
ΕΤΟΣ 

Η Κ Ο Ι Ν Η Α Γ Α Π Η . 

Έ ά ν οί άνθρωπο: έγίνωσκον πόσον 
είναι εΰκολον το προκαλε ί τήν χοινήν 
άγάπην, καί πόσον τοϋτο είναι γλυκί) 
και.εύφρόσυνον, δέν θά ύπαρχε βεβαίως 
πρόσωπον, μ ή πειρώμενον να καταστη 
άξιον αυτής. 

Τ η άληθεία, όσω κακός και αν είναι 
άνθρωπος τις, ποθεί ν' άγαπατάι. Και ό
μως ολίγοι εϊσιν οί είλικρινώς χαί πράγ
ματι άγαπώμενοι. Ό λόγος 2ε είναι 
διότι ολίγοι γινώσκουσι τον τρόπον του 
έλκύειν, ώς προέβημεν, την χοινήν ά
γάπην. 

ΠοιοΟντες υπηρεσίας πρός τους άλ
λους, ύπονρεοίτε αυτούς. Δια του μέ
σου τούτου βεβαίως 0' άγαπηθήτε. "Αρα 
οί πλούσιοι καί ci ισχυροί εδει νά έφελ-
κύωσιν εύκολώτερον τήν γενικήν άγά
πην, άτε έχοντες πάντα τά μέσα της ε
πιτυχίας εις χείρας των. Και όμως Sta
l i συμβαίνει τό εναντίον ; Διατί, έκτος 
ευάριθμων εξαιρέσεων, οί πλούσιοι καί 
οί ισχυροί είσί σκληρότεροι των άλλων 
καί μάλλον αδιάφοροι ; Ζώσι τάχα γα-

ΦΥΛ. Ι Β ' . 

λήνιοι g εύδαίμονες έν μέσω τοϋ πλού
του των έπί τοσούτον, ώστε νά μ ή λαμ-
βάνωσιν ύπ' όψιν τον κόσμον, ουδέ νά 
εχωσιν ανάγκην της τών άλλων βοη
θείας ; Άλλα τις δύναται νά στηριχθη 
εις πλούτη, άοοϋ σήμερον είναι πτωχός 
ó χθες πλούσιος ή πλούσιος ó χθες πει
ναλέος ; Τ ι ς εγγυάται ότι δέν θά ζ ή τ η 
ση αύριον ó πλούσιος τήν βοήθειαν ε
κείνου δν χθες περιεφρόνει; Δια τούτο 
είπεν ó ποιητής: 

Di farsi amar è d'uopo; 

Anche il león nóvente 

Ebbe ricorso a un topo fa) 

"Αλλως τε τό προσϊνεγκειν έκδου-
λεύσεις τοίς άλλοις , πολλάκις δέν είναι 
άλλο ή απλώς τό δανείζειν έπί τόκω. Ό 
καρδινάλιος Ά λ β ε ρ ό ν η ς , ώφειλε τήν εύ-
τυχίαν του εις τινα έκδούλευσιν ην è -

ποίησεν. Ό ποιητής Καμπιστρών περιη-
γείτο ¿v Ι τ α λ ί α . Διερχόμενος έκ του 
Δουκάτου της ΙΙάρμας, έλ/]στεύθη από 
τίνος συμμορίας, ήτις άφήρεσεν αυτω 

(α) Άνάγ*τ, να έλκύυτχ τήν τών άλλων ά-

γά-τ,ν. K a i ó λέων £τι έζήτη^ε πολλά*:; τήν 

άρωγήν τοδ μυός. 

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 

Β ' . Ε Ν Α Λ Ε Ξ Ά Ν Δ Ρ Ε Ι Α 
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έως καί τά ενδύματα του. Η μ ί γ υ μ ν ο ς 
καί τρέμων εσπευσεν εις τήν πλησιεσ-
τέραν κώμην, ένθα ό ρηθε'ις Ά λ β ε ρ ό ν η ς 
διετέ?.ε! εφημέριος. Ούτος ένέδυσε τον 
γυμνόν ξένον και τω έδωκε χρήματα, 
όπως εξακολούθηση τό τα£εί3ιόν του. 
Ό Καμπιστρών μετά τινα ετη, παρακο
λουθούν τόν Δούκα τής Βανδώμης ώς 
γραμματεύς εις τούς κατά τήν Ίταλιαν 
πολέμους, ευρέθη εις τά πλησιόχωρα της 
ενορίας του ευεργέτου του. Ό Δούξ ε· 
λαβεν ανάγκην εγχωρίου άνθρωπου. Ό 
ποιητής, όστις ώς τοιούτος είχε καρδίαν 
;υγενή, 'έμνήσθη πάραυτα του ευεργέτου 
του και ώμίλησε περί αυτοί» εϊς τόν Δού
κα, ώς περί άνθρωπου αξίου πάση; αγά
πης. '») Δούξ έπεμψε προς άνεύρεσίν του 
εφημερίου, ον διώρισεν ΐδιαίτερον ιερέα 
του. Ό Ά λ β ε ρ ό ν η ς ήκολούΟησεν αυτόν 
εις Ίσπανίαν, ένθα έφείλκυσε τήν άγά-
πην και έμπιστοσύνην της πριγκιπέσ-
σης Όρσίνη. Μετά τόν θάνατον του Δου-
κός της Βανδώμης, εστάλη ώ; αντιπρό
σωπος του Δουκός της Ι Ιάρμας έν Μα
δρίτη, έγένετο δέ έκεΐ καρδινάλιος, κα'ι 
τέλος πρωθυπουργός τής Ισπανίας . 

Είπομεν ότι, όπως έφελκύη τις τήν ά-
γάπην, πρέπει νά ποιη ευεργεσίας και 
έκδουλεύσεις τοις άλλοις . Καίτοι ώς 
ά λ λ ο υ ς νοοΰμεν πάντας τους λοιπούς 
ανθρώπους, ούχ ήττον όμως πρέπει νά 
προτιμώμεν ί:ίως τους μικρούς κα'ι πτω
χούς. Ούτοι αισθάνονται πλειότερον τήν 
εύγνωμοσύνην και καιροφυλακοϋσι νά 
εΰρωσι τρόπον και περίστασιν όπως έκ· 
φράσωσι και δηλώσωσιν αυτήν, ένω οί 
μεγάλοι απεναντίας φαίνονται ότι κατά 
'/άριν έδέχθησαν τήν έκδούλευσίν μας , 

ήν θεωροϋσιν ώς δικαίως άνήχουσαν αύ -
τοις, δός δ' ειπείν ώς ύποχρεωτικήν. 
Π ο ί Λ ά κ ι ς δεν τήν ενθυμούνται καν, δι
ότι φρονοϋσιν ότι ταύτην εποιήσαμεν 
άφορώντες εις σκοπούς δευτερεύοντος ή 
είς ελπίδας μέλλουσας. II όσον όμως ευ
γνωμονεί ήμιν ό πτωχός, ό ταπεινός, ό 
άσημος ! ΙΙόσας ευλογίας έκ ψυχής *α ι 

εΰχάς έκ καρδίας δέν αναπέμπει υπέρ 
ημών διότι τω έδανείσαμεν SO φράγκα ! 
IIόσας ευχαριστίας δέν μας αποτείνει δι
ότι έλάβομεν ένόχλησίν τινα χάριν αύ-
τοϋ, διότι τω έδώκαμεν μίαν συμβουλήν, 
ή διότι άπεδείξαμεν ότι τόν έκτιμώμεν 
και δέν τόν περιφρονουμεν ! 

Παρατηρήσατε τήν γυναίκα έκείνην. 
Διέρχεται έκ του ούου της ό Σ.... Α ύ τ η 
σπεύδει όλη χαρά και ένδακρυς, λαμ
βάνει τήν άκραν τοΟ έπενδύτου του, 
τήν ασπάζεται, καί εκφωνεί: tt— Ό θεάς 
νά σας ευλόγηση, κύριε! '() θεός νά σας 
δώση πάσαν εύτυχίαν i s . R a i διατί ταύ
τα πάντα; Διότι ό σύζυγος τΫ]ς γυναικός 
εκείνη; έμενε πρό καιρού άεργος κα'ι έ-
στερεϊτο του επιουσίου. Ό δέ Σ.... προ-
σέλαβεν αυτόν είς τήν ύπηρεσίαν του 
καί ό δυστυχής σήμερον δέν πεινά. " Α λ 
λως τε είναι μικρόν πράγμα τό νά βλέ-
πωμεν πέριξ ημών χαράν, άγαλλίασιν 
καί εύγνωμοσύνην; Ούτος εστίν ό -ήλιος 
ό ζωογόνων τήν ζωήν μας δια των ζω-
ηφόρων άκτίνων του, καί ουχί ή άοια-
φορια, η καταφρονησις και ο κόμπος . 
Ευτυχής ό ών πλούσιος, κα'ι δυνά/ενος 
νά θάλπηται υπό τοιούτου ηλίου. 

Και όμως τήν άλήθειαν ταύτην ολί
γοι, όλίγιστοι άναγνωριζουσ ι . . . . Τί έ-

λεεινόν ζώον είναι ό άνθρωπος! 
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Η Ε Π Τ Α Ν Η Σ Ο Σ . 

' (ϊυνί'νεια, "5ε κ,οοηγ. φυλλ.) 

Ή κατοχή τών Ιονίων νήσων υπήρξε διά 

τήν'Ενετίαν μία -'κ των περιπετειών τ ή ; συ

στηματικές ε ίσβο 'ή; είς τήν νησιωτική; καί 

ι$πειρωτικήν έλληνικήν γώρχν, άρξαμενης ταύ-

ττ;ς ίΐίΐ τ η ; βυζαντινή; αυτοκρατορίας κατά 

τόν Ι Γ ' . αιών* καί έίακολουθησάση; με/ρι 

του Ι Ζ ' . αί'ώνο; κατά των Τούρκων. Οί έν 

ταίς χώραις ταύταις σπουδαίοι άγώνε; αποτε-

λούσιν ουσιώδες μέρος τη; Ιστορία; τ ι ; Έ -

νετία;, άλλ' ες αυτών θελομεν ύπορ.ννίσει εν

ταύθα τά ειδικώς είς τήν Έπτάνησον άναγό-

μεν* γεγονότα. 

Ώ ; στρατηγική θέσι; μεγάλη ; σηαασίας, 

κατελήφθη πρώτη ή Κέρκυρα" διήρκεσε δέ ή 

κατοχή αυτή; άνευ διακοπή; επί 4 δλου; αι

ώνα; (1 386—1797). Κατοχή τοιαύτη; άξι

ας, έ*δει έξάπαντο; νά διεγείρη τήν άπληστί-

αν των Σουλτάνων. Τούτου ένεκεν δ Σολιμάν 

ε'σέβαλεν εις τήν νήσον τω 1 537, άφήρπασε 

-/ιλιάδας πολλά; των κατοίκων, ου; εποίησε 

δούλου;, καί είτα έπεοιβ'/σθη ει'; τά πλοία 

χωρίς νά προσβάλν) τό φρούριον. Οί Ενετοί , 

καταπλαγέντε; υπό του επαιτειλήσαντος αυ

τού; κινδύνου, κατέγειναν εί; τά νά κατα-

στήσωσιν άπόρθητον τήν νήσον. Πρό; τούτο 

δέ μετεχειρίσθησαν άνιυλαβώ;, ίνα μεγεθύνω-

σι καί ένισχύσωσι τούς προμα/ώνα;, τά γε-

γλυμμένα καί ενεπίγραφα μάρμαρα τ η ; άρνβίί-

α; πόλεω;. Οί Κερκυραίοι δθεν έπροσιατεύθη" 

σαν κατά τού θανάτου καί τ ή ; δουλείας διά 

των έρειπείων τών ναών καί τάφων των ποο-

πατόρων των. Ή ύστατη ΨΛ\ φοβερωτάτη τών 

αποπειρών δσας έποιήσαντο οί Τοΰρκοι κατά 

τ ί ς ν·/?σοιι Ιγένετο ταί 1716, έ"τε μικρού δεϊν 

κατελαμβάνετο ή Κέρκυρα κατά -ήν εσχάτην 

ίφοδον μετά μανία; διενήργησε πολυάριθ

μ ο ; στρατός, ού δ φανατισμό; έξήπτετο ίτ ι 

μάλλον i% νωποτέρων θριάμβων. Τήν σωτη-

-ρίαν της οφείλει ή Κέρκυρα είς τήν άπέλπιδ* 

δραστηριότητα του λαού καί τήν ικανότητα 

του Σχιλι^πουργκ, διοικητού της φρουρά;, 

καί ενός τών πρώτων της Ιποχής ίκί ίνη; στρα

τηγών. Ή «εγάλη πάλη έληξε δια κα·εσπευ· 

μένη; φυγή; τού ένθροϋ, η π ; συνέβη τήν ή -

μέραν τού Ά γ . Σπυρίδωνο;, προστάτου τ ή ; 

νήσου. Έκ τούτου οί μεν δειλοί iνεΟαρρύνΟη-

σαν, r¡ δ* δημοτικότης τού αγίου άνυψώΟη 

πολύ. 

