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Έ ν  τού το ις  δέν παρήλθε πολλή  ώρα,καί έπε- 
φάνη ζωηρά  καί φ ιλομειδής ή Μ ά β ιγγα  τρ έ 
χουσα προς έμέ. Μ ετά  τ ινα ς  αστείου ; καί δη
κτικούς υπαινιγμούς τή ς  πρός τή ν  θάλασσαν 
δειλίας [/.ου,

—  Μέ ήκουες, είπε, πώς ¿γελούσα π ά ν το τε  
δυνατά ; επ ίτηδες τό  έκαμνα. Δ έν  ήξεύρβις τ ί  
άστεΤος που είναι ό ια τρ ό ς .Ό ,τ ι  καί άν 'π ή  θά 
σέ κάμνι νά γελάσης. Κ α ί έπειδή ή μητέρα εί
ναι ολίγον ασθενής, καί επειδή  του  άρέσκουν, 
λέγει, τ ά  γέλο ια  μου, όλο τό ν  καιρό δέν έλει- 
ψεν άπό τή ν  xa.fiπ ίν α  μας. Τόν ήκουες πώς μ ’ έ- 
καμνε καί ’γελούσα ;

—  "Ο χ ι, είπον, εκείνον δέν τό ν  ήκουα,άλλά 
ήκουα. σέ, καί τόσψ  περισσοτέρα ή τον ή εύχα- 
ρίστησίς μου. Δέν ήζεύρεις πόσον μουσική μ ’έ- 
φαίνετο ή φωνή σου, πόσον ωραία !

—  Κ ατεογάρη  !— άνέκραξεν ή κόρη, δυσπί- 
στως μορφάζουσα.— 'Αφού λοιπόν Οέλης νά μ.έ 
κολάκευες, άκουσε νά σέ ’πώ . Κ ’ έγώ  σέ ήκουα 
καμμιά φορά, άλλά  α υ τό  νά σέ 'π ώ  δέν ή το  
πολλή εύχαρίστησις, δ ιό τ ι  ή  μουσική πού έ- 
καμνες ή το ν  τρομ,ερά παράχορδη ! Σ ' άρέσκει ; 
"Αν σ'άρέσκν), κολάκευσέ με άκόμ.η μιά φορά !

Κ α ί ώ ς εάν ήθελε νά μοί δείξη, πώς έκ τε -  
λ ε ΐτα ι ή  καλή μουσική, ¿γέλασε τό ν  μάλλον 
αργυρόηχον,τόν μάλλον αρμονικόν γ έ λ ω τά  τη ς. 
Καί ενώ άκόμη ¿γελούσε :

—  Τ ί κρϊυ,α, είπε,πού δέν είσαι ια τρός ! Θ ά 
« ’¿παρουσίαζα χωρίς άλλο  είς τή ν  μητέρα μου. 
Βλέπεις, καθώς είνα ι,άλλος παρά ό ιατρός δέν 
ειμπορεϊ νά τή ν έπισκεφθή.

—  Π ώ ς ! είπον, είναι λοιπόν πολύ ασθενής ;
—  "Ο χ ι ασθενής, άπεκρίθη, ά λλά  δέν θ’ ά -  

ναβή παρά ό τα ν φθάσωμεν είς Μ ασσαλίαν. Έ 
τσ ι τό  θέλει ό ιατρός. Κ ’ έσεϊς, είμα ι βεβαία, 
ύπεφέρετε τόσο πολύ, πού δέν βλέπετε τή ν  ώ 
ραν νά ’ β γή τε  'ς τή ν  Ν εάπολιν. Κ α ί ή μητέρα 
¿πεθυμούσε νά σάς γνωρ ίσγ . Θ ά έλθετε νά μάς 
έπισκεφθήτε είς τ ό  Παρίσι ;

—  Ά κ ο ύ ς  έκεϊ ! είπον έ γώ  π α ίζω ν , θά έλθω 
νά σάς έπισκεφθώ είς τή ν  Ιναλκού τταν. Ό  πα
τήρ σου μέ προσεκάλεσεν.
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—  ’Α λή θεια  ; —  ’Ανεφώνησε περιχαρής ή 
κόρη, καί εορίφθη περί τό ν  τράχηλον τού  παρι- 
όντος κ α τ ' εκείνην τή ν  σ τ ιγμ ή ν  πατρός τη ς , 
έξαναγκάσασα αυτόν νά σ τα μ α τή σ γ  χωρίς νά 
τ ό  θέλ·/].— ’ Α λήθεια , πα τέρα , θά έλθνι είς τή ν  
Κ α λκ ο ύ ττα ν  ;

Ό  κ. Π . ¿πρόσεξε πρώ τον νά έμποδίση τή ν  
τέφραν άπό τού  νά πέσν) έκ τού  άκρου τού  σ ι- 
γάρου του , έπ ε ιτα , χωρ ίς κάν νά παρατηρήσν) 
τή ν  κόρην του ,

—  Βέβαια  ! είπεν αποταθείς πρός εμέ, θά 
ήμαι πολύ ευχαριστημένος εάν έλθετε, πολύ ευ
χαριστημένος εάν μ.είνετε όσον τ ό  δυνατόν πε
ρισσότερον χρόνον."Εχω έπί το ύ Γ ά γ γ ο υ  8ν π α - 
λά τιο ν , έν π α λά τιον  μέ λαμ π ρότα τον κήπον. 
Μ έ λαμ π ρότα τον κήπον καί π ρώ της τά ξεω ς  
σταύλους- τό  θ έτω  εις τή ν  οιάθεσίν σας. Είς 
τή ν  διάθεσίν σας αύτό καί τούς ύπηρέτας του , 
τούς ύπηρέτας του  καί τά ς  υπηρέτριας του . 
Έ κ ε ϊ  θά τ ά  είπούμεν, θά τά  είπούμεν έν άνέ- 
σει. Έ κ ε ϊ  θά περάσωμεν μ α ζί τά ς  ώραιοτέρας 
ημέρας,τάς ώραιοτέρα.ς ημέρας καί τά ς  νύκτας.

—  Έ δ ώ  όμιλεϊ ό φ ιλόξενος ’Α ν α το λ ίτη ς , εί
πον κ α τ ’ έμαυτόν, όχ ι ό ε γω ισ τή ς  "Α γγλ ο ς . 
Ά λ λ ’ εκτός τού  φιλοξένου ’ Α να το λ ίτο υ  όμ ιλεΐ 
καί κ ά τι τ ι  ά λλο , πολύ εύ γλω ττό τερ ο ν , πολύ 
π ειστικώ τερον αύτού. Κ α ί ενώ ό πα τήρ  μ ετά  
τή ς  θυγατρός ήρίθμουν τά ς  καλλονάς καί τά ς  
αναπαύσεις τή ς  μελλούσης κα το ικ ίας μου, έγώ  
έφαντα ζόμην τ ό  άστρον τή ς  ευ τυχ ίας μου άνα- 
τέλλον έπί τώ ν  οχθών τού  Γ ά γγου , καί προ
χωρούν όπως μέ συνάντηση, όλονέν λαμπ ρότε- 
ρον, όλονέν φωτεινότερον.

Ό τ α ν  ό κ. I I .  συνεπλήρωσε τό ν  περί 'Ι ν 
δ ιών διθύραμβόν του  μέ τή ν  εύχάριστον έπ φ - 
δήν : « ’ Ε λ ά τε  νά μ’ έπ ισκεφ θή τε», οί ΰγροί τή ς  
κόρης οφθαλμοί μέ ή τένισαν μέ μυστηριώδη 
τ ιν ά  λάμψιν, εν ή ά ντενα κ λά το  συγχρόνωε ή 
έκφρασις τή ς  χαράς, τή ς  προσδοκίας, τή ς  δε- 
ήσεως, πρό π ά ντω ν  τή ς  παιδικής ¿κείνης κολα
κείας διά τώ ν  βλεμμ άτων, ήν άρχαΐός τ ι ς  συγ- 
γραφεύς πολύ άφ ιλοκάλως ώνόμασε^ « τ ό  σκυ- 
λακώδες τώ ν π α ιδ ίω ν » .  Ε ίς έμέ τ ά  γοη τευ τικά  
εκείνα  βλέμματα έφάνησαν ώς δύο φ ω ταυγεϊς  
τού  Παραδείσου άγγελ ίσκο ι, ο ϊτινες παρακύ- 
π το ν τε ς  άπό τού  βάθους τού  γαλανού ούρανού
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των έπανελάμβανον σιγαλή τ·7, φωνή τήν ¿πω- | 
δήν του κ.Π.: Ελάτε νά μ.άς έπισκεφθήτε.Καί ί 
έπειδή εγώ διετέλουν ετι άλαλος καί ένεάς έκ 
του θαυμασμού καί τής συγχύσεώς μου, καί 
δέν άπήντων είς την σιγηλήν εκείνην παρά- 
κλησιν :

—  Ή , ναί, σάς παρακαλώ, ελάτε νά μάς έ- 
πισκεφθήτε ! —  έφώνησεν ή παρθένος, καί ή- 
ρυθρίασεν αίδημόνως καί ¿ταπείνωσε τά βλέμ- [ 
ματα, καί λαβοϋσα την χεϊρα τοϋ πατρός ήρ- 
χισε νά την θωπεύν) τρυφερώς καί εΰγνωμόνως. |

Όστις δεν είδε τά βλέμματα, δέν ήκουσε 
την φωνήν τής Μάσιγγας θά καγχάση διά τήν 
προθυμίαν, μεθ’ ής έγώ, οστις δέν είχον είς τά 
βαλάντιόν μου οΰδέ τά τέταρτον ίσως τοϋ διά ; 
Καλκούτταν ναύλου, έδέχθην τήν πρόσκλησιν 
καί ϋπεσχέθην τήν έπίσκεψιν. Έν τούτοις εί- ; 
μαι βέβαιος ότι, εΰρεθείς είς τήν Οέσιν μου, θά 
εκαμνε κ’ ¿κείνος το αυτό.

Ουδέποτε ίσως σύγχρονοι εντυπώσεις ακοής 
καί όράσεως εύρέθησαν τόσον σύμφωνοι, τόσον 
άρμονικαί προς άλλήλας, όσον ή φωνή καί τά 
βλέμμα ¿κείνο τής Μάσιγγας. Ουδέποτε ψυχή 
διά των οφθαλμών έκχεομένη κατώρθωσε νά 
περιβάλ·/) τά άωρον καί ατελές έτι σώμα της 
διά τοσαύτης θερμής λάμψεως, ώστε εν ριπή ο
φθαλμού νά έκμηδενίση τάς τής σαοκάς άτε- I 
λείας, δανείζουσα είς τήν ύλην τάν άχρονον, 
τόν αιώνιον τύπον τής ιδίας αυτής τελειότη- 
τος. Ή Μάσιγγα δέν ήτο πλέον τά άγοροειδές 
κοράσιον τής πρώτης έν τώ άτμοπλοίω συναν- ! 
τήσεώς μου. Διά τοϋ όγκου καί τής τραχύτη- 
τος τών πρόσκαιρων αυτής χαρακτηριστικών 
διεφαίνετο ακριβώς περιγεγραμμένος ό τύπος 
¿κείνος, όστις καλλωπίσας άλλοτε τήν παιδι
κήν αυτής τρυφερότητα, έμελλε μετ’ ολίγον νά I 
Οριαμ.βεύσν) τοϋ άνοστου έπαμφοτεοισμού τής 
μεταβατικής περιόδου έν τ·7, ηλικία της.

Οταν ό κ. II. σφίξας περιπαθώς τήν χεϊρά 
μου, άλλα χωρίς νά δώσγ, ουδέ τήν έλαχίστην 
προσοχήν είς τήν κόρην του, έπανέλαβε τάν πε
ρίπατόν του, δέν είξεύρω τις έκ τών τριών ή- ι 
τον ό μάλλον ευχαριστημένος. Προφανές ήτον 
οτι ο κ. Π. δέν ήδύνατο νά κρύψη τήν ευτυ
χίαν του ένώπιον ημών, όσον ήμεϊς ένώπιον 
αύτοϋ τήν ήμετέραν. Διότι όχι μόνον τήν τα- ι 
χύτητα τοϋ βήματός του έτριπλασίασεν, άλλά ! 
καί τήν σποδόν άπά τά άκρον τοϋ σιγάρου του | 
άφησε νά πέσγ, καί τά ροφήματα τουτάέρρόφα 
τόσον δυνατά, ώστε μολονότι δέν ήτον άκόμη 
σκότος, ήδυνάμεθα νά διακρίνωμεν τά καιόμε- 
νον άκρον τοϋ πούρου  του μακρύθεν ώς τάν φα- | 
νόν προσεγγιζούσης άτμαμάξης.

Ή Μάσιγγα έκάθητο πλησίον μου, σιωπηλή | 
τώρα, καί ή ευδαιμονία μου ήτο τελεία. Ό ,τι 
μέ άνηούχει ήτο μόνον ή μεγάλη αδιαφορία ■ 
τού πατρός της πρά; αυτήν καί τούς τρόπους

της, δι’ ής έφαίνετο σημαίνων, οτι ούδεμίαν 
σημασίαν αποδίδει είς τήν πρόςέμέ συμπεριφο
ράν της.Καί ένω έγώ μέχρι τούδε έφέρθην πράς 
αυτήν ώς πράς παιδίον, δέν ύπέφερα τώρα τήν 
ιδέαν, οτι ό πατήρ της τήν θεωρεί έτι άτελή 
καί άνήλικον κόρην. Πρά πάντων όμως ήμην 
άνήσυχος μήπως ή αδιαφορία ¿κείνη τού Καλ- 
κουτιανού Κροίσου προήρχετο έκ τής πεποι- 
θήσεως, οτι ουτε ή θυγάτηρ του οΰτ’  έγώ ή- 
δυνάμην νά παρεςηγήσω τήν πρόσκλησιν του, 
γνωρίζων τά τεράστιον χάσμα, τά όποιον διε- 
χώριζε τήν κοινωνικήν ημών Οέσιν.

Ώ ς  έκ τής τρικυμίας, ήν έπί μακράν ΰπέ- 
στημεν, τά «R io Grande» είσήρχετο είς τάν 
κόλπον τής Νεαπόλεως έξαιρετικώς άργά. Τά 
έπιστέφοντα τάς παραλίας βουνά μόλις διεκρί- 
νοντο πλέον ώς άμορφοι συγκεχυμ,ένοι όγκοι 
έπί τοϋ σκοτεινού άρίζοντος. Παρά τούς πρό- 
ποδας αύτών διεσπαρμένα έδώ κ’έκεΐ τά  φώτα 
τών πόλεων καί τών χωρίων, ότέ μέν έχάνον- 
το, ώς έκ τής κινήσεω; τού άτμοπλοίου, όπι
σθεν παρεμπροσθούντός τίνος κωλύματος, ότέ 
δ ’άνεφαινοντο πάλιν, όμοια πράς μεγάλας πυ
γολαμπίδας, αϊτινες έπέτων σιωπηλώς καί βρα
δέως παρά τάς σκοτεινάς άκτάς τής θαλάσ- 
πης.

Ό  καθ’ αύτά λιμήν πράς ον διηυθυνόμεθα έ- 
κρύπτετο άκόμη όπισθεν τής παρεμπροσθούσης 
υψηλής τού πλοίου μας πρώρας.Καθ’όσον δ'είσ- 
εχωροϋμεν είς τον κόλπον κάμπτοντες πράς 
τ '  αριστερά, κατά τοσούτον παρέκυπτον πράς 
τ ’ αντίθετον μέρος αί έξοχαί καί τά  προάστεια 
τής Νεαπόλεως.

—  Έ δώ  κεϊται τά Σορέντον ! Έκεΐ τά Κα- 
στελαμάρε ! Νά, πού είναι ή Πομπηία ! Νά, 
ό Βεζούβιος !— Άνεφώνει έκάστοτε ή Μάσιγγα 
παρ’έμοί, ήτις έπισκεφθεϊσα τήν χώραν άλλοτε, 
έφιλοτιμεϊτο νά όδηγή τήν απειρίαν μου, χαί- 
ρουσα προφανώς οσάκις τήν ήρώτων.

Βαθμηδάν προέκυπτεν ένώπιον ημών ή μυ- 
ριοφεγγής Νεάπολις, άμφιθεατρικώς υψουμένη 
έπί τής εύρείας προκυμαίας. 'Άνωθεν αυτής αί- 
ωρεϊτο απέραντος ή έρυθρά έκείνη ανταύγεια 
φώτων, ήτις έπίκειται συνήθως πασών τών μ.ε- 
γαλοπόλεων έν ώρα νυκτός. Τά πυκνά τών φα
νών καί τών παραθύρων φέγγη έφαίνοντο ές ά- 
ποστάσεως ώς χαμαιπετές σμήνος αστέρων, οί 
όποιοι, άποπλανηθέντες τού ηλιακού των κέν
τρου, άπέβαλον τήν αρχικήν αίγλην καί θερ
μότητα, άπέβαλον τήν ταχύτητα καί ζωηρό
τη τά  των, καί άνερριχώντο τώρα κουρασμένοι 
καί άσθμαίνοντες τούς γειτονικούς τοϋ Βεζού
βιού λόφους, όπως προσελθόντες έπαιτήσωσιν 
άπά τήν ανεξάντλητου τού ηφαιστείου εστίαν 
ολίγον πϋρ πράς διάσωσιν τής ζωής των.’Λλλ’ 
όσον έπλησιάζομεν πράς τήν παραλίαν τόσον
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ή ζωηρότης αυτών ηύξανε, τόσον τά μαγευτι- I 
κόν έκεΐνο θέαμα μετεβάλλετο.

