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Ο ΟΡΟΣ “ΛΟΓΟΣ,,
ύπό φιλοσοφικήν βηοφιν ίν τβ τφ νριότιανιάμώ 

καί τή Ιδίως «πιάτήμη τής Φιλοσοφίας.

Ό δρος «Λόγο ς» έν τή έπιστημονικμ αύτοΰ χροιά 
εύθύς έξ άρχής της συστάσεως τον χριστιανισμού 
άπετέλεσε τόν άκρογωνιαΐον λίθον αύτοΰ- τόν μέγαν 
κρίκον, δστις συνδέει άδιαρρήκτως έσαεΐ την θρη
σκείαν μετά τής έπιστήμης· τόν δέ σύνδεσμον τούτον 
έκαλλιέργησαν άνέκαθεν άπό τής συστάσεως άπαντες 
οί φιλόσοφοι πατέρες τής Ελληνικής ’Εκκλησίας, 
οιον, Κλήμης, Ωριγένης, Κύριλλος, ’Αθανάσιος, Χρυ
σόστομος, Βασίλειος, Γρηγόριος, Δαμασκηνός, Φώ
τιος, Εύστάθιος Θεσσαλονίκης καί άλλοι πλεϊστοι δσοι 
ό δέ σοφός Γερμανός Η u b ο e Γ ίδιον πόνημα πολν · 
σέλιδον έδημοσίενσε έν Γερμανία περί τών φιλοσόφων 
πατέρων τής ’Εκκλησίας, δπερ έν 'Ελλάδι μεταφράσας 
έξέδωκεν <5 έλλόγιμος κ. Μοσχάκης.

Ό όρος «Λόγος» άποτελεϊ τό έπιστημονικόν κέν- 
τρον, περί δ περιεστράφησαν καί περιστραφήσονται 
έτι δπαντες οί σοφοί άνδρες τού χριστιανικού κόσμου 
άπάντων τών έθνών Εύρώπης καί ’Αμερικής, οί έν 
έπιστημονική άντιλήφει καί ύπερόχω διανοητική κατα
στήσει διακρινόμενοι, ώς'οί αοίδιμοι, Γλάδστων, Δοί- 
λιγγερ, καί τινες άλλοι έξοχοι έν ταΐς έ π ι σ τ η μ ο
ν ι κ α ϊ ς όρθαϊς θεωρίαις, καθόσον ό λόγος 
έστιν ό έπιστημονικός λαμπτήρ τοΰ Ιδανικού κόσμον, 
δστις ποδηγετεί τήν πρόοδον τής άνθρωπότητος έν 
σννέσει καί φρονήσει σταθερά καί αδαμαντίνη. Δι’ 
αύ τούς τούς λόγους έπιτραπήτω μοι παρεκβατικώς έν 
συντόμω νά διαλάβω ίδια περί τής έπιστημονικής έρ 
μηνείας αύτοΰ ένταύθα.

Ό φιλοσοφικός ο-υτος δρος έχει διττήν σημασίαν έν 
τή έπιστήμμ-ί1) Καί πρώτον μέν σημαίνει τήν κριτι-

(') ’Ενταύθα φνόικφ τφ λόγω παραλείπονται αί γραμμα- 

κήν έκείνην τής ψυχής δύναμιν, καθ' ήν συμφώνως 
ταΐς άρχαϊς καί νόμοις οίς έπροικίσθη ύπό τής φύ- 
σεως ή άνθρωπίνη διάνοια διατυποϊ καί διεξέρχεται 
κριτικώς παν δ,τι άνήκει είς τους τρεις γενικούς κλά
δους τον έπιστητού: τοντέστι «τό ’Αληθές»,' «τό 
’Αγαθόν», καί «τ ό Καλόν», οίς άνήκει πάσα γνώ- 
σις καί πασα έπιστήμη.

Δεύτερον δέ «ό Λόγος» σημαίνει τήν έν τω άν- 
θρωπίνω πνεύματι έννπάρχονσαν εξοχον δύναμιν, 
καθ’ ήν αίρεται έκ τού ύλικού τούτου κόσμον τό άν- 
θρώπινον πνεύμα είς χώρας ίδανιχάς άνεφίκτους τή 
ύλη, χώρας άνηκούσας ταΐς ύψιπέτισι διανοίαις, έν 
αις -άνωτέρα τις έπίπνοια, έπερχομένη άνωθεν, άνάγει 
αύτάς είς ύψος δνσθεώρητον, δι’ ού σνγκοινωνεΐ άλ- 
λόιας φύσεως κόσμω, έξ ού κατήλθεν ό ούράνιος λό
γος ένανθρωπήσας. Τήν ύψηλήν ταύτην θεωρίαν έν 
νφ έχων ό Ιωάννης έφώνησεν «Έν άρχμ ήν ό 
λόγος, καί όλόγος ήν πρός τόν θεόν, καί 
Θεός «ήν ό λόγος», τά πάντα δι’αύτοΰ 
έ γ έ ν ε τ ο» κτλ. Ό δέ Βυζαντινός τοΰ ’Ακαθίστου λε
γομένου έν τή Εκκλησία ύμνου, σοφός συντάκτης, ό 
ποιήσας αύτόν καθ’ όμοίωσιν όμηρικήν είς 24 τεμά
χια κατά τό στοιχεία τού ’Αλφαβήτου, καθό κάτοχος 
τής θεωρίας ταύτης, άναφέρει είς τό στοιχεϊον Ο τάδε· 
«Όλος ήν έν τοϊς.κάτω καί τών άνω ούδό- 
λωςάπήνόάπερίγραπτοςλόγος».

Ώς έστι γνωστόν τοϊς μαθηματικοΐς τά σχήματά εί- 
σιν ή παρέγραπτα ή περιγεγραμμένα· διό καί καθυπο- 
βάλλονται είς τούς μαθηματικούς ύπολογισμούς έν 
άκριόεία· τά δ’ άπερίγραπτα ύπαγόμενα είς τάς άνα- 
λυτικάς ύφαλός θεωρίας τών μαθηματικών διαφεύ- 
γουσι τούς άκριβεϊς ύπολογισμούς,καθ’δσον έν αύτοϊς 
Αναφαίνεται τόάπειρον, δπερ κατά Νεύτωνα, δια
φεύγει έν τνί μαθηματική τά δρια τού πεπερασμένου 
άνθρωπινου νοός, άναγκαζομένου δμως ούχ ήττον ές 

τολογικαί όηχιασίαι, αϊιινες ποικίλλουόιν, ώς π. χ. διά τίνα 
λόγον όήμερον οίκαδε, είς ίιμάς ούκ έχω λόγον δούναι κτλ,
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dd νά κυλίει τόν Σισύφειου κυβικόν όγκον τής έπι · 
στημονικής έρεΰνης. Είς τά Απερίγραπτα σχήματα 
ύπάγεται καί <5 Απερίγραπτος λόγος τοϋ Βυζαντινού 
σοφοΰ, όσης ούτω βυθίζει Λ'μας είς τά άδυτα τής Πλα
τωνικής φιλοσοφίας, έξης ή χριστιανική έπιστήμη παρ- 
έλαβεν αύτόν, καί περί ής άλλοτε ήμΐν ό λόγος έσται 
δια. μακρών έν «τή Φύσει», καθόσον στενοί είσιν 
αί σχέσεις τής πλατωνικής φιλοσοφίας μετά τών Αρ
χών τοΰ χριστιανισμού.

Έν τή ύψηλή ταντη έννοία τού Απερίγραπτου 
(=Απείρου) λόγου Απαντα καί παρά Φίλωνι τώ Ίου- 
δαίω τής ’Αλεξανδρείας φιλοσοφώ, δς ήν έξοχον «Επι
στημονικόν πνεύμα έν τίί έποχή αύτού· ήσχολεΐτο δ’ 
έπι τοσούτον είς πάντα μέν τά έλληνικά φιλοσοφικά 
συστήματα· ίδια δέ είς τό πλατωνικόν τοσούτον ένεόά· 
θυνεν, ώστε περί αύτοϋ έν ’Αλεξάνδρειά τότε Ανά τά 
στόματα πάντων τών λογίων ’έφέρετο τό περίπυστον 
καταστάν τότε λόγιον τόδε· «ή Φ ί λ ω ν πλατωνί- 
ζει, ή Πλάτων φιλωνίζει».

Άλλ’ έν ’Αλεξάνδρειά τότε ού μόνον ό Φίλων ύπήρ- 
χεν, άλλά καί άλλοι πολλοί "Ελληνες καί’Ιουδαίοι 
σοφοί, ώς ’Ερατοσθένης, "Ιππαρχος, Καλλίμαχος κλπ. 
Ίώσηπος καί ’Αριστόβουλος, ’Ιουδαίοι- ό τελευταίος 
μάλιστα περιπατητικός ών καί διδάσκαλος Πτολεμαίου : 
τού Φιλαδέλφου, πολύ συνετέλεσεν είς τήν έπιτυχίαν I 
τής παραστάσεως Δημητρίου τού Φαληρέως περί τής I 
μεταφράσεων έκ τοϋ έβραίκοΰ τής Αγίας Γραφής ύπό 
τών Ο. *0  Δημήτριος ό Φαληρεύς καταφυγών είς 
’Αλεξάνδρειαν ύπό τήν προστασίαν τοΰ φίλου αύτού 
βασιλέως Πτολεμαίου, διωρίσθη ύπ’ αύτού έπιστάτης 
τής μόνης τότε έν τφ κόσμω περιφήμου βιβλιοθήκης 
τής Άλεξανδρείας·ώς τοιοϋτος δέ κατώρθωσε νά πραγ- I 
ματοποιηθή τό μέγα διά σύμπασαν τήν Ανθρωπότητα I 
έργον τής μεταφράσεως τής Π. Διαθήκης, ήτις, ώς I 
γνωστόν, έπέδρασε καί έπιδρα είς συμπαντα τά χρι· I 
στιανικά έθνη τής Ευρώπης καί ’Αμερικής διά πολ- | 
λούς άλλους, οΰς άλλοτε θέλομεν έξετάσει είς πλάτος. I

Μεταφράσεις έκ τοΰ πρωτοτύπου εβραϊκού έπεχείρη- I 
σαν καί νΰν πολλοί τών καθηγητών τής Εβραϊκής I 
γλώσσης έν διαφόροις πανεπιστημίοις Εύρώπης καί I 
’Αμερικής- άλλ’ ού φαίνονται σύμφωνοι έν πολλοϊς I 
βροις καί περιόδοις τών μεταγλωττίσεων είς διαφόρους I. 
γλώσσας, έν αίς έγένοντο τή δαπάνη διαφόρων βιβλι- I 
κών έταιρειών καί ίδία ’Αγγλικών καί ’Αμερικάνικων, I 
αϊτινες διασπείρουσιν Αντίτυπα άπανταχοΰτής ύφη- I 
λίου κατά μυριάδας.

