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( .. Δύο,άδελφοί, . οί. , ’ί^ ν ν γ κ '-κ α ΐ. Λουκάς 
Ζ«γχαρόλ{{ΐ,·ϊ»Τιβ^νιΛί|ν,;·Α0'τ/)γτ^άρζ*(4»νΐΐΛ 
της.οΐκ6^ο^ίς . ΐΜ/6^ς.'.1£,1·2. , Οί αδελφοί 
ούτοί. ή:σ«ν Ε νετο ί. ,πμτέρα έχοντες. τόν
' 'Ρ  ο ύσ ίλ ; Ζαγκβ·ϊόλ’αν > .̂ ι®Λ*1ι̂ ? ν !ν· (ΐ'βΙΤοΓβ)
Χ ΐω ίω ν ,^ ιφ ίτ^ ^ ο υ ί·  άοχικμγκελάριογ' τ,ΰ® 
'Φμσ&είου-τ&ς^ρήτης, . όβτις. τούς'έξεπαί-. 
δ»/®»-^πι^Ελ^4«Λ«(5Υ^5α;ς αύ τούς- έγκμά? 
Τ6\; ,τής,τε, λατινικής κ » ί τής έλληνική| 
φιλολογία; , ;  Ι)1ετά τόν θάνατον , αυτού; άμ-; 
φότεροΐί>οί .άδελφοί, παλαιόν, πόθον-έκπλη— 
μουντές, .ήσπάσανςο ,τό ·ά^τθλικόν δόγμα, 
κα ί περιβληθέντεςτό^μοχαχικόν«χότμ*ά-πξ-- 
σύρθησαν..|ΐς,..τήν< έίίί του; ’Α.ρρωτηρίομμο>· 
ι^ ν τ ο ύ  Αγίου ίωφν νο ν Γ,τήγ Ιπιλιγομίχην, 
Γο^βί^Υί'το, μίτον&ματίΐέν.τίς ό.μέν Λουκάς.·. 
Λ αυρέντιο ί,. ό δ·’ άλλος. 'Τίρ^μία;'- ’Αλλ’
έίΓί.νοή-ν- Ιπιμ,ίνοντίς · μα-μντιμςνίόωίΤΐ-, το,ϋχ 
7ΐΛτ^ς -των, ^υτιζΛϋ άπο9ανόντ&ς, ■ ,ηλΟον; 
ίίζ',ΟίΛβτατιν πράς.τοός-λοιπούς -μοναχούς,., 
μΫ) άνε-χομένου; το,υτο, · .άνδχώρηςταν . μετ’- 

'οΰ πολύ. Διαβαίνοντξςδ.';έκ τ 7 ) ί4 ίτ ί« ς  ,έ.ν;. 
•ί) ηδ?ϊ' ,μέν -ΛίΧται .γι;; *Αγί* Τρτά;ϊ:- .τότε δ* - 
μικρόν,· έ^ωκκλήσιον έ π ’ονέμα-ξρ το*ν 'Αγνών- 
’ΔίροΦτόλων,, ,ίΰρον αοτήν- πρόο^ορον καΓ, 
άί^^άδΜΓα.ν':νά. κτίβ6>β·.νέν α ’/τνί-μονόν.· ....

‘Ο '.'ϊερεμιαί μεταβό^ -εις· Ά γ ^ ν  ,- 'Όρος., 
ΙφίβίνλίΜίθεν; τό σχέδιρν,- ομμον,-κρός'τό 
ΤΜί Λαύρας, ,.ό δε Λουκάς. τόνέλε,ζί.Υό πρΔτ- 
τον υλικόν. Εύοίτκετο δε ϋι οΐκοδομ·/)..περν', 
τ? ; τέλος α ΰ τ ίίς ,. ·ότε; ό ‘1εμ&μί«ς,ι α^ψίζ'α; 
κρασοδ'όλιονΒ., περιίχον δγ|λγ)!τ^ριομ καί ΰπό_' 
«ρβ'ονεροϋ- τίνος μοναχρύ -ιτρο^νεχβίν 'α-ύτ^.,.; 
άπεέίωτε. Τό γεγονρς τοϋτο'άχοδε^κνύει,ι 
6τν·κ«ί ό· |γαρετώτ.«τος.·.τΔν καλογέρων 
(τοιοδτΟς δ’ άγα<ρίρεται ό 'Ιερεμίας) ,ύ π ε ί- . 
κει ,είς,τούς. -ττεριοπαδμούς; του Διονύςομ·.'

»‘1\· \ ν > - 1 * - *■' * · * * ’
' ν0.τι',δ.^ ο ν.«0- ύπερβολήν
τά  κρμαοό’ΰ^Μ', τχ  τόαον όλιΒρια . άποβάν- 
,τ.'ϊ',μντ^; .μαίνεται καϊμεκ τόϋ ότι πρώτη 
μ^^|ρ^τώ^'^οίγαπόθή»^|, διότι ίπ ί του 
μνω^ίομ, αΰτης τώζέται.-ή. παλαιοτέρα 
χρονολογία '.((^ιγ'’)'ν-5τ^ ',της ίπ.ιγραφηζ .: 
«Τ ι θ'* Γνι’ίγέαας^ Σεμέλης._φίλε, χρυτοκό- 
μης) Δ ιονυβίϊ ρ  . . . ·>·
. .. Κάί ΙκτίΌθη- .μμν ?|' μονή, άλλ ’ είγχ .,καί 
ανάγ^ημ ¡περιουσίας, ϊνά διατηρηθνί,.οιό κα.ί 
'έδιμν’άρ^,ηται θαυμα,τουργο2τα , oπως.πρor 
σελκ'ύτηται τό νρήμα και-τάς άλλας δω-
ρεςις τι&ν πιστών. Καί 
τ α ^ Ι "

τι.συν«14η' κατα

Αά^ρτ&ννε -ι^Κ . .’ πο0αμμενους μ.ε'όλ,α. τά  
«̂¿Μκ̂ οιύμί.5ν·χ' δεσςβοεστεκα .κ '. Ικατμχανε- 

βγανε .(,έβρυκολακι«^αν),Έγέμι.σε λοιπόν τ ’ 
’)^ρωτήρι:ήαίεαχανάδε4,(^ρυκ.όλακ4ς}ί'πομ 
πηα ίνανί της. νύκταις. ’ς Υ.ά σπ ίτια  κμί τ.ά 
κανμν^)'ανωμκάτω' καί ςςκα κό  χάλι, Κά 
τυχή ',νά,. βά^ουνέ. . μ|ρικθύς ‘ς τήν 'Α γίά  
Τριάδα 'καί .να  μήν_καταχμνέψη_.κΐανείς, 
’ ^ α ^ η τ ε ύ ^  τό-πραμμα, κν1 άρχιξ.’ ο κό- 

ιόμ-όβ.να <ρερνη έδμ τρΰ'ς ’—'·»-··■■·'·—·»——ενουί^ίου'
νά^τόϋς 1 θάβτ/) ' κα ί δός. το.υ; κ’ έχα'ρζανε
χωράφια, κ  ̂, αμπέλια. κ|?' '  ̂■τΓ-' μ0-

. νάστί?ρι. ’Μετά·'ίνα διάστημα ενας άπό τούς 
πατέρας. τοΟ μοναστηριού, έξώρισε με δια
βαστικά όλους τούς καταχανάδες _ εις,τό 
ϋήσάκί τοϋ;Κάλά&α',:.ποϋ ,εΐνε· .κοντά ' ς' τη 
¡5ό^είνή ακρογιαλιά τ ’ ^Ακρωτηρίου, ; 'κο;ι 
έ ί; 'τήν άντικρυνή’ Οαλασσόλιμνή,' όπόύ,' 
καθος λένε,^ ε'ίν'έ’ διατα^μένοι ' νά  κουβα£ 
λο '̂ν μερουνυκτόΰ άμμο ; άπό το ενα §όύνό 
ϊσά_|).| τάλλό με μιά ‘χόχ7αδόκο.υπα'.(ΐ))>.

! Ο υΐως .ήρξάν'το. ά ί προς' τ-όν' μονήν δωρεαί,
ά ';^όκολόύ^·ήσάν δι'άφο,ρρί ά λ λ α ;, κα ί Ο’ύτώ-
•'.·?χ ,ν . Δ«.νι άφερόν »έκτήται γμί*'?Τκτάσεως άνώ· των 

; ·Μ.ισχιλίών’ κοίλων κ α ί υπέρ τα  δώδεκακί- 
σχή,ι'άΐλαίόδεν,δρα.' Σημείωτέον1 · όμως ότι'· 

; πό^λαί τών έλάίών τούτ,ων'καί τών άλλων 
. δ εν^ώ ν’άά]' αμπέλων ίίρύτεύ&ησαν Οπό' τών. 
κά^γήρων η''έκληροδθ'τήθησαν ϋπ ’ αΰτών 

^προς 'την' μονήν. _ .'
 ̂ )^Κμτά..ίΠ*ν {.πρχήν , τοϋ Γΐανιτσαρ.ιφμοϋ,, 
' Α’· .^ Φ ί^ ίά ώ τ α τ μ ,κ α λ ε ϊ τ α ι  έν Κρή- 
τ,η,’ - Αε^υκουλωσύνης, ήης^ έν, τ? .
■κ^ψΑ ίΙ·. νήσ^?ϊρρό.μσιάσθη υπό την απο-. 

; τρρ?ιμι'οτέρ.!*ν ., «ύτης ¡μορφήν, ' κα τά  την 
; φρ^ώ-δ'^ .ταύτήν, έ^οχήυ·, έπαθε καί. ή Ά -  
ί γ ^ Τ ρ .ιά ς  τά..μάνδεινα.;. Ναι - μέν ,είχον αί. 
! μουαίτ .Προνόμιά τινα  -'^σήμαντά καί. '.δέν 
. έ^ληρθν|θν έκτάΐρτους: φόρους (τ^ερέμια) καί-. 
; άλλατάπρονόμια ταϋτα; τότε

(ΐχ.”Οστρακον 'κόχλ.νρυ. ' , ·.
'■ρΡέν^τόΟτΰιίΓΑ ΤοίΐΥϊίβίοΗ,. άνάφίρίί, ίτι. 

ίχϋτά^^Α'πόχήν'τβυ (ΙΤ'ΟΟ'ΌΪ μογ«χΛ τής 'Α'Λ 
' Τρείίβ« Ιαλήρονον ίκασεος. όΑ:κεφα>Ακόν ,φόρον·. 
,τρ ^ τά ϊ^ μ .χ α ^ τ ο ς ..

μόνον, ΐσχυον', δτάν 6 πασάς καί όί ισχυροί 
■γιανίτσάροι έλάμβανον εις δώρα τό μέγι- 
στόν μ.ερος τών εισοδημάτων'του μονάστη- 

"ρίού. Τιανιτσάρρς — καί τοίοΰτοι ήσαν πάν- 
'τες σχεδόν οί έχήλίκίμ'τοΟρκοι τής νήσου.
— , Ιχώμ ανάγκην 'χρημάτων,; έπεμπε πρός 

’τόν) ηγούμενον φυσίγγιον η σφαίραν άντί 
ΙπεστΟλής· καί δίά-.τής φρικώδους ταύ- 
τής' 'διαλέκτου, διεβιβάζετα: ή έπιταγή ·: 
« Τ ΐ  χρήματά ^ή τήν '^ωήν ! β Τό όνομα 
τών εκατέρωθεν'τή^αύλείου) πύλης δύο.δ,ερ- 
.ματίών, τό όνομα (?μΓ«(?ες)'διεγείρει μα.^· 
■ρα'ς'αναμνήσεις: Ε νταύθα  συναθροιζόμενοι 
οί έξωλέστατοι γιανίτσαροι, ευωχούντο δά- 
πάνάίς τής μόνης, καί άφ ' όΰ· έμεθυον’ κατ 
τεβασάνιζον τούς άθλιους μοναχούς ' κα,ί 
μυριοτρόπως'. περιύβριζον _αύτόύς, ._'Κατμ 
τήν έποχήν ,έκείνην τούρκός τις. κουρεύς, 
'Ιπαγγιλλόμενος κάί τό'ν όδοντοΐΛτρόν, . έ« 
θραυσε τού ηγουμένου Νικάν.δρομ.τοϋ Δ ’ 
την' κάτω σιαγόνα, Ίνφ άπέσπα βεβλαμμέτ 
νον τινα  όζοντα .αυτού, φθονήσάς 
ωραιότητα τού άνδρός. Κ ατά , τό_ τέλρ;Γδ'ε 
τής παρελθούσης έκατονταετήρίδος'. ο. ,^α^ 
όα'ς Χανίων άπήτησε. παρ' ■ έκάσ.-ζη,ς ,'μο^ήί 
Β,ΟΟΟ έκάδας·έλαίου.'.Επειδή. δε τό̂  έρ5ί 
ητο άφορόν, ο 'τότε.; ήγο,ύμενος Ίωάσάφ 
Ιζήτησε προθεσμίαν. ’Α λλ’ .ό·σκήηρός πα
σάς τόν ερριψε μετ’ άλλων·, ή^ουμανων έίς 
τάς φυλακάς,. όπου οί πλείστοί,· εύ.ρον. φρι· 
^δ ίες τέλος. ' ’ ^

Κ άτά την έπανάστασιν δε τού 1Β^ )ν ή 
μονή έπυρπολήθή, οί θολοί κάτεπΑςαγ. καί 
τάπολύτιμ * της' σκε’ύη διήρπάγήσαν. Τότε 
άπωλέσθησαν κάί χειρόγραφά,' πολυτίμούς' 
περιεχόντα' πληροφορίας περί τε τής μόνής 
κάί; τή;ς κατά τόν παρελθόντα άίώνα κατα?· 
βτάσεω?' τής ιΚρήτη<. 1 Μετά την. Ιπανά- 
στάσιν ο.ί θόλοι' τού, ναού κάί τά  κελλία 

: άνήγέρθησανΤπί τόΰ αύτοδ σχεδίου. ’

; -.;ί . / , ' Κ ' ' /  '

' .  Ό  κώδων, τόύ όρθρ,ού μ* Ιξύπνησε- καί, 
μή 'δυνηθείς νά 'ίπάήύρω τόν γλυκύν τής’ . 
πρωίας ύπνον, έζήλθον. εις. μικρόν ήλιακω- 
τον, Έκείθεν άκόύω τήν νυσταλέαν ψαλμω- 

. ϊία ν  τών μοναχών, ήτίς'άντηχεϊ εις τ ά  
ω τώ . μ.όυ' μάλλον ώς έκφραστίκώτ,ατον |γ-; 
κωμ.ίον τού πρωινού ΰπνόύ ή; .ώς προσευχή.'; 
Ουδείς άλλος'θόρυβος.· Άσβολόχροοι νεφ έ-;'1- 
λαι.ποικιλών φανταστικών, σχημάτων κυ·^-, 
λ’ινδούνται έπί τού οΰράνόύ μ ιτά  ^,εγαλο-;'', 

. π'ριποΰς νώχελείας, άπόκρύπτόύσί»·: τά  ώ - 
■ χλιώντα άστρ»...'’ ’Εν τμ  σκότε^'£ής νυκτόςί 
τά  περιζ δένδρα, άκίνττΓα,κά^^εορα, φαί- 
νόνται ώς μελαγχολικά·, νυκτερινά φάσματα. 

.Νομίζεις 5τι'είνε Ιπικεκάλύ¡ϊμένα ΰπόπεν- 
θίμών ' πέπλων. Ή  μακρά λόφοσείρά μόλις . 
άπέχει πεντήκοντα . βήματα- α ί κσρυφμί, 
σχίδόν Ιπικρεμά'μίναί τής μρνής, ρίπτουσιμ^
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έπ α υ τ ί ;  την σκιάν τω ν. Οίέπί τού πρα
νούς κυτών θάμνοι φαίνονται έν τφ  σκιό- 
βω τι ώς αχτένιστοι κεφαλαί. Αυραι ήπιαι, 
μόλις αίσθηταί, μεμυρωμέναι ύπό τών α
γρίων του βουνού άνθέων καί τών'πορτο- 
χαλεων της αύλής, περιλείχουσι τό πρόσω- 
πόν μου. '

Μετά μικρόν τά  ρόδα της κροκοπέπλου 
Ήούς βάπτουσι την ’Ανατολήν καί ήδη πά
σα ή φύσις αισθάνεται χαρμόσυνον ρίγημα. 
Αί νεφέλαι διασκεδάζονται, το φύλλωμα 
φρικιά, τά  πτηνά άναπηδώσιναπ’ έδώ καί 
απ  έκεϊ, ανταλλάσσοντα βραχείας φωνάς, 
ως πρωινόν χαιρετισμόν, πετώσιν άπέ θά
μνου εις θάμνον καί άπό δένδρου εις δένδρον 
μετά ριγηλής τίνος χαρμονής καί διαμεί- 
βουσιν ελαφρά ραμφίσματα, ώς φιλήματα. 
Ο χαριεις έκεϊνος θόρυβος αυξάνεται βαθμη

δόν καί μετ’ ολίγον τά  πέριξ πληρούνται 
γλυκυτάτων μ εταλλ ικά  καί όλοδρόσων κε
λαδημάτων καί πτερυγισμών. Ή  φύσις 
άφυπνίσθη. .

Εις την θεσιν Ικείνην μέ ΐύρε καταγοη- 
τευμένον ό ήλιος,· έκεϊ καί ό ολίγον μετά 
τόν ήλιον έξυττνήσας φίλος μου. Καί κατ- 
ελθόντες εις την αυλήν εισήλθομεν μετά 
τού ηγουμένου είς τόν ναόν. Ούδέν έχει τις 
.ένταΰθα νά θαυμάση. Ή  οίκοδομή είνε 
αρκούντως ώραία καί κανονική, άλλ ’ ό 
Ισωτερικός διάκοσμος ευτελής καί βάναυ
σος. Α ί εικόνες είνε Ικ τών αγιογραφιών 
έ/.είνων, απέναντι τών οποίων καί ό ευλα
βέστερος έπισκέπτης αδυνατεί νά τηρήση 
τήν σοβαρότητά του. Το μόνον δπερ έκί- 
νησεν ίν  τφ  ναφ τόν θαυμασμόν μου, είνε 
ή διάταξις τών θυρών ούτως, ώστε έκ της 
αγίας τραπέζης τό βλέμμα διερχόμενον δΓ 
όλων τών άπέναντι θυρών διασχίζει καθ’ 
όλον αυτής τό μήκος τήν άγουσαν είς τήν 
μονήν κυπαρισσοστόλιστον όδον, ήτις ήδη 
διήυγάζετο 'ύπό τού ήλιου.

