος τοΰ ίεροΰ-άλσους, ΐνα 
παραστώσιν είς τήν «άπαγωγήν τής Περσεφόνης.» Ή σκηνή 
παρίσταται έν ύπαίθρψ ύπδ τδν ίερειών τοΰ ναού. Ύπδ 
τοϋ ίεροφάντου οδηγούμενοι οί άνώνυμοι ποιηταί τδν Έλευ- 
σινίων έποίησαν, έτί τγί σκήνίί ταύτγι, μικρόν δράμα ούτω- 
σεί πως έκτυλισσόμενον.

(Οί νεόφυτοι άφικνοΰνται άνά δύο είς τδ ύπαιθρον. Είς 
τδ βάθος βλέπει τις βράχους μεθ’ ενός σπηλαίου, έντός άλ
σους έκ μύρτων καί τινων λευκών αίγείρων. Έπι τοΰ εμπρο- - 
σθεν μέρους αυτοί» τοϋ λειμώνος, ;νύμφαι κατακλίνονται 
πέριξ πηγής. Είς τδ βάθος τοΰ-σπηλαίου φαίνεται ή Περ
σεφόνη καθημένη έπί έδρας. ΕΓνε γυμνήόμέχρ.ις όσφύος· ή δέ 
ραδινή προτομή της έκθρώσκει σεμνώς έξ ύφάσματός περι- 
ελυγμένου δίκην άτμοϋ κυανοϋ περί τάς πλευράς. Φαίνεται 
ευδαίμων, μή συνειδυϊα τήν ωραιότητά της, καί διαποικι- 
λοΰσα μακρδν πέπλον διά. ,πολρχρόων νημάτων.: ΉΛημή- 
τηρ, ή μήτηρ της, ίσταται ορθία παρ’ αύτήν, φέρουσα τδ 
σκήπτρον είς-τήν χείρα καί τδν κάλαθον έπί κεφαλής).

Έρμ.5^? (πρδς τούς παρεστώτας).—'JH Δήμητρα δωρεΤ 
- ήμΐν δύο έξαίσια δδρα· τούς καρπούς, ίνα μή ζώμεν, ώς τά 

άγρια θηρία, καί τήν μυσταγωγίαν, τήν ότι μάλλον ήδεϊαν 
έλπίδα, παρέχουσαν είς τούς συμμεριζομένους αυτήν,διά τε 
τδ τέρμα αύτής τής ύπάρξεως καί δι’ άπασάν τήν αίωνιό- 
τητα. Πρόσχετε καλώς τούς λόγους,οδς θ’ άκούσητε και τά 
πράγματα, & θά ιδητε.

Λημ-ήτηρ (διά τόνου σοβαρόΟ) — Κόρη άγαπητή τών 
θεών, ποικίλου τδν πέπλον μου καί μή άπομακρύνου τοϋ 
σπηλαίου μέχρι τής έπιστροφής μου. Ό Ουρανός είνε ή πα- 
τρίς σου, ό δέ κόσμος σός. Βλέπεις τούς θεούς· έρχονται 
είς τήν πρόσκλησίν σου· άλλά μή άκουε τής. φωνής τοΰ πα
νούργου Έρωτος μέ τά έρατεινά βλέμματα καί τάς δολε
ρής προτροπάς του. Πρόσεχε νά' μή έξέλθγς τοΰ σπηλαίου, 
μηδέ νά συλλέξγς ποτέ τά γοητευτικά τής γής άνθη. Τδ 
διεγερτικόν και όλέθριον αύτών άρωμα θά σοι έπενέγκουν 
τήν άπώλειαν τοϋ ούρανοΰ καί αυτής τής άναμνήσεως αύ· 

’ τοϋ. Ύφαινε τδν πέπλον μου. καί ζήθι εύδαίμων μετά τών 
συνοδών νυμφών μέχρι τής έπιστροφής μου Τότ ε δέ έπί τοϋ 
πυρίνου όχήματός μου, τοϋ ύπδ δφεων συρομένου, θά σε 
έπαναφέρω είς τήν λάμψιν τοϋ Αίθέρος υπεοθεν τοΰ Γα
λάζιου.

Περσεφόνη.—Ναί, μήτερ σεβαστή καί τρομερά, σοϋ 
τδ υπόσχομαι, μά τδ περικυκλοϋν σε άγαπητόν μοι φώς. Οί 
θεοί άς με τιμωρήσωσιν, 5ν δέν κρατήσω τόν όρκον μου !

*Ο Χορός τών Χυρ.φών. — *Ω  Περσεφόνη! Ώ 
Παρθένε, σεμνή μνηστή τοϋ Ούρχνοΰ, ήτις διαπόικιλοϊς τήν 
μορφήν τών θεών έπί τοϋ πέπλου σου, είθε νά μή γνώρι
σες ποτέ τά μάταια ονειροπολήματα καί τά άνάριθμα δεινά 
τής γής. Ή αιώνιος Αλήθεια υπομειδιά σοι. *0  ούράνιος 
σύζυγός’σου, ό Διόνυσος άναμένει σε είς τά Έπουράνια. 
Έμφαίνεταί σοι ενίοτε ύπδ τδ σχήμα άφεστώτος ήλίου· αί 
άκτίνές του σέ θωπεύουν άναπνέει τήν πνοήν σου, συ δέ 
απορροφάς τδ φώς του.... ‘Ο είς προώρισται διά τδν ετε 
ρον !...Ώ Παρθένε, τίς λοιπόν ευτυχέστερα σου;

Περβίφόνη· —Έπι τοϋ κυανοΰ καί πολυπτύχου τού
του πέπλου διαποικιλώ, διά τής έλεφαντίνης βελόνης μου, 
τάς άναριθμήτους μορφάς τών όντων καί παντός πράγμα
τος· άπεπεράτωσα τήν ιστορίαν τών θεών διεποικίλωσα τδ 
τρομερόν έκατοντακέφαλον και χιλιόχειρον Χάος. Έκ τού
του δέον νά προέλθωσι τά θνητά δντα· άλλά τίς ό παρα
γωγών αύτά ; Ό Πατήρ τών θεών μοί τδ είπε· τά παρή- 
γαγεν.ό Έρως» Άλλ’έγώ ουδέποτε είδον αυτόν· ώγνοώ 
τήν μορφήν του· τίς λοιπόν θά μοι ιχνογραφήσει τδ πρό
σωπόν του ;

( Α,ί Χόμ.φ«0.—Άμέλει τούτου. Πρός τί ή ματαία 
αυτή έρώτησις ·, Ζ

Π®ρββφόνη (άνεγερθεϊσα και άπορρίψζσα τδν πέπλον).
ΤΩ Έρως ! ό αρχαιότερος άμα δέ καί νεώτερος τών θεών, 

πηγή άνεξάντλητος χαράς και δακρύων—καθότι ουτω μοι 
ώμίλησαν περί σοϋ — θεέ τρομερέ, μονέ άγνωστε, μόνε 
άόρατε τών ’Αθανάτων καί μόνε περιπόθητε. Έρως μυστη
ριώδη ! δποία διαταραχή, όποιος ίλιγγος καταλαμβάνει με 
έπί-τφ ονόαατί σου !

'Ο χορό?.— Μή ζήτει νά μάθγς πλείονα περί αύτοϋ. 
Αί κινδυνώδεις ζητήσεις άπώλεσαν άνθρώπους καί θεούς 
μάλιστα.