Διά τήν Ασυμφωνίαν ταύτην ή τε ’Ανατολική ’Ορ
θόδοξος ’Εκκλησία, ή τε Δυτική Καθολική άπρίξ έχον
τας τών ’Αρχαίων μεταφράσεων- Λ μέν Α'. τής τών θ', 
ή δέ Β'. τής καλονμένης Βουλγάτας. Καθόσον αί δια· 
φοραί τών μεταφράσεων Αποτελοΰσιν άντικείμενον τής 
γλωσσολογικής έπιστήμης, καί διά τής καλούμενης 
Συγκριτικής Γλωσσολογίας (Comparaison Glossologies 
τής δέ θρησκείας άλλος ό σκοπός : τουτέστιν ή διά- 
δοσις δρθών Ιδεών περί θεού, περί προνοίας, περί πί- 
στεως κλ. κλ. εΐς άς Λ γλωσσολογία ούδέν τό ένδια- 
φέρον έμπεριέχει.

Ενταύθα κρίνω περιττόν διά τούς ειδήμονας νά 
σημειώσω δτι ή τε Ιίαλαιά Διαθήκη καί ή Νέα Απο- 
τελούσιν έν σύμπλεγμα έξοχον καί ύψηλόν, τήν κρη
πίδα τοΰ Χριστιανισμού έφ’ ή βασίζονται πασ.αι αί Αρ- 
χαί τά δόγματα αύτού. Έν τώ τοιούτω ύφηλφ συμ- 
πλέγματι συνετέλεσεν ούκ όλίγον καί ή σχολή τών πε- 
πεδευμένων Ανδρών τοΰ’Ισραήλ, τών προφητών, οΐ · 
τινες προέλεγον καί διετύπουν τά τής Νέας Διαθήκης, ί 

"Εγραφον έν Πειραιεΐ, 21 ’Ιουνίου 1898 I
Άθαν. Πετρίδηο
Ξχολάρχης Πειραιώς |

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ
Τό ελληνικόν αίσθημα ώς πρδς τήν δύναμιν τού ήχου έν τν! 

πεζί) συ-θεσει θαυμασίως είκονίζεται ύπό μι<Χς μονογραφίας 
Διονυσίου τού Άλικαρνασέως "Ελληνος κριτικού τού αΐώνος 
τοΟ Αύγουστου έν Ρώμη, Λαμβάνει τά γράμματα τού άλφα- 
φητου καί εξετάζει τήν αξίαν τών ίδιογενών ήχων—φωνη
έντων και συμφώνων—ύπδ έποψιν ευφωνίας. Περαιτέρω πα
ρουσιάζεται ώς ιεροφάντης άποκρύφου τέχνης, πρόθυμος να 
μνςσγ) ήμάς εΐς τά ενδότατα μυστικά τής φιλολογίας. Το 
ζήτημα, 5περ προβάλλει,. είναι τούτο, πώς πεζόν έργον νά 
ομοιαζη προς ωραϊον ποίημα, καί προβαίνει έξηγών τδ δόγμα 
τής ρυθμικές πεζογραφίας παραθέτων εκλεκτά χωρία άπδ 
τδν Δημοσθένην, άτινα ύποβάλλει είς λεπτεπίλεπτον άνά- 
λυσιν ύπδ ίποψιν ρυθμού. Ό πεζός λόγος, λέγει, πρέπει νά 
είναι έρρυθμος, άλλ' δχι έμμετρος, ποιητικός χωρίς νά είναι 
ποίημα και μελφδικδς χωρίς νά είναι λυρικόν τό ύφος. Καί- 
τοι τινες τών διακρίσεων αύτοΟ-φαίνονται λίαν λεπταί, η 
καθόψου κριτική αύτοδ δέν δύναται νά άπορριφθή ώς μη 
υγιής ή φανταστική, καθόσον ύποστηρίζεται ύπδ τής δλης 
ιστορίας τής έξελίξεως τής ελληνικής πεζογραφίας και ύπό 
τών έργων τών μεγάλων καλλιτεχνών.

Τδ πλησιέστερον νεώτερόν έργου, παράλληλον τής μονο
γραφίας ταύτης, είναι τού Στίβενσων περί ύφους έν τί| φι
λολογία, ένθα ή μέθοδος είναι λίαν προσομοία μέχρι τών 
λεπτομερειών. "Οσον όμως γοητευτικά! καί άν είναι αί TOt- 
αύται άπόπειραι πρδς άποκάλυψιν τού ενδοτέρου μηχανι
σμού τή τέχνης, πεποιθότως δύναται νά λεχθή δτι ή μέ
θοδος τής παραγωγής είναί τι δλως διάφορον τής άναλώ- 
σεως και ότι ούδεΐς μέγας πεζογράφος έν έπιγνώσει μετρ<? 
τα μακρά κα*  τά βραχέα ούτε παίζει κρυπτόν μέ τά 
γράμματα.

Ό Λουκιανός κατά τδν 2ον αιώνα μ. X., αιώνα άπει 
ροκάλου σχολαστικότητος καί φιλολογικής άναληθείας, ϊστα- 
ται ως πρότυπον Απροσποίητου άπλότητος και φιλοκαλίας. 
Ο Λουκιανός είχεν Αποστροφήν πρδς τό έπιτετηδευμένον, 

την προσποίησιν, την άπατηλότητα τήν κενήν, ήτις εκλαμ
βάνεται^ ώς τέχνη· είς όλα τά κριτικά έργα του ύπάρχει 
σιωπηλη τις έπίκλησις τών μεγάλων παραδόσεων και τών 
άνεγνωρισμέ'ων Αριστουργημάτων τής Ελληνικής φιλολο
γίας. Οί διάφοροι κλάδοι τών γραμμάτων έν τώ αΐώνι έκείνω 
εσφετερίζοντο τάς σφαίρας άλλήλων, τής Αναρχική? κατα- 
στάσεως τής φιλοκαλίας όφειλομένης κατά μέγα μέρος εΐς 
την έπικρατούσαν- επίδρασιν της ρητορικής- Έξ' δλων τών 
μορφών τού πεζοί! λόγου η ιστορία έπαθε περισσότερον άπΐ 
την λεπτήν διαφθοράν. *0  Λουκιανός έν τώ φυλλαδίφ του 
τώ επιγραφομένφ πώς πρέπει νά γράφητε ή Ιστορία δια
μαρτύρεται κατά τής συγχύσεως τής ιστορίας καί τής ρη
τορικής, καί προσέτι άποδοκιμάζει τήν έκνομον ποιητικήν 

I φαντασίαν, ως εκ τής όποίας η ιστορία καθίσταται «είδος 
πεζής ποιησεως».

| Η τριπλή συμμαχία ’Ιστορίας, Ποιησεως καί Ρητορικής, 
ην ο Λουκιανός κατεπολεμει, παραμένει διά τών αιώνων 
έπιμονος παραδοσις έπιδράσασα έπί τής έν Ευρώπη ιστορίας. 
Επ’ έσχάτων έν Άγγλί^ όξεϊα άντίδρασις ήρξατο κατά τής 

καλουμένης φιλολογικής έπιρροής έν τ^ ίστορίι»:. Ή Μούσα 
τής ιστορίας προσεκληθη νά προσλάβη τήν αύστηροτέραν 
δψιν της. Αφ ενός παροτρύνεται ν’ άπεκδυθβ τήν φιλολο
γικήν αυτής περίζωσιν καί νά καταστβ έπιστημονική—ν’ 
άφοσιωθβ πρωτότυπον έρευναν και παραγωγήν μονογρα
φιών., Αφ έτερου λέγουν είς αύτήν δτι πρέπει νά γίνγγ πρα
κτική. Ό ιστορικός πρέπει νά διαγράψη είς εαυτόν πρώτι · 
στον καθήκον το διδάσκειν πολιτικήν έπιστημην, τδ προ- 
ϋπολογιζειν τδ μέλλον. Άλλως «ή Ιστορία κατέρχεται εΐς 
βαθμόν άπλής φιλολογίας». Ύπδ την αισθητικήν έπίδρα- 
σιν, ισχυρίζονται, ή ιστορία καθίσταται εΐκονογραφική, ή 
εΐκονογραφικη εποψις τείνει νά έπισκιάσγ την Ιστορικήν· 

τδ βιογραφικδν ενδιαφέρον άντικαθιστφ τδ πολιτικόν?
Ή προσοχή συγκεντροΰται έπί τού έξωτερικού μέρους ένδς 

γεγονότος έπί τών σκηνικών αύτού παρεπομένων έπι παν
τός ο,τι είναι προσωπικόν, δραματικόν καί επιδέχεται φι
λολογικόν χειρισμόν καί έξωραϊσμόν. Καίτοι υπάρχει εδραία 
αλήθεια έν τ^ κρίσει ταύτη, δέν ύπάρχουν σημεϊα δτι δύ- 
νκται νά επιταθεί ύπέρ τδ δέον καί οτι ή χειριστή. τύχη, 
είς ήν θά περιέπιπτεν ή ιστορία, θά ήτο δτι έν τβ προσπά
θεια ττς δπως εΐνε είτε ήμιεπιστημονική »?τε πολίτικη 
πρέπει νά παύση οδσα φιλολογική. Ή ιστορία είναι πρώ
τον καί κύριον άφηγησις τού παρελθόντος καί προ παντός 
άλλου έχει άξίαν άναγραφικην.

*0 'Ηρόδοτος έγραψε την ιστορίαν του μάς λέγει—ίνα 
τά έργα τών άνθρώπων μή έξαφανισθοΰν ώς έκ τής διαρρεύ- 
σέως του χρόνου ή τά μεγάλα καί θαυμάσια τά ύπδ τών 
’Ελλήνων η βαρβάρων ποαχθέντα μή μείνουν άμνημόνευτα. 

- Ή άφηγησις τού παρελθόντος πρέπει έν τούτοις νά λε- 
χθή και νά λεχθ$ ούτως ώστε, καθ’ ά ό Ηρόδοτος καί οι 
Έλληνες διεϊδον, ο*  άνθρωποι ν’ άναγινώσκουν αύτην μετά 
τέρψεως. Έκ παντός τρότου εύρέ τά γεγονότα, έρεύνησον 
τ.ά χρονικά, ερμήνευσαν τδ νόημά των, άνακάλυψον τά δι- 
δάγματώ των· έν τούτοις ούδέν χρονικόν, ούδεμία πρωτό
τυπος πηγή, ούδέν πολιτικόν άξίωμα έξιχνιαζόμενον πρ:ς 
οδηγίαν μας πληροί τήν άληθή ιδέαν τής ιστορίας. Ταύτα 
δέν είναι άκόμη ιστορία, άλλά ύλικδν έν τ-β ίστορίγ, η 
κατά την φράσιν τού Πλάτωνος «δχι τραγφδία άλλά προ- 
οίμιον τής τραγφδιας».

’Απομένει εΐς τδν μεγαλοφυή συγγραφέα νά συγχωνεύση 
τά στοιχεία βλα καί καθέκαστα, τά γεγονότα καί τά διδάγ
ματα είς δν μεθοδικόν σύνολον. Ή άντίθεσις μεταξύ ίστο 
βίας καί φιλολογικής ιστορίας είναι ψευδής. Ή ιστορία προ- 
σηκόντως έκτεθειμένη είναι φιλολογία, άλλά δέ,ν είναι ενεκ» 
τούτου ρητορική, Ανυπόστατος, φανταστική.’Ενταύθα έπα- 
νερχόμεθα εΐς την διδασκαλίαν καί τδ παράδειγμα τής 'Ελ
λάδος. Μία τών σημαντικωτάτων ύπηρεσ.ιών, άς ή Ελλάς 
παρέσχεν είς την άνθρωπότητα, είνε δτι άπέδειξεν δτι είναι 
δυνατόν έν τ$ φιλοσοφία, έν τ$ επιστήμη, έτι δέ πλείον έν 
τή ίστορίγ νά συνενωθή ή άγάπη τής άλν,θείας μετά τής 
άγάπης τού κάλλους, ό λόγος μετά τής φαντασίας.

