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£=* Έν ΛΕΙΨΙΑι τή 1 13 Αύγουστου 1885
Τιμή ϊτηΟία Φράγκ. 40.

προπληρωμένη Μάρκ. 32.
tig χρυσόν. *Ρού6λ. 16.

Αρ. 103.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

Ή Άκρό.τολις τώ» Αθηνών. — Θεόκριτόν. ΕίιΓϋλλιο»· Γ'. — Περί (ΗίΤιΛ'ωι·. — 
Ο χάμος rfjg πριγκηπίσση« Βεατρίκης της Άγχλίας. — ' II ΒουΛιιτειίτη καί τά κατ' αί·- 

τήν παριλΜντα χαί ίνιβτώτα (συνέχεια/. — Ό Όθίλλος χαί ή^Δεσόΐμόια. — Έκ 
τών τον de Amieis (τέλος). — ΓουάιΙαλούπη. Διήχημα. — ’AZijanJ'pog Κοβάκος. — 

Αί τορπίλλαι τοΰ ανΟτριακον ναυτικόν. — Βιβλιογραφικά. — Διάφορα. — Αινίγματα 
χαί Zvtfttg. — Μετά παραρτήματος.

ΕΙΚΟΝΕΣ.
Ή Ακρόπολις τών Αθηνών. — ΊνΛχόν ρΐιπίΛο»’. —'Ρι.τίΛον τΐβ εποχής Λου

δοβίκον ΙΔ'. — Ή πριγκήπισοα Βεατρίκη τής Άχχλίας. — Τύ ριπίώον τής πριγκη- 
πίβΰηρ Βεατρίκης. — Ό ΌΟέλλος χαί ή ΔειΓδεμόνα. — 'Αλέξανδρος Κοβάκος. — Αί 
τορπίλλαι τού αυστριακού ναυτικοί.

Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.
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Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 97.)

ούδϊνά; χώρου ή 
άρχαιότη: -ροαέβλεπε 
μετά μείζονος σεβασ
μού και θαυμασμού, 
δσον Ε~ΐ τοΰ ιερού ε
κείνου βράχου, άπο τοΰ 

όποιου τά αθάνατα αριστουρ
γήματα τών χρόνων τοΰ Περι
κλεούς Εξουσίαζον τάς ίοστε- 
φάνους ’Αθήνας” και τήν κυανήν

θάλασσαν. Δικαίως επληροΰντο υπε
ρήφανου αισθήματος οί θαλασσοπόροι 
"Ελληνες, δτε ερχόμενοι άπό τάς 
παραλίας τών βαρβάρων και ζάμ- 
πτοντες τήν άκραν τοΰ Σουνίου έβλε

παν στίλβον ύπο τάς ακτίνας τοΰ ήλιου το υψη
λόν οόρυ τής Προμάχου Άθηνάς, το όποιον 
τοΐς ανήγγειλε μακρόθεν "Ένταΰθα ύψούται ή 
Εδρα τών θεών σας, ένταΰθα κεΐται ή πατρίς 
σας — αΐ Άθήναι!” Ποια δέ αισθήματα κα- 
τελάμβανον τον οδοιπόρον, δστις άποβιβασθεις 
έν Πειραιεΐ διηυθύνετο προς τήν εύήλιον πόλιν, 
ήν έπέστεφον τά μεγαλοπρεπέστερα τοΰ άρχαίου 
κόσμου μνημεία! Σήμερον άκόμη μεταβαίνοντες 
είς ’Αθήνας ρίπτομεν τό πρώτον ήμών βλέμμα 
πρδς τδν γεραρδν ναόν τής Παρθένου ’Αθήνας, 
πρδς τδν Παρθενώνα, δστις και έν έρειπίοις 
έ'τι εΐναι θαυμάσιος τοσούτον. Εννοείται δτι 
μία τών πρώτων έκδρομών παντός ξένου είναι 
ή άνάοασις είς τήν Άκρόπολιν πας τις έπιθυ- 
μεΐ τό ταχύτερον νά πατήση τό ιερόν έκεϊνο 
έδαφος, έπί τοΰ όποιου τοσουτοι διάσημοι είρ- 
γάσθησαν ζαλλιτέχναι ζαΐ ένθα τοσαΰτα είσί 
συγκεντρωμένα κειμήλια αρχιτεκτονικής καί γλυ
πτικής. Άκολουθούντες τήν ώραίαν όδόν, ήτις 
όδηγεΐ έν χαριεστάτοις έλιγμοΐς πρδς τήν Άζρό- 
πολιν, εύρισκόμεθα μετ’ ού πολύ είς τήν είσοδον 
αύτής, άφίνοντες πρός τά άριστερά ήμών τδν 
λόφον τοΰ Άρείου Πάγου. Είσερχόμεθα — καί 
ένώπιον ήμών στίλβουσι τά Προπύλαια, τδ 
άπαστράπον μέτωπον τής Άκροπόλεως. Οποία 
θέα μαγευτική ζαΐ Ενθουσιαστική! Παρά τά 
Προπύλαια ύψούται έπί έξοχης τοΰ βράχου ό 
κομψότατος μικρός ναός τής Άπτέρου Νίκης 
καί είς τό βάθος φαίνονται τά μεγαλοπρεπή τοΰ 
Παρθενώνος έρείπια. Αύτό εΐναι τό ιερόν 
έδαφος, δπερ πατοΰμεν, ίερδν ώς άντικείμενον 
λατρείας έθνους μεγάλου καί [ένδοξου, οιττώς 
δέ ίερδν ένεκα τοΰ γοήτρου, δΐ ού περιέβαλεν 
αύτδν ή ιστορία καί ή μυθολογία.

Λέγεται δτι οί Πελασγοί ήδη, οί μυθικοί
άρχαιότατοι τής ’Αττικής κάτοικοι ισοπέδωσαν, 
ώχύρωσαν καί έζόσμησαν τδν βράχον τούτον.
Έκ τών έννέα πυλών, ας, ώς λέγεται, έκτισαν 
οί Πελασγοί, ή μία εύρίσκετο δλίγον κατωτέρω 
τών βραδύτερον άνεγερθέντων Προπυλαίων· ήτο 
δέ ή πύλη αυτή τόσον όχυρά, ώστε κατά τούς 
Περσικούς πολέμους μάτην έπειράθησαν οί έχ
θροί νά τήν κυριεύσωσι καί διαρρήξωσιν. Έν
τδς τοΰ πελασγικού τούτου φρουρίου κατιρκουν 
οί πρώτοι τών ’Αθηνών βασιλείς· ένταΰθα έδί- 
καζον πρδ τής εισόδου τών άνακτόρων των· έν
ταΰθα άνήγειρον είς τήν προστάτιδα τής πόλεώς 
των θεάν ’Αθήναν τδν πρώτον αυτής ναόν, δστις 
έκαλεΐτο κατ’ άρχάς τδ’Ερεχθεΐον, διότι ζαί 
ό Έρεχθεύς, ό προστατευόμενος τής θεάς, εΐχεν 
έν αύτψ ιερόν. Έπί δέ τών Πεισιστρατιδών 
Εκτίσθη ό δεύτερος καί μεγαλείτερος ναός τής 
’Αθήνας, δστις ένεκα τοΰ Εκτάκτου μεγέθους του 
ώνομάσθη τό Έζατόμπεδον. Ιίάντα δμως 

ταΰτα κατεστράφησαν κατά τήν εισβολήν τών 
Περσών. ’.Αλλ’ ώς έκ τών περσικών πολέμων 
άνέλαμψε λαμπρά ή ελευθερία καί ή ισχύς, ού
τως άνέστη καί ή ’Ακρόπολις τών Αθηνών Εν
τός ολίγου ώραιοτέρα καί λαμπρότερα έκ τών 
Ερειπίων. Μετά τής άναστάσεως ταύτης συν
δέονται τά δνόματα τοΰ Κίμωνος, τοΰ Θεμιστο
κλέους καί ιδίως τοΰ Περικλέους, τοΰ οποίου 
τό μεγαλεπήβολον πνεύμα συνέλαβε τό σχέδιον 
όμοΰ μετά τής άναζαινίσεως τών αρχαίων ναών 
ν’ άνεγείρη ζαί τά άθάνατα τών θριάμβων τών 
’Αθηναίων μνημεία. 'II ιδέα αύτη ήτο άναμ- 
φιβόλως μεγάλη καί πατριωτική, ζήτημα δμως 
εΐναι άν ήδύνατο νά τήν πραγματοποίηση άνευ 
τής συνδρομής τεχνιτών, ών όμοιους ό κόσμος 
δέν εΐδεν. 'Ο Φειδίας, ό μεγαλείτερος γλύπτης 
όλων τών αιώνων, εΐναι ό δούς τήν έμπνευσιν 
είς τά άριστουργήματα ταΰτα. Κατά τήν έν
δοξον εκείνην περίοδον, έν διαστήματι δεκαπέντε 
μόλις έτών. άνηγέρθησαν τά Προπύλαια, ό Παρ
θένων καί τό Έρεχθεΐον. Αί Άθήναι είχον 
φθάσει εις τόν ζολοφώνα τής δόξης των μετ’ ού 
πολύ συνέπεια τοΰ Πελοποννησιαζοΰ πολέμου 
τήν κυριαρχίαν τής Ελλάδος άνέλαβεν ή Σπάρτη. 
Πάντοτε δμως έμεινεν ή ’Ακρόπολις τών ’Αθη
νών τό άντικείμενον βαθυτάτου σεβασμού δλης 
τής Ελλάδος. Καί οτε μετά ταΰτα ή τροπαι- 
οΰχος 'Ρώμη έστησε τάς σημαίας αύτής έπί 
τών Ελληνικών παραλίων, δτε τά τείχη τοΰ 
Πειραιώς κατέπεσαν ένώπιον τής Εφόδου τοΰ 
Σύλλα καί αί Άθήναι άπώλεσαν έντελώς τήν 
πολιτικήν αυτών σημασίαν, καί τότε άκόμη ή 
Ακρόπολις ούδαμώς έξέπεσεν άπό τής άρχαίας 
αύτής δόξης. Διότι ή 'Ρώμη Εθεώρει τήν Ελ
λάδα κοιτίδα τοΰ ίδιου αύτής πολιτισμού, τής 
ιδίας αύτής θρησκείας καί φιλοσοφίας, καί μετά 
θρησκευτικού σεβασμού ήτένιζε πρός τά μνημεία 
τοΰ παρελθόντος, πρός τό όποιον καί αύτή ατε
νώς τοσούτον συνεδέετο. Άκόμη έπί τών χρό
νων τών Άντωνίνων ό περιηγητής Παυσανίας 
εΐδεν τάς ’Αθήνας καί τήν Άκρόπολιν αύτών 
σχεδόν άνέπαφον, ζαί ή σύντομος αύτοΰ περι
γραφή μένει ή σπουδαιότερα ήμών πηγή διά τά 
ιερά έζεΐνα μνημεία.

Μέ τήν έξάπλωσιν τοΰ Χριστιανισμού ήρξατο 
ή παρακμή τών Αθηνών, διότι δτε ό αύτοκρά
τωρ Ιουστινιανός διέταξε ·τό κλείσιμον πασών 
τών σχολών τών Εθνικών, έπαυσαν καί αί Άθήναι 
ούσαι τό κέντρον τής κλασικής παιδεύσεως. Καί 
δμως Ακρόπολις καί τά άρχαία μνημεία μικράν 
ύπέστησαν τότε βλάβην· ό θαυμασμός καί ό πρός 
αύτά σεβασμός μέτεδίδοντο άπύ γενεάς είς γενεάν. 
’Ολίγα μόνον άγάλματα έτόλμησε νά μεταφέρη 
ό αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος, δπως κόσμηση 
δι’ αύτών τήν παρά τόν Βόσπορον νέαν αύτοΰ 
πρωτεύουσαν, καί δτε δ Άλάριχος έπί κεφαλής 
τών άγριων αύτοΰ γοτθικών όρδών έξεστράτευσε 
κατά τών Αθηνών, άφησε παραδόξως πως τήν 
Άκρόπολιν άθικτον· ή έμφάνισις τής Προμάχου 
Αθήνας καί τοΰ Άχιλλέως έπί τών τειχών τής 
Άκροπόλεως έφόβισε τόν βάρβαρον κατακτητήν, 
λέγει ό ιστοριογράφος Ζώσιμος. Βραδύτερον οί 
Είκονοκλάσται κατέστρεφον πολλά έργα, άλλ’ ή 
μανία των έστρέφετο μάλλον κατά τών αγίων ει
κόνων ή κατά τών έργων τής γλυπτικής. Μετά τήν 
άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Σταυ
ροφόρων, αί Άθήναι έγένοντο πρωτεύουσα όμω- 
νύμου δουκάτου, καί ή Ακρόπολις κατέστη δου- 
κικον φρούριον, μέχρις ού οί Τούρκοι καταλα- 
βόντες τάς Αθήνας τόν μέν Παρθενώνα μετε- 
σχημάτισαν είς τζαμίον τό δέ περικαλλές Έρε
χθεΐον εις χαρέμιον. Άπο τής έποχής ταύτης 
έπί τέσσαρας σχεδόν αιώνας αί Άθήναι έκοι- 
μώντο τόν βαθΰν τής λήθης δπνον· λησμονη
μένοι ήσαν παρά τοΐς λαοΐς, λησμονημένοι έν 