Πολυαριθμοτερας περιπέτειας παρουσιάζει 

ή ιστορία τ ή ; Ενετ ική ; δυναστεία; έν τ*ί; 

λοιπαϊ; νήσοι;, α'ίτινες δε* παρεί^ον τά αύτ:: 

μέσα υπερασπίσεως" μόνον δέ μετά Ινα αιώ

να από τής ειρηνικής κατοχής τ η ; Κ.-ρκύρας 

έπέβαλον βία οί 'Ιίνετο'ι τήν εαυτών ίζουσίαν 

είς τήν φεουδαρχικήν άριστοκρατίαν τ ή ; Ζ α 

κύνθου καί τ ή ; Κεφαλληνία;, ή ; τήν τύχην 

συνεμερίσθο καί rt Ι θάκη . Τά Κύθηρα, ενδιαί

τημα δ^τως τερπνόν, οσω [Λυθολογικώ; μά" 

γον, χρήσιμα άλλως καί ώς γέφυρα μεταξύ 

Πελοπονήσου, Κρήτης καί Επτανήσου, πολ

λάκις κατελήφθησαν καί έπανελήφθησαν l~i 
τών Ενετών καί Τούρκων, 'ti Λευκά; κατε

λήφθη υπό τών τελευταίων περί τά τέλη το3 

I L ' , αιώνος, άλλ' άφγ,ρέθη αύτοίς, «μέσω; 

σχεδόν, διότι έπανεκτήοατο αυτήν μετά διε-

τίαν Φραγκίσκος δ Μοοοζίνη;. Τούτο ύπήρζεν 

ίν τών μικρότερων κατορθωμάτων τού Φιλο

ποίμενος τούτου τ ή ; Ένετίας, δστις θά i t o 

πλειόνων επαίνων άξιος, αν δέν συγκατηρίθ-

μει έν ταϊς πολιτικαΐς ίπινειρήσεσί του καί 

τόν βομβαρδισμόν, δστι; τόσψ έβλαψε τόν =ν 

Αθήναις Παρθενώνα. 

Δ·.ά τ ή ; έν £τει 1699 συνομολογ^,νείσης tv 

Κάρλοβιτζ συνθή*/);, ή 'ϋνετία διετήρησε πά -

σας τάς υπό τού Μοροζίνη γενομένας κατα

κτήσει;" άλλα 14 ετη ύστερον, άπέβαλε ταύ

τας μετ ' έπονειδίστου ταχύτητος' και αν«τή ή 

Ζχχυνθος κ»ί ή Κεφαλληνία περιήλθον ει'ς χεί· 
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ρα; τών Τούρκων, ους ή τ ύ χ ΐ έγκατέλιπε 

μόνον πρό τών προμαχώνων τής Κερκύρας. Ή 

λύσις της περίφημου ταύτης πολιορκίας έπή-

νεγκε μεταβολήν δρων, δυνάμει τών οποίων οί 

Ενετοί άνεκτήσαντο τάς άλλα; Ιονίους Ν ή 

σους, πλην τών Κυθήρων, και 4 όχυράς θέ

σει; έν τη Στερεά, ήτοι τήν Πρέβεζαν, τήν 

Βόνιτσαν, τήν Πάργαν κ,αΐ τό Βουθρωτάν, αϊ· 

τινε; τη εδόθησαν δια τής ειρήνης τού Πασ-

σάροβιτζ. Τ ί τε όμως άπώλεσεν άνεπανορθώ-

τως ή ΒασιλΙς του Αγρίου τάς άλλας Ε λ λ η 

νικά; κτή?εις. Έκτοτε ήρξατο διά τε τήν Έ · 

νετίαν και τήν δεσποτείαν αυτή; παρακμή τα

χεία. ΑΪ του Ι Η ' . αιώνος εκθέσει; γέμουσιν α

κριβειών περί τ ή ; διοικήσεως αυτή; , τή ; συ-

στηματικώς ώνίας καΐ καταπιεστικής. Έν 

Κέρκυρα, ώς πρωτευούση, έτηρούντο πάντοτε 

μετ ' εύλαβείας αϊ παραδόσεις τών έθιμοτα-

ςιών και πανηγύρεων. Έ ν πάσει όθεν έπιση'-

μω περιστάσει έτελοΰντο αΐ μεγαλοπρεπείς 

άκολουθίαι καΐ επιδείξει;. Μάταιο; Ογκος ! 

Ύπό τον χρυσάν κα'ι τήν μέταξαν Ικρύπτετο 

ή δειλία. Τών πολυτίμων εκείνων ξιφών ή κο-

πίς ητο έσκωριασμένη. Απίστευτα διηγούν

ται περί τίνων διοικητών, οίτινες έτήρουν, ώ; 

λέγεται, εΐδός τι αναλογική; δικαιοσύνης και 

έν «ΰταΐς αυτών ταίς δωροληψίαις, κανονίζοΥ-

τες τήν συγκατάβασίν των κατά τό μέτρον 

τ ι ς αξίας του δώρου. Ούτως, έν παραδείγμα

τι, ή Κέρκυρα έκέκτητο, καθάπερ ή μητρόπο

λις, τό εαυτής στόμα του λέοντος, έξαίρετον 

Ίδρυμα διά τον γραμματέα του Διοικητού, ό

στις έπώλει τοις καταγγελομένοις τήν σιγήν 

του αντί πληρωμής αναλόγου πρδς τό καταγ-

γ^λόμενον έγκλημα. Δυστυχώς δέ τό σύστη

μα της κατασκοπείας επέζησε της Ένετίας. 

Έ ν ή'ττονι μέτρω, άλλ' ί'σως μετά μείζονος 

άναιδείας, έξετελοΰντο αϊ αύται παρανομίαι 

κατά τάς λοιπάς νήσους. Έν'Ζακύνθω δέ, ή 

τις υπερείχε τών άλλων κατά τήν γεωπονίαν, 

οι δημόσιοι υπάλληλοι έχρησίμευον ώς μεσί»" 

ται μεταξύ τών Ισραηλιτών τοκογλύφων της: 

Ένετίας καΐ τών γεωργών, παρ' ών προαφη· 

ρουν μυθώδη μεσιτικά δικαιώματα. Έκτος 

τούτου, τά ύδατα του Ιονίου πελάγους, ώς 

κα'. τά τής Ίστρίας καΐ Δαλματίας έλυμαίνετο 

ή πειρατεία, ενώ η ναυτική αστυνομία έξε-

τελεϊτο μετά νωχελείας, παραπλήσιας τη συν

ενοχή. 

Οι άρχοντες τών νήσων μιαν καΐ μόνην εί · 

χον δασώσει έλε^θερίαν, τήν τού άλληλοσφά-

ζεσθαί. Πρό τής Ενετικής κατοχής ΰπήρχον 

έν Κέρκυρα Κεφαλληνία καΐ Ζχκύνθω συμβού

λια ευγενών, άπερ έν ανάγκη ήδύναντο νά 

προσλαμβάνωσιν ώς μέλη, ανθρώπους ζώντας 

έκ τών ίδιων προσόδων άπό τριών γενεών και 

μ ή έξασκήσαντας κατά τό διάστημα τούτο 

επάγγελμα τ^ Ή Ένετία έσφετερίσθη τό δ ι 

καίωμα τούτο τού δημιουργείν ευγενείς* έ-

χράτο δ ' αϋτώ όπω; έξασθενοϊ τήν αυτόχθονα 

άριστοκρατίαν, πρός $ν έξωμοίου άτομα κατα

γωγής Ι τ α λ ι κ ή ς , Σλαβικής ή Μελιταίας. Αύτη 

δέ ή παρασυνάγωγος ευγένεια έξέλεγβ πεν-

τηκονταμελές συμβούλιον, δπερ ώνόμαζε τρΰς 

έλεγκτάς, εντεταλμένους νά διαβιβάζωσιν εις 

τήν μητρόπολιν τάς εγκλήσεις κατά τών πα-

ρεκτρεπομένων άρχων. ΑΪ αύται άρχαΐ υπε-

βάλλοντο άνά πενταετίαν εις ά'μεσον έξέλεγ-

ξ'.ν αλλά κατά τού; τελευταίους χρόνους αί 

επισκέψεις τών επιθεωρητών προσεπόριζον αυ-

τοϊς και μόνοις ώφέλειαν, άτε πωλούμενης 

παρ' αυτών τής σιωπή|. ΟΪ δέ έλεγκταί δέν 

έτόλμων ατιμωρητί νά είπωσι τήν άλήθειαν. 

Πάσα δθεν ή ενέργεια αυτών συνίστατο είς 

τό νά π*ρίστανται είς τάς τελετάς επί κεφαλή; 

τών ευγενών τού τόπου, πάντοτε δμως μετά 

τόν έσχατον τών Ε ν ε τ ώ ν ευγενών. Εν ίοτε , 

έλλϊίποντος αυτόχθονος τίνος δικαστού, έπρο· 

νόει περί αναπληρώσεως τής θέσεως τό συμ

βούλιον τών ευγενών πλήν οί ιθαγενείς ούτοι 
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δικαστα'ι δέν είχον δικαιοδοσίαν ειμή είς υ· 

ποθέσϊΐς,ών τό άντικείμενον δέν υπερέβαινε τά 

δύο τσεκίνια. Και οί εγχώριοι στρατιωτικοί 

τήν αυτήν περιεβάλλοντο σημασίιν, διότι £ντε 

τή πόλει και ταίς έςοχαίς υπηρετούν ούδεμί-

«ν λαμβάνοντες άμοιβήν. Ή πραγματική ςρα-

τιωτική δύναμι; συνέκειτο έξ Ενετών καΐ 

Σλάβων, οι'τινες έν ταϊς παρατάξεσιν έκράτουν 

διά μέ» τής δεξιά; τουφέκιον, διά δέ τής α 

ριστεράς κοντοτούφεκον. 

Μή νομίιη τις δτι ή πολιτική τού τόπου 

έκμηδένισις ήμείβετο τουλάχιστον διά τής υ

λικής αυτού ευημερίας, καθότι πάντα τής χώ

ρας τά προϊόντα, εμπορικά τε και γεωργικά, 

άπέβαινον ανεπαρκή, έ'νεκα τής έπικρατήσεως 

τού μονοπωλείου, κυρίως δέ μετά τήν ειρήνην 

τού Πασσάροβιτζ, ή μητρόπολις κατεγίνετο 

νά παρακωλύη τήν έν ταΐς νήτοις παραγωγήν 

ουσιωδέστερων αντικειμένων, οίον σιτηρών 

κλπ. Ύπεχρέου δέ ταύτας νά προμηθεύωνταχ 

αυτά έπ' αδρότατη τ ιμή παρ'αυτής τής ίδιας. 

