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ΕΤΟΣ Β'.
τή  1/13. d e x tμ β ρ ΐο ν  1386.

0 ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΙΣ.

Μεταξύ των πολλών αμφιβόλων δωρημάτων, όσα Ιλά- 
βομεν παρά του ευρωπαϊκού λεγομένου πολιτισμού, συγκατα
λέγονται κα'ι τά  ζυθοπω
λεία και άλλα δημόσια 
καταστήματα, οπου οί άν- 
δρες αίσ&άνονται όσημέραι 
απαραίτητον την ανάγκην 
να συνα&ροίζωνται χάριν 
αναπαύσεων από τοΤν καθ
ημερινών α σχ ο λ ι ών  καί 
όπως διασκεδάσωσι πίνον- 
τες καί ευωχούμενοι. Με 
τήν πληθώραν δέ των κα
ταστημάτων τούτων συν- 
αυξάνει δυςτυχώς καί τό 
ελκυστικόν αυτών, προς 
βλάβην βεβαίως καί ζη
μίαν τοΰοίκογενειακοΰβίου.
Οί αρχαίοι ημών πρόγονοι 
ουδέποτε συνη&ροίζοντο έν 
τοΐς οίνοπωλείοις καί τοΤς 
πανδοχείοις, όπως συνδια- 
σκεδάσωσι καίέντρυφήσωσι 
συνομιλουντες προς άλλή- 
λους. Αίτία δε τούτου ήν 
ή κακή φήμη, ής άπέλαυον 
οί τόποι έκέϊνοι. Καί ου- 
δείς μεν των έλευ&έρων 
πολιτών Ι&εώρει ανάξιον 
εαυτού νά Ιμπορευεται, ή 
νά μετέρχεται έν έλευ&ε- 
ρον έπιτήδευμα, ή νά ήνε 
Ιδιοκτήτης έργοστασίου, 
άλλ’ r  μικρεμπορία καί ή 
καπηλεία περιεφρονεΐτο είς
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τόν ύπατον βαθμόν, διότι τό να φιλονεική τις καί νά ηα- 
ζαρεÍ>r¡ χάριν ευτελούς κέρδους ένομίζετο συνοίνυμον προς

τήν έκ του προτέρου απά
την. Έκτος τούτου καί 
αυτή ή προςφορά τροφής 
καί ποτών έπί πληρωμή 
άντέβαινεν όλως διόλου 
προς τάς απαιτήσεις τής 
έν τή καρδία του ελληνι
κού λαου βαδ-έως έρριζω- 
μένης φιλοξενίας. Έ άν δε 
είς τ ’ ανωτέρω προςδέσω- 
μεν καί την διφορουμένην 
ύπόληψιν, ήν οί αρχαίοι 
έτρεφον προς τήν διά γυ
ναικών έκτελουμένην υπη
ρεσίαν, δεν &’ απορήσωμεν 
άκούοντες τόν ’Ισοκράτη 
λέγοντα, ό'τι άλλοτε ουτε 
καν εις δούλος εΤχέ ποτε 
τολμήσει νά φάγη ή νά 
πίη έντός καπηλείου. Έ ν 
τοΐς τοιούτοις καταστή- 
μασιν έπωλούντο έκτος αν
θράκων, δξους, μέλιτοςκτλ. 
τρόφιμα καί οίνος, παρε
χόμενα είς τους &αμώνας εν 
τινι παρακειμένω δ·αλάμω.

Άλλα δ·ά περιεπίχτο- 
μεν είς πλάνην, έάν έχι- 
στευομεν ότι ή αποχή αυτη 
αχό των πανδοχείων εΐχεν 
ωφελήσει τότε τόν οίκογε- 
νειακδν βίον.' Διά πάντα 
ευπορον άστδν  ο οίκος 
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ήν μόνον ο τόπος, όπου Ιλάμβανε την τροφήν καί έκλινε 
τήν κεφαλήν του, όπως άναπαυδη. Ή  ζωή του άνήκεν είς 
τήν πολιτείαν καί έάν δεν εΐχεν άλλας πολιτίκάς ή διχα
στικάς υποχρεώσεις, έζήτει ψυχαγωγίαν καί διασκέδασιν έν 
τοΐς γυμνασίοις καί τμις παλαίστραις, έν τοΤς βαλανείοις καί 
ταΐς λέσχ'αις, ,<δν 360 είχον αί τότε Άδήναι, ή είςήρχετο είς 
τό έργαστήριον ενός οίουδήποτε χειρώνακτος, όπου ήδυνατο 
μετ’ άλλων αργών να συνομιλήση καί ν’ άργολογήσγι κατ’ 
αρέσκειαν. Έκαστος έξ υμών, λέγει παρά Λυσία εις κατη
γορούμενος προς τούς δικαστάς, συχνότατα φοίτα είς τ ’ 
αρωματοπωλεία, είς τά  κουρεία καί τά  σκυτοτομεϊα, καί 
προ πάντων είς όσα κεΐνται έγγύτατα τής αγοράς. Κατά 
τάς τοιαύτας συνομιλίας ό αρχαίος Έ λλην δεν ήσδάνετο 
τήν ανάγκην νά πίνη άλλοτι έκτος του ΰδατος, αυστηρώς 
δ ’ άπηγόρευον τά  τότε ήδη νά πίνεται ό οίνος πρό του 
άρίστου, παρά μόνον τό έσπέρας διαρκούντος του συμ
ποσίου.

’Αλλά καί έν Αδήναις βαθμηδόν μετεβλήδησαν οί και
ροί καί κατά τον τέταρτον αιώνα ή τάξις των έλευ&έρων 
αστών δέν είχε πλέον τήν παλαιάν έκείνην πρόληψιν κατά 
το»ν πανδοχείων καί πρυτανείων. ‘Ο γνωστός Διογένης 6 
κυνικός παρέβαλε τα  έν ’Αττική καπηλεία πρός τά  συσσίτια 
των Σπαρτιατών καί ότε ήμέραν τινά ;άφ’ ου ήρίστησεν έν 
τινι έξ αυτών, προςεκάλει τον χαρερχόμενον Δημοσδένη, 
δςτις ήρνήδη έν τοότοις να δεχδή τήν πρόςκλησίν του, έφώ- 
νησε πρός τούτον: „Συ μεν έντρέχεσαι νά είςέλδης, άλλ’ ο' 
κύριός σου — ένόει δέ τον κυρίαρχον λαόν — καδ’ έκάστην 
φοιτά είς τον τόπον τούτον.“ Οί κωμικοί ποιηταί συχνό
τατα άναφέρουσι τά  οινοπωλεία, έν τινι δέ άποσπάσματι του 
Άντιφάνους παρουσιάζεται γυνη λέγουσα: ,,Ό  γείτων μου 
εΐνε οίνοπώλης- αυτός μόνος γνωρίζει, όταν διψώ, πώς δέλω 
το κρασί, ούτε πολύ άκρατο, άλλ’ ούτε καί μέ πολύ νερό.“ 
Οί έγκριτότεροι πολΐται καί πρό πάντων οί πρεσβότεροι τήν 
ηλικίαν άπέφευγον, ως φαίνεται καί έκ τού παραδείγματος 
του Δημοσδένους, νά συχνάζωσιν είς τά  μέρη ταύτα, μεγά- 
λην δ ’ έντύπωσιν εΐχεν εμποιήσει καί έν αυτή ακόμη τη 
Κορίνδω, οπου αί όλικαί απολαύσεις ταχέως εΐχον καταπνί
ξει τήν παροιμιώδη έκείνην έλληνικτν χάριν καί νηφαλιό
τητα, ή διαγωγή του έκ Συρακουσών έξορισδέντος τυράννου 
Διονυσίου, όςτις δεν είχε διστάσει καί πρός τάς ίχδυοπώλι- 
δας νά συνάψη γνωριμίαν, νά έπισκεφδ·ή τά  ψιμμυδιοπωλεΐα 
καί έν τοΐς καπηλείοις να πίη οίνον. Ή  νεολαία ό'μως λίαν 
πρωΐμως εΐχεν αρχίσει νά κατατριβή τόν καιρόν της έν τοΐς 
οίνοπωλείοις και τοΐς αλλοις καταγωγίοις τής ακολασίας, 
ως και ο Ισοκράτης λέγει που έν τοΐς συγγράμμασί του, 
ότι οί μέν κραιπαλώσιν έν τοΐς καπηλείοις, οί δέ συρρέουσιν 
εις τα  κυβιστεΐα, πλεΐστοι δέ άλλοι εόρίσκονται είς τάς σχο
λάς των αυλητρίδων. Φυσικώς έν ταΐς πόλεσιν όπήρχον 
έκτος τών καπηλείων καί άληδεΐς ξενώνες καί άλλα κατα
λύματα διά τούς ξένους, όπου ούχί σπανίως έσόχναζον καί 
αυτοί οί έγχώριοι. ’Αλλά καί ταύτα δέν εΐχον καλλιτέραν 
φήμην, εΐχον διασκευήν όλως πρωτογενή καί τό πολυ ό κα
τάλογος τών φαγητών των ήτο ποικιλώτερος τού τών κα
πηλείων. Έ ν  τοΐς βατράχοις τού Άριστοφάνους διακωμω
δείται ό Θεος ,τού οίνου Διόνυσος, διότι κατεβρόχδισε δε- 
καέξ τεμάχια άρτου, είκοσι μερίδας κρέατος — πρός 9 λεπτά! 
— πρός τοότοις σκόροδα, τεταριχευμένους ίχδύς καί τυρόν. - 
Μαγειρεία άναφέρονται υπάρχοντα έν ’Αλεξάνδρειά, οπου 6 
όχλος κατέφευγε δια νά φάγη βραστάς γλώσσας, κεφαλάς, 
πόδας, ώτα, έντόσδ-ια καί άλλάντας, πίνων συγχρόνως ζύδον

τού Πηλουσίου καί ώς διεγερτικόν τής δίψης καταναλίσκων 
είς μεγάλην ποσότητα καί τάς ραφανίδας.

Έ ν  ‘Ρώμη ό βίος ουτος τών καπηλείων καί πανδοχείων 
κατά τούς άρχαιοτάτους χρόνους ήτον έντελώς άγνωστος. 
Πας σοβαρός καί φιλόπατρις πολίτης, άφ’ ου έπεράτονεν 
όλας τας χολιτικας ασχολίας του, κατηνάλισκε τό λοιπόν 
τού χρόνου του είς το νά προςφέρη υπηρεσίας είς τους φί
λους του, νά άσκήται σωματικώς έπί τού πεδίου τού Αρεως, 
νά λούεται, νά φοιτά είς τούς αγώνας κατά τάς συχνάς 
έορτάς, όλιγώτερον δέ νά μελετά επιστημονικούς καί νά φι- 
λοσοφή, διότι έπεκράτει τό έδος μόνον πρό τής ανατολής 
τού ήλίου νά έπιδίδωνται είς πνευματικάς έργασίας. 'Γπήρ- 
χον δέ καί έν ταΐς δημοσίαις τής πόλεως πλατείαις ώρι- 
σμένα μέρη, όπου οί γνώριμοι πρός [άλλήλους, ή οί.άερ
γοι συνηδροίζοντο καί κατέτριβον τόν καιρόν των συνομι- 
λούντες όρδιοι ή καδήμενοι. Έ ν  τινι έπιστολή του ΙΙλίνιος 
6 νεώτερος παραπονεΐται κατά τής άμελείας τών είς τήν 
άνάγνωσιν νέων ποιητικών έργων χροςκεκλημένων. ,,Οί πλεΐ- 
στοι αυτών, λέγει, κάδηνται είς τάς πλατείας (βίαίϊοηββ) καί 
άργολογούσιν, από καιρού δέ είς καιρόν έρωτώσιν, άν. ό άνα- 
γινώσκων ήρχισε τό μάδημα καί πόσον έπροχώρησεν είς τήν 
άνάγνωσιν.“ 'Ομοίως καί παρά τω Λιβίω ό ύπατος Αιμίλιος 
Παύλος λέγει μετά δυμού πρός τόν λαόν: „Είς ολας τάς 
διασκεδάσεις καί είς τά  συμπόσια ακόμη ύπάρχουσιν άνδ-ρω- 
ποι, οί όποιοι είξεύρουν νά μάς εΐπωσι πού πρέπει νά στρα- 
τοπεδευσωμεν, διά τίνος στενωπού έμπορούμεν νά είςβάλω- 
μεν είς Μακεδονίαν, πότε δέ καί πού εΐνε καλόν νά συν- 
άψωμεν μάχην πρός τόν έχδρόν.“ ’Εκτός τούτου συνέρρεον 
οόκ ολίγοι καί είς τούς ναούς, τάς στοάς, τάς βιβλιοδήκας 
καί τά  βιβλιοπωλεία, συγχρόνως όμως, όπως καί έν ταΐς ελ- 
ληνικαΐς πόλεσιν, είς τά  κουρεία καί τά  παραπήγματα τών 
ιατρών. Διά τούτο καί ό Μαρτιάλιος έκφράζει τήν έλπίδα, 
ότι τά  έπιγράμματά του δ·’ άντηχήσωσιν είς συμπόσια, είς 
τήν αγοράν καί τάς τριόδους, είς τούς ναούς καί τά  καπη
λεία. Καί έν 'Ρώμη έδεωρεΐτο απρεπές τό νά πίνη τις την 
ήμέραν οΐνον. ,,Ένδυμεΐσαι άρά γε ακόμη, αναφωνεί ό Κι- 
κέρων πρός τόν έχδ-ρόν του Πίσωνα, ότι ότε ήλδον περί τήν 
μεσημβρίαν νά σέ έπισκεφδώ, έξήλδες Ικτίνος παραπήγμα
τος φέρων σανδάλια καί τήν κεφαλΐν έχων περιτυλιγμένην; 
‘Ό τ ι άνέδιδες τήν άποτρόπαιον τής οινοποσίας όσμήν καί 
έπειτα, χροφασιζόμενος άδιαδεσίαν, έλεγες ότι έλάμβανες 
φάρμακα άναμεμιγμένα με οίνον;“ Είς τά  πανδοχεία είς- 
ήρχετο μόνον ό κατώτατος συρφετός τού λαού, οί δε μετερ- 
χόμενοι τό επάγγελμα τού καπήλου περιεφρονούντο ένταύδα 
όσον καί έν Ελλάδι, διότι έπεκράτει πάντοτε ή υπόνοια, 
ότι ένόδευον τα  πωλοόμενα αντικείμενα καί έξηπάτων τούς 
αγοράζοντας.