ταΐς δέλτοις τής ιστορίας, καί όλίγιστοι μόνον 
Εγίνωσκον, δτι έσώζοντο είσέτι μάρτυρές τινες 
τού άρχαίου αύτών μεγαλείου. Απαίσια συμ
βάντα συνετέλεσαν είς φθοράν καί πολλών τών 
έναπομεινάντων λειψάνων πολιορκουμένης δέ έν 
έτει 1687 τής Άκροπόλεως παρά τών Βενετών 
ύπό τήν διοίκησιν τοΰ στολάρχου Μοροζίνη, 
βόμβα πεσοΰσα έπί τής έν τω Παρθενώνι πυρι
τιδαποθήκης τών Τούρκων άνετίναξε μέγιστον 
μέρος τοΰ ύπερηφάνου τούτου οικοδομήματος, 
τό όποιον δύο ολαι χιλιετηρίδες είχον σεβασθή! 
Καί έν τοσούτω τόν δόγην Μοροζίνην έτίμησεν ή 
Βενετία διά θριαμβευτικής άψίδος! 'Η Εξακολου
θητική καταστροφή αΰτη τών λαμπρών μνημείων 
άνεχαιτίσθη μόνον δτε ή Ελλάς, κηρυχθεΐσα κρά
τος άνεξάρτητον, ήδυνήθη νά περισώση τά ύπάρ- 
χοντα κειμήλια, ών ή μεγαλοπρέπεια περιβαλ
λόμενη ύπό τοΰ γοήτρου τής ιστορίας άρκεΐ καί 
σήμερον έτι νά έπισκιάση πάντα τά μνημεία 
τής ύφηλίου! . . .

Ίστάμεθα πρό τών Προπυλαίων, πρό τών 
Ερειπίων τοΰ οικοδομήματος, τό όποιον κατε- 
λάμβανεν ολόκληρον τήν 168 ποδών μήκος εχου- 
σαν δυτικήν πλευράν τής Άκροπόλεως. Τό 
οικοδόμημα τοΰτο ήτο τό μεγαλείτερον δλης 
τής άρχαίας 'Ελλάδος, Εκτίσθη δέ κατά τά έτη 
437—433 πρ. Χρ. ύπό τοΰ άρχιτέκτονος Μνη- 
σικλέους με δαπάνην τριών Εκατομμυρίων ση
μερινών ταλλήρων. Τύ κέντρον τού οικοδομή
ματος άπετελεΐτο ύπο στοάς ιωνικού ρυθμού, ής 
ή στέγη έστιλβεν εν ποικιλοχρόω καί έπιχρύσφ 
χρωματισμό). Πρός άνατολάς τά Προπύλαια 
Εκλείοντο διά τοιχώματος, έχοντος πέντε κομ- 
ψοτάτους πυλώνας· διά τοΰ μεσαίου πυλώνος 
άνήρχετο ή πρός τήν άκρόπολιν αμαξιτή όδός. 
Έμπροσθεν τοΰ οικοδομήματος τούτου ΐσταντο 
καί έσωθεν καί έξωθεν στοαί δωρικού ρυθμού, 
ών τά όγκώδη έπιστήλια διήγειρον ήδη τόν 
θαυμασμόν τών άρχαίων. Αί μαρμάρινοι αΰται 
δοκοί εΐναι έκ τών μεγαλειτέρων λίθινων όγ
κων, οΰς κατεσκεύασάν ποτέ άνθοώπινοι χεΐρες. 
'Η πρός βορράν έστραμμένη στοά περιείχε τήν 
Πινακοθήκην, έν η κατά τόν Παυσανίαν, έκτος 
άλλων κειμηλίων, διετηροΰντο καί αί γραφαί 
τοΰ Πολυγνώτου. Έπί τών φραγκικών δουκών 
ή Πινακοθήκη αΰτη έχρησίμευεν ώς μέγαρον 
αύτών. 'Οποίαν έντύπωσιν θά Ενεποίουν τα 
Προπύλαια καί Εν τή άρχαιότητι, άφ’ οΰ ό 
’Επαμεινώνδας, ό μέγας τών Θηβαίων στρατη
γός, διενοεΐτο νά μεταφέρη τό οικοδόμημα τοΰτο 
είς τάς Θήβας! Σήμερον σώζονται δώδεκα κίονες 
τών δύο προσόψεων, διατηρηθέντες έν μέρει καί 
Ενεκα τοΰ φραγκικού πύργου, δστις Επί αιώνας 
τούς έκάλυπτεν.

Πριν ή διέλθωμεν τά Προπύλαια άς ρίψωμεν 
βλέμμα έπί μεγάλης βάσεως έξ ύμηττείου μαρ
μάρου, έφ’ ής ιστατο άλλοτε ό δρειχάλκινος 
έφιππος άνδριάς τού Άγρίππα, στηθείς παρά 
τών εύγνωμονούντων Αθηναίων είς τόν ισχυρόν 
τοΰ Αύγούστου γαμβρόν διά τάς πολλάς αύτοΰ 
πρός τήν πόλιν εύεργεσίας. Όπισθεν τοΰ βάθρου 
τούτου έπήγαζεν ή Κλεψύδρα.

( Επεται τό τέλος.)

ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ.
ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ Γ’.

Μετάφρασις Π. Ματαράγκα.

δου καί έτέρου Ειδυλλίου μετά- 
φρασις, ήν πέμπω διά τον Εσπε
ρον μετά τών σημειώσεων, ας 
έθεώρουν απαραιτήτους προς πλει- 

ονα τοΰ κειμένου κατάληψη». Δέν αμφιβάλλω 
δτι οΐ λίαν άρχαιοσεβεΐς θά κραυγάσωσιν 'ιε
ροσυλία, οί δέ θεωρόΰντες τήν καθαρεύουσαν 
ήμών γλώσσαν άνίκανον καί άνεπαρκή πρός με- 
τάφρασιν Ιδίως βουκολικών ποιημάτων θα διαρ- 
ρήξωσι τά ίμάτιά των, δτι είς τοιαύτην άχαριν, 
πεζήν καί πεπεδημένην γλώσσαν μεταφέρονται 
τά χαριέστατα, αφελέστατα καί άποπνέοντα 
ναρκωτικήν ευωδίαν θύμου καί λύγου ειδύλλια 
τοΰ 'Ομήρου τής βουκολικής ποιήσεως. Καί οί 
μέν πρώτοι βεβαίως έχουσιν έν μέρει δίκαιον, 
ώς έχουσι δίκαιον πάντες οί καταφερόμενοι έν 
γένει κατά τής μεταφράσεως αριστουργημάτων 
οίασδήποτε γλώσσης καί έποχής- διότι, δέν πρέ
πει νά τό άρνηθώμεν, καί ό δείιώτερος τών 
μεταφραστών θά περιενδύση τάς ιδέας τοΰ με- 
ταφραζομένου διά τοΰ γλωσσικού καί φρασεο- 
λογικοΰ Ενδύματος τής ιδίας αύτοΰ καλαισθη
σίας. Επομένως ύπό τήν Εξωτερικήν έποψιν τό 
μεταφραζόμενον δέν δύναται νά ήνε ή έργον 
πάντη άλλότριον τοΰ πρωτοτύπου, διατηρούν 
μόνον κατά τό δυνατόν τάς ιδέας καί ούδέν 
πλέον. Τοΰτο θέλει ΐδει Εναργέστατα καί δστις 
συν τοΐς άλλοις άναγνώσει τήν παρούσαν μετά
φραση», είς ήν βεβαίως θέλει άναγνωρίσει τό
σύνηθες ύφος τοΰ μεταφραστοΰ καί ούδέ κατά 
σκιάν τό τοΰ Θεόκριτου, άν καί έπροσπαθήσαμεν 
κατά τό δυνατόν νά έκφράσωμεν άοιάστως, άφε- 
λώς καί έπιχαρίτως τάς ιδέας του. Άλλά 
καθ’ δσον αφόρα τήν άπαίτησιν τών θιασωτών
τής καλουμένης δημοτικής, τό πράγμα άλλάσ- 
σει· διότι εύτυχώς, δυνάμεθα νά το είπωμεν 
χωρίς νά έξελεγχθώμεν σφαλλόμενοι, δέν υπάρ
χει ή μάλλον έζέλιπεν έκ τοΰ στόματος τής 
πλείονος μερίδος τοΰ έθνους, καί έν γένει πάσης 
τής έπισταμένης τήν απλήν άνάγνωσιν καί γρα
φήν, ή γλώσσα περί ής αγωνίζονται. Οί γρά- 
φοντες ποιηταί καί πεζογράφοι έν ούδεμία 
έποχή είχον ύπ’ δψιν τόν άμαθή καί άξεστον 
άχθοφόρον, γεωργόν ή χοιροβοσκόν, άλλά πάν
τοτε άπετείνοντο είς οίονδήποτε είδος καί άν 
εγραφον πρός τήν λόγιαν μερίδα τοΰ έθνους, 
ήτις δύναται νά τούς άναγνώση, νά τούς Εκτί
μησή, καί νά αίσθανθή τέρψιν είς τήν χάριν καί 
άφέλειαν τοΰ λόγου των. Ό αμαθής καί αγροίκος 
ούδεμίαν δύναται νά αίσθανθή τέρψιν εις τά 
λεπτά καί ήδύτατα αισθήματα τοΰ θεοκρίτου, 
δσον είς τά αισχρά καί βάναυσα ώδάρια, απερ 
έχομεν πολλάκις τήν δυστυχίαν νά άκούωμεν 

καί έν αύτή τή Πανεπιστημιακή τής Ελληνικής 
πρωτευούσης λεωφόρφ.

Τίς δύναται μετά πεποιθήσεως νά διϊσχυ- 
ρισθή δτι τήν γλώσσαν τοΰ Θεοκρίτου έλάλουν 
οί βοσκοί τής Σικελίας; Τήν έλάλουν καί έγρα
φαν οί δυνάμενοι νά έννοήσωσι τάς καλλονάς 
τής ποιήσεώς του, οί άνθρωποι τών γραμμάτων, 
οΐτινες διετήρησαν ώς πολύτιμον Εθνικόν κει- 
μήλιον τά αμίμητα ποιήματά του και παρε- 
δωκαν αύτά ήμΐν ώς τιμαλφή κληρονομιάν, ινα 
δΐ αυτής μορφώσωμεν καί άναπτύξωμεν τήν 
ήμετέραν καλαισθησίαν καί διάνοιαν, καί παύ- 
σωμεν άσμενιζόμενοι είς τά ποιήματα τού Βη- 
λαρά καί τών όμοιων του. Είς τόν Ζακύνθιον 
κύκνον συγχωρεΐται ή χρήσις γλώσσης ήν μόνην 
Εγίνωσζε καί ήν έπί μαζρόν Επέβαλε δια του 
πρός τήν Ελευθερίαν αθανάτου του Ύμνου. 

’Άν δέν έγραφεν είς ταύτην. θά έγραφεν είς 
’Ιταλικήν, ώς ό συμπατριώτης του Φόσκολος 
καί τότε σύν τω λαμπριρ ποιήματι τοΰ Φοσκόλου 
"Οί τάφοι” θά άπώλυμεν ζαί τόν Εθνικόν τούτον 
θησαυρόν, δστις καί ενεκα τών ιδεών, άς περι
έχει, μεγάλως Εχρησίμευσε καί χρησιμεύει έτι 
καί θά χρησιμεύση Ενόσω ύπάρχει καρδία πάλ- 
λουσα παλμούς εύγενοΰς καί άληθούς φιλο
πατρίας, ήν διεγείρει πάσα στροφή τού εθνικού 
Εκείνου ποιήματος. Καί ταΰτα μέν ακροθιγώς 
περί γλώσσης.