Πβρββφόνη (άτενίζουσα μ.ετά δέους πρδς τδ κενόν).— 
Μήτοι είνε άνάμνησίς τις ; Μήτοι είνε προαίσθημά τι τρο
μερόν ; χάος. .. άβυσσος γενέσεων, φωναι τοκετών, κραυ- 
γαί μανιώδεις μίσους, πολέμων... βαραθρον τοϋ θανάτου ! 
Άκούώ, βλέπω ταΰτα. πάντα· αύτη δέ ή άβυσσος μ’έλκύει, 
μέ καταλαμβάνει. Πρέπει νά κατέλθω είς αύτήν. *0  Έρως 
μέ βυθίζ’.ι διά τοϋ έμπρηστοΰ. πυρσοϋ Ά ! Θ’ άποθάνω ί 
Μακράν μου αύτδ τδ τρομερόν, δνειρον ! (Καλύπτει τδ πρό- 
σωπον .διά .τ.ών χ^ρών και ιςλαίει-)—·;

Χορός. —”Ω ! θεία παρθένε, τοΰτο είνε ήδη άπλοϋν 
όνειρό*  άλλά θά λάβρ σάρκα θά γίνγ) άναπόφευκτος πραγ- 
ματικότης· ό ουρανός σου, θά έκλίπή είς μάταιον δνειρον,δν 
ύποκύψης είς τδν ένοχον πόθον σου. Ύπάκουσον είς αύτδ 
τδ σωτήριον προμήνυμα. Έπανάλαβε τήν βελόνην καί δικ
ποικίλου τδν πέπλον σου. Λησμόνησαν τδν πκνοϋργον, τδν 
άναιδή, τόν ένοχον Έρωτα !

Περσεφόνη (άφαιρεΐ τήν χείρα άπό τοϋ προσώπου, 
δπερ άλάσσει ίκφρασιν. Μειδιφ διά τών δακρύων).— Τρελ- 

,λαί ποϋ είσθε I ’Ανόητος' δέ κ*  έγώ ! Τώρκ τδ ενθυμούμαι. 
Ήκουσα νά λέγουν είς τά ’Ολυμπιακά μυστήρια τά εξής : 
Ό Έρως είνε ό ώραιότερος τών Θεών προεδρεύει έπί πτε- 
ρωτοϋ όχήματός κατά τούς έξελιγμούς τών ’Αθανάτων, είς 
τήνμίξιν τών πρωτίστων ούτιών. Αυτός άγει · τούς θαρρα
λέους άνδρας, τούς ήρωας έκ τοΰ βυθοΰ τοϋ Χάους είς τάς 
κορυφάς τοϋ Αίθέρος. Γινώσκει τά πάντα. Διέρχεται, ώς 
τό ’Αρχικόν Πθ>, δι’ βλων τών κόσμων· κρατεί τάς κλεϊς 
τοϋ Ούρανοΰ καί τής Γής I θέλω νά τδν ?δω I

Χορός.— Στήθι ! Δύστηνε !,
. vEp<i>e. (’Εξέρχεται τοΰ άλσους ύπδ μορφήν πτερωτού 
μειράκιου).— Μέ προσεκάλεσες Περσεφόνη ; Ιδού έγώ !

Π6ρβ&φ0Υη (έπανακάθηται). — Σέ λέγουν πονηρόν, 
καί δμως τδ πρόσωπόν σου είνε αυτή ή άθωότης· σέ λέγουν 
πανίσχυρον. καί δμως ομοιάζεις πρδς εύθραυστον . παιδίον 
σέ λέγουν προδότην, καί δμως δσω παρατηρώ τούς όφθαλ- 
μούς σου, τόσφ ή καρδία μού'φαιδρύνεται, τόσω λαμβάνω 
εμπιστοσύνην πρδς σέ, ωραίον, πρόσχαρον παιδίον. Σέ. λέ- 
γό'υν σοφόν’καΐήπιτήδέιίν.; Δφίά^άΐλνά με βοηθήσής νά κεν
τήσω αύτόν τδν πέπλον·; .

Έρω?. — Προθύμως· ιδού έγώ πλησίον σου, είς τούς 
πόδας σου. Όποιος θαυμάσιος πέπλος I Φχίνεται έμβεβκμ- 
μένος έντός τοΰ κυανού τών όφθαλμών σου. ΌποΓαι άξιο- 
θαύμαστοι εικόνες έκεντήθησαν ύπδ τής χειρός σου, είκόνις 
έν τούτοις ήττον ώραίαι τής θείας διαποικιλτοίας, ήττς ού- 
δέποτε είδεν έαυτήν έντός. κατόπτρου. (Ύπομειδιφ πο- 
νήρως).

ΙΙερβ&φόνις.— Νά Γδω έμαυτήν ! Είνε τοΰτο δυνα
τόν ; (έρυθριφ). Άλλά γνωρίζεις αύτάς τάς εικόνας ;

’Έρως.—·Άν τάς γνωρίζω I Είνε ή Ιστορία τών Θεών. 
Άλλά διατί νά σταματήσης είς τό Χάος ·, Έκεϊ άρχεται ή 
πάλη.,Δέν θά ύφάνης τδν πόλεμον τών Τιτάνων, τήν γέ- 
νεσιν τών άνθρώπων, τούς έρωτας των ;

Περβεφόνη.— Ή μάθησίς μου σταματφ βως έδώ· 
δέν ένθυμοϋμαι άλλο τι. Δέν θά με βοηθήσνκ νά κεντήσω 
τήν συνέχειαν ;

'Έρως (Τή εκτοξεύει βλέμμα φλογερόν)—; Ναί, Περ
σεφόνη, άλλ’ ύπδ μίαν συμφωνίαν· νά έλθγς δηλ. έν-^πρώ-

/!

ώς το βλέπει;, διά τοΰτο δέν εί-

τοις νά δρέψγς μετ ’ έμοΟ έν άνθος άπδ τδν λειμώνα, τδ ώ- 
ραιό ερο» πάντων.

ΙΙβρββφόνη (σοβαρά).—Ή σεβαστή κα: συνετή μή 
τηρ μ·υ δέν μοι τδ έπέτρεψε. «Μή άκοιε τής φωνής τοΰ 
Έρωτος, μο' ει ε, μή δρέψης άνθη τοΰ λειμώνος, άλλΐυς θά 
καταστής ή μάλλον άθλια τών ’Αθανάτων !

*Έρω?. —’Εννοώ. Ή μήτηρ σου δέν θέλει νά μάθης τά 
μυστήρια τής γής και τοϋ '^δον άν κνέπνεες τά άνθ/r τοΰ 
λειμώνος, θά σοι άπεχαλύπτοντο ταΰτα.

ΙΙ®ρβ&φόνη. —Καί τά γνωρίζεις σύ ;
*Έρω?·-—"Ολα· καί, ώς το βλέπει;, διά τοΰτο δέν ιΐ- 

μαι ή' ότι μάλλον .
νέος,έτι μδί'·λονζωη· 
ρός. Ώ κόρη τών 
θεών,ή άβυσσος έχει 
φρικ'άσεις και τρό
μους, ούς ό ουρανός 
άγνοεϊ· ό μή διελ- 
θών δέ τήν γήν καί 
τόν <?δην, δέν δύνα
ται νά έννοήση τδν 
ουρανόν.

Περσεφόνη.
— Και δύνασαι νά 
μοι δείξης διά νά τά 
έννοήσω ;

’Έρω?.— Ναί, 
ίδέ ! ("Απεπται τής 
γής διά τοΰ άκρου 
τοΰ τόξου του, εξέρ
χεται δ’αύτής εΐς 
μέγας νάρκισσος).