Έ ν  τινι τοιχογραφία τής Πομπηίας κάδηνται τέσσαρα 
χρόςωπα περί τρίποδα τράπεζαν καί πίνουσιν οίνον έκ κυ
πέλλων, προςφερόμενον υπό τίνος υπηρέτου. Από τής ορο
φής κρέμαται δίκτυον φέρον άλλάντας, κρόμμυα καί άλλα 
έδώδιμα. Έ ν  τινι άλλη είκόνι καπηλειού χαρίσταται γυνή 
φέρουσα πρός δυο άλλας, καδημένας, φιάλην καί ποτήριον. 
Καί ή μέν δυςτροπεΐ καί υποκρίνεται, ώς μη δέλουσα τόν 
οΐνον, άλλ’ ή οίνοχόος λέγει άποφασιστικώς: ,ΓΟςτις έζή- 
τησέ τι, πρέπει καί νά τό -δεχδή. Ώκεανή, έλδέ καί πίε.“ 
Έ φ ’ ενός άλλου τοίχου φαίνονται δύο κυβισταί έρίζοντες 
πρός άλλήλους καί άλληλοδερόμενοι, έν ω ό πανδοχεύς ώδεΐ 
αυτούς πρός τήν δ·ύραν, λέγων: ,,Έξέλδετε καί δαρήτε είς 
τόν δρόμον όσον δ·έλετε“. Καί αυταί δέ τών φαγητών αί
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τιμαί έγράφοντο πολλάκις έπί πίνακος, ουτω π. χ. εν τινι - 
επιγραφή τής Casa del orso άναγινώσκομεν: „’Εδώ πίνεις 
αντί ενός άσσαρίου (6—7 λεπτών) ενα έκτέα (sextarins', 
εάν δέ δώσης δυ'ο άσσάρια, λαμβάνεις καλλίτερον οΐνον, καί 
έάν πλήρωσής τέσσαρα, πίνεις οίνον τών Φαλερνών.“

Μεγάλην ομοιότητα προς τά  σημερινά ημών ξενοδοχεία 
καί εστιατόρια εΐχον αί τότε λεγόμεναι jron.ivai, ήτοι οψο- 
πωλεΐα, όπου ό έκτελών τάς δυσίας υπηρέτης έπώλει αντί 
αργυρίου τάς δι’ αυτόν ώρισμένας σάρκας τών σφαγίων. 
Έ νταύδα έπινον καί έτρωγον οί προςερχόμενοι, οί δέ ίδιο- 
κτήται έξέπεμπον τους δεράποντάς των είς τήν οδόν, όπως 
προςελκύσωσιν όσον ένεστι περισσοτέρους δαμώνας. Κατ’ 
άρχάς είς τά  όψοπωλεΐα ταύτα έσόχναζον μόνον δούλοι καί 
άνδρωποι τού όχλου μετ’ έξαφετικής ήδ,ονής τρώγοντες το 
χοίρειον κρέας, τό όποιον έν γένει φαίνεται ότι πολυ ηγα- 
πων οί αρχαίοι ‘Ρωμαίοι. Ό  Ίουβενάλιος λέγει ότι ό έν 
άλύσεσι τήν σκαπάνην φέρων δούλος περιφρονεΐ τήν κράμ
βην καί τά  λάχανα, έπειδή γνωρίζει πόσον νόστιμον εΐνε τό 
χοίρειον κρέας έν τώ γέμοντι καπνού Ιφδοπωλείω“. Κατ 
αυτήν τήν έποχήν μεταξύ τών έκλεκτοτέρων φαγητών τών 
καταγωγίων τούτων έλογίζοντο καί οί σπανιοίτεροι ίχδύς. 
διότι όπήρχον ήδη άνδρωποι τών άνωτέρων τάξεων, οί 
οποίοι, ώς λέγει ό Κολουμέλλας, έδεώρουν εαυτούς ευτυχείς, 
όταν δέν έβλεπον ούτε τήν ανατολήν ούτε τήν δοσιν τού 
ήλίου, καί δέν ήσχύνοντο κατατρίβοντες ολοκλήρους ημέρας 
εντός τών άσεμνοτέρων καταγωγίων. Ό  γραμματικός Λη- 
ναϊος ώνόμαζε τόν ιστορικόν Σαλλούστιον ακόλαστον καί 
τακτικόν δαμώνα τούν έφδοπωλείων, κατά δέ τούς χρόνους 
τού Μαρτιαλίου έφημίζετο Συρίσκος τις, ότι έν τοΐς πανδο- 
χείοις κατησώτευσε κληρονομιάν έκ δυο εκατομμυρίων δραχ
μών. Ή  ακολασία είχε προοδεύσει πρό πάντων έν τοΐς παν- 
δοχείοις, τοΐς συνδεομένοις πρός δημόσια βαλανεΐα.

Έ π ί τών πρώτων αύτοκρατόριον εΐχον έκδοδή διάφορα 
διατάγματα κατά τών άσχημιών τοότοιν τής κοσμοκρασει
ράς πόλεως. Κατά διαταγήν τού Τιβερίου οί τά  δημόσια 
ήδη έπιβλέποντες άγορανόμοι ήμπόδισαν Ιν τοΐς οψοπωλείοις 
τήν πώλησιν οίουδήποτε βραστού φαγητού, τότε δέ καί άν- 
δρωποί τινες έκ τών κτημάτοιν τού μετέπειτα αυτοκράτορος 
Κλαυδίου εΐχον τιμωρηδή, έπειδτ εΐχον πωλήσει 8·ερμά φα
γητά έντός τής περιοχής τού άστεος. Α λλ’ ό ήλίδιος κύ
ριός των, άναγορευδείς Αύτοκράτωρ κατόπιν, τούς έξεδίκη- 
σεν, έξορίσας τύν γερουσιαστήν, όςτις ο>ς άγορανόμος είχε

τιμωρήσει τούς δούλους του, καί άπαγορεύσας είς τούς αστυ
νόμους νά έπιβλέπωσι τά  έφδοπωλεΐα. Παρ’ όλα ταύτα 
όμως καί ουτος ήναγχάσδη κατόπιν νά έμποδίση τήν πώ- 
λησιν βραστών κρεάτων, εΐπεν όμως ένωπιον τής Γερουσίας: 
,,Μά σάς παρακαλώ, ποιος έμπορεΐ νά ζήση χωρίς μέζέν?  
καί έξηκολουδησε διηγούμενος περί τής άφδονίας καί ποι
κιλίας τών εδωδίμων έν τοΐς άλλοτε έφδοπωλείοις, ότι δέ 
καί ό ίδιος άλλοτε έξ αυτών ήγόραζε πάντα τά  χρειώδη. 
Καί αυτός ο Νέρων, ον οόδείς τών υπηκόων του ήδύνατο νά 
υπερβή κατά την έξαχρείωσιν καί άκρασίαν, έξέδο>κε διά
ταγμα κατά τών δερμών φαγητών καί τών Ιχθύων, ό δέ 
Ουεσπασιανός έπέτρεψε μ.όνον τήν πώλησιν οσπρίων.

Έ κ  τών μεταγενεστέρων αϋτοκρατόρων ό Βήρος, όπως 
άλλοτε καί ό Νέρων, ήρέσκετο νά περιέρχεται μεταμφιεσμέ
νος καί διά νυκτός από καπηλειού είς καπηλεΐον, ό δέ Κόμ- 
μοδος καί ό Ήλιογάβαλος ανίδρυσαν έφδοπωλεΐα έν αύτοΐς 
τοΐς άνακτόροις των. "Ολως διάφορος τούτων ήτον ό νεα
ρός Αλέξανδρος ό Σεβήρος, διότι ότέ οί χριστιανοί έτέλε- 
σαν τάς προςευχάς των εν τινι δημοσίω κτιρίω, τό όποιον 
άπήτουν νά οίκειοποιηδώσιν οί ίδιοκτήται τών έφδοπωλείων, 
διέταξε τούς χριστιανούς νά τό κρατήσωσιν, είπών ότι εΐνε 
προτιμώτερον νά λατρεύεται έν αυτώ οίαδήποτε δεότης, 
παρά νά καταστή φωλεά καπήλων. Καί κατ’ αύτόν έτι 
τόν Δ’, αιώνα εΐχεν έκδοδή αυστηρόν διάταγμα έν 'Ρώμη 
κατά τής ακολασίας τών πανδοχείων, έλέγετο δ ’ έν αυτώ 
ότι προ τής τέταρτης ήμερινής ώρας ουδέν οίνοπωλεΐον 
έπρεπε νά ήνε ανοικτόν, έπίσης μέχρις ώρισμένης ώρας δέν 
επρεπεν έν αύτώ νά υπάρχη ζέον όδωρ, μήτε νά πωλήται 
βραστόν κρέας, καί τέλος ουδείς σεμνός καί έντιμος πολίτης 
ώφειλε νά φαίνεται είς τάς όδους τής πόλεως — μασών!

Απορεί τις πραγματικώς βλέπων τόσην αυστηρότητα είς 
τά  διατάγματα καί άφ’ έτέρου έπικρατούσαν κατ’ Ικείνους 
τούς χρόνους τήν μάλλον άχαλίνωτον έλευδερίαν είς τά  ήδη 
καί τήν αίσχροτέραν ακολασίαν. Α ς δοξάσωμεν τόν δεόν, 
ότι έγεννήδημεν είς έποχήν καδ’ ήν ό κύσρ.ος όλονέν ήδι- 
κοποιεΐται, έφδασε δηλαδή σήμερον είς σημεΐον ήδικής πολύ 
άνώτερον ή τό πάλαι, φαίνεται δέ ότι εΐνε πεπρωμένον είς 
τήν ήμετέραν καί τάς μελλούσας γενεάς, όπως έπραγμάτωσε 
καί έχρησιμοποίησε πάσας τάς έν τή έπιστήμ,η καί τέχνη 
ιδέας, οδτω νά έφαρμόση, όλονέν βελτιουμένη, καί τάς αρχάς 
τής ήδικής.

Θ Η Ρ Α  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν
όπδ ΕΑΟΓΑΡΛ ΟΪ Ε Γ Γ Ε Λ .

(τ ί λ ο ς ) .

Τό Ταμεΐον τούτο εΐνε τό δησαυροφυλάκιον, τό όποιον 
έχει.έκάστη εδρα τής κυβερνητικής α’ρχής. Έπειδή δέ τά  
ελληνικά ταχυδρομεία δέν υπόκεινται είς ιδιαίτερον υπουρ
γόν, άλλ’ άποτελούσι κλάδον τού έπί τών οικονομικών 
υπουργείου, διά τούτο τά  έκασταχού ταχυδρομικά γραφεία 
λαμβάνουσι τά  γραμματόσημά των ούχί τή  μεσολαβήσει 
τού έν Αδτναις γενικού διευδυντού τών ταχυδρομείων, αλλά 
διά τού υπουργείου τών οικονομικών, ούτω δέ αί άποστολαί 
γίνονται έξ Άδηνών πρός τά  διάφορα Ταμεία τών έπαρχιών 
καί ταύτα διαβιβάζουσίν αύτάς είς τά  ταχυδρομεία, τά  
όποια άγοράζουσι τά  γραμματόσημα ή τοΐς μετρητοϊς, ή

έπί αποδείξει λογαριασμού. ’Εκτάκτως λοιπόν δόναταί 
ποτε νά συμβή, νά έξαντληδώσιν έν τώ ταχυδρομείω τά  έν 
χρήσει γραμματόσημα καί ν’ άναγκασδή τις έπομένιος ν’ 
άποταδή πρός τό Ταμεΐον.

Διευδύνω τά  βήματά μου πρός τό Ταμεΐον τού Πύργου. 
Νεαρός τήν ηλικίαν άνήρ κατέχει τό δυςχερές υπούργημα 
τού νά κρατή είς τάξιν τά  οικονομικά τής Ή λιδος. Μέ 
υ'ποδέχεται μετά μεγίστης φιλοφροσύνης καί — τής ελάχι
στης, αλλά πυκνοτάτης δόσεως καφφέ, τήν οποίαν έπιον έν 
Έ λλάδι, καί μοί προςφέρει τόν καπνόν καί τά  σιγαρρόχαρτά 
του- μόνον δελτάρια δέν έχει νά μοί προςφέρη. ,,Συμμορ-
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φούμεθα, μοί είπε, οσάκις στέλλομεν παραγγελίας εις τδ 
ύπουργεΐον των οικονομικών, προς τάς αιτήσεις του ταχυ
δρομείου, τούτο δέ απο ετών οΰδέν δελτάριον ¿ζήτησε. Τά 
τελευταία, τά  όποια έσχε τδ  ταχυδρομείου, θά  ήγοράσθησαν 
βεβαίως ως σπάνια υπό τινων περιέργων, άλλ’ έκτοτε οΰδεις 
έζήτησε τοιαυτα. Έκατάλαβες;“ Ναί, ¿κατάλαβα και είμαι 
τώρα' Ιρμαιον της τύχης μου. Τδ τελευταίου μου δελτάριον 
τδ ¿κράτησα δια την Ολυμπίαν, διά νά τδ άποστείλω έκεΐ- 
θεν εις τήν πατρίδα μέ την κλασικήν έπιγραφήν: „’Εν ’Ολυμ
πία, τη τόση καί τόση ’Απριλίου.“ Έ ξ  ’Ολυμπίας μέχρι νέας 
Μεσσήνης (είς την γλώσσαν του λαού άπλώς Νησί) &ά φθάσω 
δά μετ’ όλίγας ημέρας, έκεί δέ άναμφιβόλως θά  ευρω πάμ- 
πολλα δελτάρια.