’Ήδη καθ’ δσον αφόρα τό είδος τής ποιή
σεως, είς δ έγραψεν ό Θεόκριτος, πολύ όλίγοι 
μετά παρέλευσιν τοσούτων αιώνων διεζρίθησαν. 
Έν τή άρχαιότητι μόνος δύναται νά ταχθή, άν 
δχι είς τήν αύτήν μετ’ αύτοΰ βαθμίδα, άλλά 
καί ούχί πολύ κατωτέραν τούτου ό Λατίνος 
έποποιός Βιργίλιος, δστις μιμούμενος καί 
άπανθίζων έκ τοΰ ζατανθοΰς λειμώνος τοΰ Συ- 
ρακουσίου ποιητοΰ κατέλιπεν ειδύλλια πλήρη 
χάριτος καί άφελείας. Άλλά κατά τήν αύτήν 
τού Βιργιλίου Εποχήν δύο Ετεροι "Ελληνες, ό 
μέν Σμυρναϊος, ό δέ Συρακούσιος, ό Μόσχος 
καί ό Βίων, άν δέν έγραψαν μετά τής αύτής 
άφελείας τοΰ Θεοκρίτου, άλλά τόν ύπερέβησαν 
κατά τήν αισθηματικότητα καί λεπτότητα, ατινα 
βεβαίως δέν είνε τά μόνα καί κύρια προσόντα 
τής βουκολικής ποιήσεως. Έζ τών νεωτέρων 
ό Τ άσσος διά τοΰ ποιμενικοΰ του δράματος 
" Άμίντας” δέν έφάνη κατώτερος τοΰ Βιργι
λίου, έξ οΰ άπήνθισεν δ,τι ώραΐον έκεΐνος εΐχεν 
άνθολογήσει έκ τοΰ Θεοκρίτου. "Αξιόν τω δντι 
παρατηρήσεως, δτι οί δύο μεγαλειτεροι Επικοί 
ποιηταί τής ’Ιταλίας έδοξάσθησαν ούχ ήττον 
διά τών Επιτυχών των μιμήσεων τοΰ ήμετέρου 
Θεοκρίτου. Έπίσης καί ό Γερμανός Γζέσνερος 
έγραψεν Ειδύλλια, ατινα δέν έχουσιν εφάμιλλα 
ή μόνα τά τοΰ Θεοκρίτου.

ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ Γ.

ΑΙΠΟΛΟΣ Η ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ.

Είς τήν 'Αμαρυλλίδα μου θά ψάλω ασμ’ άγάπης, 
Έν φ αΐ αίγες βόσκουσιν είς τό βουνόν έπάνω 
Καί προπορεύετ' οδηγών αύτάς ό Τίτυρό; μου. 
'Αγαπητέ μοι Τίτυρε, είς τήν βοσκήν όδήγει 
Τάς αιγας, είς τήν δροσεράν φέρετα, φίλε, κρήνην. 
ΓΙρόσεχ' έν τούτοις τον λευκόν, τόν Λιβυκόν μου τράγον 
Μέ τά μακρά του κέρατα μή, Τίτυρε, σέ πλήξη.

Πρός τί, χαριεοτάτη μου ’Αμαρυλλίς, είς τοΰτο 
Τό σπήλαιο·, προκύπτουσα εγγύς σου δέν μέ κράζεις 
Ούδέ, σκληρά, μέ τδνομα τοΰ φίλου μέ φωνάζεις; 
Μή άποστρέφεσ’ άρά γε; Μή, νύμφη, μακροπώγων, 
Μή φοβερά σοι φαίνομαι σιμός έκ τοΰ πλησίον; 
“Ω θά μέ κάμης νά πνιγώ μέ τήν διαγωγήν σου!

Ίδοΰ σοί φέρω, λάβε τα, δέκα ώραία μήλα· 
Τά έκοψα δπόθεν σύ μοί είπες νά τά κόψω. 
Καί αλλ’ άκόμη αυριον; φιλτάτη, θά σοί φέρω. 
Μ’ έν βλέμμα σου τουλάχιστον τήν κατατεθλιμμένην 
Ψυχήν μου παρηγόρησον ώ είθε νά είμπόρουν 
Νά γείν’ ό τάλας μέλισσα βομβοΰσα, καί νά έλθω, 

Τήν πτεριν καί τόν χλοερόν κισσόν διαπεράσας, 
Είς τό έγκρΰπτον σπήλαιον τήν ποθητήν μου κόρην.

Φεΰ! σήμερον έγνώρισα ό Έρως πόσον είνε 
Βαρύς θέος ■ ώ βέβαια έθήλασε λεαίνης 
Μαστόν, καί τόν άνέθρεψεν ή μήτηρ είς τά δάση· 
Ό άσπλαχνος μέχρις οστών μέ καίει καί μέ τήκει.

Ταλαίπωρος! Τί έ'παθα καί ποΰ θά καταντήσω; 
Δέν μέ ακούεις; Έκδυθείς τήν χλαϊνάν μου θά πέσω 
Επάνω είς τά κύματα έκεΐ οπού τούς θύννους 

Κατασκοπεύει δ γριππεΰς ΐνα συλλάβη Όλπις. 
,Αν άποθάνω θά χαοή δεβαίως ή ώ'υχή σου.

Τήν τύχην μου έγνώρισα άκ.όμη πρό ολίγου 
Οτε έκ φύλλου μήκωνος') έζήτησα νά μάθω 
Αν μ’ αγαπάς. Έπίεσα τό φύλλον, άλλά κρότον 
Κανένα δέν άνέδωκεν, άλλά είς τής χειρός μου 
'Λνωφελώς τόν απαλόν έςεμαράνθη πήχυν.

’Αληθινά έλάλησεν ή Άγροιώ ή μάντις, 
ΙΙτις προχθές άθροίζουσα έδώ πλησίον χόρτα 

Μοί εΐπ', έγώ ολόκληρος είς σέ άφωσιώθην, 
Σύ τουναντίον δΐ έμέ καθόλου δέν φροντίζεις.

Τ.ν τούτοις αίγα διά σέ, λευκήν, διδυματόκον 
Φυλάττω, ήν νά μοί ζητή δεν παύ’ ή μελανόχρους 
Τοΰ Μέρμνωνος εργάτρια· 2) θά τής τήν δώσω τέλος 
Άφ’ οΰ ένασμενίζεσαι σύ βασανίζουσά με.

0 δεξιός μου οφθαλμός πετά.* 2 3) Μή θά τήν ίδω; 
Έδώ πλησίον είς αύτήν κατακλινθείς τήν πεΰκην 
θά ψάλοί’ ίσως βλέμ.μα τι μοΰ ρίψη μέχρι τέλους· 
Ανθρωπος είν'· έκ χάλυβος άκαμπτου δέν έπλάσθη.

>) Ή συνήθεια αΰτη ύπάρχει έν χρήσει καί παρ’ ή- 
μϊν σήμερον μέ μόνην τήν διαφοράν ΰτι άντί φύλλου 
πλαταγωνίου ή τηλεφίλου μεταχειριζόμεθα φύλλα μή
κωνος ή βόδον τοΰ Μαΐου, τά οποία έπιθέτοντες έπί 
τοΰς πρώτου; δύο δακτύλους τή; άριστεράς χειρό; 
έπικροΰομεν διά τοΰ κοίλου τής δεξιάς. Καί άν μέν 
τό φύλλον ύποσχισθέν διά τή; πληγή; εΰκροτον ποιή 
κτύπον φρονοΰμεν, ώ; οί άρχαΐοι, δτι οί έρασταί ή 
ερωμένοι μέμνηνται ή μάλλον έρώνται. Κατά τόν 
Θεόκριτον φαίνεται οτι τό φύλλον έπίθετο είς τό παρά 
τόν αγκώνα απαλόν μέρος τοΰ πήχεω; τής χειρός καί 
ή κροΰσι; έγίνετο διά τής κάμψεως τοΰ αγκώνος. Οΰτω 
τούλάχιστον ήμεΐς έννοοΰμεν τό χωρίον τοΰτο, έναντίον 
τών ύπό τοΰ ΓΙολυδεύκους έν τφ ’Ονομαστικά, του άνα- 
φερομένων περί τηλεφίλου καί πλαταγωνίου.

2) Τό έν τφ κειμένφ Έριθακίς άλλοι έκλαμβά- 
νουσιν ώς κύριον δνομα. ‘Ημείς έπροτιμήσαμεν τήν 
κοινώς καί όρθώς παραδεδεγμένην έςήγησιν.

2) Πρόληψις μέχρι σήμερον αύτουσία παρ’ ήμΐν 
διατηρούμενη. Σώζονται άποσπάσματα συγγράμματός 
τίνος περί τών παλμικών οίωνισμάτων, άπευθυ- 
νομένου πρός Πτολεμαίον τόν Φιλάδελφον ύπό τίνος 
Αιγυπτίου όνόματι Μελάμπου. Έν τοΐς άποσπάσμασι 
τούτοι; άναγινώσκεται τό άκύλουθον χωρίον “ ’Οφθαλ
μός δεξιός έάν δλγηται, έχθρούς ύποχειρίους έ'ξει".

4) ’Αταλάντη, θυγάτηρ τοΰ Σχοινέως έκ Βοιωτία;, 
περίφημος διά τήν ωραιότητά της καί ταχύτητα τών 
ποδών της είχεν άποφασίσει νά μή νυμφευθή ή έκεΐνον, 
οστι; ήθελε τήν νικήσει είς τό τρέξιμον. Φονεύσασα 
πολλούς μνηστήρας έν τέλει ένυμφεύθη τόν ‘Ιππομένην, 
υίόν τοΰ Μεγαρέω;, δστις ύπεοέβη αύτήν τή βοηθείφ 
τών χρυσών μήλων, τά όποια έλαβε παρά τής 'Αφρο
δίτης (’(Ιβιδ. Μεταμ. X. 560).

5) Περί τοΰ μύθου τοΰ Μελάμπου, Βίαντος καί 
Αλφεσιβοίας, θυγατρός τής Πηροΰς, δρα μυθολογικόν 

Λεξικόν.
°) ‘Η Σελήνη έρασθεϊσα τοΰ Ένδυμίωνος κοιμω- 

μένου έπί τοΰ όρους Λάτμου τόν κατέστησεν άθάνατον, 
άλλά τόν άφήκεν εις δπνον άτελεύτητον.

7) Ή Δήμητρα έρασθεϊσα τοΰ Ίασίωνος, υίοΰ τοΰ 
Διός καί τή; ΊΙλέκτρας, έγέννησεν έξ αύτοΰ τόν Πλού
τον ήτοι ή γή έπλούτισε τόν Ίασίωνα διά τής γε
ωργίας.

8) Διότι μόνοι οί μεμυημένοι έγίνωσκον τά μυ
στήρια τή; Δήμητρος.

Οτε είς γάμον ήθελε νά λάβη τήν παρθένον4 5 *) 
Ό Ιππομένης έ'τρεξίν έν τφ στάδιο, φέρων 
Είς χεΐρας μήλα' ώς δ’ αύτόν ή 'Αταλάντη εΐδεν 
'Απώλεσε τάς φρένας της, μανιωδώς ήράσθη.

'Ωσαύτως άπό Οθρυος ώδήγησεν είς Πόλον 
Ό μαντιπόλος Μέλαμπος-ε) τών ταύρων τήν άγέλην, 
Καί οΰτω είς τού Βίαντος έκλίνθη τάς άγκάλας 
II θελκτική τής έμφρονος 'Αλφεσιβοίας μήτηρ. 
Ό δ’ Αδωνις εις τά βουνά τά πρόβατά του βόσκων 
Είς τήν Κυθήρην έρωτα δέν ήναψε λυσσώδη.
Ωστε άκόμη καί νεκρόν τόν θλίβ’ είς τόν μαστόν της;

Φθονώ τοΰ Ένδυμίωνοςϋ) τήν τύχην, δστις δπνον 
Κοιμάται ατελεύτητου · ούχ ήττον, φίλη γύναι, 
Φθονώ τόν Ίασίωνα7 8) άςιωθέντα τόπων, 
Οσα ούδείς ούδέποτε, ώ βέβηλοι, S) θά μάθη.
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‘Η κεφαλή μου φοβερά πονεΐ" πονεΐ· φεΰ! σέ δέν 
μέλει·

ΙΙαύω τό άσμα· κατά γή; θά πέσω και θά κήμαι 
Έδώ ώς νά μέ φάγωσιν οί λύκοι. Εί'&ε τούτο 
‘Ω; μέλι είί τόν λάρυγγα νά σέ εύχαριστήση!

ΠΕΡΙ ΡΙΠΙΔΙΩΝ.
(Μ ετά δύο εικόνων, δρα σελ. 101.)