Ό τα ν  ή άγκυρα τοϋ « Rio Grande »  έβρόν- * 
τησεν έπί τών ύπνηλών τοϋ λιμένος ΰδάτων j 
καί τά πλοΤον δέν έκινείτο πλέον, τότε ή Νε- 
άπολις, ή ώραία καί πολύφερνος τής Μεσογείου ¡ 
κόρη, φεγγοστόλιστος άπά τής πυργοστεφοϋς 
αυτής κορυφής μέχρι τών κρασπέδων τής θα- 
λασσοβρεχοϋς έσθήτός της, μοί έφάνη ώς έάν 
έφόρει τά. χρυσά καί αργυρά έκεϊνα τέ-lfia, μέ 
τά όποια χθες καί πρώην άκόμη αί μητέρες η
μών, ώς νύμφαι κεκοσμημέναι, έπροσκύνουν άνά 
πάν βήμα πορευόμενοι πράς τάν ναάν, όπως εύ- 
λογηθώσι με τούς άπλοϊκούς ήμ.ών πατέρας, 
τούς υπομονητικούς καί έγκρατεις ¿κείνους μνη
στήρας τών παρελθόντων χρόνων.

Καί έχει καί ή Νεάπολις τόν μνηστήρα της. 
Καί τήκεται καί αύτάς φλέγόμενος έν υπομονή 
καί προσδοκία, όπως έπιθέσγ, ποτέ τά θερμόν 
αυτού φίλημα έπί τού μαρμαρόεντος μετώπου 
τής ακμαίας άλλά λίαν έπιφυλακτικής μνη
στής του.Καί είναι ζηλότυπος γαμβρός ό Γέρο- 
Βεζούβιος ! Διά τούτο κάθηται καί επιτηρεί 
τήν αγάπην του αΐρων τήν κεφαλήν καί τούς 
ώμους αυτού ύψηλότερον πάντων τών γειτονι
κών όρέων. Καί αγρυπνεί οΰτω; όλονυκτής, 
καπνίζων τήν μεγάλην αυτού πίπαν, καί στε- 
νάζων ένίοτε κάτι στεναγμούς βαθέως συγκι- 
νούντας τού; γείτονάς του.

Τήν νύκτα ¿κείνην ή σοβαρά αύτοϋ μορφή 
¡ ήτο κατ'έξαίρεσιν συννεφωμένη. Ή το  θυμω

μένος. Θυμωμένος, διότι πυγμαίος τις γείτων, 
δ λόφος τού Παυσιλύπου, είχε τήν θρασύτητα 
νά τά  βάλνι μέ τάν ύπερήφανον γίγαντα, νά 
μετρηθή πράς τάν άετάν ώς αντεραστής. Κ ’ έ- 
πετύγχανε μέχρι τινός. Καί κατώρθου νά έχη 
τήν προσοχήν τής Νεαπόλεως έστραμμένην πράς 
αυτόν, δελεάζων τάς αισθήσεις αυτής δι' ώ- 

ι ραίας μουσικής, έκλεκτού φαγοποσίου καί πυ
κνών πυροτεχνημάτων. Καί έτρεχε λοιπόν ή 
Νεάπολις συσφιγγομένη είς τάς άγκάλας τοϋ 
Παυσιλύπου, καί έζηλοτύπει ό Βεζούβιος, καί 
¿θύμωνε, καί έσειε κτυπών διά τοϋ ποδάς τά έ
δαφος, καί ήσχύνετο έπί τή ματαιοφροσύνη τής 
ερωμένης, έπί τή πράς αύτήν άδυναμία του. 
Τότε έκοκκίνιζεν ή σκοτεινή αυτού οψις καί έ- 
χαμηλοΰντο αί πυκναί ¿φρύς καί διεστέλλοντο 
σπασμωδικώς τά χείλη του, καί έτινάσσοντο 
οί σπινθήρες τής βαθείας αύτοϋ πίπας είς τάν 
άέρα, ώς έκ τοϋ βιαίου τρόπου καθ’ δν συνειθί- 
■>ει οσάκις θυμώνει, νά τήν άνασκαλεύη καί νά 
όμιλή ένώ καπνίζει. Ιδού τ ί  περίπου έλεγεν έ- 
κείνην τήν νύκτα:

—  Ίδέτε τήν ματαιόφρονα, τήν κοϋφον νε- 
I άνιόα ! 'Ολίγος άφράς καμπανίτου, έν τετριμ

μένου καί κοινόν fiá.ic, δύο πρόστυχοι όακέτ- 
Ται, τής έμέθυσαν τάν νοϋν, τής έπανεστάτη-

σαν τά  νεύρα, τής ¿θάμβωσαν τάς αισθήσεις 
καί τρέχει έοωτόληπτος πράς τάν μηδαμινόν 
αντίζηλόν μου, τόν Παυσίλυπου, καί θέλγεται 
άπά τάς έκδουλεύσεις τών άνθρωπίσκων αύτοϋ, 
οί όποιοι ομως δέν υπηρετούν παρά έ’να έργο- 
,Ιάβον ! Έ γώ  αναλύω διά τών ΰπηρετουσών με 
θείων δυνάμεων τά  σκληρότερα στοιχεία τής 
φύσεως, τά  συγκιρνώ μέ τήν κοχλάζουσαν λά
βαν τών στηθών μου, καί τή προσφέρω τάν κρα- 
τήρά μου ύπερεκχειλίζοντα —  Αποποιείται ! 
Συγκαλώ είς συναυλίαν τούς χορούς τών κατα
χθονίων Τυφώνοιν καί τάς ορχήστρας τών ε 
ναερίων Λαιλάπων, είς τήν μ,ουσικήν τών όποι
ων ώς καί τ ’ άψυχα χορεύουσι βουνά, κ' έν τώ 
μέσω τής ύπερανθρώπου αυτής συμφωνίας τή 
προσφέρω τήν πυρέσσουσαν χείοα —  Αποποι
είται! Τή έκσφενδονίζω πυροτεχνήματα τούς α
δαμάντινους μύδρους τών φλογερών στεναγμών, 
τά τεμάχια αυτής τής ΰπά έρωτικής πυράς βι- 
βρωσκομένης καρδίας μου— ’Αποποιείται ! Εί
ναι μ,ικρόψυχος γυνή· πτοεΐται πρά τοϋ μεγα
λείου- ίλιγγιά πρά τής άθανασίας ! Προτιμά 
τήν έλαφράν έπίδειξιν, τήν εφήμερου λάμψιν 
άπά τήν αιωνιότητα. Καί ομως ίδέτε τήν έκ- 
λεκτήν μου, ίδέτε τήν πιστήν μ.ου Πομπηίαν ! 
Ό  πηλός τών όδών αύτής στολίζει τά  στήθη 
τών ήγεμονίδων, καί διά τών σκουπιδίων αυ
τής κοσμούσι τών βασιλέων τάς αίθούσας. Τίς 
θά ενθυμείτο σήμερον τά άσημου πολίχνιον τών 
ναυτών καί άλιέων. έάν δέν είχεν υπάρξει πι
στή τού Βεζούβιού μέχρι θανάτου, έάν δέν έξ- 
έπνεεν άσπαίρουσα ύπά τάς φλογέράς του πε
ριπτύξεις ; . . .

Τοιαϋτά τινα έβροντοφώνει ό Βεζούβιος πράς 
τήν Νεάπολιν, ή —  διά νά εϊμεθα αληθέστεροι 
— τοιαϋτά τινα έψιθύριζον έγώ πράς τήν παρ’ 
έμοί καθημένην Μάσιγγαν, ή όποια, τελειώ- 
σασα τά έργον τού οδηγού, μέ ήρώτησε, πώς 
μοί φαίνεται ή πρά τών άφθαλμ.ών ημών θέα.

Πάσα άλλη κόρη, καί ίσως καί αύτή ή άνα- 
γνώστριά μ.ου, ή δέν θά ήννόει ευθύς άμ.έσως τ ί 
έστοχαζόμην διά τών εικονικών τούτων υπερ
βολών, ή θά τά ήννόει μέν, θά έκαμ.νεν όμως 
οτι δέν τά ήννόησεν.’Λλλ’ή Μάσιγγα, όπως εί
χεν έξωτερικώς άχώοιστον έτι τήν φύσιν τής 
παιδάς καί τής νεάνιδος, οϋτως είχεν έν τώ  
πνεύμ.ατί της τά άπροκ’άλυπτον καί ανυπόκρι
του τής παιδικής άπλότητος συνδυασμένα μέ 
τήν οξύνοιαν καί τήν λεπτήν κρίσιν ώριμου καί 
δυνατής διανοίας.

—  'Ξεύρω διατί μ.ού τά  λέγεις αύτά ! 'Λνε- 
φώνησε, σύρουσα πάλιν τήν φωνήν τ·ης ώς χαϋ- 
δεμένον παραπονούμενον παιδίον.-Είναι ώραία, 
μέ φαντασίαν καί μ.έ ποίησιν, άλλά δέν μέ α
ρέσουν.

—  Δ ιατί ; είπον έγώ τότε, έξηγήσου.
—  Χμ. ! άπήντηοεν έκείνη. Δ ια τί ; Δ ιότι,



διότι 'ξεύρω διατί μού το  λέγεις. Καί μετά 
τινα σιγήν έπρόσθεσε κλαυθμηρά τή φωνή.—  
’Εγώ ούτε ματαιόφροιν, ούτε κούφος, ούτε μι
κρόψυχο; είμαι, ώς ή άνόητος Νεάπολίς σου ! 
'Αλλά σύ τέτο ιο ; ήσουν πάντοτε. Πάντοτε μ.' 
Επαιρνες για rpe.loxópitaor !

—  Τ ΐ συκοφαντία ! ανέκραξα εγώ άνακαγ- 
χάσας , όπως προλ.άβω το κακόν , άλλα ήτο 
πολύ άργά ! Ή  κόρη έγέλασε μέν μηχανικώς 
μ.ετ’ έμού, άλλα έκ των κανθών αυτής Ελαμ- 
ψαν δύο μεγάλα δάκρυα !— Ώ ,  είπον τό τε λυ
πημένος, ζη τώ  συγγνώμην! ΈΟύμωσες μαζί 
μου !

—  ’Εγώ ; έφώνησεν εύΟύμω; τότε. Τ ί ιδέα! 
Καί έξέπεμψε μίαν σειράν τών άργυροήχων ε
κείνων καί θελκτικών τόνων, ούς ό Θεός ¿χά
ρισε ν αύτή άντι γέλωτος. —  Έθύμωσα μαζί 
του ! Τ ί Ιδέα !— Καί έγέλασεν έκ νέου.

Καί έξηκολούθησε πάλιν όμ.ιλούσα.— Μάλι
στα, έθύμωσα ! αύτό δεν τό άρνούμαι. Ά λ λ ά  
έθύμωσα όχι μαζί σου, άλλά με τόν Βεζούβιον. 
Μέ τόν Γέρο-Βεζούβιόν σου, τόν σκληρόν καί 
άπάνθρωπον μ,νηστηρά σου ! Άκοΰς έκεϊ ; "Ε
καψε μίαν, καί τώρα προσπαθεί νά κάψη μίαν 
άλλην ! Καί μ.ετ’ ολίγον ίσως μίαν άλλην καί 
ούτω καθεξής ! Σ ' άρέσει αυτό; Καί τ ί  πταίει 
τό τε ή Νεάπολις άν δέν έπιθυμή νά πέση εις 
τά  βρόχια του. Άκοΰς έκεϊ, άθανασία ! Τέ
τοιαν άθανασίαν, που κάθε μ.ιά ήμπορεΐ ν’ ά- 
ποκτήοη— άς μέ λείπη καλλίτερα !

Τότε παρετήρησα ό τι διά τής άνοήτου πα- 
ρομοιώσεώς μου όχι μ-όνον την κόρην προσέοα- 
λον, άλλά καί τόν εαυτόν μου δέν έκαλοσύστη- 
σα.— Τ ί βλάζ όπου είμ.αι ! είπον κατ’έμαυτόν, 
άπορών πώς νά έπανορθώσω τό λάθος μ.ου.

—  Ά λ λ ά  δέν πειράζει ! είπε τό τε ή κόρη, 
έννοήσασα την θέσιν μου/Ητον ποίημα έκ του 
προχείρου, άλλά ποίημα που δέν έπέτυχε. Διά 
τούτο λοιπόν δέν μέ άρέσει. Έ να  άλλο ! Κάμε 
έ’να άλλο, έστω καί εις τό πεζόν καθώς αύτό, 
άλλά διάφορον , πολ.ύ διάφορον. Καί νά ίδής 
πώς θά μέ άρέση. "Ελα λοιπόν ! —  άνέκραξεν 
έπί τέλους ανυπόμονος, ώθήσασα διά τής μι
κρά; αυτής χειρός τόν βραχίονα μου. έφ’ οΰ έ- 
στήριζον σιωπηλώς την άνόητον κεφαλήν μου.

—  Μάσιγγα, τή είπον τότε άνακύψας, συγ- 
χώρησόν με ! Είμαι ό μεγαλείτερος βλάξ του 
κόσμου ! Δέν θά δοκιμάσω ποτέ πλέον νά κάμω 
ποιήματα, έστω καί εις τό  πεζόν.

Εκείνη άνεγέλασε τό τε μετ’ ευθυμίας καί : I
—  Καλά λοιπόν ! είπεν, άφοϋ είναι έτσι, θά 

σέ κάμω έγώ τό  ποίημα που μ’ άρέσει, άλλ’ 
όχι εις τό πεζόν. ’ Ακούσε !
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—  Μά έσϋ λοιπόν είσαι τό  άνευρεθέν χειρό
γραφον τών στιχουργικών μου άνοησιών ί ’Α 
νέκραξα έγώ. Πόθεν τούς έχεις αυτούς τούς 
στίχους ;

—  Πόθεν ; 'Από τά  Θεραπεία ! Ενθυμεί
σαι πώς τούς έμοίραζες ώσάν κόλυβα εις όλα; 
τάς κυρίας ; "Ακούσε λοιπόν ! Ά ν  ζητήσης 
άπό αύτάς ένα ποίημά σου τώρα, όχι μόνον 
δέν τά 'ξεύρουν άπ’ έζω, άλλ' ουδέ γραμμένον 
τό  φυλάττουν. ΓΙόσας είδα νά τά  πετοϋν, πριν 
τά  διαβάσουν ! Πόσαις νά τά  διαβάζουν καί 
νά σέ περιγελούν, ένώ πρό μιδς στιγμής τά  έ- 
παινούσαν διά τά  'μάτια καί σέ παρακαλούσαν 
νά ταίς τά  δώσης γραμμένα ! Έ γώ  ήμην τό 
τρι.Ιηχόριτσό σου. Πού μ’ ¿λογάριαζες έμένα ! 
Έ ν τούτοις όσα ποιήματα ήλθον είς τής θεί
ας, όλα τά  ένθυμούμαι άπ’ έςω, όλα τά  έχω 
φυλαγμένα. "Οχι τάχα  πώς τά  έπαιρνα κρυφά 
άπό την θείαν ! Ά λ λ ’ άφού τά  είχον διά πέ
ταμα, μέ άφινε νά τά  συνάζω, όιή νά κάμω 
είς τόν πατέρα μ.ου ένα δώρον,πολύ εύχάριστον 
δι’ αύτόν, καθώς έλεγεν.

Α ί άνωτέρω άποκαλύψεις, άν καί άνεφέροντο 
είς στιχουργικάς άποπείρας καταδικασθείσας 
τώρα πλέον καί παρ’ έμού αύτού, έπλήγωσαν 
τρομερά τήν φιλοτιμ.ίαν μου. ’Εάν έμάνθανον 
ότι ένεπαίχθην άλλοτε ΰπό πονηράς τίνος κυ
ρίας ένώπιον όλου τού κόσμου, δέν θά μοί έ- 
μελεν. Ά λ λ ’ ένώπιον τής Μάσιγγας ! Νά έμ- 
παιχθώ ένώπιον τή ; Μάσιγγας, αύτό μέ καθί- 
στα μανιώδη. Καί όμως ώφειλον νά κάμω τόν 
άδιάφορον. Δ ιά  τούτο ευθύς ώς ή κόρη άνέφερε 
τόν πατέρα της,έπωφελήθην τήν περίστασιν νά 
τρέψω τόν λόγον είς αύτόν, μεταβάλλων άνε- 
παισθήτως τό  θέμα μας.