Αλλ’ ότι εν Άνδριτσαίνη, πρωτευουση της ¿παρχίας 
’Ολυμπίας, δέν όπάρχουσι δελτάρια, εννοείται οΐκοθεν. Αλλά 
χάριν συμπληρώσεως των Ιρευνών μου ¿ρωτώ είς τδ έκεΤ 
ταχυδρομείου, όπως ήθελέ τις καί είς φαρμακείου τ ι ¿ρω
τήσει, άν πωλη κομβία υποκαμίσων. Ό  υπάλληλος ύψόνει 
τάς όφρύς καί τήν κεφαλήν του καί ούτως ή ύπόθεσις έπε- 
ρατοίθη αμέσως.

Διερχόμενος τήν ’Αρκαδίαν καί την Μεσσηνίαν ήναγκά- 
σθην νά ταλαιπωρώμαι γράφων βαρυκινήτους ¿πιστολάς τη 
βοηθεία του μικρού μελανοδοχείου μου, ότε καί έκίνουν είς 
έκπληξιν καί απορίαν τους απλοϊκούς Άρκάδας καί Μεσση- 
νίους. Ποθώ νά ίδω εν έλληνικδν δελτάριον σχεδδν όσον 
καί τεμάχιον κρέατος, διότι τώρα έπικρατέϊ νηστεία καί ου- 
δαμου υπάρχει άλλο τι, παρά μόνον άρτος, οίνος, έλαίαι, 
τυρός καί ωά βεβαίως, τά  οποία όμως πάντοτε μετά λύπης 
μοί παρέχουσιν, έπειδή κατά τήν Ιποχήν ταότην τής νη
στείας εΐνε, όπως καί ό- τυρός, όλως διόλου άντιχριστιανική 
τροφή.

Τδ ταχυδρομείου έν Νησί! Ό  οδηγός μου μέ εφερεν 
έφιππον πρδ τού δημοσίου τούτου κτιρίου, έφ’ οδ όπως παν- 
ταχού σχεδόν έν νέοι Έ λλάδι ουδεμία ¿πιγραφή υποδεικνύει 
τόν προορισμόν του. ’Απότομος καί στενή κλίμαξ άγει άπδ 
της όδού είς εΰάερον δωμάτιον, έν ω έκτελούνται πάσαι αί 
ταχυδρομικαί συναλλαγαί προς δλην την Μεσσηνίαν. Δεν 
διαφέρει πολύ κλωβίου ορνίθων, ή φωτογραφικού εργαστη
ρίου, διότι ή στέγη καλύπτεται υπό ύέλου καί διά των 
ανοικτών έπί της οροφής θυρίδων είςπνέει ευάρεστος μέν, 
αλλά προς τακτοποίησιν των ¿πιστολών ήκιστα συντελεστι- 
κδς αήρ.

’Επί τής έπιμήκους τραπέζης, έφ’ όλων των εδωλίων, 
έπί τού δαπέδου καί παρά τήν θύραν κείνται πανταχοϋ καί 
άυαμίξ διεσπαρμέναι έπιστολαΐ καί ταινίαι μικρών δεμάτων. 
Παρά τήν τράπεζαν κάθηται όκλάξ έπί τίνος έδρας παΐς 
14 περίπου έτών, υίός καί βοηθός τού κυρίου διευ&υντού 
τού ταχυδρομείου. Τοιούτός τις έλληνόπαις, καίτοι μόλις 
μειράκιου, έχει άρκούσαν νοημοσύνην όπως καί αυτός συμ- 
βοηθή όλίγον είς τήν περιστροφήν τής κυβερνητικής μηχα
νής, καί πρίν ή ό πατήρ του άνέλ&η την κλίμακα, ό μικρός 
ταχυδρομικός βοηθός έπρόφθασε νά μέ φωτίση περί παντός 
ό,τι έπεθύμουν νά μάθω. Δελτάρια δέν υπάρχουν· μάλιστα 
ούτε γνωρίζει καν τήν ελληνικήν ταύτην λέξιν ό μικρός, 
καί είς τήν έρώτησίν μου, άντηρώτησε: ,,Τί εΐνε αυτά;“ 'Η  
έξήγησις τής λέξεως μοί ήτο δόςκολος καί, τόν παρακαλώ 
νά μοί άνοιξη τό συρτάριον, έν ω ¿φύλασσε τά  γραμματό
σημά του,- Αλλα τά  πάντα μάτην, δελτάρια δέν υπήρχον 
καί πάλιν.

Ή δ η  εφ&ασε καί 6 πατήρ. Ουτος γνωρίζει τουλάχι

στον τήν λέξιν „δελτάρια“, μετά μειδιάματος όμως μέ δια- 
βεβαιοΐ, ότι εν Νησί τοιαύτα δέν υπάρχουσιν, έπίσης δέ καί 
οτι εινε ανωφελές ν αποταθώ είς τό Ταμείου, διότι άυευ 
αμφιβολίας, άν εΐχέ ποτε τούτο δελτάρια, τά  έστειλέν όπίσω 
είς τδ  έν Άθήναις υπουργεΐον τών οικονομικών, έπείδή δέν 
τά  έζήτησε τδ ταχυδρομείου τής Μεσσηνίας.

Τό κλωβίον εΐνε λίαν εΰάερον καί έν <3 τδ παιδίον 
κατά διαταγήν τού πατρός του μοί προςφέρει τον καφφέ, 
άνάκτω έγώ έν σιγαρέτου τού τελευταίου καί, παρά την έλ- 
λειψιν δελταρίων, αναπαύομαι ήδονικώτατα έν τω βασιλικω 
τούτω ταχυδρομικώ παραπήγματι. Έ π ί τή  είδήσει τής 
άφίξεως ενός ξένου, συμβάματος όλως έκτακτου είς Νησί, 
ανέρχονται μετ’ ολίγα λεπτά τάς βαθμίδας τής στενής κλί- 
μακος ή μία μετά τήν άλλην αί άνώταται άρχαί τού τόπου, 
όπως ιδωσι τόν ,,ρινόκερω“. Καί ίδού προςέρχεται ό έπαρ
χος, ό δήμαρχος καί τελευταίον έκ τών κατωτέρων αρχών 
αναφαίνεται ό ταμίας, όςτις έΰθύμως μέ Βιαβεβαιοΐ, ότι ούτε 
είς τό θησαυροφυλακίου του εύρίσκονται δελτάρια. ,,’Αλλ’ 
είς τήν Σπάρτην θά  εύρήτε όσα θέλετε“. Γεννηθείς καί 
άνατραφείς έν τη πίστει είς τήν παντογνωσίαν τών έπισήμων 
προςώπων, αισθάνομαι άναπτερουμένας τάς έλπίδας μου καί 
αναχωρώ φαιδρός καί εύελπις είς Λακωνίαν. ’Αλλά, που 
έλπίδας κτλ............

Εΐχον παραγγείλει τάς δι’ έμέ ¿πιστολάς, όσαι δέν 
εΐχον φ&άσει έγκαίρως είς Αργοστόλιον, νά διαβιβάσωσιν είς 
Νησί, ήδη δ ’' έρωτώ περί αυτών τόν φιλοξενούντά με διευ
θυντήν τού ταχυδρομείου. Δέν δόναται νά μοί τάς εόρη, 
επειδή αδυνατεί ν’ άναγνώση τήν λατινιστί, ή καί γερμα- 
νιστί γεγραμμένην διεύθυνσιν γνωρίζει μόνον τό έλληνικόν 
άλφάβητον. Αλλά τούτο δέν βλάπτει, διότι μοί παρουσιά
ζει μέγαν κάλαθόν πλήρη ¿πιστολών, άφικομένων σήμερον 
την πρωίαν, καί μέ παρακαλεΐ νά κοπιάσω προς άναζήτησιν 
τών άνηκουσών είς έμέ. Έ ν  τώ καλάθω ύπάρχουσι πλείο- 
νες τών 5000 επιστολών, μάτην δ ’ έπιχεφώ άνασκαφάς 
προς εόρεσιν Εδικοϋ μου γράμματος. Σπανίως απαντώ τοι
αύτα φέροντα ελληνικά γραμματόσημα, τό πλείστον δέ συν- 
ίσταται έξ ¿πιστολών, ειδοποιήσεων καί τιμοκαταλόγοιν έκ 
Βερολίνου, Βιέννης καί Λειψίας, πάντοτε πρωτεύοντος τού 
καταστήματος τών Μθγ καί ΕάϋοΙι. Έ π ί τέλους παραιτού
μαι τής έλπίδος, ότι θά δυυη&ώ ν’ άγρεόσω τάς ¿πιστολάς 
μου προ τής έσπέρας άλλ’ ό νοήμων παΐς τού ταχυδρόμου 
μοί προςέρχεται έπίκουρος, προτείνων νά συναγάγη είς ιδιαί
τερου σωρόν όλας τάς ¿πιστολάς τάς φεροόσας ξένων χω
ρών γραμματόσημα. Τό έργον τούτο ¿ξετέλεσε τώ οντι 
μετά ταχυδακτυλουργικής ταχύτητος, αλλά καί πάλιν είς 
τήν „ευρωπαϊκήν“ αλληλογραφίαν οΰδέν εύρέθη δ ι’ έμέ.

Τ ή βοηθεία παντοδαπών άτμοπλοΐκών δρομολογίων κα- 
τώρθωσεν ήδη ό κύριος διευθυντής νά ευρη, ότι αί έπιστο- 
λαί μου θά  φθάσωσι διά τού εσπερινού ταχυδρομείου δ ι’ 
Αθηνών, τό όποιον αναμένεται μετά μίαν ώραν. ‘Η ώρα 
παρέρχεται ευ πολιτικαΐς συνομιλίαις ταχέως, μόλις δέ ήκού- 
σθησαν έξωθεν κωδωνισμοί καί κρότοι βημάτων, αναφωνεί ό 
φιλοξενών με: Νά καί ή πόστα!

Έ π ί δύο ήμιόνων, φερόντων σάκκους πλήρεις γραμμά
των, φθάνει τό διά τήν Μεσσηνίαν ταχυδρομεϊον καί μετά 
μίαν ώραν, καθ’ ήν τη βοηθεία όλων τών παρισταμέυων 
υπαλλήλων τής κυβερνήσεως έξεκα&αρίσθησαν καί διηρέθη- 
σαν τά  γράμματα είς ελληνικήν καί „ευρωπαϊκήν“ αλληλο
γραφίαν, εδοον καί έγώ τά  ίόικά μου.

Έ ν γένει οΰδεμία έπιστολή χάνεται ευκόλως έν Έ λ-
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λάδι, και αυταί δέ αί από τόπου είς τόπον κατόπιν μου 
άποστ'αλεΐσαι χεριήλ8·ον εν τέλει είς χεΐράς μου. Έρωτήσας 
δε καί έν Α&τναις και αλλαχού, εμα&ον έπίσης ότι τά  έπί 
συστάσει γράμματα διαβιβάζονται μετά πάσης τη? δυνατή? 
ασφαλεία?, μέ μόνην την διαφοράν ότι η διεό9υνσις των 
ελληνικών ταχυδρομείων απαιτεί αί τοιαύται άποστολαί νά 
φέρωσι πόντε σφραγίδα?, έν ω τά  διά τό έξωτερικόν γράμ
ματα αρκεί νά εχωσι μίαν καί μόνην, πράγμα άντιβαΐνον 
εΐς του? όρου? του διεθνούς ταχυδρομείου, το όποΤον απαι
τε ί νά σφραγίζωνται μόνον αί χρήματα φέρουσαι έπιστολαί, 
ουχί δε καί αί απλώς ήσφαλισμόναι.

"Ο,τι επαδ·ον έν Κατακώλω, ΙΙύργω, Άνδριτσαίνη καί 
Νησί, τό αυτό μοί συνέβη καί είς πάσαν άλλην πόλιν τή? 
Πελοπόννησου, όπό&εν διήλ&ον. Σπάρτη, ή πρωτεύουσα τή? 
Λακωνία?, ή περιώνυμο? έκείνη Σπάρτη, ή έχουσα αγοράν, 
μουσέίον καί δυο μάλιστα ξενοδοχεία — ουδέν δελτάριον 
Ιγκλείει έν τώ  ίερω τη? περιβόλω. Ά λλ’ όχι- εχει — ίν 
καί μόνον όμω?. νΕν τινι ρωγμή του ερμαρίου έκειτο από

πολλών έτών συνεσφιγμένον, ίσως άφ’ ή? ήμερα? ειχον τό 
πρώτον είςαχ&ή έν Έ λλάδι τά  δελτάρια. νΙσως δέ εΐνε καί 
έν γένει τό πρώτον καί τελευταΐον, άποσταλίν εί? Σπάρτην 
προ? γνώσιν καί διδαχήν του διευΘυντου του ταχυδρομείου, 
Έ κτοτε βεβαίω? δέν έγινεν ώραιότερον· κηλίδε? μελάνη?, 
καφφέ καί .καπνού άπετέλεσαν έπί τή? λευκή? πλευρά? του 
τό περιεργώτερον μωσαϊκόν, τό όποιον συμπαρέλαβον $ί? τήν 
πατρίδα μου ώ? ένθυμιον τη? έν Σπάρτη διατριβή? μου.

Μόλι? έν Ναυπλίω είδον νωπά καί εύχρηστα δελτάρια, 
29 τον άρι&μόν διά μιας. Εί? τον Ιρωτήσαντά με υπάλ
ληλον, πόσα 0·έλω τοιαύτα, αποκρίνομαι: όλα! Γνωρίζω ότι 
ολίγα τινά μόνον χαλκά νομίσματα απαιτούνται, όπως λεη
λατήσω τό ταχυδρομέϊον τούτο, δπω? αποστερήσω τήν Πε
λοπόννησον όλων τών δελταρίων τη?. Τί έσκόχευον άρά 
γε νά έπιχειρήσω μέ τόσα δελτάρια; Τό ζήτημα τούτο 
άναμφιβόλω? έπί πολύ 5’ άπησχόλήσε τά  πνεύματα τών έν 
Ναυπλίω ταχυδρομικών υπαλλήλων.

Η ΕΠΑΙΤΙΣ .
{<ιννί·/(ια.)

XXI.