S
IAIAAES καί μυριάδες Κυριών μεταχει
ρίζονται τδ ριπίδιον, αί πλεΐσται δμως 
άγνοοΰσιν δτι τδ χαρίεν τοΰτο τής γυ- 

ναικδς σχήπτρον μέτρα αιώνων πολλών ύπαρξιν 
και είναι άρχαΐον δσον και αύτδς ό κόσμος. 
Τδ βέβαιον είναι δτι ή χρήσις τοΰ ριπιδίου 
μετεδόθη είς Ευρώπην έκ τής ’Ανατολής, και 
δτι ή Κίνα, Ιδίως δμως ή ’Ινδική, ή κοιτις τοΰ 
άνθρωπίνου γένους, θεωρείται καί ή κοιτις τοΰ 
ριπιδίου. Καί κατ’ άρχάς μέν τδ ριπίδιον δέν 
ήτο άντικείμενον πολυτελείας, άλλά απλώς μέ
σον βοηθητικόν ύπδ τής φύσεως αύτής έπιβαλ- 
λόμενον πρδς αναψυχήν καί αερισμόν έν χώραις 
θερμαΐς. Τά πλατέα τών δένδρων φύλλα, τά 
κινούμενα ύπδ τοΰ ανέμου, έδωκαν άναμφιβόλως 
τήν πρώτην περί ριπιδίου νύξιν · διδ καί κατ’ άρ
χάς τά ριπίδια ήσαν φύλλα φοινίκων, βανανών 
καί λωτών προϊόντος τοΰ χρόνου ένόησαν οί 
άνθρωποι δτι τά φύλλα ταΰτα μαραίνονται ευ
κόλως καί ή χρήαίϊ των άποβαί^ει ώς έκ τού
του ματαία, καί ούτως άντεκατέστησαν τά φύλλα 
διά στερεωτέρων ύλών, οΐον χόρτων, πτερών, 
χάρτου, μετάξης, έλέφαντος καί ξύλου, διατη- 
ρήσαντες έπί πολύ τό σχήμα τοΰ φύλλου. Αί 
δύο μεγάλαι ίνδικαί έποποιίαι ή Μαχαβαράτα 
(έν 18 βιβλίοις) καί ή 'Ραμαϋάνα (έν 7 βι- 
βλίοις), αί έξυμνοΰσαι τάς τύχας τών άρχαιο- 
τάτων ινδικών δυναστειών καί περιέχουσαι πλεί- 
στας δσας παραδόσεις, περιγράφουσιν έν έκτάσει 
τά λαμπρά ριπίδια, δι’ ών αί ίνδικαί βασιλόπαιδες 
άνερρίπιζον τδ ίερδν πΰρ ή έδρόσιζον τούς ηγε
μόνας καί ήρωάς των. Καί έν ταΐς γλυφαΐς 
τών άρχαιοτάτων ινδικών ναών φαίνονται ύπη- 
ρέται κρατούντες ύπεράνω τής κεφαλής θεών 
μεγάλα ριπίδια, τά όποια ήσαν καί σύμβολα 
έν ταΐς Ινδίαις. Τα άνάγλυφα ταΰτα καί ρι
πίδια τινα εύρεθέντα έν βασιλικοΐς τάφοις πα- 
ρεκίνησαν άρχαιολόγους τινάς νά ένασχοληθώσι 
καί μέ τον κλάδον τοΰτον καί νά συγγράψωσι 
συγγράμματα σπουδαία περί τής σημασίας τών 
ριπιδίων.

Έν Κίνφ καί ’Ιαπωνία τδ ριπίδιον δέν είναι 
προνόμιον μόνον τών άνωτέρων τάξεων, ή δέ χρή- 
σίς του είναι γενική καί είς τάς γυναίκας καί είς 
τούς άνδρας· έν Ιαπωνία μάλιστα έπί πολύ ήτο 
εισηγμένου καί είς τόν στρατόν, δστις έκτος τοϋ 
συνήθους όπλισμοΰ είχε καί τδ βιπίδιον, δι’ ού 
έποίει τδν στρατιωτικόν χαιρετισμόν. 'Η χρήσις 
τοΰ ριπιδίου έν Κίνα είναι άρχαιοτάτη, καί άπο- 
δίδεται είς τδν αύτοκράτορα Βου-Βάγκ, τδν 
μέγαν νομοθέτην καί ιδρυτήν τής δυναστείας 
Τσοΰ, τής άπδ τοΰ 1122 μέχρι τοΰ έτους 249 
πρ. Χρ. άρξάσης έν Κίνα. Τά πρώτα κινεζικά 
ριπίδια συνέκειντο έκ βαμβου, φύλλων φοινίκων, 
βραδύτερον δέ έκ κεντημένων μεταξωτών υφα
σμάτων. Ό αύτοκράτωρ Καοτσούγκ (648—684 
μ. Χρ.) διέταξε νά κατασκευάζωνται τοΰ λοιπού 
έκ πτερύγων φασιανών καί έξ έλέφαντος, διότι 
ό φασιανός έθεωρεϊτο ώς πτηνόν τυχηρόν. Τά 
μέχρι σήμερον έκ Κίνας καί ’Ιαπωνίας είς Ευ
ρώπην είσαγόμενα ριπίδια έκ χάρτου κεχρωμα- 
τισμένου καί μετάξης ποικιλοχρόου είναι, κατά 
πάσαν πιθανότητα, έφεύρεσις τοΰ έτους 1000

μ. Χρ. Έκ τών 400 εκατομμυρίων ριπιδίων, 
τά όποια κατ’ έτος κατασκευάζονται έν τω 
κόσμω, τά 3/ι άνήκουσιν είς τήν Κίναν καί τήν 
Ιαπωνίαν.

Καί εν τή άρχαία Αίγύπτφ τδ ριπίδιον ήτο 
άντικείμενον πολυτελείας, καί ριπίδια έκ μεγά
λων πτερών στρουθοκαμήλων ήσαν σύμβολα 
ηγεμονικά. Τά έν Μέμφιδι καί θήβαις άνακα- 
λυφθέντα άρχαία άνάγλυφα καί αί τοιχογραφία·, 
παριστώσι συχνότατα τδν βασιλέα 'Ραμσή, τδν 
μέγαν (1388—1322 πρ. Χρ.) περιεστοιχισμένον 
ύπδ πολλών ήγεμόνων καί μεγιστάνων, κινούν- 
των μακρά ριπίδια. Τό άξίωμα τοΰ ριπιδοφόρου 
έν τή αυλή τών Φαραώ ήτο άξίωμα μέγα.

Καί οί ’Ασσύριοι δέ καί Βαβυλώνιοι έγί- 
νωσκον τήν χρήσιν τών ριπιδίων, ώς τοΰτο έμ- 
φαίνεται έκ τών άρχαίων παραστάσεων τής 
Νινευή. Παρά τών ’Ασσυριών τδ ριπίδιον με- 
τεδόθη είς τούς ’Άραβας, παρ’ οίς οί ποιηταί 
τδ άναφέρουσιν. Σήμερον τδ βιπίδιον είναι έν 
τοΐς χαρεμίοις τής Περσίας καί τής Τουρκίας 
άντικείμενον άπαραίτητον. Άλλά καί εις τήν 
παραλίαν τής ’Αφρικής τά ριπίδια είναι συνη- 
θέστατα, καί έν έτει 1827 ένεκα τοΰ ριπιδίου 
ό ήγεμών Χουσείν τής Αλγερίας άπώλεσε τον 
θρόνον του. Ό ήγεμών ούτος κτυπήσας έν διε- 
νέξει τδν πρόξενον τής Γαλλίας Δεβάλ διά ρι
πιδίου είς τδ πρόσωπον καί μή θελήσας νά 
ζητήση συγγνώμην, προύκάλεσε τδν μετά τής 
Γαλλίας πόλεμον, ού συνέπεια ύπήρξεν ή κατά- 
κτησις τής ’Αλγερίας παρά τών Γάλλων.

Διά τών Φοινίκων δέ μετεφέρθη ή χρήσις 
τοΰ ριπιδίου είς τήν Ελλάδα, ένθα τά κατ’ άρ
χάς έκ φύλλων δένδρων ριπίδια άντικατεστά- 
θησαν ύπδ τών έκ πτερών, δέρματος, καί έλέ
φαντος. Καί οί διά τής πειρατείας καί διά τοΰ 
έμπορίου πλουτίσαντες Τυρρηνοί παρεδέχθησαν 
τδ ριπίδιον, δπερ μετέδωκαν είς τούς Ρωμαίους, 
οΐτινες ώνόμαζον αύτδ κατόπιν flabellum, τδ 
όποιον αί 'Ρωμαΐαι δέσποιναι μετά πολλής 
έκράτουν χάριτος. Τό ρωμαϊκόν τοΰτο ριπίδιον 
εϊσήχθη καί είς τάς καθολικάς έκκλησίας, ένθα 
έπί πολλούς αιώνας ήτο έν χρήσει κατά τάς 
ιεροτελεστίας. ‘Η χρήσις τοΰ ριπιδίου ήλατ- 
τώθη έπαισθητώς κατά τούς χρόνους τής μετα- 
ναστεύσεως τών λαών, έγενικεύθη δμως πάλιν 
κατά τόν ίπποτικδν μεσαιώνα. Κατά τήν 12Τ' 
έκατονταετηρίδα κατεσκευάζοντο έν Ιταλία ρι
πίδια έκ πτερών ταών, στρουθοκαμήλων καί 
ψιττακών μέ λαβάς χρυσάς, άργυράς καί έλε- 
φαντίνους. '0 συρμός τών ριπιδίων εϊσήχθη έν 
Γαλλία κατά τήν 14ΐ’ έκατονταετηρίδα, καί 
μόνον αί πλούσιαι κυρίαι έπέτρεπον έαυταΐς τοι- 
αύτην πολυτέλειαν. 'Ριπίδια στρογγύλα μετε- 
χειρίζοντο αί κυρίαι έν τή αυλή τοΰ βασιλέως 
Καρόλου τοΰ Ε'. περί τό έτος 1380. Έν άρχή 
τής 16r·5 έκατονταετηρίδος θαλασσοπόροι Πορτο- 
γάλλοι μετέφερον είς Πορτογαλλίαν καί 'Ισπα
νίαν κινεζικά ριπίδια’, καί άπδ τής έποχής έκεί- 
νης αί 'Ισπανίδες κατ' έξοχήν παρεδέχθησαν τδ 
ριπίδιον ώς έν τών ούσιωδεστέρων άντικειμένων 
τής πολυτελείας. Ούδεμία κυρία κάλλιον τής 
'Ισπανίδος έννοεΐ τόν χειρισμόν τοΰ ριπιδίου, τδ 
όποιον έν τή χειρί αυτής όμιλεΐ γλώσσαν έκ- 
φραστικωτάτην.

Έν ’Αγγλία εϊσήχθη τδ ριπίδιον κατά πρώ
τον έπί τής βασιλείας 'Ριχάρδου τοΰ Β'. περί 
τδ τέλος τής 14Ίς έκατοντ., έγενικεύθη δέ ή 
χρήσις αύτοΰ έπί Ερρίκου τοΰ Η', καί κατά 
τούς χρόνους τής βασιλίσσης Ελισάβετ, ήτις 
είχε τριάκοντα πολυτελέστατα ριπίδια.

Κατά τον 16°'* καί 170Ί αιώνα μεγάλως άνε- 
πτύχθη ή πολυτέλεια τών ριπιδίων έν ταΐς αύ- 
λαΐς τών ’Ιταλών ηγεμόνων· ού μόνον έπίχρυσα 
ριπίδια κατεσκευάζοντο άλλά καί έκ πολυτι

μότατων ύφασμάτων μέ κοσμήματα διάφορα 
καί λίθους πολυτίμους πεποικιλμένα. 'Η χρήσις 
τών τοιούτων πλουσίων ριπιδίων εϊσήχθη έν 
Γαλλία διά τής Αικατερίνης τών Μεδίκων, καί 
μετ’ ού πολύ δλοι οί αύλικοί, άνδρες καί γυ
ναίκες, ένεφανίζοντο έν ταΐς τελέταΐς καί έσπέ- 
ρίσι τής αυλής κρατούντες έν χερσί ριπίδια. Η 
άκμή τών ριπιδίων, περί ής άμυδράν μόνον 
έχομεν σήμερον ιδέαν, ήσαν οί χρόνοι τής 17r·' 
καί 18’1'· έκατονταετηρίδος, δτε τεχνΐται διά
σημοι, ώς ό Watteau καί ό Boucher έ'γραφον 
τάς λαμπράς αύτών εικόνας έπί μεταξωτών, 
έλεφαντίνων καί άτλαζωτών ριπιδίων. Αί πα
ραστάσεις αύται ήσαν ποτέ μέν σκηναί έκ τής 
Άγιας Γραφής, ποτέ δέ σκηναί ποιμενικαί καί 
άγροτικαί, άλλοτε σκηναί πολέμων και μαχών 
καί άλλοτε πτηνά καί άλλα ζώα.

Αί κυρίαι ήμιλλώντο είς τήν φιλοκαλίαν 
καί πολυτέλειαν τών ριπιδίων, ών εΐχον διά
φορα, σχημάτων καί παραστάσεων διαφόρων, 
άλλα μέν διά τήν πρωίαν, άλλα διά τήν με
σημβρίαν καί άλλα διά τήν εσπέραν, διά τδ 
θέατρον, διά τάς συναναστροφάς κτλ. Εκτός 
τούτου διάφορα ριπίδια έκράτουν καί κατά τάς 
διαφόρους ψυχικάς διαθέσεις των, διά τήν βρο
χήν, διά τδν καλόν καιρόν, διά τάς έπισήμους 
ή οικείας έπισκέψεις. Έν γένει δέ δσω ποικι- 
λωτέρα ήτο ή συλλογή τών ριπιδίων τόσον εύ- 
τυχεστέρα έθεωρεϊτο ή γυνή, τόσον περισσότερον 
έθαυμάζετο παρά τών άλλων. ' Η ώραία Ninon 
de l’Enclos είχε τά λαμπρότερα ριπίδια τής 
έποχής της· έν μάλιστα τούτων περιγράφεται 
ύπδ τών ιστορικών. Επ’ αύτοΰ ήτο απεικονισμένη 
ολόκληρος σκηνή έκ τής " Έλευθερωθείσης'Ιε
ρουσαλήμ” τοΰ Τάσσου.