Περσεφόνη. .
—"Ω*ί  έΕαίσιον £ν- 
θος I Τοΰτο διεγείρει 
έν τί! καρδίφ μου 
θείαν τινα άνάμνη- 
σιν. ’Ενώ Ικοιμώμην 
ενίοτε έπί-τινος κο
ρυφής τοΰ προσφιλούς 
μοι άστρου,δπερ χρυ
σίζει αιώνιος λάμψις 
δύοντος ήλίου, έβλε 
πον, άφυπνιζομένη, 
έπί τοΟ πορφυρού ό- 
ρίζοντος έν άστρον 
άργυρόχρουν έντός 
τοϋ μαρμαρ.οιιδοΰς 
κόλπου τοϋ ύποπρα- 
σίνου ούρανοΰ. Μοί 
έφαίνετό, τότε, δτι 
τοΰτο ήτο ή δφς τοϋ 
καθ’ ύπόσγεσιν τών 
θεών, άθανάτου συ
ζύγου μου, τοϋ θείου 
Δ'-Ονύσου. ’Αλλά τό άστρον κατήρχετο . . . κατήρχετο . . . 
ή δέ δφς έξηφανίζετο μακράν.— Αύτδ τδ θαυμάσιον άνθος 
ομοιάζει πρδς ίκεΐνο τδ άστρον.

’Έρως.—’Εγώ, δστις μεταβάλλω καί συνδέω πάν 
πράγμα· έγώ, δστις σχηματίζω έκ τοΰ μικροΰ τήν εικόνα 
τοΰ μεγάλου καί έκ τής άβύσσου τδ κάτοπρον τοΰ ούρανοΰ· 
έγώ. δστις μιγνύω τδν ουρανόν καί τδν άδην έπί τής γής· 
έγώ δστις κατεργάζομαι δλας τάς μορφάς έντδς τοΰ βκθεος 
ώκετνοΰ, έγώ. ένήργησα τήν έκ τής άβύσσου γένεσιν τοΰ 
άστρου σου καί τήν μεταμόρφωσίν του είς άνθος, ίνα δυνη- 
θής νά τδ ψηλαφήσγς, νά τδ όσφρανθίίς.

Ό Χορός.—Πρόσεξε καλά-ή μαγεία αυτή είνε ίσως 
παγίς!

ϋβρββφόνν). —Καί πώς άποκαλεϊς αυτό τδ άνθος ; 
*Έρως.—Οί άνθρωποι τδ άποκαλοΰν νάρκισσον έγώ 

δέ ‘Ηδονήν Ίδέ πώς σέ βλέπει, πώς στρέφεται πρδς σέ. Τά 
λευκά του-πέταλα φριπεώσιν, ώτεί ζώντΛ. Έκ τής χρυσής 
κνρδίας του έ'.φεύγέι άρωμα πληροΰν τήν άτμόσφαιραν ή- 
δυταθείκς. Άμα ώς πλησιάτγς αύτδ τδ μαγικόν άνθος είς 
τδ πρόσωπόν σου, θά ίδρς, ώς έν σινί θαυμασίιρ καί άπείρφ 
είκόνι, τά θηρία τής άβυσσου, τά βάθητής 'γής, τήν καρ
διάν τών άνθρώπων. Τίποτε δέν θά σοι είνε κεκρυμμένον.

Ιίβρβίφόνη.—ΤΩ ά'θος έξαίσιον I έπίτώμεθύοντι ά- 
ρώμκτί σουή καρδία .μου πάλλει, έπί Tfj ψαύσει σου οί δά

κτυλοί μου καίουσι. 
Θέλω νά σε όοφραν- 
θώ, να σε άσπασθώ, 
νά σε θέσω έπί τής 
καρδίας μου. —- καί 
3ς άποθάνω !

(Ή γή ήμιπνοίγε- 
ται παρ’ αυτή. Ό 
Πλούτον άνέρχεται 
έκ του χάσματος έπ’ 
όχήματός, ύπδ δύο 
μελανών ίππων συ
ρομένου, άρπάζει τήν 
ΙΙερσεφόνην, καθ’ ήν 
στιγμήν έδρεπε τδ 
άνθος καί τήν σύρει 
πρδς εαυτόν. Είς μ.ά- 
την άποπειρβται αυ
τή ν’άποσπασθή τών 
βραχιόνων του, έκ» 
βαλοΰσα μεγάλην φω
νή,ν. Τδ όχημα βυ
θίζεται, εξαφανίζε
ται. Ό ήχος τών 
τροχών έξασθενεϊ 

βαθμηδόν ώς υπόγειος 
βροντή. Αί νύμφαι ' 
όδυρόμεναι διασκορ
πίζονται είς τδ δά
σος· Ό Έρως φεύ
γει τότε καγχάζων).

Ή φωνή τής Περ- 
σεφόνης (ύπδ τήν 
γήν). — Μήτέρ μου ! 
Σώσόν με ! Μήτέρ 
μου !

' Ερμή?. — Ώ 
έρασταί τών Μυστη
ρίων, ών ό βίος δια- 
τιλεϊ είσέτι έσκοτι- 
σμένος ύπδ τής άχ- 
λύος πονηρές ζωής, 
ίδού ή ιστορία σας. 
Φυλάξατε καλώς καί 

μελετήσατε αύτόν τον λόγον τοϋ Έμπεδοκλέους. *'Η  γέν- 
νν,σις είνε' τρομερά καταστροφή, μετακομίζουσα τούς ζών- 
τας μεταξύ τών θνητών. Άλλοτε έζήσατε τήν άληθή ζωήν, 
είτα δ’ έλκυσθέντες ύπδ θελγήτρου τινός, κατερρίφθητε 
είς τήν έπίγηιον άβφσσον, ύπδ τδν ζυγόν τοΰ σώματος· Τδ 
ένεστώς σας εΓνε δνειρον μοιραΐον. Μόνον τδ παρελθόν καί 
τδ μέλλον ύφίστανται άληθώς. Γνώτε τδ άναμιμνήσκεσθκι. 
Γνώται τδ προοοάν» .

Έν τούτοις ήρχιζε νά νυκτώνγ, ήναπτον λοιπόν πυρσούς 
πένθιμους μεταξύ τών κυπαρίσσων, οί δέ θεαται άπεχώρουν 
έν σιγίί, καταδιωκόμενοι ύπδ τών κλαυθμηρών ^σμάτων τών 
ίϊροφαντίδων, άναφωνουσών ; Περσεφόνη ! Περσεφόνη | . ,
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Καί όδτω λαμβάνει πέρας ή τελετή τδν Έλευσινίων Μυ
στηρίων. Οί νεόφοιτοι έγένοντο μΰσται. ’Επανήρχοντο εΐς 
τάς συνήθεις έργασίας των, άλλά μέγας πέπλος τών Μυ
στηρίων έπεξετάθη· έπί τών όφθαλμών των. Μεταξύ αύτών 
καί τοΰ εξωτερικού κόσμου νέφος τι παρενέπεσε. Συνάμα 
διηνοίχθη έν τφ πνεύμκτί των έσωιερικός τις όφθαλμός, St’ 
ού παρετήρουν. άμυδρφς άλλον κόσμον, κόσμον πλήρη ελκυ
στικών μορφών^σορφών κοινουμένων εντός βαράθρων, ότέ μέν 
λαμπρών, ότέ δέ έρεβωδών.