.¿Αγνοώ“, εΐπεν 6 Φρέβεν άρχόμενο? του λόγου, ,,άν οί 
κύριοι'προ?κεκλημένοι γνωρίζουσιν, ότι προ πολλών ήδη έτών 
έταξείδευσα μετά του Φάλδνερ εί? διάφορα τή? Ευρώπη? 
μέρη,: καί ότι έν Παρισίοι? μάλιστα συνεζήσαμεν έπί τινα 

, καιρόν Ιν τή αυτή κατοικουντες οίκία. Είχομεν σχεδόν κοι
νά? σπουδά? καί τά  αυτά πάντοτε έπεσκεπτόμεί>α μέρη καί 
ουτω διήγομεν αχώριστοι. Έπίση? δέ κοινόν τινα είχομεν 
φίλον, τόν ευγενή καί λόγιον κύριον Μ., συμπατριώτην μα?, 
ό?τι? κατψκει πέραν τή? αριστερά? του Σηκουάνα όχθη?. 
*0 συνή&η? κατά τό εσπέρα? περίπατό? μα? έγίνετο άνά 
τό Ήλύσιον, κατόπιν διεβαίνομεν τήν ιύραίαν προ? τό προ- 
άστειον τοΰ Άγ. Γερμανού γέφυραν, όπου κατώκει καί ό φί
λο? μα? έκεΤνο?, καί έκεΐ, παρ’ αυτή, μέχρι βα&εία? νυκτδ? 
ώμιλούμεν περί τή? κοινή? ημών πατρίδο? ή περί τή? Γαλ
λία? καί έν γένει περί παντό?, όπερ έβλέχομεν ή έμαν&άνο- 
μεν έν τή  μεγάλη πρωτευούση. Ή  ήμετέρα κατοικία εχειτο 
έν τή Πλατεία τών Νικών, αρκετά δηλ. μακράν έκεΐ9·εν, 
καί ώ? Ικ τούτου έχροτιμώμ.εν κατά τήν επιστροφήν τήν 
Γέφυραν τών Τεχνών, άγουσαν προ? τό Λοϋβρον, του οποίου 
διεβαίνομεν τήν εύ&εΐαν δίοδον καί τοιουτοτρόπω? έβραχό- 
νομεν τόν δρόμον μή διατρέχοντε? τά? πλαγία? οδού?. 
Εσπέραν τινά; κατά τήν ενδεκάτην περίπου ώραν, είχε βρέ
ξει ολίγον, σφοδρότατος δ ’ Ιπνεεν ό άνεμο? έκεΐ παρά τόν 
ποταμόν· δρομαίοι διεβαίνομεν ημείς τήν γέφυραν έπιστρέ- 
φοντες οίκαδε. Ή  Γέφυρα τών Τεχνών μόνον διά του? πε
ζού? εΐνε προωρισμένη καί διά τούτο ησυχία έπεκράτει έπ’ 
αυτής καί εί? ■ τά  πέριξ κατά τήν τρικυμιώδη ¿κείνην νύκτα. 
Είχομεν περισφίγξει τά  έπανωφόριά μας καί ημείς καί έσιω- 
πώμεν προχωρουντε?· έπλησιάζομεν ήδη προς τήν αντίπεραν 
όχ&ην. κατερχόμενοι τάς τελευταία? τής γεφύρα? βαθμίδας, 
ότε μ ’ έκράτησεν ακίνητον έκπληκτικόν τ ι δέαμα.“

„Έπί τή? γεφύρα? στηριζομένη ΐστατο Ιν τινι έκεΐ γω
νία κύρη τι? ραδινού αναστήματος καί όπωςοΰν υψηλή. Μι
κρός μελανός πίλος έκάλυπτε την κεφαλήν καί χολό του

μετώπου της μέρος, πράσινος δέ πέπλος όλον το πρόςωπον. 
Μαΰρον έπίσης έπανωφόριον επιπτε μέχρι τών ποδών τη?, 
όπερ παραφερόμ.ενον υπό τού σφοδρώ? πνέοντο? ανέμου άπε- 
κάλυπτε διά τών συμπιεζομένων ένδυμάτων τή? κόρη? λεπτο- 
φυέστατον σώμα· έκ τού έπανωφορίου προεξετείνετο μικρά 
χειρ κρατούσα πινάκιον προ αυτή? εκειτο κατά γή? μικρόν 
φανάριον, του όποιου τό φως έκινεΐτο σπινθηροβολούν καί 
έφώτιζε του? μικρότατους τής κόρη? πόδα?. Ουδαμού ίσως 
άπαντά τις συχνότερον ή έν Παρισίοις τήν έσχάτην ά&λιό- 
τητα χαρά τήν λαμπηδόνα του πλούτου, έν σχέσει όμο>ς 
προ? άλλα? ευρωπαϊκά? μεγαλοπόλεις όλιγίστους ευρίσκει 
τι? έκεϊ άνά τά? όδοό? έπαίτα?. Σπανίως προςέρχονται 
ώδούντες ως αλλαχού άναιδώ? τοό? διαβάτα?, ουδέποτε 
άκολου&ούσιν αυτούς κατά πόδας έλεεινάς άποτείνοντε? 
παρακλήσεις. Γηραλέοι άνδρες ή τυφλοί κάδ·ηνται τ  εΐνε 
γονατισμένοι εν τινι γωνία τής οδού όρέγοντες τόν πϊήον 
καί δ ι’ ικετευτικών μόνον βλεμμάτων ή τής σιωπής έπικα- 
λούμενοι τό ελεος τών διερχομένων.“

„’Αλλά τήν μεγίστην φρίκην έμποιοΰσι προ πάντων, εί? 
έμέ τουλάχιστον, οί αίδήμονες έκεΐνοι έπαΐται. οίτινες μόνον 
κατά τήν νύκτα μέ κεκαλυμμένην κεφαλήν ίστανται έν τα“? 
γωνίαις ακίνητοι καί άνημμένον κηρίον πρό αύτών εχοντες. 
Πολλοί έκ τών έν τή  πόλει έκείνη γνωρίμων μ’ έβεβαίωσαν, 
οτι οί τοιουτοι ανήκον άλλοτε εί? τήν ανωτέραν κοινωνικήν 
τάξιν καί έξ απροόπτων άτυχημάτων όλοτελώς κατεστρά- 
φησαν, μή δυνάμενοι δέ νά έργασ9·ώσιν ή μή 9·έλοντες νά 
έκτε9ώσιν ευρίσκουσι τήν τελευταίαν τούτην προς σωτηρίαν 
διέξοδον, πριν ριφ9·ώσιν εί? τόν Σηκουάναν καί δώσωσιν έν 
τέρμα είς τάς ταλαιπωρίας των.“

,,Είς ταύτην την τάξιν τών έπαιτών ανήκε καί ή κόρη 
έκείνη τής Γεφύρας τών Τεχνών, είς τήν 9έαν τής οποίας 
έσταμάτησα καί έμεινα έκεϊ ώςεί καθηλωμένος. Έπροχώ- 
ρησα καί τήν παρετήρησα έκ του πλησίον. Τά μέλη της 
ετρεμον έκ του παγετού περισσότερον ή ή φλόξ έκ τής 
βιαίας του ανέμου πνοής, έσιώπα όμως καί άντ’ αυτής ώμί- 
λει ή ά&λιότης. της καί ή παγερά νύξ. νΗρχισα νά ζητώ
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έν τοϊς 9·υλακ(οις μου ψιλά χρήματα, άλλ’ ουτε λεπτόν 
ούτε δραχμήν κατώρ9ωσα νά ευρω. Άπετά9·ην τότε χρός 
τόν Φάλδνερ καί τόν έζήτησα ψιλά· αυτός όμως, σχεδόν 
ήγανακτημένος διότι έξετί9ετο είς τό δριμύ ψύχος ένεκα 
τής χρονοτριβής μου, ήρχισε νά φωνάζη γερμανιστί: „άφησε, 
αδελφέ, τό ζητιανολόγι καί κάμε 'γλήγωρα νά πάμε ’ςτό 
κρεββάτι μας· έγώ κρυονω!“ — ,,Δός μοι, καϋ μένε, μερικά 
ψιλά!“ εΐπον πάλιν έγώ παρακλητικό»?· άλλ’ έκεϊνος μ ’ επια- 
σεν από τό έπανωφόρι μου καί ή&ελε νά με τραβήξη νά 
φύγουμε.

„Τότε είπε καί τ  κεκαλυμμένη κόρη μέ τρέμουσαν άλλα 
καί κα9·αράν φωνήν καί πρός μέγαν θαυμασμόν μας είς κα
λήν γερμανικήν γλώσσαν; ,*Ω καλοί μου κύριοι, ευσπλαγχνι- 
σ&ήτέ με!“ Αί λέξεις αυται, κατά τήν ήμετέραν έκφωνη- 
9εΐσαι γλώσσαν, τόσον μέ συνεκίνησαν, ώςτε καί πάλιν πα- 
ρεκάλεσα τον Φάλδνερ διά χρήματα. Αυτός γελών τότε 
είπε: „Νά λοιπόν, πάρε αύταΐς τής δραχμαϊς“, καί προς- 
έ&·ηκε „δοκίμασε την τύχην Σου μέ τό κορίτσι, άλλά εμένα 
άφησε με έλεΰ9·ερο νά φύγω.“ Έ βαλε τά  χρήματα είς τό 
χέρι μου καί άπεμακρύν9·η. Τότε εύρέ9·ην άλη9·ώς είς αμη
χανίαν καί δέν ήξευρον τ ί νά κάμω· 9·ά ήκουσε βέβαια τους 
λόγους τού Φάλδνερ καί δέν ήθ·ελα διόλου νά προ?βληθ·ή 
μία δυςτυχισμένη. Τήν έπλησίασα μέ δειλίαν καί έπί τέ
λους κατώρ&ωσα νά εΐπω: „Δέν εύρηκες κατάλληλον μέρος, 
κορίτσι μου, διά νά στα&ής· άπ’ έδού δέν 0·ά περάσουν 
απόψε πολλοί άνδ-ρωποι“. 'Η  κόρη δεν άπεκρί&η αμέσως. 
„Καί όμως άν αυτοί οί ολίγοι συνεχά9·ουν πρός τήν δυςτυ-
χ ία ν .............“ έψι8·ύρισε μετ’ ολίγον μόλις άκουομένη. Ή
άχάντησις αύτη μ’ έξέπληξε· δέν ήτο διόλου έξεζητημένη 
καί όμως ήτο τόσον εύστοχος. ‘Η υπερήφανος τής κόρης 
στάσις, τό υφος, με9·’ ου έξέφερε τούς λόγους τούτους προ- 
έδιδον ουχί συνή8·η μόρφωσιν. ,,Ε’με9·α πατριώται“, έξηχο- 
λού&ησα λέγων, „καί ή9ελα νά Σε παρακαλέσω νά με πής 
άν ’μπορώ νά κάμω κάτι περισσότερον διά Σε, κόρη μου, 
παρ’ ό,τι ’μπορώ νά κάμω τώρα Ιτση περαστικός.“ ,,Εΐμε9·α 
πάρα πολύ πτωχοί, κύριε“, άπεκρίθη μέ περίσσότερον, ώς μοι 
έφάνη, 0·άρρος, „καί ή μήτηρ μου εΐνε άσ9·ενής καί άνευ 
βοηθ·είας.“ Χωρίς νά σκεφδ'ώ διόλου, καί ίσιος έκ τής αο
ρίστου έκείνης πρός τήν κόρην συμπάθειας μου παραφερομε-, 
νος, εΐπον; „'Οδηγήσατε με πρός τήν μητέρα Σας!’· Αυτή 
έσιώπησεν ώςεί άπορούσα διά τήν πρότασίν μ.ου. „Μή έκ- 
λάβετε, παρακαλώ, τήν πρότασίν μου ταύτην άλλως είμη 
ώς ειλικρινή έπι0·υμίαν μου νά Σάς φανώ χρήσιμος, άν δύ- 
ναμ.αι.“ „Τότε ελ&ετε", υπέλαβεν ή κόρη· άνέλαβε τό φα
νάριον, τό εσβυσε καί τό έκρυψε μετά τού πινακίου υπό τον 
μανδύαν τ η ς .............“

XXII.
„Πώς; πώς;“ άνέκραξεν ό Βαρώνος καγχάζων, ότε ό 

Φρέβεν έσιώπησε, „δέν 9-έλεις νά διηγηθ·ής παρακάτω; Καί 
σήμερα Ιτση 9·ά μέ τό κάμης όπως καί τότε τώκαμες; 
’Ακούσατε, κύριοι καί κυρίαι· έως έδώ διηγήδη ό φίλος μου 
τά  πράγματα κατά τήν γυμνήν αλήθειαν. Αυτός νομίζει 
έως τώρα άκόμη, οτι έγώ τότε άπεμακρόν9·ην πολύ τάχα, 
ένω τή  άλη9·εία ουδέ δέκα άπεΐχον βήματα τού τόπου, όπου 
έφηρμόζετό υπό τού φίλου μου ή ευαγγελική ήύτκή καί 
προςεΐχον είς τά  γινόμενα- άν όμως 6 διάλογος μετά τής 
κόρης διεξήχδ-η ουτω, τούτο δέν γνωρίζω ακριβώς, διότι ο 
φοβερός έκεϊνος άνεμος έπαιρνε τούς λόγους τών συνομι- 
λούντων, άλλ’ εΐδον ότι τ  κόρη Ισβυσε τό φανάριον καί

έπήγε μετά τού Φρέβεν πέραν τής γεφύρας. νΗτο μεγάλη 
ψύχρα κατά τήν νύκτα έκείνην καί δεν ήδυνή9·ην νά παρα
κολουθήσω μέχρι τέλους τάς περιπετείας τής έρωτικής ¿κεί
νης συναντήσεως, σήμερον όμως στοιχηματίζω, ότι ή κόρη 
τής Γεφύρας τών Τεχνών Ιψαλεν είς τόν Φρέβεν τά  αρ
χαία τών Σειρήνων τραγούδια κατά τόν ήχον τής έπο-
χ% μ·*«·“