Τδ έγχείρημα καθίσταται όσημέραι δυσκολώτερον ενεκα 
συσσωρεύσεως ύλικών καί ειδικών γνωσεων.

Τό νά είναί τις φιλολογικός Ιστοριογράφος πιθανώς θά εϊ 
ναι είς τδ μέλλον κατόρθωμα σπανιώτερον ή δσον ήτο ε’ς τδ 
παοελθόν. Άλλά δέν πρέπει ενεκα τούτου τδ ιδεώδες νά 
καταβιβασθν! ηνάσυμπηχθβ. Ή ιστορία διαζευγνυμένη άπδ 
τήν φιλολογίαν άποβάλλει τήν θέσιν της καί τήν· δύναμιν 
της έν τώ κόσμφ· παραχωρεί τά πρωτοτόκιά της· τά προϊ
όντα της καθίστανται φθαρτά καί έφήμερα ώς αί διαδοχι- 
καί έκδόσεις μιάς έγκυκλοπαιδείας· καθίσταται όλίγον τι 
χαμηλοτέρα τής έιτιστημης, όλίγον τι ύψηλοτέρα τής έφη- 
μεριδογραφίας».

Τοιαύτα είπεν έν διαλέξει σοφός τις έν Λονδίνφ καί ό 
ρήτωρ άνέφερε χωρίον τι έκ τής πραγματείας τής Αποδιδό
μενης εις τδν Λογγϊνον περί δψους, ένθα ό γράψας άπαντφ 
είς τδ έρώτημα, Sv ύπάρχη άσφαλές τι κριτήριον εκλεκτού 
δφους ή γενικώτερον είπεϊν αν ύπάρχη ώρισμένως γνώμη τε- 
λειότητος έν τοϊς γράμμασιν. Ή τελική έτυμηγορία κείται 
δχι παρά τοϊς όλίγοις άλλά παρά τοίς πολλοϊς. Ή άπόφα- 
σις τών κριτικών άναμένει τήν κύρωσιν τής ομοφωνίας τών 
πεπαιδευμένων.

Καί δντως ή ομοφωνία τών έν τ^ αιθούση εύπαιδεύτων 
γυναικών καί σοφών άνδρών, άν δέν έπεκύρωσεν άκόμη την 
άπόφασιν τών κριτικών, έπεκύρωσεν δμως διά χειροκροτη
μάτων καί θερμών συγχαρητηρίων τού βαθυτάτου μελετητού 
τών άρχαίων ελληνικών γραμμάτων δύο διαλέξεις ών περί- 
ληψιν μετά κριτικής άναλύσεως είς δύο μακροσκελή άρθρα 
του έδημοσίευσαν καί οί «Καιροί» τού Λονδίνου.

Κηφκίόός

Ο ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ

Ή άμαξα βραδέως έβάδιζεν έπί τής πεπηγυίας όδοΟ, έν 
η συνεσπειρωμένος έν τινι γωνί^ αυτή?, ό οδοιπόρος καί μέ 
κλειστούς όφθαλμούς έφαίνετο δτι έσκέπτετο μάλλον ή έκοι- 
μάτο, οτε αίφνιδίως ισχυρός τις κρότος τδν έτάραξεν έκ της 
θέσεώς του. Συνάμα δέ ήκουσε τδν Αμαξηλάτην προφέροντα 
έν Αγανακτήσει σειράν χονδρών ύβρεων, η δέ άμαξά του 
ζναγκαστικώς είχε σταματήσει.

— Τί είναι, Γιάννη ; ήρώτησεν τόν Αμαξηλάτην ό οδοι
πόρος προβαλών. τήν κεφαλήν άπδ τής θυρίδος.

— Νά, ό ίππος έπεσε κάτω καί έσπασε τδ τιμόνι, άπε- 
κρίθη έκείνος μετ’ οργής· ΜΙ κατέστρεψε τδ Αναθεματι
σμένο ζώο !

Ό ξένος ήνοιξε τότε τήν θύραν της άμάξης και έξήλθεν, 
ένώ δέ ό αμαξηλάτης κατεγίνετο ν’ άνεγείρη τδν ίππον του, 
αυτός ερριψε βλέμμα έξεταστικδν πέριξ αυτού. Ή έξοχη 
έξετείνετο ένώπιόν του κατάλευκος έκ τής χιόνος, τδ σκότος 
τής εσπέρας ήρχιζβ νά καλύπτη τδν ορίζοντα, ούδαμού δέ 
άνθρωπίνη μορφή διεκρίνετο.

— Ποΰ εύρισκόμεθα ; τί θά χάμωμ'εν ήδη ? ήρώτησε τότε 
μετ’ Ανησυχίας ό ξένος τδν αμαξηλάτην.

— Θέλομεν δυο ώρας δρόμον διά νά φθάσωμεν, άπαντά 
ούτος. "Ωστε εως δτου νά'διορθώσω έγώ τδ άμάξι, είμπο- 
ρεΐτε Sv θέλητε νά ησυχάσητε έκεϊ κάτω είς εκείνο τδ μι
κρό σπητάκι ποΰ φαίνεται. Είναι Χάνι και πάρα κάτω εί- 
vat και ενα μικρό χωριό.

Ό ξένος άφού όλίγον έσκέφθη καί συνεζητησε τδ πράγμα :
— Καλά, είπε, θά ύπάγω καί δταν έτοιμασθής, νά μέ 

ειδοποίησης.
Μετ’ όλίγον ό ξένος άφίκετο έξωθι τού οίκίσκου καί είσ- 

ελθών εύρέθη εντός μικρού δωματίου απλού καί άσβεστοχρι- 
σμένου, άνευ πατώματος, άλλ’ έστρωμένου διά χώματος καί 
οπού όμάς άνδρών καί γυναικών συνωμίλουν πενθίμως καί 
έν θλίψει πέριξ ρωμαλέου και υψηλού τίνος άτόμου.

Μόλις εΐσήλθεν έξηγησε τον σκοπόν τής έλεύσεως του, αί 
δέ γυναίκες άπεσύρθησαν τότε ώς καί οί λοιποί άνδρες καί 
μετ’ όλίγον εύρέθη μόνος μετά τοΰ οικοδεσπότου.

— Διατί αύταί αί γυναίκες φορούν δλαι μαύρα ; ήρώτησε. 
Μήπως συνέβη ένταΰθα κανέν δυστύχημα ;

— Όχι, άκόμη, άπήντησεν έκείνος μετά θλίψεως, άλλά 
θά συμβ-ii μετ’ όλίγον . . . Χώνω τδ παιδί μου.

— Τδ παιδί σου ; ύπέλαβεν ό ξένος μετ’ ένδιαφέροντος, 
λυπούμαι πολύ, φίλε μου, καί πόσων έτών είναι;

— Πέντε χρόνων.
— τδ ΐδικόν μου, προσέθηκεν ό ξένος μετά λύπης, 

καί μήπως είναι κοριτσάκι;
— Ναί., κοριτσάκι είναι, άπεκρίθη ό ξενοδόχος καί παρε- 

τηρησε τότε μετά προσοχής τδν ξένου.
— Τδ καϋμένο ! έτσι ήτανε καί τδ ΐδικόν μου, έπανέλα- 

δεν ό ξένος.
Έπηκολουθησε τότε μιαρά σιωπή μεταξύ άμφοτέρων, δτε 

τά βλέμματά των παρηκολούθουν τή*  έν τ$ έστίςε πυράν, 
καί αΐ φλόγες μόλις βδωκαν αφορμήν είς τδν ξένον νά παρα
τήρηση τήν άπαισίαν καί σκεπτικήν μορφήν τού οικοδε
σπότου.

Ό ξένος ήρώτησε μετ’ όλίγον.
— Ή μητέρα του θά ίναι βεβαίως πλησίον τού τέκνου 

.της.
Άλλ’ εΐς τάς λέξεις ταύτας ό ξενοδόχος ήγέρθη άποτό- 

μως καί διά φωνής άγριας Σ
— Ή μητέρα του; άνέκραξε. Δέν βχει τδ δυστυχισμένο 

μητέρα ! "Εφυγε κατά διαβόλου ! ....
Ό ξένος ήγέρθη τότε καί αΰτδς άποτόμως, ώς νά ήλε- 

κτρίσθη καί κτυπησας τήν τράπεζαν διά τής χειρός:
— Τδ ίδιον σάν κ’ έμενα ! είπεν, καί παρετηρησε τότε 

μετά συμπάθειας τήν άγρίαν μορφήν τού ομοιοπαθούς του,
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ούτινος ή τύχη τοσοΰτον. ώμοίαζε προς την ιδικήν του.

— Ναι, έξηκολούθησεν ό οικοδεσπότης μετά τού αύτοΰ 
πάντοτε ύφους, έφυγε άπό τδ σπήτι ή άθλια. "Εκανα την 
Ανοησία και έπήρα γυναίκα εΐκοσιδύο χαύνων, έγώ σαοα- 
πεντάρης. Την έλυπήθηκα, Jiort ήτον ορφανή, πτωχο- 
τάτη. Τίς έδωσα ολα τά καλά, τίποτα δέν ήθελα άπδ 
,αύτήν, παρά όλίγην φιλοτιμίαν καί ευγνωμοσύνην νά έχγ 
πρός έμενα. Άλλά, την Αθλίαν ! ποΰ τήν Αφιναν αί φιλε
νάδες και αί κοκεταρίες καί . . . και . . . καί . . . Διά 
νά μήν σου τά πολυλογώ, φίλε μου, ένα βράδυ γυρίζω άπδ 
την έργασίαν μου στο σπίτι και δέν την ευρίσκω. Μέ 
ποϊον έφυγε, 'ούτε έζήτησα νά μάθω, ούτε την ξαναεΐδα 
άπδ τότε. "Εφυγεν ί άθλία, έφυγε καί άφησε καί τδ 
παιδί της.

— Ακριβώς όπως μοβ έκαμε και η ΐδική μου σύζυγος, 
ύπέλαβε τότε δλως ήσυχως κχί μετά θλίψεως, την κεφαλήν 
κάτω νεύων ό ξένος, και έπηκολούθησε τρομερά καί Από 
λυτός μεταξύ άμφοτέρων σιωπή.

Αίφνης όμως μία φωνή, Απαισία κραυγή μικροΰ παι
διού, κραυγή ικετευτική καί προξενούσα οίκτον καί Απελ
πισίαν, καλοΟσα βοήθειαν καί παρηγοριάν ηκούσθη έκ τον 
παρακείμενου δωματίου, άποσπάσασα αυτούς βιαίως ί< 
τοΰ Απαίσιου λήθαργου, δστις κατ’ εκείνην την στιγμήν 
τού; κατείχε.