Τό μόνον προϊόν, δπερ ΰπεστήριζε καΐ υπεβο-

ήθει, ή"ν τό ίλαιον, ου ειχεν ανάγκην ή Ένε

τία, άλλ' δπερ προηγόραζεν είς ευτελέστατα; 

τ ιμάς. TÒ ίλαιον τούτο δέν επέτρεπε νά με-

τακομισθη ή εις μόνην τήν Ένετίαν, υπε-

βάλλετο δέ είς φόρον εξαγωγής και είς έ'-

τερον φόρον εισαγωγής κατά τήν άφιξιν. 

Διά του ανωτέρω συνδυασμού ετίθετο τό 

εμπόρευμα τούτο είς τήν διάκρισιν ευάρι

θμων έμπορων, οί'τινες ήδύναντο νά άγοράζω-

οιν αυτά παρά τών ϊδιοκτητών,κερδίζοντες έκ 

τής μεταπωλήσεως άπειρα. 

Ουχ ήττον παρημελημένη ή"ν ή κοινωνική 

τών γυναικών κατάστασις. Πρό τών Ενετών 

ήσαν αύται υπόχρεοι νά μένωσιν απολύτως κε-

κλεισμέναι. ' i l αρχαία αυτη αΰστηρότης προϊ

όντος τού χρόνου έχαλαρώθη έν Κέρκυρα, έν

θα ή επήρεια τών Ενετικών ηθών υπήρχε φυ

σικώς άποτελεσματικωτέρα, άλλα διετηρήθη 

«μείωτως πα'ντοτε έν ταίς λοιπαίς νήσοις* ώ; 

στε κατά τόν Ι & ' . αϊώνα αί γυναίκες τής Κ ε 

φαλληνίας καΐ τής Ζακύνθου, αίτινες έφαίνον-

το έν ταίς έορταΐς τής μητροπόλεως επιμε

λώς κεκαλυμμέναι, ώμοίαζον πρός φυγάδας 

τού γυναικωνίτου. Καϊ έν Κέρκυρα ετι άπη-

γορεύετο αυταίς έπί μακρόν χρόνον ή είς τό 

θέατρον φοίτησις* μετά ταύτα δμως μετέβαι-

νον είς αυτό, αλλά δέν έτόλμων νά σταθώσιν 

3 είς κιγκλιδωτόν Οεωρεϊον, άχρις ου, έπελθόν-

τες οί Γάλλοι, μετέβαλον τάς επικρατούσας 

ίδέας. (ακολουθεί.) 

ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΔΡΥΣ 

( Διήγημα. ) 

Α ' . 

Ό πατήρ είσήρχετο είς τήν οίκίαν του διά 

τής μιας θύρας, ακριβώς δτε ó υιός ήτοιμάζετο 

νά έξέλθη διά τής άλλης. 

— Έςέρχεσαι πάλιν, ήρώτησεν ó πρώτο;. 

Μείνε, υιέ μου, διότι πάντες έσμεν εις τήν οίκίαν 

και μετ' ολίγον θα παρακαθήσωμεν είς τον 
δεΐπνον. 

Άλλ' ό έτερος δεν απέσυρε τήν χείρα του ά
πό τού μοχλού τής θύρας. 

— Δέν θα δειπνήσω μεθ' υμών, άπήντη-

c8v έπειτα" ώ; έκ τούτου δέν titán ανάγκη νά 

¡ja περιμένετε. 

Ταύτα όμως ελεξεν άποτόμως. Ο γέρων πχ-

τήρ του, χωρίς να προβέξη είς τον αυθάδη τρό

πον του υιού, ήρώτησεν αυτόν: 

— Και πού θα ΰπάγης ; 

— Είς το φρούριο·/· οφείλω ν' αναγγείλω τι 

τφ βαρόνω. Ήλθεν ενταύθα εις τών κυνηγών 

του και δέν τον ευρεν οί λαθροθήραι ευρίσκον

ται πάντες πρός τό ανωτέρω διαμέρισμα 

Εύνόητον καθίστατο ori έπειράτο διά τής 

προφάσεως ταύτης νά μετρίαση κάπως τό ά-

πότο^ον τών προηγουμένων λόγων του και να 
δικαιολογηθεί δια την άναχωρησίν του. 
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Έν τούτοις ό πατήρ έκάθησεν εις τήν τραπε

ζών, ήτις ίτον ήδη έτοιμη. 

— 'Ελθέ, Φραγκΐσχε—Παϋλε, λάβε τήν θέ-

σιν σου, είπε τω υίώ του. Μετά του βαρόνου 

δύνασσι να ομίλησες καί ακολούθως, διό:1, εκεί

νος κατακλίνεται λίαν άργα και ουχί ώς αΐ όρ

νιθες η ώ; ημείς οί χωρικοί. *Αλ)ω; τε δύνα-

σαι και αυριον νάτόν ένταμώτη;. Έπειτα τί θέ

λεις οΰ ν' άναμιγνύησαι εις τα ζητήματα των 

κυνηγών ; 'Ελθέ, κάθησε νά φίγωμεν. 

Ό υιός, αφελών τον πϊλόν του, επανήλθε 
τονθορύζων : 

— Άφού τό θέλετε. μένω. Α γ ν ο ώ όμω; 
διατί ή επιμονή σα; αΰτη απόψε" μ η δεν έφά-
γετε μόνοι κα! άνευ έμοϋ τοοάίΐς ; 

Τότε ό πατήρ" όπενεθύμισεν αυτψ δτι άρχ^ϊ-
ον έδιμον καθίστα κατά τήν έτπέραν έκείνην ύ-
πονρεωτικόν το νά συντρώγωσι τά μέλη εκά
στης οικογενείας. 

— Πρόσεχε, υιέ μου, τω προσέθηκε" μ ή έγ-
καταλιμπάντ,ς τά; αρχαίας συνήθειας, εάν θελης 
νά καταστίί; ήμέραν τινά άνθρωπο; ώς πρέπει. 

Ό νεανίας έμειδίασε, τό οέ μειδίαμα του, ό
περ δέν διέφυγε -ήν προσοχήν τυΰ γέροντο;, υ
πήρξε δια τον τελευταίον έπίπληξις πικρά. Πα-
ρετήρησεν έπί μακρόν άτενώς τόν υίόν του, καί 
στενάξας, είπε* 

— Φραγχΐακε—Παύλε ! πρόσεξον εΐ; τούς 
λόγους μου, σκέφθητ'. δέ καλώ; αυτού;. Λεν φέ
ρεσαι καλώς. Ούτω πως διάγων οέν θά τελείω
σης καλά, Δέν είναι δυνατόν ούτω πως νά ι ύ . 
οαιμονήση;. 

— Πάντοτε τά αυτά ! ύπέλαβεν ό υιό; διά 
τόνου κάπως γλυκύτερο.!. Μά τον Θεόν τά αιώ
νια παράπονα σας μέ ταράττουσι. Δέν ίγκατέ-
λιπον χάριν υμών τα; σπουοάς μου, συγκατα
τεθείς νά συνεργάζωμαι μιθ 'ύμών εις τό κ τ ή 
μα μας ," ΚαΙ όμως... δέν μέ άρίνετε νύν νά βα
δίσω τουλάχιστον τήν όϊόν μου. Μη ά* γίνω 
πολίτη; ώς εγώ σκέπτομαι, θά καταστώ κα
τώτερος των άλλων συμπολιτών μου ; 

— Είθε να μ ή γίνης κατώτερος αυτών, άλλά 
μέχρι τούδε δέν έχω ενδείξεις τοιαύτας, οΐαι να 
μέ καθησυχάζωσιν. 

— Εννοείται / S e i ; όλοι εΐαίε κατασκενα-
σμε'νοι κατά τον αυτόν τρόπον. Καθ' Ομάς, ό 
μειιορφωμένος πολίτη;, ό γι\ώσ<ων λατινικά η 
ελληνικά, οέν είναι άλλο ή ά^ωτο;. 

— "0/:' δεν έχει οΰτω. Ή παιδεία οέν ε ί 
ναι, ουιε θεωρείται ελάττωμα. Λ έ ' παραβονού-
μαι έιομένως ο·.ά τοϋ-ο, αλλά δι' άλλο τι. Ν ο 
μίζω («αϊ δέν ε!<αι ζήτημα ότι οΰτως έχει το 
πράγμα) ότι σύ αίσχύ/ισαι ένοομύν/ως διά τό 
επάγγελμα σου. 

— Παράδοξος ιδέα / ' Ε ί ν ή γεωργική μέ 
δ^σηρέατει, οέν θά έρριτττον μακρίν τά βιβλία. 

' Α λ λ ' ό πατίρ, κινών τήν κεφαλήν, προσέ-
θηκεν : 

— "Ω 1 μή τα λεγης αυτό ! Γινώσκεις κα
λώ; πώ; συνέβη τούτο. Ά'ροϋ άπέθανον οί α
δελφοί σου και ή μήτηρ σου, επέστρεψες εις 
τήν οίκίαν καΐ μοί είπε; : «Πάτερ, κάλλιον εί
ναι νά μεί\ω μεθ' υμών καί νά γίνω χωρικός.* 
Θα έγενεσο κάκιστος κληρικό; έξακολουθών τα; 
σπουδάς σου, διότι σοι έλλειπεν ή κλίσις προς 
τό ίερατικόν επάγγελμα. Είναι άληθέ; δτι ή 
μήτηρ σου άφιερώσασά σε εις τό έκκλησιαστικόν 
στάδιον, έπόθει νά σοι διευκολύνη τήν προς τόν 
ουρανόν άγουσαν, άλλα ού δέν έπόθεις τοιαύτην 
ίδόν. Επομένως δέν θά έν///εσο ποτέ ιερεύς. 
Τί θά έγένεσο λοιπόν ; ιατρός ; Διά τήν έπι-
στήμην ταύτην έχρειάζετο νους άλλος καί οξύ
τερο;, ϊ/τάλληλος ; ' Π ζωή τού υπαλλήλου 
είναι στίρητι; διαρκής" άλλως τ ε δεν μοί ήρε· 
σκε νά ίδω τόν ιιίόν χωρικού, τόν υίόν μου, με-
ταβαλλόμενον εί; μάστιγα τών συμπολιτών 
του. ' ϊπηρχε τό κτημά μου, όπερ ήούνατο νά 
σέ διαθρέψ/). Φυσικόν είναι (εϊπον κατ ' έμαυτόν) 
Ινα ό τελευταίο; τών υιών μου yiv/i γεωργός. 
"Άλλως τε είχον ανάγκην ν ' αναπαυθώ" ικανώς 
είργάσθην καί έκοπίασα κατά τό διάστημα τή; 
ζωής μου. Όφείλω νά προσθέσω ότι αϊ μελέ-
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Tat σου ουδέποτε υπήρξαν τι μέγα καί άξιον 

λόγου. Δέν έφίστας πολλήν προσοχήν εις αύ* 

τάς, επομένως δέν θά έπετύγχανες. Ευφυίας 

δέν έστερεΐτο, άλλά δέν έπεδίδεσο μετά ζέσε

ως εί; τήν σπουδήν. Διά τούτο σοι είπαν : *Φραγ-

κϊσ<ε —Παύλε , μείνε μετ' έμού. Ώ ! πόσον θά 

χαίρωμαι βλέπων σε χωρικόν ώ; ήμην έγώ ! . . .» 

Ά λ λ ά νυν βλέπω καθαρώςότι ή παρηγοριά αΰ· 

τη έξέλιπεν ! 