'Ο  Βαρώνος πρώτος έγέλασε διά τήν αστειότητα του 
καί δέν ήργησαν οί λοιποί άνδρες νά τόν μιμη&ώσι δι 
αγρίων καγχασμών, άλλ αί γυναίκες έταπείνωσαν τους 
όφ&αλμούς καί ή ’Ιωσηφίνα έφάνη μέ τούς λόγους τού συ
ζύγου της τόσον δυςηρεστημένη όσον καί μέ τήν άλλοκοτον 
διήγησιν τού φίλου του- έκράτει ή ταλαίπωρος διά τών 
δύο χειρών τό κύπελον καί ωχρά ώς ό 9·άνατος έρριψε προς 
τον Φρέβεν έταστικόν βλέμμα αποδοκιμασίας καί δυς9·υμί«ς- 
Καί έκεϊνος τότε ύψωσε τήν φωνήν καί καλύψας δ ι’ αύτής 
τόν άκοσμον τών άνδρών καγχασμόν εΐπε: ,,Ένόμιζα, οτι 
τόσον μόνον διηγούμενος μέρος έκ της άλη9·ούς ιστορίας 
μου, ή9·ελον ικανοποιήσει τους άκροατάς μου άποτίσας έπαρ- 
κώς ττν έπιβλη&εϊσάν μοι ποινήν, άλλά βλέπω, ότι ή9·ελον 
ζημιω&ή πάρα πολύ, έάν έπέτρεπον διά τής σιωπής μου νά 
πιστευ9·ή ώς άλη9ής ή ερμηνεία, ήν ή9·έλησεν ό φίλος μου 
νά δώση είς τό μέχρι τινός έκτε&έν συμβεβηκός. Θά μοι 
έπιτρέψετε λοιπόν τώρα καί Τμεϊς νά έξακολου&ήσω καί 
Σάς ομνύω“, προςέύ-ηκε |χέ έρύθ·ημα βα9·ύ είς τό πρόςωπον 
καί λάμψιν είς τούς οφθαλμούς, „είς τήν ζωήν μου, ότι 9α 
είπω την κα9αράν αλήθειαν.“

,,Ή κόρη διήλ9ε διά τής αυτής πάλιν γεφύρας, 09εν 
καί έγώ πρό ολίγου. Έ νφ  ήκολού9·ουν σιωπηλός, όπισθεν 
μάλλον ή πλησίον αύτής χροχωρών, εΐχον ευκαιρίαν νά τήν 
παρατηρήσω. Τό ανάστημά της, έφ’ όσον ήδυνάμην να 
κρίνω περί αυτού έν τω σκότει καί διά τού περιβάλλοντος 
τό σώμα της μανδύου, ήτο νεανικόν. Καί ή φωνή της, ως 
προηγουμένως παρετήρησα, ήτο νεανική. Τό βάδισμα της 
ήτο ταχύ, άλλ’ έλαφρόν. Εΐχεν άποποιη&ή νά στηριχ9·ή 
είς τόν βραχίονα μου, όταν έγώ τον προςέφερα διά να την 
οδηγήσω. Κατά τό τέλος τής γεφύρας παρέκαμψε τήν όδόν 
τού Μαζαρίνου. „Εΐνε άκό πολλού ή μήτηρ Σας άσ9·ενής;“ 
ήρώτησα έπανερχόμενος πάλιν πλησίον αυτής καί προςπα- 
δ·ών νά κατοπτεύσω διά τού πέπλου τά  χαρακτηριστικά του 
προςώπου της.“ „’Από δύο έτών“ άπεκρί0·η στενάζουσα, 
,,άλλ’ άπό ο’κτώ ήδη ημερών εγεινε πολυ άσχημα.“ — 
,,Εΐσδ·ε πολλάκις έκεΐ είς έκείνην τήν 9·έσιν;“ — „Πού;“ — 
„Έκεΐ είς τήν γέφυραν.“ — „’Απόψε πρώτην φοράν“ άπε- 
κρίΟ-η. — „Τότε .δέν έζητήσατε νά ευρετε μίαν καλλιτέραν 
9·έσιν· άλλοι δρόμοι εΐνε χολυαν9·ρωπότεροι . . . Αλλ 
ένώ ελεγον Ιτ ι τους λόγους τούτους, μετενόησα διότι τοός 
εΐπον 9·ά έπειράχθ·η βέβαια μέ τήν σκληράν ταύτην συμ
βουλήν μου. νΗρχισε μάλιστα νά κλαίη καί εΐπε σιγανή τή
φωνή: „Μήπως γνωρίζω καί τά  μέρη έ δ ώ  άλλά έν-
τρέπομαι καί νά χω9ώ μέσ’ ’ςτό πλή&·ος.“

„Πόσον φοβερά &ά ·?τον άρά γε ή πενία, ήτις ήνάγ- 
καζε τό πλάσμα τούτο νά έπαιτή. Διότι εΐνε μέν άληθ'ές, 
καί ομολογώ τούτο άδιστάκτως, ότι μοι έπίλ9·ον τοιαύται 
ίδέαι, οΐας εΰ9·ύς έξ «ρχής κατώρδ·ωσε νά συλλαβή 6 Φάλδνερ, 
άλλ’ ευ0·ός έχά&ησαν άπό τόν νούν μου, διότι ήσαν άτοποι 
καί παράλογοι· άλλως, έάν άνήκεν ή κόρη αυτή είς τήν 
απόβλητον έκείνην τού φύλου της τάξιν, πρός τί νά στα&ή 
κεκαλυμμένη είς μ.ίαν γωνίαν τού έρήμου εκείνου δρομου; 
Πρός τ ί δέ σκοπίμως νά κρύπτη έξ ολοκλήρου σωμα, όπερ,
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ως εΐχον ήδη βεβαιωθή, ήτο ώραιύτατον; Άναμφιβόλως 
εΐχον προ των οφθαλμών μου πραγματικήν αθλιότητα και 
έδικαιουμην να συγκινη&ώ έπί τη δυςτυχία καί τη έσχάτη 
πενία αναξιοπαδΌυντων δντων, τά  όποια σώζουσιν έτι την

δεν ’μπορούσα νά τό υποφέρω. Δεν ήδ·ελα νά στείλω . τήν 
μητέρα μου εις τό Νοσοκομείον!“ „Πόσον βαδών πόνον έν- 
εΐχον οί λόγοι ουτοι τής κόρης!“

„ Ηρχισε νά κλαίη καί έφερε τό μανδήλί της όπο τον

ΙΚΤΙΣ Θ Η ΡΕΙΌ ΪΣΑ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ.

σπαρακτικήν έκείνην αίδημοσύνην, διότι συναισ&άνονται την 
κατάστασίν των.“

„’Επισκέπτεται ιατρός την μητέρα Σας;“ ήρώτησα μετά 
πάροδον ολίγου χρόνου. — „Την έπεσκέπτετο ένας· όταν 
όμως εΐδεν, ότι δέν η’μποροόσαμεν πλέον ν’ άγοράζωμεν Ια
τρικά, μάς συνέστησε νά πηγαίνωμεν εις τό Νοσοκομείου, 
οπου &α ένοσηλευετο πολυ καλά ή μητέρα μου- αυτο έγώ

πέπλον του προςώπου είς τους οφθαλμούς της, άλλ’ 6 φανός 
καί τό πινάκιον, τά  όποια έκράτει διά τής έτέρας χειρός, 
έκώλυον αυτήν νά συνάρμοση καί νά κλείση έμπροσθεν το 
μακρόν Ιπανωφόριόν της· τό έπήρε μάλιστα ό σφοδρως φυ- 
σων άνεμος καί τότε έπείσ&ην ότι δεν ήμην ήπατημένος· 
λεπτοφυές καί ραδινόν ήτο τό ανάστημά της, έφερε δ'ε 
απλοΰν, αλλα καί κα&αρώτατον ένδυμα. Έπιασε τό έπανω-
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φόριον της, καί όταν έγώ τήν έβοήδ·ησα διά νά τακτοποίησή, 
ήσδάνδην διά τυχαίας ψηλαφήσεως την τρυφερότητα των 
μαλακών χειρών της.“

,,Εϊχομεν ήδη διατρέξει τρεις άλλεπαλλήλως οδούς καί 
τινας παραπλεύρους διόδους, όταν αίφνης ή κόρη σταματη- 
σασα ήρχισε νά λέγη περίφοβος ότι έχασε τόν δρόμον. Τήν 
ήρώτησα τότε καί μοι είπε πού κατοικεί. νΗρχισα καί έγώ 
νά στενοχωροομαι, διότι καί αυτός ήγνόουν τόν δρόμ.ον τής 
κατοικίας της. Έ κ  φόβου ή έκ ψύχους έτρεμεν ή ταλαί
πωρος. Εΐδον τριγύρω μου καί παρετήρησα νά φέγγη άκόμη 
εκεί είς έν υπόγειον καπηλείον τήν παρεκάλεσα νά περι- 
μείνη ολίγον, κατέβην είς τό έργαστήριον καί έζήτησα οδη
γίαν. Moi εΤπον νά ’πάγω δεξιά καί δ·ά εόρω εύκολα τον 
δρόμον. "Οταν άνήλ&ον είς τό πεζοδρόμιον ήκουσα κάτι 
φωνάς καί είς τό αδύνατον φως ενός φανού διέκρινα τήν 
κόρην κατά δύο άμυνομένην άνδροίν, έξ ών ό μεν τήν 
έκράτει από τής χειρός, ό δε είχε ττν  πιάσει από τό έπα· 
νόφωριον έγέλων καί πολλούς απέτεινον πρός αότην λόγους· 
ένόησα ,τί έτρεχε, έσπευσα ταχέως πρός αυτούς καί μεδ·’ 
όρμ.ής άπέσπασα τήν χείρά της άπό της του κρατοΰντος 
αυτήν άφωνος καί κλαυ5μηρίζουσα προςήλδ-εν ή κόρη υπό 
τήν προστασίαν μου.“

„Βλέπετε, κύριοι“, είπον τότε πρός τούς ξένους, „ότι 
ήπατήδητε έκλαβόντες ίσως τήν κόρην άλλως πως' άφήσατέ 
την, Σάς παρακαλώ, ήσυχον!“

— „Συγγνώμην, κύριε!“ άπήντησεν ό κρατήσας αύτήν 
άπο του έπανωφορίου' Σείς έχετε βέβαια τό δικαίωμα τής 
προτεραιότητος!“ „Καί γελών άπήλδε μετά του συντρό
φου του.“

,,’Επροχωρήσαμεν καί ημείς ' τό ταλαίπωρον πλάσμα 
έτρεμε στηριζόμ.ενον δυνατά έπί του βραχίονός μου, ώςεί 
φοβούμενον μή πέση κατά γης.“

,,Μή φοβείστε!“ εΐπον έγώ πρός αύτήν. „Δεν είμεδ·α 
πλέον μακράν, έφ&άσατε είς τήν οικίαν Σας.“ Δεν άπεκρίδη 
καί !ξηκολούδ·ησε νά κλαίη. '"Οταν καρεκάμψαμεν τήν τε-

λευταίαν πλέον οδόν, πάλιν έσταμάτησε καί εΐπεν: ,ΓΟχι! 
δέν πρέπει νά έλ&ητε περισσότερον μαζή μου, κύριε! Αυτό 
δεν πρέπει νά γείνη!“ — „’Αλλά διατί όχι, καί άφου μάλι
στα ηλδ·α έως έδώ μαζή Σας; δεν πρέπει νά μοι άποδώσητε
κανένα κακόν σκοπόν.............“ Ταυτα λέγων εΐχον πιάσει
τήν χείρά της καί ίσως ακουσίως την έσφιγξα· τήν άπέσυρεν 
όμως έ/είνη ολίγον όρμητικώς καί είπε: ,,Μέ συγχωρείτε- 
άπό αδιακρισίαν βέβαια Σάς έφερα τόσον μακράν Σάς πα
ρακαλώ, άφήσατέ με τώρα!“ Τότε συνησ&άνδην, ότι ή 
σκηνή έκείνη του δρόμου τήν έπείραξε πάρα πολύ, ότι πι- 
9·ανώς ώς έκ τούτου ήρχισε νά υποπτεύη καί έμέ, καί τούτο 
ακριβώς με συνεκίνησε βα&έως. Ή9·έλησα λοιπόν νά τή 
έγχειρίσω τά  ολίγα αργυρά νομίσματα, τά  όποια έδωκέ μοι 
ο Φάλδνερ, αλλά με τήν ίδέαν, ότι τό μικρόν έκείνο δώρον 
κατ’ οόδέν ήβελεν ανακουφίσει τήν άσΟ-ενουσαν τής κόρης 
μητέρα, άντί τούτων έδωκα αυτή τό όλίγον χρυσίόν, όπερ 
εΐχον έν τώ βαλαντίω μου.“

„Ή  λαβουσα τό χρυσίον χειρ έκινήθη σπασμωδικώς· 
ένόμισε προφανώς ή κόρη ότι άργυρά ήσαν τά  νομίσματα- 
μ'ε εόχαρίστησεν όμως μετά συγκινητικής καί περίπατους 
φωνής, καί ήδ-έλησε ν’ άπομακρυνδ-ή.“

„Σάς παρακαλώ, άκόμη μίαν λέξιν“, εΐπον έγώ καί τήν 
έσταμάτησα- „ελπίζω, ότι ή μήτηρ Σας δ·’ άναλάβη ταχέως, 
άλλά πιδ·ανόν νά χρειασδ·ή καί πάλιν τίποτε, καί Σύ, κο
ρίτσι μου, δεν είσαι Ικανή νά επαναλάβης ό,τι άπόψε έδο- 
κίμασες νά κάμης. Δέν μπορείτε άρά γε μετά μίαν εβδο
μάδα νά με περιμένητε έδώ, διά νά Σάς έρωτήσιυ πώς &ά 
ήνε ή μητέρα Σας;“ Moi έφάνη αναποφάσιστος καί έπί τέ
λους είπε: ,,Ναί!“ — „Νά φορέσετε όμως τόν ίδιον πίλον μέ 
αυτόν τόν πράσινον πέπλον διά νά Σάς αναγνωρίσω“, προς- 
έδ·εσα· καί είς τούτο κατένευσε, μ’ ευχαρίστησε καΐ πάλιν, 
καί έσπευσε πρός τά  κάτω. Ταχέως Ιγεινεν άφαντος είς 
τό σκότος τής νυκτός.“

[ Έ χ  το υ  γ($μανιχ<>ν.) {e n tra i ο ννέχ ίια .)