— Μαμά ! . · . μαμά ! . . . έξηκολούθησεν ί φωνή. 
01 δύο Ανδρε; παρετηρησαν άλληλους δλως τρέμοντες.
— Μαμά, έπανέλαβε τδ παιδίον, μέ φωνήν σβυσμένην 

καί γυνή τις έκ τών παρευρισκομε'νων έτρεξε πρός αυτό.
— Θεόδωρε, είπεν ί αύτή γυνή, έπανελθοΰσα έκ τοΰ 

δωματίου τοΰ παιοίου, τδ κορίτσι πεθαίνει, θελει νά ΐίή 
τήν μητέρα του.

Ό οικοδεσπότης έσκίρτησεν.
—"Οχι ! ποτέ, άπήντησεν ούτος. Είναι Αδύνατον αύτή 

ή παληογυναΐκα νά πατήσρ πλέον εΐς τδ σπίτι μου. Έ 
φύγε χωρίς νά σκεφθί τδ παιδί σης, πώς τώρα θά έπιθυ 
μησγ νά το ίδγΐ; "Οχι ! έξηκολούθησε, δέν θά τοΰ πάργ 
τήν τελευταία του πνοή. Νά τιμω^ηθβ, ή άθλία !

Τότε ό ξένος ήγέρθη μετά δέους και έκτείνας πρδς τον 
οικοδεσπότην τάς χεϊρας·

— Μή τδ κάμγις αυτό τδ κακό, τώ λέγει, πρδς χάριν 
του παιδιοΰ σου. Τδ έδιον έπαθα καί έπραξα καί έγώ. ‘Η 
σύζυγός μου μέ έπρόδωσε καί μέ έγκατέλειψε δπως και ή 
ΐδική σου, ουτω καί ή {δική μου - έγκατέλειψε τδ παιδί 
της καί έφυγε. Άφοΰ δέ έπέρασαν ολίγα έτη, ή κόρη μου 
Απέθνησκε καί έζήτει νά Γδη τήν μητέρα της. ’Εγώ πο 
σώς δέν έπέτριπον τοΰτο καί έπανελάμβανον πάντοτε τδ 
«όχι» Άλλά, τί τά θέλεις αύτά, φίλε μου, όταν πλέον 
άπέθανε τδ παιδί μου, ήννόησα τήν αδικίαν, δπου του 
έκαμα. Διά νά εκδικηθώ τήν μητέρα του, νά μή πάρη 
τήν ύστερη πνοή του, άφησα τδ παιδί μου νά πεθάνη μέ 
μεγάλον χαϋμό. Καί άπό τότε δέν μ’ έρωτΑς έχω ήσυχία', 
ή ιδέα αύτή δέν μ’ έγκαταλείπει Μοϋ έγινε μαρτύριον. 
Άχ 1 τήν τελευταία εκείνη ματιά τοΰ παιδιοΰ μου, δέν 
θά τήν ξ-εχάσω ποτέ. Ήτον δλη παράπονο καί πίκρα, 
όπου δέν τοΰ έξετέλεσα τήν έπςθυμίαν του .... Τώρα 
βλέπω τδ λάθος μου έκεϊνο καί δέν ήσυχάζω. Ούτε χαρά, 
ούτε ήδονή μ’εύχαριστοΟσε ποτέ ! "Οπου καί Αν ευρεθώ. 
βλέπω έμπροσθεν μόυ τήν σκιάν του καί ή τύψις τίς συνει- 
δήσεώς μου μέ κτυπΑ άδιακόπως.

Ταΰτα λεγων ό ξένος εύρίσκετο εΐς μεγάλην συγκίνησιν. ’
— Άχ 1 έξηκολούθησε μετ’ όλίγον, πλησιάζων τον ξε- 

νοδόχον, μή, πρδς θεού, άρνηθής είς τδ μονάκριβο παιδί 
σου, τήν χάριν δπου- σοΰ ζητεί. Θά σέ τύπτγι μέχρι θανά
του ή συνείδησις. Πίστευσόν με εΐς δ,τι σοι λέγω καί μή 
τυραννεΓς τάς τελευταίας στιγμάς αύτοΰ τοΰ παιδιού.

Ό δυστυχής τότε πατήρ είς άκρον συγκινηθείς άπδ τήν 
όμοιβπάθησιν καί όδύνην του ξένου καί φοβηθείς τάς συνέ

πειας τίς επίμονης του, έδάκρυσε καί- καλύψας τδ πρόσω- 
πόν του ε?πε μέ τεταπεινωμένην φωνήν.

— Φέρετε τήν μητέρα τοΰ παιδιοΰ μου.
Ή παρισταμένη έτι μελανοφόρος γυνή έτρεξε νά τήν 

καλιση καί μετ’ όλίγον ή μετανοούσα καί πικρώς δακρυ- 
χέουσα μήτηρ έδέχετο περί τον λαιμόν της τήν τελευταίαν 
κίνησιν τών χειρών τού άποθνήσκοντος τέκνου τη;.

(Έκ τοΰ γαλλικοΰ)
' Ροίίς

Π ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ “ΒΟΤΡΓΟΝΔΙΑΣ,,
Αγών αύτο<ίνντηοή<ίεως

Τδ φοβερόν δυστύχημα τδ διαδραματισθέν πλησίον των 
’Αμμωδών Νήσων παρά τήν Νέαν Σκωτίαν (Καναδάν) είναι 
τόσφ τραγικόν, ώστε πάντα τά έπί τής γης εξελισσόμενα υ
ποχωρούσε πρδς στιγμήν, πρδς τδ σημεΐον έκεϊνο, ένθα εκα
τοντάδες ανθρωπίνων υπάρξεων εύρον ψυχρόν μνήμα εις τάς 
χβόσσους τοΰ ώχεανοΰ. Είναι καταστροφή, πρδς τδ μέγεθος 
,ής οποίας ούδεμίχ υπάρχει ανάλογος έν προγενεστέροις χρό
νοι;, ιδίως δέ άπδ τοΰ έτους 1891, οτε άπωλέσθη παρά τάς 
καναδικάςίάκτάς ή «Βικτωρία» συμπαρασύρασα 700 θύματα.Τό 
δέ τρομερώτερον, κατά τήν τραγικήν ταύιην σκηνήν είναι δτι 
καί είς τά ανώτατα στρώματα τοΰ πολιτισμού ή γενική φύσις 
:οΰ ανθρώπου ούδέν έκ τής πρωτογενούς αύτής καταστάσεως 
χπώλεσεν. ’Επί τοΰ.βυθιζόμενου πλοίου ό περί ύπάρξεως α
γών εξετυλίχθη έν τή άρχεγόνφ αύτοΰ μορφή, μεταβαλών εΐς 
φονεί; ανθρώπους, οιτινες ήσαν καθ’όλον αύτών τδν.βίονγρη- 
στότατοι. Καί ουτω βλέπομεν ανθρώπους ανήκοντας εις τό ίπ- 
ποτικώτατον τών εθνών νά μετατρέπωνται αίφνης είς κτήνη 
χποσπώντα γυναίκας και παιδία άπό τών σωστικών δοκίδων 
καί άλλων έπιπλεόντων σκευών χαί νά ρίπτωσιν αύτά ε’ις τήν 
θάλασσαν. Άς μή άντείπη τις δτι τώ.ν ειδεχθών καί άνηκού- 
στων τούτων σκηνών δράσται είναι μόνον οί άξεστοι ναΰται, 
διότι καί πρό έτους εΐσέτι αί αύταί σκηναί διεδραματίσθησαν 
εν Παρισίοις εν μέσφ των φλογών της καλουμένης αγαθοερ
γού αγοράς, δτε οί τόν άγριον τοΰτον Αγώνα τής αύτοσυντη- 
ρήσεως άγωνισθέντες ήσαν μέλη τής καλουμένης ανώτατης 
ΐριστοκρατίας.

Ό τόη >ς τοΰ ίννότυχήματος
Ώς έλέχθη ήδη, ή σύρραξις έγένετο παρά τάς ’Αμμώδεις 

Νήσους. Τδ μέρος αύτό έ'/ει κακήν φήμην παρά τφ ναυτικφ 
κόσμφ, διότι παρ’ αότήν έγένοντο απειράριθμα ναυάγια. Κεί- 
ται δέ έν τώ Άτλαντικω Ώκεανφ είς άπόστασιν 85 μιλλίων 
άπδ τής Χουάϊτ-Χέδη χαί 150 μιλλίων του Χάλυφαξ (Κα- 
/αδά). Ή νήσος έχει 22 μιλλίων μήκος καί ένός μιλλίου 
πλάτος, περικυκλουμένη δέ υπό πολλών σύρτεων άμμου, έκ- 
γινομένων μακράν είς τήν θάλασσαν και υφάλων, οιτινες έν 
καιρφ τρικυμίας άποκρύπτονται ύπό τών κυμάτων θορυβωδώς 
αυκωμένων ύπερθεν αύτών,αποτελεί φοβερόν κίνδυνον διά του; 

ναυτιλλουένους.
Έξ όσων είναι.γνωστόν, κατά τόν τρέχοντα αιώνα, υπέρ 

τά 250 πλοίχ παρά τδ νεκροταφείου τοΰτο τοΰ Ατλαν
τικού, δπωςτό όνομάζουσιν οί Άγγλοι ναΰται, ύπέστησαν με
γάλα; βλάβχ:, καί ούχί όλιγώτερα είναι τά πλοία, τά όποια 
αύτανδρα άπώλοντο. ’Επανειλημμένως έγένοντο προτάσεις περί 
τών ληπτέων μέτρων πρδς έξασφάλισιν τής ναυτιλίας έν τή 
έπικινδύνφ ταύτη θέσει· άπεδείχθη όμως δτι συν τφ χρόνφ ή 
θάλασσα σμικρύνει τήν νήσον, άποσπώσα τμήματα τών ακτών 
αύτής, ούτως ώστε ημέραν τινά ή νήσος καθ’ ολοκληρίαν θά 
έκλειψη έκ τής έπιφανείας τοΰ ωκεανού. Ποό εκατόν περίπου 
έτών ή Σαβλείσλανδ είχε μήκος πλέον τών 40 μιλλίων και 
πλάτος 2 1)2, άλλ’ έκτοτε ήλαττώθη κατά τό ημισυ. Τφ 1888 
πρός τό δυτικόν μέρος τής νήσου ήγέρθη φάρος, άλλά καί 
ουτω δέν έξησφαλίσθη ή ναυτιλία,διότι οί ύπό τής θαλάσσης 
άποϊπώμενοι όγκοι σχηματίζουσι σειράν σύρτεων έκτεινομέ- 
νων, ώς είπομεν, μακράν είς τδ πέλαγος. Ουτω δέ ό παρά 
τήν νήσον πλοΰς καθίσταται δλως δυσχερής.