Εξελθών του ναού, αντιγράφω τήν έξης 
Ιπιγραφήν κεχαραγμένην κεφαλαίοις γράμ- 
μασινέπί κυανού μαρμάρου, Ιντετειχισαίνου 
παρά τήν παραστάδα τής πύλης : «Ο ί έξ 
ευγενών φύντες (1), τής τών Ζαγκαρολών 
φυλής, Ιερεμίας ό σοφώτατος, Λαυρέντιος 
τε ό θαυμάσιος, οί αΰτάδελφοι, άμφω θυ- 
τα ι καί άζυγες, χειρί πολλή καί δαπάνη 
τάδε έδείμαντο. Ό  μέν γάρ τοΰργου ίκα- 
νώς άψάμενος, όσίως άφύπνωσεν ό δετόν 
αυτόν έκείνω σκοπον έχων τούλλιπές έξεπέ- 
ρανε καί τόν περικαλλή τούτον ναόν έκ. θε
μελίων άνήγειρεν: Α Χ Λ Δ '». 'Η αυτή Ιπι- 
γραφή άναγινώσκεται καί παρά τήν άλλην 
παραστάδα είς γλώσσαν Λατινικήν.. Έ π ί δέ 
τού ανωφλιού φαίνονται τά  εξής συμβολικά 
γράμματα: <?Β. Γ.- Τ . Ο. Τ . Π .» , είς £ 
δίδουσι διαφόρους έξηγήσεις· άναφε'ρεται 
δέ περί αύτών ή έξής αστεία ιστορία : 'Ή -, 
σαν άπόκρεφ. Οί καλόγηροι άφίνονται τότε 
έλεύθεροι νά διασκεδάσωσιν όπως θέλωσιν. 
^Επαι,αν λοιπόν τά  νεράτ&α, παιγνίδιον 
άποκλειστικώ; καλογηρικόν εθετον δηλαδή 
νομίσματα είς τό 'εν άκρον τής αύλής χαί 
έκ τού άντιθέτου έκύλιον νερώτζια, καί

,Η5?ν κΓ;μ'Ί''ΐ<. καθ’ ά  άναφέρει έ Ζαμπέ- 
λιος ίν τοϊς Κρητικοϊς Γάμόις.· · ·

έκεϊνος, ούτινος-τό νερά.τζι ήγγιζε τά  χρή
ματα, έκέρδιζεν αύτά. Κατά τύχην τήν 
ημέραν έκείνην Ιφιλοξενείτο εν τή  μονή 
μοναχός τ ις , έπαγγελλόμενος τόν διδάσκα
λον, καί τόν προσεκάλεσεν ¿ ηγούμενος νά 
έρμηνεύση καί έκεϊνος, ώς σοφός πού ήτο, 
τά  μυστηριώδη έκεΐνα γράμματα. Ό  λό
γιος εύρεθη φυσικώς είς άμηχανίαν καί 
ιστατο σκεπτόμενος έπί μακρόν μάτην, πρός 
μεγάληνένόχλήσιν τών μοναχών, ώντό πα ι- 
γνίδιόν διέκοψεν ίστάμενος είς τό μέσον τής 
αυλής. Και εις τών ζωηρότερων, άπολέσας 
την ύπομονήν του, έκσφενδονίζει νεράτζιον 
κατά τού καλυμμαυχίου. τού διδασκάλου 
καί τό ριπτει. Ο λογιώτατος, ώ ; ήνΙπό- 

. μενον, ήγανάκτησε καί στραφείς πρός τά 
γράμματα' — Ηγούμενε, άνεφώνησεν, έ- 
κάτάλαβα τώρα τ ί σημαίνουν αύτά τά 
γράμματα. "Ακούσε : «Βέβαια, Γαϊδάροι, 
*Γνε Ό λοι Τούτοι Π ατέρες!» Καί έδειξε 
τούς γελώντας άκόμη καλογήρους.

Έπεσκέφθημεν μετά τούτο κατά σειράν 
τά  κελλία,Ιπισκιαζόμενα υπό θαλερών κλη
ματίδων, και τέλός το μέρος είς ο έναπο- 
τίθενται τά  ¿στα τών μοναχών, ' έπί τού 
υπερθύρου τού όποιου άναγινώσκομεν τήν 
επιγραφήν : «*Ω θάνατε, τών μόχθων πέ
ρας καί σωτηρία*λιμήν !»  Έ ντός'δέ βλέ- 
πομεν διάφορα άρχαΐα γνωμικά καί έπι- 
γραφάς τινας, δριμείάς σχολαστικότητος ά- 
ποζουσας. Ά λ λ ’ είς πάντα τά  διαμερίσμα
τα  αί έπιγραφαΓ είνε τόσαι πολλαί,' ώστε 
έκΟυράσθημεν καί μόνον νά τά ς  βλέπωμιν. 
Αντιγράφω μόνον εν ασκητικόν γνωμικόν- 

έκ τού πιριπεσόντος είς αχρηστίαν εστια
τορίου : « ΆπαντίΓμεταΛαιμάν ομότιμα» .

; ς ·  ·

 ̂ Τό πρόγευμα ;έκάμαμεν έπί ποδός. είς 
το προαυλιον διά τυρού καί δύο κρασοβο— 
Μ ω ν  μεθ ο ανηλθομεν είς παρακείμενον 
ύψωμα, όπόθεν καθοράται λεπτομερώς ή 
τοποθεσία τής μονής, ήτις άληθώς είνε μα
γευτική. Η κοιλάς είνε καταπρασίνη έκ 
τών'αμπελώνων καί τών χόρτων καί πα
ρουσιάζει^ χαριεστάτους κυματισμούς καί 
πτυχάς. Η παραλία δΐν απέχει πολύ, καί 

. τό πράσινον τού χθαμαλού άλιπέδου χρώ
μα διαδέχεται άποτόμως τό γλυκύ κυανοΰν 
τηςγαληνιαίας θάλάσσης. Πέραν έκεϊ φαί
νεται στενός χαριέστατος. κολπίσκος, τόν 
όποιον έκ πρώτης όψεω; θά έξελάμβανέ 
τις ώς ποταυ,ον, όπως .προχωρεί βαθέως 
εις την πεδιάδα.Ό που καί άν στραφής, τό 
βλέμμα άναπαύέται είς γλυκυτάτους συν
δυασμούς χρωμάτων ή βυθίζεται είς τό κυ- 
ανούν έλευθέρου όρίζοντος. Κάτω έκεϊ έν 
μέσιρ τής πράσινης έκτάσεως φαίνεται α
γέλη ξανθών βοών, όπομηκωμένϊυν ήδισ^ον . 
έκ διαλειμμάτων, ή παιγνιώδώς κερατιζο- 
μένων. Έ κ  δε τών σκιερών χαραδρών τού 
ύπερκειμένου βουνού έρχεται γλυκύς-γλυκύς 
ό ηχος τών κωδωνίσκων ποιμνίου. "Ηδη δέ I 
καί οί λάλοι τέτιγες πληροΰσι τερψιθύμου 
τύρβης τόν σύδενδρον χώρον.

Έκεϊθεν διευθυνόμιθα πρός τά  κάτω, 
ά φ : ού έπί αρκετήν, ώραν άπιθαυμάσαμεν . 
τό τερπνόν, τοπεΐον.. Αί μέλισσάι περιβομ- 
:βοΰσιν έπί τών πέριξ άγρίών άνθέών. Ό

μελισσών τής μονής φαίνεται έκεϊ πλησίον,,’ 
ΟΙον πλήθος κυπαρίσσων πέριξ τής μο

νής, πού μέν μεμονωμένων, πού δέ κατά 
συσταδας περικαλλείς. Ιδ ίως είνε.άπίρίγρα- 
πτον·τό κάλλος τών νεαρών κυπαρίσσων, 
αίτινες ρ.ετά χάριτος φιλάρεσκου .ΐυ γ ίρη ς  
ακκιζορ.ένης λυγίζονται είς τήν πνοήν τού 
ζεφύρου. Έ νεκα τής πληθύος · ταύτης τών 
κυπαρίσσων οί τούρκοι ώνόμασαν τήν Ά γ ., 
Τριάδα μογ>\τ τών κυπαρίσσω ν  («ερβιλί μο^ 
ναστήρ). ; .  "

Διερχόμεθα μέσω ώραιων αμπέλων, τφν 
οποίων οί βαρείς βότρυς μόλις ήδη ήρχιζον 
να  ώριμάζωσι, καί φθάνομεν είς τό έκτός 
τής μονής κελλιον τ,ο,ΰ πατρός Συμεών^, 
εντελώς κεκαλυμμένον ύπό κληματίδων.; 
Είνε αμύθητος ή γλυκυθυμία, ήτις.μέ πλη-,. 
ροϊ. 'Η ψυχή μου ένεπλήσθη ειδυλλιακής 
αίγλης έκ τής θέας τού έξαισίου έκείνου 
τοπειου, τού καταυγαζομένου ύπό τού ήλιοι* 
καί διαπνεομένου ύπό τών δροσερών αύρών 

• τής θαλάσσης καί τού βουνού. Λεπτόν θάμ- 
βος, οϊα μέθη, μέ κατέχει, καί βλέπω τήν. 
περι εμέ γλυκεϊαν καί φαιδράν φύσιν ώς έν 
¿νεϊρω έαρινφ.

Ο καλός Συμεών, όστις φαίνεται πράου 
καί αγαθού χαρακτήρος, «χει στολίσει τό 
καθάριόν^του κελλιον μετά καλαισθησίας- 
πόρης. Η· μικρά τού αύλή είνε πλήρης; 
άνθε'ων έν γάστραις καί δενδρυλλίων. Μι-· 
ταξυ δε τών ανθέων, διακρίνω τόν φίλτα— 
τον ταϊς παρθένοις ήμών βααιΛ ικνν, καί, 
κατά φυσικήν αλληλουχίαν -σκέψεων, ;.τό· 
συμπαθές φυτον μοί Ινθυμίζει τήν γυναίκα,. 
Δέν υπάρχει εδώ γυνή; Πώς τά· ολόδροσα 
έάεΐνα άνθη'αυξάνουσι χωρίς νά τά  πεοι«; 
ποιηθή καί τά  θωπεύση ή άβρά τής παρ— ■ 
θενου χειρ, χωρίς νά άνταλλάξωσι τήν ; 
δρόσον καί τό άρωμά των με τό ρόδινον 
αυτής στόμα ; Γυνή καί άνθος καί πτηνόν,.. 
εινε όντα συγγενή, καί έν τή μονώσει.τού 
ενός ή απουσία τών άλλων δέν είνε άνε·* - 
παισθητος. Τό άνθος είνε ή έπιστηθιωτέρα ’ 
φιλη τής παρθένον αύτό άκούει τούς πρώ-, 
τους παλμούς καί στεναγμούς τής έρώσης 
κόρης, καί προς αυτό έξομολογεϊται ή α ί-  -." 
δήμων καί δειλή παρθένος ό ,τι δέν τολμά . 
ούδέ πρός αυτήν τήν μητέρα της νά- έκ-' ·- 
μυστηρευθή. Τ ί ζητοϋσιν οί μισάνθρωποι · 
καλόγηροι Ικεΐ, Χ0που έπρεπε νά άντηχώβν:.:· 
ψίθυροι γλυκείς καί όρκοι έρωτος καί άφο-· .. 
σιώσεως ύπό τό πράσινον φ ύλλώ αα ; Ο ί-'ί 
άπαρνηθέντες τόν κόσμον καί τά  θέλγητρά 
του, τ ί ζητοϋσιν έκεϊ, όπου τό παν ά π ο -■ - 
πνέει έρωτα; Α ί αύραι' εκεΐναι βεβαίως κ α ΐ.  τ- 
α ί γλυκεϊαι τών . ζεφύρων πνοαί στένουσι·,-,. 
διότι, άντί νά παίζωσι μέ κόμας· πάρθέ-;;,;; 
νων| έμπλέκονται είς τάς τραχείας γενειά- 
δας τών καλογήρων I ,  ’

Γυνή δέν υπάρχει. Ό  τερατώδης άσκη-^'.,ι 
τισμός έξώρισε τόν άγγελον έκ τού πάρα- 
δείσου. .ν

‘<Γ(ύ ί μύναχή τις, Γσως ποιμενίς- ·,, 
ξανθή ή βουκόλος ροδοπάρειος... θέλω- **·,· ,·ί 
ϊδω τόν άγγελον έν τφ  παραδείσω του, τόν-, ,ώ 
θεόν έν τφ  ούρανφ του . . .  .

Ό  γύναι, πόσον- απούσαν σέ ποθοϋμεν, ■ ; 
πόσον μεγαλύνεσαι έν τή ' φαντασία ήμώνΤ 
’Εάν ποτε Ιθεοποιήθης,· τούτο' ένένετο έν .;.;ί

(30) Ε Β Δ Ο Μ Α Σ

απουσία σου καί έν ίρηρ.ία, οϊα ή τής Ά γ . 
3?ρίάδθς. Οίκτείρω τούς μοναχούς, οίκτεί- 
ρω' περισσότερον τούς πιστεύσαντα; ότι ό 
άνθρωπος δύναται νά καταστή όμοιος πρός 
τά' ίρμαφροδίτου φαντασίας πλάσματα έ- 
κέΐνα, άπερ έκάλε.σαν αγγέλους. Ό  άνθρω
πός’ είνε άνθρωπος, ή χίμαιρα χίμαιρα. . .
· 'Οί μρναχοί τής Ά γ ια ς Τριάδος κάθην- 

τά ι Ιπΐ τού πυρός, ϊνα μη . . . καώσι. 
θαυμάσια !

’Αλλά τ ί  μέ μέλει ; Τό ώραΐον φϋλον 
αντιπροσωπεύεται έν Α γ ία  Τριάδι ; Τού
το  νά  ίδωμεν.

Κ ύπτω προς τό ούς τού κ. Μ. καί τόν 
έρωτώ : —  Καί άπό ποδόγυρον τίποτε ; 
Καμμία άδτ.Ζψι'ι, ¿¡-.αδί.Ιψη, ά ηψ -ίά , τίπο
τε . . . ; — Φεύ ! αγαπητέ, μοί άπαντα, 
ουτε ράκος ποδογύρου, έκτός γραιών τινων 
υπηρετριών. Ή  άπάντησις αΰτη μ ’ Ιζε- 
μάτισε. καί όπως έξουδετερώσω τό ζεμά
τισμα.δ ιά  ζεματίσματος, έρρόφησα άπνευ- 
στί: γενναίαν δόσιν ρακής, ήν μοί'προσέφε- 
ρέν ό φιλανθής Συμεών.

Ζ '

■ -Ό λίγαι.σημειώσεις, ολίγοι γέλωτες, ούς 
προεκάλεσεν ό πειρασμός Λουκιανός', διότι 
τόν. άνεκαλύψαμεν άδελφικώτκτα συμβιούν- 
τ α  μετά τών έκκλησιαστικών πατέρων έν 
τή . βιβλιοθήκη τής μονής, γεύμα έκ λα- 
γωού έξαίρετον καί βραχεία άνάγνωσις δίω- 
ρον προκαλέσασα ύπνον — ταύτα  υπήρξαν 
α ί άσχολίαι μου κατά τό λοιπόν τής η 
μέρας.

Κα1.π*ρί τήν 5 1)2 μ .μ . άποχάιρετί- 
σαντες τούς μοναχούς άνεχώρήσαμεν· χά
ρις , δ’ είς τήν ζωηρότητα τών ονων μας, 
οΐηνες έφευγον μετά προθυμίας νοσταλ- 
γοόντων, δέν έβρκδύναμεν νά φθάσωμεν 
είς τά  Φρούδ’α , σιωπηλοί όμως, διότι ό συ
νοδοιπόρος μόυ ήσθάνετο πάλιν τούς νυ- 
γμούς τού έπαράτου στομαχοπόνου του. 
Είς έπίμετρον συνηντήσαμ.εν καί φοβερόν 
τινα. γνώριμόν του, χωρικόν ρωμαλέον καί 
ζωηρόν, όστις, φαίνεται,έξ οίκτου πρός τόν 
όνον του, τόν ήλάφρονεν εκ διαλειμμάτων 
τού έξ οίνου φορτίου του, καί ήτο επομέ
νως καταμεθυσμένος. Ίδών δέ τόν κ . Μ ., 
ον είχε γνωρίσει κατά τήν έπανάστασιν, 
άφ ’ ού.τόν έχαιρέτισε, τόν προσεκάλεσε νά 
π ίη . Ό  κ. Μ. αποποιείται προβάλλων ώς 
δικαιολογίαν τόν στομαχόπονον του, άλλ’ 
ό. χωρικός δέν τά  έννοεΐ αύτά. α —Τόσω τό 
καλλίτερο·, λέγει, θά γενής καλά. Πονεϊ τό 
στομάχι σου διότι δέν πίνεις. Γ ιατί δέν 
πονεϊ καί. τό ’δικό μου ; » .  Ό  κ. Μ. τόν 
παρακαλεΐ, τόν έξορκίζει, άλλ’ αύτός μέ
νει άκαμπτος, οργίζεται μάλιστα, έκλαμ- 
βάνων ώς περιφρόνησιν τήν άποποίησιν τού 
φίλου μου. «Δεν μέ καταδέχεσαι, αναφω
νεί. Α ϊ ; Τότε λοιπόν θά πιής, άν τό πή 
κΐ’ 6 γέρω; ό διάολος, είδέ μή τούτη τό 
κατέχει» καί έδείκνυε τήν ράβδον του, ήν 
έκράδαινεν άπειλητικώς. Τ ί νά  πράξη ό 
δυστυχής μου φίλος ; Ήναγκάσθη νά ύπο- 
κύψη. Καί,ένώ εγώ ήσπαιρον έκτού γέλω
τος βλέπων τήν αμηχανίαν του; έπλησίασε 
μέ ήθος. καταδίκου άγομένου είς τό ίκρίω- , 
μα καί Ιθηκε τά  χείλη του ύπό τό στό-

μιον τού άσκού. Έ π ε ιτα  δέ σπογγίζων 
τόν έκ τού οίνου καταβεβρεγμενον πώγο- 
νά του έσπευσε ν ’ άπομακουνθή τονθορύ- 
ζων Λύτοωσόν με, Θεέ μου, άπό τόσω 
φοβερούς φίλους.

Ό  ήλιος είχε δύσει πρό τινων λεπτών 
.καί ήδη εκ μέσου τών ρόδων τού λυκόφω- 
τος προέκυψε δειλώς ή ώχρά σελήνη, ώς 
ζηλότυπος κόρη, κατασκοπεύουσα ύποπτον 
έραστήν. Καί καθ’ όσον ή  ξανθή σελήνη 
άπεσύρετο πρός τόν ώκεανόν,. ερριπτε καί 
έπί τής γης τόν μέλανα πέπλον της ή ά - 
στροχίτων νύξ . . .

Μετά είκοσι λεπτά είσήρχόμεθα, είς τήν 
πόλιν. .

— Α ί, πώς πάει ό στόμαχος, κύριε Μ .;
— θ ά  τό πιστεύσης ; Μ’ ώφέλησιν ή 

ομοιοπαθητική θεραπεία τού τρομερού φί
λου μου.

Ιωάννης Δ . Κ ο ν δτλ α κ η ς .

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ

Συγγραφεύς.τις, οΰ τό όνομα λησμονοΰ- 
μεν, παρομοιάζει τόν άμαθή καί τόν σοφόν 
πρός δύο άνθρώπους, έν τη αυτή ευρισκο
μένους πεδιάδι, ών ό μέν κάθηται χαμαί, 
ό δέ ΐσταται όρθιος. Ό  καθήμενος βλέπει 
τά  περί αΰτόν μέχρι μικρας τίνος άποστά- 
σεως, ό δέ όρθιος βλέπει αορρωτέρω παν τό 
συμβαΐνον,είς εύρύτερον κύκλον. Άκούοντες 
δέ πάλιν άπό τίνος ότι καιν.οτομίαι παρα
σκευάζονται ώ ί πρός τήΤ’-έκκλησιαστικήν 
ήμών μουσικήν ύπό . . παντός βουλομένου 
νά έπιδείξη μουσικάς γνώσεις, άνεμνήσθη- 
μιν τής παρομοιώσιως ταύτης καί ήρωτή- 
σαμεν εαυτούς:—‘Πάντες λοιπόν καθήμεθα 
μακαρίως είς τήν εύτυχή ταύτην πεδιάδα; 
Ούδέ είς έκ τών τόσων αγίων πατέρων ίστα- 
τα ι όρθιος, ΐνα εϊπη ήμϊν τ ί συμβαίνει, καί 
άν συμφέρουσαι είνε διά τό έθνος, ού τούς 
δεσμούς ή πίστις ίδίιρ «υγκρατεΐ, α ί παν
τοειδείς καινοτομίαι, άς έκαστος δικαιούται 
ού μόνον νά προτείνη, άλλά κα ί.νά  νομο-
θετή κατά βούλησιν;

* *
*

'Ομοιάζει πρός ϋπόθεσιν τραγφδίας μάλ
λον φανταστικής ,ή πρός γεγονός. Καί ό
μως είνε ή αλήθεια, ότι γυνή τ ις  έν μέσω 
τής άπό Λαμίας είς Στυλίδα ¿δοϋ έφόνευ- 
σεν άνθρωπον. Έφόνευσεν-; · Είς τό άκου
σμα θά ριγήση ίσως έκ τρόμου καί θά συ- 
σπάση τήν όφρύν έξ άπεχθιίας πάσα τρυ
φερά άναγνώστρια. Καί όμως, άντί νά οί~ 
κτείρωμεν,ήμεϊς συγχαίρομεν τήν φονεύτριαν 
καί άντί νά καταδικάσωμεν αύτήν θά ηύ-, 
χόμεθανά θλίψωμεν τήν χεϊρα, δΓ ής έπυ- 
ροβόληβε καί άφήκεν άπνουν τόν άθλιον έ- 
κεΐνον διώκτην, ύπερασπίζουσα τήν τιμήν 
της !