Β Ι Ω Τ Ι Κ Α  Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α .
{ ο ν ν έ χ α α ) .

22. 25.
Σημείονε έκ των άναγινωσκομένων συγγραμμ.άτων τά 

καλλίτερα χωρία, άλλά μόνον τά  άληδ·ώς καλλίτερα, ουχί 
δ ’ έκείνα, τά  όποια Σοί άρέσκουσι καί συμφωνουσι πρός τήν 
στιγμιαίαν του νου Σου κατάστασίν. ’Από καιρού δέ είς 
καιρόν καλόν εΐνε ν’ άναγινώσκης τάς σημειώσεις Σου 
ταύτας.

23.
Ύπό τό κράτος τών παδων Σου διατελών, πρέπει πάν 

Σου διάβημα, όπερ προτίδεσαι νά κάμης, νά τό βασανίζης 
μετά πολλής φροντίδος. Ποσάκις αί υποδέσεις μας λαμβά- 
νουσιν άλλην τροπήν, άμα ώς έπιληφ&ώμεν αυτών μετά 
σκέψεως!

24.
Έ σο άπ’ έναντίας άποφασιστικός έν παντί, όπερ θεω

ρείς αναμφίβολον, υποχρεωτικόν καί μή ικανόν νά έπισύρη 
κατά Σου τήν μομφήν καί τήν κατηγορίαν τών άν- 
δφώπων.

Κ Α ί , Ι ί Ι .  ί ο μ ο ϊ  Β

Προςπάδει νά τηρής άμεμπτον τό όνομά Σου καί τοι- 
ουτον νά τό παραδώσης είς τους μεταγενεστέρους. Μή πα- 
ρασυρδ'ής χάριν ουδενός καλοί! σκοπού είς μέσα αμφίβολα 
καί διφορούμενα.

26.
Έ π ί πάσιν έσο μετριοπα&ής καί εγκρατής, διότι ή έγκρά- 

τεια εΐνε μία τών μεγίστων καί άναγκαιοτάτων αρετών. 
Άλλά μή νομίσης, ότι τό κακόν δύναται νά μετριασδή διά 
τής έγκρατείας.

27.
Άπόφευγε τήν τδυπάδ·ειαν, ήτις ού μόνον τό σώμα, 

άλλά καί τό πνεύμα φ9·είρει καί καταστρέφει. Άποδείκνυε 
ότι είσαι κύριος σεαυτοϊ, δ-εώρει δέ τόν σαρκικόν έρωτα ώς 
άπηγορευμένον καί ανάξιον του άν&ρώπου, άμα ώς χωρισθή 
άπ’ αυτου ό πνευματικός καί ιδεώδης. Προςπάδ·$ι πάντοτε 
νά έπιφέρης μίαν αρμονίαν εις τε  τήν πνευματικήν καί σαρ
κικήν Σου φύσιν.

( ί π ί τ κ ί  οννέχεια .)
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1. ΧΩΡΙΚΗ ΕΚ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (έν σελ. 345). Χαριε- 
στάτην μας παρουσιάζει 6 ζωγράφος Lieck (Λήκ) ττν γερμ«- 
νίδα χωρικήν, κάντες δε οί Ικ του πλησίον γνωρίσαντες τάς 
διαφόρους χώρας της γερμανικής Αυτοκρατορίας, οιον την 
Έσσην, τάς 'Ρηνικας ¿παρχίας και την Βυρτεμβεργην κολ
λάς &ά έν8·υμη&·ώσι τοιαύτας μορφάς, «ΐτινες τοΤς προςεμει- 
δίασαν ουτοις άφελως και κατέστησαν αότοις υποφερτήν την 
άλλως άχαριν εν τή ξένη διατριβήν των. Προ πάντων δε 
η Σαξονία καί έκ των κολεών της ή Δρέσδη και ή Λειψία 
φημίζονται, οτι υπερτεροΰσι των άλλων γερμανικών τόπων 
κατά τό πλή&ος των γνησίως γερμανικών καλλονών.

2. ΤΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΧΟΡΟΝ ΟΝΕΙΡΟΝ (έν 
σελ. 349). Πολλοί πολλάκις έκεχείρησαν νά Ιξηγήσωσι τί 
σημαίνει κυρίως 6 χορός, άλλ’ ουδείς έξ αυτών ευρέδ·η σύμ
φωνων προς τούς άλλους. ,,'Ο χορός εΐνε αφορμή κρός δλως 
διόλου περιττά και ανωφελή ϋξοδα“, λέγει έ  άγαέός οικο
γενειάρχης. — ,,νΟχι, υπολαμβάνει ό Ιπιχειρηματίας, έ χορός 
εΐνε τό καλλίτερου μέσον, με τό όποιον δέτονται τά  χρή
ματα είς κυκλοφορίαν“· ή μήτηρ άφ’ ετέρου διατείνεται, ότι 
ό χορός εΐνε μία τών περιστάσεων προς ευρεσιν συζύγων διά 
τάς θ-υγατέρας· τό αρθριτικόν γεροντοπαλλήκαρον όμως λέ
γει: ,,ο χορος εΐνε ο καλλίτερος τρόπος, διά ν’ άποφασίση 
τις__νά κάμη κίνησιν καί νά ίδρώση· ό φιλόσοφος άπαντά 
προς τούτον διά του ορισμού οτι ό .,χορός εΐνε έκείνη ή 
έπί τό αυτό συνά&ροιοις νεαρών κροςώπωυ άμφοτέρων τών 
γενών, καδ·’ ήν ή περιστροφή καί κίνησις του σώματος γί
νεται ακριβώς κατ’ έκείνους τους κανόνας οί όποιοι αύστη- 
ρώς εΐνε προδιαγεγραμμένοι υπό τής καλλαισδησίας ττς  
ορχηστικής τέχνης καί ο’ρέξεως“ · ή δέ νεαρά κόρη έπί τέ
λους, είς τής οποίας τα  οΐτα άντηχοϋσιν ίσως άκόμη από 
τοΰ τελευταίου χορού αί &ελκτικώταται μελωδίαι του βαλλι-

σμου, Ισχυρίζεται: ,,ο χορος εΐνε τό λαμπρότερου πράγμα, 
τό όποιον υπάρχει είς τόν κόσμον! 'Ο  χορός εΐνε — βέβαια, 
δεν εΐνε άλλο παρά χορός!

'Οπωςδήποτε πρέπει ν’ απόλαυση τις τόν χορόν καδ·’ 
ολην την σημασίαν τής λέξεως, όπως έκφέρη καί αυτός ίδιου 
ορισμον, ως έπραξεν ή ωραία ήμοϊν. Καί είχε λόγον νά 
ισχυρίζεται οτι ό χορός εΐνε τό λαμπρότερον πράγμα είς τόν 
κόσμον. Διότι έκεΤ εΐχεν ίδεΐ καί γνωρίσει κρώτην φοράν 
εκείνον, του οποίου ή είκών κανταχοΰ την, συνοδεύει καί 
έπασχολεΐ την φαντασίαν της, παρά του οποίου ελαβε τά 
ρόδα, τά  όποια άφ’ ου κατεφίλησε καί ε&λιψεν έπί του 
στήδ-ους της, δεν ήδπλησε ουδέ ν’ άφήση έκ τών χειρών 
της, άλλα μετ’ αυτών κατεκλίδ·η καί κοιμωμένη πάλιν άνα- 
λογίζεται έ κείνον, πάλιν ή φαντασία της ΐπταται είς τήν 
α?δ·ουσαν τοΰ χοροΰ, έν ή κατά πρώτον εύρε τήν ευδαιμο
νίαν της.

3. ΙΚΤΙΣ ΘΗΡΕΪΌΓΣΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ (έν σελ. 352). 
’Εν τω προηγουμένω φυλλαδίω (σελ. 341) εΐπομεν ολίγα 
τινά περί τών άρπακτικών ίδιοτήτων τοΰ ζώου τούτου, κοι
νώς λεγομένου - /ο ν ν υ δ ι .  Μετά πονηριάς καί πολλής δεξιό- 
τητος κατορ&όυει, άναρριχώμενου έπί τών κλάδων τών δέν
δρων, νά συλλαμβάνη κοιμώμενα τά  πτηνά, λίαν δέ περίερ
γος καί χαρακτηριστικός εΐνε ό τρόπος, καδ·’ όν καταδιώκει 
μ.έχρι δανάτου τούς σκιούρους. 'Ολοκλήρους ώρας διαρκεΐ 
πολλάκις ή δήρα αυτη· ό άτυχης σκίουρος πηδά άπό δέν
δρου είς δένδρου, άναρριχάται έλικοειδώς είς τους κορμούς 
αυτών μέχρι τών υψηλοτέρων κλ,άδων, άπό τούτων καταρρί- 
πτεται αστραπηδόν είς άλλους καί έπί τοΰ έδάφους, παντα- 
χοΰ καταδιωκόμενος υπό τοΰ σπεύδοντος ασπόνδου έχδ·ροΰ, 
τοΰ οποίου δεν εΐνε πεπρωμένον νά διαφύγη τούς οξείς 
όδόντας.

Πρό τινων ίμερων τό δημαρχεΐόν τής Μαδρίτης ανήγγειλε τή βασι- 
λίσση Χριστίνη, ότι έγεννή&η ό χιλιοστός πάίς δ κατα τό βάπτισμα λα
βών τό όνομα τοΰ Μονάρχου άφ’ ής ημέρας άπεδανεν ό Άλφόνσος. Ή  
βασιλίς βαδέως συνεκινήδη εκ τοΰ δείγματος τούτου της συμπαδείας τοΰ 
λαοΰ καί είς τόν χιλιοστόν τούτον ομώνυμον του υίοΰ της υπήκοον, υιόν 
ξυλουργοΰ, απέστειλεν ώς δώρον δύο δωδεκάδας παιδικών άσπρορρούχοιν 
άργυροΰν κύπελλον, έπιπλα της τραπέζης καί συγχρόνως βιβλίον του τα
μιευτηρίου, φέρον έγκλειστον σπουδαΐον χρηματικόν ποσόν καί επί τοΰ έξ- 
ωφύλλου του ίδωχείρως γεγραμμένα τά έξης: ,,Τώ χιλιοστώ Άλφόνσω ή 
γυνή, ήν δύο Άλφόνσοι κατέστησαν ευτυχή.“ Ή  πραξις αυτη της βασι- 
λίσσης της 'Ισπανίας ενεποίησε πανταχοΰ ζωηράν έντύπωσιν καί προεκά- 
Χεσε τήν συγκίνησιν τών εύαισδήτων καρδιών.

Ό  γνωστότατος τοϊς "Ε/.ληαιν άγγλος πολιτευτής Κάρολος Δίλκε δια- 
τρίβει άπό τίνος έν Παρισίοις, όπου τόν συνοδεύει ή σύζυγός του ϊνα δείξγι

πανταχοΰ, οτι δέν επαυσε νά πιστεύη είς τήν άδιοότητά του. 'Ο  Δίλκε 
άνεκοίνωσεν έμπιστευτικώς προ'ς τινα τών δημοσιογράφων, ότι ή  δίκη του 
μετ’ όλίγους μήνας ί>ά έπαναληφδή καί πάλιν. Φίλοι αύτοΰ, έξ ιδίας των 
προιτοβουλίας, έπεχείρησιν ριζικήν καί λεπτομερή έρευναν τής όλης όπο- 
δέσεως, ώς αποτέλεσμα δ’ αυτής δά  γνωσδώσι μετ’ όλίγον είς τόν κόσμον 
αί περιεργώταται καί άνελπιστώταται τών άποκαλύφεών. Οί φίλοι ουτοι 
(άνδρες πολιτευόμενοι, δικηγόροι, ιατροί, ύπουργοί καί άνδρωποι είς δλας 
τάς τάξεις τής κοινωνίας άνη'κοντες) λέγεται ότι άνεκάλυψαν τά  ίχνη συν
ωμοσίας, περί ής μετά μικρόν δά έχη νά γράψη πλιΐστα όσα ό τύπος 
συμπάσης τής ύφηλίου. Ή  τρίτη δίκη μεταξύ Δίλκε καί Κρώφορδ άναμφι- 
βόλο>ς δά γέμη άξιοσημειοίτων καί σκανδαλωδεστάτων λεπτομερειών, όπως 
καί άμφότεραι α ί προηγηδεϊσαι.

Ή  ίατρικη ’Ακαδημία τής ΙΙετρουπόλεως έξέδωκεν εσχάτως ΰ,ποφα- 
σιν, πολύ σημαίνουσαν διά τάς γυναίκας τάς επιδιδομένας είς τέν σπου-
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δνν τής ιατρικής επιστήμης. Ε ίς τήν έπερώτησιν τοΰ έπί τών ’Εκπαι
δευτικών ύπουργείου, άν τό δίπλωμα τών γυναικών πρέπη νά δεωρήται 
ίσοβάδμιον πρός τό τών άρρένων ίατρών, άπήντησεν ή ’Ακαδημία καταφα- 
τικώς έπί τη βάσει ψηφοφορίας γενομένης μεταξύ τών μελών της. Εκ 
τούτου λοιπόν φαίνεται, ότι οί δη),εις ιατροί καί επιστήμονες έν 'Ρωσσία 
άπολαύουσι πλειόνων προνομίων, παρά τούς συναδέλφους αύτών εν Ζυ
ρίχη, ήτις εξυμνείται καί εγκωμιάζεται εδώ, έν Γερμανία, ώς δ παράδει
σος τών δελουσών νά χειραφετηδώσι γυναικών, επειδή έσχάτως εν τών 
δικαστηρίων τής πόλεως ταύτης έρνήδη νά δεωρήση ώς συνήγορον τοΰ 
ίδιου της άνδρός γυναίκα, σπουδάσασαν έν τώ  πανεπιστημίω τής αυτής 
πόλεως τά νομικά.