Ή Ούοραξςς
Κατά τάς Ανακοινώσεις τοΰ πλοιάρχου τοΰ αγγλικού ίστιο- 

φόρου «Κρομαρτσαίρ» τδ σκάφος έπλεε μέ ταχύτητα 5 μιλ- 
λίων τήν ώραν, κατά πάν δέ λεπτόν ήχει άπ’ αύτοΰ ή σάλ 
πιγξ τής δμίχλης, δτε αίφνης έφάνη έν μέσφ ταύτης ατμό
πλοιων τι, δπερ και έπέπεσεν έπί τοΰ «Κρομαρτσαίρ». Έντφ 
μεταξύ ή «Βουργονδία» έξηφακίσθη έν τή ομίχλη, δτε δέπερί 
τήν 5 1)2 πρωινήν ώραν αυτή διελύθη όλίγον, τό πλήρωμα 
τοΰ «Κρομαρτσαίρ» πάρετήρησεν οτι οί έπιζώντες εκ τής 
«Βουργονδίας» έπλεον έπί τών σωστικών λέμβων καί τών συν
τριμμάτων τής «Βουργονδίας». Τό «Κρομαρτσαίρ» διέμεινεν 
αύτό^ι καθ’ δλην 
τήν ήμέραν. καί 
παρέλαβε 200 έκ I 
τών διασωθέντων. I 
Ή «Βουργονδία» I 
έβυθίσθη εντός 10 ] 
λεπτών. Λέγεται I 
δέ δτι είχε ταχύ- I 
τητα 18 μιλλίων. I

Έπιβά-.ης τής I 
«Βουργονδίας» ά- I 
φηγείταιδτι απαν- I 
τε; οί αξιωματικοί 
έπεδείξαντο παρα
δειγματικόν ήρω'ί 
σμ^·'. Ό πλοίαρ
χος Δελδγκ/. ίττα 
το έπί τής γέφυ
ρας δίδων έκεϊθεν 
τάς διαταγάς του, | 
διέμεινε δέ έπ’ αύ- | 

F-fxP1 y- ■ 
λευταίας στιγμής. ; 
Τό αύτδ πρόσωπον 
διηγείται τάς λυ
πηρά; σκηνάς, αί 
τινις έγένοντο έπί 
τοΰ καταστρώμα
τος τοΰ σκάφους. 
Τό πλήρωμαήγω· 
νίζετο νά καταλάβη 
καί αΰτό θέσιν έπί 
τών σωστικών λέμ 
βων, άπωθοΰν τάς 
γυναίκας καί τά 
παιδία.

Αί σ»ηναί τής 
τελευταία; στιγ
μή; υπήρξαν φρι- 
χωθείς. Οί έπιβά- 
ται έτρεχον ει; α- 
ναζήτησιν σωσι
βίων, άλ,λοι έ:ρε· 
χον ώ; μανιώδεις 
ώθοΰντε;, ρίπτον- 
τε;, πλήττοντε; διά 
μαχαιρών καί αλ- 
λωΥ φονικών ορ 
γάνων, διασκελί- 
ζοντε; καί πατούν 
τες άλλ.ους, δπως 
φθάσωσιν εις τάς 
κλίμ.ακας. Αί κλί
μακες ήσαν ύπερ
πλήρεις έκ γυναικών φωναζουσών φρικωδώς, επί δέ τοΰ κα
ταστρώματος άλλαι ατημέλητοι καί ημίγυμνοι προσεκολ- 
λώντο έπι τών άνδρών ζητοΰσαι βοήθειαν, άλλαι δέ, τ^ελλα'ι 
ήδη, έγέλων και έορίπτοντο έκ τοΰ καταστρώματος εις τήν 
θάλασσαν·

Παρατηρών τις έπί τών κυμάτων έβλεπε θέαμα έτι οίκτρό- 
τερον. "Εβλεπε λέμβους καταποντιζομένας, παρέχει δέ άληθή 
μάχην μετά μαχαιρών. Εντός λέμβου εύρίσκοντο 40 γυναί
κες άνευ άνδρός, περιφερόμεναι άνευ κώπης εδώ καί εκεί, 
μέχριςοΰ πάσαι κατεπόθησαν ύπό τών κυμάτων.

Μεταξύ τών θυμάτων συγκαταλέγεται καί ό Παύλος Μολέν, 
. ανταποκριτής τής παρισινής έφημερίδος «’Αστραπής», παρα-

•ΒΟΥΡΓΟΝΔΙΑΣ.,ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟΝ ΤΗΣ

κολουθήσας καί τόν ελληνοτουρκικόν πόλεμον. Μεταξύ δέ τών 
ταξειδιωιών τής τρίτης θέσεως υπήρχε καί Οθωμανός τις πα
λαιστής όνόμ.ατι Γιουσούφ, έπανακάμπτων έξ Αμερικής, δστις ’ 
ά?η)εώς κατέσφαζε γυναίκας καί παιδία δπως σωθή, άλλ’ ού
δέν κατώρθωσε διά τών θηριωδών ένστικτων του, διότι εΰρεν 
έκδικήτοιαν τήν θάλασσαν, ήτις δι’ αύτόν έκαμεν εύεργετικήν 
πράξιν. Οί περισσότεροί τών πνιγέντων. ήσαν αμερικανοί πε- 
ριηγηται κατευθυνόμενοι έξ ’Αμερικής είς Εύρώπην. Μεταξύ 
τών άπολεσθέντων πολυτίμων αντικειμένων συγκαταλέγονται 

καί δύοείκόνες τοΰ 
Ιουλίου Δουβρέ, 
τών οποίων ή μία 
ήγοράσθη έν ’Αμε
ρική αντί 75,000 
φράγκων.

Λεπτομέρειας — 
Ηώς ίπνίγηβαν. 
H φοβερά δίνη. 

"Ολοι οί τής πρώ
της θέσεως έπιβά- 
ται έπνίγησιν, έ 
σώθησαν δέ ιδίως 
ΐπιβάται τής γ' 
θέιεω, καί άνόρες 
τοΰ πληρώματος. 
Οί έπιβάται ήσαν 
Άγγλοι, Γάλλοι, 
’Αμερικανοί και 
Γερμανοί. "Ο:ε έ- 
βυθίζετο τό σκά
φος, τρεις καθολι
κοί ιερείς διέτρε- 
χον διηνεκώς τό 
κατάστρωμα, δί- 
δοντες τήν άφεσιν 
είς πολλούς έπιβά ■ 
τας, οιτινες γονυ
κλινείς προσηύ- 
χοντο. Άλλοι έ- 
θρήνουν καί τινες 
έγέλων. Ή;ο ά
ληθή; φρενϊτις.

Μία Γαλλί;, τήν 
οποίαν εσωσεν ό 
σύζυγο; της παρα
λαβών αύτήν έπί 
δοχοΰ, διηγείται 
ότι κατά τήν στιγ
μήν τής καταβυθί- 
σεως ειόε τρομε
ρόν δίνην. Εί; τό 
ά.οιγένπρός στιγ
μήν χάσμα βού ·’ 
νόν ανθρώπων κα- 
τεπόθη ώς έντος · 
κρατήρος 
στείοΰ καί 
δατα δαιμονιωδώς 
στοοβιλιζόμενα έ- 
χάλυψαν τό βουνόν 
τοΰτο.

Μετά τήν σύοραξιν ή. «Βουργονδία» έκλινε πρώτον έκ τής 
μιας πλευράς καί κατόπιν έβυθίσθη, τρομερά δέ ττ>ν στιγμήν 
αΰτήν έκρηξι; τών λεβήτων άνετίναξεν είς τόν άέρα πολλούς 
έπιβάτάς καθώς καί μίαν τών καπνοδόχων, ητις επεσεν επι 
μιας πλ^ήρης άτόμων χαταβιβαζομένης λέμβου, τήν οποίαν 
κατασυντρίψασα έν τφ άμα έβύθισεν. Εί; επιβάτης λέγει οτι 
έπί τοΰ καταστρώματος ή σκηνή ήτο φρικαλέα· Άνδρες καί 
γυναίχες έτρεχον ολόγυμνοι, έχλαιον, έφώναζαν, έπληττον 
δεξιά χαί αριστερά ώς τρελλοί μέ διάφορα δπλα. Μονον ο 
κυβερνήτης Δελόγκλ ίστατο απαθή; έπί τής γεφύρας. Κατά 
τήν σύρραξιν οί εν τφ ίστιοφόρφ «Κρομαρτσάϊρ» δεν άντε- 
λήφθησαν κατ’ άρχάς ποιον έκ τών δύο πλοίων έβνθίζετο.

ήφαί- 
τά ΰ -
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Ή κυρία τοΰ κυβερνήτου τοΰ Ιστιοφόρου Άνδερσων, διη
γείται. δτι αίφνης ένεφανίσθη προ αύτών το ατμόπλοιου ώς 
όγκος γιγώντίος καί ήιούσθη φοβερός τριγμός,μεθ' δ τδ ατμό· 
πλοΐύν ήρχισε να συρίζγι χαί νά άνατινάσστρ πυραύλους. Τδ 
έμιμήθημεν καί ήμεϊς, εξακολουθεί ή κυρία Άνδερσων. Ό 
σύζυγός μου ένόμιζεν, δτι ήμεϊς έβυθιζόμεθα καί δτι τό £τε 
ρον σκάφος ήρχετο εις βοήθειά*  μας. Μετ’ ολίγον όμως σιγή 
νεκρική έπεκράτησε πέριξ ήμών και ήννοήοαμεντί συνέβη».

'Ούδείς τών επιβατών της πρώτης θέσεως, έκτδς ενός γάλ- 
λρυ καθηγητοϋ όνόματι Λακάς, ειχεν έγερθή έκ τής κλίνης, 
δτε έγένετο ή σύγκρουσις. Ό Λακσς εΐσώρμησεν εις τδν θα
λαμίσκον καί ρίψας έν σκέπασμα έπί τής σζύγου του την ήρ 
πασε κάι έρρίφθησαν εις τδυδωρ. Κατά τήν έπακολουθήσα- 
σαν σύγχυοινΤμετεχειρίσθησαν δπλα πρδς άπώθησιν τών γυ 
νάικών, αιτινες προσεκολλώντο έπ’ αύτών, όχι μόνον Ιταλοί, 
άλλά καί εις μηχανικός άκόμη τοΰ άτμοπλοίου, δστις προσ
καλούμενος εις βοήθειαν έκοάδαινε τδ δπλον του λέγων δτι 
δέν ήτο ναυαγοσώστης καί δτι είχε νά άσχοληθή περί άλλων.

Τά όνγκοοί’ΰθέντα άκάφη
Ή «Βουργονδία» ήτο σκάφος σιδηρουν ναυπηγηθέν τφ 1886, 

είχε δέ τότε άξίαν 8,000,000 φράγκων, όσην καΐ'δλα τά τε 
/ευταια ύπερωκεάνειά σκάφη, άλλ’ έκτοτε ή άξια της ήλατ- 
τώθη φυσικφ τφ λόγφ, συνεπεία τής χρήσεως εις 6,000,000 
Τδ φορτίον της έσ.οίχιζε 15,000,000 φράγκων, θά ήτο δέ 
πολλφ μεγαλειτέρας αξίας, άν μετέφερεν, ώς συνέβη τοσάκις, 
χρυσόν είς νόμισμα ή ράβδους. Πολλάκις αί τοιαιιται άποστο 
λαί άνήρχοντο εις 12 - 15,000,000, άλλ’ ό πόλεμος αναγκά
ζει τους ’Αμερικανούς νά κρατώσινέντή χώρφ των τδν χρυσόν.

Τό «Κρομαρτσάϊρ» ήτο τετράϊστον, διά νά δυνηθή δέ νδ 
διατρυπήσω σκάρος τοιοΰτον, όποιον ή «Βουργονδία», φαίνε 
ται δτι ήτο χαλυβδινον.