* *
»

Πολλοί τών Ικτός τής. Ελλάδος ομο
γενών καί τών έγχωρίων· άλλοι δέν παυ- 
ουσιν άποστέλλοντες «ολύτιμα δωρήματα 
τή  Χ ριστ ια ν ική  ΆρχαιοΛ ογική Έ ταρείο, 
ής ό ιερός σκοπός σιωπηρώς έξυπήρετούμε-

νος μεγάλης απολαμβάνει έκτιμήσεως εν
ταύθα τε καί έν τή  αλλοδαπή.

'Τφίσταται όμως καί θλίψεις ή εταιρεία 
αύτη έκεϊθεν μάλιστα όπόθεν πάν άλλο ή 
άντίδρασιν ήλπιζε νά άναμένη. Σύν τή α
νησυχητική είδήσει ότι πράκτορες ξένοι 
έκκινούσιν έκ τών πατρίδων των ϊνα συνα— 
γάγωσιν αντικείμενα Ιερά, άτινα οί έλλη- 
νες παραγνωρίζουσι μή έκτιμώντες έτι δε
όντως, Ιγνο) πρός τούτοις τό λυττηρότεοον, 
ότι ίερεύς τις διέταξε τήν έπιλεύκανσιν πα - 
λαιάς εκκλησίας, ής οί τοΐχοε ύπό πολυτί
μων καλύπτονται εικονογραφιών. Ευτυχώς 
προλαβοϋσα διέσωσε ταύτας. Ά λ λά  πτωχή 
εταιρεία δύναται νά έπιβλέπη καί μεριμνά 
περί .πάντων, ένόσφ α ί θρησκευτικαί τού 
κράτούς άρχαί τηροΰσι θρησκευτικήν σιγήν;

*
¥  ¥

Μή! λέγουσιν ήμϊν φίλοι σεβαστοί,μή άν- 
τιτίθ'εσθε τόσον αύστηρώς κατά τών ορέ
ξεων τού κοινού. ’Εκλεκτή .μερίς.τής Α 
θηναϊκής κοινωνίας σπεύδει καθ’ έκάστην 
είς τό 'Γαλλικόν θέατρον, καί έκ τών ορ
γάνων τού τύπου μόνη ή Έ βδομης απο
μένει παλαίουσα κατ’ αυτού. Έ σ τω . Ά λ λ ’ 
άν έν τφ  τύπω  μένομεν μόνοι, έν τή  κοι- 
νωνίγ ίχομεν όμοφρονοϋννας πολλούς, οί- 
τινες σκέπτονται έπίσης αύστηρώς καί Ικ- 
δηλούσι μάλιστα τά  φρονήματά των δΓ έμ- 
φανΐικωτάτου τρόπου. Έκτός πολλών,τών 
πλείστων Ικ τών Αθηναϊκών οικογενειών, 
αίτινες ούχί ενεκα σεμνοτυφίας, άλλ’ ένε- 
κεν άρχών βαθέως έρριζωμένων, δηλούσιν ύ- 
περη'φάνως ότι _ούδ’ εφάπαξ διήλθον τήν 
φλιάν τών Ό .Ιυμπ ίω ν  κατά τήν ένεστώσαν. 
περίοδον, καί ή γείτων πόλις τού Πειραιώς, 
ή προοδευτικωτάτη μέν όταν πρόκειται περί 
προόδου αληθούς, όπως άποδεικνύει ή τε
ράστια άνάπτυξις καί τά  βιομηχανικά της 
Ιδρύματα, άλλά έπαρχιακή ολίγον, όταν 
πρόκειται περί διαγωνισμών πρός έπίδειξιν 
ηθών ςενικωτέρων,ή καλή αύτη γείτων, ψυ- 
χρώς ύπεδέχθη καί ψυχρότερον ύπεστήριξε . 
τόν γαλλικόν θίασον κατά τάς όλίγας έκεϊ 
παραστάσεις του. Τό παράδειγμα τού Πει
ραιώς έλπίζομεν καί έύχόμεθα νά μιμηθή 
καί ή πόλις τών Πατρών. Εινε καί έκεϊ έ- 
παρχιώται οί άνθρωποι κα ί...δέν θά συντε- 
λή τουλάχιστον πρός πλήρωσιν τού θεά
τρου ή έφέΐος είσαχθεΐσα καινοτομία έν 
τα ϊς θεατρικαϊς είδήσεσι: «  — Παρόντος καί 
τού υπουργού τή Π αιδείας...»

* *
¥

Καί 'έν άστεΐον σχετικόν.
Εϊπ-ομεν ότι αί έφημερίδες πάσαε Ικηρύ- 

χθησαν υπέρ τού Γαλλικού θεάτρου. Ά 
ξιος ό μισθός των. Τό ώραιότερον όμως 
παράδειγμα έξυπηριτήσεως τών συμφερόν
των του εδωκε προχθές έγκριτός τις συν- ' 
άδίλφος, ήτις, δημοσιεύουσα άρθρίδιον έπι- ' 
σταλέν αύτη καί δηλούν ότι διά, τούς ή - ” 
νωτέρω μνημονευθέντας λόγους ' άπέτ'υχε 
τό χωμειδύΛΛιον έν Πειραιεΐ, έκρινε κά - . 
θήκόν της νά προτάξη ό τ ι . . . «έπαφίνει . 
τήν ευθύνην είς τόν γράφοντα ! »

*
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Η ΓΗ Κ ’ ΕΓΩ ' ' " . ’

Ή Ττ, τον "Ηλιο ά γ τ χ ί,  *' ολί) τ λ  '< 0«ϊ ν .λ ϊί ΐΐ ,  
Κ αί [xè χχράχονο χι/.ρο το ί ψάλλει καί τού λ ή ι  :
— Χιλιάδες χρόνια ’χέρασχν'χοΰ ;xè δροσιά, ;j4 δάκρυα, 
Κάβε χοωί χοΰ έρχιοαι μέ βρίσκει« σχίχασμένη. . 
."Ηλιι μου,' χρυαοήλιε μου, χότε θ άχοφασίστι;
Μιά νύχτα, μία μοναχή κ’ εμένα νά χαρία-Γ,ς ;

V
Τ’ ακούει ό ’Ήλιος το χρωί. Προβάλλει άχίι μιάν ακρηα, 
Μ’ ενα χαμόγελο γλυ/./, το δάζρυ της ξηραίνει,
Ιί’ ή  Γή ξεχνάει τ4ν χόνο της, ώς χού v i  έ/Λ' ή  Αύσι...

Ηά εγώ όλονυκτϊς χοθώ του ήλιου μου τά ν.ίλλη  
Χωρίς μέ τό χα μόγίλο χοτέ του νά χροβάλη 
Χωρίς μιά μέρα, μ ιά  «τιγμή , %' εμένα νά χαρ ίτη !...

ί .  Μ α ρ λ χ ο γ

A I  Ε Ο Ρ Τ Α Ι

;  Τ Ο Υ  Ε Ν  Γ ύ Τ Ι Γ Π ν Π Α Ε Π Ι Σ Τ Η Ι Ι Ο Υ
Αί έπί τή  εκατοστή πεντηκοστή Ιπετη- 

ρίδι των έγκαινίων του έν Γοτίγγη. πανε
πιστημίου έορταί ήρξαντο κατά την πρωίαν 
τής 8ης Αύγουστου ί·ϊ· Ιν τή αιθούση των 
τελετών (A llia). Προηγουμένων λοιπόν 
των έρυθρίνών ευταξιών του πανεπιστη
μίου, ό πρίγκίψ ’Αλβέρτος δεξιοθεν του 
άντιπρυτάνεως ( ί)  καί έπί κεφαλής πάντων 
των καθηγητών ύπό τους λιγεϊς φθόγγους 
της μουσικής κατηυθύνθη διά τοϋ ούχί μέν 
εύρυχώρου, άλλ’ έν έλληνικώ ρυθμω κατε- 
σκευασμένου χώρου, όστις κοσμείται Οπό 

‘ τών ανδριάντων .πάντων των ηγεμόνων,άπό 
του Γεωργίου Αύγουστου της ’Αγγλίας 
μέχρι τοϋ αύτοκράτορος Γουλιίλμου, εις 
την εξέδραν, όπου, πρώτον σφίγξας την 
δεξιάν τοϋ ύπουργοϋ της παιδείας,είτα έκα- 
θέσθη πρός τά  δεξιά επί ερυθρού θρόνου έξ 
όλοσηρικοΰ, ότε ένήρξατο τοϋ πανηγυρικού 
λόγου ό άντιπρύτανις διδάκτωρ *Ρίχλ, όστις 
καταλέγεται εις τούς περιφανέστερους τά  
νυν ευαγγελικούς Θεολόγους. Ό  δέλόγος 
αώτου ή το μάλλον πολιτικός, η ξηρός ακα
δημαϊκός. Όρθοτονήσα; τό κατ’ «ρχάς ότι 
η  έορτή έπίτηδες έτιλέσθη έν περιωρισμε’νφ 
χώρω καί τούτου ενεκα οϋδέ τό παράπαν 
έκλήθησαν τά  ξε'νά πανεπιστήμια (συμπε
ριλαμβανομένων δηλον ότι καί τών γερ
μανικών), ηρξατο παραχρήμα, συνοψίζων 
τάς περιπετείας τοϋ πανεπιστημίου Γοτίγ- 

* γης έν τα ΐς τελευταίαις δεκαετηρίσιν.. *0 
άγορεύων επροοιμιάσατο άπό της έξηγήσεως· 
ότι ή ιδιοφυής θίσις τών πανεπιστημίων έν 
τ φ  κράτει κατά τάς περιστάσεις πάντως 
δύναται νά προκάλέση περίπλοκά«,ότι του
ναντίον τά  κεχωρισμένα δίκαια τών σωμα
τείων είσίν απαραίτητα ϋπέρ τής έπιστη-· 
μονικής εύδοκιμήσεως. Έ π ί τή βάσει τής 
θεωρίας αύτής ένήργησαν οί τής Γοτίγγης 
επτά  (-) (ή πλειάς), οΐτινες Ικ τοϋ ζητή-·

(1) ΙΙρυτάνεις τ ιμ ή ; χ_άριν καλούνται έν τοίς . 
γερμανικοί; Πανεπιστημίοις οί ηγεμόνες τής χώ
ρας. Τοΰτο καί άλλοτε ύπεσημειωσάμεθα. Οί δέ 
κυρίως πρυτάνεις έπονομάζονται άντιπρυτάνεις.

(2 ) Οί τής Γοτίγγη; ί π  τά  καθηγηταί οί κατά 
τό 1837 ενεκα τής διαμαρτυρίας κατά τής κατα- 
λύσεως τοϋ πολιτεύματος έκδιωχθέντες 1) Ά  λ- 
β ρ έ τ ο ς ,  2 ) Δ α λ μ ά ν ν ο ς , 3 )  *1ΐ.β αλδ ,  i )  £ε ρ-

ματοςτοΰ πολιτεύματος είδον καί τήν ανε
ξαρτησίαν τΟδ' πανεπιστημίου πολεμουμέ- 
νην. Παρικτός1 τούτου ό ρήτωο έξήρε'τήν 
πολιτικήν δραστηριότητα τών καθηγητών, 
κατ’ έξοχήν τοϋ Δαλμάννου κατά τά  τεσ
σαράκοντα έτη χάί έξηγήσατο ότι οί πολι
τικοί 'ούτοι καθηγηταί οί επί τούτφ σκω- 
πτόμένοι παρά πάσας τάς έψιαιτε'ρας διορ
θώσεις" άναμφισβητήτως προπαρεσκεύασαν 
τό έθνϊκόυ μεγαλείου. Ή  Γοτίγγη καί νΰν 
έτι θεωρείται- πανεπιστήμιου τής εργασίας, 
ήδέ τών φοιτητώύ φιλοπονία έτι καί νϋν 
κλείζεται. Έξαίρεσιν άναντιλέκτώς ποιοΰν- 
'ται οί σπουδασταί εκείνοι οί'τέσσαρά καί 
πέντε πανεπιστήμια έπισκεπτόμενοι καί 
έπαμένω τψ  λόγω άπεστέρημένοι πάσης 
μεθόδου περί τάς μελετάς. Το δέ ζήτημα 
τής παραφορτώσεως (δηλαδή διά πολλών 
μαθημάτων) καταλιπών 6 άγορεύων ανα
ποφάσιστον, συνέδεσε μετά τής μνείας τής 
νεωτερικής κοινωνικήςκαταστάσεω; τό πρω
τεύον υποκείμενον τοϋ λόγου αύτοϋ. Εΰρί- 
σκουσι, λέγει, άνεξήγήτόν τήν έν το ίςνεω - 
τέροις καιροίς παρουσιαζομένην συνάφειαν 
τοϋ άγαν φιλοπαπισμοϋ, τής δημοκρατικής 
ακολάστου φϊλελευθερίάς καί τοϋ σοσιαλι
σμοί!. *Ομως τό πράγμα πάντάπασι δέν 
έχει ούτως. Ή  έποψις περί τοϋ ότι ή δη
μοκρατική ακόλαστος φιλελευθερία σ-υνδέε- 
τα ι τω λουθηρανισμέ», έστιν όλως ήυ.αρτη- 
μένη, διότι οΓ δημοκρατικοί λεληθότως 
έστερέωσαν τάς έάυτών θεωρίας έν τφ  κα- 
θολικισμφ. Καί ό μέν Γ ρα ΐια ί'ος  (I) πρώ
τος ήγειρε τήν 'άντίθεσίν τοϋ φυσικοΰ δι
καίου καί το’ΰήΐ^.τήμΐίιόυ δικαίου', ·ό δε 
θ ω μά ζ  ό ε ζ  Ά χονί^ου πνεύματωδέστερον 
έπραγμκτιύσατ'ο τό ζήτημα, Ιν τούτοις 
καί τή ν ανταλλαγήν τής ηθικής αρετής τής 
έλεημοσύνης κατέστησε διαρκή .διά νομι- 
ζομε'νων φυσικών δικαίων . . .'Η  άντίθεσις 
τοϋ φυσικοΰ δικαίου καί τοϋ κικτημενου 
δικαίου εκτυλίσσεται περαιτέρω κατά δύο 
διαφόρους επόψεις ύπό τε τοϋ Ούγωνος 
Γρωτίου καί τοϋ Βελλαρρ.έν, άλλά τοϋ κο- 
λοφώνος έφίκετο ό 'Ρουσσώ . , .  . Μετά τής 
δηλώσεως ότι Ιν Γοτίγγή Ιπικρατεϊ ή αρι
στοκρατική μέθοδος περί τήν επιστημονικήν 
έργασίαν έληξεν- ό αξιομνημόνευτος καί 
απνευστί άκουσθείς παρά τών ' παρόντων 
λόγος τοϋ 'Ρ ίχ λ . ‘Έπονται α ί αναρρήσεις 
έπιτίμ.ων διδακτόρων καί παρά τών τεσ
σάρων σχολών θεολογικής, φιλοσοφικής, 
νομικής καί ιατρικής, είτα αί συγχαρητι- 
καί εύχαί. Καί πρώτος μεν ό τής παιδείας 
υπουργός ένεχιίρισε τώ  άντιπρυτάνει ϊδιαί- 
τερον προσφωνηματικόν έντιυξίδιον τοϋ 
αύτοκράτορος καί έπιστολήν τής «ύτοκρα- 
τείρας,. ή δέ πόλις τής . Γοτίγγης έδωρή- 
σατο τώ  πανεπιστημάω προτομήν τοϋ Β ι- 
σμάρκ,. ό· δε πρύτανις τορώς έπανελάμβανε 
πάσαν άποσταλείσαν συγχαρητικήν ευχήν.

ε β δ ο μ α ς

βΐ νος (περί οδ τής.έν θριάμβφ καθόδου, ώς καί 
τών λοιπών,έδημοσιεύσαμεν τά δέοντα έν τοί ς 
Κα ι ρ ο ί ;  ’Αθηνών), &—6) οί άδελφοί Ί. καΙΓ. 
Γρίμ καί 7) ό Ούέβερ.

(.1) Μοναχός Καρμηλίτης έν Βονωνία, θεμε
λιωτής τοϋ .κανονικού δίκαιου, άκμάσας κατά τό 
•1150. Τούτου έ’ργον τό ι Ι οοΓβ ί ΐ ΐ ω  § 1'&- 
■ί ί & 11 α χιι» ήτοιτό Γρατ ι ανόν  ψήφι σμα. ·

Μ ίτά τάς εν τή  αίθούσή τών τελετών 
τοϋ πανεπιστημίου έορτάς, α ϊπ ν ις ,ώ ς έφθη- 
μέν ιιπόντίς, έπετελέσθησαν έν τάϊς'προ- 
μεσήμβριναίς ώραις τής 10ης Αύγουστου, 
ηρξατο περί τήν 3 μ . μ. τό ύπό τόϋ πα
νεπιστημίου δοθεν γεϋμα έν τή αιθούση τής 
εταιρείας τής Ινώσεως. Ό  πρίγκιψ ΆΛ6έρ- 
τος ώς αντιπρόσωπος τοϋ αύτοκράτορος 
κατά τήν έναρξιν τοϋ γεύματος Ιποιήσατο 
τήνδε τή/ πρόποσιν ύπέρ έκείνου’:-

« Έ ν  παντί καιρφ αύξητά τοϋ κράτους ! 
Τοΰτο ' ήτο έν τών τιμητικών έπιθέτων έν 
τω  τίτλω  τοϋ αύτοκράτορος κατά τό άρ- 
χαΐον -κράτος καί ο' έναρμόσας τό κόσμημα 
τοΰτο έπρα^εν'αυτό έν προνοητικφ πνεύ- 
ματι. Γεγονός ήδη κατέστη ότι ήφάνίσθη 
•ώς κόσμημα εκ τοϋ τίτλου τοϋ ημετέρου 
αύτοκράτορος. Πραγματικώς αύξητής τοϋ 
'κράτους έστίν ό ήμέτερος έξοχος ήρώς .όύχί 
έν τφ  πνεύματί τοϋ κατάκτητοϋ, άλλά τοϋ 
σθεναρού προασπιστοϋ της ε ι ρ ή ν η ς . ·Όύχ 
ήττον δ έστίν αύξητής τοϋ κράτους ώς 
έκ τής προνοίας, ήν λαμβάνει νπ èp  πάσης  
πνευματικής χατσχτνσεως. Καί αΰτη εΓνε ή 
σφαίρα, όπου έκλήθη τό Πανεπιστήμιου έν 
τή  υπηρεσία καί έν τω πνεύματι τοϋ αύτο- 
κράτορος. Διά τούτου κάλλιστ« δύναται 
τό πανεπιστήμιον νάποδείξη τήν ευχαρι
στίαν, ήν προθυμείταί νά προσφέρή1 τφ  
αυτόκράτορι άντί τών μεγάλων ένδείξεων 
τής εύμενείας, ας ό αύτός έπεδαψιλεύσατο 
τω  Ιωβηλαίω. Έκδηλώ τήν πεποίθησιν 
περί τοϋ ότι τό Πανεττιστήμιον τής Γοτίγ
γης θέλει άνταποκριθή εις τήν εμπιστοσύ
νην τούτην. - Τήν έμπιστοσύνην όμως, r¡v 
πάντες ήμείς όφείλ^μεν τή  Α. -Μ., άς' Ικ-, 
φράσωμεν διά-τής έπευφημίας «ζφ η 1 ή Α. 
Μ. ό αύτοκράτωρ».