Έκραγείσης τής γαλλικής έπαναστάσεως τά 
ριπίδια έλαβον καί αύτά πολιτικόν χαρακτήρα 
καί εΐχον παραστάσεις περί τής Εθνικής συνε- 
λεύσεως καί άλλων σκηνών τής τότε έποχής. 
Έπί ένος ριπιδίου ήτο απεικονισμένη ή άπο- 
θέωσις τοΰ Μιράβώ· έν τω μέσω ιστατο ή είκών 
τοΰ ρήτορος μέ τήν έπιγραφήν "θά πολεμήσω 
δλους τούς στασιαστάς δλων τών κομμάτων.” 
Περί δέ τήν εικόνα παρίσταντο σκηναί έκ τοΰ 
βίου τοΰ Μιραβώ. Κατά τούς χρόνους τής πρώ
της ύπατίας τοΰ Ναπολέοντος ήσαν έν χρήσει 
ριπίδια έκ ξύλου, μετάλλων, έλέφαντος, έν ω 
έπί τής αύτοκρατορίας εΐσήχθησαν ριπίδια έκ 
χελύου (ecaille) μέ παραστάσεις έκ τής άρχαίας 
Ελληνικής καί 'Ρωμαϊκής ιστορίας. Μετ’ δλίγον 
τά άλεξήλια ήρξαντο παραγκωνίζοντα τά ριπίδια, 
τά όποια έφαίνοντο μόνον είς χορούς καί είς 
εσπερίδας. Ό συρμός τών ριπιδίων έγενικεύθη 
πάλιν κατά τήν δευτέραν γαλλικήν αύτοκρατο- 
ρίαν, καί ή διεθνής τών Παρισίων έκθεσις τοΰ 
έτους 1867 πλεΐστα δσα περιεΐχεν είδη ριπι- 
δίων άπδ τών πολυτελεστέρων μέχρι τών άπλου- 
στέρων καί κοινών. 'Η βιομηχανία τών ριπι- 
δίων έν Γαλλία είναι ή μόνη, ή συναγωνιζομένη 
έπιτυχώς πρδς τήν κινεζικήν, άν καί έσχάτως 
έν Βιέννη καί έν Βερολίνω ή κατασκευή ριπι- 
δίων μεγάλας έποιήσατο προόδους. Σήμερον τά 
ριπίδια είναι πάλιν έν χρήσει, καί τά είδη αύ
τών είναι πολλά καί ποικίλα τινα μέν κατά 
μίμησιν άρχαίων σχημάτων, άλλα δέ νέας 
έφευρέσεως.

Ινδικόν (Ριπίδιον.

‘Ριπίδιον τής έποχής Λουδοβίκου ΙΔ’.

Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΗΣ ΒΕΑΤΡΙΚΗΣ 
ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ.

(Μετά δύο εικόνων, ορα οελ. 104.)

Ν μέσφ μεγάλης σορροής κόσμου καί 
ύπδ ούρανδν άνεφελον καί εκτάκτως 
μειδιώντα έτελέσθη παρά τό Αονδΐνον 
τής πριγκηπίσσης Βεατρίκης, νεωτέρας 

θυγατρδς τής βασιλίσσης τής Αγγλίας μετά τοΰ
ό γάμος

πρίγκηπος Ερρίκου Βάττεμβεργ, αδελφού τοΰ 
ηγεμόνας τής Βουλγαρίας. Τδ συνοικέσιον τοΰτο 
είναι σύνδεσμος έρωτος, ώς άναφέρουσιν αί άγ- 
λικαί έφημερίδες, διότι ή πριγκήπισσα Βεατρίκη, 
μείνασα άνύπανδρος μέχρι; ήλικίας 27 ετών, 
δέν άπεφάσιζε νά δώση τήν χεΐρά της ή εις 
άνδρα, ον ήθελεν αληθώς αγαπήσει. Διεψεύσθη 
ούτως έν μέρει ή άρχή, βτι τά ήγεμονικά συ
νοικέσια είναι συμβάσεις οικογενειακά!, συνομο-

λογούμεναι ή χάριν πολιτικής άνάγκης ή χάριν 
συμφέροντος. 'II πριγκήπισσα Βεατρίκη ήτο 
κόρη φύσεως ρωμαντικής καί πολλοί ύπήρξαν 
μάρτυρες τοΰ άπλοΰ καί άφελοΰς βίου ον διήγεν 
ού μόνον έν τοΐς άνακτόροις τοΰ Λονδίνου άλλά 
καί έν ταΐς ώραίαι; έπαύλεσιν, ένθα συνώδευε 
τακτικώς τήν μητέρα της, τήν βασίλισσαν. "Οτι 
ή πριγκήπισσα Βεατρίκη ήτο ήγεμονόπαις με- 
μορφωμένη καί φιλόμουσο; άπεοείχθη εσχάτως
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διά τοΰ κομύοτάτου λευκώματος, δπερ εξέδωκε, 
και έν ω καί ποιήματα τη; καί εικόνες τη; έδη- 
μοσιεύθησαν. Τά ιδιαιτέρά τη; δωμάτια έν 
τοΐ: άνακτόροις διεκρίνοντο διά τήν ζομύότητα 
και φιλοκαλίαν, και έν τψ σπουδαστηρκρ τη;, 
περιέχοντι έκλεκτήν βιβλιοθήκην και πλεΐστα 
δσα έργα τέχνη;, διήρχετο τά; πλείστας τή; 
ήμερα; τη; ώρας, είτε άναγινώσκουσα, είτε γρά- 
φουσα ή καί καταγινομένη εί; τδ ζλέιδοκύμ- 
βαλον. Τδ ιδιαίτερον τοΰτο σπουδαστήριον πα- 
ριστα ή μία τών ήμετέρων εικόνων σήμερον. 
Τοιαύτη κόρη, άπηλλαγμένη πάσης κοσμική; 
ματαιότητο;, ήτο έπόμενον οτι έν τω σπουδαιο- 
τάτω τοΰ βίου τη; βήματι ήθελε συμβουλευθή 
τήν καρδίαν τη; μάλλον ή τά; έξωτερικάς έπι- 
δείξεις. Τοΰτο καί έπραξε. Βεβαίως μέλη τινά 
τής οικογένειας της έσεισαν ολίγον τήν κεφαλήν 
θεωρήσαντα τδ συνοικέσιον ώ; δυσγαμίαν άλλα 
λέγεται οτι αύτή ή μήτηρ της, ή βασίλισσα, 
τήν ένίσχυσεν εις τήν έκλογήν τής καρδίας της. 
Μήπως καί αύτή ή βασίλισσα Βικτωρία δέν 
έτεινε προ ετών τήν χεΐρά της είς τδν έκλεκτδν 
τής καρδίας της; "Οπως ποτ άν ή, ό γάμος 
άπεφασίσ&η καί έτελέσθη. Μεγάλα·, έγένοντο 
πρδς τοΰτο προπαρασζευαί · ή όδδς ή πρός τήν 
βασιλικήν έπαυλιν και πρδς τήν μικράν έκκλη- 
σίαν τής Βιππιγγάμης, ένθα έτελέσθη τδ μυ
στήριον, άγουσα, ήτο μεγαλοπρεπώς διευσκευ- 
ασμένη· δλα τά ελλιμενισμένα πλοία ήσαν ση
μαιοστόλιστα διά λευκών σημάτων ζαί στεφάνων 
βλαι αί οικία·., πρδ τών όποιων έμελλε νά δι- 
έλθη ή γαμήλιο; πομπή, ήσαν ζεκοσμημέναι 
διά ποικιλοχρόων σημαιών. Περί τήν μεσημ
βρίαν έφθασαν έκ Λονδίνου οί προσκεκλημένοι, 
οί μέν πολιτικοί μέ τά παράσημά των, οί δε 
στρατιωτικοί μέ τάς μεγάλα; στολάς των διε- 
κρίνετο δέ έν μέσω τών τελευταίων τούτων ό 
άρτι έξ Αίγυπτου έπανελθών αρχιστράτηγος λόρ
δος Βόλσελεϋ. Μικρόν μετά τήν μεσημβρίαν 
έσχηματίσθη ή πομπή έςελθοΰσα εκ τοΰ βασι
λικού μεγάρου τής Όσβόρνης. Τήν τιμητικήν 
φρουράν έτέλει Σκωτικδν τάγμα μέ τήν έγχω- 
ρίαν αύτοΰ στολήν. Προεπορεύοντο οί ξένοι 
προσκεκλημένοι- μετ’ αύτούς ήρχοντο μέλη τινα 
τής βασιλικής οικογένειας, έν οίς καί αί δέκα 
παράνυμφοι τής μελλονύμφου, ολαι άνεψιαί αυ
τής. Εΐπετο ό γαμβρός, πρίγκηψ Βάττεμβεργ, 
έν τή λευκή τών θωρακοφόρων στολή. "Αμα 
είσελθόντος τοΰ γαμβρού εί; τήν έκκλησίαν πα- 
ρετάχθησαν αί παράνυμφοι παρά τήν θύραν, 
δπως ύποδεχθώσι τήν νύμφην, ήτι; εισήλθεν είς 
τον Ναδν συνοδευομένη δεξιά μέν παρά τή; βα- 
σιλίσσης, αριστερά δέ παρά τοΰ αδελφού της, 
πρίγκηπο; τής Ούαλλίας. ‘Η βασίλισσα έφόρει 
μαΰρον μεταξωτόν φόρεμα μετά τριχάπτων καί 
μικρόν στέμμα έξ άδαμάντων έπί τής κεφαλής · 
ό δέ πρίγκηύ τής Ούαλλίας έφόρει τήν στολήν 
στρατάρχου. Η λευκή έσθής τή; νύμφη; διε- 
κρίνετο διά τών πολυτελεστάτο ν τριχάπτων, 
αύτών τούτων, τά όποια έφόρει αύτή ή βασί- 
σισσα πρδ 45 έτών κατά τήν ήμέραν τοΰ γάμου 
της. Συνοδευομένη ύπδ τοΰ λαμπρού έμβατη- 
ρίου τοΰ Μενδελσώνος εισήλθεν ή συνοδεία εί; 
τδν ναόν, ένθα εύρίσκοντο ήδη ό αρχιεπίσκοπος 
τής Καντερβυρίας, ό έπίσζοπος τοΰ Winch· ster, 
οί έφημέριοι τού Ούίνδσωρ ζαί τή; Βιππιγγάμης. 
Τδ μυστήριον έτελέσθη έν μέσφ άκρα; ησυχίας· 
εύθύς μετά ταΰτα οί νεόνυμφοι έδέχθησαν τά 
συγχαρητήρια τών παρευρεθέντων, καί ή πομπή 
σχηματισθεΐσα έζ νέου έπανήλθεν εις το μέγαρον 
τής Όσβόρνης, έν τω σζιερω τού όποιου κήπω 
παρετέθη ύπδ ζομψοτάτας σζηνάς πλούσιον άρι- 
στον. ' Η δλη τελετή έγένετο σεμνοπρεπώς, δέν 
είχεν όμως τδν τύπον έπισήμου τελετής· διό 
ζαί ούδείς τών ξένων πρέσβεων παρευρέθη. Τδ 

εσπέρας έζάη λαμπρόν πυροτέχνημα, καί οί νεό
νυμφοι άπήλθον είς πλησιόχωρόν τινα έπαυλιν, 
ένθα θά διέλθωσι τδν λεγόμενον μήνα τοΰ μέ- 
λιτος.” Πλούσια ήσαν, ώ; είκός, τά δώρα, τά 
όποια έλαβεν ή πριγζήπισσα Βεατρίκη παρά 
τών συγγενών της- προεξάρχει έν αύτοί; τδ 
καλλιτεχνιζώτατον ριπίδιον, τό όποιον τή έοωζεν 
ή βασίλισσα Βικτωρία. Το ριπίδιον τοΰτο, ού 
τήν εικόνα παραθέτομεν, είναι έζ λευκού άτλα- 
ζωτοΰ ύφάσματος, έφ’ ού ύπάρχει ώραιοτάτη 
γραφή, παριστώσα έρωτα: συμπλεκόμενου; ζαί 
πετώντα;· είς τδ βάθος φαίνεται ή βασιλική 
έπαυλι; τή; Όσβόρνης. Π λαβή τοΰ ριπιδίου 
είναι έξ έλέφαντο; κεκοσμημένη διά άδαμάντων 
καί πολυτίμων λίθων. Κομψοτάτη έξ έλέφαντο; 
πυξί; χρησιμεύει είς διατήρησιν τοΰ θαυμάσιου 
τούτου καλλιτεχνήματος. Έκτος τούτων αί Κυ
ρία·. τή; ίιβερπόλεω; καί τής Κέντη; προσέ- 
φερον τή νεονύμφω ογκωδέστατους γαμήλιου; 
πλακούντας, αληθή άριστουργήματα τής ζαζχα- 
ροπλαστιζής. Γνωστόν είναι οτι έν ’Αγγλία ό 
πλακοΰς είναι ό απαραίτητος οπαδός παντός 
γάμου.