Ή Γαλλική 'Εταιρία τοΰ ’Ατλαντικού προέβη είς κατάσχε 
σιν τοΰ ιστιοφόρου, διεξάγονται δέ ανακρίσεις πρδς έξακρίοω 
σιν τών ευθυνών.

ΤΟ ΕΤΡΗΜΑ
NOUVELLE

...............Όμάς νέων"έκά&ητο εΐς τι παραλιακόν καφφενεϊον 
τής Μασσαλίας, και ή συνομιλία των περιεστρέφετο περί τύ 

, χΰϊ, ευρημάτων, κέρδους λαχείων, κλπ. τοιούτων άντικει 
μένων.

Παραπλεύρως αύτών έκάθητο γέρων τις πτωχός, δστις πλη
σιάζει τούς νέους και άρχίζει νά παραπονήται, δτι άν καί τά 
τρίχας του έχει άλλαξες μέ λεύκάν βίμβακα, δμως ουδέ
ποτε ετυχε^νά ευρ$, έστω και μίαν δεκάραν τυχαίως.

Καί άφοϋ παρεπονέθη άρκετα μέ τήν τύχην του, έφθασε και 
εις τδ τρυφερόν ζήτημα καί τοϊς λέγει: «Άπδ χθές παιδιά 
μου έχω νηστικός, δέν μοϋ κάμετε, μίαν μικράν βοήθειαν;»

Άλλ’ άντί πάσης βοήθειας είς τών παρακαθημένων νέω- 
λέγει πρδς τδν γέροντα.

«Πήγαινε γέρω αου πάρα κάτω καί κάμε μία γύρα, και ΐ 
σως αύτήν τήν φοράν θά σέ βοηθήσρ κχί σέ ή τύχη νά ευρης 
κάτι καθ’ οδόν.»

Ό γέρων άπήλθεν άναστενάξων καί δακρύων διά τδν χλευα 
σμδν καί τήν πενίαν του. Ώσε’ι μεθυσμένος έκ τής λύπης του 
διήρχετό τήν μεγάλην όδδν Κανεμπιέρες παρατηρών τδ πλή 
θος τών διαβατών. Δέν «γνώριζε καί αυτός ό δυστυχής τί νά 
πράξ$ κ«τατουχόμενος ύπδ πενίας και λιμώττωντής πείνης, 
δτε φεΰ 1 πρδ όποίου θαύματος εύρίσκετο II! Πρό τών ποδών 
τουπαρατηρεϊ... καί τί βλέπει;... όποιον θαύμα ! ! Τραπεζικόν 
γραμμάτιου ήτο διπλωμένον έκεϊ-χάμω... Κύπτει, τδ λαμ 
οάνει, το παρατηρεί, ώ I I έκατοντάδραχμον I!! όποία χαρά 
και άγαλλίασις!! κάτοχος εκατονταδράχμου, αύτός δ πεινών 
ρακένδυτος I ! ! ό λιμώττων, ό θνήσκων εκ πείνης...

Άλλά τήν χαράν του αύτήν διεσκέδασεν άλλη σκέψις [! Τδ 
έκατοντάδραχμον αΰτδ πόθεν προέρχεται; Άν ό άπολέσας 
αυτό είναι επίσης ώς αύτδς πένης; Καί έπειτα είχε δικαίωαα 
νά τδ χρατήη) αύτός. ;_δχι βεβαίως έπρεπε νά τδ άποδώση εΐς 
τον κτήτορα, αλλά ποΰ νά τδν ευριρ, ποΰ νά άποταθή ;
• Τοιαΰτα διαλογιζόμενος διήρχετό πρδ έστιατορίου, δτε κατ- 

ελήφθη σχεδόν ύπδ λιποθυμίας έκ τής όσμής τών μαγειρευ- 
μάτων καί μηχανικώς εισέρχεται.

Έφαγεν, έπιε καλώς, «χόρτασε και ζητεϊ τόν λογαριασμόν.
— 15 δραχμάς κύριε, τοΰ'λέγει ό ύπηρέτης·
— Πάρα πολλά ! ! αναφωνεί ο πτωχός γέρων ! πολλά I ί !
— Καθόλου κύριε. Έφάγετε · ώς πρίγκηψ, επίετε οίνον 

Bordeaux, ύπηρετήθητε άξιοπρεπδς, καί σάς φαίνονται πολλά;
Τέλος χαλά τδ έκατοντάδραχμον καί πληρώ'ει ό δυστυχής 

γέρων. ’Εξέρχεται τοΰ εστιατορίου, έν παραζάλη ευρισκόμε
νος. Τδν έτυπτεν ή συνείδησις, διότι ένώ τδ έκατοντάδραχμον 
δέν ήτο ’ιδικόν του έκαμε χρήσιν αύτοΰ. Κ^τήρχετο πάλιν 
τήν παραλιακήν όδδν μηχανικώς χαί λυπημένος σφοδρά έπί 
τφ γεγονότι, δτε βλέπει κόσμον συνωθούμενον εις μίαν άκραν 
τής παραλίας. Άμέσως τδ βλέμμα του προσηλοΰται /λεϊ 
έταστικώς! Κάτι ύποπτεύει .. σπεύδει τδ βήμά του, σχεδόν 
τρέχει ωθούμενος ύπδ άνεξηγήτου δυνάμεως. Πλησιάζει καί 
έρωτά, περί τοΰ συμβαίνοντος, λαμβάνει δέ τήν άπάντηάιν 
δτ-, κατ’έκείνην . τήν στιγμήν έξήγαγον νέον τινά οιφθέντα 
είς τήν θάλασσαν δπως αύτοκτονήση.

'Η περιέργεια δέν τδν άφήνει. ή τυψις έλέγχουσα τδν ώθεϊ 
καί πλησιάζει... τδν παρατηρεί, ήτο δεκαοκταετής νεανίας, 
δστις κατέκειτο ήδη νεκρός.

Έμεινεν έννεώ; παρατηρών τδν νεκρόν. Ό άστυνόμος φθά- 
σας, έξετάζει τδν νέον καί ευρίσκει έπι τοΰ θυλακίου του Επι
στολήν άπευίυνομένην πρδς τήν μητέρα του, τήν άνοίγει πάν- 
τες πλησιάζουσι ν’άκούσωσι. Μεταξύ τοΰ πλήθους ήτο καί ό 
γέρων. Ό άστυνόμος άναγινώσκει την επιστολήν ήτις έλεγε 
ταΰτα.

’Αγαπητή μου μητέρα
Τήν πρωίαν ό προϊστάμενός μου μ’ έστειλεν δπως αλλάξω 

έν έκατοντάδραχμον άλλά δέν γνωρίζω πώς τδ έχασα διερχό- 
μενος τήν οδόν Κανεμπιέρας. 'Όταν τδ άνέφερα εΐς τδν προϊ
στάμενον μ’ έδίωξε ώς κλέπτην. Δέν ανέχομαι μήτερ μου νά 
μέ καταγγείχωσιν ώς κλέπτην, καί συγχώρησόν με άν απο
φασίζω νά θέσω τέρμα εΐς τδν βίον μου.

Σέ φιλώ αγαπητή μου μητέρα.
Χαϊρε Ό υιός σου

'Ιούλιος
ΤΟ φεΰ I ! άνακράζει ό γέρων. Τό έκατοντάδραχμον ήτο 

αύτό δπερ εΰρον ίγώ ! ! Δυστυχή νέε !! Έγώ είμαι ό φονεύς 
σου ! ! ανακράζει καί πίπτει έπί τοΟ πτώματος του πνιγέντος 
ιπόπληκτος.

’Ιωάννης Σολ. · . .

ΚΟΙΝβΝΙΚΑ
Οί τελευταίοι βομβαρδισμοί

-Ίδ,ύ μικρά άλλ’επίσημος στατιστική, ήτις .προφανώς 
άποδείκνυσιν, δτι οί βομβαρδισμοί δέν είναι τόσον φοβεροί 
ίσον υποτίθεται καί τινες τούς περιγράφουσιν.

Τφ 1870-71 δ βομβαρδισμός τοΰ Belfort διήρκεσεν 73 
ήμέρας. Έρρ'φθ/,σαν δέ 99,453 βλήματα έπί τής ήρωϊκής 
πόλεως καί έν τούτοις μόλις 60 άνθρωποι άπέθανον άμέσως 
καί συνεπείφ τών τραυμάτων.

Έν Στρασβούργο) έπί 38 ήμέρας οί Γερμανοί διηύθυναν 
κατά τής πόλεως 193,722 όβίδας καί έφόνευσαν μόλις 300 
άτομα.

Ό δέ βομβαρδισμός κατά τών Παρισίων διήρκεσε μόλις 
23 ήμέρας, έρρίφθησαν 10,000 όβίδες μόνον καί έφονεύθη- 

„σαν 107 άνθρωποι.
*Όσον δ’ άφορφ τδν σύγχρονον ίσπανο-αμερικανιχδν πό

λεμον, αί όλίγαν ριφθεϊσαι δωδεκάδες όβίδων έπί τών άκτών 
τής Κούβας καί τοΰ Πόρτο-Ρίκου προύξένησαν πλείο-α θό
ρυβον ή κακόν.

Πώς γίνεται τες γάρων
Πρό τινων έτών ό κ. Γλάδστων, δστις άπεβίωσεν έν ήλι- 

Kitf 90 έτών, ήρώτησε τδν σΐρ ’Ισαάκ Holden, τδν πρύτα- 
νιν τών Άγγλων πολιτευτών, δστις τδν ύπερέβαινε κατά 
επτά έτη, τί μέσα μετεχειρίζετο δπως φθάση είς τοσοΰτο 
προκεχωρημένην ηλικίαν.

Ιδού ή άπάντηιις ήν τφ έδωκεν ό σίρ ’Ισαάκ Χόλδεν.
«Οί νόμοι τής ύγιείας είσίν οί άπλούστεροι καί δύναται 

νά συντάμη τις αυτούς είς όλίγας λέξεις: άκρα λιτότηςκα 
δίωρος περίπατος καθ’ έκάστην έν πλήρει άέρι καί καθ’ οίον· 
δήποτε καιρόν.

«Τδ πρόγευμά μου συνίσταται άποκλειστικώς ι,ίς ΐν άπί 
διον, έν πορτοκάλιον, ύλίγας ρώγας σταφυλής καί £ν δίπυ- 
ρον. Οί καρποί άποτελοΰσι, κατά τήν πείραν μου έλαφράν 
καί υγιεινήν τροφήν κατά προτίμησιν καί συνιστώ πολύ τήν 
χρήσιν είς τούς ενδιαφερομένους διά τήν καλήν χώνευσιν.

«Τδ δέ γεΰμα μου άποτελεΐται άπδ ήμϊσυ πινάκιον ζω- 
μοΰ μέ όλίγας ούγγίας βοείου κρέατος, άμνοΰ ή ιχθύος. Συ
νήθως δμως επαναλαμβάνω δ,τι καί είς τδ πρόγευμά μου 
τρώγω.

«’Αντί δέ νά μέ έξασθενήσν) ή δίαιτα αύτη μέ διατηρεί 
είς καλλίστην ύγίειαν κκί συγχαίρω έμαυτδν καθ’ έκάστην 
έπί τή άκριβεϊ διατηρήσει αύτής».