Άφού άνέπνευσεν ολίγον δ 'έρων, έξηχ,ολού-

θησε. 
— Παρατήρησον, Φραγκίσκε —Παύλε" ουδέ" 

ποτ* σοι έλάλησα ούτω. Τούτο δέ οέν δύναμαι 

να πράττω καθ' έχάστην, καί τοι πολλάκις τό 

έπεθύμησα, οπω; απαλλαγώ τού βάρου;, δπερ 

πιέζει τήν καρδίαν μου. "Ιίσο ειλικρινή;" έρώ· 

τησον σέ αυτό/, 'Γπάρ/ει τι έν σοι, δπερ αντι

φάσκει μέ τ«ς πράξεις σου καί τήν βούλησίν 

σοι». Είναι οέ αυτό ή υπερηφάνπα. Τό έμάντευ-

σα I Ακολουθείς τυφλώς τήνόδόν σου, καΐ'το·.- Ι 
ουτοτρόπω; αδύνατον νά μή ά*ωλέσης αυτήν. 

'Αλλαςον οθίν αΰιήν, εάν Οέλη; νά σωθ/j;" 6-

πάρ/ει ετι /<αιρό;. 

Ό Φραγκίσκος—Παύλος ηκουσε τάς τελευ

ταία; λέξει; τοϋ πατρός του αν oiy/i μετάβα-

θέος ένΑιαφέροντο;, τουλάχιστον μετά τ'.νος 

προσοχής. 'Εραίνετο δέ δτι ή έπίπληξ'.ς της 

υπερηφάνειας του ικανοποιεί μάλλον αυτόν. 

Διά τούτο ήρώτησε μετά περιέργειας τόν πατέ

ρα του. 

— Καί ποία ίχνη υπερηφάνειας διακρίνετε 

εις τάς πράξεις μου ; "Ισω; τούτο λέγετε διότ ( 

δέν ήθελα νά μείνω μίαν tmtsxv οίκοι χάριν 

πεπαλαιωμένη; συνήθειας ; 

— Ναι, απήντησε ζωηρώς ό γέρων χωρικός· 
ϊίίοε; πώς έπροδόθη; μόνο; σου; Τό έπαναλέγω' 
.ίρνήθης τήν άνατροφήν σου. Τούτο είναι τεκ-
μήριον υπερηφάνειας. Καί δμως δεν ησο πάν
τοτε τοιούτος. "Οταν έμαθήτευες, ούοέν οέ έ 
τερπε τόσον, δσον ό βίος του χωρικού. Τό Πά
σχα, τό φθινόπωρον, ή άλλοτε, δταν είχες δια-

κοπάς, εγκατέλειπες μετά χαρά; τόν βίον τού 

ευγενούς, δπως ζήσης έπί τινας ημέρας εκείνον 

τού χωρικού. Νύν περιφρονείς αυτόν! 

— Σφάλλετε, πάτερ μου, άπήντησεν ό νέος, 

δστις ήρξατο ένοχλούμενος έκ τού διαλόγου 

τούτου. 'Εάν έπαρατηρείτε τά πράγματα δι' 

ου πρίσματος τά παρατηρώ κάγώ, δέν 6ά εϊχετε 

άφορμήν ν' ανησυχείτε. 

Ό πατήρ ήτένισεν αύθις τόν υίόν του μετά 

φιλοστοργίας και ελπίδος. Ε ΐ ; τά χείλη του διε-

κρίνετο ή αμφιβολία. 

— Πιθανόν, τω είπεν, οί σκοποί σου v i w-

σιν εΰθεΐ; ώ; είναι και οί έμοί. Ά λ λ ' άφού ή'ρ" 

χισα ν ' αμφιβάλλω αν έπραξα καλώ; νά σοι ε

πιτρέψω νά ύπάγης εΐ; τό φρούριον τοϋ κόμη-

το; , ανησυχία τι; μέ κατέχει. 

Ό άλλος ήγερθη οίφνη^ καί ήτοιμάζετο νά 

άντείπτι, δτε έκομίσθη δ δείπνος καί πάντες πα~ 

ρεκάθησαν εις τήν τράπεζαν. Άφού άπηγγ=λ9η 

τό «Πάτερ ημών», κατά τήν σΐινήθειαν τών 

χωρικών, πάντες ήρξαντο τρώγοντες. Μετά 

τά δεϊπνον ήγέρθησαν καί προσηυχήθηοαν αΰ-

θις. Ιιϊπε τότε ό πατήρ τω uifii του: 

— Νύν δύνασαι νά έξέλθης, αν έπιθυμίίς· 

Κατά τήν ώραν τ ή ; προσευχής πολλάκις έξήλ-

θες. 

Ό νεανίας ουδέν είπεν. 'Επλησίασε μόνον εις 

τό παράθυρον. Διήρχετο τήν στιγμήν έκείνην 

έκ της οικίας αμαξά τις, ούτος δέ παρετήρησε 

πού κατηυθΰνίτο. Τήν ειδε πλησιάζουσαν πρός 

τό φρούριον, όπερ υπό τοϋ λαού έκαλεϊτο κα'. 

Μο>'ή, διότι άλλοτε υπήρξε τοιαύτη τών Βενε

δικτίνων. 

Μόλις ή προσευχομένη οικογένεια είχε φθά
σει εις τό αμητ, δτε ηκούσθησαν χραυγαί πρό 
του οίκου τοϋ φίλου μας χωρικού Φοργκ. τ Η τ ο 
όμας άγυιοπαίδων διαφόρων ηλικιών, οΐτινες έ
φεραν ξύλα δπως άνάψωσι τάς πυράς τοϋ Ά γ . 
Ιωάννου" εψαλλον δέ ποίημα τι, roV αϊ Γιάτγη 
κοινώς λεγόμενον, δπερ κατ' ούσίαν ουδέν άλλο 
εστίν ή ένστιχος παράκλησις άπευθυνορένη τοϊί 
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γείτοσιν, β-ϊω; χορηγηθή αυτοί; καύσιμο; υλη , 
ίνα μεγαλοπ.επέστερον πανηγυρίσωσι την έορ-
τήν τού άγιου. 

Ό γέρων '/ωρικο;, καΐ μετ ' αυτού ό Φραγκί
σκο;— Παύλο;, χατήλθον είς τήν όδόν καίπρο-
οέβερον τοί; αίτούσιν ο,τι έζήτουν. 

— Περίεργο/ μοί φαίνεται να ευρίσκεται τις 
έν μέσω των παίδων τούτων ! είπε σκεπτικώς 
ό νέο; Φόργκ. 

— Όνιλε ϊ ; σπουδαίως; άπήντησεν ό πατήρ. 
Δεν ένθυμεΐσαι λοιπόν τόν καιρόν, καθ δν ήναπτες 
και σύ τήν πιιράν και έπήδας άνωθεν αυτής; 

— Είθε νά έπανήρχοντο ο'ι καιροί εκείνοι ! 
Ό γέρων λαβών τήν χείρα τού υίοΰ του, έ

θλιψε/ ούτήν, λέγων: 

—- Πιστεύω ότι είσαι οίος ίσο. Ό Θεός νά 
οε διαευλάττοι, Φραγκΐσκε— Παϋλε. Έ γ ώ απέρ
χομαι lut κατακλιθώ. 

Και ό μεν ανήλθε* εί; τήν ouiav, ό δέ απήλ
θε προς τό φρούριον. 

Τά μεγαλοπρεπή οικοδομήματα τής μονής, 
μεταβλη^είση; νϋν εί; φρούριον, χαθά προέφημεν, 
έξετείνοντο άνωθεν τού χωρίου" τά μάρμαρα δε, 
αί επιχρυσώσεις τή ; εκκλησίας, ώς καί άλλα 
καθωρα'ί'σματα τή δε χάκεΐσε ε'σπαρμένα, χαί 
«rot όπα τού χρόνου φθσρέντα καί περιφρονου-
μενα υπό τοΰ νέου ιδιοκτήτου, παρεϊχον ΐδέαν 
τινά τ ή ; μεγαλοπρέπειας, η"ν άλλοτε έχέκτητο ή 
μονή. Διερχόμενος ό Φραγκίσκος Παΰλος ενώ
πιον των κενών εκείνων ΰδραγωγίων, των Τ ι ι . 
τώνων χαί 'Δγγέλων, των Νυμφών καί Παρ
θένων, άνεμιμνήσχετο των λόγων τού πατρός 
του, είπόντο; ότι αφ* ή ; έξήλθεν εκείθεν ό τε
λευταίος χαλόγηοος, ούδεί; έκ τών εί; το φρού
ριον είσελθόντων ύπήρξεν ευτυχή;. 

Ό νεανι'«ς εύρε τον οίκοδεοπδτην χ,αί τ ή ν 

οΐκογένειάν του μετά τινο; ξένου έν τώ έξώσττ.. 

Έξώστην 5' έκάλουν οι κάτοικοι τοΟ φρουρίου 

είδος τι κήπου υψηλού, άφ' όπου ή θέα έφαί-

νετο μαγευτική. Ί*πό τίνα άχαχίαν έκομίοθη 

τράπεζα δια τό τέϊον. Όταν ό νεαρός Φοργκ έ-

πλησίασεν, α! γυναίκες, αϊτινες άπετέλουν μέ
ρος τής συντροφιάς, ήτοι ή βαρονέσσα χαί ή 
χόρη της, κατεγίνοντο ποιούσαι φιλοφρονήσεις 
τω ξένω.Ό φραγ/.ϊσκος—Παύλος, χωρίς να πα
ρενόχληση τινά5 αποταθείς προ; τον οικοδεσπό
τη / , δστις έ<άπν.ζε δια μακρά; χαπνοσΰριγγος, 
άνέφερεν αύτώ πάν « in ό κυνηγός τω έκοινο-
ποιησεν. Ό βαρώνο; άπήντησεν: 

— Είτε κυνηγό; είναι ό ά/θρωπος αυτός, 

ειτε χωρικός, τό πράγμα δέ/ θα μείνη ούτω, 

χωρίς να τιμωρηΟώσιν οι ένοχοι. 

Ταύτα αχούσα; ό ξένο; εστράφη πρός τόν 

είπόντα τά; ανωτέρω "λέξεις, »ΐτινες είλχυσαν 

καί τήν προσοχή·/ τών δύο γυναικών. 

— Τί συνέβη, κύριε Ρόδεν ; ήρώτησεν ό ξέ
νος, δεν πιστεύω νά έχετε δυσάρεστους ειδή
σεις. 

— Πρόκειται περί λαθροθηρών, άνθρώπω/ 
λίαν δυσάρεστων πάντοτε ενταύθα, έν τή έξοχη, 
άπήντησεν ό βιρώνος. 

Καί αύθωρεί ηρξατο συζητησις άτ/ορώσα εί; 

τα; μεταξύ χωρικών καί γα'.οκατόχων σχέσεις. 

—— Συγγνώμην, παρετήρησεν ό ξένο;, άλλ 
εγώ δέ/ ευρίσκω τι τό δικαιολογούν τοιαύτα 
πράγματα. Δέν δύναμαι νά νοήσω τί ζητεί έν 
τή έπικρατούση τών πραγμάτων τάξει το πλή
θος βΰτό τών χωρικών ένοπλον καί άπειλητι-
χόν. 

— Καί δμως, είπε γελώ·/ ό βαρώνος, τό 
πράγμα δέν έχει'ουτω" et χωρικοί είσί νοήμονες 
καί δια τής λογική; δύ/αταί τι; νά τού; πείση. 

•— Δια τή; πειθούς έγώ φρονώ δτι κατα-
στρέφομε·/ τού; ελεεινού; αυτού; ανθρώπου;. 
Νομίζιβ ότι δεν υπάρχει μεγαλητέρα ανοησία ή 
τό συζητεϊν μετά τοΰ συρφετού, τοΰ ου:ω κα
λουμένου λαού. Δέν πρέπει να π»ραδεχώμε-
6α ότι δν λογικόν είναι εκείνο;, τού οποίου τοι
ούτον δ.χαίωμα δέν ίπέτρεψεν ή ταπεινή γέ<-
νησις. 