'Η  Κάρμεν Σύλβα, ή υπό τό ψευδώνυμον τοΰτο κρυπτομε'νη βασί
λισσα της'Ρω μουνίας καί διακεκριμένη συγγραφεύς’Ελισάβετ δά διδαξη 
έν τώ  ανωτέρω παρδεναγωγείω τοΰ Βουκουρεστίου άπό τοΰ έτους 1887 
μαδήματα περί νεωτέρας Φιλολογίας. Ή  βασιλίς, έπισταμένη καλώς τούς 
κλασικούς πασών τών χωρών, παρετήρησεν άπό πολλοΰ οτι εχωλαινεν η 
διδασκαλία του μαδήματος τούτου, προςεκάλει λοιπόν συχνάκις τάς νοημο- 
νεστέρας τών μαδητριών παρ’ εαυτή καί έδίδασκεν αυτάς κατ’ ιδίαν, άλλά 
τοιουτοτρόπως παρήχδησαν 'είς μέσον σκηναί ζηλοτυπίας μεταξύ τών νεα- 
νίδων, έπί τέλους δέ ή ’Ελισάβετ, συνεννοηδεΐσα πρός τόν σύζυγόν της, 
άπεφάσισε ν’ άναλάβη αύτή όλον τό μάδημα τής φιλολογίας.

'  Γπελογίσδη ότι καδ’ ολον τόν κόσμον έκδίδονται περί τά 770 ια
τρικά περιοδικά, Ιξ ών 147 ανάγονται είς τήν Γαλλίαν καί τάς αποικίας 
της, 129 είς τήν Γερμανίαν, 54 είς τήν Αυστρίαν, 09 είς τήν μεγάλην 
βρετανίαν, 51 είς τήν ’Ιταλίαν, 28 είς τό Βέλγων, 26 είς ττν 'Ισπανίαν, 
25 είς τήν 'Ρωσσίαν, 16 είς τήν 'Ολλανδίαν, 10 είς τήν 'Ελβετίαν, 9 είς 
τήν Σουηδίαν καί Νορβηγίαν, 5 είς τήν Δανιμαρκίαν, 4 εις τέν Πορτο- 
γαλλίαν, 2 είς τήν Τουρκίαν καί 3 είς τήν 'Ελλάδα. ’Εν ’Αμερική δέ λέ
γεται, ότι έκδίδονται 183 ιατρικά περιοδικά, έν Άσία 15 καί έν Ωκεανία 
2, φαίνονται όμως οί άριδμοί ουτοι δυςαναλόγως μικροί.

Περί τών έξεων τών άγγλων διπλωματών έδημοσίευσεν άγγλικόν τι 
φύλλον πολλάς ειδήσεις, έξ ών άποσπώμεν τάς έξτς: „Συρμός, φαίνεται, 
κατέστη άπό τίνος τά νεαρώτερα καί φιλοδοξώτερα μέλη τοΰ Κοινοβουλίου 
ν’ άπαρνώνται τόν καμπανίτην καί νά Ικδίδωνται είς τήν πόσιν τοΰ ιαμα
τικού ύδατος τοΰ A ppollinaris. Ό  Γλάδστων εΐχέ ποτέ έν τώ  ύπουρ- 
γείω του πολλούς συναδέλφους, οίτινες εΐχον αποφασίσει νά μή πίωσί ποτε 
μεδυστικά ποτά, άλλά δέν ήδυνήδησαν νά τηρήσωσιν έπί μακρόν τήν από- 
φασίν των, εκτός τοΰ Καρόλου Δίλκε, δςης μέχρι τέλους έμεινε „ teeto 
ta le r“ . Ό  Γλάδστων ουδέποτε καπνίζει, πίνει όμως οίνον παρά τήν τρά
πεζαν καί ¿γειρόμενος αυτής δέν όκνεΐ νά ροφήση καί Ιν άκόμη ποττριον 
φλογερού ισπανικού οίνου. Ό  C ham berlain ουδέποτε άποσύρει άπό τό 
στόμα του τό μακρόν «αί βαρύ ττν γεΰσιν σιγάρρον, συνειδίζει δέ τρώ- 
γων νά πίνη καμπανίτην. Ό  Μόρλεύ πίνει έπίσης καμπανίτην, άλλά κα

ΠΕΡΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ

Ή  έν έτει 1870—71 γενομένη πολιορκία τών Παρισίων παρέσχε τήν 
κυριωτέραν άφορμήν, όπως επιδίωξη ή αεροναυτικέ πρό πάντων πρακτι
κούς σκοπούς, τότε δέ κατά πρώτην φοράν έβοήδησε καί ττν  ταχυδρομι
κήν συγκοινωνίαν καί παρέαχεν αυτή άξιολογωτάτας υπηρεσίας χάρις είς 
τήν διοργανωτικήν δεξιότητα τοΰ τότε γενικοΰ διευδυντοΰ τών γαλλικών 
ταχυδρομείων 'Ραμπώ ν. Πρώτος παρήλδεν ύπεράνω τών γερμανικών χα
ρακωμάτων S Τισσανδιέ, τή 30. Σεπτεμβρ. 1870, ήτοι όκτώ ημέρας μετά 
τήν έναρξιν τής πολιορκίας. Κατέβη δέ είς τήν πόλιν D reux  καί παρέ- 
δωκε τώ  έκέϊ ταχυδρομείο) τό έμπεπιστευμένον αύτώ φορτίον. „’Ιδού 
κεϊνται πρό τών όφδαλμών μου, διηγείται ό περιφανές ουτος άνήρ, τριά
κοντα χιλιάδες επιστολών έκ Παρισίων. Τριάκοντα χιλιάδες οικογενειών 
δά  ήνε εύγνώμονες πρός τό άερόστατόν μου, τό όποΤον διά μέσου τών νε
φών κατώρδωσε νά τά ΐς φέρη ειδήσεις παρά τών πολιορκουμένων. Ό πόσα 
μυδιστορήματα, καί δράματα καί τραγοιδίας δά  περιέχη αρά γε ό ταχυ
δρομικός μου σάκκος!“

Άφ’ ετέρου πάλιν εντός τών Παρισίων ή  διεύδυνσις τών ταχυδρο
μείων. έφρόντιζεν, όπως ή  ποίησις τής διά τών αέρων συγκοινωνίας μή 
παραβλάψη τήν πρακτικέν αύτ?ς έφαρμογτν. Καδ’ έκάστην κατεσκευά- 
ζοντο νέα ταχυδρομικά άεροκίνητα καί έξωπλίζοντο δ ι’ όλων τών άναγ-

πνίζει μόνον σιγαρέτα. Ό  σίρΆρκουρτ, πάσχων δυςπεψίαν, ύπηρξεν έπί 
μακρόν χρόνου διάστημα „ tee to ta le r“, άλλ’ άπό τίνος κατέφυγεν αόδις 
είς τόν οίνον, τόν αιδοπα. Ό  λόρδος 'Ρανδόλφος Τσώρτσιλλ πίνει πολύ 
όλίγον, άλλά καπνίζει μανιωδώς, όπως καί ό Labouchere, οςτις κατά τάς 
συνεδριάσεις τοΰ κοινοβουλίου εύρίσκεται περισσότερον καιρόν έν τώ  κα— 
πνιστηρίω, παρά έν τή αίδούση τών συνεδριών. Ό  λόρδος Σαλισβουρίας, 
ένεκα τής κακής καταστάσεως τής ύγιείας του, εΐνε ήναγκασμένος νά ήνε 
μετριώτατος περί τήν πόσιν ερεδιστικών ούσιών καί ούδεποτε νά καπνίζη, 
έπίσης δέ καί ό λόρδος ΔουφφερΤνος ούτε πίνει, ούτε καπνίζει.“

’Ε π ’ έσχάτων έδημοσιεύδη ή στατιστικέ της Ιν έτει 1885—86 συγ
κομιδής τών δημητριακών καρπών καδ’ όλην τήν γερμανικήν αυτοκρατο
ρίαν, έν αύτή δε υπάρχει παραβολή των κατά τά παρείδόντα ετη συγκο- 
μισδέντων τριών κυριωτέρων προϊόντων τής γερμανικής γής, εις τόννους, 
ών έκαστος ύπελογίσδη πρός 1000 χιλιόγραμμα:

Vέτος βρίζα σίτος γεώμηλα
1880 4,952,525 τόννων 2,345,278 τόννων 19,466,242 τόννων.
1881 5,448,404 „ 2,059,139 „ 25,491,022 „
1882 6,390,407 „ 2,553,447 18,089,332 „
1883 5,600,068 „ 2,350,878 24,906,431 „
1884 5,450,992 „ 2,478,883 „  ' 24,019,601 „
1885 5,820,095 „ 5,599.271 „ 27,953,643 „

Μεταξύ τών έκκλησιαστικών αρχηγών καί τών ¿στεμμένων ηγεμόνων 
κατά τούς παλαιούς καί νέους· χρόνους άναφέρονται καί πολλοί, ανάπηροι 
τό σώμα ή  πάσχοντες διαφόρους άσδενείας. Ούτως ό μέγας ιεροεξετα
στής Πέτρος Άρβουέζος ήτο τυφλός, δ υπουργός'Ερρίκου τοΰ εβδόμου τής 
’Αγγλίας, καρδινάλιος Ούόλσεϋ ήτο κωφός, ό Πάπας Σίξτος δ Ε '.  ήν πα
ράλυτος, 0 Π ά π α ς’Ιωάννης δ II” . ήτο μονόχειρ, Λουδοβίκος δ ΙΔ '. τής 
Γαλλίας ήτο κυφός, ώς καί ή βασίλισσα τής Σουηδίας Χριστίνα. Χριστια
νός ό Ζ '.  τής Δανιμαρκίας ήτον ήλίδιος, 'Ριχάρδος ό Γ ',  τής ’Αγγλίας ήτο 
χωλός, έ δέ γερμανός Αύτοκράτωρ ’ Ιωάννης τοΰ Λουξεμβούργου εΐχε τυ- 
φλωδή, τό αυτό δέ εΐχε πάδει καί δ βασιλεύς τοΰ Άννοβέρου, Γεώρ
γιος 6 Ε '. _________

’Ε π ί τή βάσει τών καλλίστων λίξικών έπεχείρησέ τ ι; νά μετρήση 
τόν πλοΰτον τών λέξεων έκάστης γλώσσης, ευρε δέ ότι ή ισπανική εχει
22,000 λέξεων, ή αγγλικέ 22,000, ή λατινική 25,000, ή  γαλλική 30,000, 
ή ιταλικέ 45,000, ή ελληνική άνω τών 50,000 καί τέλος ή γερμανική περί 
τάς 80,000. Έ κ  τών 22,000 λέξεων, τών άποτελουσών σύμπαντα τόν θη
σαυρόν τοΰ άγγλικοΰ ιδιώματος, υπέρ τάς 15,000 δύναται νά έννοέση πας 
γινώσκων τήν λατινικήν, τήν γαλλικέν καί τήν Εταλικήν γλώσσαν, έάν δέ 
γνωρίζει καί τήν γερμανικέν δά έννοή άκόπως καί άλλας 3,000 λέξεις της 
άγγλικής γλώσσης, φαίνεται δέ ότι μόνον αί ύπολειπόμεναι 4,000 εινε άρ- 
χαίας βρετανικής καταγωγής.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ.

καίων εφοδίων. Τότε έτέδησαν είς κυκλοφορίαν καί ιδιαίτερα άεροστα- 
τικά δελτάρια καί φάκελλοι ¿πιστολών. Καί τών μέν δελταρίων τό χρώμα 
ήν λευκόν καί τό μέγεδος εΐχε σμικρυνδή είς 1 0 :7  ύφεκατόμ., τών δέ 
φακέλλων ?ν πράσινον καί δ έξ οδ κατεσκευάζοντο χάρτης, ελαφρότατος.

Τό βάρος τών επιστολών ώφειλε νά μ έ  ύπερβαίνη τά  4 γραμμάρια 
τά δέ ταχυδρομικά τέλη δι’ έκάστην έπιστολίν εντός της Γαλλίας εΐχον 
όρισδή είς 20 εκατοστά, δ ι’ έκαστον δέ δελτάριον είς 10 εκατοστά τοΰ 
φράγκου. Κ αδ ' ολην τήν διάρκειαν τής πολιορκίας τών Παρισίων τό εναέ
ριον ταχυδρομείον. μετεκόμισε, μή ύπολογιζομενων τών επισήμων εγγράφων 
καί τών εφημερίδων, 91 έπιβάτας, 368 γραμματοφόρους περιστεράς καί
2,500,000 γράμματα καί δελτάρια βάρους 10,000 χιλιόγραμμων.

Άπό ττς  23. Σεπτεμβρίου 1870 μέχρι ττς 22. Ίανουαρίου 1871 άνε- 
χώρησαν έκ Παρισίων 65 άεροκίνητα. Έ κ  τούτων πέντε μέν περιέπεσαν 
είς χεΐρας τών γερμανικών στρατευμάτων, τέσσαρα παρεσύρδησαν είς Βέλ- 
γίον, τρία είς'Ο λλανδίαν, δύο είς Γερμανίαν καί εν έφδασε μέχρι Ν ορ
β η γία ς .  Δύο μονον άεροπόρα έγένοντο άφαντα δλοτελώς, ισως δ’ είς εν 
τούτων άνήκον τά λείψανα, τά όποια εύρέδησαν τό φδινόπωρον τοΰ 1873 
είς τούς κλάδους δένδρου τινός έν Πόρτ-Νατάλ, παρά τήν νοτιοανατολικήν 
ακτήν τής Αφρικής. Τύ περιεργώτατον ταξείδιον, "περ συγχρόνως άπο-
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δεικνύει τρανοί την τεραστίαν ταχύτητα των άεροπόρων, έκαμον οί Ιπι- 
βαίνοντες του έν Νορβηγία κατελδάντος άεροκινττου. Τη 24. Νοεμβρίου 
1870, τή  111/4 ώρα τής νυκτός άντλδεν η „πόλις της Αύρηλίας“  εις τα 
όψη οδηγούμενη ύπό τού 'Ρολιέ καί αξιωματικού τίνος, όνόματι Dechamps.