— Είναι περίεργον, ύπέλαβεν ό κ. Γλάδστων, διότι τήν 
αύτήν περίπου δίαι-ταν άκολουθώ καί έπιτραπήτω μοι ν> 
συγχαρώ άμφοτέρους μας.

Ό Όράτιος Vernet

‘Ημέράν τινα ό διάσημος ζωγράφος Όράτιος Vernet έτο- 
ποθέτητε τδν τρίποδά του παρά τινι θέσει, έν έγυμνά- 
ζοντο στρατιώται καί ίρξατο νά άπεικονίζφ τήν πρδ αυ
τοί! άνελισσομένην σκηνήν. Έν ώ δμως έπλησίαζε νά τε
λείωση, στρατιώτης τις πλησιάσας αύτόν, παρετήρει μετά 
προσοχής τήν προϊοΰσαν έργασίαν.

— Αζ πώς σοΰ φαίνεται; τδν έρωτδ τότε ό Vernet.
— Πολύ ώραία, πολύ ωραία, τώ άπήντησε μετά θαυμα- 

σμοδ ό στρατιώτης.
— Καλά, άλλά έχει όμοιότητα πρδς τδ φυσικόν;
— Είναι πανομοιότυπον, άπεκρίθη έκεϊνος καί έπεθύμουν 

πολύ νά έζωγράφιζες καί εμένα, άλλά δέν ξεύρω άν 
παίρνης άκριβά I

— Πόσα χρήματα θέλεις νά δώσγς ;
— Μά έχω μίαν δραχμήν. ■
— Καλά, φέρε την έδώ καί στάσου έκεϊ,
Ό στρατιώτης ύπήκουσε καί μετά έν τέταρτον τής ώρας 

βλως .περιχαρής έλαβε τήν εικόνα του ύπδ μάλης καί έτρεξε 
νά εύρη τούς συντρόφους του.

— Καί 5μως, τοϊς έλεγε μετ’ άφελείας, είμποροδσα άν 
έπέμενα, νά τοΰ έκοπτα άκόμη πενήντα λεπτά.

Τ’ ΑΣΤΕΡΙ ΜΟΥ
_______

Β2ίπω τ' άστ/(>ι νά φτγγοβοΛά. 
στάν ουρανό fti tifia χάρι, 
xal μΐ παράπονο θτρμοχυτ^, 
τηο ώμορφιαζ σου ν&χη πάρρ·

Λαμποχοπά τ' iaxipt ό-Ιοίνα 
χαί μίσα ή ^υχή μου 8.1ο άακρύζει 
pearl τ' άστ^ι άπό σί νάχρ χ^,εμμέι α 
τήν ώμορρ'ά ποΰ μόνη σί <rro.ll(ti.

Καί χ-ΙαΙω άπό κα{«! Λο μΐ πόθο 
βΛόπωντας τδ χρυσά εχιΐνο άστε'ρι 
πόνο πιχρό μόσ' τη χαράιά μου νιώθω 
xal σ' i-ΙΛο χόσμο τό μυαίό μου ytfy-ti

Καί πάντα χαρφο>μό>·ο β-Ιόπω στίχει 
στόν ούρανό χαθάριο Λαμπερό, 
στό γη όσίνα πάντα σά^ νά βΛόπη, 
ίσ/ra . · · ίΛΛο άστόρι ζηΛευτό.

Μά Ιζαγνα τάρα χάντται καί πέφτει 
τ’ άμορφο άστίρι ίχεϊ βαθειά, 
παί βΛόπω πάΛι νά σοΰ χαρίζει 
rij πρώτη σου . . . άόασΙΛευνη ώμορφιά.

’Ηλϊας Ρούμπηε

ΙΑΤΡΟΣΟΦΙΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΑΙ

Ζώντες σήμερον έν εποχή επιστημονικών θαυμάτων, συ- 
νειθίζομεν έν γένει νά ρίπτομεν περιφρονητικόν και εΓρον 
βλέμμα επί πάσης έπισ.τημονικής είδήσεως τών άρχαίων 
μή περιεχομένης έν τφ έπιστημονικφ κώδηκι τοθ παρόντος.

Καί δμως ή πεϊρα άποδεικνύει βτϊ δέν είναι ολως άμοι
ρος σπουδαιότητος ή άναδίφησις τών επιστημονικών πρα
κτικών τοΰ παρελθόντος, διότι έν πρώτοις δέν είναι, μόνον 
ή ζώσα ’Επιστήμη, ή έπιστήμη του παρόντος, έπί τής 
όποίας τελείται ή έξέλιξις, άλλ’ είς ταύτην συμβάλλονται 
καί παράγοντες έκ τών άρχαίων ιδεών, τών τέως εύρισκο- 
μένων ύπδ τδ κατώφλιον, τής έπίστημ.ονικής συνειδήσεως, 
καί ένίοτε μάλιστα ούχί δευτερευόντως.

Γνώσεις τοΰ παρελθόντος, πρδ τών οποίων άντιπαρήλθεν 
ό έρευνητής, ίδέαι λησμονημέναι, αϊτινες, γεννηθεϊσαι πρθώ· 
ρως τότε είς εποχήν άπρόσφορον τή φύσει αυτών, παρεκινη- 
θησαν ύπ*  άλλων προσαρμοσθεισών τφ τότε έπιστημονικφ 
περιέχοντι, άπαλλάσσονται βραδύτερον καί άνέρχοντας τήν 
σκηνήν πολλάκις μετά, δυνάμεως Ιδεών δλως καινοφανών. 
Παρατηρήσεις φυσικαί άρχαϊαι, αΐτινες εϊχον κατακλυσθή 
έν τή ύστερον δίνν) τών άλλεπαλλήλων έπιστημονικών γε
γονότων, μένουσιν έν τή σκοτί^ άγνωστοι, προσδοκώσαϊ τήν 
εύεργέτιδα έκείνην χεΐρα, ήτις iv γνώσει η άσυνειάήτωζ θα 
διάρρηξή τδν άδιαφανή πέπλον τδν έμποδίζοντα τάς άκτϊ- 
νας του φωτός αυτών.

Παραλείποντες νά είσέλθωμεν είς τήν άνασκόπησιν τής 
σελίδος ταύτης τή; ‘Ιστορίας τής Επιστήμης, διότι τοΰτο 
θά έφερεν ήμβς είς μάκρος, ύπομιμ^ήσκομεν άφ’ ένδς μεν 
τά λυκαυγή έκεϊνα τής άνατολής λαμπρών ήλίων έν τφ στε- 
ρεώματι τή.· ’Επιστήμης, τάς ύποθέσεις έκείνας τών Ελ
λήνων φυσιχων, αϊτινες εϊναι σήμερον θεωρίαι άγνωστων τφ 
πχρελθόντι φυσικών φαινομένων, άφ’ έτέρου δέ τάς νεωτερας 
έκείνας φυσιογνωστικάς παρατηρήσεις καί άναααλύψεις έπι- 
στημονικάς, αιτινες άκέραιαι πολλάκις άνευρίσκονται Ιδίως 
έν τφ άχενώτφ θησαυρφ τής Ελληνικής σοφίας, καί έφι- 
στώμεν ιδία ένταΰθα τήν προσοχήν έπί τάξιν τινά ειδήσεων 
τής άρ^άιότητος, αΐτινες θεωροόνται σήμερον ώς συμβουλαί 
άπατεωνων ή δεισιδχίμονος φαντασίας άποκυήματα, ,και 
δμως πολλαι τούτων άναγνωρίζονται μετ’ δλίγον ώς έμβρι- 
θεϊς φυσικαι παρατηρήσεις άξιαι τής υίοθετήσεως παρά τής 
’Επιστήμης.

Πρόχειρον παράδειγμα τούτου έχομεν τήν έσχάτως έν τί| 
Ακαδημία τών ’Επιστημών τών Παρισίων γενομένην άνα- 
κοίνωσιν τοΰ κ. Arlong περί τοΰ όηΛηζηριώόονο τοΟ ίδρώ- 
τος οπερ, ώς φαίνεται έκ τίνος συνταγής παλαιάς προσαχ- 
θείσης ύπδ τοΰ κ. Berthelot, ήν γνωστόν τή άρχαιότητι, 
ήτις έβαπτε τά βέλη δι” ίδρώτος ίππου βπως καταστώσι 
όηζητηριώάη. Όπως φέρωμεν καί έτερον παράδειγμα, ή 
χολή τοΰ ταύρου έχρησιμοποιεϊτο παρά τοϊς άρχαίοις ώς 
λευκαντικδν μέσον, μεταχειρίζονται δέ κάι σήμερον μϊγμ« 
εΐς χολής βοδς και σάπωνος είς καθαρισμόν μετάξινων ύφα
σμάτων, άλλ’ έπίσης δυνάμεθα νά χρησιμοποιήσωμεν άπλοΰν 
τδ διάλυμα τής χολής έν υδατι (μία χολή βοδς είς 1 όκάν 
χλιαροΰ ύδατος) πρδς έξάλειψιν κηλίοων έπι τών φορεμά
των, ίπερ έκ πείρας εδρομεν κάλλιστα έπιτυγχάνον, ή δέ 
ίδιότης αυτή τής χολής έξηγεϊται σήμερον έκ τής χημικής 
αύτής συνθέσεως...

Αί τοιαΰται λοιπόν μικραι τής άρχαιότητος έπιστημονι- 
και ειδήσεις, επιστημονικά οδτως είπεϊν πάρεργα, δέν στς-



56 Η Φ Υ XIX

ροΰνται σπουδαιότητος. Κάί είναι μέν άληθές δτι ή «εψησι· 
iv τ& φοίφτφ Λαγόν {arrarofi· Sev θά είναι ποτέ τό κα 
τάλληλον φάρμακον πρός καταπολέμησή τής δυσουρίας, ώ 
ισχυρίζεται συνταγή τις παλαιού ΙατρύσοφΙον, άλλ’ άφ 
ετέρου όρείλομεν όπωσδήποτε νά ομολογήσφμεν οτι τινε. 
τουλάχιστον τών τοιούτων συνταγών βασίζονται έπι πα
ρατηρήσεων φυσικών φαινομένων καί ιδιοτήτων, αΐτινες δέ 
άπεσπάσαντο είσέτι τήν προσοχήν τής νεωτέρας ’Επι
στήμης.

ΠΟΙΚΙΛΑ

Τά (ricin τών άνΟέων. Έάν πιστεύσωμεν ε?ς τινα< 
βοτανικούς λίαν παρατηρητικούς άνθη τινά αισθάνονται 
κατ’ άλλήλων άκαταγώνιστον Αντιπάθειαν, λόγου χάριν, τι 
ρόδον καί τό ρεζεντά δέν ύποφέρουσιν άλληλα. Διά νά πει- 
σθίί τις άρκεϊ, κατά τούς βοτανικούς, περί ών ό λόγος, νά 
τά προσάρτηση έν άνθοδέσμη καί νά τά θέση έν άγγείφ 
ύδατος. Μετά ήμίσειαν ώραν τό ρόδον ναι τό ρεζεντά συμ.- 
πλέκονται ίσχυρώς καί μαρσάρονται, ένω τά άλλα άνθν 
λάμπουσιν έκ δρόσου και χάριτος. "Αλλα άνθη έπίσης άν- 
τιπαθοΰσιν άγρίως κατ’ άλλων άνθέων καί άνοικτιρμόνως 
τά φονεύουσιν. ’Απεναντίας δέ άλλα αισθάνονται άμοιβαίως 
ζωηράν σομπάθειαν.