01Φ»Σ ΕΑΕΦ42 Μ TH APXUOTHTI
ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ 0 ΜΑΧΙΜΟΣ

Έναγχ.ος άνεκινήθη έτι ζωηρότερον τό ζήτημα άνά τήν 
εσπερίαν Ευρώπην, περί τοΟ πώς θέλει καταστή δυνατόν ό
πως -fi βιαία δύναμι; τών έλεφάντων χρησιμοποιηθώ είς την 
γεωργίαν έν ’Αφρική, Κατά γε τοΰτο οί έπαίοντες έτερογνω- 
μοΰσι και οί μέν έχονται γνώμης,Sn άπαραίτητος άποβαίνει 
ή εισαγωγή ινδικών έλεφάντων κατά μεγάλας ποσότητας' 
εις την άνατολικην ’Αφρικήν, οί δέ είσι πεπεισμένοι, οτι ό 
'Αφρικανικός έλέφας τυγχάνει ών τιθασευτός καί ό Ινδός 
τοιοΟτος τό κατ’ άρχάςδέον νά προσληφθώ ώς διδάσκαλος. 
Ούτως άρκ έχόντων τών πραγμάτων, ούδάμώς καθίσταται 
περιττόν νά δηλωθώ, ότι ή τιθασεύεις τοΟ ’Αφρικανικού έλέ- 
φαντός έστιν έν τ$ί άρχαιότητι έν πρόβλήμκ έξετασθέν κα: 
πράγματι έπιλυθέν διότι τό ελεφάντινου όστοϋν έτύγχανεν 
ον άρίγνωστον άνά την ’Ελλάδα έν τφ Γ/ π. X. αϊώνι, τη. 
γνωριμίαν όμως ζώντων έλεφάντων έποιήσκτο ί ’Ανατολή 
όπωσοΰν βραδέως. Κατά την κρίσιμον μάχην τών «Γαυγα
μήλων» τί5 30 Σεπτεμβρίου 331 π. X. ό τοϋ Μεγάλου ’Α
λεξάνδρου στρατός είχε τό πρώτον νά δικπαλαίσν,. 
πρός μαχίμου; έλέφαντας και έπί τής ινδική; έκστρατείας 
μετά ταΰτα έλαχον τφ μεγάλφ’ αύτώ βζσιλεΐ ολόκληρα 
στίφη έλεφάντων, ώς λεία. Έν τούτοις ό ’Αλέξανδρος άπέ- 
σχεν, όπως έπωφεληθίί έν τή μάχγι τό δίστομον αυτό οπλον 
καί μετεχειρίζετο τούς έκάστοτε λαφυρκγωγουμένους έλέ 
φκντας,ώς σκευοφόρα υποζύγια οί διάδοχοι όμως αύτοΰ κκ- 
θαπερ καί έν πολλοί; καί άλλοι; έζήλωσκν την άνατολική- 
χρήσιν και τούτου ένεκα την κτήσιν τών πολυαρίθμων ελε
φάντων,οί φιλοπόλεμοι μονάρχαι ύπελάμβανον άπαραίτητον

Οί δέ διάδοχοι, σύν τί λοιπή κληρονομιάς τοΰ ’Αλεξάν
δρου, διεμερίσαντο καί τούς έλέφαντας αύτοΰ καί - έν ταΐς 
πρωταις'αυτών μάχαις, οί έλέφαντες οί ύπ’έκείνου λάφυρά- 
γωγηθέντες, πρώτοι ,ώδηγηθησαν είς τά πεδία τών μαχών. 
ΆφοΟ όμως οί άρχαϊοι αυτοί άπόστρατοι—έλέφκντε; δηλ.— 
κατετρίβησαν έν τοΐς άδιαλείπτοις μάχαις, κατώρθουν οί 
Σελευκΐδαι^έν τί) ’Ανατολή όπως τούς μαχίμους αυτών έλί- 
φαντας πορίζωνται διηνεκώς έξ Ινδίας καί τοΰτο ήπείλει 
σπουδαίως νά μεταβάλγ την άναλογίαν τών δυνάμεων έπί 
βλάβγι τής Αίγύπτου, ή ή είς τήν ’Ινδικήν οδό; ήτο κεκλει 
σμένη.Τόν κίνδυνον δέ τοΰτον κατενόησαν οί συνετοί άμα καί 
δραστήριοι δυνάσται τής χώρας τοΰ Νείλου, οί Πτολεμαϊοι 
καί έζήτησαν ν’ άντιμετωπίσωσι πρός αύτόν διά τής προσε- 
λεύσεως ’Αφρικανών ελεφάντων. Ίστέον, οτι ή ύπαρξίς έλε
φάντων έν ’Αφρική ήτο γνωστή τοΐς Έλλησιν έκ μακροτά- 
του χρόνου, άλλ’ ήγνόουν, ώς φαίνεται, πρώτιστα, οτι έν- 
ταΟθα διίφερε τό είδος τών έλεφάντων fy'iv Ίνδί$. Ό ’Α
ριστοτέλης, ό πρώτος τών συγγραφέων, ό κατ’έπιστημην 
περί τόν ελέφαντα άσχοληθείς, μνημονεύει τούλάχιστον τή: 
ύπάρξεως τού αύτοΰ ζφου έν τή άπω.τάτγ Ανατολή, έν 
Ίνδίο: καί έν -τγί άπωτάτή Δύσει, παρά τήν άφρικανίκην δυ
τικήν άκτήν, ώς έν τών'αίτιων, ίτινα κκθιστώσι πιθανήν 
μίαν έπικοινωνίαν τής ύστάτηςΆνατολής πρός την έσχάτην 
Δύσιν, τούτέστι, κατέδειξε τό σχήμα τή; γήινου σφαίρας. ,