—  Καί ό πατήρ σου, είπον, φαίνεται οτι ά- 
γαπά πολύ τήν ποίησιν ; Χωρίς άλλο θά έχη 
άναγνώση πολλούς ποιητάς. Όρίστε ;

—  Ώ ,  βέβαια ! είπεν ή κόρη, πολλούς παρά 
πολλούς. Καί άνέγνωσεν είς πολλάς γλώσσας, 
ώς καί είς τήν σανσκριτικήν.

—  'Ιδού άληθής έραστή; ποιήσεως !— Α νέ
κραξα έγώ μετ' ένθουσιασμού.—  Βέβαια ! Διά 
ν’ άπολαύση όσον τό  δυνατόν περισσότερον ου
ρανόν έν τώ  μέσψ τής υλικής πεζότητος τού 
βίου. "Επειτα καί έν άλλο. Ό  πατήρ σου δέν 
όμοιάζει τούς άχαρίστους ¿κείνους,οΐτινες τρώ-
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γουσι τούς καρπούς, χωρίς νά ένθυμώνται τό 
οένδρον. Ό  πατήρ σου είναι φίλος καί τών ποι
ητών. Πού ήκούσθη νά θέση τις όλόκληρον πα- 
λάτιον είς τήν διάθεσιν 'Έλληνος λογίου, μό
νο ν καί μόνον διότι είναι ποιητής ; Αλήθεια 
ότι τό παλάτιον εύρίσκεται είς τάς ’Ινδίας, ότι 
ό Έλλην ποιητής θά έποχήται όχι έπί τής ο
δού Πατησίων, άλλά παρά τόν Γάγγην. Τούτο 
όμως δέν μεταβάλλει τίποτε. Δ ιότι καί έν ’Α 
θήνα ις άν έζη ό πατήρ σου θά έκαμνε τό ίδιον. 
Όρίστε ;

—  Βέβαια ! —  είπεν ή κόρη σύρουσα τήν 
φωνήν ούτως, ώς έάν έδίσταζε νά έξακολου- 
Οήση τήν οποίαν ήρχισε φράσιν.— Διότι ό πα
τήρ μου. . . ό πατήρ μου. . . Ά λλ ά  καλλίτερα 
νά μήν τό ε’ιπώ. θά  τό  γνωρίσης όταν έλθης 
εις τήν Καλκούτταν.

Ή  έπιφυλακτικότης έν τε τή φράσει καί τή 
φωνή, ή άτολμία έν τφ  βλέμματι τής κόρης, 
διήγειρον έν έμοί παράδοξον άγαλλιάσεως αί
σθημα. Χωρίς άλλο έπρόκειτο, άλλά δέν ήθελε 
νά μοί άποκαλύψη έτι τήν πρό πολλού ϋποτρε- 
φομένην πρός έμέ άγάπην τού πατρός της, καί 
πρό πάντων ιδιαιτέρά τινα σχέδια τά  όποια 
συνέλαβεν άπό τής έν Άθήναις γνωριμίας μας. 
Χωρίς άλλο έπρόκειτο περί τούτου ! Δ ιότι ά- 
πλώ; καί ώς έτυχεν ό πατήρ μιάς κόρης δέν 
δίδει είς Ενα νέον έν Άθήναις τό έπισκεπτή- 
ριόν του μέ τήν έν Καλκούττη διεύθυνσιν, ίδιο- 
χείρως γεγραμμένην.

—  Κ άτι μού κρύπτεις, Μάσιγγα ! —  είπον 
τότε θερμώς καί τρυφερώς άτενίσας τούς τα 
πεινωμένους τής κόρης οφθαλμούς. Μού κρύ
πτεις κάτι, τό όποιον όμως έγώ γνωρίζω πλέ
ον, καί είμαι τ 6αφ μάλλον εύδαιμονέστερος.

—  Άλ.ήθεια ; —  άνέκραξεν ή κόρη διαπο- 
ρούσα.— Καί πώς τό  γνωρίζεις ; Έ  ! τότε λοι
πόν, τόσον τό καλλίτερον ! Δέν θά παραπονε- 
θής κατ’ έμού διότι δέν σού τό είπα. Έεύρε 
μόνον πρός παρηγοριάν οτι έχει αύτό τό κα
λόν ό πατέρας. Ποτέ δέν άναγινώσκει όταν τα - 
ξειδεύη. Τούς κουβαλεϊ μαζί του , έπειδή δέν 
ε’ιμπορεϊ νά τούς άποχωρισθή, άλλά δέν τούς 
άναγινώσκει.

—  Ποιους δέν άναγινώσκει ; Ήρώτησα τό τ ’ 
έγώ, άπορών πώς νά έννοήσω τούς λόγους της. 
Τούς ποιητάς δέν άναγινώσκει ;

—  Ό χ ι  '· άπήντησεν ή κόρη, τούς στίχους. 
Τούς στίχους όπου κάμνει.

—  Πώς ; άνέκραξα τότε έκπεπληγμένος. Ό  
πατήρ σου λοιπόν κάμνει στίχους ;

—  Μ’ έρωτά έάν κάμνη ! Καί δέν είπες έσύ 
πώς τό γνωρίζεις ; Πώς γνωρίζεις τό  κάτι πού 
σού κρύπτω ;

—  Χμ!— είπον έγώ τότε συνωφρυωμένος.—  
Αύτό λοιπόν ήτο ; Λοιπόν ό πατήρ σου κάμνει 
στίχους !

—  Άκούς έκεϊ έάν κάμνη !— άπήντησεν Ε
κείνη μετά τόνου δι’ ού έφαίνετο οίκτείρουσα 
έμέ μάλλον ή τήν άγνοιάν μου.— Άκούς έκεϊ 
έάν κάμνη ! Καί παραχά/ira μάλιστα. Δέν εί
δες τά  πολλά κιβώτια ; τινά έξ αύτών είναι 
γεμάτα άπό μεμβράνας. Μόνον είς μεμβράνας 
τούς γράφει. Καί τούτο δέν είναι κυρίως τό 
κακόν, όσον είναι ή έπιθυμία του νά τ ’ άναγι- 
νώσκη 'στούς άλλους.

—  "Ω ! συμφορά μου ! έσκέφθην τότε.
—  Έ ν τούτοις —  έςηκολούθησεν ή κόρη—  

χωρίς άλλο τό  κακόν αύτό θά έβγη γιά καλό. 
Χωρίς άλλο θά ώφελήση. Κανείς δέν τολμά 
πλέον νά μάς έπισκεφθή είς τήν Καλκούτταν. 
Τόσψ μάλλον θά σάς έκτιμά, τόσφ μάλλον θά 
σάς άγαπήση , όσω μάλλον θά είσθε ό μόνος 
άκροατής του.

Τό «  Rio Grande » ήρέμει άπό τίνος ήδη, 
καί οΐ αρμόδιοι είχον έξέλθει πρός έπιθεώρησιν 
τών διαβατηρίων του. Έ ν τούτοις ήργουν νά 
έπιστρέψουν, καί Επικοινωνία δέν έπετρέπετο. 
Έψιθυρίζετο μάλιστα ότι θ' άργήση πολύ νά 
έπιτραπή, διότι είς τών έπιβατών ήσθένει λίαν 
ύποπτον νόσον.Έγώ έμελλον ν’άποβιβασθώ είς 
Νεάπολιν, όπως διατηρήσω τάς δυνάμεις μου 
διά τάς ναυτιάσεις τού μεγάλου ταξειδίου, εί
χον όμως άπόφασιν νά παραμείνω έν τώ  άτμο- 
πλοίψ μέχρι τής τελευταίας στιγμής πρό τής 
άναχωρήσεώς του. Αϊφνης ήκούσθη ήδεϊα μου
σική έκ τής θαλάσσης, καί πάντες έοπεύσαμεν 
πρός τήν πλευράν τού πλοίου, όθεν ήοχοντο οί 
ήχοί της. Μεγάλη Νεαπολίτις λέμβος εφερεν 
ενα τών συνήθων μουσικών ομίλων, τών έπαι- 
τούντίών περί τά  καταπλέοντα πλοϊα.Έπί χα
μηλού μεσαίου Ιστού της εΰρίσκετο, ανάσκελα 
προσδεδεμένον, πλατύγυρον άλεξίβροχον, έντός 
τού όποιου εφεγγεν ευμεγέθης φανός. Έπί τής 
πρύμνης αύτής διακρίνεται λευχείμων λυσίκο
μος κόρη, νωχελώς άνακεκλιμένη, καί μάλλον 
στηριζομένη έπί τού οίακίου παρά, κρατούσα 
καί χειριζομένη αύτό. Οί φθόγγοι τών οργά
νων είναι γλυκείς καί λιγυροί , άλλ’ οί παί- 
ζοντες αύτά δέν φαίνονται. Τό άνεστραμμένον 
άλεξίβροχον κρατεϊ όλον τό  φώ; έν έαυτφ καί 
σκεπάζει τάς μορφάς τών μουσικών ύπό τήν 
προεκτεινομένην σκιάν του. Μόνον άπό καιρού 
είς καιρόν παρακύπτει κωμική τις  όψις, κρά- 
ζουσα βραχνώς καί παρατόνως : Encouragez la 
musique, messieurs et mesdames ! καί οί άπό 
τού καταστρώματος ρίπτουν δεκάρας τινάς έν
τός τού άλεςιβρόχου. Μετά τινα τεμάχια γνω
στών ιταλικών μελοδραμάτων— Santa Lucia ! 
cantate la Santa Lucia ! —  έκέλευσε μεγαλο
φώνως είς τών έπιβατών’ καί πειθήνια τά  όρ
γανα τών Νεαπολιτών άπεκρίθησαν είς τό  κέ- 
λευσμα άνακρούσαντα τό  προοίμιον. "Επειτα
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άπας ό άόρατος εκείνος χορό; ήρχησε νά ψάλλή 
έν μέσψ θοήσκευτικής σιγή; τον ϋμνον τή ; πο
λιούχου των Νεαπολιτών Άγίας.μετά  πολλής, 
μά τό  ναι, τέχνης, διπλάζων, έν βαθεία κατα- 
νύξει μετά πάσαν στροφήν, τήν κατακλείδα :
Santa Lucia ! Santa Lucia !

Μετά τήν άνιαράν του διάπλου κόπωσιν , 
τού; έκ τή ;  τρικυμία; φόβου; και τά ; στρε
βλώσει; τή ; ναυτιάσεως, ή ωραία καί κατανυ- 
κτική έκείν/j μουσική, αόρατο; επί του μελα
νού κατόπτρου τή ; θαλάσσης, έν μέση νυκτί 
αντηχούσα, έξήσκει άναμφιβόλω; έπί τ ι ;  ψυ
χή ; των άκροωμένων θαυμασίω; εύνοϊκήν πρα
ϋντικήν έπίόρασιν. Θά έλεγέ τ ι;, οτι τ ’άγαΟά 
του υγρού στοιχείου δαιμόνια, αϊ οπαδοί τή ; 
ΓλαυκοΟέα; Νύμφαι έν εύρύθμω χορώ διαθλώ- 
σαι τά  σιγαλέα κύματα διά των άέρών αυτών 
σωμάτων ήλθον νά παρηγορήσουν τού; κακο- 
παθήσαντας, νά ένθαρρύνουν τού; μικοοψύχου; 
καί νά προπέμψουν τού; άποβιβαζομένου; μέ 
τήν ευχήν εύδιωτέρας έπαναβλέψεω;. Ή  προ- ( 
θυμία μεΟ' ή ; τά  κερμάτια πανταχόθεν έρρί- 
πτοντο εί; τό ανεστραμμένου άλεξίβροχον έ- 
μαρτύρει πασιδήλω;, ότι τοιαύτη τ ι ;  η τον ή 
έντύπωσι; των συνεπιβατών μου.

Ά λ λ ω ς  είχε τό  πράγμα δι'έμέ.Άφ ’ή; σ τιγ
μή; ή Μάσιγγα μοί άνεκοίνωσε τό στιχουογι- 
κόν του πατρό; τη ;  πάθο;, μέ όλα; αύτοϋ τά ; 
λεπτομερείά;, την μανίαν, μεθ' ή; βασανίζει 
ον ήΟελεν άγρεύσει ακροατήν, μοί έφάνη οτι 
κατεκρημνίσθην άπό του δωδεκά του ούρανοΰ 
τη ;  εύδαιμονίας μου. Λέν ήτο  πλέον άμφιβο- 
λία, οτι αί τρυφερότητες καί περιποιήσεις αύ- i 
του άπέβλεπον έν καί μόνον : νά μέ σαγηνεύση 
ώ ; ακροατήν του. ΓΙρό; τόν σκοπόν τούτον, όχι 
μόνον τό  παρά τόν Γάγγην παλάτιον Ιθςτεν εί; 
τήν διάθεσίν μου, άλλά καί ολα τά  οδοιπορικά | 
μου, καί ο ,τι άν έζήτουν θά μ’ έπλήρωνεν, ήρ- 
κει μόνον ν’ άκούσω τού; στίχου; του. Καί τ ί  ι 
στίχους ! Καί πόσους στίχου; ! ’Ακούεις, δέν 
τολμά κανείς νά τόν έπισκεφθή, διά νά μή τού; ¡ 
άκούστ). Καί ό πολυτάλαντο; ποιητή;, φιλο- 
μουσίαν προσποιούμενο; καί φιλοξενίαν,κατώο- 1 
Οωσε νά σαγηνεύση έμέ τήν άνόητον x a p a x á ta r  
μέχρι; ’ Ινδιών ! Καί λίαν λυσιτελώς διά τόν 
σκοπόν του. Δ ιότι ό Καλκουτιανό; ακροατή;, 
μετά τήν πρώτην στροφήν ένό; ποιήματος 
είμπορεΐ νά προσποιηθή κωλικόπονον, καί νά 
σηκωθή νά φύγν). Ά λ λ ’ ό ξένο; ; ό ΰπ’ αύτοϋ j 
φιλοξενούμενος ; Ό  άγνοών τόν τόπον, καί τήν 
γλώσσαν τοΰ τόπου ; Αύτό; θά ήναι αίχμά- ι 
λω το; του στιχομανοϋ; οικοδεσπότου, παραδε- 
δομ.ένο; άνευ όρων εί; τού; οίκτιρμού; καί τό ¡ 
έλεος αύτοϋ. Καί τό  παρά τόν Γάγγην παλά
τιον λοιπόν θά ήναι ή χρυσοστόλιστο; ειρκτή 
μου ! Οί καφτανοφόρυι θεράποντες θά ήναι οΐ 
τά ; έξόδους άποφράσσοντέ; μου δεσμοφύλακες! I

I Καί αί ώραϊαι μετά τοϋ κ. Π. ήμέραι καί νύ- 
! κτε;, (ακούετε ; καί νύκτες !) θά παρέρχώνται 
1 έν άκροάσει τών άπό περγαμηνή; στίχων του !
I δηλαδή έν μαρτύριο», πρό τοϋ οποίου πά; άλ- 
I λο; έν Ίνδία ι; φρίξα; έδραπέτευσεν, ώ; καί 

αύτή ή κόρη, καί αύτή ή σύζυγός του ! Καί 
μολαταύτα, μολαταύτα έγώ δέν ήδυνάμην νά 
τό  άποφύγω. Ή  Μάσιγγα τό  ήθελε. Τό ήξευ- 
ρεν ότι ήτο κακόν, άλλά τό κακόν τούτο, έλε- 
γεν, άναμ.φιβόλω; θά εβγγ εί; καλόν, αναμφί
βολο»; θά ώφελήση. Διά τούτο, ότε ήκουον τό 
μελίφθογγον τών Νεαπολιτών βιολίον, βλέπων 
τήν λευχείμ.ονα κόρην,τήν έπί τή ; πρύμνη; τ·7,;

I λέμ-βου των άνακεκλιμένην, ένόμιζον, ότι παρέ- 
i πλέον τήν χώραν τών Σειρήνων, ότι μία πρό 

πάντων έξ αυτών προσεπάθει διά τών θελγή- 
τρων καί τής μελωδική; φωνή; τη ; νά μ.έ άπο- 
πλανήσ·/ι τής όδοϋ μου, νά μ’ έλκύστι εί; τό 
μαγικόν αύτή; άντρον, έν τώ  όποίω έβλεπον 
φοβερόν, πρασινόδερμον δράκοντα, έτοιμον νά 

έ στραγγαλίση, εί; τό όποϊον όμω; έγώ έσπευ- 
ον μετά χαράς, διότι ή Σειρήν έκείνη ήτον 

ή Μάσιγγα.