Ε ίτα ό τής δημοσίας παιδεύσέω'ς ύ -  
πουργός ψον Γχώσ.Ιερ άπήγγειλε τήν εξής 
φιλοτησίαν « Ή  Γεωργάα Αύγοϋστά (1) 
εορτάζει σήμερον τήν εκατοστήν πεντη
κοστήν έπέτιιόν έπάνοδον τών έγκαινίων 
αύτής'. Πορρωτάτω διεδόθη ή γηθόσυ- 
νος φήμ.η ' καί χάρμοσύνως άντήχησέν ά - 
πανταχόσε. Έ κ  τε τών Ιγγύς καί τών 
πόρρω έπέρρύήσαν οί πανήγυρισταί ϊνα  έν- 
δείξωνταί τώ  ποτνία μητρί (a im a m ater),' 
ευγνωμοσύνην καί πιστότητα, καί έν τ φ  
κύκλω τών φίλων άνταλλάξωσιν ασπασμόν 
καί χειραψίαν. Καί ή-μεν κάρδίά εύρύνε- 
τα ι, ό δ ’ οφθαλμός υγραίνεται, καί μετά 
μόχθων θά κατώρθου τις όπως άποσβέση 
τήν φλόγα τοϋ ένθουσιασμόΰ. Ευλογημένη 
ή μνήμη τής .'χρυσής άμα καί μακάριας' 
εκείνης έποχής τής εις τό πανεπιστήμιον 
φοιτήσεως καί έν παντί καιρφ, θεοϋ εύδο- 
κόΰντος, προσφιλής τφ  γερμανικφ εθνει. . 
Αξιόν εινε όντως νά πανηγυρίζή τό ανώ

τατου παιδευτήριον, όπερ έν τοϊς τ ιμ ή τι- 
κοΐς τίτλοις τής. δόξης αύτοϋ έστιν έπώνυ- 
μον τής βασιλίσσης έν τοίς πανεπιστημίοις 
(έχει τήν έπωνυμίαν τής αύτοκρατείρας τής 
Γερμανίας) καί όπερ διηγώνίσατο όπως 
διασώση άγνάς τάς πηγάς τής γνώσεως 
αύτόϋ». Ό  ρήτωρ μεθ’ ιστορικήν περίλήψιν

( ! )  Ούτως έπονομάζ'έται τό Ιν Γοτίγγη'Πα- 
νε'πιστήμιον. -
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.περί τοϋ πανεπιστημίου, έξακΟλουθεΓαάνά- 
ριθμα γένη έπανεπαύσαντο .έν .τή σκιά. τοϋ 
πανεπιστημίου αύτοϋ, εύρον άνεσιν καί 
-σοφίαν, αναρίθμητα γένη δύνανται νά κα- 

, -τοικισθώσιν ύπό τήν σκε’πην αύτοϋ καί έν 
-τα ΐς έπερχομέναις έκατονταε’τηρίσιν ότέ μεν 
,-τόν φαιδρόν ήχον τοϋ νεανικού βίου άκρο- 
•ώμενοι, ότέ'δέ συναγειροντες τάς δυνάμεις, 
•διά. τόν άγώυα τοϋ βίου. "Ας ύμνώσι μετ 
ένθουσιασμΟΰ τήν τέρψιν τών ασμάτων και 
τώ ν όπλων, άλλ’ άμα. καί ά ; ένθυμώνται 

■•ότι πάσα ή δύναμις (ήγουν ή πνευματική) 
-καί ή περιουσία ρένήκει εις τήν γενέτειραν 
•-χώραν καί ότι ή σοφία έκπηγάζει έκ τής 
έπιμελείας, ήν ούδείς μόχθος ωχραίνει. 

•Είθε τό πανεπιστήμιον «ή Γεωργία Αύ- 
-γοΰστα» ύπό · τήν σκεπήν τοϋ σεπτοϋ άρ- 
γοντος τής χώρας, ύπό τήν σθεναόάν προ- 
•αγωγήν περιδόξων πρύτανεων έπί μα/.ρόν 
χρόνον ·νά έπενεργη έπ’ ευλογία τοϋ ήμε- 
;τέρου έθνους, έν παντί καιρφ νά διατελή 
;ύπάρχον καί αυξανόμενου ώς λυχνία τής 
άπιστήμης καί ώς τό σέμνωμα τής πατρι
κ ό ς , Ζώη ή Γεωργέ* Α ύγοϋστά!». .

••Μετά ταϋτα  . έν. τή  έπιούσν*εορτασίμω 
ί-ήμΙρά προσεφώνησάν τούς. όμιλητάς πρώ- 
-τος ό·πρίγκιψ ’Αύ,βέοτος έπ ίτή  φιλίω ύπο- 
τδεξιώσει, ής κάτηξιώθη έν Γοτίγγη, ήτις 
■■θέλει ,συνδέεσθαι. μετά τών γλυκεοωτάτων

• ,άναμνήσεων. τοϋ βίου. Έ π ί τή  εύκαιρία. 
•ταύτη προέτρεψε τούς φοιτητάς σπουδαίως 
-■νά Ιχωνται τών γραμμάτω ν καί νά Ινδια-

• ,-φέρωνται έν παντ ί καιοω περί τής ύψίστης 
αρετής, δήλον ότι τής πίστεως πρός τό 
ριαθήκον. .·Ώς παράδειγμα δε τής πρός τό

• καθήκον πιστότητος έμνήμόνευσε τοϋ αύτο
κράτορος, . ού τό- όνομα έπευφημήθη ύπό 
•τών παρόντων. Μετά τόν πρίγκιπα 'άνελ- 
θών εις τό βήμα ¿ αντιπρόσωπος' τής τών 
σπουδαστών, εταιρείας Χ αντοδέρας  έξέ- 
•φρρισε τ* ς  προσηκούσας ευχαριστίας πρός

. 4κιϊνον,. .ότε λαβών τόν λόγον ό έξ απορ
ρήτων σύμβουλος Δώδβε διέλαβε περί τοϋ 
•γερμανικού κράτους. “Ηρξατο λοιπόν ορθο- 
τονών.τό, μεγα'λεϊον τών αρχαίων αύτοκρα- 
τόρων τών έκ τοϋ σαξονικοϋ φύλου όρμω- 
μένων, έμνήσθη - τών σχέσ*ο>ν τοϋ Στάϊυ 
καί. Βίσμαρκ πρός τήν Γοτίγγην, Ιποιή- 
σατο . μνήμην, τής «  γοτιγγείου πΛ ειά- 
δοςι> καί ένεκωμίασε τήν Γοτίγγην ώς 
τής κοιτίδα τοϋ γερμανικού έθνισμοΰ. Έ ξ  
ίτέρου ό τής παιδείας προμνημονευθείς 
-υπουργός φόν Γκώσλερ έξύμνησε τάς άρε- 
τά ς τοϋ Κάτω σαξονικοϋ φύλου, έξήρε τόν 
σφικτόν σύνδεσμον Άννοβέρου καί Βρουν- 
σβίγης.καί. έποιήσατο προποσιν ύπέρ τών 
καλών ,αύτών μερών τοϋ γερμανικού κρά
τους. ’Αλλά ζωηρά κίνησις παρετηρήθη, 
ότε παρήλθε« έπί τό βήμα ό ’ΡοόόΛ- 

. f o r  y o r  Β ίν ιγχ εν . Έ πευφημιαι καί χει
ροκροτήματα άπανταχόθεν έχαιρετισαν τήν 

. έμφάνισιν αύτοϋ καί παρά τάς απα
γορεύσεις- τών κοσμητόρων άνέβησαν οί 
πλεΐστόι τών πανηγυριστών. έπί τραπεζών 
καί-έδωλί.ων όπως άκροάσωνται τοϋ εύ- 
•φραδοϋς ρήτορος. Ούτος ορθοτονεί ό τι,τά  
γερμανικά πανεπιστήμιά είσι μοναδικά κατά 
τό είδος αυτώ ν..κα ί ότι αύτοίς τό μέγα 
γερμανικόν έθνος δέον ·νά όφιίλη 'την ιδίαν

-καθολικήν έκμόρφωσιν. Ουδέποτε, λέγει, 
ξένοι ή έγχώριοί' βάρβαροι θά ηδύναντο νά 
καταστρέψωσι τάς εστίας ταύτας τοϋ γερ
μανικού πνεύματος. 'ό  τής κάτω Σαξο
νίας ϊνοικος δύναται μέν νάνεχηται τήν 
σύγκρισιν πρός πάσαν άλλην γερμανικήν 
φυλήν,άλλ’ ειναι ήρεμος καί μετριόφρων ώς 

• πρός τό είδος αύτοϋ. Έ κ τΟϋ είδους τού
του της φυλής έξετυλίχθη ή έν Γοτίγγη 
άνωτάτη Σχολή . . . Καί οί πρεσβύτεροι οί 
τήν διαπάλην τοϋ βίου γινώσκοντες διασώ- 
ζουσιν ίεράν τήν μνήμην τοϋ πανεπιστη
μίου, διότι · έν αύτω έκτήσαντο τό μεγα- 
λείον της έννοιας ¿κείνης, καθ’ ήν άπαντές 
είσιν ίσοι πρός άλλήλους καί ότι ή προτί-.

. μησις τής καταγωγής (τοϋ γένους δηλ.), 
ούδέν σημαίνει (θυελλώδεις Ιπιδοκιμασίαι), 
άλλ’ ή ίκανότης ( ι ). Ό  άγορεύων άναμε- 
μνήσκιι τούς πρεσβυτέρους τήν προτέραν 
στάσίν τής Γερμανίας, καί έξαίρει ότε έπα- 
κριβώς τά  πανεπιστήμια καί. ούχ ήττον ή 
Γοτίγγη προπαρεσκεύασε την βελτίονα κα· 
τάστασιν. Τ άνϋν ή. Γερμανία παραμένει έν 
τη ίστορί^ απαράμιλλος' εξς. μέγας αύτό- 
κράτωρ,. .εις μέγας πολιτικός., άνήρ καί είς 
μέγας .στρατηγός προίστανται τοϋ μεγάλου 
εθνουςίΤά γερμανικά Πανεπιστήμιά είσι τά  
έν τφ  μέλλοντι διδάξοντα τήν. έκτίμησιν καί 
διαφύλαξιν τηλικούτων έξοχων αγαθών. 
Τέλος καταστρέφει τόν λόγον εις έπευφη- 
μίαν ύπέρ τοϋ, πανεπιστημίου, έπευφημη- 
θείς καί αύτός έγκαρδίως π.αρά πάντων τών 
έπί . τό ,αύτό συνελθόντων. Μ ετ’ αύτόν δε 
πολλοί καί άλλοι, ώμιληοαν, καί Ιν τα ΐς 
άναπαύλαις προανέκργυεν ή. μουσική διά
φορα πανηγυρικά άσματα καί τήν περίπν- 
στον Ικείνην τών σπουδαστών ώδήν g  & 0 -  
d e a m ^ l s  i g i  ί υ τ  κ. ε. Ούτως έληξαν 
αί έορταί έν πάση θυμηδία.

• Ν . ΠεΓΡίιε

^ Σ Π Ε Ρ Ι Ν Α Ι  Δ ΙΗ Γ Η Σ Ε ΙΣ

EN TQi ÍÍEAÍQ· ΤΗΓΙΙΑΧΗΣ

Ό τε ήρωτήθη ό Ίβάν Τουργκένιεφ, 
διατί τόσον πολύ αγαπά τούς Γάλλους:

—-’Ακούσατε,άπεκρίθη ό Ρώσος ποιητής. 
Έ χ ω  πολλούς λόγους πρός τοϋτο, άλλ’ ό 
ισχυρότερος όλων είνε ή ευαισθησία καί αί 
εύγενείς έκεΐναε όρμαί τής καρδίας των, 
τάς όποιας σπανίω.ς ευρίσκει τις παρ’ άλ- 
λοϊς λαοΐς.

θέλετε μικράν άπόδειξιν ; Ιδού εν έπει- 
σόδιον τοϋ παραλόγου'Ικέίνου Κριμαϊκού 
πολέμου, εις όν ή ’Αγγλία είχεν έξωθήσει 
ήμας. Θά ήρκει τοϋτο μόνον, ινα άγαπώ 
τούς Γάλλους, καί άν έτι δέν ειχον μυρίους 
άλλους λόγους νά τούς θαυμάζω.

Κ ατ’ εκείνην τήν εποχήν είς τών συγ
γενών μου, νεαρός αξιωματικός, παιδίον· 
σχεδόν, ό Σέργιος Ίβάνοβιτς,ύπήρέτει έν τφ  
στρατφ. · Οί συγγενείς πάντες θά τόν έθρη— 
νοϋμεν ήδη ώς νεκρόν καί θά τόν ηύλο- 
γοϋμεν ώς πεσόντα έπί τοϋ πεδίου τής μά

(1) Ώς έόογ^άτιζε καί δ Περικλής δ ’Ολύμ
πιος έν τή περιωνύμω εχιτααίω, δν διέσωσεν ό

χης, άν Ιξαίφνης καί παρ’Ιλπίδα δέν τόν 
έβλέπομεν έπανερχόμενον. Οί συστρατιώ— 
τα ΐ του τόν είδον πίπτοντα καί αί θλίβε— 
ραί ειδήσεις, αΐτινες μεταβιβάζονται τα χύ - 
τερον τών ευάρεστων, ειχον ήδη άποσπάσει 
τά  δάκρυα ήμών. "Οτε τόν έπανείδομεν, ή. 
χαρά· ήτο άκράτητος. Πώς έσο>θη λοιπόν ;

*
* *

• Νύκτα τινά  τοϋ χειμώνος τό τάγμα του 
άπεφάσισε νά  Ιπι^ειρήση εξοδον έκ τοϋ 
φρουρίου, Ιν ώ  ητο.·· πολιορκημένον. 'Ο 
Σέργιος, διά νά εινε μάλλον ελεύθερος είς 
τάς κινήσεις του, δέν παρέλαβε μεθ’ίαυτου 
’τήν θερμήν μηλωτήν τού. Ά λλά  τό ψύχος 
άπό ώρας εις ώραν καθίστατο ύπερβολικώ- 
τερον. Μόλις οί ίδικοί μας'προύχώρησαν 
ολίγον, οί Γάλλοι τούς ΰπιδέχθησαν διά 
φονικωτάτου πυρός. Μάχη λυσσώδης ήρ- 
ξατο. Ά λ λ ’ οί Γάλλοι ήσαν άσυγκρίτως 
ανώτεροι τόν αριθμόν καί ήνάγκασαν τούς 
ήμετέρους νά ύποχωρήσωσιν, άφίνοντες νε
κρούς πολλούς καί τραυματίας πλειοτέρους.

Ό  Σέργιος κατέκειτο Ιπί τοϋ πεδίου τής 
μάχης βάρέως πληγωμένος. Είς Ιπίμετρον 
δ ί τών Ικ τοϋ τραύματος ώδίνων. τό δρί- 
μύτατον ψύχος τόν κάτέτρυχε. Σφαίρα 

διέλθει διά τής κνήμη; του καί μάτην 
προσεπάθει νά έπιδέση τήν αίμοστάζουσαν 
πληγήν- αί χεΐρές του ετρεμον.

Αίφνης ήκουσε φωνήν άσθενή' καί προ- 
•δίδουσαν γείτονα ψυχορραγοϋντα .Έστρ'άφη' 
Γάλλος τ ις  τφ  ΙψΛλιζεν αγωνιών.

—  Μή έγγίζεις τήύ πληγήν σόυ, παιδί 
μου. Τό αίμα έπηξε πλέον.

Ό  Γάλλος ήτο λοχαγός, βαρέως επίσης 
τετραυματισμενος καί κατάκείμενος έπί σω
ρού πτωμάτων.

— ΙΙρόσεξε, έπανέλαβεν Ιάν τήν έγγί* 
σης,όπως είνε, θά άκρωτηριασθης. Αλλως, 
άν δέν άποθάνης άπόψε, θά είσαι έντελώς 
ύγ ιή ; μετά δύο ή τρεις μήνας.

—*■ “ίσως, άπήντησεν ό Σέργιος* ευχα
ριστώ- άλλά-.τό ψύχος είνε τόσον φοβερόν, 
με ένίκησε τό ψύχος. Δέν θά μέ άφήση νά. 
ζήσω μέχρι τής πρωίας.
' —  .’Απερίσκεπτος νιότης! Δέν έφοβήθης
νά  Ιξέλθης μέ τόσην χιόνα, χωρίς νά φερης 
Ιπανωφόριον βαρύ ; Τ ί βλέπω ; Είσαι μέ 
τήν στολήν σου μόνον ; Π τω χέ! Εμε η 
πείρα μέ έδίδαξε ποτέ νά μήν άποχωρίζω- 
μαι τήν βαρεΐαν αυτήν διφθέραν. Έ δώ 
έχετε ενα καιρόν! . . . Πόσας φοράς δέν μέ 
εσωσεν . . . άλλά τήν φοράν ταύτην είνε 
ανίκανος πλέον νά μέ σώση . · ·

— Έ  πληγή σου λοιπόν είνε θανατη
φόρος ;

— Ναι, παιδί μου, έξεροάγη πλησίον 
μου μία βόμβα καί φυλάττω τώρα έντός 
τοϋ στήθους μου ενα άρκετά μεγάλον κομ
μάτι της.

% . ............
— Ό  θεός θα σε σώσή, θα σοϋ καμη 

ίσως αύτήν τήν χάριν, ένφ -'έγώ ... κρύο ...
— "Ο χ ι, παιδί μου. Γνωρίζω καλά. Τό 

τέλος μου πλησιάζει, αισθάνομαι κόπον 'νά 
όμ ιλώ .. .Καλήν νύκ τα .. .Νυστάζεις, βλέπω .. 
Ε ίς τήν ηλικίαν σου κοιμώνται καλά. . .
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«Oùâèr. ι ψ ΐ ο -or τον θανάτου ’ o v ô è r  χε ί
ρ ο ν  τής ζωης.-α λαβεν^ έν τή  άμαξοστύιχίκ' του διαβόλου» 

την αίωνίαν θεσιν του.

Τήν Ιπαύριον με 
πού ήλιου, c t s  ¿ Σέργιος-έξύπνησεν εκ-τού 
£ακρού ύπνου του, έξεπλάγη βλέπων ¿τι 
ητο έπιμελώς καί θερμότατα κεκαλυμμενος. 
Το βλέμμ* του πάραυτα έστραφη προς τ ον 
λοχαγόν.

Ό  γενναίος γάλλος ήτο νεκρός. Έ κ - 
πνέων όμως είχε καταβάλει τ ά ; τελευ- 
T«‘« í  δυνάμεις, ίνα άπεκδυθή την διφθεραν 
του καί περικαλύψη δι’ αυτής φιλοατόργως 
τον τραυματίαν εχθρόν του.

(  Εκ τού Ρωσσιχού)

Ο ΜϊθΟΣ ΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΝ
Η

Η Κ Α Τ Α Χ Θ Ο Ν Ι Ο Σ  « Ι Λ Ξ Ο ί Τ Ο Ι Χ Ι Α
(Τέλος)

Τότε συνέβη σκηνή άληθώς ϊκτακτος· 
σπινθήρ ζωή? άνεζωπύρησεν αίφνης όλα τα 
μαρμάρινα εκείνα σώματα, άτινα πρό πολ- 
λοΰ ησαν παγωμένα καί άκίνητα.' Έ ν ροπή 
οφθαλμού πάντα έβάδιζον. Ό  ζουάβος 
Ιλαβεν εις̂  τον βραχίονα την καλογραίαν, 
η έταίρα ήρπασε τόν καπουκΐνον καί πάν- 
τες μιτεβησαν εις τό κοιμητήριον, κατά τό 
ημισυ πηδώντες καί κατά τό ήμισυ φερό- 
μενοι έπί νεφελών. Οί άναγνώσται ήμών 
γνωρίζουσι τούς νεκρικούς (m acabres) χο
ρούς του μεσαίωνος,. τά  λυπηρά εκείνα 
οράματα τής μιμητικής, άτινα συνετέθη- 
σαν έν Γερμανία, καί έν οίς πάσαι κατά 
σειράν αί τάζεις τών ανθρώπων, άπό τού 
Π άπα, του αύτοκράτορος καί τής μεγάλης 
κυρίας μέχρι του τελευταίου έπαίτου,μετεί- 
;£ον Ικόντες άκοντες χορού, ού κορυφαίος 
ητο ό θάνατος. Κατά πρώτον ό θάνατος 
προσωποποιημένός έν τή είδεχθεϊ -κορφή 
του ανθρωπίνου σκελετού Ιξέθ.ετε μετά σκω- 
«τικού μειδιάματος τ-ήν ύπερτάτην γυμνό
τη τα , ήτις ώφειλε να μένη ένδεδυμενη έπί 
τής γής κατά τινα ποιητικήν Ικφρασιν. Ή  
άρχαιότης, ήτις έκάλυπτε δι’ άνθέων όλας 
τά ς αθλιότητας τής ανθρώπινης καταστά- 
σεως καί μετεμόρφου υπό πτέρυγας μελαί- 
νας καί έσθήτα άστεροκέντητον τό φάσμα 
τοΟ θανάτου, ή άρχαιότης ήθελεν άπορρίψει 
τη ν απαισίαν ταύτην αλληγορίαν ώς φρι- 
κώδη σαρκασμόν τής ανθρώπινης προσωπι- 
κοτητος, Ό  χριστιανισμός, έπόμενος τοϊς 
οογμασι τής^ταπεινοφροσύνης καί τφ  άνα- 
θεματι τ φ  έξακοντισθέντι κατά τής έκπτω
του σαρκός, ευνοεί τάς εικόνας τής άπο- 
συνθέσεως του σώματος καί τής έξαχρειώ- 
«εως του γήινου βίου, καθόσον έχει ύπ ’όψιν 
την άντίθεσιν πρός βίον υπέρτερου καί 
αναλλοίωτου.