Τον άφορισμόν τούτον ύπεδε'χθη ηχηρός καγ
χασμός βληθε'ις ύτό τού Φραγκίσκου — Παύλου. 

ΑΝΑΤΟΛΗ 

— Τις έγέλασε τόσω βΧακωυώς; ή;ώτησεν 

ό ξένος. 

— "Ανθρωπος τις, άπήντησεν ό Παύλος, δ" 

στις αγνοεί τί κάλλιον νά πράξη, αφού τώ άρ-

νεΐσθε τό λογιχόν. 

Καί ταύτα ειπών, προύχώρ.',σεν ευθαρσώς δύο 

βήματα. 

Τά μέλη τής οικογενείας τού βαρόνου, δεν 
είχον ετι συνέλθει ει τής εκπλήξεως ήν ήι'ίάνθη-
σαν επί τφ συμβαίντι τούτω. Ό νεαρός Φοργκ ί-
στατο εκεί ακίνητος μέ τας χείρα; έσταυρωμί · 
νας προ τού προσβληθεντο; παρ* αυτού ξένου, δ-
στι; ήγνόει τ'ις ητο ò ρωμαλέος εκείνος νεανίας 
ό περιβαλλόμενος χονδροειδή ενδύματα, κα ι 

τολμώ·/ να σκώψτρ αυτόν κατά πρόσωπον. Ή φυ
σιογνωμία τού χωρικού ητο δηλωτική χαράς. 
Έφαίνετο ώ; φυσιογνωμία νικητού, η άνθρωπου 
διαφυγόντος μέγιστον κίνδυνον. 

Ό Ρόδεν έπειράθ/) νά δώση άλλη ν τροπήν 
είς τό επειαόίιον. 

— Συγγνώμη·/, κύριε Κόμη, αν έλησμόνησα 
να σάς παρουσιάσω τον νέον αυτόν. Είναι ό κ. 
Παύλος Φόργκ, γεωργός. 

— "Ανθρωπος τού βουνού ! ορεσίβιος ! προ-
σέθηκεν αστειευόμενη ή βαρονέσσβ. 

— Ή ένσεσαρκωμένη άπόδειξις τών λόγ»ν 
μου, ίπρόαθεσεν ό ξένος, άφείς ελευθέρα·/ εξοδον 
εις τήν όργήν του. 

Εις τας λέξεις ταύτα; ό Φόργκ έγίνετο χά-

τωχρος εξ οργής. Άλλα κατά καλήν τύχην τό 

βλέμμα γυναικός ριφθέ/ έπ' αύτοϋ λάθρα καί 

χωρίς νά το νοήση τις τών παρισταμένων, ί

σχυσε να τόν κάμη νά σ ιγή ιη . Ό βαρδνος είς 

άμοιβήν της σιγής του, έθλιψεν αύτώ τήν χείρα. 

•Ό Φραγκίσκος—Παύλος έγκατέλιπε τήν συν-

τροφίαν καί άπήλθεν ε·.ς τήν έτέραν έσχατιάν τού 

κήπου. 

Έ κ τίνος παρακείμενης φρά<της εξήλθε μετ ' 

.ολίγον νεανις, ή'πς είπε χαμηλοφώνως ιώ Φόργκ: 

— Παΰλι ! πρός θεού ! τί έπραξες; 
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— Ιίεριεγέλασα γελοιωδέστατον άνθρωπον, 
άπήντησεν ό Φραγκίσκο;—-Ααυλος. Μή ίλυπή-
θης, "Κμμα,διά τούτο; 

— Εννοείται ο τ ι έκούσα άκουσα έλυπήθην. 

Δύνοσαι νυν νά επανόρθωσες τό άδικοιιολόγητον 

τοΰτο διάβημα σου; 

— Ά λ λ α , δεσποινίς... στί.θι... 

Ή vjâvi; 3μ«; ΐρυ^ε πρός τήν οικία/ έν τ«-

Έν τη ψυχη τού Φραγκίσκου—Παύλου εί-
σέδυσεν ή ιδία δτι παρεξετράπη μεγάλως. Ή 
εξαιρετική έν τη οίκίί): του βαρόνου θέσι; του 
δέν άφ·.νεν αϋ·.ό/ να παρατηρήοη κατά ποίον τώ 
έπετρέπετο νά έκδηλοι τήν άτομι/.ότητά το/ . 
Δια τούτο τέως ήγνόει δτι δέν πρ'-σηνέχθη κα
λώς, Ό βαρώνο; συνηντήθη κατά τρώτην φο
ράν μετά τού Φραγκίσκου, οπόταν ou roc, επι
στρέφων έκ τών περί τήν φ/σικήν σπο/δών του 
έιτειρατο να παρεμπόδιση τον έφημέ ιον του 
χωρίου να σημάνη του; κώδωνας τή; έκκληιία; 
κατά τήν δνσ«η·|ιν φοβερά; καταιγίδος. n A v 
δέν παρενέβύινεν ό βαρώνο;, ό Φόργκ καί ό ε
φημέριο; θα έγρονθοκοποϋντο. Ά λ λ ' ό Φραγκί
σκος—Παύλος καί ό ευγενής βχρώνο; δέν έσχε-
τίσθτ,σα/ έκτοτε. Τούτο συ\έβη βαθμηδόν κοί 
χατ' ολίγον. Ο γέρων Φόργκ δεν έπέτρίπε τώ 
υΐώ του νά πλησιάζη τον βαρόνον. Παρεδέ/ετο 
μέν ότι ούτος η-ο αξιοσέβαστος άνήρ, άλλ ' ητο 
προκατειλημμένο; κατά παντός προσώπου μή α
νήκοντος εις τήν τάξιν του. Et; ταύτα προσέτι -
θετό χαί λόγο; τι; ισχυρότερος* ή l i t e ό'τι δίν 
ήδύνατό τι; νά εύρη τήν εύτυχίαν παρ» τοί; Βέ
βηλο!; κατόχοις τού ναού τού Θ:ού. Μόνον οπό 
ταν ό υιός του απεφάσισε νά διαδεχθη αυτόν fy 
τώ έπαγγέλματι, καί δταν ή έν τώ αύτώ χω-
ρίω συμβίωτ.ς κατέστησε τάς σχέσεις τω< στε-
νωτέρας, παρεδέχθη ίνα ο υιό; του πλησιάζη τον 
χύριον τού φρουρίο.1, και αφού έπανεΓλημμένω; 
έδήλωσεν ό νεανί»; δτι ποθεί τούτο. 

(ακολουθεί.) 
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ΔΥΟ ΑΡΑΒΙΚΑ Α.λΈΚΛΟΤΛ. 

Α ' . 
Ό εμίρης τ ή ς φυλής Μπένη-Τάϋ ει-

χεν ώραιοτάτην θυγατέρα, καλουμένην 
Γ κ ά μ α ρ, ήτοι Σ ε λ ή ν η ν . Ό Φεράμπ» 
υιός του αρχηγού γειτονικές φυλής, ή -
ράσθη αύτη ; , έσχε δέ το ευτύχημα ν 
άνταγαπηθή θερμώς. Ό της νεανίδος πα
τήρ, νοήσας τα συμβαίνοντα, διέταξεν 
αυτήν νά παύση διατελούσα εις σχέσεις 
έρωτιχάς προς τον νέον, g συγχρόνως δέν 
έδίχθη αυτόν πλέον εις τήν οίκίαν του, 
ουδέ ηθέλησε ν' ά*ούση τάς περί γάμου 
γενομένας αύτω προτάσεις, προσθείς ότι 
ή Γκάμαρ προωρίσθη διά τόν έξάδελφόν 
της Τάμερ. 

ΙΙαρά τοις Βεδουίνοις υπάρχει εθο:, 
ύπενθυμι'ζον τό υπό τής παλαιάς δια
θήκης άναφερόμενον, καθ' δ ό πλησιέσ
τερος συγγενής προτιμάται, προκειμένου 
περί γάμου. ' Α λ λ ' ή Γκάμαρ, μηδαμώς 
λαμβάνουσα υπ' ό'ψιν τήν έγχώριον συ-
νήθειαν, μηδέ φοβούμενη τάς άπειλάς 
τού πατρός της , έπέμενεν απορρίπτουσα 
τόν έξάδελφόν της καί άγαπώσα πλειό-
τερον τόν Φεράμπ, μεθ' ου διετέλει εις 
συνεννόησιν, μ ' όλα τά παρεμβληθέντα 
αύτη προσκόμματα. Ούτος δέ, βλέπων 
ότι δέν ήδύνατο νά λάβη τήν συγκατά· 
θεσιν τών γονέων της , απεφάσισε ν 'άρ -
πάση αυτήν. Διό τή άνεκοίνωσε τόν σκο-
πόν του μέσον γραίας τινός δωροδοκη-
θείσης. Ή Γκάμαρ συγκατετέθη. Ό δέ 
Φεράυπ, είσχωρήσας είς τήν φυλήν τού 
Μπένη-Τάϋ μετημφιεσμένος είς. έπαιτην, 
έλαβε μετ 'αύτ·ης συνέντευξιν, καθ 'ήν 
συνεφωνήθη ή ώ?« τής φυγής. 

Α Π 

Περί τό μεσονύκτιον, ή νεάνις εξήλθε 
λάθρα της πατρικής σκηνής, συνήντησε 
τόν περιμένοντα αυτήν έραστήν έξω τών 
σκηνών, ίππευσε μετ ' αυτού ζωηρόν Γπ-
πον, καί έγένοντο αμφότεροι αφανείς. 

' Α λ λ ' ή ταχεία- φυγή δέν ήδύνατο νά 
απόκρυψη τήν πράξιν της άπό τό άγρυ-
πνον όμμα τού ζηλότυπου Τάμερ. Ούτος, 
αγαπών περιπαθώς τήν έξαδέλφην του, 
καί έννοών νά έξασ /ήση τά δικαιώματα 
του, ήγ,ούπνε'. προ πολλού καί παρετήρει 
απαρατήρητος τά διαβήματα του άντε-
ραστοΰ του. Τ ή ν νύκτα έκείνην «καιρο
φυλακτεί Ιν τή πε,διάδι, συλλαβών υπό
νοιας, καί παρετήρησε τήν φυγήν τ ' ίν 
δύο εραστών, ους καί παρηκολούθησεν. 

Ό Γππος τού Φεράμπ, τ α χ ύ ; ώς ό άτ. 
νεμος, έδιπλασίασε τ·ξν ταχύτητα του, 
διερεθιζόμενος υπό τού κυρίου του, άλ
λά, πιεζόμενος υπό τό βάρος τών δύο α
ναβατών του, απηύδησε πλέον καί δέν 
ύπήκουεν εις τόν πτερνιστήρα. "Επεσε ! 

Ό Φεράμπ, βλέπων τόν Τάμερ π λ η 
σιάζοντα, αποθέτει χαμαί τήν έρωμένην 
καί ετοιμάζεται νά προάσπιση αυτήν. 
Φοβερά πάλη συνήφθη. Ό Τάμερ , ν ική-
σας, φονεύει τόνΦεράμπ >$ λαμβάνει μεθ 
εαυτού τήν έξαδέλφην του. Καταβληθείς 
όμως έκ τε τού καμάτου καί της προς 
τόν άντεραστήν πάλης, άπεκοιμήθη έπί 
τινα στιγμήν παρά τό πλευρόν αύτη ; . 
Τ ί πράττει τότε ή Γ κ ά μ α ρ ; δράττεται 
τού ξίφους τού εξαδέλφου της , αιμοστα
γούς έτι έκ [τού αίματος τοϋ έραστοϋ 
της , καί αποκόπτει δ ι 'αυτού τήνκερα-
λήν τού Τάμερ. Είτα αυτοκτονεί διά τού 
ιδίου ξίφους. Τ ή ν έπιοΰσαν οί διαβάται 
απήντησαν τρία πτώματα. 
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Β ' . 