Σχεδόν πάντε; οί διά Νεάπολιν έπιβάται 
, είχαν άποβιβασθή. Οί γέρανοι τού «R io Gran

de» είργάζοντο είσέτι άναβιβάζοντε; τά  τε 
λευταία έμπορεύματα, έγώ ειχον καταθέσει τά 
πράγματά μου εί; μίαν λέμβον, άλλ'έμενον έτι 
έπί τοϋ καταστρώματος. Ό  κ. II. καθ' όλον 
αύτό τό διάστημα δέν έπαυσε περιπατών μέ 
τά ; χεΐρα; όπισθεν, ώ ; δέν έπαυσε προσηλών 
τού; οφθαλμούς εί; τό  άκρον τού σιγάρου του. 
Δύο ή τρεϊ; φοράς μοί έδωκεν αφορμήν ν ά  συμ- 
βαδίσωμεν όμιλοϋντες'έπέμεινε πάντοτε εί; τήν 
πρόσκλησίν του, δέν μοί ώμολόγησεν όμως ότι 
στιχουργεΐ, μολονότι έγώ βολιδοσκοπών τοϋ έ- 
δωκα πολλά; άφΟρμά; πρό; τούτο.

—  ’Ρεμβάζω, ελεγε μόνον, ρεμβάζω πολύ 
συχνά, καί κάμνω ακριβώς τό ίδιον πράγμα 
0πω; καί σείς. Υψώνω τά  'φρύδια, προσηλόνω 
τού; οφθαλμούς εί; τόν ουρανόν καί βλέπο» καί 
βλέπω, ώ ; πού αρχίζουν νά καταβαίνουν αί ί- 
δέαι. Δέν σάς φαίνεται περίεργον ;

—  Πολ.ύ περίεργον,άπήντων έγώ,παρά πολύ 
περίεργον ! Καί άπορώ πώς δέν σά; κατέβη 
ποτέ καί ή ιδέα νά τά ;  γράψητε.

—  "Ω, αύτή δέν ήτον ανάγκη νά μού κα- 
ταβή, άνεφώνησεν έκεϊνος,αύτην τήν ειχον άπό 
μικρό παιδί. Τήν ειχον άπό πολύ μικρό παιδί, 
άλλ.ά περί τούτου, όταν ήμεθα εί; τήν Καλ- 
κούτταν. Τώρα σά; παρακαλώ νά μ.ή λησμο- 
νήσητε τήν διεύθυνσίν μου, τήν διεύθυνσίν μου 
έν Παρισίοι;. Hôtel Continental. Ε λά τε νά σά; 
παρουσιάσω εί; τήν σύζυγόν μου, άλλά έλάτε 
γρήγορα. 'Ελάτε γρήγορα, διά νά ίδήτε ακόμη

μίαν φοράν καί τήν Μάσιγγαν. Μίαν φοράν ά- 
κόμη τήν Μάσιγγαν.

—  Πώς μίαν φοράν ακόμη ! διέκοψα έγώ, 
άλλά θά συνταξειδεύσωμεν μέχρι Καλκούττης.
Θά τήν βλέπω έν Καλκούττγ.

—  Δέν θά τήν βλέπετε έν Ιναλκούττη, άπήν- 
τησεν έκεϊνο;, άτενίζων ήδονικώ; τό  άκρον τοϋ 
σιγάρου του, διότι δέν θά ήναι αύτοϋ. Δέν θά 
ήναι έν Καλκούττη,διότι θά μείνη έν Παρισίοι;.

—  Π ώ ς; ανέκραξα έγώ, σχεδόν παρωργι- 
σμένος.Ή Μάσιγγα δέν θά συνταξειδεύσ·/) ; Θά 
με(νϊ) έν Παρισίοι; ;

—  θ ά  μείν·/) έν ΙΙαρισίοις, έςηκολούθησεν έ- 
κεΐνο; απαθώς, διά νά είσέλθη οίκόσιτο; εί; έν 
παρθεναγωγεΐον. Οίκόσιτο; εί; εν . . .

—  Πώς, οίκόσιτο; ! διέκοψα έγώ μετ’ άγα- 
νακτήσεως, άλλ' έκείνη δέν μοί ειπε τίποτε !

—  Δέν σά; είπε τίποτε, έςηκολούθησεν ό κ.
Π. ώ ; έάν ήτο άψυχο; λαλούσα μηχανή, διότι 
δέν τά γνωρίζει. Δέν τό γνωρίζει, διότι δέν τή ; 
τό έφανερώσαμεν, δέν τό έφανερώσαμ.εν διότι 
δέν είναι δουλειά της νά Το γνωρίζη. Νά τό 
γνωρίζή πριν έλθ’ ή ώρα νά τό πράξή. Κατα
λαμβάνετε ;

—  Καταλαμβάνω ! είπον έγώ,— καί τό  εί- 
πον, ώ ; έάν έπρόφερα μίαν κατάραν μεταξύ 
τών όδόντων.— 'Αλλά τ ί ιδέα, σά; παρακαλώ, 
νά τήν κλείσητε πάλιν εί; παρθεναγωγεΐον !
Ή  κόρη είνε πλέον ανεπτυγμένη· έχει όλην 
τήν μόρφωσιν καί τήν παιδείαν, τήν άπαιτου- 
μένην διά τό  φύλον, διά τήν τάξιν τη ;. Γνω
ρίζει τέσσαρα; γλώσσα;' γνωρίζει μουσικήν, 
ζωγραφικήν, χειροτεχνήματα’ τ ί  θέλετε άκόμη 
νά μάθή ;

—  Νά μάθή τού; τρόπου; τή ; υψηλής κοι
νωνίας, άπήντησεν ό κ. Π ., ώ; έάν έλάλει ή- 
δέω; μέ τό  άκρον τοϋ σιγάρου του. Τού; τρό
που; τών βαρωνίδων καί τών κομησσών, εί; 
τήν τάξιν τών οποίων θά είσέλθή. Ε ί; τήν τά 
ξιν τών όποιων εισέρχεται ώ ; μελλόνυμφο; τού 
κόμ.ητο; ΡΙυιηρ8Ϊυη. Τού κόμ,ητο; Όβ ΡΙυπι-

μέ εισόδημα . . . χηρεύσαντο; πρό . . . .
μέ ηλικ ίαν Ή  ξύλινη μηχανή έξηκολ.ού-
Οει νά όμιλή μέ τό άκρον τού σιγάρου της. 
'Εγώ ένόμισα ότι καί οί δώδεκα ούρανοί κατε- 
κρημνίσθησαν έπί τής πτωχή; κεφαλή; μου, 
καί ή φοβερά τών ύελίνων τεμαχίων σύγκρουσι; I 
σπαράσσουσα διαρκώ; τήν άκοήν μου μέ κατέ- ! 
στήσε τόσον νευρικόν, ώστε σχεδόν κατέπιπτον 
λιπόθυμος.

Δέν ήξεύρω πόσην ώραν έπερι^άτουν μετ’αύ- 
τοϋ, ούδέν άκούων, καί μάλλον ύπό τή ; έπη- 
ρεία; φοβερού τινο; γαλβανισμού, παρά ύπό 
τών δυνάμεών μου κινούμενος. Ό τα ν  συνήλ.θον, , 
ήμην έξηντλημένος, άπό ψυχρόν περιρρεόμενο; 
ίδρωτα. Έ ν τούτοι; ό ΙΫροΐσο; στιχουργός ού- 
δεν ήννόησίν· όχι τόσον διότι ήτο σκοτεινά, !

όσον διότι δέν είχε σηκώσει τού; οφθαλμού; 
άπό τού άκρου τού σιγάρου του.

—  Καί τώρα, έτραύλισα, Κύριε II., μέ τα ί; 
ύγείαις σα; ! Πρέπει ν' άπέλθω.

—  Καλήν έντάμωσιν όσον ούπω I εϊπεν έκεΐ- 
νος καί έστράφη νά σφίξωμεν χεΐρα;, άλλ’ έγώ 
ειχον άπέλθει.

'Ολα τά περί έμέ μοί έφαίνοντο σαρκαστι
κό»; γελώντα καί έπαναλαμβάνοντα πρό; έμέ 
τ ό : Μέ τα ί; ύγείαις σα; !

Παρά τήν άποβάθραν τοϋ άτμοπλοίου, μέ 
τά φώ; τοϋ υπέρ αύτην φανού έπί τού προσώ- 
που της, έπερίμενεν ή Μάσιγγα ν’ άποχαιρετι- 
σθώμεν. Ή  περιχαρή; αύτή; όψις, ή παιδική 
προθυμία μεθ’ ή; έσπευσε πρό; έμέ έμαρτύρουν, 
ότι δέν μαντεύει τίποτε. Τίποτε έξ όσων συνέ- 
βησαν, έξ όσων τήν περιμένουν !

—  Καί λοιπόν, μέ είπε, σφίγγουσα τήν ά- 
δρανή καί ψυχράν μου χεΐρα, καί λοιπόν, σύμ
φωνοι. Θά ήσαι πρό ήμών έν Παρισίοι;, καί θά 
έλθγι; εί; τό  ξενοδοχεϊόν μα;. Τ ί κρίμα νά σέ 
πειράζη τόσον ή θάλασσα ! θά  έκάμναμεν όλον 
τό ταξεΐδι μαζί. Τ ί  κακή θάλασσα, έ ; τ ί  κακή 
καί τρελλή καί άνόητη νά κάμνη τόσην τρικυ
μίαν ! Ά λλ ά  σιωπή ! Ά ;  μή τήν κακολογού
με·», διά νά τήν έχωμεν εύνοϊκήν διά τό  με
γάλο τό  ταξεΐδι. 'Ορίστε ; Τί καλά ! Τ ί ώρ αία! 
θ ά  πετάξω άπό τήν χαράν μου!

Καί έπί τού τόπου τούτου έξηκολούθησεν ή 
νεάνι; νά όμιλή καί νά γελ.ά, έπιμένουσα προ
φανώς νά φαιδρύννι τήν άπηλπισμένην δψιν μου. 
Ά λ λ ’ όταν είδεν ότι αί προσπάθειαί τη ; άπε- 
τύγχανον,

—  "Ω ! είπε, χ αμηλή τή φωνή καί συνω- 
φρυωμένη. —  ’Εσύ κλαίεις, καί έγώ άστείζο- 
μαι ! Άνόητη πού είμαι! Ά λλ ά  θά συναντη- 
θώμεν πάλιν. Δέν θά συνα.ντηθώμεν ;— Καί ύ
ψωσε τού;θλιβερού; αυτή; οφθαλμού; έταστι- 
κώς πρό; τούς ίδικού; μου,καί ειδον δύο δάκρυα 
κυλίσαντα έπί τών παρειών της.

—  Ναι, Μάσιγγα, τή  εΐπον τότε, έλπίζω.
—  Καί θά ελθγ; εί; τήν Καλκούτταν. Δέν 

θά έλθη; ;
—  Μαζί σου,άπεκρίθην έγώ, μάλιστα.Άλλά 

ποτέ χωρίς σου !
—  Καί βέβαια μαζί μου ! Άνέκραξεν έκεί

νη τότε φαιδρυνθεΐσα έκ νέου.Ακούεις,πηγαίνω 
εί; τήν Καλκούτταν. ’Ολίγον καιρόν εί; τό  
Παρίσι, ολίγον εί; τά Λονδΐνον , καί έπειτα, 
καλ.ό μα; κατευόδιο !

Καί έγέλασεν ή Μάσιγγα έκ νέου, καί έσφιξα 
τήν μικράν αύτή; χεΐρα, καί άφησα τά  δάκρυά 
μου έλεύθερα , καί κατήλθον χωρίς νά βλέπω 
τήν άποβάθραν, καί έρρίφθην εί; τήν περιμένου- 
σαν λέμβον. Τό σκότος ήτο πυκνόν, μόνον έπί 
τινα ; στιγμά; διέκρινα τό μανδύλιόν τη ; ά- 
πχντών πρό; τό  ίδικόν μου . . .
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Άγανάκτησις καί θλΐψις ήρχησε τότε νά 
δεσπόζν) εναλλάξ τής ψυχής ¡/.ου. Ήγανάκτουν 
κατά τής συνήθους εύελπισίας καί κουφότητός 
μου, ήτις ¡λ’ ένέπνευσε την αυταπάτην οτι καί 
καλά αΐ πρός έμέ περιποιήσεις του κ. Π. προ- 
ήρχοντο έξ αληθούς έκτιμήσίως των πνευμα- 
τικών μου ιδιοτήτων, έξ αγάπης, ώς έλεγε, 
πρός τύ  τά Λ α ντύγ  μ ου . Έθλιβόμην πρός έμαυ- 
τόν, διότι και τό τελευταΐον ίνδαλμα τής παρά 
τόν Βόσπορον ευδαιμονίας έξηφανίζετο διά 
παντός, όπισθεν τής παρακυψάσης σιδηράς ά- 
νιλεοΰς μορφής τής πραγματικότητος.

—  Θά ήτο χιλιάκις προτιμότερον, έλεγον 
κατ' έμαυτον, νά μή είχον έπανίδει ποτέ την 
Μάσιγγαν. Οϋτω θά ΰπελείπετο έπι τών νε
κρών τής φαντασίας μου κόσμων μία μικρά χρυ- 
σαλίς προσπετομενη έπι τών λειψάνων του 
ερήμου παρελθόντος μετά τής αυτής φαιδρό- 
τητος καί ευτυχίας, μεθ’ ής έφιλοπαιγμόνει 
οτε τά λείψανα έκεϊνα ή σαν άκόμη δροσερά καί 
μυροβόλα άνθη ποιητικού Παραδείσου.

Έπειτα πάλιν έσκεπτόμην ότι ίσως δεν ά- 
πώλετο έτι το παν. Ίσως προδίδω τό καθή
κον, ποδοπατώ την ευτυχίαν μου μή μετα- 
βαίνων ε’ις Ιναλκούτταν. Καί δι’ ενός τής 
φαντασίας άλματος εΰρισκόμην έν τώ μέσω 
τής σφριγώσης τών 'Ινδιών φύσεως, άναπνέων 
τά μεθυστικά τών άνθέων αυτής αρώματα,θαυ- 
μάζων τάς πλατυφύλλους αυτής βαναναίας, 
τάς πελωρίους συκάς, τους υψηλούς φοίνικας 
καί όλα εκείνα τά φυτά καί τά δένδρα, ών ή 
χάρις καί ό πλούτος άπετέλεσαν τά θέλγητρα 
καί τάς αναπαύσεις τής Έδέμ τών άνατολι- 
κών λαών. Έβλεπον τά κιτρινωπά του γηραιού 
Γάγγου κύματα μεγαλοπρεπώς κυλιόμενα πρό 
τών οφθαλμών μου- τάς ήμιγύμνους τών Ιν
διών θυγατέρας έπι τής όχθης αυτού, έπιθε- 
τούσας μετά θρησκευτικής προσοχής έπι τών 
αργών του ύδάτων τά αναμμένα αυτών λυ*· 
χνάρια, καί παρακολουθούσας τόν πλούν τών 
λυχναρίων τούτων μετά παλμών καρδίας καί 
δακρυβρέκτων όμμάτων, όπως ίδωσιν εάν ό εκ
λεκτός αυτών τάς άγαπά. — Καί έβλεπον με
ταξύ αυτών μίαν πρό πάντων, τόσον γνωστήν, 
τόσον οίκείαν καί τόσον έξέχουσαν τών άλλων 
κατά τήν καλλονήν καί τό πνεύμα, ήτις καί 
αυτή έτοποθέτει διά τών λευκών δακτύλων 
της εύλαβώς έν μικρόν, έλ.αφρόν λυχνάριον επί 
τών ύδάτων τού Γάγγου, καί παρηκολούθει 
τάς κινήσεις αυτού μέ τούς ωραίους γαλανούς 
οφθαλμούς της, καί έβλεπεν, ότι, όσω καί άν 
άπεμακρύνετο άπ’ αυτής τό φλογίδιον τού 
λύχνου,δέν έβυθίζετο,δέν έσβύνετο, καίέσκίρτα 
ώς δορκάς έξ άγαλλιάσεως, καί άνεφώνει δα- 
κρύουσα, «μέ άγαπά! μέ άγαπά ! θά πιΐάζω 
ά.Ύό τή ν  χ α ρ ά ν  μ ου  !» Καί φλογερός πόθος διέ- 
καιε τήν καρδίαν ΰπό τά στέρνα μου καί άπε-

φάσιζα άπαρεγκλήτως νά μεταβώ εις Καλ- 
κούτταν.