Οί δέ Πτολεμαϊοι—ίνα εΐ; αύτούς έπανίωμεν—-δέν έ- 
χρειάζοντο, όπως πορίζωνται τούς ίδίου; έλέφαντας ,έκ τής 
δυτικής Αφρικής, ίτε εύρίσκοντες αύτούς άναλόγως πλησίον 
έν τή χώίρ: τών Τρωγλοδυτών καί έν Αΐθιοπίγ, ή κατά 
νεωτερικήν γλωσσικήν χρήσιν έν Νουδίιγ καί Άβυσσινία, 
αλλά θά έννόησαν ταχέως, ότι ο ’Αφρικανικός έλεφκς, δν 
τέως έθήρων ένεκα τόΰ όστοΰ, είνε κατ’ ούσικν διάφορο; του 
έπ’ αιώνων τιθκσευθέντος'ΐνδικοΰ έξαδέλφου αύτοΰ. Καί όν
τως μάκρος διέρρευσε χρόνος πριν ή έπιτύχγ-ή ήμερωσι; κκί 
πολεμική έκγύμνασις τοΰ ’Αφρικανικού έλέφαντος καί τά 
δηκτικά σκώμματα, τοΰ εύφυολόγου όχλου τή; ’Αλεξάν
δρειάς ούδαμώς έφείσθησαν'τών επιμόνων προσπκθειών τών 
μοναρχών.Έν τούτοις και ένταΰθα κατεδείχθη τί δύναταί νά 
κατορθώση ή έπιμονή άρχοντος, διατιθέντος δαψιλή τά 
μέσα, καί οότω δή ή άπόπειρα τέλος έπετεύχθη καί οία; 
ίκανοποιήσεως ένέπλησε τοΰτο Πτολεμαίον τ δ ν Γ' 
ήΕύεργέτ η ν, τον δυνατώτατον κκί ίσως μέγιστον βα
σιλέα τής Δυναστείας άπό τοΰ 246—221, διδάσκει φαει
νότατα μία έπιγραφή, ήν έπέταξεν οδτος ΐνα έκθέσωσιν έ< 
Άδούλη —Άδουλις καί κατ’ άλλους “Αδουλι και Άδου.ί 
και Άδούληί πόλις τών Αίθιόπων επί τφ κρκβικφ κόλπφ 
τόν νΰν Μασσωά.—Έν τή έπιγραφή λοιπόν αύτή λέγεται «ό 
μέγας βασιλεύς Πτολεμαίος έστράτευσεν,είς τήν ’Ασίαν 
μετά πεζικών δυνάμεων, ίππικοΰ, μετά στόλου καί έλεφά - 
των έκ Νουδίας καί Άβυσσινίάς, οδς ό πατήρ αύτοΰ καί 
αύτός οδτος έν έκείνοις τοΐς τοποις αίχμαλωτίσαντε; έφερον 
είς Αίγυπτον καί έξεγύμνασαν . διά τήν πολεμικήν υπηρε
σίαν». Όθεν ή τύχη τοΰ πολέμου έγένετο αύτφ ευμενής 
καί μετά τών άλλων εύτυχών έκβάσεων και κατορθωμάτων 
μνημονεύεται διαρρήδην καί ή λαφυραγωγία απάντων τών 
Ινδών έλεφάντων τών έχθρών αύτοΰ. Πρδ τής περατώσεως 
τών νικών Πτολεμαίου τοΰ Ευεργέτου, όφείλομεν να μή πα- 
οκδράμωμεν έν σιγή δ,τι έναυλον έτι ύπάρχει έν ταΐς άκο- 
κΐ; ήμών άπό τής ήμετέρκς, έν Γερμανί-γ μαθητείας, ένθκ 
ό κλεινός ιστοριογράφος Λεοπόλ^ος Ράγκε έλεγε «mil ihus 
schliesst die Reihe dor besseren PtolemAer® είς αύτόν 
λήγει ή σειρά τών καλλίτερων Πτολεμαίων. Έβασίλευσεν 
ουτος, ώς προεγράφη, άπό τοΰ 246^—221 π X. Όπόσχς 
δέ προσπάθειας κατέβκλλον καί'αύτός καί.ό πατήρ αύτοΰ ό 
Φιλάδελφος, άποδεικνόει και το γεγονός, καθ’ οουτος ίδρύ- 
σατο ιδιαιτέραν άποικίαν έπί τή'’Ερυθρή θαλάσση ύπό τήν 
επωνυμίαν «θ ήραν Π τ ο λ ε μ α t δ α» άποτελοΰσκν 
τό όρμητήριον διά τήν θήραν τών έλεφάντων. Καί κκτεδεί- 
χθη μέν διά τών Εκστρατειών ΓΙιολεμαίου τοΰ Εύερ- 
γέτου ή τιθασεία καί ή μάχιμος έπιδεξιότης τών ’Αφρι
κανών έλεφάντων, άλλ’ ώμολογουμένως ώς ύλικον πολέμου 
εξεταζόμενοι, δέν ήσαν ομοιογενείς πρός τούς ινδικούς τοιού- 
τους. "Οτε δέ Πτολεμαίος ό Δ’ έτει 217 π. X. ?χων 
τρεϊ; καί έβδομήκοντά ελέφαντας έστράτευσεν έπί τόν Μ έ- 
γ α ν Ά ν τ ί ο χ ο ν, διατιθέντα δύό καί εκατόν ’Ινδούς έ · 
λέφκντας, ουδέ τδ παρκπαν άντεσχον έν τή μάχγ τής Να- 
φίας οί ’Αφρικανοί έλέφαντες πρός τούς ’Ινδικούς καί οί 
κλειστοί ουδέ περιέμενον κδν τήν προσβολήν τών εναντίων 
και τό ότι ούδέν ήττον ό Πτολεμαίος ήρατο περιφανή νίκην 
τοΰτο δηλοποιεΐ έπακριβώς όπόσον τότε έν γένει ύπερετίαων 
τήν άξίαν τών στιφών τών έλαφάντων. Σημειωτέον έν’τού- 
τοις, ότι οί πρακ.τικοί Ρωμαίοι, εί καί ούδέποτε άπέδωκαν 
άξίαν τφ άγαπητφ αύτφ όπλφ τής ’Ανατολής, όμως έν 
τοΐς Φοινικοϊς πολέμρις έξηναγκάσθησαν ϊνκξδιαγωνίσωνται 
πρός ’Αφρικανού; έλέφαντας. Καί έφ’οσον καθόλου έπωφε- 
λοΰντο έν τή άρχαιότητι μαχίμους έλέφαντας, μετεχειρί- 
ζοντο τούς ’Αφρικανούς, μή ήδύναντο νά διαθέσώσι τούς 
ίκανωτέρου; όντας ινδικούς. Παρεκτός τούτου καί έπί τών 
καισαρειών χρόνων γίνεται μνεία Θήρας καί τιθασεύσεως έ
λεφάντων, οίτινες ήγρεύοντο, ούχί τή βοηθείιγ ένός έξημε- 
ρωθέντος καί χρησιμεύοντος άντί δελέατος—ώς δόλωμα — 
άλλ’ έν βόθροις καί ή πείνα, ώι επόμενον, ήτο τδ κύριον 
μέσον τής ήμερώσεως.

Προσθετέου, 5τι τούς ’Αφρικανούς έλέφαντας δεν έπωφε- 
. λ-,ΰντο, ώςέργατικά ζφα, τουλάχιστον ό Πλίνιος ό 

πρεσβύτερος έξαίρει ώς τι ΐδιάζον τό οτι οί ελέφαντες έν τή 
’Ινδική έχρησίμευον εΐς έργατίκούς σκοπούς. Καί ένδεχόμε- 

. νον μέν ό ’Αφρικανός έλέφας καί έν ταΐς εΐρηνικα'Γς-αύταΐς 
συνομολογίαις νάπολείπηταί τι τοΰ ίνδικοΰ συντόμως. καί ή 
ιΐς τοΰτο γύμνάσι; αύτοΰ τυγχάνει ουσα δυνατή, ούδεμία 
ύπάρχει ή άμ'φιδολία, έάν κρίνωμεν έκ τών άποτελεσμάτων 
τών Πτολεμαίων. ΤάνΟν δέ, ώς τότε, ή επιτυχία τής άπο- 
πιίρας πρδς τιθάσευσιν. καθίσταται ασφαλής, έάν συνδρά- 
μωσ'ι τρεις παράγοντες, ενέργεια, ύ πομονή καί 
χρήματα, ών άνευ ούδέν ΐστι γενέσθαι τών δεόντων, 
ώς έδόξαζεν ό μέγας ρήτωρ τών ’Αθηνών καί ό πρακτικός 
Όράτιτς έπ’ ί'σης λέγει «numos post νΪΓΐαΐ6ΠΊ=μετά τήν 
αρετήν χρήματα. ■ .

Το.σαΰτα έκ τής ιδιαιτέρας ήμών μελέτης περί έλεφάν 
των έν τή άρχαιότητι wxt τών έλεφκντομαχιών αύτών.