. ΠεριεΤχεν èv συνόλω 6 γραμματοφόρους περιστεράς καί γράμματα, ζυγί- 
ζοντα 45 περίπου όκάδας, κατηυδύνετο δέ προς την πόλιν T o u rs , έδραν 
της προςωρινής Κυβερνήσεως. Σφοδρός όμως νοτιοανατολικός άνεμος οίδει 
το ενάερων σκάφος μεδ’ ύπερβολικες ταχύτητος προς βορραν, περί trv  
εκτην δε πρωινήν ώραν οί ταξειδιωται άνεκάλυψαν μετά τρόμου καί φρί
κης, οτι ιπταντο ΰπεράνω των κυμάτων της μαινομένης δαλάσσης. Πολλά 
Ιφάνησαν κάτωθεν αυτών πλοία, εΤδον δε καί μίαν γαλλικήν κορβε'τταν, 
ήτις διά σημάτων καί πυροβολισμών άνήγγελλεν αιίτοις, οτι έσπευδε πρός 
βοήδειάν των, πδσαί των όμως αί προςπάδειαι όπως κατέλδωσιν εγγύς 
του πλοίου τούτου άπέβηοαν μάταιαι, έως ου νέον καί σφοδρότερου ρεύμα 
άε'ρος παρεσυρεν αυτούς αυδις εις τά ύψη. Πυκνή όμίχλη τούς περιεκύ- 
κλωσεν ήδη πανταχόδεν, εν ζι κάτωδεν ήκούετο διαρκώς ό δόρυβος της 
τρικυμιώδους δαλάσσης. ΕΤχον πλέον ίπολέσει πδσαν ελπίδα σωτηρίας, 
δτε αίφνης ή λέμβος των προςέκρουσεν είς τήν κορυφήν έλάτης όπόδεν 
κατέπεσεν έπί στρώματος πυκνής χιόνος. Έ ν  (5ιπή δφδαλμοδ εξεπη'δησαν 
άμφότεροι οί άεροναΰται, μόλις δε σωδέντες Ικ  τού βεβαίου δανάτου, πα- 
ρατηρούσι τά  πέριξ καί ούδέν άλλο βλέπουσι παρά άγνωστον χώραν κεκα- 
λυμμένην υπό χιόνος καί πάγων, άνευ όδδν, άνευ στέγης, άνευ τροφίμων, 
διότι τά πάντα εΐχε συμπαρασύρει τό αυδις είς τούς αιθέρας εξαφανισδέν 
άεροκίνητον. Μόνον τό ώρολέγιόν του εΐχε σώσει ό ’Ρολιέ, δ ι’ αυτού δ’ 
έμαδον ότι ήτον ή  2 '/ .  μ. μ., καί επομένως ότι είχον παρέλδει 15 ώραι 
από της έκ Παρισίων άναχωρήσεώς των. Μετά πολλάς περιπλανήσεις άνε- 
κάλυψαν ήρειπωμένην τινά καί εγκαταλελειμμένην καλόβην, όπου νήστεις 
καί τρέμοντες Ικ  του ψύχους διέρχονται ττν νύκτα. Τ ή  26. Νοεμβρίου 
επί τέλους ηύτύχησαν νά φδάσωσιν είς τινα κατυικουμένην καλύβην, ής ό 
Εδιοκτήτης Ιννοήσας τούς ναυαγούς διά σημείων περιεποιήδη καί ώδνγησεν 
αυτούς είς τήν πλησιόχωρον πόλιν, — τή» Χριστιανίαν. Κατά ττν δεκα- 
πεντάωρον πορείαν των τδ άεροκίνητον Ιφερεν αυτούς Ικ  ΙΙαρισίων μέχρι 
ττς 62° βορείου πλάτους ήτοι είς άπόστασιν 1400 χιλιομέτρων, διπλάσιάν 
παρ’ οσην δά  ήδύνατο νά διατρέξη ταχύτατη σιδηροδρομική άτμάμαξα, 
δπερ δηλοϊ καί άποδεικνύει συγχρόνως, ότι διά τού αεροπόρου καί απο
στάσεις μεγάλος δυνάμεδα νά διατρέξωμεν καί ταχύτητα νά έπττυχωμεν 
τόσην, οσην εινε εντελώς αδύνατον Stoi των άλλων μέσων ττς συγκοινωνίας.

Γεγονός πλέον άποδεδειγμένον εΐνε, ότι καί ή μανιωδεστάτη ταχύτης 
του εναερίου σκάφους ουδέ τλν παραμικράν ενόχλησιν προξενεί είς τόν 
άνδρωπον, αλλά μόνον τόν κάμνει νά Ιχη τό αίσ&ημα, ότι α’ωρεϊται ακί
νητος είς τόν αέρα, καί τούτο ακριβώς διότι τό σκάφος κινείται μετά τής 
αυτής ταχύτητος, μεδ’ ής καί τό περικυκλουν αυτό ρεύμα του άέρος. Π ε
πειραμένοι άεροναυται βεβαιουσι τό φαινόμενον τούτο, προςδέτοντες ότι 
κατά τήν πτήσιν καί αύτή άκόμη ή φλόξ λαμπάδος δεν σβέννυται καί 
έλαφρόν τεμάχιον βάμβακος επί τής έκτεταμένης παλάμης μένει ακίνητον.

’Αφ’ ετέρου πάλιν καμμία πλέον δεν ύφίσταται αμφιβολία, ότι μεγεδυνο- 
μένων τών σκαφών, ί  συνενουμένων πολλών πρός .άλληλα, δύνάνται νά 
μετακομισδώσιν καί άναλόγως μεγάλα βάρη, επί τέλους δε καί αυτούς 
τούς κινδύνους τής διά των ανέμων πορείας δεν πρέπει νά ύπερτιμώμεν, 
εφ οσον κατορδοιδή νά κατασκευάζωνται τά  σκάφη άναλόγως στερεά, 
όπως καί τα σημερινά ημών πλοία καί άτμόπλοα.

Τό μόνον, δπερ μας χωρίζει άκόμη από της ευτυχίας του νά ίδω 
μεν καί τήν διά τών αίδέρων πτήσιν συγκαταριδμουμένην μεταξύ τών κυ- 
ριωτερων τΚς συγκοινωνίας μέσων, εινε ή πηδαλιούχησις τών άεροπάρων. 
Καί από πολλού μέν κατενόησαν ότι ό πυρήν του ζητήματος έγκειται είς 
τήν κατασκευήν ισχυρού καί εν ταύτω ελαφρότατου κινητήριου μηχανισμού, 
μεδ’ όλην όμως τήν άκάματον συνεργασίαν της επιστήμης καί της μηχα- 
χανικής ή τελειωτική λύσις τού προβλήματος τούτου δεν επετευχΒη μέχρι 
τοίίδε.

"Οτε τη 9. Αύγουστου 1884 οί γάλλοι άξιωματικοί Κάρολος'Ρενάρ καί 
Κρεπς, κατασκευάσαντες ίδιον αεροπόρον φέρον ελαφράν ήλεκτροδυναμικήν 
μηχανήν, άνϊλδον, Ιπιβαινοντες αυτού, είς τά  υψη εκ M eudon καί μετά 
ώρισμένην πορείαν έπανέκαμψαν πάλιν είς τόν τόπον ττς  άναχωρήσεως, 
πάντες εξέφρασαν τάς τολμηροτάτας τών ελπίδων, πολλοί δε καί ίσχυρί- 
σδησαν, ότι τέλεον ελύδη πλέον τό φλογερόν περί πηδαλιουχήσεως ζήτημα. 
Καί ναί μέν δικαίως ηύξήδησαν έκτοτε ύπό τήν εποψιν ταύτην αί ελπίδες 
τών πολλών, δέν πρέπει όμως νά λησμονηδή, ότι τό πείραμα εκείνο εγέ- 
νετο εν άπολύτω νηνεμία. Τ ή  βοηδεία της μηχανής διέτρεξε τό αεροπό
ρον άπόστασιν 19 χιλιομετρ. άνά πασαν ώραν, εν ω μέτριος άνεμος δια
τρέχει κατά τό αύτό τού χρόνου διάστημα 30 χιλιόμετρα, όπερ άποδει- 
κνύει ότι ή  μηχανή δεν δα ?τον ίκάντ νά όδηγόση τό σκάφος κατά τήν 
άντίδετον φοράν ττς  πνοτς του άνεμου.

Αλλ ούχ’ ηττον σπουδαΤον διά τήν περαιτέρω άνάπτυξιν της άερο- 
πλόίας εινε τό κατόρδωμα τών γάλλων αξιωματικών Ιφευρόντων ήλεκτρο- 
δυναμικτν μηχανήν, ήτις έχουσα Ιν συνόλω βάρος 560 χιλιογράμ. δόναται 
ν’ αναπτύξη δύναμιν όκτώ Ιππων. Πρό τίνος χρόνου Ιπανελήφδησαν ύπό 
τού 'Ρενάρ τά άεροναυιικά πειράματα, ων τό άποτέλεσμα καί ή έκβασις 
ύπηρξεν εν συνόλω Ιπιτυχη'ς. Έ ν  σμικρω μέτρω καί ύπό τινας περιστά
σεις δύναται τις τό σοβαρώτατον τούτο ζήτημα νά δεωρήση ώς λελυμένον, 
εάν δέ παραβάλωμεν τά σημερινά ταύτα πειράματα πρός τά άλλοτε επί 
άλλων τής συγκοινωνίας μέσων γενόμενα, τού τηλεγράφου π . χ. καδ’ â  
επρεπε νά ύπερνικηδώσιν άνυπέρβατα σχεδόν προςκόμματα, εως ότου νά επι- 
τευχδή ή εις τήν δέλησιν τού άνδρώπου ύποταγή τών μυστηριωδών τής 
φύσεως δυνάμεων, δέν έχομεν άδικον συμπεραίνοντες καί νϋν, ότι μετ’ ού 
πολύ ή άνδρωπότης δά εχη ύπό τήν διάδεσίν της νέον μέσον συγκοινω
νίας καί ότι δά εκπληρωδή τ  ελπίς τού επισημότατου τών αεροναυτών 
τ η ς ’Αμερικής, τού John  W ise λέγοντος: „Τ ά  τέκνα μας δά  δύνανται ν’ 
άποδημώσι είς πασαν της γης γωνίαν χωρίς νά ενοχλώνται ύπό τού κα
πνού, τών άνδράκων ή ττ ς  ναυτίας καί μέ ταχύτητα είκοσι γεωγραφικών 
μιλίων άνά πασαν ώραν“ .

,ΪΙίΓ  Παρακαλούμεν τούς αξιότιμους κκ. επιστάτας ήριών οπως, αμα 
τή παραλαβή τού τελευταίου τούτου τεύχους, σπεύσωσι νά επιστρέψωσιν 
ήμΤν τούς παρ’ αύτοΐς ευρισκομένους περιττούς άριδμούς τού Β’. έτους, 
προςέτι δε καί νά μή βραδύνωσι μακρότεοον οί καδυστεροΰντες μέ τήν 
Ιξόφλησιν τών λογαριασμών των.

κ. Κ . X , Π , είς Κερασούντα. Έλάβομεν τό έμβασμα καί Σας εύ- 
χαριστουμεν. — κ. Σ. Ψ . είς ’Αλεξάνδρειαν. Άπεστείλαμεν ήδη τό παραγ- 
γελδέν. Τό περικάλυμμα δά  τό λάβητε παρά τού αύτόδι κ. Π . Σαράντη. 
Τ ά  εν τή επιστολή Σας δηλούμενα δέν ελάβομεν όμως άκόμη. — κ. Κ. Μ. 
είς Λευκωσίαν. Σδς εύχαριστούμεν, παρομοίως! — κ. I. Ζ . είς ’Αδήνας.

Σύμπτωσις άληδώς περίεργος! Μετ’ ενδιαφέροντος άνέγνωμεν τά καδ’ 
Ικαστα· Σδς Ιπευχόμεδα πλήρη Ιπιτυχίαν. — κ. Βλ. Π . είς ’Οδησσόν. 
Ιδ ια ιτέρω ς Σας εγράψαμεν καί άναμένομεν ευνοϊκήν άπόκρισιν. — κ. Γ. 
Α. Λ. Φοβούμεδα μ ί  καί τόν Καύκασον άπέκλεισεν ή χιών άπό του έξω 
κόσμου, ώς τούτο εσχάτως συνέβη καί με τήν Γερμανίαν. — κ. Ν, Δ. είς 
Πειραια. Έ μάδομεν ότι διατρίβετε τώρα αύτόδι, όπου καί διηυδύναμεν 
τήν επιστολήν μας. 'Επομένως άναμένομεν άπάντησιν. —  κ. A Ζ. είς 
Βιτώλια. Σας εγράψαμεν. — κ. Ζ . A. Ζ . είς Βιτώλια. Έ χ ετε  ύπομονήν· 
δέν δά λησμονήσωμεν νά φροντίσωμεν δεόντως περί τής παραγγελίας Σας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. —  Ό  βίος τών άρχαίων Ιν  το?ς ξενοδοχείοις. — Θήρα ελληνικών γραμματοδελτίων ύπό Έδουάδου Έ γγελ. — Ή  Έ π α ϊ- 
τις (Διήγημα — συνέχεια). — Βιωτικά παραγγέλματα (συνέπεια). — ΙΙινακοδήκη, ήτοι ερμηνεία τών εικόνων). — Ποικίλα. ( Ό  χιλιοστός Αλφόνσος. 
— Ό  Δίλκε καί ή κατ’ αυτού συνωμοσία. — .Θήλεις ίατροι Ιν ΙΙετρουπόλει. — Ή  ’Ελισάβετ της 'Ρωμανίας καί ή νεωτέρα Φιλολογία. — ’Ιατρικά 
περιοδικά καδ’ δλον τόν κόσμον. — Άγαδαί ίξεις τών διπλωματών της ’Αγγλίας. — Οί δημητριακοί καρποί τής Γερμανίας. — ’Ανάπηροι μεγιστάνες 
τ ή ς  Ικκλησίας καί της πολιτείας. — Ευρωπαϊκών γλωσσών πλούτος). — Περί Ιναερίων ταχυδρομείων (συνέχεια). — Μικρά ’Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Γερμανίς χωρική'. . Εικών -Τ. Ιώοοίί (σελ. 345'. — Το μετά τόν πρώτον χορόν δνειρον (σελ. 349). — Ίκ τ ίς  δηρεύουσα 
περιστεράς (σελ. 352;.
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