'Αλλά τότε έφαντάσθην τόν πατέρα τής 
κόρης ταύτης καθήμενον πρό εμού εντός πο
λυτελούς ινδικού περιπτέρου, παρά πλουσίαν 
τράπεζαν,άφ’ής έκαιεν υψηλός λύχνος εΰγενοϋς 
πορκελάνης, κεκοσμημένος μέ τούς φανταστι
κούς εκείνους δράκοντας καί κροκοδείλους τής 
ανατολικής τέχνης. Πρό ήμών καί περί ημάς 
έκειντο ανοικτά τά όποϊα είδον κιβώτια πλήρη 
μ.εμβρανών καί παπύρων, έξ ών λαμβάνων ό κ. 
Π. μοί άνεγίνωσκε τούς στίχους τής νεότητός 
του, γεγραμμένους κατά τό μήκος τής Μαχα- 
βαράτας καί τής ‘Ραμαϊάνας, άλλά κατά τόν 
τρόπον τής ομιλίας αυτού, καθ’ δν τό πρώτον 
ήμισυ πάσης επομένης προτάσεως, ήτο τό δεύ
τερον ήμισυ τής προηγηθείσης !

—  ”Ω, καλέ κάγαθέ άνθρωπε ! Δόξαν ινδι
κού ραχ ιοονρρα π τά όου  έζήλωσας ; Σύ έχεις εις 
τό ταμεϊόν σου τούς λαμπροτέρους ορμαθούς 
μαργαριτών καί άδαμάντων—δέν άρκούν αυ
τοί νά τέρψουν τήν φαντασίαν σου ; Σύ έχεις 
δημιουργήσει τό τελειότερου ποίημα τού κό
σμου, τήν αφελή καί εύφυή ταύτην θυγατέρα—  
δέν άρκεϊ αυτή όπως κορέσ·/) τήν φιλοδοξίαν 
σου ; 'Αλλά φείσθητι καν εμού- φείσθητι έμοΰ, 
όστις ύπέστην δύο μηνών θαλασσοναυτίασιν, 
μόνον καί μόνον όπως τήν ΐδώ έκ νέου. Πε- 
ρίμενε λοιπόν ολίγον, μή αρχίζεις άμέσως μέ 
τήν στιχοναυτίασιν. Μή μέ υποβάλλεις εις 
Κολάσεως μαρτύρια, φιλοξενών με έν πλήρει 
Παραδείσω !

Έπειτα ένθυμήθην, ότι ό Παράδεισος εκεί
νος ήτον έστερημένος τού ’Αγγέλου του. ‘Ότι 
ή Μάσιγγα δέν ήτο πλέον ή Μάσιγγα, άλλά 
ή κόμησσα τού ΡΙυιιιρβίιιη, δεδιδαγμένη εντε
λώς ολους τούς τρόπους τής υψηλής κοινωνίας, 
άπομαθούσα όμως τήν αφέλειαν καί χάριν τής 
φύσεώς της" κεκοσμημένη υπό χρυσού καί άδα
μάντων, άλλά άποβαλουσα τήν ζωηρότητα 
καί δραστηριότητα της, πλουσία εις πάν άλλο, 
άλλ’ έστερημένη τού ουρανίου έκείνου γέλωτος, 
άντί τού οποίου τώρα διέστελλον τά χείλη της 
μόνον λέξεις, οίαι τά :

Ό  χρυσός 

πιρισσός
δίν κοιι ΐ  τήν εδτυχίαν 

τήν χαράν ήμών,

καί ώργίσθην κατά τού άπηνοΰς πατρός, καί 
άπεφάσισα στερεώς καί άμετακλήτως καί δέν 
έπήγα εις Καλκούτταν.

Γ. Μ. Β ιζυ η ν ο ι.

Εις τόν χαρακτήρα, εις τήν συμπεριφοράν, 
εις τό ΰφος υπέρτατη τελειότης είνε ή άπλότης.
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Στατιστική

TOT ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ’ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
τ ω ν  Ε ύ ελπ ίδ ω ν .

Τάς κατωτέρω στατιστικάς πληροφορίας περί 
τού έν Πειραιεΐ στρατιωτικού σχολείου τών Εύ- 
ελπίδων δημοσιεύομεν κατά σημειώσεις, τάς 
όποιας τ·7ι αιτήσει τής διευθύνσεως τής « Ε 
στίας» φιλοτίμως καί προθύμως άνεκοίνωσεν 
ή διοίκησις τού είρημένου σχολείου. Έν τή 
στατιστική ταύτη εκτίθεται κυρίως ή σημερινή 
κατάστασις αυτού μετά τόν τελευταΐον οργα
νωτικόν νόμον τής 19 ’Ιουλίου 1882, καί τό 
όργανιστικόν διάταγμα τής 20 Μαίου 1883, 
τό έκδοθέν πρός έκτέλεσιν τού νόμου τούτου, 
καθώς καί μετά τάς μεταρρυθμίσεις ώς πρός τε 
τά διοικητικά καί εκπαιδευτικά, ας έπήνεγ- 
κεν ό νύν διοικητής τού σχολείου, άντισυνταγ- 
ματάρχης τού πυροβολικού κύριος Π. Θ. Κο- 
λοκοτρώνης.

Έχομεν τήν πεποίθησιν ότι, ευχαρίστως καί 
μετά διαφέροντος φιλοπάτριδος, θέλουσιν οΐ ά- 
ναγνώσται τής «Εστίας» άναγνώσει τούς κα
τωτέρω πίνακας, έφ’ ών είκονίζονται δι'άπλών 
γραμμών τά τού άνωτάτου στρατιωτικού σχο
λείου τής Ελλάδος, έξ ού κατ’έτος έξέρχονται 
εύπαίδευτοι άξιωματικοί του στρατού, ούτινος 
ή βελτίωαις, ή έκγύμνασις, καί ό έν γένει κα
ταρτισμός, κατά τάς άπαιτήσεις τής στρατι
ωτικής επιστήμης τών νεωτέρων χρόνων, εινε 
ή έπιθυμία καί ή εύχή παντός Έλληνος.

Ή στρατιωτική σχολή τών Εύελπίδων συν- 
εστήθη τό πρώτον έπι τού Κυβερνήτου τής 
'Ελλάδος Καποδιστρίου έν Ναυπλίω τ-7) 1 ’Ι
ουλίου 1828’ πρώτος δέ οργανωτής αυτής ύ- 
πήρξεν ό Γ άλλος λοχαγός τού πυροβολικού 
Πωζιέ (Pauzié).’Ex Ναυπλίου ή έδρα τής σχο
λής κατόπιν μετηνέχθη εις Αίγιναν, καί έ- 
κεΐθεν εις Πειραιά, όπου έκτοτε πρό πολλών 
έτών υπάρχει έν οικία ίδιοκτήτω τού δημο
σίου. Μόνον δέ κατά τό προπαρελθόν έτος έ
νεκα τής αύξήσεως τού άριθμού τών μαθητών, 
καί τής προσθήκης νέων μαθημάτων, μή έπαρ- 
κούσης τής οικίας έκείνης, ένωκιάσθη έτέρα 
έκεΐ πλησίον ιδιωτική, όπως ή λειτουργία τής 
διδασκαλίας καί ή ένοίκησις τών μαθητών γί
νεται έν πάση ευκολία καί άνέσει.

'Από τής συστάσεως τής σχολής μέχρι σή
μερον έξεδόθησαν τέσσαρες οργανισμοί, τρεις 
διά Β. Διατάγματος, καί εις διά νόμ,ου μετά 
τού όργανιστικού Β. Διατάγματος.
A Β. Δ. τής 19 Φεβρουαρ.1834 άρθρα 78.
Β » » » 14 Νοεμβοίου 1864 » 270.
Γ' ,  ,  ,, 23 Όκτωβο. 1870 » 160.
Δ' Νόμος ΑΝ' τής 19 Ίοΰλ. 1882 » 25

TOMOS ΙΖΤ’ .— 1888,

μετά τού έκτελεστικού Β. Διατάγματος τής
20 Μαίου 1883 έξ άρθρων 341.

¿1ια ιρ έσ ε ις  τοΰ  κ α τα σ τή μ α τος  τή ς  σχοΛ ή ς.

1) ’Εκκλησία.
2) Αϊθουσαι 5.

Διοικητού. Καθηγητών. Παραδόσεων. Δια
σκεδάσεων μαθητών. ’Εντευκτηρίου.

3) Γραφεία 5.
Διοικητού. Ύποδιοικητού καί Ταμίου.Ύπα- 

σπιστού. Σχεδιαστού καί καλλιγράφων. Γρα- 
φέων.

4) Κατοικίαι.
Δωμάτια ιδιαιτέρας κατοικίας διεικητού. 

’Ιδιαιτέρα κατοικία ΰπασπιστού.
5) Θάλαμοι 11.

Οΐκουρεϊον λινοστολών μαθητών. Νιπτήρων. 
Λουτήρων. Εστιατορίου. Μαγειρείου.Θυρωρών. 
‘Ραφείου. Αφοδευτηρίων, νοσοκομείου, αξιω
ματικών, μ,αθητών, υπηρετών.

6) Κοιτώνες 5.
’Αξιωματικών έπιτηρητών. Εύελπίδων. Ύ -

παξιωματικών στρατού.Στρατιωτών υπηρετών.
7) Νοσοκομεΐον.

Θάλαμοι 3. Ιατρού. Νοσηλευομένων. Νοσο- 
κόμ.ων.

8) Φαρμακεϊον.
Θάλ. 2. ’Ιδίως φαρμακεϊον. Παρασκευαστή- 

ριον.
9) Φυλακαί.

Θάλ.23. Εΰελπίδ ων (σύς-ημ.α άπομονώσεως). 
Ύπαξιωματικών στρατού. Στρατιωτών.

10) Όπλοστάσιον.
11) Άποθήκαι.

θάλ. 10. Πυροσβεστικών έργαλείων καί άν- 
τλίας.Ένδυμ.άτων στρατωνισμ,ού καί όπλισμού. 
Διδακτικών βιβλίων καί υλικού σπουδής. ’Η
λεκτρικού φωτός καί οχήματος τούτου. Νοσο
κομείου. Μαγειρείου. Καυσίμου ϋλης. Λαμπτή
ρων. Ειδών καθαριότητος. ’Αχρήστου υλικού. 
Κλινοστρωμ,νών.

12) Φυλακεΐον.
Διά τούς έξωτερικούς φρουρούς.

13) Λιθογραφεΐον.
Το λιθογραφεΐον περιλαμβάνει δύο πιεστή

ρια, μετά μεγάλων καί μικρών πλακών.
14) Γυμναστήριον.

15) Περίβολος.
16) Θάλαμοι βιβλιοθήκης, μουσείων, 

συλλογών, σχεδίων.
Α' ΒιβΛίοθήκη.

Ή βιβλιοθήκη περιλαμβάνει 18 τμήματα.
1) Φιλολογίας, 2) "Ιστορίας καί γεωγραφίας, 
3) Μαθηματικών, 4) Φυσικής, 5) Χημείας, 6) 
Περιγραφικής γεωμετρίας, 7) Τοπογραφίας καί 
γεωδαισίας, 7) ’Ωραίων τεχνών καί οικοδομι
κής, 8) Δημοσίων έργων, 9) Μηχανικής, 10)



Πολεμικής τέχνες, 1 1 ) ’Οχυρωτικής, 12) 'Ο
πλικής πυροβολικής, 13) Στρατιωτική; τεχνο
λογίας, 14) Γεωλογίας, ’Ορυκτολογίας, 15) Δι
καίου, 16)Περιοδικών συγγραμμάτων, 17) Στρα
τιωτικών εφημερίδων, 18) Πινάκων στρατιω
τικών ασκήσεων, γεωγραφικών, τοπογραφικών, 
ύδρογραφικών, λευκωμάτων πυροβόλων Κροϋπ. 
πυρίτιδος, πολιορκιών καί μαχών.

Β Μ ουσείον  πυροθο.Ιιχοϋ.
1) Τμ.ήμ.α Ιστορικόν, 2) Τμήμα διδακτικόν, 

περιλαμβάνον άγχέμαχα ό'πλα, όπλα δια πυρο
λίθου, όπλα κρουστικά, οπλα οπισθογεμή, όπλα 
επαναληπτικά, βολίδας, φυσίγγια, πυροβόλα, 
βλήματα.

Γ  Χ η μ ε ΐο ν  
θάλ. 4. Αίθουσα παραδόσεων. Παρασκευα

στηρίου. Ζυγών. Εργαστηρίου.
Δ' Φ νσιχή.

Τμήματα 6. 1) Βαρύτητας, 2) θερμαντι
κού, 3) ’Ηλεκτρισμού, 4) Μαγνητισμού, 5) ’Α
κουστικής, 6) Οπτικής.

Ε' Π ρότυπ α .
Τμήματα 10. 1) Περιγραφική; Γεωμετρίας,

2) Ξυλοτομίας, 3) ’Αρχιτεκτονικής, 4) Λιθο
τομίας, 5) Τοπογραφίας, 6) ’Οχυρωτικής πρόσ
καιρου, 7) ’Οχυρωτικής μονίμου, 8) Βλημά
των πυροβολικού, 9) Μηχανών, 10) Γεφυρών.

Σ Τ ’ *Ο ργανα .
Τμήματα 5. 1) Τοπογραφίας,2) Γεωδαισίας,

3) Μουσικής, 4) Γυμναστικής, 5) Σπαθασκία; 
καί ξιφασκίας.

Ζ’ Έ ρ γ α .Ιε ΐα .
Τμήματα 2. 1) Μαθηματικής, 2) Στρατιω

τικής χειρουργίας.
ΣυΛ Λ ογή  σ χ εδ ίω ν  χα ϊ π ιν ά χ ω ν  μ ε τά  ή χνευ  

■/χωμάτων χ ρ ή σ ιμ ο ς  δ ιά  τη ν  δ ιδα α χα .Ιία ν  
τω ν  ίζ ή ς  μ α θημά τω ν.

1) Τής Περιγραφική; Γεωμετρίας καί τών 
εφαρμογών αυτής, 2) Τής θεωρητικής Μηχα
νικής καί τής ’Αστρονομίας, 3) Τής έφηρμο- 
σμένης Μηχανικής, τής Υδραυλικής καί τής 
Μηχανολογίας, 4) Τής Φυσικής, 5) Τής Χη
μείας, 6) τής ’Ορυκτολογίας καί τής Γεωλο
γίας, 7) Τής Βοτανικής καί τής Στρατιωτικής 
Υγιεινής, 8) Τής Ζωολογίας καί τής στοιχειώ
δους Ίππιατρικής, 9) Τής Τοπογραφίας καί 
τής Γεωδαισίας, 10) Τής Αρχιτεκτονικής, 11) 
Τών δημοσίων έργων, 12) Τής ’Οχυρωτικής,
13) Τής Πυροβολικής, 14) Τής στρατιωτικής 
Τεχνολογίας, 15) Τής πολεμικής Τέχνης, 16) 
Τής στρατιωτικής ’Ιστορίας, 17) Τών τοπο- 
γοαφικών Σχεδιάσεων καί 18)Τή;Ίχνογραφίας.

"Εκαστη τώ ν  συλλογών το ύ τω ν  υποδιαιρεί
τ α ι  εις διάφορα τμ ή μ α τα  ειδικά.

Η ’ Σ υΛ Λ ογα Ι ύρυχτώ ν  Έ .Ι . Ιη ν ιχ ύ ν .  
Τμήματα 3. 1) ’Ορυκτών, 2) Μαρμάρων, 3) 

’Απολιθωμάτων.

5 5 0  ______ ________________________ » I T

Έν γένει δέ είπεΐν ΰπάρχουσι θάλαμοι εν μέν 
τώ άρχικώ κτιρίω τής σχολής 80

έν τώ παραρτήματι 25
’Αφοδευτήρια 15
Φυλακαί 23

143

’Ηλεκτρικοί κώδωνες 25, Λαμπτήρες αεριό
φωτος 205, πετρελαίου 31, ελαίου εκκλησίας 
4, Κρουνοί νιπτήρων, λουτήρων καί μαγει
ρείου 87, Δεξαμεναί 3, Φοέατα 3.

Α ιυ ιχ η τ ιχ ό ν  .προσωπικόν.

Τό διοικητικόν προσωπικόν τού Σχολείου 
μετά τής θεραπείας περιλαμβάνει

α') Ένα συνταγματάρχην ή άντισυνταγμα- 
τάρχην τού Πυροβολικού ή τού Μηχανικού δ ι-  
σ ιχ η τή ν  τού Σχολείου.

β’) "Ενα άντισυνταγματάρχην ή ταγματάρ
χην τού Πυροβολικού ή τού Μηχανικού, μη ά- 
νήκοντα εί; τό σώμα, εις ό καί ό διοικητής, υ
ποδιοικητήν καί διευθυντήν τών σπουδών, 

ν') ένα ύπολοχαγόν υπασπιστήν, 
δ ) ένα ιατρόν, 
ε ) ένα ύποφαρμακοποιόν. 
ς-') £να ύπολοχαγόν τής οικονομίας, διαχει

ριστήν τού χρηματικού καί τού υλικού, 
ζ') ένα ιερέα.
η’) οκτώ ύπολοχαγοΰς τών διαφόρων όπλων, 

αξιωματικούς έπιτηρητάς.
θ') ένα άνθυπασπιστήν τού Πεζικού, βοηθόν 

τού ϋπασπιστού.
ι ) ένα υπασπιστήν τής οικονομίας βοηθόν 

τού διαχειριστού.
ια') ένα έπιλοχίαν οίκουρόν. 
ιβ') δύο έπιλοχίας θυρωρούς, 
ιγ') ένα λοχίαν βοηθάν τού οίκουρού. 
ιδ') ένα λοχίαν δεσμοφύλακα, 
ιε') τρεϊς λοχίας γραφείς, 
ις-') τέσσαρας σαλπιγκτάς. 
ιζ') τριάκοντα στρατιώτας τών διαφόρων ό

πλων ύπηρέτας.
ιη') δύο λιθογράφους, 
ιθ') δύο καλλιγράφους, 
κ') δύο ίχνογράφους.