IV· Πετρής

ΑΡΧΑΙΟΑΟΓΙΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

Τά ερείπια τών Χούβων
Ό κ. Leon Heuzey άνεκοίνωσεν εί; τήν ’Ακαδημίαν, 

συνοπτικήν έκθεσιν τοϋ άπευθυνθίντος ύπομνηματος, είς τό 
ύπουργεϊον τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως και τών ώραίων 
τεχνών ύπδ τοΟ κ. J’ de Morgan, τοΰ γνωστοτάτου. διε- 
ρευνητιΟ τών βασιλικών τάφων τοΰ Ντασσούρ εΐς τήν Αί
γυπτον, σήμερον δέ γενικοΰ πληρεξουσίου τοΟ αύτοΰ υπουρ
γείου είς τήν Περιίαν, έπί τών άνασκαφών τάς όποιας έπε 
χείρησε κκτά τό έτος 1897 — 1898 έίς τήν θέσιν καθ’ ήν 
κεϊται ή αρχαία πόλις τά Σοΰσα. Ό κ. J. de Morgan, είς 
τό υπόμνημά του έξαίρει τήν άξίαν τών σπουδαίων άποτε
λεσμάτων τών ληφθέντων έπι αύτοΰ τοΰ ίδίου μέρους, ύπό 
μιίίς άλλης γαλλικής άποστολή;, τή; τοΰ κυρίου, καί τής 
κυρίας Dieulafoy. Τδ πρώτιστον εργον ταύτης τής πρώτης 

- αποστολής ύπήρξεν ή σπουδή τών στρωμάτων τοΰ έδάφους 
ταύτης τής χώρας, άτινα δύναταί τις νά όνομάση δ,τι είναι 
τδ περσικόν ή άχαιμενικόν έδαφος. — Τδ μέγα νέον έργον. 
δπερ έφερόν εί; φώς αί άνασκαφαί τοΰ κυρίου de Morgan, 
είναι ότι ourός εΐσέδυσεν είς τό κυρίως Σουσιανδν στρώμα, 
δπερ όνομάζεται έπίσης Έλαμιτικδν ή Άνσανιτικόν. Σειρά 
στοών υπογείων έχουσι κατ’ άρχάς αποδώσει τδν άρχαιο- 
λογικόν σχηματισμόν τοϋ άρχαίου τύμβου τή; Άκροπόλεως 
τών Σουσών. “Επειτα έπί τοΟ*  άνωτέρου οροπεδίου, δύο με
γάλα οικοδομήματα,-τό έν με πλίνθους όπτούς, τό έτερον μέ 
πλίνθους ώμους, έχουσι κατά τό πλεΐστον έρευνηθή καί κα- 
θαρισθή. Μέγας άριθμός έκ τούτων τών πλίνθων φέρουσιν 
όνόματα βασιλέων τών Σούσων. ΙΙλεΐστα άντικείμενα με
γάλου άρχαιολογικοΰ ένδιαφέροντος άνευρέθησαν έξωθεν τοΰ 

' δευτέρου οικοδομήματος εΐς δ φαίνονται ότι μετεφέρθησαν 
κατά τήν καταστροφήν τών Σούσων ύπδ τών ’Ασσυριών. 
Ταΰτα είναι :

Ιον Είς όόελίσκος φέρων 1500 στίχους έπιγραφής.
2ον Μία τράπεζα έξ ορειχάλκου, δυστυχώς τεθραυσμένη, 

ήης έφερε παραστάσεις τέχνης άξιοσημειώηου καί τελευ 
ταΐον μία μεγάλη καί ώραιοτάτη στήλη, τέχνης' εξαίσιου 
καί παριστώσας σκηνήν μάχης είς τά ορη. Ό ρυθμός τού 
των τών_ μνημείων προέρχεται οχι έκ τής άσσυριακής τέχ
νης, τής οποίας δέν διακρίνει τις τήν είς ταΰτα τραχύτητά 
της,, άλλ’έκ τής μεγάλης άρχικής πηγής, τής οποίας πα
ρουσιάζει τύπον πολύ προηγμένου, παρατηρών τις τήν κομ
ψότητα καί τήν σχέσιν, ώς πρδς τάς συμμετρίας. Ταΰτα τά 

. άνωτίρω πρώτα άποτελέσματα είναι αΐ καλλίτεραι διαβε
βαιώσεις, διά τήν έξακολούθησιν τών άνασκαφών, αίτινες 
ύπόσχονται νά προοθέσωσιν έν κεφάλαιον νέον εΐς τήν ιστο
ρίαν τής ’Ανατολής.

At άνασκαφαί τής Κ,αρχηίΐόνος

Ό κ. Heron de Nillefosse έδωσεν εις τήν Ακαδημίαν 
νέας πληροφορίας, τάς οποίας πρδ όλίγου έλαβεν έκ του κ. 
R. Ρ Delaltre έπί τών άνασκαφών τής Καρχηδόνος.

Τό φρέαρ είς τό όποιον εύρέθη ό μικρός σαρκοφάγος, τοΰ 
όποιου τό.έπίθεμα έφερε τδ ένδεδυμένον διά χλαίνης καί 
πωγωνοφόρον πρόσωπον καί τόν οποίον βχομεν ήδη περιγρά- 
ψει, δέν έχει καθ’ όλοκληρίάν έξετασθή. Τό δωμάτιον τό 
κείμενον είς τδ βάθος τούτου τοϋ φρέατος είχε μόνον έν
τελώς κενωθή καί καθκρισθή, καί έμεινε κατά το μέσον τοΰ 
φρέατος έν δεύτερον δωμάτιον μέ δύο αυλαίας, τό όποιον δέν 
?χει άκόμη εντελώς κενωθή καί καθαρισθή, διότι ήτο πλήρες 
χωμάτων. Κατά τήν 6 ’Οκτωβρίου μόνον έκαθαρίσθη.Έκτος 
τών αύλάκων τό δωμάτιονπεριείχε σκελετούς μέ τήν συνήθη 
οικοσκευήν, λάρνακας μέ λαβάς, λυχνίας καρχηδονικάς, 
λυχνίας έλληνικάς, νομίσματα, οίνοχόην τεθραυσμένην, έξ 
όρειχάλκου, δύο κάτοπτρα, λαβήν έργαλείου έλεφαντίνην, 
κτλ., πρός τούτοις εύρον είς τδ αυτό δωμάτιον τέσσαρας 
σαρκοφάγους άπλοΰς μή περιέχοντας άλλο τι εΐμή όστά κε- 
καυμενα. Άλλά εΐς τον αδλακα τδν άριστερόν, ύπδ τδ βά
θος, πέμπτος μικρός σαρκοφάγος ήτο έγγομφωμένος είς τό.ν 
βράχον. Τό κάλυμμα τούτου τοΟ μικροΰ σαρκοφάγου είναι 
λίαν περίεργον. Φέρει, πρόσωπον πωγωνοφόρου, μέ μεγάλην 
έσθήτα, έχοντος τήν δεξιάν χ*ΐρα  ύψωμένην καί φέροντος 
διά ιής άριστερδς χειρός, έμπροσθεν τοΟ στήθους του, είδος 
ποτηριού ή θυμιατηρίου. Ή κεφαλή του άναπαύεται έπί 
δύο προσκεφαλαίων μέ κροσσού;· Τό πρόσωπον καί τά δύο 
προσκεφάλαια, έπι τών οποίων ή κιφαλή άναπαύεται, έξέ- 
χουσιν έν άναγλύφφ παραστάσει τοΰ καλύμματος. Τό ποό- 
σωπον τοΰτο φαίνεται νά παριστάνη Καρχηδόνιον άνδρα έν
δεδυμένον μέ τήν αύτήν σεμνοπρέπειαν, τήν όποιαν έφερε 
καί έκεΐνο τδ πρόσφπον, δπερ ήτο γεγλυμμένον en haul 
relief καί τοϋ όποιου ό κ. R. Ρ. Delaltre είχεν έσχάτως 
άποστείλει τήν φωτογραφίαν. Κατ’ άρχάς έθεωρήθη, δτι τδ 
.πρόσωπον παριστάνει ίερεα, άλλά μετά τάς νέας έρευνας 
καί μελετάς άνεκαλύφθη τό όνομά του καί ό τίτλος του 
Ή πλευρά τοΟ καλύμματος, είς τδ μέρος τής κεφαλής τοδ 
προσώπου, φέρει επιγραφή*  κεχαραγμένην μέ χαρακτήρας 

. καρχηδονιακούς τούς όποιους ό Ρ. Delaltre νομίζει δτι ήδυ- 
νήθη νά μεταφράσγ ·: «Baalchlllek® ό «Rab». Ό κ. Ρ. 
Delaltre άπέστειλεν έπί τέλους τδ έκτύπωμα τής τε παρα- 
στάσεως καί τής έπιγραφής.