Αιτία του παραδόξου καί τής φρίκης !ν 
τ φ  νεκρικφ χορφ εινε ή κατάργησις τής 
αντιθέσεως ταύτης. Τό θρησκευτικόν α ϊ-  
. ílfí* απομένει ή ή,εικών καί
η  ιάεα τής ύλικής καταστροφής. Τό ηθικόν 
εινε η ίσότης όλων τών ανθρώπων οϋνί 
Ενώπιον θεού, άλλ’ ένώπιον τού σκώληκος 
του τάφου. Τνα παραστήσωσι ποιούταν 
θέαμα Ιβιάσθησαν, ώς οί άθλιοι πληθυσμοί 
τού 15ου αίώνος, y ’ άναγράψωσι τήν άπα ι- 
οίαν του τοιούτου χορού έπιγραφήν·

Εν τα ίς δυστυχεστέραις ήμέραις τής 
Γαλλίας κατά τάς μάχας τή ς άγγ) ικής 
κατοχής έπί τής βασιλείας τού άτυχους 
Καρόλου του ζ "  οί Παρισινοί παρέστησαν 
πρώτον την αποτρόπαιου ταύτην διασκέ- 
δασιν έπί εξ ή έπτά μήνας (άπό του Αύ
γουστου .1424 μέχρι τής τεσσαρακοστής 
τού 1425) έν τφ  μεσψ . τών όστεοκομείων 
του νεκροταφείου τών ’Αθώων. Τό χόρτον 
Ιφύετο έν τα ίς όδοΐς, λέγουσιν οί Ιστορικοί 
τής έποχής, καί οί λύκοι είσήρχοντο τήν 
νύκτα At? την πόλιν διά του ποταμού, ένφ 
οί κάτοικοι Ιξηρχοντο αύτής 1κ τού αντι
θέτου μέρους λέγοντε; «Φύγωμεν εις τό 
δάσος* χαίρετε σύζυγοι καί τέκνα· άς πράτ- 
τωμεν ότι χείρον δυνηθώμεν, άς άφοσιω- 
θώμεν εις τόν Διάβολον. . . . »

Καί. αί φαντασίάε άναπτερωθεΐσαι, κα- 
ταπτοηθέϊσαι καί έκμανείσαι έθεώντο — έν 
Παρισιοις, τοϊς πρό ολίγου τοσούτον ζωη
ροί; καί ήδη λυμαινομένοις υπό τής σιτο
δείας και τής πανώλους, τών Ιπαιτών καί 
τών Αγγλων, —νέαν Βαβυλώνα,ής τά  ερεί
π ια  ̂ ήθελον καταστή μετ' ολίγον φωλεά 
άγριων θηρίων. Καί λοιπόν ! εις τόν άγριον 
τούτον χορόν, τόν διαβολικόν, μέλλουσι 
νυν νά παραδοθώσιν οί δεκατρείς έπιβάται 
τής καταχθονίου αμαξοστοιχίας.

Οί δύο νεόνυμφοι μετεϊχον τού κυκλικού 
χορού, άλλ’ ή σύζυγος κατά διαλείμματα 
έρριπτεν έπι τού ώμου τού συζύγου · τήν 
κεφαλήν της, έκλυτόν έξ έρωτος, καί άνε- 
στίναζεν. Ό  ζου'ά^ός-έσχίρτα' φρενητιωδώς 
μετά της μοναχής, ήτις έφαίνετο συνειθί- 
ζουσα αρκούντως (είς τήν νέαν κατάστασίν 
της.

Η εταίρα έδεικνυε τφ-καπουκίνιρ μονα* 
δικάς θέσεις τής κεφαλής, τών βραχιόνων, 
τών κνημών καί τών ισχίων της. *0 τα 
λαίπωρος καπουκΐνος, όστις ουδέποτε ειχεν 
Εδει έν τφ  μοναστηρίςμ του παρόμοια φαι
νόμενα, έφαντάζετο σπουδαίος ότι ή σύν
τροφός του είχε τά  μέλη έξηρθρωμένα. Ό  
άμερικανος καλλιεργητής έτιθάσσευσε τήν 
Αγγλιδα καί ή ’Αμερική έφαίνετο συνεν- 

νοημένη θαυμασίως- μετά της Ευρώπης.
Ο Τούρκος καί ό ’Ινδός έδίδασκον τούς έ- 

θνικους των χορούς είς τάς νέας δεσποινί
δας, αίτινες προσηλουν έπί του μαθήμα
τος τουτου σύμπασαν τήν προσοχήν δύο 
καλώς άνατεθραμμένων θυγατέρων τή ς ’Αλ- 
βιόνός.

Ό  νέγρος άντίκαθίστα τόν θάνατον καί 
οπλισμένος δια δύο ειδεχθών όστών έν σχή- 
ματι τετραχόρδου διηύθυνε τόν χορόν,

Ό  Διάβολος,άναρριχηθείς Ιπί τού άετώ- 
ματος επιτύμβιου στήλης, έξεδήλου τήν 
καταχθόνιον χαράν του δ ι’ άλλοκότων χει
ρονομιών.

Ώ ς προς τόν Φρϊτζ . . . . . .
* · · · · · .  . . .  .  .

Η άπόκρεως αύτη,φαντασιώδης άμα καί 
πένθιμος, διήρκεσε τέσσαρας ώρας. "Οτε ή 
σφυρά Ιδωκε τό τελευταϊον κτύπημα, ή 
εύρεϊα νεκρόπολις έπάνήλθεν είς τήν σιωπήν ’ 
** ί έκαστος τών δεκατριών Ιπιβατών άνέ-

ΙΙΙ ί

. Ώ ς πρός τόν Φρίτζ. . . Ούτος άφίκε- 
το ό ύστατο;· έν τφ  προσώπψ που έ'πε—' 
φαίνετο μελαγχολία, άφατος. Ό  Σατανάς' 
προσέγγισα? τ φ  έσύριξε λέξιν τινά  .είς τέ>·

• ους καί ή αμαξοστοιχία άνε’λαβε τή ν  .πο
ρείαν της. Απομένει ήδη νά προσθέσωμέν' 
τ ι .  Ή  ήμετέρα αμαξοστοιχία περιστρεφε-' 
τα ι έπιχειρούσα τό δεύτερον, ταξείδιόν τη ς  
καί τούτο θά έξακολουθή μέχρι συντελείας- 
τών αιώνων. Ό  Φρίτζ (τόν παρεστήσαμεν’ 
ανωτέρω), ό ευτυχής Φρίτζ, δίν μετέσχΐ!; 
ποσώς τού χορού τών Νεκρών ό ταλα ίπω - 
ρος νεανίας είχε τήν κεφαλήν, τήν ψυχήν ' 
καί τήν καρδίαν πλήρεις αισθήματος ά λ - “ 
λοίου η Ικείνου, μεθ’ού εϊδομεν τούς χορευ- ' 
τας ένθουσιώντας καί φρυάττοντας. - -

* * * * · > · · 
Δεκαπεντε ετη παρήλθον άπό τής μα—··, 

γευτικής στιγμής, καθ’ ήν τά  χείλη τού ' 
Φρίτζ περιφλεγή έξ έρωτος συνήντησαν τα  
τής Ξανθ^ύλα; και . . . .  Ά λ λ ’ Ιπί τής 
σκηνής, ήτις έπήκολούθησεν, άς ρίψωμέν 
κβ;λύπτραν, ΐνα ώμεν όσον καί Ζεύς σεμ
νοί, ότε συνήντησεν έπί τού όρους τής 
Ιδης. την 'Ήραν,έζωσμένην τόν κεστόν τή ς 

’Αφροδίτης . . . Δεκαπέντε έτη παρήλθον, 
αφότου ο Φρίτζ μετά τήν διαπραχθεϊσαν ' 
ΰπό τούς άγιους θόλους ίεροσυλίαν διωρί- ' 
σθη κατά διαταγήν τού Σατανά θερμαστής ; 
τής καταχθονίου άτμαμάξης. : !

φεκάτην πέμπτην φοράν άφήκεν εκείνην 
ήν έβλεπ? καθ’ έκαστον έτος έν τή  νυκτό '’ 
τών Νεκρών άλλά τήν φοράν ταύτην ά να - ' 
λαμβάνων τήν θέσιν ήν ώφειλε δ ια π α ν τό ς .' 
νά κατέχη, ήτο μελαγχολικώτερος τού συ- ' 1 
νήθους καί έφαίνετο οίονιί άπολελιθωμένός. '* 

— Τί έχετε λοιπόν, κύριε Φρίτζ; τ φ  ι ι -  
πεν ό Διάβολος άποτόμως. — ΦεΟ. ! Α ύ - ’ ' 
θέντα, προ όλιγου αφήκα τήν μνηστήν μου* 
ητο ακίνητος καί σχεδόν άπνους.—  Τό · 
ήξιύρω, άπήντησεν ό Σατανάς· ή Ξανθού- 
λα απέθανεν ιδού έκπνέειτήν τιλευταίαν 
πνοήν τ η ς .—Αύθέντα ! Αύθέντα ! άνέκρα- 
ξεν ό Φρίτζ έκτίλλων τήν κόμην του.—  ' 
Μάλιστα μετά τινας ώρας τό σώμά της θά ' : 
μ.ετενεχθή ε ίς τ ή ν γ ή ν .»  ’

Ό  ταλαίπωρος Φρίτζ έπεσεν Ικπέμπων " 
φρικώδη ώρυγμόν· όλοι οί όδόντες του έτρι- 
ζον έν τοϊς φατνίοις.

« ’Αλλά παρηγορήθητι, .φίλε μου· δεν 
γνωρίζεις λοιπόν τά  θεσπίσματα τού^δου ς .■ 
Τήν πρωίαν τή^άυριον, όταν ό κώδων κα-· 
λέσν) τάς καλογραίας είς τόν δρθρον, ν$ά - > 
νις ξανθή, ώραια καί ροδόχρους ώς έκεινην ’ 
ήν πρό δεκ^ώστε έτών. έσφιγγες είς τά ς  ' 
αγκαλας σου έν τφ· ύπογείφ τού μητροπο- 
λιτικού ναού Βρύγης, θά πατήση τό κα— 
τώφλιον τού μοναστηριού , . . Εννοείς ; .
ώς σύ ή Ξανθούλα εινε αθάνατος·· ρφεϊλει 
νά μή μεταβληθή ούτε νά γηράση. Xpetà~  
ζοντα ι σύζυγο ι τα ιρ ια στο ί έ τ  το ΐς  δεσμοΐς 
τον γάμου  !

Ό  Φρίτζ ήγέρθη μετά ταχύτητος έλα-  ̂
τηρίου καί άνεζήτει τόν κύριόν του, ίνα ρ ι- " 
φθή είς τούς πόδας του . .  .  Ό  Σατανάς Λ

άγένετο άφαντος. Καί ή αμαξοστοιχία έξη»· 
κολούθει πάντοτε.

Τόν είδον απανταχού· άλλ’ , όμοιος τφ  
■πλανωμένω Ίουδαίω, ούδαμοϋ σταματγ. 
'Τπερπηδφ τούς πόλους, διαπεράτόν· α ι- 
θιρα, -ίπταται έπί τών νεφών, διασχίζει 
τ;άς θαλάσσας έπί στρωτήρων αοράτων καί 
έπανέρχεται καθ’ ώρισμε’νας περιόδους είς 
τά ς  αύτάς.έκτάσεις, ϊνα έξακολουθήση τήν 
χορείαν έκεινην, είς ήν ή βλασφημία τόν 
κατεδίκασεν. Εινε πολύ γνωστός είς τάς 
•γραμμάς τού σιδηροδρόμου καί πάντες όσοι 
ιό ν  είδον διέκρινον τάς ακινήτους εκείνας 
μορφάς, τάς άπολελιθωμένας, ·έφ’ ών α
μαυρόν πεπρωμένον διεχάραξε τά  ανεξίτη
λα  ίχνη του. Τήν νύκτα, έάν διαβαίνοντες 
τά ς χώρας τού Βορρά ϊδητε τόν οδηγόν 
«ας σταματώντα έν φρικιάσει κατά τήν' 
ταχειαν διάβασιν έκείνου όπερ οί σοφοί ά- 
ποκαλοΰσι μετέωρον, έρωτήσατε διατί 
«ταυροκοπεϊται, καί θά σάς άποκριθη :

— Ή  ταρταρική. αμαξοστοιχία δια— 
’•βαίνει ! .  .  .

]Κατ4 μιτίυραϊίν
  »■ «

Ε ί Τ Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ  Τ Ο Υ  Σ Υ Ρ Ι Β Ο Υ
Ή έπανάστάοις τών γυναικών

' Έ άν,ήμην διευθυντής πολιτικής έφημε- 
φίδος, τό μέγα πραξικόπημα, όπερ παρα- 
«κευάζουσί τ ιν ις  τών έν Γαλλίγ. κυριών 
καί δεσποινίδων, θά ήτο ήδη είς. γνώσιν τών 
έλληνίδων άναγνωστριών μου δ ι’ έκτακτου 
•παραρτήματος, διότι ούδέ^ο.^ε ή ,γ υ νή .ή -  
πέιλήθή υπό, σπουδαιότερου κινδύνου . ούδέ 
κ α τ ’ αύτήν έτι τήν έποχήν, καθ’ ήν ό 
■συρμός, νηπιάζων. ̂ έ λ εγ ε  τά  είδη του άναρ- 
,φιχώμένος ώς. Ζακχαίος .έπί τών κλάδων., 
τή ς πρώτης τυχούσης συκής . , .

Ούδέποτε ή γυνή έν τφ  κράτει, έν τή 
•παντοδυναμία της ήπειλήθη ΰπό σοβαρω- 
τέρού κινδύνου! Καί όταν μάθητε, ανήσυ
χοι μου άναγνώστριαι, τ ί  βυσσοδομούσιν 
έναντίον σας ούχί. ξένοι, αλλόφυλοι, άνδρες 
τέλος, άλλά γυναίκες, πάλιν έ ζ  oU eiw r τά 
β*Λη\ άνακράζουσαι, θάεύλογήσητε έμέ τόν 
αλλόφυλον, όστις χάριν τής σωτηρίας σας 
άφήκα τάς θεοινάς αναπαύσεις,άς μοι δωρεΐ 
ή νεκρά διά πάντα συρμόν έποχή, καί έ- ' 
«πευσα είς βοήθειαν σας!

*
* *

Καί πρώτον παραδίδω είς τό άνάθεμα 
κα ί τήν οργήν σας τό όνομα τής γυναικό; 
ήτις εινε τού μεγάλου ’ ifxÄ fcc to ; ή αυ
τουργός. Ένθυμηθήτέ το>κα!^φ. ’Ονομά
ζετα ι Ά στιέ  (Ιέ ΒαΛσενρ’ δόξαν δ ! Ήρο- 
στράτου· ποθούσα,· ύπέβαλεν αίτησιν είς 
τήν Βουλήν -τών αντιπροσώπων της Γαλ
λ ία ς , -ζητούσα νά  έπιτραπή είς τάς γυναί
κας· νά ένδύωνται όπως θέλωσιν,άλλά προ
πάντων ,νάέχω σ ι τό δικαίωμά νά  φέοωσιν:

« . .ι^ρίξατι,'ίϊν ά?*3 ή φρίχηκ

ν ά  φέρωσιν ένδύματα ανδρικά ! . . ,Έ πα- 
νάστασις λοιπόν κατά τών ώραίων σας 
κόσμων, περιφρόνησι; κατά τών κομψών 
έσθήτων, τών πόλυχρώμων ταινιών, τών 
λαμπρών άνθέων, τών ποικίλων πτερών ;

θάνατος είς τάς μοδίστας; Ώ  όχι! όχι! 
Άποκήρυξις μάλλον τής προδότιδος, ήτις 
ηθέλησε νά ρίψη- τάς κω ία ς είς τάς χεϊρας 
τώ ν .. έμποροοραπτών. Γΐροσκαλέσατε μέγα 
συλλάλητήριον. Συζητήσατε, διαμαρτυρή- 
θητε, άλλά πρό πάντων σωθήτε! διότι τήν 
ημέραν καθ’-ήν ή Γαλλική βουλή έπιτρέψη 
τή  γυναικί τό δικαίωμα τούτο . . . τήν 
ημέραν έκεινην ή γυνή,ή αντιπρόσωπος τού 
καλού, τού ωραίου, τού κομψού, ή μάγο; 
καί Ιξαισία χρυσαλλίς τού κοσμικού παρά
δεισου, άπωλέσθη οϊμοι.! διά παντός.

*
* *

Ο.ύδείς ανθρώπινος ή θεϊος νόμος άπαγο- 
εύει ποτε εις τας γυναίκας νά φέρωσιν άν- 
ρικά ένδύματα, ’Εν γίνει δέ μόνον τάς Ε

πισήμους στρατιωτικά; ή  ιερατικά; στολάς 
προέβλεψαν οί νόμοι νά, διαφυλάξωσιν άπό 
σωμάτων βέβηλων. Ά λ λ ’ άλλοτε έν Γαλ
λία  έτιμωρήθη κυρία τις,διότι ένεδύθη ά λ 
λ ο  γ ε ν  ή στολήν,καί έπί τής τιμωρίας I- 
κείνης ίσως στηριζόμεναι αί κατά τόπους 
άστυνομίαι, δέν έπιτρέπουσιν είς τήν γυ
ναίκα τήν έξάσκησιν τής μικράς ταύτης ι
διοτροπίας τη ς...ε ίμ ή  κατά τά ; άπόκοεω. 
Τούτο βεβαίως δεν τήν βλάπτει ποσώς. 
Ά λ λ ’ ή άπαγόρευσι; μετά τοσαύτα έτη έ- 
ξήγειρι τά  έπαναστατικά ένστικτα, τή ; κ , 
Βαλσευρ καί ιδού έπί τίνων σαθρών έπιχει- 
ρημάτων βασίζει τήν άνανδρον αίτησίν της.

“Έιΐίιόή χολλαΐ κυρίαι διά >4γους ύγείας (;)  χ ? ί -  
ν ι τ α ι  άτοφαίτητον νά ΙγκαταΛίίψωτι Τ(,ν συνήθη 
•ζίριβολήν των; ■

κ’Εικίδή πολλαί κυρίας εκ τι̂ άογραιρικοΟ σφάλ
ματος τής φύσεως. . .·, τρίφουαίά^ιιαδα μακράν, ήτις 
γίνεΐαι αιτία νά τρέχάσι·/ όχιοΐέά των δλατά «αιδία 
τής συνοικίας,, .¿νψ ή γενειάς ,αδτη θά Ιτίμα καί τόν 
όσιώτερον καλάγηρον.

«’Ε-τταιδ+ι πολλαί κυρίαι, καταγινδμεναι εις τήν αν

τιγραφήν εικόνων υψηλά άν-ηρτημίνων |ν τοΐςμου-- 

σείοις, άναγκάζΟνταινά άνέρχωνται έ*ί ¿ψηλών κινη
τών κλιμάκων . . .