Οί στρατιώται χρησιμεύουσιν έν τώ σχολείω 
ώς ξυλουργοί, σιδηρουργοί, χρωματισταί, λι
θογράφοι, φαρμακοτρίβαι, νοσοκόμοι, άγγελια- 
φόροι, γραφείς, ΰπηρέται αποθηκών, ΰποδεσμο- 
φύλακες, κανδηλανάπται, καί επί τής καθαριό- 
τητος τών καταστημάτων.

Έκ τού ανωτέρω προσωπικού πολιτικοί είνε 
μ,όνον οί καλλιγράφοι, ό σχεδιαστής καί οίρά- 
πται, οί λοιποί δέ πάντες στρατιωτικοί.
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Ε νέ.Ιπ ιΰ ες .
Ό άριθμ,ός τών Εύελπίδων ανέρχεται εις 

148. Έκ τούτων είνε
Έπιλοχίας 1
Λοχίαι 6
Δεκανείς 12
Μαθηταί 129

’ Ϊ48
Κ α θη γη τα ί σ τρ α τ ιο η ιχ ο ΐ χα ϊ π ο .Ι ιτ ιχ ο ί 

δ ιδά σκ ον τες  εις τό  σχοΛ ε ιον .
Έδραι καθηγητών έν τή σχολή ύπάρχουσιν 

24, καί διδασκάλων 5. Τών καθηγητών είνε 
αί εξής

α') τής Ελληνικής, β') τής Γαλλικής, γ') i 
τής Γερμανικής, δ') τής Ιστορίας καί τής Φι
λοσοφίας , ε') τών κατωτέρων Μαθηματικών, 
ς ' )  τών άνωτέρων Μαθηματικών, ζ') τής Περι
γραφικής Γεωμετρίας καί τών έφαρμογών αυ
τής, η') τής θεωρητικής Μηχανικής, καί τής 
’Αστρονομίας, θ') τής έφηρμοσμένης Μηχανι
κής, τής Υδραυλικής καί τής Μηχανολογίας, 
ι') τής Φυσικής, ια') τής Χημείας, ιβ') τής 
’Ορυκτολογίας καί τής Γεωλογίας, ιγ') τής 
Βοτανικής καί τής Στρατιωτικής Υγιεινής, 
ιδ') τής Ζωολογίας καί τής στοιχειώδους Ίπ- 
πιατρικής, ιε') τής Τοπογραφίας καί Γεωδαι
σίας, ις-') τής ’Αρχιτεκτονικής, ιζ') τών Δη
μοσίων έργων, ιη ) τής ’Οχυρωτικής, ιθ') τής 
Πυροβολικής, κ') τής Στρατιωτικής Τεχνολο
γίας, κα') τής Πολεμικής τέχνης, κβ') τής 
Στρατιωτικής Ιστορίας καί τής Στρατιωτική; 
Γεωγραφίας, κγ') τού Στρατιωτικού Δικαίου, I 
κδ') τής Στρατιωτικής Οικονομίας καί τής λο- 
γιστικότητος.

Τών δέ διδασκάλων αί έξής 
α') τών Τυπογραφικών σχεδιάσεων, β') τής 

’Ιχνογραφίας, γ') τής 'Οπλομαχητικής, δ') τής 
Γυμναστικής, ε') τής Μουσικής.

Πλην τών μαθημάτων τούτων οί μαθηταί 
πάντες ασκούνται εις γυμνάσια πεζικού δίς τής 
έβδομάδος. Οί τών άνωτέρων δε τάξεων εί; γυ
μνάσια πυροβολικού καί ιππικού. ’Ασκούνται 
ωσαύτως εί; βολήν έπί σκοπόν δι’ όπλων Γκρά 
(Gras) άπαξ ή δίς τού έτους, κατά χρονικάς 
περιόδους. Ωσαύτως εις σκοποβολήν διά πι- 
στολίων καί τυφεκίων Φλωμπέρ καθ’ έκάστην 
σχεδόν.

Οί έν τώ σχολείω καθηγηταί καί διδάσκα
λοι είνε στρατιωτικοί καί πολιτικοί, πάντες ά- 
νήκοντες εί; τήν δύναμιν τού σχολείου.

Π ΐν α ζ  τή ς  δΛης δυνάμεως τού  σχο .Ιε ίου .
Άνώτερον προσωπικόν.

Διοικητικόν προσωπικόν 14
Στρατιωτικοί καθηγηταί 1 4

28

Έκ μεταφοράς 28
Πολιτικοί καθηγηταί 12
Στρατιωτικοί διδάσκαλοι 2
Πολιτικοί » 7

Κατώτερον προσωπικόν. 
Άνθυπασπισταί 2
Άνθυπασπισταί άπόστρατοι 2
Ύπαξιωμα,τικοί στρατού 8
Σαλπιγκταί 4
Φαρμακοτρίβαι 2
Νοσοκόμοι 2
Λιθοφράφοι 2
Στρατιώται (είδικαί ύπηρεσίαι καί

καθαριότης 38
Εΰέλπιδες 148

277 41 344

139

257
'Α ρ ιθ μ ό ς  τώ ν  Ε ϋ ε .Ιπ ίδ ω ν  ά.πό τή ς  συστάσεω ς  

τή ς  σχ ο .Ιή ς  μ έ χ ρ ι  το υ  1882.
’Από τής 1 ’Ιουλίου 1828 μέχρι τής 10 Νο

εμβρίου 1882, δήλα δή έν διαστήματι 54 έτών 
άπό τής ίδρύσεως τής σχολής, είσήλθον εις αυ
τήν ώ; μαθηταί νέοι 801.

Έκ τούτων έξήλθον

Εις τό Πυροβολικόν 11 96 8 115
» » Μηχανικόν 7 118 —  125
» » Πεζικόν 3 32 25 60
• » Ναυτικόν —  20 —  20
» » Ιππικόν 5 9 8  22
» » Γεωμετρ. κλάδον—  2 —— 2

2(Γ
Έφοίτων εί; τό σχολεΤον τό ά δεκαή- 

μ.ερον τού Νοεμβρίου
Έκ τών λοιπών δέ 

Παργτήθησαν 106
Έχουσιν άγνωστον αιτίαν έξόδου 39
Άπεβίωσαν 18
Μετέβησαν εις Ευρώπην πρός έκπαί-

δευσιν 3
Άπεβλήθησαν δέ 

Διά κακήν διαγωγήν 23
Ένεκα ηλικίας 4

» άσθενείας 9
Ώς ανεπίδεκτοι μαθήσεως 30
Διά καθυστέρησιν διδάκτρων 16
Διά παρανόμους απουσίας 28
Δι’ άγνωστον αιτίαν μή έγγεγραμ-

μ.ένην εις τά αρχεία 42

Τό όλον 801
Τά όλίγα ταύτα έπί τού παρόντος περί τής 

Σχολής.Εϋκταΐον δ’ήθελεν είσθαι έάν έγράφετο 
όσον οίον τε λεπτομερώς πλήρης Ιστορία αυτής, 
διότι ή ιστορία τού παρελθόντος έκάστου ίδρύ-



ματος, ή μελέτη τής προόδου αύτού καί τών 
αίτιων ταύτης κατά το διάστημα των χρόνων,
71 σύγκρισις προς τήν σημερινήν κατάστασιν, ή | 
έρευνα των ωφελημάτων, άτινα έπεδαψίλευσεν 
εις τήν κοινωνίαν καί τό "Εθνος όλόκληρον,εινε 
πάντοτε όδνιγοί ωφέλιμοι του μέλλοντος.

15 Αΰγούατου.
A. Μηλιλρλκηε.

ΙΟΤΣΤΟΣ ΛΕΙΒΙΧ
**1 τ ά  αποκαλυπτήρ ια  τ ο 3  ά νδρ ιάν τος  αΰ τοϋ  

έν ΛΙονάχιρ.

Μεγάλην σήμερον έορτάζει τό Μόναχον έορ- 
τήν, έκ πάσης δέ τής Γερμανίας συνήλθεν εν
ταύθα πλήθος έπιστημόνων, όπως παραστώσιν 
εις την άποκάλυψιν του άνδριάντος του Ίού- 
στου Λεϊβιχ (Justus Liebig). Ό  Ίούστος Λεϊ- 
βιχ συγκαταλέγεται μετά των ολίγων εκείνων 
άνδρών, οϊτινες τάς σπουδαίας αυτών έν τή έ- 
πιστήμτι ανακαλύψεις διά παντός τρόπου έπει- 
ράθησαν νά έπωφεληθώσι διά τόν πρακτικόν βί- 
ον. Ό Λεϊβιχ ώς άναμορφωτής Γής έκατονταε- 
τηρίδος ήμών δεν δύναται νά Οεωρηθή κατώ
τερος του Δαρβινου- δικαίως λοιπόν ή Γερμανία 
άπασα εϊνε υπερήφανος επί τοιούτφ άνδρί, 
καί δικαίως ολόκληρον τό Μόναχον ατενίζει 
σήμερον πρός τόν άποκαλυπτόμενον ανδριάντα I 
του άνδρός τούτου μετά ύπερηφάνου σεβασμού 
καί αγάπης.

Ό  άνδριάς,έργον του εις την ημέραν ταύτην 
μή έπιζήσαντος περιφήμου γλύπτου W agmiiller, 
άνηγέρθη τή πρωτοβουλία των φίλων καί μαθη
τών του Λεϊβιχ δΓέράνου, παρίστησι δέ αυτόν 
καθήμενον επί αρχαίας έδρας καί κρατούντα 
άνά χεϊρας ήμίκλειστον βιβλίον. Καί ό μέν 
άνδριάς εινε έκ λευκού ώραιοτάτου μαρμάρου 
(σπάνιον τούτο διά τό Μόναχον φαινόμενον), τό 
δέ βάθρον έκ γρανίτου.

’Από τής πρωίας σήμερον ή πλατεία τού 
Μαξιμιλιανού, όπου ό άνδριάς άνηγέρθη, έβριθε 
κόσμου, αί δέ κύκλω κείμεναι οίκίαι έκοσμούντο 
διά πολυποίκιλων σημαιών τής Γερμανίας,Βαυ
αρίας καί Μονάχου, ών έδέσποζεν ή βαυαρική ! 
σημαία ή φέρουσα ώς γνωστόν τά καί νύν έλ- ! 
ληνικά χρώματα,κυανούν καί λ.ευκόν. Τά χρώ
ματα ταύτα καί δ έκτάκτως σήμερον ώραΐος j 

ουρανός έδιδον τή εορτή χαρακτήρα ολως έλ- j 
ληνικόν.

Ή εορτή ήρζατο άδοντος μεγάλου χορού έκ 
μαθητών τού ωδείου ύμνον πρός τόν σκοπόν I 
τούτον ΰπό τού περιφήμου Βαυαρού μουσικού 
LocLner συντεθέντα, μετ’ ολίγον δέ έφ’ ώρι- 
σμένω σημείω έπεσε τό καλύπτον τόν άνδρι- 
άντα κάλυπτρον, έν μέσω δέ τού γενικού θαυ- j 
μασμού ίλαβε τόν λόγον ό έν Βερολίνψ καθη- '

καί πρόεδρος τής διεθνούς 
κεντρικής Επιτροπής μυστικοσύμβουλος Hoff
man. Τού λόγου τούτου χαρακτηρίζοντος κάλ- 
λιστα τόν Ίούστον Λεϊβιχ μεταφέρομεν ένταύ- 
Οα τά μάλλον διαφέροντα μέρη.

α Σεβαστή όμήγυρις ! Μεγαλοπρεπές έργον 
τέχνης άπεκαλύφθη ποό τών όμμάτων ήμών, 
καί άγαλλόμενοι χαιρετίζομεν τό άπαστράπτον 
μάρμαρον, τά μέλλον νά παραδώσν) ταϊς μελ- 
λούσαις γενεαΐς τήν εικόνα τού ευγενούς άν
δρός, όπως αύτη θερμή έν ταϊς καρδίαις ήμών 
ζή. . . μνημεϊον τών ένδοξων αυτού έργασιών 
καί δείγμα τού εΰγνώμονος ήμών θαυμασμού ! 
Δεκαετία παρήλθεν ήδη άπό τής έποχής, καθ’ 
ήν ό μέγας φυσιοδίφης, πρός όν μετά σεβασμού 
άναβλέπομεν,άφγρέθη έκ μέσου ήμών ! Έν δια- 
στήματι δέ τοσούτου χρόνου δ πέπλος τής λή
θης διεχύθη σχεδόν έφ’ άπασι τοΐς θνητοΐς, εί 
καί ούτοι διά καλών κάγαθών έργων διεκρίθη- 
σαν ! Μόνον ή μνήμη έκείνου, όστις πράγματι 
μεγάλα κατώρθωσε πρός τό καλόν τής άνθρω- 
πότητος,άνθίσταται μετ’έπιμονής τφ άκαμάτφ 
τού χρόνου πελέκει'ή δόξα αυτού αυξάνει μετά 
τού άριθμού τών έτών, καί όπως μόνον μακρό- 
Οεν δυνάμεθα νά θαυμάσωμεν τάς"Λλπεις έν 0λή 
αυτών τή μεγαλοπρεπεία, ούτω άπομένει καί 
ταϊς μελ.λούσαις γενεαΐς νά έκτιμήσωσι τήν 
σπουδαιότητα τοιούτου άνδρός έν όλη αυτής 
τή έκτάσει. "Οτι ό σήμερον πανηγυριζόμενος 

| συγκαταλέγεται μετά τών ευτυχών έκείνων, οϊ- 
τινες υπερβαλλόντως είργάσθησαν πρός προα- 

ωγήν τής άνθρωπότητος, νομίζω ό'τι οΰ δεις 
ύναται νά άμφιβάλλη, ρίπτων βλέμμα έπί τής 

: ζωηράς καί πολυπληθούς δμηγύρεως, ήτις πρός 
άνάμνησιν τοιούτου άνδρός ένταύθα συνήλθε. 
Ναί ! μεγάλα καί έξαίσια κ.ατώρθωσεν ό άνήρ 

ι οΰτινος οί εΰγνώμονες συνάδελφοι καί φίλοι άν- 
I ήγειρον τό μνημεϊον τούτο.