Ό Γιαβάλ,Βεδουίνος της φυλήςΒούλδ. 
" Α λ η είχε φορβάδα περιώνυμον. Ό ' Α σ -
σάμπ πασσας, βεζύρης τότε της Δαμα
σκού, τω έποίησε ποικίλας προτάσεις 
καί προσφοράς, όπως απόκτηση αυτήν, 
άλλά ματαίως· διότι ό Βεδουίνος άγαπα 
τόν Γππον του όσον καί τήν σύζυγόν του, 
Προσέδραμε τότε ό πασσας εις άπειλά: , 
άλλά καί αύθις άνευ αποτελέσματος. 
Τότε έτερος Βεδουίνος, Γιαφάρ καλού
μενος, προσελθών ενώπιον τού πασσδ, ή -
ρώτησεν αυτόν τί τω έδιδεν, άν τω άπε-
κόμιζε τήν φορβάδα τού Γιαβάλ· 

— Θά έγέμιζον χρυσίον τόν σάκκον 
σου έν ω θέτεις τήν κριθήν, απήντησε^ 
6 πασσας, νομίζων ότι τούτο δέν θά κα-
τώρθου ό Βεδουίνος. 

Τ ό γεγονός διεδόθη τήν έπιοΰσαν α
πανταχού. Ό δέ Γιαβάλ τήν νύκτα προσ-
έδενε τήν φορβάδα του έκ τού ποδός διά 
σιδηράς ά?.ύσσου είς κρι'κον σιδηρούν, 
προσηρμοσμένον έπί της κλίνης του. 

Περί τό μεσονύκτιον ό Γιαφάρ εισέρ
χεται λάθρα είς τήν σκηνήν τού Γιαβάλ 
καί τοποθετείται μεταξύ τών δύο συζύ
γων. Είτα ώθει ελαφρώς ότέ μέν τούτον, 
ότέ δ' έκείνην. Ό σύζυγος υπέθετεν ότΐ' 
ώθειτο ύπό τής συζύγου του ,αύτη δ'ύπ 
εκείνου, καί ούτως έκαστος άπεσύρετο 
μικρόν, κάμνων Οέσιν εις τόν όμόκλινόν 
του. Τότε ό Γιαφάρ, λαμβάνει τήν φορ
βάδα καί ώθών τον Γιαβάλ, τω λέγει : 

— Είμαι ό Γιαφάρ, όστις σοι αφαι
ρώ τήν φορβάδα σου καί σ' ειδοποιώ έγ_ 
καίρως. 

Ταύτα δ' ειπών, άπέδρα. Ό Γιαβάλ 
έρμα έξω τής σκηνής, καλεί ά λ λ ο υ ; ίτ-

πεΐς φίλους του, ιππεύει τόν Γππον τού 
αδελφού του, καί έπί τέσσα'ας όλας ώ
ρας καταδιώκει τόν Γιαφάρ. Ό Γππος 
τού αδελφού του ήτο κατώτερος τού Ε
δικού του. Κεντώμενος όμως υπό τού 
Γιαβάλ υπερέβη πάντοΤς καί σχεδόν είχε 
καταφθάσει τόν Γιαφάρ, όταν ό αδελφός 
του τω κραυγάζει : 

— Πίεσον τό δεξιόν ώτίο» του ! 
Σημειωτέον ότι έκαστος Βεδουίνος εκ

γυμνάζει τόν Γππον του είς σύνθημα τι. 
Τού συνθήματος διδο/ένου, ό Γππος τρέ
χει μετά πάσης του τής ταχύτητας. Τό 
σύνθη/α τούτο δέν ανακινεί ό Βεδουίνος 
ούδ' ί ίς τόν υίόν του. Ποιείται δέ χρή<Λν 
αυτού έν έσχατη άνάγκν). Τό σύνθημα 
τού ίππου τοϋ αδελφού τοϋ Γιαβάλ ήτον 
ή πίεσις τοϋ δεξιού ώτός. 

Τ ω όντι, ό Γππος έδραμεν ώς άστρα-
πτ. Κατέφθασε δέ τόν άρπαγα τής φορ-
βάδος του. Ά λ λ ά τί νομίζετε ότι έπρα -
ξεν ό Γ ι α β ά λ ; έλαβε τήν φορβάδα του 
καί έφόνευσεν ίσως τόν άρπαγα ; ουχ ί ! 

— Προτ ιμώ νά χάσω τήν φορβάδα 
μου, εϊπεν αυτός, παρά νά ίδω άλλοιου-
μένην τήν φήμην της. Δέν ανέχομαι νά 
λεχθή ότι άλλος Γππος έφάνη ταχύτε
ρος τού έμοΰ. Φεύγω λοιπόν καί θά είπω 
ότι δέν τόν κατέφθασα. Ούτω Ο' άπωλέ-
σω τήν φορβάδα μ>υ, άλλ ' ουχί καί τήν 
φήμην της. 

Σημειωτέον ότι οί λοιποί έφιπποι ει-
χον μείνει τόσω οπίσω, ώστε δέν έβλε-
πονού ιε τόν άρπαγα τής φορβάδος,ούτε 
τόν όιώκτην του Γιαβάλ. 

"Εστρεψε τότε ό Γιαβάλ οικαδε, ό δέ 
Γιαφάρ, κομίσας τό ζώον τώ πασιά, έ
λαβε τήν ύποσχεθεΐσαν άμοιβήν. 
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Ο Α Μ Π Ο Υ - Μ Π Ε Κ Ρ . 

*0 Μωάμεθ, άπνθνήσκων, 5èv> ίγκατελιπίν 

άβρεν τέκνον, ουδ' υπέδειξε τόν μέλλοντα να 

διαδεχθη αύτόν.Μό 'Ον έν τή* τελευταία αυτού 

ασθένεια, επιφόρτισε τόν Άμπού-Μπέκρ v ' i v a -

πλήρωση αυτόν ώ; τοποτηρητής ή Κβλίφης 

εις τάς θρησκευτικά; τελετάς. Άμποΰ Μπέκρ 

σρχβιστί σ η μ ί ^ ε ι πατήρ τής πζρθένου, και τό 

αληθές δνομα τού πενθεροΰ τον Μωάμεθ ητο 

Ά β δ α λ λ ά χ Ά τ ί κ . θανόντος τοΰ προφήτου, δ 

Ά μ π ο ΰ - Μπέκρ παρουσιάσθη ώς δ ιάδοχο ; αυ

τού και έσχε; άντίζηλον τον γαμβρόντοΰ Μω

άμεθ Άλήν. Ό Όμάρ , εϊ; των ενδοξότερων 

μουσουλμάνων στρατηγών, υπεστήριξε τον 

Ά μ π ο ΰ Μπέχ,ρ και συνέτεινε σπουδαίω; δπως 

ούτος άναλάβη τήν διπλήν έξουσίαν, '/jv έξή -

σκε δ Μωάμεθ. 

Ί1 εκλογή τοΰ Άμπού-Μπέκρ ώ; Καλίφου, 

είναι το aiTtov έ; ου προήλθε το μέγα σχίσμα, 

όπερ χωρίζει είς δύω του; δπαδούς του Κορα

νίου. Οί μέν, καλούμενοι Σχίται , δέν παααδέ-

χονται ώ; δ ι ίδοχον τοΰ Προφήτου τον Ά μ 

ποΰ Μπέκρ, 3ν θεωροΰσιν ώ; σφετερισθέντα 

τήν Καλιφικήν αρχήν, ήτις άνήκεν εί; τον 

Άλήν, οί δέ, καλούμενοι Σουνίται, άναγνω-

ρίζουσιν αυτόν ώς νόμιμο ν διάδοχον τοΰ Μω

άμεθ, θ ! Πέρσαι είσΐ Σχίται , οί δέ Τούρκοι 

Σουνίται. 

Ό προφήτης ζών έπραξε πολλά, αλλ* 6πε-

λείποντο πλείονα. Ό Ά μ π ο ΰ - Μπέκρ ένόησεν 

οποίαν σδόν ώφειλε ν ' άκολονθήση και αυτήν 

διέτρεξε μ ; θ ' ικανότητος ουχί κοινή;. Ό τ ε 

το 6 3 2 άπέθανεν δ Μωάμεθ, ή Αραβία ητο 

σχεδόν άπασα ΰποτεταγμένη, άλλά μετά τόν 

θάνατον του, πλήθος άλλων προφητών άνεφά-

νη και στάσεις πολλαί έξ-ρράγησαν. Ό Ά μ 

ποΰ - Μπέκρ, βοηθούμενος υπό του ατρόμητου 

Κ α λ έ δ , τοΰ έπικληθέντο; η_ <ίσπά9η τον θίον* 

και τοΰ αήττητου Όμάρ , ήδννήθη νά έπανα-

φίρη τήν τάξιν έν Αραβ ία , μεθ' δ, φοβηθεί; 

τάς γενομένας μεγάλας ζημίας και ίδών ότι 

ο! πλείστοι τών συντρόφων τοΰ Μωάμεθ έπε

σαν μαχόμενοι, απεφάσισε νά συνάρμοση εις 
^ν βιβλίον πάσας τάς σωζομένας τότε παραδό

σεις περί τών λόγων καΐ έργων τού Μωάμεθ, 

και συνέλεςεν επί τό αυτό τά διεσπαρμένα 

φύλλα τού Κορανίου. 

Ο ζωηρός προσηλυτισμός τών Μουσουλμά

νων και ί) κχταβιβρώσκουσα αυτού; φιλοδο

ξία δέν ήρκούντο ει; τήν εΐρήνευσιν τ ή ; Α ρ α 

βία; . Έπόθουν τήν κατάκτησί ' του κόσμου 

δλου. Μόλις δύο έτη μετά τόν θανάτου τοΰ 

Μωάμεθ α'ι φοβεραί αυτού λεγεώνε; κατέκλυ

σαν τήν Συρίαν. Στρατός αραβικός υπό τόν 

Καλέδ οδεύει πρός τόν Ιίύφράτην, ένώ έτερα 

στρατιά ωθεί, διώκει και σκορπίζει τόν πεφο-

βισμένον στρατών τοΰ Ηρακλείου. Εύνοϊκωτέ-

ρας περιστάσεις δέν ήδύναντο οί "Αραβες νά 

έλπίσωσι. Τό βυζαντινόν κράτος, άνευ ζ ω ή ; 

και ενεργεία;, ητο καταδεδικασμένον εί; έπο-

νείδιστον έδυναμίαν, ή δέ Περσία,καταβεβλημ-

μένη άπό αλλεπαλλήλου; αιματηρά; ήττας, 

ητο έτοιμο νά υποκύψη εί; τόν πρώτον ν ι -

κητήν δστι; ήρέσκετο νά καθυποτάξη αυτήν. 

Ό ύπό τού Καλέδ αγόμενο; στρατό;, γενόμε

νος κύριος τού Ιράκ και άλλων Περσικών ε

παρχιών, συνηνώθη μετά του προσβαλόντος 

τάς κτήσεις τοΰ Ηρακλείου στρατού. Αι δύο 

στρατιαί, ΰπερέχουσαι τοΰ βυζαντινού στρα

τού κατά τε τήν πειθαρχία» κ ι ΐ τόν αριθμόν, 

συνήψαν πρό; αυτόν μάχην και τόν κατεν ίκή

σαν. Τότε α'ι μεταξύ ι τοΰ Ευφράτου και τής 

Μεσογείου χώραι διέφυγον τών χειρών τών 

βυζαντινών και περιήλθον εις τάς χείρας τών 

Μωαμεθανών. Μόνη ή Δαμασκός, υπερασπιζό

μενη υπό ίσχυρίς φρουράς, έμενε πιστή εί; 

τόν αυτοκράτορα τοΰ Βυζαντίου. Πολιορκ/ι-

θεϊσα δέ, παρεδόθη τήν 8 Αυγούστου 635 

εί; τόν Ά μ π ο ΰ - Μ π έ κ ρ , ίστ ις τήν αυτήν ήμέ-
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ραν απέθανε, διαμείνα; étti δύω έτη Κ α λ ί -

Ό Ά μ π ο ύ Μπέκρ ητον ουχί τυχαίο; άνήρ. 