ιιΚαί έπειδή τέλος τολλαί κυρίάι θ έ λ ο υ σ ι  
Διά ταΟτα

ΠαρακαλοΟμεν τήν Σε6. Βουλήν νά επτρέψη ήμϊν 

τό φεοειν άνδρικά ενδύματα.)!
/ *

* *
Πολλαί θά κολακευθήτε ίσως έκ τόΰ δι

καιώματος τούτου καί τυφλώττουσαι πρός 
τά  γενικά τού φύλου ύμών συμφέροντα, δεν 
θά εύρητε καί τόσον έπικίνδυνον τήν πα
ραδοχήν τής αίτήσεως τής κ. Δέ Βαλσευρ, 
όπως καί τόσαί Γάλλίδες συνυπογράψασαι 
αύτήν. Καθήκον μου απαραίτητον θεωρώ 
νά καταδείξω τήν φριχτήν πλάνην σας.

Οί άνδρες εύχαρίστως βλέπουσιν άπό 
καιρού τ ά ;  μικράς έπιδρομά; άς κάμνιτε ■ 
κατά τών ενδυμάτων τω ν. Τσως μάλιστα 
ώθοϋσιν ήμάς είς. τούτο. Οί ανδρικοί πίλοι, 
τά  άνδρικού σχήματος, σανδάλια, τά  αν
δρικά περιλαίμια, καί .άλλα  είδη, άτινα 
κατάσχετε έκ τών δ ι’ αυτούς προορισμέ
νων, έθεωρήθησαν ώς άρχή ιδεών .. . 'οικο
νομικότερων. Καί άγνοώ ποίάν άλλην 
άπάντησιν τοϊς δίδετε,, όταν συνοφουούνΐαι 
πρό τού λογαριασμού τή ; μοδίστας σας, ή 
ότι «.'.τόσο .κοστίζουν τά  ίδικάγΑς φορέ
ματα. Μήπως, ήμπορούμεν καί ήμεΐς νά 
φορέσωμεν ανδρ ικά ;..» ..· . ... .

Έ άν ,ή  . αϊτησις τής κ . Δέ-Βαλσεύρ 
ληφθή ΰπ ’ οψιν, άπωλέσατε διά παντός τήν- 
δικαιολογίαν, τ α ύ τ η ν ! Ο ί άνδρες θα χει-

Ε Β Δ Ο Μ Α Σ

^ροκροτήσωσιν ένθουσιώντες άλλά σείς άπω» 
λέσθητε ! Ε κτός τού γοήτρου όπερ έξασκεϊ- 
τ ι  μεταβαλλόμεναι κατ’άρέσκειαν είς άνθη 
ή πτηνά, διά τών χρωμάτων καί τών 
ταινιών σας, έκτός τών έντυπώσεών, άς 
προξενείτε διά τών μυριωνύμων συρμών καί 
των ποικιλοτήτων τών έσθήτων σας, θ ’ά - 
πολέσητε καί τό δικαίωμα., τού φέρειν 
γυναικεία ένδύματα ! 'Ό χι διότι θά περί- 
βληθώσιν αύτά οί άνδρες χάριν άνταλλα- 
γής, ά λλά .. διότι θά τά  καταδιώξωσι 
πλέον, άφοϋ θά εχητε τό δικαίωμα νά τ ’ 
άντικαταστησητε δ ι’ εύθηνοτέρων !

» *
«

Αΰτό εινε τό φοβερόν άγγελμά τής έπα- 
ναστάσεως, ή μάλλον τού. έμφυλίου πολέ
μου, όπερ έσπευσα έν βία νά μεταδώσω 
ύ μ ϊν ,. διά νά  λάβητε τά  μέτρα σας. Ά λ λ ’ 
άν σείς. γελ.άσητε, άν δεν τό θεωρήσητε 
κινδυνώδες, όσον έγώ, άν τέλος άψηφοΰσαι 
τά ; ζημίας καί τήν έπιβλαβή έπί τού μέλ
λοντος σας έπιρροήν του, ·δεν διαμαρτυρη- 
θήτε διά παντός νομίμου μέσου, έστω καί 
διά συλλαλητηρίων... τότε, τότε άλλοίμο- 
μονον καί τρισαλλοίμονον είς υμάς.

. Έλεύσεται ήμέρα καθ’ ήν λέγουσαι είς 
τούς συζύγους καί τούς πατέρας σας:

— Δόσε μου ολίγα χρήματα, θ ά  υπά
γω  είς τήν άγοράν νά κόψω τά  χειμωνιά
τικα μ ο υ ....

Θά λαμβάνετε την εξής άπόκρισιν.
Δέν έχω, καϋμένη. Οίκονομήσου Ο

πως ήμπαρεΐς μ.έ τό .. σοϋρτούκό μου !
/ ■ ; Dandy.

~ f— ' 1 
Α Ν Α Λ Ε Κ Τ Α

Παράδοξος ίκδεσις παρασκευάζεται έν Βρυξέλ- 
λαις, σκοπός τϊγς όποιας ή Ιπίδειξις τών επίπλων 
ό άνθρωπος μετιχειρίσθη άπό τών προϊστορικών 
χρόνων μέχρι τής σήμερον πρός διακόσμησιν τής 
έκ καλάμων καλώβης ή. τού έκ Πεντελικοΰ μεγά
ρου του. Έλπίζομεν ό’η  καί ή  Ελλάς άντιπρο- · 
σωπευθήσεται δεόντως διά τών αρχαιοτήτων της 
Ιδία, ών πλούσια μερ'.ς μυστηριωδώς φυγαδευ- 
θεΐσα ήγοράσθη πρό τίνος πάλιν δπό τών μου
σείων τής ΔΟσεως ώς ¿-¡γέλλουσιν Ικεϊθιν.

X *
Μετά τήν χώραν . . .  τών ονείρων, ήν τόσω κα

λώς γνωρίζουσι νά περιγράφωσιν άλλά τόσω κακώς 
νά έκμεταλλεύωνται οί ποιηταί, ή  μάλλον χρυ- 
σοφόρος χώρα τον κόσμου είν" άναντιρρήτως ή 
Αυστραλία. Κατά τινα νεωτάτην στατιστικήν πα
ρέχει αΰτη τά 28 ή 29 έκατοστά του περιποθήτου 
μετάλλου, δπερ κατά τινα ποιητήν πάλιν «γνωρί
ζει να διασταυροΐ τάς άκτΐνάς του με τόν ήλιον*. 
Είς ενα τόννον τού πολυτίμου πετρώματος τών 
νεωτέρων χρυσωρυχείων· τής Αυστραλίας εόοί- 
σκονται 164— 187 οόγγίαι χρυσού καί 348 άρ
γυρον {οΰγγία^1/*4 τού χιλιογράμμου). Έ ν όέ 
τών χρυσωρυχείων τούτων έπασχολεί 5,000 έρ- 
γάτας, οίτινες—έστω πρός γνώσιν τών ποθησόν- 
των τήν τύχην των—λαμβάνουσιν άντί ήμερομε- · 
σθίου όλίγατινά κ ε ρ μ ά τ ια χ ά λ κ ινα  ! Τόν έξα- 
γόμενον χρυσόν άγοράζουσιχρυσοχοεία, Ιταιρεΐαι 
καί Τράπεζαι, τόν oi όρυχθέντα κατά τό πρώτον 
δεκαπενθήμερον Τού παρελθόντος μηνός, βάρους 
1200 οόγγιών, ήγόρασεν άνταποκριτής τής ’Αγ
γλικής Τραπέζης διά νά τόν μεταβάλη,τίς οίοεν, 
έίς ώραίας ξανθάς στερλίνας. Έκ τής μνημονευ- 
θείσης στατιστικής άποδεικνυεται σύν τοΐς άλλοις, 
δτι ή . περιούσιος χώρα τών πάλαι χρυσοθηρών 
έτέθη ήδη.έν δευτερευούση μοίρα, καί άν άποφα- 
σϊση τις νά ζητήση χρυσόν δεν θά κράζη πλέον Γ 
είς Καλιψορνίαν ! είς Καλιφορνίαν ! όπως ά λ - . 
λοτε.
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Εχουσι και α·. ελλείψεις τά πλεονεκτήματα* 
τ ω ν  ή[Αίΐς δέ, στερούμενοι εθνικού θεάτρου,' σω* 
ζόμεθακαί άπότάς περί ύφους καί γλώσσης άτε- 
λ.ευτήτους συζητήσεις καί παλινωδίας των δραμα
τουργών. Εν Γαλλία όμως . . . ζητοΰσι ζητούσι 
και άγνοούσι τ ί βέλουσιν ¿γέρων Δουμάς ήλεγχε 
συνεχώς τον υίόν του ώς στενογραφούντα, ούτως 
εΐπεϊν, καί παραθέτοντα εν το'ς δράμασιν αύτού 
φάς συνομιλίας καί- τους διαλόγους, οϋς ήκουεν 
έν ταϊς όδοΐς. Καί ιδού · τώρα ί  κ. Δε-Γκονκούρ 
άνιστάμενος καί λίγων ότι οί διάλογοι όλων πε
ρίπου τών Γαλλικών δραμάτων απαρτίζονται έχ 
οράσεων καταλλήλων μόνον δία συγγράμματα! 
Καί προτιθεται έν τ ιν ι δράματι. όπερ ,έξάγει ίχ  
του μυθιστορήματος του (ίοΓΠΐίηίο Ι.αοβιΊββχ 
να έφαρμόβη νέας θεωρίας, Ιλπίζων, όπως προη
γουμένως καί 6 Ζολά,νά ψέρη άληθή τού θεάτρου 
¿-ανάστασιν. Αι φράσεις του νέου δράματος έξε- 
λέγησαν |κ τών μάλλον τετριμμένων,τό ύφος Ισε- 
τα ι ταπεινόν μέχρι χυδαιότητος, ή δε εις πρά
ξεις διαίρεσις χαταργεΐται, ώς έξασθενίζουσα· τό 
ρράμα', καί Αντικαθίσταται διά τής ύποοιαιρέσεως' 
ει? πλειοτέρας εικόνας.

Αγνοούμεν άν εν 1'αλλία Ο'άναδειχθή νικητής 
^ * · άε-Γκονκούρ, καί άν διά τού δράματός του 
θά συντελέση εις τήν εξαρσιν τοΰ άγαθοΰ.φρονή
ματος τοΰ αίσθήματος καί τής καλαισθησίας τών. 
συμπατριωτών του. Εϋχόμεθα όμως παρ’ ήμΐν' 
τουλάχιστον νά ¡ίή εύρη μεταφραστάς. ΆρκοΟσι 
δ ιά  την 'Ελλάδα καί ίόία διά τήν φιλόμουσόν της 
πρωτεύουσαν τά λ  α ϊ κ ά  θ έατρα , έ ν  οίς άπό πολ-· 
λού είσηχθηβαν καί διδάσκονται άπό σκηνής πασα 
χυδαιολογία καί αγοραία έκφρασις. . .  άντιστά-· 
σεως μή οΰσης.

Χ
Η έκλειψις, τής όποιας εγενοντο μάρτυρες αΰ- 

τόπται όλοι όσοι έξΰπνησαν τήν πρωίαν τής 7ης 
Αύγούστου. καί έν -γίνει πάσα έκλειψις ήλίόυ, 
παράγει'πάντοτε αίσθημα μεν τρόμου παρόττοϊς 
άγριου; καί άπαιοεύτοις λμοίς, περιεργίας δε παρά.

πεπολατισμενοις; διότι’ εχεϊνοι μεν άδ^να- 
τούντες νά ίξηγήσωσι τό φυσικόν φαινόμενου 
καταφεύγουσιν είς τάς παραδόσεις α-ϋτών, έξ ών 
άρόονται μυθεύματα ήκιστα ένΟαρρυντικά, ουτοι 
δέ .εχουσι τούς άστρονόμ.αυς των, οϊτινες ού μόνον 
έξηγοΰσι άλλά καί-προλίνουσι τάς Ιχλείψεις μετ’ 
άχριδείας, ήτις θά Ιτίμα χαί τόν έπιδεξιώ.τεοον 
τών .ώροληγοποιών-.’ Άλλοτε όμως οϊ λαοί πάν- 
τες άπέδιδον τάς εκλείψεις είς αδυσώπητους μά- 
γας^μεταξύ του ήλιου, τής σελήνης καί τών:φο- 
οερών έκείνων μυθολογικών τεράτων, άτινα μετά 
την νίκην κατεβρόχθιζον μίαν μερίδα . . .  ή, καί 
όλόκληρον φά 'μέγα ίστρον τής ή αέρας ή ' τής 
νυκτός.. .ν ι 'ϊχ '

*

’Εάν δέ τις έπεθύμησε νά ,μάθη τήν παράδο- 
β ιν τών έκλέίψεων, ας άχούση πώς Αναγράφει 
ταύτην ή μυθολογία τών ’ Ινδών.

«Ό  δαίμων Ράχου έπιε κρυφίως τό ύδωρ τής 
Αθανασίας, όπερ οί θεοί έούλασσον διά τούς ¿αυ
τούς των. ’Αλλά ό παντεπόπτης 'Ήλιος καί ή 
Σελήνη τόν ,εΐδον . . (πώς τόν είδον όμοΰ χ α ίο ί 
δύο τ ο ΰ «  φαίνεται ήμ ίν κάπως παράδοξον) καί 
τόν έπρόδωκαν εις τόν θεόν Βισνοό,δστις έξοργι- 
βθεις άπεκεφάλιβεν - αδτόν. ’Α λλ’ 0 δαίμων είχεν· 
ήδη πιει τό Α θ ά ν α τ η  ν ε ρ ό  καί ή  κεφαλή 
του, καταστασα Αθάνατος, ινρκίσθη έκδίκησιν .καί 
καταδιώκει έκτοιε τούς δυοπροδότας, ίνα  κατα- 
φάγη αύτοός». Τούτου ένεκα Μογγόλοι, Τούρκοι, 
καί άλλοι λαοί παραλαβόντες-.έξ Ινδ ιών τήν πα- 
ράδοσιν, καί νυν Ιτι έν καιρώ έκλείψεων. πυρο- 
βολούσι καί κραυγάζουσι διά νά εκφοβίσωσι τήν' 
έκδικητικήν κεφαλήν του Ράχου καί τήν άναγκάτ- 
«ωσι νά έγκαταλείψη τήν λςίαν της , . . Καί 
παρά ταϊς Σχανδιναβ.ικαΐς. δέ φυλαϊς σώζεται 
παράδοσίς δμοία, μέ τήν διαφοράν ότι ούχί κεΤ ' 
φαλή άσώματος Αλλά ,δύο'φοέεροί καί τρομερδί . 
λύκοι καταδιώκουσι τόν "Ήλιον καί τήν Σελήνην 
κα ί .  . . 6 θεός νά τούς φυλάξη άπό τά δόντια 
των . . .  -

*

’Ιδού δέ καί μαθηματικοί τινες ορισμοί περί έκ- 
λείψεων έπί τή ευκαιρία. Κατά τόν Άραγώ, b

διαστήματι-δεκαοκτώ έτών. .γίνονται καθ’ άπαταν 
τήν. γήν έδδομήκοντα! εκλείψεις, 29 τής σελήνης 
καί 41 τοΰ ήλίου. Κάθ’ έκαστον δ’ έτος. αδύνατον 
νάσυμβώσε πλείο'-ες^ών 7, οϋδέόλιγώτεραι τών 
δύο, όπότε άμοότεραι είνε ήλιακαί. ' .
. Καί όλίγη ιστορία τών εκλείψεων. Έν Γαλλία 
καθ ^όλον τόν παρελθόντα, αιώνα μίαν μόνον ό - 
λ ι κ η ν  έκλειψιν ήλιου, παρετήρησαν. Κατά τόν 
ενεστώτα εκτός τής τελευταίας οΰδ’ είδον, ουδέ 
θά "ίδωσι-κάμμία^μίχρι τής 16ης Μάίου 19θΟ.
Επειδή δέ καί αΰτη έσεται όρατή μόνον έκ τών 

Πυρηναίων Θά άναμείνωσι μέχρι τοΰ 1912· άλλ ’ 
έπέιδή καί αΰτη θά είνε.όλίγον μερική, θά λάδω- 
σιν ό πομονήν μέχρι τοΰ'1·92ύ....όσοι ζήσωσι μέ- 
χρι τής έποχής έκείνης. Έν Έλλάδι δέ’.. .έ ν  Έλ- 
λάδι^παρ ολίγον νά παρέλθη καί ή  τελευταία ή -  
λιαχη Ιχλειψις άπαρατήρητος, άν Ιλειπον τά ή- 
μερολόγια καί α ί εφημερίδες τής Εσπερίας !

Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ  Υ ΓΙΕ ΙΝ Η

Σ Ύ Κ Α

Έ άν άναδρίμωμεν εις τού; αρχαίου; 
λαού;, θέλομεν ευρει δτι εϋδαιμ.ονεστατο; 
υττ αυτών · ίθδ'οιρείτο ο δυνάμενο; να ψάγφι 
σΰαα. Ο φιλόσοφο; Ζήνων ήσθιε μεγάλην 
ποσότητα, έπιθυμών να καταστή.ση εαυτόν' 
απρόσβλητον εί; τ ά ;  Αθλιότητα; καί κα
κουχία;; α ΐτινε; μαστίζουσι. τήν άνθρωπό-, 
τη τα . Οί Έ λληνε;- τω ν δημοκρατικών 
χρόνων Ιποίούν τοσαότην χρήσιν τών σύ
κων, ώστε, κατά. τήν μαρτυρίαν τών σ υγ - 
χρόνό>ν ποιητών, 1άν· εβλεπον 'έ ί ;  εν μερο;

, χρυσόν καί ri; ετερον σύκα, θά άφινρν ά ν ί-  
Λαφο,ν τό πολύτιμον μεταλλον, . ¿πω ; Ιπι- 

_ τεθώσι κατά τούήδ?ο; .καρπρΟ .1: Έν/ *Ρ ώ -' 
1 μή ατίετε^Ρυν τ ά  σί/.ά,. τήν κυρίαν τροφήν ', 
τών αθλητών, 'αφηγούνται δέ 6τι εις τό 
γεΟμα του. αύτοκράτορο;. Άλβίνου παρέ- 
τίθεντο έπ ί χρυσών παροψίδών καθ’ Ικά- 
στην 500 σϋκα, άτινα πάντα- μέχρι τοϋ- 
τελευτάίου . . . κατεβρόχθιζεν ό 'Ρωμαίο; 
Καΐσαρ. Έ ν τη φ ίβ λφ .τώ ν  ΒασΓ/άων άνα- 
φε'ρεται ότι ή ’Αβιγαήλ σύζυγος του No-· 
βαλ  ̂Ικόμισε τω  Δαυίδ ίνα καταπραυνη 
τήν οργήν 'αύτοΰ 500  . δέματα - σταφίδων 
Ιντο; κλιβάνου ' άπεξηραμεν.ων καί 200 
δεσμίδα; σύκων,' δηλαδή* έκ τών πεπιεσμέ
νων καί Ιστοιβασμενων εί; όγκον καί 
μορφήν κεφάλησίου' τυρού. Μία τελο ; Ικ 
τών κύριωτίρων αίτιων,; δ ι’ ά ;  έκήρυξε τόν 
πόλεμον κατά της Έ λλάδο; ό Ξερξης, ήν, ■ 
καθ’ ά ίστοροϋσι, καί ή επιθυμία . τού νά 
κατακτηση την χώραν εκείνην,ήτι; παοήγε 
τρ.σον έξαίρετα όπωρίκά καί κ α τ ' Ιξοχήν 
τάς περιωνύμου; άζζ«Ας ίσ χ ά ία ζ .

Χωρί; νά ώθήσώμεν ¿πί τοσοϋτον τήν 
πρό; τά  σύκα ορεξιν όσον όί άρχαϊοι, δυπ 
νάμεθά νά  εΐπιβμεν,ότι ,ή μόνη τροφή, ήτις 

. αρμόζει διά -πασαν.Ίπόχήν, διά πάσαν ήλ ι- 
- κίαν. καί. διά πάσα; τάς κράσεις, εινε ά - 

ναμ,φισβητητω; τά  σϋκα. '
Αείποτε ¿θεωρούντο τά  σδκα ώς φάρ~·

. μακον κ α τά τή ; ίσχ·/ότητος, διετείνόντο δε 
: ότι ταΟτα ία ί : μόνα ¿τσήρκουν όπως δ ια- . 