• Άκολουθήσωμεν διά βραχέων τόν πολύν τού 
Λεϊβιχ βίον. Ό  Ίούστος Λεϊβιχ έγεννήθη ές 
άφανούς οικογένειας τήν 13 Μαίου 1803 έν 
Δαρμστάτν). Ό  πατήρ αυτού ήτο κύριος μι
κρού έμπορίου χρωματιστικών καί άλ.λ.ων χη
μικών ειδών'ή ευκαιρία δέ αύτη,ήτις έδόθη τώ 
Ίούστω νά γνωρίση τοσούτον διαφόρους ύλας 
καί τάς άντιδράσεις αυτών έκ τού πλησίον, έ- 
κίνησεν άναμφιβόλ.ως άπό τής παιδικής ηλικίας 
τό διαφέρον αυτού πρός χημικά φαινόμενα. 
Παΐς έτι ήρξατο καταγινόμενος μετά ζήλου 
εις τήν έπιστήμην έκείνην, ήτις ϋστερώτερον 
τον άνέδειξεν ήρωα,μή άρκούμενος όμως εις τά 
γλίσχρα μέσα άτινα κατά τήν έποχήν έκείνην 
διέθετον τά ήμέτερα πανεπιστήμια, μετά βρα- 
χυχρόνιον διαμονήν έν Βόννν) καί Έρλάγγτι, έ- 
στράφη πρός τήν μητρόπολιν παρά τώ Σηκου
άνα, ήτις ώς κέντρον τών πειραματικών έπι- 
στημών τής έποχής εκείνης μεγάλως εΐλκε τούς
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γητής τής χημείας
5 5 3

τάς φυσικάς έπιστήμας σπουδάζοντας νέους. 
Ύπό τής τύχης ευνοηθείς κατώρθωσεν ό Λεϊβιχ 
ταχέως νά έκπληρώστι τόν πόθον τούτον, νά ά- 
κολουθήσν) δηλ. τάς σπουδά; αυτού ΰπό τούς 
περιφήμους διδασκάλους τής γαλλικής σχολής. 
Τήν έν Παρισίοις διαμονήν του ήδυνήθη μάλι
στα νά παρατείνν) χάριν τών μέσων, άτινα υ
πέρ αυτού διέθεσεν ό τότε άρχιδούξ τής Έσσης 
Λουδοβίκος Λ', έν γένει όμως μεγάλας άπήν- 
τησε δυσχερείας ώς ξένος έν τή μεγάλη πόλει, 
ών καί περιγραφήν μεταξύ τών έργων του ό 
Λεϊβιχ κατέλιπε. ’Αλλά καί ένταύθα ή τύχη 
ήλθε βοηθός- ό Λεϊβιχ συνήψε γνωριμίαν μετ’ 
άνδρός, ούτινος ή χειρ όλα τά έμπόδια πάραυ- 
τα έποίησεν έκποδών. Τή κρατερά συνηγορια 
Αλεξάνδρου τού Ούμβόλδου ήνεώχθησαν ώς 
διά μαγικής ράβδου τώ πρός τήν μάθησιν όρ- 
γώντι τά έργαστήρια τών Γάλλων χημικών. 
Τής συναντήσεως ταύτης τού Ούμβόλδου καί 
Λεϊβιχ πρό ήμισείας έκατονταετηρίδος, πλή
ρεις διαφέροντος άναμιμνησκόμεθα έν εποχή 
μάλιστα, καθ’ ήν σχεδόν ταυτοχρόνως εΐδομεν 
άνυψουμένους παρά τώ Σπραία καί Ίσάρω τούς 
άνδοιάντας άμφοτέρων τών άνδρών. Ό περίφη
μος Γερμανός φυσιοδίφης μετά τής χαρακτηρι- 
ζούσης αύτόν όξυνοίας άνεγνώρισε πάραυτα-τό 
μέγα μέλλον τού νέου συμπατριώτου, ή κρίσις 
του δέ αύτη ϊδει μετά παρέλευσιν ού πολλού 
χρόνου νά έπιβεβαιωθή. Ό  νεαρός Λεϊβιχ βοη- 
θούμενος ύπό τού Gay-Lussak κατώρθωσε νά 
άνεύργ τήν σύνθεσιν τών αινιγματωδών έκεί
νων μεταλλικών ενώσεων, αΐτινες άπό τών αρ
χών τού αίώνός μας ήσαν έν χρήσει πρός πλή- 
ρωσιν τών φυσιγγίων, καί ών ή έξέτασις, ένεκα 
τού επικινδύνου αύτών, είχε πτοήση μέχρι τής 
έποχής έκείνης πάντας τούς χημικούς. Διά τής 
άνακαλύψεως ταύτης έτέθησαν αί βάσεις τής 
βιομηχανίας τών έκρηκτικών ένο'ισεων, καί εις 
τήν έπιστήμην νέαι ήνεώχθησαν όδοί.

»Μετά διετή έν Παρισίοις διαμονήν έπέστρε- 
ψεν ό Λεϊβιχ εις Γερμανίαν, όπου, τή συστάσει 
Αλεξάνδρου τού Ούμ.βόλδου,αμέσως l23,r’l! έτι 
διωρίσθη έκτακτος,όλίγω δέ βραδύτερον τακτι
κός καθηγητής τής χημείας έν Giessen. Έκεί, 
έν τώ μικρφ πανεπιστημίω τής Εσσης παρά 
τφ Λάντι, άπέκτησεν ό Λεϊβιχ τήν παγκόσμιον 
αύτού φήμην.

• Κατά τήν έποχήν έκείνην ώς γνωστόν διά 
τών σπουδαίων έργασιών τού Lavoisier, Davy 
κλ. αί βάσεις τής νεωτέρας χημείας είχον ήδη 
τεθή. Πρός τούτο όμως έβοήθησε μόνον ή σπου
δή τών όρυκτολογικών προϊόντων, έν ώ ή έξέ- 
τασις τών συστατικών τού φυσικού καί ζωικού 
σώματος μερών ήτο σχεδόν πάντη παρημελη- 
μένη. Όθεν ευρύ πεδίον έργασίας έκειτο ά- 
νοικτόν τή φιλεργία τού νέου φυσιοδίφου, ου
δόλως δέ ούτος έβράδυνε νά λάβν) αυτού

| κατοχήν. Καί ένταύθα άρχεται ή άτελεύτη- 
! τος σειρά λαμπρών έπιτυχιών, άς ή ιστο

ρία τής οργανικής χημείας άνέγραψε. Καθ’ ό- 
λας τάς διευθύνσεις καταμετρεί ό Λεϊβιχ τό εύ- 
ρύτατον τούτο πεδίον, ούδέν δέ μέρος ύπάρχει, 
όσον άπομεμακρυσμένον καί κρυπτόν αν ή τού- 

] το, εις ό τό κατασκοπικόν βλέμμα τού πρός 
| τά έμπρός όδεύοντος νά μή είσέδυσε.

»Καί νύν θά ήτο καιρός νά έξετάσωμεν καθ’ 
έκαστα τά άποτελέσματα τών έργασιών τού 
Λεϊβιχ εις τό βασίλειον τής οργανικής χημείας, 

ι νά άπεικονίσωμεν τό πολυποίκιλαν τούτων κατά 
τε τόν άριθμόν καί τό περιεχόμενον, διά παρα
δειγμάτων νά άποδείξωμεν τήν άκρίβειαν καί 
άσφάλειαν τών παρατηρήσεων, τήν άκριβή έξή— 
γησιν τών παρατηρηθέντων, τήν άπεριόριστον 
τών πειραμάτων αύτού λογικήν. 'Γοιαύτη όμως 
άπαρίθμησις τών έργασιών τού Λεϊβιχ δεΐται 
πολλών ώρών, έν ώ έγώ μόνον στιγμάς δύναμαι 

ι νά διαθέσω' τούτου ένεκα περιορίζομαι ν’ άνα- 
φέρω τάς διαφόρους διευθύνσεις; καθ'άς τό μέ
γα τούτο πνεύμα είργάσθη.

»Θαυμάζομεν τον κατακτητήν τόν νέας χώ
ρας διά τήν έπιστήμην κατκκτήσαντα, εις ε
κείνον όμως όστις ταύτοχρόνως προητοίμασε 
καί τά οπλ.α, δΓ ών έλπίζομεν τά ύπ’ αύτού 
κτηθέντα νά διατηρήσωμεν καί μεγαλύνωμεν 
πρέπει αιωνίως νά εύγνωμονώμεν. Τοιούτος ύ- 
πήρξεν ό Λεϊβιχ ! Αύτφ χρεωστούμεν όλα τά 
πρός έπιστημονικήν έρευναν βοηθήματα, έν αίς 
τήν πρώτην κατέχει θέσιν ή μεθοδική διδα
σκαλία, ής σήμερον τοσούτον έπιτυχώς έν τοΐς 
Γερμανικοΐς πανεπιστημίοις γίνεται χρήσις· ει- 
νε σχεδόν ή αύτή, ήν πρό ήμισείας έκατοντα
ετηρίδος ό Λεϊβιχ εις τήν έπιστήμην είσήγα- 
γε. Τά μεγαλοπρεπή δέ ήμών έργαστήρια είσίν 
άντιγραφαί τού μικρού έκείνου έργας-ηρίου παρά 
τώ Λάνη, έν ώ έκεΐνος έπί δεκαετίας όλας τούς 
άρίστους τών περί τήν χημείαν άσχολουμένων 
νέων ές όλ.ων τών έθνών περί αύτόν συνήθροισε.

»'Εάν ή ιστορία τής έπιστήμης δέν είχε νά 
άναγγείλη είμή τάς περιφήμους τού Λεϊβιχ έρ
γασίας πρός άνοικοδόμησιν τής χημείας, τό ό
νομα αύτού ήθελε διαλάμπει χρυσοϊς γράμμασι 
έν τή ιστορία τής χημείας, δέν θά ίστάμεθα 
όμως σήμερον πρό τού άνδριάντος αύτού πιθα- 
νώτατα, έάν μή ό πανηγυριζόμενος δέν ήθελεν 
υπερπηδήσει τά όρια τής έπιστήμης ταύτης. 
"Εν τών μεγάλων τού Λεϊβιχ κατορθωμάτων 
εινε ό'τι ούτος καθαρός έπιστήμων τήν μεγί- 
στην ήσθάνετο ίκανοποίησιν, ότε ήδύνατο νά 
έπωφεληθή τά έν τή έπιστήμη, κτηθέντα πρός 
λ.ύσιν ζητημάτων τού πρακτικού βίου. Αί έπι- 
στημονικαί αύτού έργασίαι περιεστρέφοντο έπί 
ζητημάτων, έφ’ οϊς σήμερον σειρά όλη βιομη
χανικών κλάδων στηρίζεται.

•Άλλ' όσον σπουδαία·, καί άν ώσιν αί έργα-



σία ι τού  Λ ε ΐβ ιχ  έπί τώ ν  διαφόρων κλάδων τή ς  
χημικής β ιομηχανίας, σμικραί καταδείκνυντα ι 
α ύ τα ι απ έναντι τή ς  μ εγά λη ; έπενεργεία ; τω ν  
σπουδών αΰτού έπ'ι δύο άλλω ν κλάδων τω ν  φυ
σικών επ ιστημών, ο ϊτ ιν ε ; μ εγά λω ; το  διαφέρον 
τ·7,ς ά νθρω π ότη το ; κινοϋσι, τ η ;  γεω ρ γ ία ; καί 
φυσιολογίας.

» 'Η  γεωργία  πρό π ά ντω ν  έπιδείκνυσι τ ά  λαμ
πρότερα τού  Λ ε ΐβ ιχ  κα τορθώ μ ατα  πρό; τό  κα
λόν του  ανθρωπίνου γένους. Παράδοξον φαίνε
τα ι ,  π ώ ; τ·7, ν ε ω τά τγ  τώ ν  επ ιστημών έναπέ- 
κ ειτο  ριζικήν να. έπενέγκν) μεταρρύθμισιν τ-71 
αρχαιότατη , όλων τώ ν  ανθρωπίνων τεχ νώ ν , τή  
γεωργία , καί π ώ ; ή  μεταρρύθμισι; αύ τη  προ- 
ήλθεν άπό τώ ν  εργασιών φυσιοδίφου ουδέποτε 
καλλ ιεργησαντο ; άγρόν. 'Α π ό  χ ιλ ιετη ρ ίδω ν  έ- 
σπείρετο καί έθερ ίζετο , άνευ γνώ σεω ; τώ ν  θε
μ ελιωδών νόμων του  φυτικού βίου" περί τή ς  
ένεργεία ; τή ς  κόπρου ούδεμία ύπήρχεν αμφι
βολία , περί τή ς  σημασίας όμως αυ τής διά τη ν  
τροφήν τώ ν  φυτών έπεκράτουν α ί μάλλον παρά
δοξοι καί προληπ τικα ί ΐδέα ι. Ό  Λ ε ΐβ ιχ  γνώ 
ρισα; τά ς  επ ισ τημ ον ικά ; βάσει; τού  φυτικού 
βίου, καί άνακαλύψας αυτός πρώτος τη ν  αληθή 
φύσιν τή ς  κόπρου, έδωκε τ ώ  γεω ργφ , οϋ τω ; 
είπεΐν, τη ν  κλείδα  τή ς  έαυτού οικίας ε ί; τή ν  
χεΐρα. Ή  άνακάλυψι; α ϋ τη  έφεοεν ώ ;  συνέπειαν 
τη ν  τεχ ν η τή ν  τή ς  κόπρου κατασκευήν, διά τή ς 
ά να π τύ ξεω ; δε τή ς  κατασκευής τα ύ τη ς  ή γεωρ
γ ία  άπό τέχ ν η ; άνήλθεν ε ί; επ ισ τή μ η ν  α ιώ 
νια  λοιπόν δόξα  δ ιά  τό ν  Λεΐβιχ_ θά μείνν) ό τ ι 
α ί έργασίαι αυτού επί τή ς  γεωργικής χημείας 
νέαν σημειούσιν εποχήν ε ί; τή ν  ιστορίαν τή ς  

γεωργίας.
» Ή  τροφή τού  ζώου  είνε έν τέ λ ε ι τό  φ υ τό ν  

εάν λοιπόν ό τε λ ικ ό ; σκοπό; τή ς  γεωργίας είνε 
ή τροφή τού  ζώου , φυσ ικώ τα τον φ α ίνετα ι, ο τ ι 
ό τή ν  ά νάπ τυ ξιν  τού  φυτού άνερευνήσας ήθελε 
προσπαθήσει ν’ άνευρη καί τή ν  τύχη ν τού  φυ
τού  έν τ ώ  ζω ϊκ φ  σώ μ α τι. Τοιούτου όμως πει
ράματος επ ιτυχ ίαν δύνα τα ι νά περιμένν) μό
νον ό επ ιχειρών τή ν  έ ξέτα σ ιν  τώ ν  όρων τού 
ζω ϊκού  βίου έν όλν) αυ τώ ν τή  έκ τάσει. Ι ό  γ ι -  
γά ν τε ιο ν  τού το  ζή τη μ α  δέν έφάνη δυσχερές τώ  
ά κ α μ ά τφ  το ύ  Λ ε ΐβ ιχ  πνεύματι' τ ή  εύθύτητι 
δέ καί καρτερήσει τού πνεύματος αυτού χρεω- 
στούμεν σειράν όλην παρατηρήσεων περί τώ ν  
συ σ τα τικώ ν τού  ζω ϊκού σώματος μερών καί 
τώ ν  έν α ΰ τφ  συμβαινόντων, ή τ ις  ουχι ολίγον 
συνέτεινε πρός άπαθανάτισ ιν τού  ονόματος τού  
Λ ε ΐβ ιχ .

»"Οπως δέ αί έργασίαι αυτού περί τής ανα- 
πτύξεως τού φυτού έφάνησαν ώφέλιμ.οι τή άν- 
θρωπότητι όλοκλήρω, οϋτω καί αί σπουδαί αυ
τού έπί τής ζωικής χημείας δέν είχον μόνον 
έπιστημονικόν διαφέρον, άλλ’ αμέσως έχρησι- 
μευον πρός λύσιν ζητημάτων τού πρακτικού

ι βίου. Μόλις ή ΰπό τού Λεΐβιχ έξέτασις τού 
1 κρέατος είχε διδάξϊ] μέθοδον άπλουστάτην πρός 

άποχώρισιν τών ουσιωδών τού ζωμού συ
στατικών, καί άμέσως βιομηχανία καί έμπό- 
ριον ήρξαντο τά κτήματα τής έπιστήμης νά 
καρπούνται. Άπό πολλών ήδη έτών απολαύει 
ή Ευρώπη τόν πλούτον κρέατος έκ τού άλλου 
ημισφαιρίου κομιζομένου έν είδει άπολαυστικοϋ 
μέσου, οπερ έν διαστήματι ολίγου χοάνου τήν 
αυτήν σχεδόν έλαβεν έξάπλωσιν οΐαν ό καφές 
καί τό τέϊον.

»Ό Λεΐβιχ είχεν άνέλθει ήδη εί; τό έπακρον 
( τής δόξης του, ότε ό βίος του νέαν έλαβε ρο

πήν. τρέψασαν τήν δραστηριότητα αυτού εις 
νέας διευθύνσεις. Ήτο ή έποχή καθ’ ήν ό βα
σιλεύ; Μαξιμιλιανός Β’ συνέλαβε τήν ιδέαν 
νά άνυψώση τήν λαμπράν ταύτην πόλιν, άπό 
μιά; γενεά; ήδη πατρίδα τ-ής γερμανικής τέ
χνης, εί; κέντρον τής γερμανικής έπιστήμης. 
Μία τών πρώτων προσκλήσεων ήτο ή τού Λεΐ- 
βιχ. Δυσχερές ήτο έργον ν’άπομακρύνν) τις τόν 
Λεΐβιχ άπό τού μικρού του παρά τώ Λάν·/) έρ- 
γαστηρίου, ό βασιλεύς όμως διά παρακλήσεων 
τό κατώρθωσε.

»Μακράν θά ήτο έργον, έάν ήθελον νά περι- 
γράψω τήν πολλαπλήν τού Λεΐβιχ ένεργητικό- 
τητα έν τή νέα αυτού θέσει, τήν έπιρροήν αυ
τού έπί τής άναπτύξεω; τής διδασκαλίας τής 
γεωργίας καί τής βιομηχανίας, πώ; ούτος, ώς 
καί έν ταΐ; ήμέραις τής νεότητος αΰτοϋ, έν- 
θυυσιώντας άκροατάς περί αύτόν συνήθροισε, 
καί πώς κατώρθωσε νά συστήση τήν λαμπράν 
ταύτην σχολήν, ήτις καί σήμερον έτι άνθεΐ 
υπό τόν έπάξιον αΰτοϋ διάδοχον έν Μονάχω.