Ανεξαρτήτως τών υπερβολικών επαίνων ου; 

τω άπονέμουσιν οί μουσουλμάνοι, κρίνοντες 

αυτόν έκ τών πράξεων του, τόν θεωροΰσιν έν 

τε τη πολιτική και τη πολιμ ική τέχνη ίσον 

τω Μωάμεθ. Τό δπό τούτου θεμελιωθέν κρά

τος, ήθελεν έξαφανισθή, εάν αί σοβαραί χείρε; 

του Άμπού-Μπέκρ, δέν έστεοέουν τά κλονού-

μένα αυτού θεμέλια, και δέν έβάσιζον αυτό 

επί αδιάσπαστου ένότ.ητος. 

Ό τ ε έξέλιπεν έκ τής σκηνής ό Μωάμεθ, ό 

θρίαμβος τοΰ ισλαμισμού i r ò προβληματώ-

δ η ; κα5. τό υπ' αύτοϋ άρξάμενον έργον, ήδύ-

νατο νά καταστραφή, ελλείψει ανδρός ικα

νού ν ' αποπεράτωση αυτό. Ό άνήρ ούτος ητο 

ό Ά μ π ο ΰ - Μπέκρ. Γίνεται Καλίφης και .μετά 

δύο έτη, ό μωαμεθανισμό; δέν είναι θρησκεία 

αδύνατο;, κλονουμένη, άβιβαία, η ; ή υπαρξις 

έξήρτητο έκ τή ; ΰπάρξεω; ένα; άνθρωπου, άλ

λα καθίσταται θρησκεία πανίσχυρο;, ενώπιον 

τ ή ; δποία; κράτη, θρησκείαι, συστήματα καΐ 

ήθη καταπίπτουσι μετά ηχηρού πάταγου. 

Προχωρεί άνατρέπουσα τά πά/τα ώς τά φο

βερά εκείνα μετέωρα, άτινα διατρέχουσι του ; 

ουρανούς ένσπείροντα τόν τρόμον. ' U ακράτη

τος αυτής πνοή εξολοθρεύει στρατού;, μετα

βάλει είς κόνιν τά τε ίχη και ποιεί εκποδών 

παν κώλυμα. Ό τ ε άπ-ίθανεν ό Άμπού-Μπέκρ 

έν μέσιρ τών νικών, είχε ποιήσει ρίζας τόσο ν 

βκθεία;, ώστε ή βασιλεία αυτής εζησφαλίσθη. 

Έν τη μωαμεθανική Ιεραρχία ό Ά μ π ο ύ -

Μέκρ κατέχει τήν δευτέραν μετά τόν προφή. 

την θέσιν xat tlvai ό μάλλον μ ε τ ' « ί τόν τι

μώμενος. Επαινείται δια τήν αυστηρότητα 

τών ήθων αυτού καΐ τήν «ρός τήν πολυτέλει-

αν και τήν άκολαβίαν άπεχθειαν. Μετά τον 

θάνατον του δέν εδρον έν τώ ταμείω auro} 

ειμή 2ν τάλληρον. *fiv ένδυμα εϊχεν, {να δού

λο* και μίαν κάμηλον, κ«1 έκ τών urti τοδ 

στρατού κυριευομένων λαφύρων, ελάμβανε μ ό 

νον τά πρός συντήρησίν του άναγκαιοϋντα, 

τά δέ πλεονάζοντα διένειμεν είς τού; π τ ω 

χούς. Αποθνήσκων, υπέδειξεν ώς διάδοχόν του 

τόν Ό μ ά ρ . 
Έν Μανσούρα. Σ . 

ΠΟΙΚΙΛΑ 

'OMiarói'a. — Εφέτος ή "Ολλανδική γό

νιμο της θα έπαυξηθή. Α'ι Όλλανδικαί Ίνδίαι 

συνίστανται εκ 523 νήσων μικρών τε και μ ε 

γάλων, άπασών κατωκημένων. Ή νήσος μόνη 

τοΰ Βορνέου κατά τήν έχτασιν υπερβαίνει 

πάσας τάς λαιπάς, καθόσον είναι μεγαλειτέ-

ρα τής Γαλλίας. Ό πληθυσμός της δμως δέν 

υπερβαίνει τόν πληθυσμόν τού κυριάρχου Κρά* 

τους, ήτοι τά 4 εκατομμύρια. Ά λ λ ' τ) νήσος 

Ί ά β α , διά τε τήν εΰφορίαν τών γαιών της 

και τήν πυκνότητα τοΰ πληθυσμού της, είναι 

ή αρίστη τών "Ολλανδικών κτήσεων. ' U νήσο; 

αύτη, έχουσα πρωτεύουσαν τήν Βαταβίαν, 

λογίζει σήμερον 5 πόλεις,τοΟ πληθυσμού έκα

στης υπερβαίνοντος τάς 100,000 κατοίκων. 

Διαιρείται δέ ή νήσος είς 18 επαρχίας. Τςί 

1870 οί κάτο'.κοι δλοκλήρου τής νήσου ά · 

. νήρχοντο είς 19 1)2 εκατομμύρια. Ούδαμού 

τού κόσμου ό πληθυσμός ηυζήθη ταχΰτιρον 

δσον έν Ίάβα. Τώ 1816 ή νήσος ιλόγιζι 

4 μόνον εκατομμύρια κατοίκων. Έφίτβς θά 

εύρεθώσιν εν τή απαριθμήσει 23 εκατομμύ

ρια! Εντός 68 *τών λοιπόν ιτί*ντ*πλ«<τιά·ί 

σθησαν οι κάτοικο». Ή Ό λ λ α ν δ ί · , ή Ί « β « 

καΐ τό Βέλγιο» »ίσί τά τρία μάλλον κ*τφκη· 
μένα μέρη τίς γής, ;σχιτικώ; «pòi τήν é«u< 

τών εκτασιν. Πρό; δε είσί τα ιιίφορώτίρα 

κ«1 πλουσιώτιρα τοίς δφηλίον μέρη, 

Ή ΓαΛΑχή σημαία- — Τ « χρώματα τής 

Γαλλικής σημαίας υπήρξαν κ*τά διαφόροκς 

Ιποχάς τα ί ξή ; . 
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Έ π Ι Κλοδοβαίου κυανοϋν. Ε π ί Κάρολοι* 

του μεγάλου ήτον ή σημαία κνανή καί ίφερεν 8ξ 

άνθη πορφυρά. Έπί'Λουδοβίκου Θ ' . κυανή ζωη

ρά μέ χρυσά κρίνα. 'ΕπΙ Καρόλου τού Ε ' . πορ

φυρά χρυσοκέντητο;. ΈπΙ Καρόλου τοϋ Η ' . 

κυανή μέ χρυσά κρίνα έσπαρμένα και σταυ

ρόν λευκόν. Έ π Ι Φραγκίσκου τοϋ Α ' . κατά το 

ή'μισυ κυανή καΐ κατά τό λοιπόν ήμισυ λευ

κή. Έπί Ερρίκου τοϋ Δ ' . λευκή. 'Επί Αου-

δόβί/,ου Ι Ε ' . κυανή μέ σταυρόν λευκόν φέρον

τα κρίνα. 'Από τοϋ 1792 μέχρι τοϋ 1814 

τρ'χροος. Κατά τήν παλινόρθωσιν λευκή. Άπα 

τοϋ 1830 μέχρι σήμερον τρίχρου;. 

Νέα à.hÇixépavra, — ' E v j T Ö Γαλλικώ φύλ-

λω «Νέα.έφημερίδι τ ή ; Γεωργίας», απαντώ-

μεν νέαν μέθοδον κατασκευή; άλεξικεοαύνων. 

'Λπ ίδε ί χθη , λέγει ή ρηθείσα έφημερί;, ό'τι φυά-

λ η πλήρης ηλεκτρισμού κενούται ταχέως ά

νευ σπινθηροβολήσεω; καΐ άνευ εκρήξεως δια 

μέσου άχυρου, εστω καΐ μ ή μακροτέρου τών 

τριών έκατοστομέτρων. Κατά τήν δοκιμήν 

λοιπόν ταυτην, είναι εΰκολον να κατασκευάσω-

μεν αλεξικέραυνα και εις τών πτωχότερων τάς 

οικίας. Προς τούτο αρκεί να δέσωμεν δια σύρ

ματος ορειχάλκινου σχοινίον έξ άκυρων εις 

μακρόν πάσσαλον έκ ξύλου λευκού, είς τό ά

κρον τοϋ δποίου να θέσωμεν αίχμήν χαλκίνην. 

Ή προετοιμασία α ΰ : η έγενετο έν Τάρμπες, 

τοποθετηθέντων τοιούτων πασσάλων, έκαστου 

είς άπόστασιν 60 στρεμμάτων άπό τοϋ ετέ

ρου, καθ' άπασαν τήν πεδιάδα, ffxtç έπροστα-

τεύθη ούτω; άπό τε κεραυνών καί γαλάζης· 

ΈΆεημοσύγη.— Ό Βαρώνο; Ροσίλδ επεμ· 
,ψέποτε 500 φράγκα δια του; πτωνού; δέν 
ενθυμούμεθα τίνος κοινότητος. Ό Μψύιωρ 
επήνεσε τήν πρ άξιν ταύτην τοϋ τραπεζίτου. 

Τήν έπαυσαν δ Φιγα/ώ μετέφερεν εις τάς 

στήλας του τό υπέρ τοϋ Ροσίλδ διάφορον τοϋ 

Μψύτορος, προσθείς τήν έ ξ η ; σημείωσιν. 

« Τ ώ δντι, ό τύπος πολλάκις μεροληπτεί είς 

τρόπον προξενοϋντα λύπην. Διατί να άναγγέ-

λωμεν τάς αγαθά; πράξει; τοϋ δείνος, τάς δέ 

τοϋ δίϊνος να σιωπώμεν; Είς τών συνεργατών 

μας έφάνη χθες πολύ τοϋ Ροσίλδ γενναιότερος. 

Προσέφερεν υπέρ τίνος πτωχοϋ 10 λεπτά, ά-

περ αναλόγως της περιουσίας του είσΐ πλείονα 

τών 500 φράγκων τοϋ κ. Ροσίλδ .» 

Παχυ.ϊη ίίγνοια. — Απίστευτος είναι ή 

αμχθεια ήτι ; βασιλεύει πολλαχοϋ της Ουγ

γαρίας. 'Εν Δόμβω πρό πολλού δέν ε ϊ / ε βρέ

ξει. Οί δεισιδαίμονες κάτοικοι τού ρηθέντο; 

χωρίου έμέμφθησαν διά τοϋ:ο έπί μαγεία 4 

εκ τών γυναικών τού χωρίου, ά; περ έζήτουν 

νά ρίψωσιν εί; τάν ποταμόν. Αι άτυ/ε ίς έκεί-

ναι κλαίουσαι έρρίφθησαν είς τό ύ'δωρ, καΚ. . 

ώ ! τοϋ θαύματος ! βροχή ραγδαία έπεσκέφθη 

τό χωρίον μετ 'ολ ίγον . Έκ τών τεσσάρων δ-

μως δυστυχών, η μία ετρελλάθη, ή άλλη ήσ-

θένησε, αί δέ λοιπαΐ δύο έσώθησαν. Έ ν άλλω 

χωρίω τής Ουγγαρίας έβαπτίσθησαν οί κώδω

νες της εκκλησίας είς τόν ποταμόν, δπως ούτω 

προκληθή αετός ! 