θρί'ψωσι τό σώμ.α» Ό  Κάτων ·μά; πληρο
φορεί ότι ήλάττου τήν μερίδα τής τροφ-ή; 
τών. δουλών άύτοΰ, κατά τήν ώ ρ α ντη ; συ
γκομιδή; τών σύκων. Ά φ ' ετέρου ό Λ ιν- 
ναΐο; έπιβεβαιοϊ ότι οί! πτωχοί οί διοοιζό-

ΕΚ ΤΟΓ ΤΓαΟΓΡΑΦΕΙΟΓ π. ΛΕΟΝΗ

μενοι φυλακε; τών συκών καθίσταντο π α 
χύτατοι καί λιαν εύρωστοι,τρεφόμενοι άπο» 
κλειστικώς δια- σύκων. Καί πράγματι ή-, 
χημική σύνθεσι;' τών σύκων- 'εξηγεί τήν έν 
λόγω ιδιότητα»

· Εν άπάσαιξ t a î ;  χώραι; τ η ; παλαιάς: 
ηπείρου, Ιν α ί; ό ήλιο ; εϊύε : θέρμό;, φύ
ονται έν άφθδνία, α ί συκάϊ. Ή  λεκάνη 
τή ; Μεσογείου θαλάσση; είνε ιδιαζόντως 
πρόσφορο;, ε ί; τήν βλάστησιν αυτών· ή δε-· 
συγκομιδή ■ τών σύκων έν τή- μεσημβρινή. 
Γ «λλ ίγ , τη Ι τα λ ία , τή  Έ λλάδ ι, τή  Μ ι- 

I -Ά-σίβε καί' τή  ’Αλγερία κ ά τ ’ ουδέν- 
I ύπολείπεταε ώ ; πρό; την σπουδαιότητα τής. 

τών έλαιών καί τών σταφίδων.
Μετάςυ τών τή ; καλλιτέρα; ποιοτητο; 

λευκών σύκων καταλέγονται τά  σύκα τώ ν 
Αθηνών,· τ ή ; "Ανδρου, καί τά  σύκα Σ ίφ- 
φ ρ ά ν . μεταξύ δέ τών κεχρωματισμένών; 
τά  σϋκα τή ; Ιερουσαλήμ κάί τά  σουλτα
νίνα.1

Αί πλεϊσται συκαϊ παράγουσι- δ ί; τοΰ 
ετου; καρπού;· οί καρποί τού έαρο; κα
λούνται άνθη τών συκών,-ή δέ δίυτέρά έσο- 

. δεία γίνετάι τό φθινόπωρου,- αΰτη δέ είνε. 
καί- ή σπουδαιότερα,· Κ άτ* τή,νΓσυγχομιδήν 
τώό σύκων ‘έν τ ά ϊ ;  έπαρχίάις, λέγει γνώ μ ι- 
κόν τ ι, ,έκλειπεγη .πενία. , .’Αδιαφ,ιλονείκη- 
το ; είνε ή  μαλακτική, ' λαπακτική καί 
γλυκαντική, ίδιότη; των· σύκων-. . Τό ά φ έ -  
<ψημα αυτών εινε .λίαν -κατάλληλον‘διά τάς. 
φλεγμονώδει;· - άσθενείά;, τήν·' πνευμονίαν, 
την πλευριίιδα, -ον βρογχΐκ0ν:άόίτ«ρρουν;:

. τήν-φλιγμονην' ·τή; κ-ύστέως;· ■ καί ' τών · νι-= 
9j5öv.j τήν-ώλογέαν,·àrfei^âjsàv ';·τ·όν·έλά- 
ραν’ κτλ. :Πάάίγν»στΟ; '^ρΦάε^-άΙόε χ-ai'·®' 
έκ σύκων καί · γάλακτος παράσκευαζόμ,ενο; 
γαργαρισμός, διδόμενο; ^ό ά 'τό ΰά 'σ^ ίά ϊΐό ;' 
κα ί-τή ; φλογώσεω; του ‘.'στόμα το ;. "Γ·  ̂' γ

Μεθ ολην -τήν- αυθεντίαν ίατρών τινων-ί 
τοΰ μεσαίωνο';, ,μικράν πίστιν άποδίδ»ίεν ' 
ε ι ;  τ ά ; ιδιότητα; τών σύ'κώ-ίίζί -'θεωρουμ.ένων ·' 
δήθεν ώ ; â ia Jv t/ x ôr w v  J ^ o 'v ç ‘ h t  δ'έ όλι- ‘ 
γώτερον πιστεύομεν oft δύνανταί;νά  έπίφε-; 
ρωσι κηλα; καί ¿ τ ι δίδουσιν εί; τόν ιδρώτα.- 
άνυπόφορον όσμήν. Δέν παράδεχόμεθα ότι' 
γεννώσι τού; πυρετού;, καίτοί ό Φονσαγρίβε. 
καταλέγει τά  σύκα εί; τήν :τάξιν τών π υ -  ' 
ρε.τογενών οπωρών, κάτατάσσων αύτά παρά 
τού; πέπονα; τώ ν  έλώδών καί νοσηρών- τό-- 
πων. Ισω; τά  παλάίά σύκ» είχον. υπ’ οψει ' 
των οί πλεϊστοι ίατρόί’ τ ή ; άρχαιότητο;,οί- 
τ ινε ; κατεόικασαν,τό γλυκυτατον τοϋτρ. ό- 
πωρίΑΟν ,ώ ; νοσογόνον.

. Μικρού .^β|λησμόνουν - νά ρ^Ιειώσω· ότι .· 
μεταχειρίζε^Ρ ^ν δριμύν'·κ.*ί ,γάλακτώ- 
δη χυμόν .τη;, συκ-ή; ,φτρό; Ιξάλειψιν τών ' 
καλών.; Οφόώω ομως^ρς είπω̂ .̂ εροσέτι ότι, 
τό τοιρΰταν είνε. καθμα -̂,πλάνη.
_ - Τελευτών, θά- συμβουλεύσω, sí;· πείσμα ' 
όλων,.τών δυσμενών κρίσεων., αΐτινε; έπεαω- · 
ρεύθησαν . «ιτά τών σύκων·,, τό επόμενον : 
«Τρώγετε τά σύκα, .μρνον..ότ«γ είνε, έντι- ' 
λώ; ώριμα, άκολουθησατέ δε τό· παράδει
γμά τού Πλάτωνο;, ον άπεκάλεσαν διά τοΰ 
παρωνύμιού τοΰ σνχοφάγ&ν, καθ’' ον χρόνον 
τό'ν ύνόμαζον θειον.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β '. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 22 ΑΤΓΟΪΣΤΟΥ 1887. ΕΤΟΣ Δ ', ΑΡΙΘ. 30.

Δ Ε Λ Τ ΙΟ Ν
Τ Η Σ

Ε Β Δ Ο Μ Α Σ
1 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ. Πλατεία Κ Ε ' Μαατίον, παρά τό νπουργείον τών Έ τωτιρικών 
ΟΙΕΓΘΓλΤΗΪ ΙΩΑΝΝΗΣ' Μ. ΛΛΜΒΕΡΓΗΣ . *

Ε Κ Δ ΙΔ Ο Τ Α 1  ΚΑΤΑ  Σ α Β Β α Τ Ο ν ' μ εΤΑ Δ Ε Λ Τ ίΟ Τ
π α ί π ώ λ ιϊτ α ι λ ιη τ . 1 5 .  Παλαιό, φύλλα  λεπτ. 2 0 .  

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
Έ ν 'Ελλάδι δραχμα ι 4 0 .  Έ ν τ φ  έξω τίρ ικω  φοάγαα χρυσά 1 2 .

TIMU ΑΓΓΕΛΙΩΝ. 'Ο σ τ ίχ ο ;  ά π α ξ  δ ρ . ι ,  δ ί ;  1.SO. A lá  π λ ι ιο τ έ ρ α ;  * * τ α χ » ρ ί « ι ;  κ α τ ’ ά π α ν ο π ή ν .

ΕΛΛΗΝ. ΙΑΙΠΤΙΚΟΝΙΤΑΙΛΑΓΩΓΕΙΟΝ Β. Ν.
ΕΝ Α Θ Η Ν Α ΙΣ

Τό Tta:5»r,ur s‘ov> ίδρνβέ·» τώ 1875 έπί τή βάσε: τών νεωτέρων παραγωγικών «υατομάτων, πολλά; ?λα6ε 

αάτά τό Ô’. i r r -ί,μα τούτο τάς βελτιώσεις καί μεταρρυθμίσεις, συμφώνως τή όσημέραι τελειουμένη επιστήμη 

„ j .  §.απα;δαγωγήσεοις τών νέων άνευ φειδοΰς κόπων καί δαπανών ΰπό τής ΑιευΟόνσεως.
' Σκοπός τού παιδχγωγείόυ ώς και παντός παιδευτικού ένδιαιτήματος είνε ή ήθική μόρφωσις τών έν αίτώ παι- 

δανωγουμένων διά τής διανοητικής άναπτύξιως καί τελειώσεως.
' Αόστηροτίτη ήθική καί ευπρέπεια τρόπων είσίν οί απαραίτητοι δροι καί τά γνωρίσματα τών μαθητών του 

. παιδαγωγείου, ττ,ν πρώτην κατέχοντα θέσιν έν τή ένδελεχεί μερίμνη τής Διευθύνσεως. Ποό; εώχερεττεραν επι

τυχίαν τούτου άποτεόγει τήν πληθύν καί τήν διά ταώτης υλικήν ωφέλειαν.
Όρμώμενοι έκ τής αρχής δτι ή έν τψ παιδαγωγείς συμβίωσις τών παίδων δέον νά εινε τοιαύτη, ώστε νά μή 

άπαλλοτριώνται

ααρδίας διάπλατ. , „  .. . . .
τός φίλ.τρου συμπεριφοράς τών παιδαγωγουντων, πρωτην έσχομεν φροντ-.δα νά καταστήσωμεν τόν εσωτερικόν 

δργανισμόν τού παιδαγωγείου τοιούτον, ώστε ή έν αότψ διαμονή τών παίδων νά είνε έν μέτρφ ‘παιδαγωγική 

οικογενειακή καί ή εργασία ημών συνέχεια τής μητρικής'μερίμνης καί φιλοστοργίας.

μαθήματι μεθόδου παραχο-

ριώντχι τού πρός τήν οικογένειαν αισθήματος — πρώτου καί απαραιτήτου στοιχείου πρός άληθή τής
ίιά π λ α σ ιν   μηδέ νά έκτραχύνωνται α ί άπαλαί τών παίδων ψυχαί διά τραχείας καί έστερημένης παν-
ω>ι· τ·.,ιπεοιωηοΐι τών παιδαΥωνούντων, πρώτην έ'σνομεν φροντίδα νά καταστήσωμεν τόν έσωτερικόν

ιικογε-
χρος tè ffvo

λονθοΟντι? τάς 
p̂-oü 8tç τόν δκ>ρν»̂  

·λο«χβν φραντίδα Ttepí 
χον των

oDxw$ si 
άΐ*χδ«χόμ$νο

èv^oucta-
χαταβάλ-

^  τφ«αιδαγωγινω  διδασκαλίας και τί,ς έν ίκαστψ  μα6ήματι ^«ίΐόδον 
επί Τούτοι έργασία; Τών σοφών τής εσπερίας, τών έγκυπτόντων μετ’ άφοσιώσεως καί έ' 

ιορισμόν του τρόπί|&ής καρποφόρου τών παίδων άνατροφής καί μορφώσεως, πασβν κ
;ρί τήν σύνταξιν-τού προγράμματος τών μαθημάτων καί παρεχομεν καθ’ έκαστον έτος Ιλεγ- 
μάτων αύτοΰ, δημοσιεόοντες τήν έργασίαν τών μαθητών έν έκθέσεσι κ»ή,διαγωνίσμασι, καί 

- εις τάς σκέψεις τών φίλων τής προόδου τό δλον τού συστήματος τής,«έν τ ς  παιδαγωγείς 
 χόμενοι εύμενδς πάσαν παρατήρησιν πρός τό βέλτιον. Πρός δέ τούτοι; έν τή διαρρυθμί

σει τού προγράμματος, όπερ συντάσσετα'ι κατά τό επίσημον πρόγραμμα του Υπουργείου καί'τάς όπουργικά; 
έγκυκλίούς,’ λαμ'δάνεται διττή πρόνοια περί τε τών έφιεμένων έπιστημονιχής έκπαιδεύσΐωί καί εις αυτήν προο
ρισμένων καί περί τών επί εγκυκλοπαιδικήν μόνον παιδέυσαν προωρισμένων, άμα τή άπό τού γυμνασίου είσόδς 
εις τόν κοινωνικόν βίον. Έν τψ^παιδαγωγείς διδάσκουσι καθηγηταί καί δίδασκαωι-άνεγνωρισμένοι.
- Έν πάσαις δέ ανεξαιρέτως τά ϊς τ ίξ ε σ ι διδάσκει τή ν  γαλλικήν καθ’ έκάστην έ έν τ ς  παιδαγω γείς μετά τών 
παίδων ένδιατρίβων γάλλος καθηγητής. Τήν άγγλικήν δέ καί. γερμανικήν διδάσκουσιν οί έν τοίς γυμνασίοις 
διδάσκοντες άνιγνωρισμένοι καθηγηταί. . . _

Κεφάλαιον δέ καί τέλος τού παιδαγωγείου ημών είνε οώχί.ή τυφλή μεταφότευσις ξενικών τρόπων διαπαιοα- 
γωγήσεως τών νέων, ά λ λ ’ ή  τούτων διαμόρβωσις πρός τόν έλληνικόν χαρακτήρα καί τά  ήθη κ α ίτά  έθιμα, ϊνα  
.ούτως άναπλασθξ καί άν*θάλη· μικρόν κατά μικρόν έλληνοπρεπής μόρφώσις, δι’-ή ; καί μόνης πολλά τά άγαθά 
άναδλαστήσουσιν έν τώ  τό π ς  τούτς, άφ' ο ί άλλοτε έξέλαμψεν ή  μόρφωσις συμπάσης τής άνθρωπότητος.

*0 Δίίνθυντης
Β- Ν- ΒΟΤΛΓΑΡ,ίΣ-

. Ή  Δ αύθυννις τού ίδ ιν τ ιχ ο ν  Π α ιδαγω γ ιώ ν Β . Ν . ΒουΛγάριως γνώ ρ ιζα  το ΐς  ένδιαφε- 
ρορένο/ς, οζι πρός χ α ΐς  Λ ειτουργούσαν ήδη δυο γ νμ να σ ια χ α ίς  ταζεσ ι, χροστ ιθησ ι χα ι χ ρ ι- 
την , ετι δέ οτ ι,ο ννεχ ίζονσα  τη ν  εργασ ία ν  τής χ . Αίχαπρίν>/ς Λ ασχαρίδον κ α ι κατά σύστα - 
σ ιν  αντής. συν ίσζησ ι νηπ/αγωγεΐον άρρε'νων χ α ι θϊ\Λεων,ι\.1ιχιάς 4 ετών ¡ϊε χ ρ ις  7, εν  ω η 
δ ιδ α σκαλ ία  γενησεται χαζά  τή ν  ΦροδεΜανί/ν μέθοδον. (Έ χ  τον γραφείου) .

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΗΕΙΡΛΙβΣ-ΛΟΠΜίΥ ΗΕΛΟΙΙΟΛΥΗΙΟν

ΑΝΟΔΟΣ
Έ κ Πειραιώς 

ν ’Αθηνών 
» Έλευσίνος 
» Μεγάρων 
·> Καλαμακίου

αφιξ.
άναχ.

»
»
D
0

Εις

Κόρινθος 
Κιάτου
Ευλοκκστρου 
Δερβενιού 
Άκράτας 
Διακοφτου 
Αίγιον αφιξ

!
Π. Μ:

6.30 
7.0ό 
8-to 
8-68 

10.10 
10.33 
10.50 
11-37 
42.11 

. 1.03 
. 1.32 
5.12 
2.48

3
Μ. Μ.
. 15.— 

12.30 
1.45 
2.28
3.43 
4.'08
4 20
5 07
5.44 
6.36
7__
7.40
8.16

33 
Μ. Μ.

3.15
3.45 
5.10
6.15
7.45
8.15

Γ ρ α μ μ ή  Κ ο ρ ίνθ ο υ -Ά ρ γ ο υς -Ν α υπ λ ίο υ
203 

Μ. Μ.
4.30Έ κ  Κορίνθου 

» Ά γ .  Βασιλείου 5.49
» Νεμέας 0.09
ο Φιχτύων (Μυχήναι)-6·31
» "Αργους 7.05

Ε ις Ναύπλιον άφιξ. 7.30

231 
Π. Μ.

6.30
8.23
8.45

9.55 
10.25

Γ ρ α μ μ ή  "Αργους-Μ ύλων (Ν αυπλίου)
301 3ο3 305

Π. Μ. Π. Μ. Μ. Μ. 
Έ ξ Ά ρ γο υς 5.40 10—  7-10
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e  Nío μ

Έξ

»
EU

ν

KAeOAOS
Acyíou
Δ ¿«κοφτού
Άκράτας
Aepôevtov
£υλοκάστρου
Κιάτου
Κόρινθος
Καλαμακίου 
•Μεγάρων 
Έλευβίνος 
’Αθήνας άφιξ. 
Πειραιά

2
Π. Μ.

5.20
5.58 
6.40 
7.03
7.59 
8.31 
9.15 
9.35 

10-06 
11.15  
12.05
1.17

.1.50

4
Μ. Μ-

12.15 
12.53 

1-40 
2.03 
2.57 
3-29 
4.13 
4.25 
4.56 
6.06 
6.54 
8— 
8.30

32 
Γ1. Μ.

Γραμμή Κορίνθου-Άργους-Ναυπλιου
202 234

11. Μ. Μ. Μ.
-Έχ Ναυπλίου 6.25 12.—

» Ά ργους 7.— 12.45
ο Φιντύων (Μυχήναι) 7 . 2 6 --------- .
» Νεμέας 8—  1.57
» Ά γ ιου Βασιλείου 8.20 2.20

Ε’ις Κόρινθον αφιξ. 9.25 3.35
Γραμμή

Έ κ Μυλών

Άργους-Μύλων (Ναυπλίου)
302 304 306

Π. Μ. Π. Μ. Μ. Μ.
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8 Ι Β Λ Ι 0 1 ΪΜ Ι 0 Ν  Κ Α Ρ Ο Λ Ο Υ  ¡ f l í I E K  ΕΝ  ΑΘ Η Ν ΑΙΣ  

ΤΟ

TQN Ζ
9 0 ,Π ΙΝ Α Κ Ε Σ  Κ Ε Χ Ρ Ω Μ Α Τ ίΙΒ Ε Ν Ο Ι Κ ΑΤΑ Φ Τ Σ ΙΚ

Ε ΙΣ  Μ Ε Ρ Η  Τ Ρ ΙΑ
Α ’ Θ Η Λ Α Σ Τ ΙΚ Α  — Β ’ Π Τ Η Ν Α  

Γ -  E P H E T A , ΙΧ Θ Υ Σ , Μ Α Λ Α Κ ΙΑ . 
Ε Ν Τ Ο Μ Α , Σ Κ Ω Λ Η Κ Ε Σ  Κ Α Ι  Α Κ Τ ΙΝ Ω Τ Α

Μετ’ επεξηγηματικού κειμένου κατά τήν συγγραφήν

ΤΟΓ

D ^ .  G .  Η. d e  S C H U B E R T
ΤΠΟ

, ΝΙΚΟΛΑΟΤ X . ΑΠΟΣΤΟΛ1ΔΟΥ  
Ύφηγητού τής ΖωΛογιαςέν τ ς  Έθν.ΕΙανεπιστημΐς

Τ ιμ ά τα ι δίδεμένον Δρ. 23

5.40
7.10
8 .20
9.30

10.05

6.20 10.45

Τό εικονογραφημένο-·1 τούτο Ι’ργον π α ρ ί-  
β τ η σ ιτ ά  ζώ α  κ α τ ’ είδη δ ιη ρ η μ ένα , ^ ιοΰντα  | 
έν τ?ί φ ύσ ε ι κατά  τόν Ιδ ιάζοντα  έχάβτω αύτώ ν  
χ αρακτήρα . Τό άναλαβόν τ ή ν  Ικτέλεσ ιν τού 
έργου τούτου κ αλλ ιτεχ νικό ν κ α τά σ τη μ α  κ α τ- | 
έβαλε κ ατά  τ η ν  δ ιακό σμησ ιν  π άσαν φροντίδα, 
ούτως ώ στε ώς πρός τή ν  κατά  φύσ ιν άπειχό- G 
ν ισ ιν  καί τόν π ιστόν χ ρ ω μ α τισ μ ό ν  ΟΓΔΓΝ 
ΕΤΕΡΟΝ ΕΡΓΟΝ ΔΓΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑ- 
ΒΛΗΘΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ, κ α ί δ ιά  
τούτο είνε τό Ιργον αϋτό άπ αρα ίτητον δ ιδα
κτικόν β ιβ λ ίο ν  τή ς  Φ υσικής ’Ιστορίας.