Η ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤ’ ΑΥΤΗΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 

ΚΑΙ ΕΝΕΣΤΩΤΑ.

Υπό Γρηγορίου Γώγου,'Αρχιμανδρίτου, Λεσβίου

^piJSrYTYXEis, άληθώς, εσονται αί Άθήναι 
Φ ΓΈ® και άλλαι πόλεις μιζραί καί μεγάλοι 

τής κοινής ήμών πατρίδος, δταν άξιω- 
θώσι ν' άπολαύσωσι γυναίκας Έλληνίδας έργα- 
ζομένας καί ζοπιώσας έξ αγάπης ειλικρινούς 
πρδς τδν θεόν καί τδν πλησίον είς τά φιλαν
θρωπικά καθιδρύματα, ώς τοΰτο βλέπομεν καί 
θαυμάζομε·? έν τή χριστιανική Εύρώπη, ένθα τδ 
Οεοφύτευτον ζαί αειθαλές δένδρον τής χριστια- 
νωσύνης, παράγει όσημέραι τοσοΰτον λαμπρού; 
καί ωραίους καρπούς. Τδ έν Άθήναι; νεόδμητο·? 
καί πάγκαλον θεραπευτήριον ό Ε ύαγγελισμός, 
τδ δφειλόμενον μάλιστα είς τήν χριστιανικήν 
εύσέβειαν ζαί τήν φιλανθρωπία·/ "Ολγίας τής 
Μεγαλειοτάτη; ζαί σεπτής Άνάσσης τών Ελ
λήνων, ούχ’ ήττον δέ καί είς τάς εύγενεϊς καί 
πλούσιας τών ομογενών προσφοράς, τδ θεραπευ
τήριον τοΰτο, άναμφιβόλως, προώρισται, ώς πρό
τυπον ζαί υπογραμμός, άλλά ζαί ώ; πηγή χα- 
ριτόβρυτος, τοΰ χρόνου προϊόντος, νά διαχύση 
έπί πάσαν τήν Ελλάδα τά σωτήρια νάματα 
τή; χριστιανικής φιλανθρωπίας ζαί άγαθοποιΐας· 
άλλά ζαί διά τί ούχί; άφ’ ού τδ πρώτον ζαί 
πενιχρόν υπερώον τοΰ Saint Servan, διαζονού- 
μενον ύπδ τοΰ πτωχού άλλά φιλοχρίστου Φι- 
λανθρώπου Ίερέως de Pailleur ζαί τών πτω- 
χοτέρων μικρών άδελφών τών άπόρων, 
Μαρίας θηρεσίας ζαί Μαρίας Αύγου- 
στίνας τών άοιδίμων, άληθώς, γυναικών, πα- 
ρήγαγε πολλά ζαί λαμπρά τής φιλανθρωπίας 
καταστήματα έν Γαλλία ζαί άλλαχοΰ, έν οίς 
σήμερον γηροκομούνται καί θεραπεύονται χιλι
άδες άπόρων γερόντων, άνδρών τε καί γυναικών; 
Μετά μεγάλης χαράς ζαί ευχαριστίας ήζούσθη 
ζαί έγράφη πρό τίνος ζαιροΰ, είς τάς έλληνιζάς 
έφημερίδας, δτι οί δσιώτατοι μοναχοί ζαί ιε
ρομόναχοι τών ιερών μοναστηρίων τοΰ άγιου 

όρους, τοΰ Σινά, τοΰ μεγάλου Σπηλαίου, τών 
σεβασμίων ζαί πλουσίων Μονών τής Κύπρου, 
τής Κρήτης, τής Θεσσαλίας ζαί άλλων 'Ιερών 
μικρών καί μεγάλων τής ήμετέρας πατρίδος, οί 
ελληνες μοναχοί (οί αείποτε διακριθέντες, ώς 
φιλόχριστοι καί φιλοπάτριδες μέχρι ζαί αύτοΰ 
τοΰ μαρτυρικού θανάτου) τή πρωτοβουλία καί 
τή άγαθή θελήσει τών σεβασμιωτάτων ηγου
μένων καί προηγουμένων, καί τη ευλογία καί 
ευδοκία τών Ιεραρχών καί άρχιποιμένων τής 
άγια; και ορθοδόξου ήμών ’Εκκλησίας, μετά 
μεγάλης χαράς καί εύχαριστίας ήζούσθη παρά 
τοϋ Ελληνικού λαού, οτι άπεφάσισαν συν θεω 
άγίω, νά έπιδοθώσι καί ήδη, δσον το έπ’ αύτοΐς, 
είς τά κοινωφελή έργα τής πρακτικής πίστεως, 
τυπογραφεία, θεραπευτήρια τών άπόρων καί 
σχολεία τών όρφανών συντηροΰντες καί έν αύ
τοΐς εργαζόμενοι, μετά τήν έκτέλεσιν τών μο
ναχικών καθηκόντων, ώ; καί πρότερον έν ταΐς 
όδυνηραΐς τοΰ Γένους καί τής έκκλησίας ήμών, 
έν αίς ό ιερός καί άξιοσέβαστο; ήμών κλήρος, 
διατέλει ύπάρχων, έπί εκατονταετηρίδας ολο
κλήρους, ό διδάσκαλος, ό παρήγορο; καί ό πρό
μαχος αύτών, μέχρι καί αύτή; τή; άγχόνης! 
'κληρικοί πρδ πάντων διέσωζον τά ελληνικά 
γράμματα χάριν τή; έκζλησία; καί τών έν τω 
βίω πρώτων άναγκών, καί αί τούτων μοναί ήσαν 
τά κυριώτερα σπουδαστήρια” έγραφε μάλα κα
λώς πρό τινων έβδομάδων έν τω Έσπέρω, ό 
σοφός τοΰ έλληνιζοΰ Πανεπιστημίου καθηγητής 
Ευθύμιος Καστόρχης, έν τή περί τοΰ Ελληνικού 
Πανεπιστημίου άςιολόγφ αύτοΰ πραγματεία· Ναι, 
άπεφάσισαν οί ελληνες μοναχοί καί αί μοναχαί 
ν’ άφωσιωθώσι καί εί; τά καλά έργα τή; φιλαν
θρωπίας καί τή; έζπαιδεύσεως, ούχί μόνον περί 
έαυτών μεριμνώντες, άλλά καί περί τοΰ πλη
σίον, παντοιοτρόπω;, φροντίζοντες καί άγωνιζό- 
μενοι, ώ; τοΰτο, άναντιρρήτως, ποιοΰσιν οί μο
ναχοί ζαί αί μοναχαί άλλων χωρών χριστιανι
κών, έν αύταΐ; τδ αγαθόν έργαζόμενοι καί είς 
τά πέρατα τή; οικουμένη; πορευόμενοι, καί μο
ρίου; κινδύνου; μεταξύ άγριων καί βαρβάρων 
ύπομένοντες, ύπέρ τή; δόξης τοΰ θεού ζαί τής 
σωτηρίας τών άνθρώπων, συμφώνως πρδς τάς 
έαυτών άρχάς καί πεποιθήσεις· "πάντα ούν 
δσα άν θέλητε ινα ποιώσιν ύμΐν οί άν
θρωποι· οΰτω καί ύμεΐς ποιείτε αύτοΐς· 
ούτος γάρ έστιν ό νόμος καί οί προφή- 
ται” έντέλεται ό θεάνθρωπος (Ματθ. Ζ'. 12) 
άλλως τε δέ "ή βασιλεία τών ούρανών βιάζεται, 
καί οί βιασταί άρπάζουσιν αύτήν” είπεν άλλαχοΰ 
ό Σωτήρ τού κόσμου.

Άλλ’ έπί τδ προκείμενον, φίλε άναγνώστα, καί 
σύγγνωθι τήν μικράν ταύτην παρέκβασιν, έκ τής 
τών ιδεών συζεύξεως καί τής ρύμης τού λόγου 
προελθούσαν.

Ούχί μακράν τής πόλεω; Βούδας καί παρά 
τδν σταθμόν τού πρδς τήν Τεργέστην φέρον
τας σιδηροδρόμου έπί θέσεως ύύηλής καί τερ
πνής, ωκοδομήθησαν τή δαπάνη 950,000 φρ.
1) Τά Φιλανθρωπικά καταστήματα τοΰ Ουγγρι
κού έρυθρού σταυρού, άτινα πρδ τριών μηνών 
έγκαινιάσθησαν, έπί παρουσία τού βασιλέως, τή; 
βασιλίσση; (ή; καί τδ ονομα φέρουσιν Έλι- 
σαβέτεια κληθέντα) καί τών προύχόντων τοΰ 
Κράτους καί τής ’Εκκλησίας, καί ήδη λειτουρ- 
γοϋσιν ώς άριστα, έν καιρφ μέν ειρήνης άποδε- 
χόμενα έπί ώρισμένη πληρωμή πάντα προσερ- 
χόμενον άσθενή καί πάσχοντα, έν καιρω δέ πο
λέμου, μόνον τούς τραυματία; στρατιώτας· έξ 
άπόρων μέν, τιμίων δέ καί εύρώστων χηρών 
γυναικών κατηρτίσθη ήδη τδ σώμα τών νοσο
κόμων τοΰ λαμπρού τούτου καταστήματος, αΐ- 

**· ’/“Χ If , I ίτινες φορουσαι ιοιον σεμνόν ιματισμόν, και φε- 
ρουσαι τδν έρυθρδν σταυρόν τού Σωτήρος τής 

άνθρωπότητος, έπί τδ στήθος καί τήν δεξιάν 
χεΐρα, περιέρχονται τήν πόλιν πρδ; διακονίαν 
καί τών κατ’ οίκον άσθενών άποστελλόμεναι, 
καί έπισπώσι τδν σεβασμόν τών θεωμένων, έπειδή 
πορεύονται, δπως άνακουφίσωσι τά; ΰδύνας τών 
άδελφών.

Καί ταΰτα μέν τά έν Βούδα έκπαιδευτικά 
καί φιλανθρωπικά καθιδρύματα, έκ δέ τών άρ- 
χαιοτέρων ιερών αύτής έκκλησιών, ή καθεδρική 
Εκκλησία τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, ωκοδο- 
μήθη εύ'θύς μετά τήν άποχώρησιν τών Μογγόλων 
(1341), ύπδ τοΰ βασιλέως τής Ούγγαρίας Bela 
τοΰ Δ', καί άκολούθως ύπδ τού κλεινού βασι- 
λέως Ματθία τού Α'. άνεκαινίσθη καί έξωραΐσθη 
μεγαλοπρεπώς (1422)· εν τή άγια ταύτη Εκ
κλησία τής Βούδας, έστέφοντο άνέκαθεν οι χρι
στιανοί βασιλείς τής Ούγγαρίας, ζαί μετά τρεις 
περίπου αιώνας μετά τήν ύπδ τών ’Οθωμανών 
κατάλυσιν τής Ούγγρικής βασιλείας, εστεφθη 
τελευταΐον (18G7) έν αύτή νόμιμος βασιλεύ; 
τών Ούγγρων Φραγκίσκο; ’Ιωσήφ ό Α. ο τή; 
Αύστρίας αύτοζράτωρ, ζαί βασίλισσα τή; Ουγ
γαρίας ή σύζυγος αύτοΰ καί αύτοκοατειρα Ελι
σάβετ. Έπί 150 χρόνους ή περιώνυμος αύτη 
Εκκλησία τής Θεοτόκου διετέλεσεν ύπάρχουσα 
’Οθωμανικόν τέμενος, άφ’ ής ώρας ό προρρηθείς 
κατακτητής τής Βούδας Σουλτάνος, έτελεσεν εν 
αύτή τήν εσπερινήν αύτοΰ προσευχήν. Μετά οε 
τήν άναχώρησιν τών ’Οθωμανών, εγενετο αυθις 
ναός χριστιανικός, άποσβεσθέντων μόνον τών εν 
αύτώ κεχρυσωμένων έδαφίων τοΰ κορανίου.