TvKoypayixòr Λάθος. — Γαλλική τις ίο;;-
μερίς κατεχώρισε διάφορόν τι περί κατασκευής 

βουτύρου κατά λάθος τοϋ σελιδοποιού έν τώ 

μέσω λογοδοσίας τινός τοϋ Διευθυντού εται

ρίας. Τοϋτο ένεθύμησεν ήμϊν έτερον τυπογραφι. 

κόν λάθος, όπερ έποιησεν άλλο Γαλλικόν φύλ-

λον. Ό Θιέρς είχεν αποτείνει προσλαλιάν τώ 

Λουδοβκίω Φιλίππω, έν ή , κατά τήν εφημερίδα» 
έλεγε: 

— Μεγαλειότατε ! δέν έχω ή μίαν μόνον 

λύπην, έκείνην τοϋ νά μ ή δύναμαι νά στραγ

γαλίσω υμάς τε καί τήν οίκογένειάν σας. 

Είχον συγχυσθή αί γραμμαί, τεθεισών δύο 

τοιούτων εκ τίνος διαφόρου, έν ω έγενετο λ ό 

γος περί τίνος κακοίργβυ, είς τήν προσλαλιάν 

τοϋ Θιέρς. 

Καί "Αμερικανική τις έφημερίς, συγχύσασα 
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τάς γράμμα; διαφόρου περί εγκληματικής τίνος 

πράξεως μετά τίνος διαφόρου άφορώντος ε'.ς 

χημικόν πείραμα, εγραφεν: 

α Ή ατυχής κυρία Χ . . . ευρέθη έν τή κλίνη 

τ η ; αίμοτόφυρτος... Ό διάσημο; χημικός Οέ-

σας αυτήν εντός χύτρας, ήσθάνθη μετά τήν 

βράσιν οσμήν άρωματώδη καί ύπόξυνον».... 

Ό ν'ώς τοϋ άρχιμουσιχοϋ. —"Αρχιμουσι

κό; τι; είχεν υίάν μόλις μονοιτή . Καθ $ν ε-

π ο / ή ί τό τέκνον του τοϋτο ίπασχεν έζ οδον

τοφυΐας, έξίβαλλε φοβερά; κραυγάς ακριβώς 

καθ' ην στιγμήν δ· πατήρ έζήτει μίλωδίαν 

τινά. Ό πατήρ οργίζεται. Ί3 μήτηρ δικαιο

λογεί τό τέκ-ον της, λέγουσα: 

— Τό καϋμένο, έχει δίκαιον νά κραυγάζη, 

αφού πάσχει. 
— 'Ας έκραύγαζε τουλάχιστον μελωδικώ;, 

είπεν δ πατήρ. 

'// άμφιβοΛία τον δημάρχου. — Ή Κ ' Ε ' 
φημερις τής Μεσημβρία;» δημοσιεύει τήν εςής 
προτότυπον είδησιν. 

Ά γ γ έ λ λ ι τ α ι δ γάμο; τής Μαρίας Χριστίνας, 
ην εϊχομεν ιδεί πρό τινο; έν Μασσαλία.· 'Εκ-
κεντριχό; τις "Αγγλος ήράσθη αυτής μανιω
δώς. Ή ρηθείσα γυνή εχει, ώ; γνωστόν, δύο 
κεφαλά;. Ό γάμο ; τελείται κατά τά τέλη τοϋ 
μηνός. Λέγεται ό'τι δ μελλόνυμφο; κέκτηται 
μεγίστην περιουσίαν. Ό δήμαρχο; έν τούτοι; 
τής πόλεως, έ\0α πρόκειται νά τελεσθή" δ γά
μος, έζήτησε τήν γνώμην τοϋ εφετείου τής 
Α ί ξ εάν πρέπγ νά Ιπιτρέψη τήν άδειαν τοιού
του γάμου, χωρίς νά διατρέχη τόν κίνδυνον 
να τίμωρηθή ώς έπιτρέψα; διγαμίανΙ 

Υπομονή συζύγου. — Ρυνή τι ; έν Β ι λ · 
γίω καταγγελθείσα έσχάτω; έπί δηλητηριά
σει, καί βλέπουσα έαυτήν κινδυνεύουσαν νά 
καταδικασθ/ί, παρεκάλεσε νά άκροασθώσι τόν 
σύζυγόν τ η ; ώ; μαρτυρήσοντα υπέρ αυτή ; . 
Παραχωρηθείσης δέ τ ή ; παρακλήσεω; ταύ
τ η ; , έλθών ούτος διεκήρυξε μετά Θαυμαστή; 

άπλότητο; ότι ή καλλίτερα άπόδειξι; τ ή ; ά-

θωότητο; τ ή ; γυναικός του ήτον ότι αυτός 

ήτον ακόμη μ ί ταξύ τών ζώντων. ((Είμαι πε

πεισμένος, άνέκραξεν, ότι έάν ή σύζυγος μου 

είχε τήν έλαχίστην διάθεσιν νά δηλητηριάση 

δπο-.ονοήποτε άνθρωπον, ήθελεν αρχίσει άπό 

έαέ τόν ίδιον, τόν οποίον αποστρέφεται εγ

καρδίως άπό δέκα ήδη ετών. 

Ή μαρτυρία αυτή έκίνησεν είς γέλωτα 

τού; δικαστάς καί απέλυσαν τήν γυναίκα. 

ΕΙς άμηονάτος παράδοξος. — Δυστυχή, 

έ"λεγεν δ πρόεδρος δικαστηρίου τινός εί; τινα 

μέθυσσον, είναι αύτη ή εικοστή φορά καθ' ί ν 

καταδικάζεσαι έπί μέθΐ}. 

— Κύριε πρόεδρε, άπήντησεν δ κατηγο

ρούμενο;, άν ημπορούσα ν άμποναριστω, ή 

θελε μού στοιχ ί ιε ι 'λιγώτερο. 

Ό Έρΐέστός [Ρόσης. — Καταχωρίζοντε; 

του; υπέο τοϋ διασήμου ηθοποιού κ. 'Ερ. Ρό -

ση στίχους τοϋ φίλου κ. Λαζαριδου, δέν δυ

νάμεθα ν 'άντιστώμεν εί; τόν πειρασμόν τοϋ 

νά προτάξωμεν καί ημείς δυο έπί τοϋ αντι

κειμένου λέξεις. 

Ό κ. Ρόσης δέν έχει βεβαίως ανάγκην 
τών ημετέρων επαίνων. Ή οικουμένη έχειρο-
κρότησεν αυτόν τοσάκις, τόσας άφθονους έδρε
ψε δάφνα; δ βασιλεύς τής σκηνής, ώστε έ*ν 
χειροκρότημα ημέτερον 'προστιθέμενον, θά έ
χανε τόν ήχόν του έν μέσω τοϋ μεγάλου οικου
μενικού πάταγου, εν φύλλον δάφνη; ημέτε
ρον, θά έγενετο άφανέ; έν μέσω τ ή ; σωρείας 
τών δαφνών αΐτινε; καλύπτουσιν αυτόν. 

Δέν πρόκειται λοιπόν νά έπαινέσωμεν αυτόν, 
αλλά νά πληρώσωμεν τόν πρό; αύτόν"φόρον 
τοϋ θαυμασμού μας. 

Μετά τούτο εΰχόμεθα αΰτώ κατευόδιον. 

Κ α ί h άλλο δμως εΰχόμεθα, νά άξιωθώμεν 

καί αύθις νά ϊδωμεν έν μέσω ημών τόν κ. 

Ρόση* έν άλλϊ) εποχή, όπως άνετώτερον καί 

πλειότερον τον θαυμάσωμεν. 
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Ρόαση ! "II φgai; σ ' έπλασε μεγάλον καλλιτέχνη. 
/.' εϊς χείρας σου παρέοωχε τό σχήπτρον τη; σχηνής· 

Ό κόσμος όλος έκθαμβος την τέχνην σου θαυμάζει 
/.χι πρά ποδών σου χαίουσι θυμίαμα τιμής. 

Σ υ , τα μυστήρια χρατείς τή ; φύσεως ε?ς χεΓρας, 
Μ' ό>; Ραφαήλ, oj; Απελλής την φύαιν ζωγραφίζεις. 

Ή Μελπομένη γαυριί οπόταν Σέ προσβλέπη, 

ϊτιτήν τέ/νην εντελώς χ ' έχ βάίους την γνωρίζεις. 

Έ ν Άλεξανδρεία 18[30 Ιανουαρίου 1881 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΑΖΑΡΙΑΗΙ 
Ιίθο-ο.ος τοΰ ελλ. δραμ. θιάσου « Μ Ε Ν Α Ν ' Λ Ρ Ο Γ » 

Τ Η ι Δ Ι Α 2 Η Μ Ω 1 Η Θ Ο Ρ Ο Ι Ω ' 

Υ Α Κ Ι Ν θ Η U E T Z Α Ν Α 
Κατά ττ,ν έσπέραν της υπέρ αυτής εύεργετιχής 

παραστάσεως. 

1 
Ποσάχις μ ' Ιβανήγαγες εις 'έτη παρελθόντα, 

Και μ ' έ'χαμες τοΰ έρωτος τό σθένος v i γνωρίσω ! 
ΙΙοσάχις μέ μετέβαλες άπό νιχρόν εις ζώντα 
Και μ ' έ'χαμες χα\ ά'χοντα ώς μείραξ να δαχρύσω I 

Ποσάκις μέ παρέσυρες ει; τών παθϊόν ΟυΛλας 

Κα1: έ'γιινα της τέχνη; σου αιχμάλωτο; σχιΐ, 

Εαι έ'χλαιον äv έκλαιε;, χ' έγέλων äv έγέλας, 

Και τής ψυχής μου Ιγεινες ίθύνουσα 6εά ! 

Άλλα έδώ,..ε'ς ίποχήν άφίχΟη; άμουσίας, 
Ε!ς έποχήν έχπτώσεω; χα\ φιλοχρηματίας. 
Έδίο 6 πότο; διοιχεΓ, τό χρήμα βασιλεύει 
Κι' 6 κόρδαξ μόνον του; θνητού; ίλχύει χαί μαγεύε·.. 
Τας δάφνας, δς περ Εδρεψες δπου τής γής μετεόης, 
Μή ζήτει νΰν...τά διατ'ι χα\ μόνη τό μαντεύεις. 
ΆρχέσΟητι ϊ έ σήμερον ε?ς τας χειροκροτήσεις 
"Ολίγων φίλων των Μουσών, χα\ μή τάς λησμονήσεις. 
Εϊν'εΰφημίαι τή; ψυχής χαί Οχι χολαχείαι 
Κ ' ενώπιον της τέχνης σου άγναι γονυκλησίαι. 

3 
Συγγνώμην 5ν οί στίχοι μου ι'ισ'ι χατώτεβο· σου" 

Ρόδα δέν φύονται εύΟαλή 

Ό π ο υ ή Μοΰσα δέν λαλεΓ. 

'Ελλείψιι pdòwv, δέχθητι έ\ άνθος του ναρκίσσου. 

( 1875 ) 

Λ Υ Σ Ι Σ 

τοΰ έν τό) προηγ. φυλλαδί'ω αινίγματος 

Φ ύ .1Λ ο Ύ 

Λύσις τοΰ Γρίφου 

EXc cìvròc äf ιστός, αμύνεαθαι περί πάτρκ-

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α 

Ό σ ο ν äv Οέλης λέγε π ω ; τίποτε δέν είμαι 

Καί περιττόν στον χόσμον π ω ; δήθεν εγώ χεΓμαι. 

Μάθ'δμως πώς ό κόσμο; είναι υ'ός μου, κι' ότι 

Τοΰ σύμπαντος αρχή του ειμί εγώ ή πρώτη. 

Αέν μ* ευρες ; τότ' !2έ με εις τα κατάστιχα σου. 

' Ε γ ώ , συ/να εκφράζω, Ιγώ, τα -χρήματα σου. 

Γ Ρ Ι Φ Ο Σ . 