Το £ρνόάνθε»ΐον δέν είναι κατά τά φαινόμενα, μόνον 
ωραϊον άνθος άλλ’ έκτιμδται λίαν καί ώς τροφή ύπό τών 
λαιμάργων Ιαπώνων. Οΐ ’Ιάπωνες τρώγουν ώς σαλάταν 
αυτά τά ποιητικά άνθη άφοΰ πρώτον τά θέσουν είς τό 
ύδωρ και κατόπιν τά βράσουν. Άποτελοΰσι τά χρυσάνθεμα 
τοιούτω τρόπφ έν Ίαπωνίφ άληθές φαγητόν δημοτικόν κατά 
τον Νοέμβριον καί Δεκέμβριον, δύναται δέ τις νά Γδη είς 
ολους τούς λαχανοπώλας δέματα χρυσανθέμων λυμένα καί 
έκτεθειμένα μετά προσοχής.

* £

Μετά <0 njiioac, είς Αμερικανός, ό έκ Βοστώνης 
Οΰίλλιαμ Όλδριεβ θά έπιχειρήσγ άφθαστου αύθαδείας 
τόλμημα : θά διέλθγ τόν ’Ατλαντικόν ωκεανόν πεζός, 
μεταχειριζόμενος άντί παντός σκάφους ή ναυτικού μηχανή
ματος ζεύγος ύποδημάτων τής έφευρέσεώς του.

Τά υποδήματα ταΰτα—κατ’ δνομα μόνον ύποδήματα— 
είσί πράγματι μεγάλα κυτία έκ κέδρου, έχοντα μήκος ενός 
καί ήμίσεος μέτρου καί ών ή εξωτερική επιφάνεια καλύπτε
ται ύπδ μετάλλινων αιχμών.

Παρά τήν έλαφρότητά των δύνανται νά βαστάσωσι βά
ρος 140 λιτρών, έπειδή δ’ ό έφευρέτης των ζυγίζει μόνον 
130, διαβεβαιοϊ οτι θά εύρίσκηται έπ’αυτών έν άσφαλεία 
άνεφίκτφ άκόμη καί δι’ άτμόπλοιον πρώτης τάξεως.

Πρώτην ταύτην τήν φοράν δ’ν θά γίνωσι δοκιμαί τής νέας 
έφευρέσεως, ήτι· έδοκιμάσθη έπανειμμένως έν τώ Χούδσωνι

Είτα ό Όλδριεβ διήλθεν άνευ δυσχερείων τά ρεύματα 
τοΰ.‘Αγίου Λαυρέντιου καί περιεπάτησεν έπί τοΰ Νιαγάρα, 
έπί 3 μίλια κάτω τών καταρρακτών, ύπό πλήρους δ’ έστέ- 
φθησαν έπιτυχίας τά πειράματά του έν Βοστώνη, τής 
άκτής τής όποίας άπεμακρύνθη έν τή άνοικτή θαλάσση 
περί τά 20 μίλια και έν Μασσασουχέτη. έν τφ κόλπφ τής 
όποίας περιεδιάβασεν έπί των ύδατοπεδίλων του ολόκληρον 
εικοσιτετράωρον.

Ήμέραν τινά καθ’ ήν «ξετέλει ένώπιον πλήθους άπειρο- 
πληθοός, θεωμένου άπό τής παραλίας τά πειοάματά του έν 
τφ κολπφ τοΰ Φάβλο, έν Φλωρίδι, σφοδρά Ουέλλης εκρηξις 
τδν παρέσυρεν είς τήν άνοικτήν θάλασσαν καί έξηφανίοθη, 
ένώ. δ’ έν μέσφ τής γενικής αγωνίας άπεστίλλετο λέμβος 
πρός άνακάλυψιν του πτώματός του τουλάχιστον, έκεϊνος 
έθεάθη μετά τινας ώρας έτιστρέφων ήσύχως καί πηδών 

μετ’ άταραξίας άπεριγράπτου άπό τοΰ έ»ός κύματος εΐς τό 
έτερον.

Άπό τοΟ άθλου τούτου, ο έφεύρέτης έπέφερε νέας τε
λειοποιήσεις εΐς τήν εφεύρεσήν του, ούδ'άμφιβάλλει πλέον 
ποσώς περί τής θριαμβευτικές έπιτυχίας του.

Τόν Όλδριεβ έν τίί' κινδυνώδες άποπείρ^ του θά συνο- 
δεύσρ ό πλοίαρχος Ούϊλλιαμ Άνδριους, όστις κατά τό 1878 
καί τό 1892 έσχε τήν τόλμην νά διαπλεύσή ολόκληρον 
τόν ’Ατλαντικόν μέ άπλοΒν κόττερον, δπερ ό τολμηρός ναυ
τίλος θά χρησιμοποιήσει καί νΰν, παρέχων τό εύθραυστον 
κέλυφός του ώς άσυλον είς τόν φίλον του κατά τάς ώρας 
τές πείνης και τοΰ καμάτου.

Ή θρασεία ξυνωρίς υπολογίζει δτι ή διάρκεια τοΰ ταξει- 
δίου της θά ήνε 40—90 ήμερων, άφοΰ δ’ άναπαυθή έπί, 
τινάς ήμέρας έν Χάβρρ άπό τών μόχθων, θά άνέλθη διά τών 
ύδατοπεδίλων του τόν Σηκουάναν ίνα μεταβήεί'ς Παρισίους.

Καί οΰτω, μετά τήν κάτάκτησιν τής ξηράς συντελείται 
καί ή κατάκτησις τοΰ δδατος.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΧ“ΦΥΖΕΟΧ,,
Δ. Κ. II. ·7»ρτ»ν. Έπΐσχεπτήμιόν σας έλήφβη , ϊχΐί καλώς, προ

σεχώς γράφομεν. — Γ. Κ. Samsoum. Δελτάριον έλήφβη, εΰχαρι- 
στοΰμεν δια τάς «νεργείας σας, προσεχώς γράφομεν. — A. Κ. Φ»- 
ΛιτπονποΛιν. Ζητηθέντα φυλλάδια άπεστάλησαν. Μ. Γ. ΓαΛάζισν. 
Ζητηθέντα φύλλα 1ου καί ?ου άριβμοΰ άπεστάλησαν, πιστευομεν 
να ίδατε τδν χ. Διευθυντήν χατα τήν αύτύθι διέλευσίν του. —A. Α. 
Κ. ΚαβάΛΛαν. Δελτάριόν σας έλήφβη, προσεχώς γράφομεν. — Γ. 
Δ. Μ. Κωνστ]ποΛισ. Επιστολή σας έλήφθη, θά συμμορφωθώμεν 
με τήν επιθυμίαν σας. Ό χ. Διευθυντής προσεχώς αναμένεται έν
ταΰθα. — Π. Γ. Ζ. Λίεσσήνη»·. "Απαντα τά ζητηθέντα άπεστά
λησαν, προσεχώς γράφομεν έκτενέστερον, δ χ. Κούτρας απουσιάζει 
είς Μικρόν ’Ασίαν. — I. Μ. Λ. Λαυρινν και Η. Α. Δευπάάα. 
Φυλλάδια άποστέλλονται ταχτικώς, έκτος τών τής 20 ’Ιουνίου χαί 
10 ’Ιουλίου, οπότε δέν έξεδάθησαν τά φύλλα ενεκεν τής έποχής 
και τής απουσίας τοΰ κ. Διευθυντον. — Π. Μ. Μ. Πιιραια. Συμ- 
φώνως τή έπιθυμία σας ήλλάξαμεν τήν δίεύθυνσίν σας. τή νέα διευ- 
θύνσει θά άποστέλλωνται τοϋ λοιποΰ ταχτικώς.. — Ε. Π. Δ. Λα
μίαν. Δελτάριάν σας άνευ ημερομηνίας χαί τόπου προελεύσεως έλή
φθη. Μετά.χόπου σάς εΰρομεν μεταξύ τών συνδρομητών χαί σας 
άπεστείλαμεν τά ζητηθέντα, εΰχαριστοδμεν, συγγνώμην. Τ. Κ. 
ΝανπΛίίν. ’Επιστολή μετά εσωκλείστου Διηγήματος έλήφθη. Προ
σεχώς έγκρινόμενόν δημοσιευθήσεται. — Ε. Φ. Ώιιραία. ’Επιστολή 
μετά εσωκλείστου ποιήματος έλήφθη, προσεχώς δημοσιευθήσεται. 
Κ. X. Κισσόν ΠηΛΙον. Ούδέν νέώτερον, θά ίδωμεν τίποτε ;

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΑΪΚΕΙΟΝ Η “ΣΑΜΟΣ,,
ΕΝ ΒΑΘΎ ΣΑΜΟΥ

Ή Διεόθυνσις τοΰ άρτισυστάτου ,άρτίου έμπ. Λυκείου· 
τοΰ ίδρυθέντος έν Λ. Βαθέος Σάμου δι’Ήγεμον. Διατάγμα
τος καί έν ώ θά διδάσκωνται άνώτερα έμπορικά μαθήματα 
είς ξένας γλώσσας, ειδοποιεί τούς ενδιαφερομένους, δτι αΐ 
έγγραφαί άρχονται τήν 15ην Αύγουστου έ. έ. καί ότι προ ■ 
σελήφθησαν διά τήν διδασκαλίαν τής έλλην. γλώσσης, τών ·
Ευρωπαϊκών γλωσσών καί τών όμοιων μαθημάτων καθηγη- 
ταί άπολαύοντες φήμης ού τής τυχούσης δι’ ών εξασφαλί
ζεται έκ τών ποοτέρων ό έπιδιωκόμενος σκοπός. Ή διατί- 
μησις τών διδάκτρων έχει ώς ίπεται.

Διά τούς εξωτερικούς μαθητάς έτησίως ορίζεται έν μέν 
τφ μορφωτικφ τμήματι ηλικίας 6 —7 έτών, φρ. 50, άπδ 
8—12 έτών φρ. 100, έν δέ τφ έμποριχω φρ. 200-.

Διά τούς ήμιτροφίμους εκτός τών άνωτέρων διδάκτρων 
ώρίσθησαν διά τροφήν 160 φρ. κατ’ έτος.

Διά τούς τροφίμους ή έσωτερικούς ώρίσθησαν είκοσι λίραι 
όθωμανικαί διά τροφήν καί δίδακτρα.

Ή διεόθυνσις χορηγεί τδν κανονισμόν τοΰ καταστήμα
τος παντί τώ αίτοΰντι. Είς τούς βουλομένους θά διδάσκη- 
ται ή ’Ιταλική και Γερμανική ύπό ιδιαιτέρους όρους, άπαν- 
τες οί μαθηται όφείλουσι νά προσαγάγωσι παρ’ ιατροΰ πι- 
στυποιητικόν δαμαλισμού

Έν Λ. Βαθέος Σάμου τή 5γ ’Ιουλίου 1898.
Ό Διευθυντής Άλκίβ. XrtVpiSnc