Οί άρχαδοε Κ.<*ρχηδε5^<ις

Ο κ. Cagnat άναγινωσκει μίαν νέαν πληροφορίαν του 
υποπλοιάρχου Roquefeuille, έπί τών καταμετρήσεων τοΟ 
βάθους τών ύδάτων, τάς όποιας έτεχείρησεν εΐς τόν κόλπον 
τοΟ Κίάμ, διά νά γνωρίσρ τού; άρχάίους λιμένας τής Καρ
χηδόνος. Ουτος ό άξιωματικδς ήδυνήθη νά διαβεβαίωσή 
πράγματά τινα, τά όπόΐα έπιδιορθώνουσιν έπί σπουδαίων 
σημείων τά συμπεράσματα τών προκατόχων του καί ιδίως 
τοΰ διασημοτάτου μεταξύ αύτών τοϋ κ. Falbe.

Αί άναβχαφαί το$ Τέμγχαντ

At άνασκαφαί, αί μετά ζέσεως έξακολουθοΰσαι εΐς τό 
Timgad διά τών φροντίδων τής γενικής διευθύνσεως τών 
ώραίων τεχνών καί τών οποίων άνασκχφών ή διεύθυνσις 
εί.αι έμπεπιστευμέ.η εΐς τδν κ. Albert Ballu, πρύτανιν 
άρχιτέκτόνα (architeste en chef) τών ιστορικών μνημείων 
τής ’Αλγερίας, έστέφθησαν ύπό νέων άνακαλύψεων, είς ά- 
κρον σπουδαιοτάτων καί ένδιαφερόντων.

Ό γενικός διευθυντής τής ’Αλγερίας έτηλεγράφησε έσχά
τως είς τδν κ. Leon Bourgenis, ύπουργδν τής Δημοσίας 
Εκπαιδεύσεως και τών Ώραίων Τεχνών, οτι αΐ τελευταΐαι 

έργασίαι έστέφθησαν ύπό μεγάλης έπιτυχίας, διότι εύρέ- 
θησαν είς τάς άνασκαφάς τά έξής άξια λόγου σπουδαιότα
τα εύρήμκτα ". Ιον Είς νέος ναός άφιερωμένος εΐς τδν Δία>
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τήν Ήραν και εΐς τήν Άθηνάν, 2ον Έν κατάστημα δη
μόσιον έστολισμένον άπδ ώόαϊα μωσαϊκά μέ παραστάσεις 
3ον Έν οικοδόμημα μέγα τετράγωνον, κείμενον έξωθεν τών 
τειχώγ τής άρχαίας πόλιως καί δπερ ήδύνατο νά ήτο.χρή
σιμον διά μεγάλας θέρμας 'Ο κ. Ballu εξακολουθεί νά κα
ταγίνεται είς τήν έκκαθάρισιν τών ύποικοδομών τής άνα- 
τολικής θύρας τής πόλεως. .'

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΙΣ
Παυσε καρδιά μου τούς παΛμούς χαι στήθος μου τους τότορς 
σιγήσατ» μαράθηκαν στο κόρφο μου ta fa.
Παυσε καί ου κιθαρα μου τούς συμπαθείς σου τονους 
παΰσε, δέν έμεινε έΛπίς παρηγοριά καμμία.

Σίγα καί συ'ίέοΛύΛαΛο.καϊ πικραμένο στόμα 
παΰσε τραγούδια πΛιά rd Λές καί Λόγια τής αγάπης 
σιγήαατε, άπηύδησε τδ θοΛωμένο μ’, δμμα 
rd βΛεπη τόση άπονια και δείγματα απάτης.

Σιγησατε δέν θέΛ<α πΛιά ν' αγούω τ’ όνομά της 
rd τόσα της ενθύμια θά ,τά γυρίσω πίσω
Μη Λέτε γιά τά κάΛΛη της γχά τή γΛυκιά ματιά της 
tlr’ άπονη επίορκοί 6ά την άάησμονησω.

ΆπωΒησον τδν κάΛαμον καί σύ πο9 τρέμεις χε^ίρα 
ξαπόστασε μη γράφεις πάειά γχά τή σκληρά εκείνη 
!ΐ' αναστενάζω πάντοτε, άν εγρα/ε ή μοίρα 
ξαπόστασε', την πρώτην μου ε’πιζητ& γαΛηνη.

Παΰσε και συ άθΖα μου ψυχή τάς συγκινήσεις 
καί μέσα σί βαθύσκαπτο σκοτεινιασμένο μνήμα 
Βάψτε τά πόάνα όνειρα, τάς τόσας αναμνήσεις 
χοί τοΰτο Λέτε· εμίας σκΛηραο, μίας ψεύστρας είμαι θύμα».

Άπδ' τ«ς ϊχθας τού Νείλου. Μιλτ. Κ. Κορμπίτης

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ

Π«ν πρδς πόσιν ύδωρ εμπεριέχει διάφορα άλλα σώματα 
όρυκτά, οργανικά κχί άέρια, ηνωμένα μέ τδ ύδωρ· ταϋια 
είσίν άνθρακικδν άσβέστιον, θεΤκδν άσβέστιον, άνθρακικδν 
μαγνησίου, θειϊκδν και χλωριοΟχον μαγυή'ίον, μαγνησίαν 

1 (όξείδιον μαγνησίου) χλωριοΟχον άσβέστιον, σόδαν, ποτάσ- 
σαν, φυτιχήν ή όργανικον ύλην, ά μοσφαιρικδν άέρα, και 
άνθρακικδν όξύ, ‘Η διάφορος ποσο’της τούτων άποτελεΓ τήν 
διάφορον ποιότητα τών ύδάτων βκαστον, τών οποίων διαφό- 
ρως ένϊργεϊ έπί τίς ύγιείας.