Έν δέ τή Πέστη, είς ήν καί μεταβαίνομεν 
ήδη άπδ τής Βούδας, ή καθεδρική ώσαύτω; 
’Εκκλησία τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου (Stailt- 
Pfarrkirche zu Maria Uitnnielfahrti ώζοδο- 
μήθη τδ 1507 · έπί τουρκοκρατίας διετέλεσεν 
ύπάρχουσα καί αύτη ’Οθωμανικόν τέμενος. Γδ 
δέ 1725 μετά τήν άπέλευσιν τών ’Οθωμανών, 
άνεκαινίσθη, έμεγαλύνθη καί έγένετο ή μητρο- 
πολιτική Εκκλησία τής πόλεως.

Παραπλεύρως δέ τής καθολικής ταύτης’Εκ
κλησίας, έπί τής κεντρικωτέρας καί ώραιοτέρας 
όχθης τού Δουνάβεως, καί πρδ τής δενδροστο- 
λίστου καί φερωνύμου πλατεία; τού κλεινού και 
έθνικοΰ ποιητοΰ τής Ούγγαρίας Ρετοει, ού τίνος 
πρδ τριετίας ήδη άνηγέρθη έν αύτή, έθνική συ
νεισφορά, μεγαλοπρεπής άνδριάς, πρδ τής ώραιας 
ταύτης πλατείας ύπάρχει ή ήμετέρα έλληνική 
δρθόδοξος ’Εκκλησία τής Κοιμήσεως τής Θεο
τόκου, τδ 1790 σωτήριον έτος οίζοδομηθεΐσα 
τή φιλοτίμφ δαπάνη τών ένταύθα άποίκων'Ελ
λήνων, έζ Μακεδονίας τό πλεΐστον δρμωμένων. 
Έν άλλη εύκαιρία έγράψαμεν έν τω 'Εσπέριυ 
τά δέοντα περί τής λαμπρά; καί θεοπρεπούς 
ταύτης Εκκλησίας· σήμερον δέ χάριν ιστορικής 
άκριβείας, έξ άντιγράφου, δπερ εύρομεν είς τά 
άρχεΐα τής ήμετέρας ζοινότητος (τή εύμενεία 
τοΰ άπδ τεσσαρακονταετίας άξιοσεβάστου γραμ- 
ματέως αύτής καί προξένου νΰν τής Ελλάδος 
Αλεξάνδρου Χαρίση), δημοσιεύομεν τήν παρά 
πόδας άναφοράν, ήν τδ 1785 άκριβώς πρδ έκα- 
τδν ένιαυτών, οί τής Πέστης πολΐται ελληνες, 
έγραψαν γερμανιστί πρδς τήν έν Βούδα έδρεύ- 
ουσαν κυβέρνησιν τής Ούγγρικής άντιβασιλείας 
(konigliche ungarische Statthalterei), ζητοΰν- 
τες τήν άδειαν, δπως, ιδία δαπάνη, οίζοδομή- 
σωσι καί συντηρήσωσιν άξιοπρεπώς, έκκλησίαν 
ορθόδοξον Ελληνικήν

Hochlobliche Konigliche ungarische 
Statthalterei.

Bekanntlich bestehen die Einwohner in Pest, 
welche sich in der griechischen nicht unirten 
Kirche bekennen, aus zweierlei Nationen, 

namlich aus lllirischen (Raitzischen) und dei· 
Griechischen; beide Nationen haben eine und 
die nainliche Kirche, jedoch eine ganz ver- 
schiedene Sprache. Dieses bewog dalier die 
Unterzeichneten, sich an eine Hohe Stelle 
zu wenden und zu bitten, Hoclidieselbe ge- 
ruhe denselben gnadigst zu erlauben, dass 
sie eine eigene Kirche in Pest erbauen und 
unterlialten diirfen. Dem obigen Ersuchen 
l’iigen die Unterzeichneten folgende Griinde 
bei:

1) Die in Pest vortindige illyrische Kirche 
haben die Illyrier bios fur sich erbaut, und 
sie ist fiir beide Nationen zu klein.

2) Dass auch den Unterzeichneten, gleich 
den anderen Nationen, gleiclifalls eine beson- 
dere Kirche und Priester zugestattet wiirde, 
und dies urn so mehr, da die Unterzeichneten 
nacli deni bier

3) sub A. anschltissigen Verzeichnisse 
schon dermalen 125 ansSssige Familien (wo- 
runter sich sogar 6 adelige befinden) und 
521 Seelen ausmachen, oline die bei den 
gegenwartigen Tilrkenkrieg in diese Gegend 
(in Pest) gefltlchteten Griechen hielier zu 
rechnen. Endlich:

4) Sind Unterzeichneten im Stande oline 
ilire geringste Entkraftung, oder Nachtheil 
der Contribution ilire eigene von den Raitzen 
ganz abgesonderte Kirche ζμ unterlialten, 
und dies uni so mehr, da die 125 burger- 
liclie Familien, worunter die meisten sich 
mit dem Commerz abgeben und vermogliche 
Handelsleute sind, mit leicliter Miihe ilire 
Kirche und Priester werden unterlialten 
konnen.

Olen, den 6lcn November 1785.
Sammtliche Einwohner Griechischer

Nation in Pest.

Οί έν Πέστη δρθόδοξοι Έλληνες·
Μ. Σαχίνης.
Κ. Αύκας.
Άλ. Λέπωρας. 
Άντ. Μαλάζης. 
Δημ· Μουράτης. 
Γ. Σακζελλάριος. 
Γ. Γιζέλας.

Όδ. Ράλλη:. 
θ. Δούκας.
Ν. Μουρούζης. 
Ν. Άργέντης. 
Ίω. Χαρίσης.
Κ. Μουτζόνης. 
Στ. Μάνος.

II. Τερζής.
("Επονται πολλά άλλα ονόματα.)

Έν τή άναφορά ταύτη δηλοΰσιν, δτι οί έν 
Πέστη ορθόδοξοι "Ελληνες άστοί καί κτηματία·., 
125 εύκαταστάτους οικογένειας (biirgerliche 
und ansassige Familien) άποτελοΰντες (ών αί 
πέντε εύγενεϊς οίκογένειαι, έξ εύμενείας καί 
χάριτος βασιλικής) καί 521 ψυχάς, έκτδς τών 
έζ Τουρκίας όσημέραι προσερχομένων προσφύγων 
Ελλήνων, ένεκα τών συνεχών τουρκικών πολέ
μων, μή δυνάμενοι νά συνεζκλησιάζωνται μετά 
τών όμοδόξων Ιλλυριών (δηλ. τών Σέρβων, 
ούτω τότε καλουμένων, lllirischen oder Raitzi
schen), ένεκα τής διαφοράς τής γλώσσης καί 
τής μικρά; καί στενοχώρου αύτών Εκκλησίας, 
άποφασίσαντε; δπως αύτοί μόνοι ζαί άνευ τών 
’Ιλλυριών οίκοδομήσωσιν δρθόδοξον Ελληνικήν 
Έκκλησίαν, ήν καί συντηρήσουσι, πρεπόντως, 
μετά τοΰ Έλληνος Ίερέως καί τών άλλων 
κληρικών, ζητοΰσι ταπεινώς τήν άδειαν τής οι
κοδομής, καί ώς τίμιοι πολΐται βεβαωΰσι, ταύ- 
τοχρόνως, τήν βασιλικήν Ούγγριζήν άντιβασιλείαν, 
δτι οί- ύποφαινόμενοι Έλληνες κάτοικοι καί δη- 
μόται τής Πέστης (Burger von Pest) έμποροι, 
κτηματίαι ζαί εύποροι δντες, ούδόλως θα στενο- 
χωρηθώσιν είς τήν άπότισιν τών βασιλικών φό

ρων, έξαιτούμενοι ήδη τήν άδειαν προ; τήν οι
κοδομήν καί τήν συντήρησιν έκζλησία; Ελλη
νικής. Καί ούτος μέν ό νοΰς τής άναφοράς 
ταύτη; τών άοιδίμων ήμών πατέρων. Μετά δέ 
τινα χρόνον, έδόθη ή τής βασιλικής κυβερνήσεως 
άδεια, λατινιστί γεγραμμένη καί χρονολογουμένη 
άπδ τής 22 Ιουνίου 1786 (ΐδ. Εσπέρου 
άριθ 82), ώκοδομήθη, τή δαπάνη 110 χιλιά
δων φρ., καί άπετελέσθη έγκαινιασθεΐσα τδ 1790 
ή ένταύθα περικαλλής δρθόδοξος τού Χριστού 
Εκκλησία, έχουσα ήδη ένιαύσιον εισόδημα έζ 
τής κτηματικής αύτής περιουσία; τρισχίλια 
χρυσά είζοσόφραγζα. δφειλόμενα εις τήν φιλο
πατρίαν ζαί τήν χριστιανικήν εύσέβειαν τών έν- 
ταϋθα ομογενών.

Άξια δε μνεία; ύπάρχει ένταύθα καί ή 
έν Πέστη μεγάλη τών Ιουδαίων Συναγωγή, 
άπό τε τοΰ μεγέθους καί τοϋ κάλλους αύτής 
μαρτυρούσα τδ πολύ πλήθος (80,000) καί τδν 
μέγιστον πλούτον τών φίλεργων καί φιλοθέων 
υιών τού ’Ισραήλ.

Καί έκπαιδευτικά μέν καταστήματα δημόσια 
καί ιδιωτικά, έν οίς άποζλειστικώς καί κατά 
νόμον τής Ούγγρικής Βουλής, επικρατεί νΰν ή 
Ούγγρική γλώσσα, καί ούχί ή Γερμανική καί ή 
λατινική, ώς προ τινων ένιαυτών, ύπάρχουσιν έν 
Πέστη τά ακόλουθα·

α'.) Τδ βασιλικόν Ούγγριζδν Πανεπιστήμιον, 
"Kiraly Magyar Tueomany-egyetem-univer- 
sitas”, ώς έπιγέγραπται ούγγριστί, χρυσοί; καί 
μεγάλοι; γράμμασιν, έπί τήν μεγάλην θύραν τής 
εισόδου. Μετά τήν ύπδ τών Τούρκων κατά- 
λυσιν τοΰ Ούγγρικοΰ βασιλείου (1526), έςηφα- 
νίσθησαν, ταύτοχρόνως, πρός τοΐ; άλλοι; καί τά 
τρία ουγγρικά Πανεπιστήμια τής Βούδας, τού 
Ποσωνίου καί τών Πεντηβασιλικών. "Υστερον 
δέ μετά παρέλευσιν 109 ένιαυτών άπδ τής έθνι- 
κής ταύτης συμφοράς, ό περιώνυμος Καρδινάλιο; 
Πέτρος Παζμάνος, έν έτει 1635, νέον ΐδρυσεν 
έν Τυρναβία Πανεπιστήμιο·?, συνιστάμενον μόνον 
έκ δύω Σχολών τής θεολογικής καί τής φιλο
σοφικής· έκ δέ τής δωρηθείσης κληρονομιάς 
τών άρχιεπισζ.όπων Έμερίζου Αώσο, καί Γεωρ
γίου Λίππαϊ, προσετέθη τδ 1667 καί ή νομική 
Σχολή. Τήν δέ ιατρικήν Σχολήν ίδρυσε τδ 
1770 ή άειμνήστου κλέους αύτοκράτειρα τής 
Αύστρίας Μαρία θηρεσία, ήτις καί μεταγαγοΰσα 
τδ πλήρες καί τέλειον έκτοτε ούγγριζδν έθνικδν 
Πανεπιστήμιο·? έζ Τυρναβίας εις Βούδαν, έδώ- 
ρησεν είς αύτδ πολλά προσοδοφόρα κτήματα τών 
έξωσθέντων τότε ’Ιησουιτών· τελευταΐον δέ ό 
αύτοζράτωρ τή; Αύστρίας’Ιωσήφ ό Β'. τδ 1784 
έκ Βούδας εις Πέστη·? μετφκησε τδ νΰν άκμά- 
ζον καί άγλαόζαρπον ούγγριζδν Πανεπιστήμιο·?, 
έχον 82 έπιστήμονας καθηγητάς τακτικούς καί 
έκτάκτους, 77 ύφηγητάς καί τδ έτος τούτο 3355 
φοιτητάς Ούγγρους, Γερμανούς, "Ελληνας, Ιου
δαίους, Σέρβους, Ί’ωμούνους, Κροάτας καί Σλο- 
βάζους (έξ’ ών οί 900 Ίσραηλΐται). Καί έτή- 
σιον μέν εισόδημα άπδ τής περιουσίας αύτοΰ 
έχει τό Ούγγριζδν Πανεπιστήμιον 300,000 φρ. 
άπδ δέ τής έπιχορηγίας τής Κυβερνήσεως 
900,000 φρ. Τδ Πανεπιστήμιον συντηρεί καί 
έπαυξάνει τήν βιβλιοθήκην αύτοΰ, τή έτησία 
δαπάνη 20,000 φρ. ώς και τδν βοτανικόν κήπον, 
τή έτησία δαπάνη 22,000 φρ.

( Επεται συνέχεια.)
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Ο ΟΘΕΛΛΟΣ
ΚΑΙ Η ΔΕΣΔΕΜΟΝΑ.