• Άρκούμαι μόνον νά προσθέσω £ν έτι φύλλον 
εί; τόν στέφανον, δν πρό τού μνημείου τούτου 
κατέθεσα, μνημονεύω·/ τού εΰγενοϋς τού άν- 
δρό; χαρακτήρος.— Πνεύμα καί κκρδία ήμιλ- 
λώντο άλλήλοι; περί τού πρωτείου έν τή εΰγενή 
ταύτν) φύσει. Εΰτυχής ό φίλος ό ρίψα; άγκυραν 
έν τή καρδία ταύτγ! Άπαραμείωτος πίς-ις πρός 
τού; φίλ.ους, άκάματον διαφέρον καί έθελοθυ- 
σία έχαρακτήριζον τόν άνδρα τούτον καί έχρη- 

I σίμευον αΰτώ ώς οδηγός. Τά αΰτά δέ εΰγενή 
) αισθήματα έβλεπέ τι; καί έν τή καθημερινή του 
J μετά τών άνθρώπων συμπεριφορά. Έκ τούτου 

ή γοητεία ήν ό Λεΐβιχ έξήσκει εί; τούς περί 
I αύτόν.

»11ά; ό άναπολών τόν πλούσιον τούτον βίον 
άνααιμνήσκεται τών ωραίων εκείνων λ.έξεων, δι’ 
ών ό Hiimlet πανηγυρίζει τήν μνήμην τού πα- 
τρός του.

lie was a man, lake liiin for all in all 
I shall not look upon his like again»

Μετά τό τέλος τού πανηγυρικού παρέδωκεν 
ό ρήτωρ τόν άνδριάντα τώ δημάρχω τής πό-

T I A

• λεως, ό'στις δι’ ολίγων ευχαριστηρίων λέξεων 
ανταπήντησε. Τούτου γενομένου έτόνισεν ή 
μουσική καί ό χορός τόν ύμνον, τάΰτοχρόνως 
δέ άπεθεσαν οί διάφοροι σύλλογοι, ή πόλις, τό 
πανεπιστήμιον κλ. ωραίους στεφάνους δάφνης 
μετά ταινιών έπί τού μνημείου.

Έ ν  Μονάχω, τή 6 Αίγούοτοο 1882. |. |( Π.

Ε  £

ΕΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΠΕΡΙ ΘΙΕΡΣΟΥ

Καθ’ δν χρόνον ό Θιέρσος ήτο πρόεδρος τής 
γαλλικής Δημοκρατίας μετέβη νά έπισκεφθή 
τήν γενέθλιον αυτού πόλιν.

Ό ανώτατος τή; πολιτεία; άρχων ήρέσκετο 
νά περιέρχεται μόνος εί; τάς οδούς, ημέραν δέ 
τινα διερχόμενος έμπροσθεν στρατώνος παρα
τηρεί τόν σκοπόν, όστις είχεν άκουμβήσει παο’ 
εαυτόν τό όπλον του, καί, άφού έκένωσε τά 
πινάκιόν του, συνεπλ.ήοου τό γεϋμά του μέ τε- 
μάχιον τυρίου.

Ό Θιέρσος αισθανθείς ένδιαφέρον πρός τόν 
στρατιώτην έκεΐνον, πλησιάζει καί άποτείνει 
αΰτώ τόν λόγον :

—  Ε ! φίλε, δέν μοϋ λέ;, πώς τά περνάτε
τό τάγμα ;
—  Μπά ! καί γιατί έρωτάς, παρακαλώ, τού 

λόγου σου ;
— Γιατί ένδιαφέρομαι ολίγον, άπαντά ό 

Θιέρσος.
—  Τί, μήπως κ’ είσαι δεκανέας ;
—  Είμαι περισσότερο άπό δεκανέας.
—  Λοχίας !
—  ’Ακόμα ’πάνω.
—  Μπά, νά είσαι τάχατες άνθυπολοχα-

γέ«, & ;
—  Καί περισσότερον.
—  Λοχαγός ;
—  Ακόμη δέν τό ’βρήκες.
—  Τί διάβολ.ο λοιπόν ; ταγματάρχης . . . .  

συνταγματάρχης . . . στρατηγός ; . .
—  Οί στρατηγοί ύπακούουν εις τάς διατα- 

γάς μου.
—  Καλέ τί μ.ού λές, άνθρωπε ; Μήπως καί 

θές νά μοϋ περάσγς γιά υπουργός ;
—  Είμαι ανώτερος καί τού ύπουργοϋ.
—  Ε . . . τότε λοιπόν χωρίς άλλο πρέπει 

νά είσαι ό μπάρμ,πα-Θιέρσος. Πιάσε 'δώ τό 
ψωμί καί τό τυρί μου γιά νά σοϋ πα»θυσιάσω 
όπλα. ¡5.__

ΑΓΑΘΟΤΗΣ ΗΓΕΜΟΝΟΣ

Διηγούνται  ̂ότι ό αΰτοκράτωρ τής Λΰστριας 
Ιωσήφ Β ταξειδεύων έν Γαλλία, άφίκετο εις 
ταχυδρομικόν τινα σταθμόν ταχύτερον ή όσον 
“ροσεδοκάτο, καί τούτου ένεκα δέν εΰρε τού;

άναγκαιόύντα; ίππους πρός έξακολούθησιν τού 
ταξειδίου. Ό διευθύνων τόν σταθμόν, μή γνω- 
ρίζων τόν αΰτοκράτορα, παρεκάλεσεν αΰτόν νά 
περιμέν·/), λέγων ότι άπέστειλεν όλους τούς ίπ
πους τού σταθμού, ϊνα φέρωσι τού; συγγενείς 
του καί φίλους, όπως παραστώσιν εί; τό βά- 
πτισμα νεογεννήτου τέκνου του. "Ο κόμ,η; Φάλ- 
κενστεν (ΰπό τούτο τό όνομα έταξείδευεν ά 'Ιω
σήφ ΐνα μένη αγνώριστος) προτείνει νά γείνν) 
αΰτά; άνάδοχος τού τέκνου, καί γίνεται δε
κτός. Ένφ δ’έμελλε ν’άρχίσγι ή τελετή τού βα- 
πτίσματο;, ό ΐερεΰς έρωτά τό όνομα τού άνα- 
δόχου.— ’Ιωσήφ, αποκρίνεται εκείνος.—Καλά' 
καί τό οικογενειακόν σας όνομα ; . . .— 'Αρκεί 
τόσον 'Ιωσήφ.— ’Αλλά . . . —  Τότε γράψατε 
'Ιωσήφ Δεύτερος.—  Δεύτερος ! καλά, καί τό 
έπάγγελμα ; . . .— Αΰτοκράτωρ.

Ε ί; τόν λόγον τούτον ό πατήρ καί οί παρι- 
στάμενοι έκπληκτοι κλίνουσι γόνυ εΰχαρις-ούν- 
τε; τόν ηγεμόνα διά τήν τιμήν,ήν τοΐς έκαμεν.

Ό δ’ αΰτοκράτωρ άναχωρών τοΐς άφήκε 
δείγματα γενναία τής εΰμενείας του, καί ύπε- 
σχέθη νά μή λησμονήσν) τόν άνάδεκτόν του.

Κ* Κ*

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

Ό κ. Μ* θέλων νά διώξν) τόν υπηρέτην του, 
προσκαλεΐ αΰτόν καί τφ λέγει'

—  Νικόλα, τού λοιπού δέν θά ζήσωμε πλέον 
μαζή 'ςέ τούτο ’δώ τό σπήτι.

—  Καί πού σκοπεύετε λοιπόν νά ’πάτε νά 
καθήσετε ή εΰγενεία σας ; άποκρίνεται ό Νικό- 
λας.

*

Δικηγόρος ήγόρευεν έν τφ δικαστηρίω μετά 
πάθους καί φωνής ισχυρά;. Αίφνης άντηχεΐ 
έκ τής όδοϋ δυνατός καί παρατεταμένος ογ
κηθμός όνου, καλύψας έντελώ; τήν φωνήν τού 
δικηγόρου. Ε ί; τών παρισταμένων συναδέλφων 
του προσκαλεΐ τούτον νά διακόψν) τήν άγόοευ- 
σίν του μέχρι; οΰ παύσνι ή δυσάρεστος συναυ
λία, οπερ καί έπραξεν ό άγορεύων. "Οταν δ’ ό 
όνος έτελείωσε τήν ήχηράν μελωδίαν ό δικη
γόρος έπανέλαβεν οϋτω τήν σειράν τού λόγου 
του : Παρακαλώ τό δικαστήοιον νά μέ συγ-
χωρήσ·ρ ότι διέκοψα τήν άγόρευσίν μου' τούτο 
όμως έπραξα πρό; χάριν τού έντιμου συναδέλ
φου μου.

*
• ¥

Έν τφ στρατώνι τού πεζικού ό λοχίας κα
ταγράφει τά ονόματα τών νεοσυλλέκτων.

—  ΙΙώς λέγεσαι σύ ; έρωτά τόν πρώτον.
— Δημήτριος Λαπάρας.
— Μέ ένα π η με δύω γράφει; τό έπώνυ- 

μόν σου.
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—  Κατά τή περίστασι, κυρ λοχία. "Αν γρά
φω μέ το χ ο ν ζο ν ρ ί (/.ου το γράφω μέ δύω .τ, 
άν γράφω όμως μέ ^/α τότε πάντοτε ¡/.έ εν« !

ΑΛΗΘΕΙΑΙ

Ή αλαζονεία πηγήν έχει τήν μετριότητα, 
τήν οποίαν ζητεί τεχνηέντως νά άποκρύψγι. Ό 
άλαζών ΐβταται μ,ακοάν των άλλων, διότι α
σφαλώς είξεύοει ότι θά έφαίνετο πολύ κατώτε
ρος έκ του πλησίον δεικνύμενος. Διά τής αλα
ζονείας ό άνθρωπος καλύπτει ελαττώματα καί 
αδυναμίας, τάς οποίας αύτή πάλιν ή αλαζονεία 
προδίδει καί καθιστά καταδήλους.

Είμπορεΐ ενίοτε νά φαίνεται ανόητος ό έχων 
πνεύμα’ άλλ’ ουδέποτε Οά φαν/i τοιοϋτος ό έ
χων κρίσιν.

Σ11ΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ό καταρράκτης τού Νιαγάρα εξακολου
θεί προσελκύων τούς παράτολμους κολυμβη- 
τάς, ΐνα επί προφανεϊ κινδύνω τής ίδίας ζωής 
άποπειραθώσι τήν διάβασιν αυτού. Ό έκ Σα- 
λαμάγκας πλοίαρχος Rhodes, διάσημος κο
λυμβητής καί εφευρέτης σωσιβίου τίνος στολής, 
έγραψε προς τον κ. Neilson, επιμελητήν τού 
παρά τόν καταρράκτην ύπάοχοντος πάρχαι·, 
προτείνων αύτώ τήν σύναψιν συμφωνίας επί 
σκοπφ διαβάσεως τού Νιαγάρα. Λέγει ότι άνα- 
δέχεται νά διακολυμβήσγ, φέρων τήν σωσίβιον 
στολήν αυτού, το ρεύμα καί τήν μεγάλην δί
νην, καταβάλλει δ' ώς έγγύησιν των λόγων 
του τό ποσόν 1000 λιρών. Επειδή δ' ό επι
μελητής Neilson άπήντησεν αύτώ δτι ουδό
λως έπεθύμει νά άναμιχθή εις τά άπεγνωσμέ- 
νον αυτού τόλμημα , ό πλοίαρχος Rhodes 
έγραψε νέαν επιστολήν, δ·.' ής τώ αναγγέλλει 
ότι άπεφάσισε νά μεταβή εις τόν Νιαγάραν, 
καί εάν αί άρχαί έπιτρέψωσιν αύτώ, θέλει άπο- 
πειραθή τήν διάβασιν εις τό αύτά μέρος όπου 
καί ό πλοίαρχος Webb, κολυμβών μ.έχρι τής 
αντίπεραν άκτής τού Καναδά, ΐνα δείξη εις 
τόν κόσμον τί αξίζει ή σωσίβιος στολή του.

• Τό τόλμημα τούτο, λέγει, δέν άποπειοώ- 
μαι ούτε χάριν φήμης, ούτε χάριν χρημ-άτων, 
άλλ' άπλώς ΐνα δείξω ότι δύναμαι άσφαλώς 
καί άκινδύνως νά διεξαγάγω αύτό χάρις εις 
τήν στολήν μου, τήν ρώμην καί δεξιότητά μου. 
Εις 9 ήμ.έρας φθάνω εις τόν καταρράκτην ΐνα 
έκτελέσω τό σχέδιόν μου, έάν δέ τις πειραθή 
νά μ’ έμποδίσιρ, θά τόν λάβω ΰπό τήν μασχά
λην καί θά τόν άναγκάσω νά κάμ.7) τό λου- 
τρόν μετ' εμού».

Ώς τεκμήριον ένθαρρυντικόν περί τής δια-

βάσεως άναφέρεται ότι βαρέλιόν τι ήμίμεστον 
ϋδατος κεκοσμ.ημένον ύπό σημαιών ριφθέν εις 
τά ρεύμ,ατα τού Νιαγάρα διήλθεν αύτά άβλα
βες, χωρίς ούδέ μίαν μ-όνην στιγμήν νά γείνρ 
άοαντον εις τούς θεωαένους.

ΤΠΕΙΝΗ

Η ερα π ιία  τω ν  δ ια λ ϊΐκ ό ν τ ω ν  π υ ρ ιτώ ν  
δ ικ  τ ο ΰ  λ ε ιμ ω ν ίο υ .

Άναγινώσκομεν εις τήν «Gnzzcta medica 
Italiana» τής 10 Μαρτίου ε. ε. ώς καί εις τό 
«Journal d'Hygiène·, ότι ό ιατρός κ. Maglieri 
μετεχειρίσθη επωφελώς κατά τών διαλειπόν- 
των πυρετών τό αφέψημα τού λειμωνίου.

Ό κ. Maglieri μετεχειρίσθη τό παράδοξον 
τούτο φάρμ.ακον μ,ετά πλήρους επιτυχίας, ού 
μ.όνον κατά τών χρονίων διαλειπόντων πυρε
τών καί τών έκ τούτων καχεξιών, αϊτινες ήσαν 
λίαν προκεχωρημ.έναι καί δέν ένέδιδον εις τά 
λοιπά γνωστά φάρμ,ακα, άλλ’ επίσης καί εΓς 
τινας περιπτώσεις κακοήθων πυρετών !

Παρακαλεΐ δε ό κ. Maglieri τούς συναδέλ
φους του νά μεταχειρισθώσι τό φάομακον καί 
δημοσιεύσωσι τό αποτέλεσμα τών παρατηρή- 
σεών των. Κατ’ αύτόν τό αφέψημα τού λειμ.ω- 
νίου παρέχει τά αύτά άποτελέσμ.ατα καί άνώ- 
τερα εκείνων τής κινίνης. Εϊς τινας περιστά
σεις, καθ' άς ή χρήσις τής κινίνης άπέτυχε, 
τό αφέψημα τού λειμ.ωνίου άπέβη άνυσιμώτα- 
τον. Επιτρέπεται δε ή χρήσις αύτού καί όταν 
ΰπάρχν) κατάρρους τών οργάνων τής πέψεως, 
ούδέ παρουσιάζει τά δυσάρεστα επακόλουθα, τά 
έκ τής χρήσεως τής κινίνης, ήτοι έμβοήν τών 
ώτων καί έρεθισμ.όν τών βλεννομεμ,βρανών.

Καί αί παρατηρήσεις δέ, τάς όποιας συνέ- 
λεξεν ό κ. Titus Piacentini έπί ατόμων πα- 
σχόντων πρό πολλού τοιαύτας χρονίας ελώδεις 
καχεξίας, έπιβεβαιοϋσι τήν δραστικότητα τού 
άφεψήμ.ατος τού λειμ.ωνίου.

’Ιδού δέ τίνι τρόπω παρασκευάζεται τό άφέ- 
ψημ.α τούτο :

Ααμ,βάνεται έν λειμώνιον λίαν πρόσφατον, 
κόπτεται εις τεμ.άχια μικρά, χωρίς νά καθα 
ρισθή ό φλοιός, τίθενται ταύτα έν πηλίνφ δο · 
χείω νέιρ καί βράζονται μετά τριών φλυζανίων 
ύδατος, μέχρις ού μείνη τό έν φλυζάνιον. Τά ύ- 
πόλειμμα τούτο τής βράσεως διηθείται είτα 
διά νέου πανίου καί ίσχυρώς πιέζεται. 'Ακο
λούθως δέ ψυχραίνεται τά ύγρόν έπί μ.ίαν νύ
κτα, καί λαμβάνουσι τούτο οί πάσχοντες εις 
δύο ή τρεϊς δόσεις τέσσαρας ώρας πρό τού πα
ροξυσμού.

Εύκολον καί εύωνον τό φάρμακον.
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