ΣπανΕως τώ  ό'ντι ϊτ υ χ εν  έργον έν τ ό σ ς  §ρα- 
χ ε ϊ χρόνω- τόσης κατα π λη κ τικ ή ς διαδόσεως 
κ α ι τόσους' φ ίλους προσεκτησατο ένεκα -τής 
π οακτικής aútoü ά ξ ία ς ,ή ν  ουδέ κατάπ ροσέγ- 
γ ισ ιν  ά λ λα  όμο ια  έργα έΟ.αβον μέχρ ι τοΰδε, 
όσον ή  'Ιστορία τώ ν ζώ ω ν τοΰ S ch ubert . Ή ι 
τ ι  μ η  τού β ιβλ ίου ,συγκρ ινομένη  πρός τή ν  λ α  μ - ; 
πράν δ ιακό σμησ ιν  αύτο ΰ, εΐνε έφ ικ τη  πάση  
οίκογενεία κ α ί σχολή .

.  'Ο έκδότης ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΠΕΚ -.
rSESESESSHESESaSESESBSHSÍSESHSESaSHSE^

Τό μέγα έγκυκλοπαιδ ικόν  
λεξικόν. Τ όμοι 1 6 .  Π α- 

ρ α ρ τή μ α τα ·2 . Π ωλείτα ι ά ν τ ί δραχ. 700..
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ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΒΔΟΜΑΔΟΣ

Αύγουστος
'Ημερομηνία
ΝΓΐ1Ι.|'Ημέρ.

22|Σά6β·
».Κυρ.
24 Δευτ. 
Si i Τρίτη 
26 Τετ.
2? I ίΐέμπτ. 
28.Παρ·

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

’Αγιώονίκου μάρτνρος.
Λούπου μάρτι^ος.
Τ’υτνχοΰς μάρτυροί·
Βαρ9ο).ομα<ον *αί Τίτου Άποστόλ. 
ΆδριανοΟ και Ναταλίας μόρτ. 
Ποιμένος του όσιου.
Μωνσέως οσίου τοδ Αίθίοπος.

Ανατολή 5.42’. Δύτις 6-22- Μέγεβοςημέρα; 12.48'.

ΕΟΡΤΑΙ TDS ΚΒΔΟΜΑΔ02
25 Αύγουστου. Κατά τήνήμέραν ταύτην τε

λείται ή άνάμνησις των άγιων Ειρηναίου τού έπι- 
β·/.όπου Συρμίου r.ai Ειρηναίου τού έπισκόπου 
Αουνδούνων τής Γαλλίας. Καί δ μέν πρώτος ήκ* 
μασεν επί Διοκλητιανοϋ, ό δε δεύτερος έπί Μάρ- 
χ,ου’Αντωνίνου,γενόμενος έν Λουγδούνοι; τηςΓαλ- 
λίας έπίακοπο; χαί χαταλιπών πλεϊστα έκκλησια- 
ffrixà συγγράμματα.— Τή αυτή έπίσης ή μέρα
ς’ ·,ε ή  μνήμη τού Πατριάρχου Κων^κάλεως Καλ
λινίκου. Παρά τούτου έζητ-ητε τήν ευχήν νά καθ
αίρεση ναόν τινα ό νέος Ιουστινιανός. άλλ’ ίλαβε 
την άπάντησιν παρ’ αυτού, ότι μόνον ix í ol- 
κοδομία δίδονται α ί εύχαί, ούχί επί καταλύσει. 
"Ο Βασιλεύς οντος,έκπεσών τού θρόνου καί είς ύπε- 
ρορίαν σταλείς, άφού πρώτον έτμηθη την γλώσσαν 
χαί τήν ρίνα, κατέφυγεν είς τούς Βουλγάρους, οες 
συμμαχήσας προσέβαλε την Κων)πολιν· δνά πα
ρασπονδίας οέ είσήλθεν είς τήν πόλεν, ήν ένέ- 
πλησε σφαγών, τόν δ-; Πατριάρχην εξώρισεν είς 
Ρώμην, ένθα έθανάτωσα"·· αυτόν.

25 Αύγουστου. Τή ήμέρα τούτη ή μνήμη τού 
Αποστόλου Τίτου, Ιπισκόκου4'ορτύνης τής Κρή
της, Ό άγιος Τίτος κατήγετο Ιχ Μίνωος τού βα- 
«ιλεως, ώς λέγει Ζηνας δ Νομικός, έσποΰδασε 0έ 
μετά ζήλου τήν παιδείαν τώ» Έλλ,ήνων. Ό  Ά ν- 
βρίπάτος τής Κρήτης, θείος τού Τίτου, μαθών τά 
περί τής γεννήσεως τού Χριστού καί τάς θαυμα- 
τρυργίας ό’σαι έγίνοντο έν Ιερουσαλήμ, επερ.ψεν 
βότον έκείσε, ί’να μάθη χαί χ6> άναγγείλη τά γ ι 
νόμενα. Φθάσας είς 'Ιερουσαλήμ καί ίδών έκ τού 
σύνεγγυς τόν Κύριον έπίστευσεν αύτω καί ίμεινεν 
εκεί άκούων τού λόγου αύτοΰ, εϊτα δ’ έχειροτο- 
νήθη έπίσκοπος Κρήτης ύπό τού Παύλ-ou, δ'στις 
Ιγραψεν αύτω την έπ’ όνόματί του έπιγραφομέ- 
νην επιστολήν άπέθανε δε έν ήλικ ία  94 Ιτών.

ΜΙΚΡΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 
Διά Β. Διατάγματος νομοτελεστικού άπη- 

γορεύθη ή έπί χρηματική αμοιβή άνακατά- 
ταξις.ϋπαξιωματικών είς τόν στρατόν.ί—Έ ν 
τή <( Έ ρημεςίοι τής Κυβερνήσεως» εοημο- 
ΐί'.ιύθησαν τα ονόματα των νέων των έτατυ- 
χόντων καί είσαχθησομενων ε·.ς τήν προπα
ρασκευαστικήν σχολήν των ύπαξιωματικών. 
— Συνεστηθησαν ειδικά Πταισματοδικεία έν 
Ηειραιεΐ, θήβαις, Κορίνθψ, Τοιπόλει. Πά- 
τραις, Α ίγίφ  καί Πύργω, άτινα άρςονται 
Λειτουργούντα άπό 1 ’Οκτωβρίου.

ΕΓΧΩΡΙΑ
Βουλευτή,; τού νομού Άχαίας καί "Ήλιδος 

κατά τήν άρτι ένεργηΟείσαν αναπληρωματι
κήν εκλογήν, «νεοιίχθη ό υποψήφιος τής 
συμπολ'.τεϋσεως κ. X. Στεφανόπουλος.— ’Α
ναμένεται ενταύθα ό γάλλος ιατρός κ. Τρελά, 
καθηγητής τής χειρουργικής καί μέλος τής 
ιατρικής ’Ακαδημίας, άποστελλόμενος ί»πό 
τής κυβερνήσεως ΐνα μελετήίρη τά έν Άθή- 
ναις καί Κων]πόλει επιστημονικά, φιλαν
θρωπικά καί ιατρικά καταστήματα.— Έκο- 
μίσθη'σαν καί κατετέθησαν έίς το ενταύθα κεν
τρικόν μουσείον α ί άςιδλογώτίραι των έν τώ 
[Λονσείω Λαρίσσης αρχαιοτήτων.—Αηγού- 
σης τής υπηρεσία; τής γαλλικής στρατνωτ*

αποστολής τή 15η Νοεμβρίου, ¿στρατηγός 
Βοσσερ μετά των άλλων γάλλων αξιωματι
κών απέρχονται τής Έλλ.άδος.—Ό απόφοι
τος του εν Βιέννη ’φδείου κ. Ευρ. Γκίε,ας, 
ό οιακριθείς κατά τάς 4ν τψ ’Ωδείω έκείνφ 
εξετάσεις του,προσελήφθη ώς διδάσκαλος τού 
πλαγιαύλου έν τψ ήμετέρψ 'Ωδείφ. — Οί 
χριστιανοί έπίτροποι τής Κρήτης εζήτησαν 
παρά τήςέλλ. κυβερνήσεως ινα εις τόν μη
χανικόν κ.Σούληνδοθη ή άδεια,οπως μεταβή 
Ικείσε καί μελετήση διάαορα υδραυλικά 
εργα. ■— Έπί τη έπετείω ττ,ς είς τόν θρόνον 
άναβάσεως του Σουλτάνου,ό ενταύθα πρεσβευ
τής τής Τουρκίας εδέξατο^προχθές τάς;,συγ
χαρητηρίους 'επισκέψεις των υπουργών καί 
του διπλωματικού σώματος, τήν δέ εσπέραν 
παρέθετο γεύμα είς τούς έγκριτους των 4ν- 
ταυθα καί έν Πειραιεί όθωμανών.—Τά στε
λέχη των Ινταύθα τριών ταγμάτων τού ευ- 
ζω νικού άποτελέσουσι σύνταγμα, ουτινος η 
έκπαίδευσις ανετέθη τφ συνταγματάρχη κ. 
Α. Στράτω,—Έξεδόθη ένταλμα φυλακίσεως 
κατά τού κ. Α. Μανσόλα κατηγορουμένου 
έπί ίδιοποιήσει 50,000 δραχμών. —Έν Ζα- 
κύνθψ αναμένεται μοίρα αυστριακού στόλου. 
—Δονήσεις σεισμού πολλαί άλλ.' ευτυχώς 
ελαφραί έγένοντο προχθές έν.Πύλω.—Ό εν 
Ρουμανίφ ομογενής κτηματίας κ. I. Τραμ- 
πατζής έδήλωσε δι επιστολής του, οτι ανα
λαμβάνει τήν συντήρησιν έλλ.ηνικής σχολ.ής 
έν Σιατίστη τής Μακεδονίας, καταθετών πρός 
τούτο 200 χιλ.' οράγ. είς τήν ’Εθνικήν Τρά
πεζαν. — Είς Κέρκυραν κατέπλ,ευσε μοίρα' 
αγγλικού στόλου,, συγκείμενη έκ πέντε 
πλοίων, διοικουμένη δε ύπδ τβύ δο.υκόςτού 
’Εδιμβούργου. — Ό καιρός έξηκολ.ούθησε 
καί κατά τήν παρελθουάαν εβδομάδα ευνοϊ
κός διά'τήν άποξηράνσιν του σταφιδοκάρ
που· εάν 8έ έξακολουθήση τοιούτος καί κατά 
τήν προσεχή εβδομάδα', έξασφαλίζεται όλο- 
σχερώς ή συγκομιδή. Ήρξα-ντο οέ κατα- 
πλέοντα είς Πελοπόνησον καί παραλαμβά- 
νοντα σταφίδα πολλά εμπορικά ατμόπλοια.
— Είς τό Υπουργείου τών Στρατιωτικών 
ΰπεβλήθησαν τά άποτελ.έσματα τών εξετά
σεων τής γ* τάξεως τής σχολής τών ΰπαξιω- 
ματικών. Κατά ταύτα πάντες οί μαθηταί 
τής τάξεως ταύτης άνερχόμενοι είς 89 έκρί- 
θησαν ικανοί καί κατατάσσονται είς τόν 
στρατόν με τόν βαθμόν τού άνθυπολοχ,αγού.
— Οί αξιωματικοί τού υγειονομικού σώ
ματος αποφάσισαν "να δι’ έράνου κατασκευ- 
άσωσι τήν εικόνα τού άποβιώσαντος Ερρί
κου Τ^άίμπερ, πρώτου· γενικού αρχιάτρου 
τού ελληνικού στρατοί^ ήν θ’ άναρτήσωσιν 
έν τή αιθούση τού στρατιωτικού νοσοκο
μείου, άνέθειτο δέ τήν έκτέλεσίν τού έργου 
είς τόν καλλιτέχνην κ. Προσαλέντην.

Ε3ΩΤΕΡΙΚΑ
'Ο αύτοκράτο>ρ καί ή αυτοκοάτειρα τής 

Ρωσίας καί ή ήμετέρα βασιλική οικογένεια 
εύρίσκονται ήδη έν Κοπεγχάγη. — Ή αγ
γλική βουλή τών Κοινοτήτων έψήφισε τό 
νομοσχέδιον περί διαλύσεω; τού Ιρλανδι
κού έθνικού συνδέσμου, άπορρίψασα τήν περί 
τού εναντίου πρότασιν τού Γλ.άοστωνος. —

,ν» Έρενρώτ, 
στολή είνε νά συγκαλέχη νέαν Σοβράνιε ποός 
Ικλογήν νέουήγεμόνος.—'Η έν Πετρουπόλει 
ελληνική κοινότης έώρτασε πρό τινων ημε
ρών τήν είκοσιπενταετηρίδα τής ίερωσύνης 
τού εγκρίτου έλ.λ.ηνος κλ.ηρικοϋ, τού αρχι
μανδρίτου κ. Νεοφύτου ΤΙαγίδα, έπί τή ευ-

καΐ(ΐίγ δέ ταύτη ό αΰτοκράτωρ προήγαγεν 
αυτόν είς' άνώτερον ταξιάρχην τής 'Αγιας 
Άννης. — Διαταγαί εδόθησαν ,ΰπό τοδ 
επί τών Στρατιωτικών Υπουργείου τής 
Γαλλίας ϊνα τό έν Τουλούζη έδρεύον 17ον 
σώμα τού· στρατού έκτελέση ασκήσεις κ ι- 
νητοποιήσεως (mobilisation), α ί δε πρός 
τούτο προκαταρκτικαί έργασίαι ήρξαντο. 
Τό μέτρον τούτο εΐχε " προκαλέσει μα- 
κράς συζητήσεις έντη γαλλική Βουλή, Ινέ- 
βαλε δέ είς άνησυχμαν τούς πολιτικούς κύ
κλους τής Ευρώπης, ποοταθέν ύπότοΰ στρα
τηγού Βουλανζέ.

■ -
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τώ κ. Μ. Κ. Σμύρνην.  Εΰχαριστοϋμεν διά 
τήν τιμήν μίθ’ ής έπιεικώς περιβάλλετε τήν Ε 
βδομάδα, άναθέτοντες αύτή τήν εκλογήν τού 
Ιδιωτικού Παρθεναγωγείου, είς δνά πίμώητετήν 
δεσποινίδα θυγατέρα σας. Άλλ’ έχετε τόσα Αξιό
λογα αυτόθι, δ'πως τό τού κ. Άναστασιάδου καί 
άλ5 ια, ώστε,άν δέν ύπάρχη λόγος καθισιών άναγ- 
καίαν την έν ’Αθήναις έχπάίδευσίντης—ϊπότεθά 
πράξωμεν τό χρέος μας— μη τήν Ικπατρίσητε. 
Αγνοοΰντ ι .  Κατά τόν άρχαΐον ’Αττικόν νό
μον «Τόν δφείλοντα τώ δημόσίφ μή πολιτεύε- 
σθαι» καί κατ’ άλλον οΤόν όφείλοντα τώ δημο- 
σίω. μέχριςάν Ικτίση, άτιμον είναι.» "Ίδε καί S. 
Petit, Leg.es Atíieae βιβλ. δ'.Δίν ζητείτε τήν 
εφαρμογήν τών καί τώρα ; Π. Σ. Έχετε δίκαιον 
αλλά «ÓVn έγράφη άφ’ ής έπόχής έκτίσθη ό κό
σμος θά κατελ*Λανε μόλις 9—10 σελίδας, αν 
κάθε πράνμα έλ^ετο . . . άπαξ μόνον», όπως έ
λεγε σοφός τις άββάς. Καί δεν θά ύπήρχον τότε 
ουδέ βιβλιοθήκαι ουδέ . . βιβλιοθηκάριοι! L-nez. 
Δεν είδατε έν τώ προηγουμένω Stι τά δελτία δεν 
χωρίζονται άπό.τών φύλλων; ’Αλλά . . .  λάβετε 
τά· ζητούμενα καί μή λησμονείτε τάς παραγγε
λίας μας, Π. Δ., Κ. A., Κ. Τ. Σ μύ ρ νην.  Εΰ- 
χαριστοϋμεγ, Ν. H. Κ ό ρ ι.ν θ ο ν. 'Ελήφθησαν  ̂
εύχαριστοδμεν. Ποριώτη,  Μάς παρεξηγήσατε, 
όπως θά έννοήσητε Ικ τής προσεχούς έπιστολής 
μας. Ρω μ αν ώ. Εόχαρίστως άναμένομεν.τό χει
ρόγραφον διά νά σάς εΐπωμεν. Εννοείται ύπο- 
γεγραμμένον. θερμαστή.  Έν Γαλλία ή άπερ- 
γία έχλήθη Grève ξάπό τής ομωνύμου πλατείας 
τών θανατικών έκτελέσεων, εν ή συνηθροίζοντο 
καθ’ έκάστην οί άεργοι τών Παρισίων. Σ. Π. Λη- 
ξούριον.  ’Εκτός τού Ιό φ. δ'περ πέμψωμεν ό- 
μίν, διάτά θ.οιπάτής,ά περιόδου άνάγ/.η ν’ άπευ- 
θυνθήτε πρός τήν πρώην Διεύθυνσιν. Διά την ν. 
περίοδον συμμορφωθήτε πρός τήν συναποστελλο- 
μένην άγγελίκν. Ά μί ρ α, Κ υ 8 ω ν {α ς. Ευχάς 
έπί τή έορτή. Καί άπάντησιν πότε · I. Λ. Λ ο ν- 
δίνον.  Έλήφθη. Δ. X. Πειραιά,  Ήλλάγη 
ή διεύθυνσις. Κ. T. Α. Καί αν βάφη μελανήν 
τήν κόμην πρός έ’νδειξιν πένθους έπί τή άπωλεία 
τής νεότητός της : ’Αντάρτιδι .  Σάς συνιστώ- 
μεν τήν έξης θιραπείανκχί διά νάσώσητε τήν Ιπι- 
δερμίδα τού προσώπευ σας άπό ίόνθους,άκμάςκαί 
έρυθρότητας καί. . διά νά χόόητε τόν βήχα τού 
ιατρού σας: ’Αλοιφήν γλυκερίνης παρεσκευασμέ- 
νην δι αμύλου καί περιέχουσαν είς ÎÛ μέρη I 
μέρος τρυγικοΰ όξέοι. A. Α. ”Α ν δ ρ ο ν. ’Ανα- . 
μένομεν. Ιί. Τ. Δυστυχώς, ή μάλλον εύτυχώς 
ϊχομεν άκριβώς άντίθετον γνώμην. Τυπογρά
φο». Ό  Γουτεμβέργιος ένεννήθη πρό 447 ετών 
καί άπέθανε 68 έτών. Δ. Α. Σ Ορ ον. Συγχαρη
τήρια διά τά αισθήματα καί-..τάνάπαλιν διάτά 
ποιήματα. Ώς πρός τήν ακροστιχίδα ,έθαυμάσα- 
μεν τήν έπίνοιαν,άλλά"δέν έκολακεύθημεν ποσώς· 
καί διά τόν θυμόν σας. ..δεν άνεγνώσατέ ποτε τό 
διαβόητον λάθος, δι’ ου τήν Πόνου κραυγήν 
μετέβαλ.ον οί τυπογράφοι είς "Ο ν ο υ κ ρ α υ - 
γή ν ; . .

» ,---------
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