Το καλάν κα! Ωφέλιμον ύδωρ καταπαύει έντελώς τήν 
δίψαν, δροσίζει καί εύχαριστεϊ.τήν γλώσσαν, τδν φάρνγγα, 
καί τδν στόμαχον· διαλύει τάς έν τφ σιομάχω τροφάς, καί 
ευκολύνει τήν χώνευ-σιν. πρέπει δέ νά πίν>) τις οσον άρχεϊ 

•πρδς κατάσβεσιν τί; διψης. Τδ καλόν ύδωρ πρέπει νά 
έμπεριέχη άέρα καί μάλιστα άνθρακικδν όξύ· τούτο δικ- 
κρίνεται, δταν το ύδωρ θερμαινόμενου παρέχφ πολλάς φυσκ 
λίδας τοιούτου άέρος· διά τούτα τδ έν τοϊς ύπογείοις μένον 
ύδωρ είνε ένίοτε προτιμάτερον άλλου· τδ δέ άπεσταγμένον, 

• ή βρασμένου ύδωρ δέν καταπαύτει τήν δίψαν, ούτε ευάρε
στου τήν γεΟσιν είναι. Πρέπει νά είνε διαυγές, λευκόν καί 
κούφον κατά βάρος, νάμή Ιχηγεώδη πολλά μόρια, νά δια- 
λύη καλώς τδν σάπωνα, νά βράζη ταχέως τά όσπρια· διό 
πάν ύδωρ, δι’οδ δέν βρά^ουσι καλώς τά όσπρια, άλλά 
σκληρύνονται, δέν είνε καλδν ούτε πρδς πόσιν νά είνε άγευ
στου, άοσμου. Κατά δέ τδν Ίππόκράτην ούχί-τδ έλαφρότε- 
ρον κατά βάρος ύδωρ, άλλά'τδ ταχέως θερμαινόμενου, καί 
ταχέως ψυχραινόμενου είνε καλδν καί υγιεινόν· αυδωρ 
ταχέως θερμαινόμενου καί ψυχόμενου άέί κουφότερου».

Πάν δδωρ, τδ όποιον δέν είνε πολύ διαυγές, δέν είνε 

άχρουν, έχει γεΟσίν τινα ή όσμήν, ή είνε ποίΰ ψυχρόν, είνε 
επιβλαβές, ώς άχολούθώς λέξομεν, ωσαύτως δεν είνε καλόν 
το ύδωρ, έάν φέρεται έκ πετρών, καί ούχί -διά γής καλής, 
διότι τούτο καί- πολύ ψυχρόν είνε, καί μόρια πολλά φέρει 
έν έαυτφ, έάν διέρχηται διά κακής γής, ωσαύτως έάν ζυ- 
γιζομενον ύπδ ίσο*  δγκον μέ άλλο είνε βαρύτερου. Πάν τοι- 
οΟτον δδωρ ?χον τά ρηθέντά συστατικά, ή τά πλιϊστα ή 
τινά τούτων, είνε πάντοτε κακόν καί επιβλαβές πρδς τήν 
ύγίειαν. Τό τοιούτον δδωρ πινομένον έπιφερη. βάρος έίς τίν 
στόμαχον, έξογκόνει τούτον, διότι άναπτύσσει άεοια, διά 
κινησεως θορυβεί ό στόμαχος,~ως.άσκός ήμιπληρης ύγρού·' ή 
δρεξις παύει· καί ενίοτε διά κένήσεως έπερχονται άλγηδόνες- 
είς τδ δεξών ύποχονδριον ή καί είς τδ άριστερδν.

Τδ ύδωρ μενον έπί ήμέρας εΐς άγγεΓον μεταβάλλεται πρδς J 
τδ χείρον ή τδ βελτιον; διότι είς τινα σήτονται αί οργανι
κά! όλαι αύτών, άλλων κατακρημνίζονάαι τά γεώδη συστα
τικά διά τής έπιρροής τής άτμοσφαιρας. ·

Τό πρδς πόσιν ύδωρ-εΐνε διαφόοων ειδών, κα! διακρίνεται 
πάν είδος έκ τοό τόπου ένθα πηγάζει· είνε πηγαίου, φρεά- 
τιον, ποτάμιον, βρόχιον. κα! διατηρούμενου έν δεξαμενή ή 
έν λίμνγ

ΕΠΙ ΤΩι ®ΑΝΑΤΛι

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ*  ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ
Έμαράνθης, ώ άνθος Μαϊον, 
Και έσδέσθης ήλίου τό ψώς, 
έχόθης, άκτις τοϋ ήλίου 
■καί τών γονέων πας θησαυρός, 

έ .
"Εθλιψας ήμάς και γονείς σου 
άψήσας τόν κόσμον προώρως, 
“Ω, ίδέ ήμας καί λυπήσου 
άπελθών τοσοΰτον άώρως.

S
Κόσμον τόν μάταιον άψήκες 
πλήν όπήλθες είς δ’.λον λαμπρόν

■ κι' δπου θέσιν ώραίαν εύρηκες 
είς μέγαν τών ’Αγγέλων χορόν.

ί
Άγάλλου αύτοϋ βρύσις χορίτων 
ό κόσμος έδώ είναι ούδέν 
Κράμα σαθρόν ματαιοτήτων ί 
Καταλεϊπον έν μέγα μηδέν.

Ταίγάνιον 25 Νοεμδρίου 1898
Γεράσιμος Α. Λασκαράτος 

(13 έτών)

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS ‘ΦΥΣΕΩΣ..
Α.Κ- Βουχουρέστιον'. Δελτάριον έλήφβη. Ένεγρχψχμεν συνδρομή*  

τρίχς. Γυχίριστοδμεν. Παρϊχχλουμεν χαί συνευοηθεϊτε. Φύλλα «πε- 
στάλησαν.—Δ Π. ΙΙάτρας. Έλήφβη. Έχει χαλώς.—Μ. Κ. Ach- 
moun. ’Επιστολή μετό 60 φρ. έλήφβη Εΰχαριστοδμεν. Έχει κα
λώς, ώς γράοετε.—Α.Β. Μερσίναν, ’Επιστολή σας έλήφθη. Εύχα- 
ριστοδμεν πολύ. Φύλλα χπεσιείλαμεν. Γράφομεν.—Π.Δ. Παρισίοις. 
“Απαντα έλήφβησαν χαι εύχαριστοΰμεν. -Σας ένεγράψχμεν 8ti πενΐε 
'Ημερολόγια. Διηγημάτων έδημοσιεύθη. Γράφομεν.— Δ. Πέτρου- 
ποΛιν, Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδεις ς μετ’ αριθμού λαχείου σας 
στέλλεται ταχυδρομιχώς. — Κ.Δ. θεσσαΛονίχην. Έχει χαλώς, εΐ- 
μεθχ σύμφωνοι χαι ήσυχεΐτβ.—Δ.Ν. ΆΛεξάνδρειαν. “Απαντα έλή- 
φθησαν, εΰχαριστοδμεν. Σάς ΐνεγράψχμεν δέ χαί δια 10 σώματα 
τής Ιστορίας τής Αίγυπτου. —Π.Σ. όων^ποΛιν. Συνδρομή έλήφβη. 
Άπόδειξις μετ’ αριθμού λαχείου στέλλεται ταχυδρομιχώς.—X. Α. 
ΒόΛον. Σάς ένεγράψχμεν. Συνδρομή έλήφθη. Ταχυδρομιχώς γράφο
μεν.—Μ. Ν. Κάϊρον. Σας ένεγράψχμεν δια 5 'Ιστορίας. Φωτογρα
φία έλήφθη. Περί παραγγελίας σας έπίσης ήσ’υχείτε. Έχτελεσθή- 
σειαι. —Π·Ρ. ΜασσαΛίαν. Σύνδρομα! έλήφβησαν. Σάς εύχαριστοΰ- 
μεν —Μ. X. Σΰρον. .Έλήφθη. Έχει χαλώς. — Α. Φ. Σΰρον, Συν· 
εστημένη έλήφθη. Φίλος ένεγράφη. Σειράς άπεστείλαμεν. Εύχα- 
ριστοΰμεν. Γράφομεν.■—Κ. Μ. Σμύρνην. Συνδρομή έλήφθη. Άπ<$- 
δειξις μετά λαχείου εστάλη ύμΐν. — Κ. Ο. 'Οδησσόν. Παραγγελία 
σ« έξετελέσθη. Νέος συνδρομητής ένεγράφη. Εύχαριστοϋμεν.