(Μετά είκόνος, ορα οελ. 105.)

«
παρατεθειμένη είκών παριστα τήν δρα
ματικήν έκείνην έν τφ δράματι τοΰ 
Σαιξπήρου, τφ Όθέλλφ, σκηνήν, έν 
ή ό μοΰρος Όθέλλος, ύποπτευθείς τήν σύζυγόν 

του Δεσδεμόναν εισέρχεται είς τόν κοιτώνα της 
καί τήν πνίγει. Παραθέτομεν ένταΰθα τήν με- 
τάφρασιν τής σκηνής ταύτης τοΰ δράματος πρός
καλλιτέραν τής είκόνος διαφώτισιν.

ΠΡΑΞΙΣ Ε'. ΣΚΗΝΗ Β'.
Κοιτών. ‘Η Δεσδί/ιόνα <ν τή κλίνη κοιμωμινη· λυχνία 

άνημμίνη παρα τήν κλίνην. Εΐσΐρχ(ται ύ ’Οθϊλλοε.

Όθέλλος. Αύτή είναι ή αιτία, ψυχή μου, 
αύτή είναι ή αίτια . . . "Ας μή τήν ονομάσω, 
άς μή τήν έκμυστηρευθώ πρός ύμάς, ώ αγνοί 
αστέρες. — Αύτή είναι ή αιτία — Καί δμως 
δέν θέλω νά χύσω τό αίμά της, ούδέ να ρα
γίσω τό δέρμα τοΰτο, τό καί χιόνος λευκότερον, 
καί αλαβάστρου λειότερον. (Καταθιτατίι ξίφον του.) 
Αλλ’ δμω; πρέπει ν’ άποθάνη· άλλως θ’ άπα- 

τήση καί άλλους άνδρας. — Σβΰσε τόν λύχνον 
τοΰτον καί έπειτα σβΰσε τόν λύχνον τή; ζωής 
της. — "Αν σέ σβύσω τώρα, λύχνε μου, δύνα
μαι κατόπιν μεταμελούμενο: νά σέ ανάψω πάλιν · 
άλλ’ έάν άπας σβύσω τον λύχνον τής ζωής της, 
ούδέ τδ πΰρ τοΰ Προμηθέως δύναται νά τδν 
άνάψη πάλιν. — ’Αφ’ ού δρέψω τό ρόδον, πώς 
νά τφ δώσω πάλιν ζωήν; Άς τδ δσφρανθώ 
ένόσφ είναι άκόμη έπί τοΰ θάμνου. (Κόπ-rei καί 
τήν φίλιϊ.) Ώ πνοή βαλσαμώδης, ήτις καί τής 
Δικαιοσύνης θά ήδύνατο νά θραύση τδ ξίφος !.. . 
Καί άλλο φίλημα! Καί άλλο! — Τοιαύτη έσο 
καί νεκρά.—Έγώ θά σέ φονεύσω καί κατόπιν 
θά σέ άγαπήσω . . . Καί άλλο φίλημα — τδ 
τελευταΐον! Ω! πόσον γλυκύ είναι καί φονικόν 
συγχρόνως... Πρέπει νά κλαύσω· άλλά τά 
δάκρυα ταΰτα είναι πικρά ... Ή λύπη αύτή 
είναι πικρά! . . . Τιμωρεί δ,τι άγαπα! . . . 
Έξυπνα.

Δε σ δε μόνα. Τί; είναι ένταΰθα; Σύ είσαι, 
Όθέλλε;

Όθέλλος. Έγώ είμαι, Δεσδεμόνα.
Δεσδεμόνα. Θέλεις νά κατακλινθής;
Όθέλλος. Προσηυχήθης άπόψε, Δεσδε

μόνα;
Δεσδεμόνα. Ναί.
Όθέλλος. Έάν νομίζης δτι αμάρτημά τι 

δέν έξέπλυνας, δεήθητι πρδς Ούρανόν νά σοί τδ 
συγχώρηση.

Δεσδεμόνα. Τί έννοεΐς, Όθέλλε;
Όθέλλος. Κάμε το, Δεσδεμόνα, καί τα

χέως — έγώ θά περιμένω — δέν θέλω νά σέ 
φονεύσω άνέτοιμον . . . δχι, ό θεός φυλάςοι!.. . 
δέν θέλω νά φονεύσω τήν ψυχήν σου!

Δεσδεμόνα. Περί φόνου όμιλε?;;
Όθέλλος. Ναί!
Δεσδεμένα. Ό Κύριος γένοιτό μοι ΐλεως^ 
Όθέλλος. Άμΐν! μέ δλην τήν καρδίαν μου. 
Δεσδεμόνα. Άκούουσά σε ούτως όμι- 

λοΰντα δεν φοβούμαι — καί δμως σέ φοβούμαι, 
δταν βλέπω τούς όφθαλμούς σου στρεφομένους 
τόσον βλοσυρούς καί φρικώδεις . . . Πρός τί νά 
φοβηθώ άφ’ οΰ δέν είμαι ένοχος; Καί δμως 
αισθάνομαι δτι φοβούμαι.

Όθέλλος. Συλλογίσου τά; αμαρτίας σου.
Δεσδεμόνα. Έ αμαρτία μου είναι δ πρός 

σε έρως μου.
Όθέλλος. Δι’ αύτό καί άποθνήσκεις.

Δεσδεμόνα. Παρά φύσιν είναι ό θάνατος, 
ό διδόμενο; ένεκα τοΰ έρωτος ... Τί κινείς 
ουτω τό κάτω χείλος σου; Πάθος αίματος σέ 
ταράττει. Άλλ’ έλπίζω, έλπίζω δτι τδ πάθος 
τοΰτο δέν αφόρα έμέ.

Όθέλλος. Σιώπα!
Δεσδεμόνα. Σέ υπακούω, Όθέλλε. Πλήν 

τί; ή αιτία;
Όθέλλος. Τδ ρινόμακτρον τοΰτο, τδ όποιον 

έγώ τοσούτον ήγάπων, σύ έδωκα; εις τδν Κάσ- 
σιον.

Δεσδεμόνα. Όχι, δχι, μά τήν ζωήν μου 
καί τήν ψυχήν μου! Κάλεσε τδν άνθρωπον καί 
έρώτησέ τον.

Όθέλλος. Φυλάξου, γλυκεΐά μου άγάπη, 
άπδ τής έπιορκίας, διότι εύρίσκεσαι έπί τής 
επιθανάτιου κλίνης σου.

Δεσδεμόνα. Τί λέγεις;
Όθέλλος. Ναί, θ’ άποθάνη;· έξομολογή- 

θητι έλευθέρω; τά; αμαρτία; σου, διότι καί άν 
άρνηθή; τά πάντα μεθ’ δρκου, τούτο ούδόλως 
μεταβάλλει τήν άπόφασίν μου . .. Πρέπει ν’ άπο
θάνη;.

Δεσδεμόνα. Θεέ μου, εύσπλαγχνίσου με! 
Όθέλλος. Καί πάλιν λέγω ’Αμΐν!
Δεσδεμόνα. Δέν μέ λυπεΐσαι, Όθέλλε; 

Ούδέποτε σέ προσέβαλα έν τφ βίιρ μου· ούδέ
ποτε ήγάπησα τόν Κάσσιον — ούδέποτε τφ 
έδωκα ένθύμημά τι.

Όθέλλος. Καί δμω; εΐδον τδ ρινόμακ- 
τρόν μου έν τή χειρί του. Ώ γύναι επίορκε! 
Άπολιθοΐς τήν καρδίαν μου καί μ’ ενθυμίζεις 
τί δφείλω νά πράξω . . . Φόνον, δν ένόμιζον 
θυσίαν — Εΐδον τό ρινόμακτρον μου.

Δεσδεμόνα. Θά τδ εύρεν· έγώ ούδέποτε 
τδ έδωκα ει; αυτόν — Κάλεσέ τον ένταΰθα, 
νά σοί είπη βλην τήν άλήθειαν.

Όθέλλο;. Τήν εΐπεν.
Δεσδεμόνα. Τί ειπεν;
Όθέλλος. Ότι σέ είχεν — έρωμένην.
Δεσδεμόνα. Ό! πώ; γίνεται τοΰτο;... 

Ένταΰθα δέν θά τό έπαναλάβη.
Όθέλλος. Τδ στόμα του είναι διά παντός 

κεκλεισμένον ... Ό πιστό; Ίάγος τό έκλεισεν.
Δεσδεμόνα. Άπέθανε;
Όθέλλος. Καί άν έκάστη θρίξ τή; κεφα

λή; του είχε ζωήν, πάλιν ή έκδίκησί; μου είναι 
τόσον μεγάλη, ώστε θά τάς κατέστρεφεν δλας.

Δεσδεμόνα. Άπέθανεν, είπε;; ’Απέθανεν; 
Όθέλλος. Τώρα τόν θρηνείς ένώπιόν μου; 
Δεσδεμόνα. Όθέλλε, άπόπεμψέ με, έξό- 

ρισέ με· μή με φονεύσεις!
Όθέλλος. Σιώπα, άπιστε!
Δεσδεμόνα. Φόνευσέ με αύριον — άφες 

με νά ζήσω τήν νύκτα αύτήν άκόμη!
Όθέλλος. Όχι, όχι.
Δεσδεμόνα. Ήμίσειαν μόνον ώραν άκόμη! 
Όθέλλος. Όχι.
Δεσδεμόνα. Νά προσευχηθώ!
Όθέλλος. Εΐναι άργά! (Τήν πνίγιι.)
Αίμυλία (ίξωδιν). Κύριέ μου! Κύριέ μου!
Όθέλλος. Τίς δ θόρυβο;;... ΓΙώς; δέν 

άπέθανεν άκόμη; Έγώ είμαι μέν ωμός, άλλά 
πάλιν καί εύσπλαγχνο;,. . . Δέν θέλω νά πα
ρατείνω τήν άγωνίαν σου! (Τήν φονιάς διά τοΰ 
ξίφους.)

ΕΚ ΤΩΝ TOT DE AMICIS.

ΠΩΣ ΓΕΝΝΩΝΤΑΙ ΑΙ ΦΙΛΙΑΙ.

Μέταφρασις Δ. I. Καραγιαννάκη.

(Συνέχεια καί τέλο;).

μ:
έν τή δεςιότητι τοΰ συνάτ 

Τύποι, ού: 
έπί παραδείγματι, 

σταματώσιν, 
τούς εαυτών

ΙΣΙΝ δμω; αί διαφοραί μέγισται, επίσης 
αξυ άνθρώπων τή; αύτή; ήλικίας, 

τητι τοΰ συνάπτειν νέας φί
νε ωφέλιμον νά γνωρίση τις. 

φθάσαντες εί; ήλικίαν 
ούδαμώ; ενεκα άντιπαθεία; 
όμοιους, άλλ’ έπειδή δέν 
τί νά μεταχειρισθώσιν αύ- 

τδν αριθμόν καί τήν ποικι- 
ί; τά; 

καί τήν κατάστασιν τοΰ 
έχουσιν ήδη δλα τά 

η; ψυχής καί τής ήμέρας άπησχο- 
S....I ....... -;;-ΐς·

ήούναντο νά 
.ιδτζ: 

καθώς τά omnibus· 
:ούναντίον φιλόφρονες 

άλλά δέν όμιλοΰσι πλέον είμή μέ 
παραθυρίδος, έτοιμοι νά κλεί- 

μετά γλυκεία; όρμής, ζη- 
Είς τόν άριθμδν τοΰτον 
δστι: ζή μέ ενα μόνον 

ό όποιο; τδν έχει 
μοναδικήν έκείνην 
έπη άλλου; πέριξ 

τά σώματα έκεΐνα, ατινα, συν-

λίας. 
Τινές, 
τινά, 
πρδς 
ήξεύρουσι πλέον εί;
τούς· έχουσιν ήδη 
λίαν έκείνην φίλων άνταποκρινομένων 
άνάγκας τοΰ πνεύματος 
χαρτοφυλακείου αύτών 
μερίσματα τή ' 
λημένα· είσίν άνθρωποι μεθοδικοί καί νουνεχείς 
δέν έκδίδουσι πλέον γραμμάτια- 
φέρωσιν επί τοΰ μετώπου μικρόν χάρτην μετά 
τής λέξεως — πλήρες - 
δέν άπωθοΰσίν τινα, είσί 
πρδς πάντας, ι 
τήν χεΐρα έπί της 
σωσιν ύμΐν ταύτην 
τοΰντες συγγνώμην, 
ανήκει καί έκεΐνος, 
φίλον, δν αύτδ; εύρηκε, καί 
μαγεύσει· ριφθεί; εις τήν 
λατρείαν, δέν θέλει νά βλ 
αύτοΰ· είνε ώς -.1 
τεθέντα άπας, χάνουσι τήν εαυτών συγγένειαν, 

είς καμμίαν σύν- 
δέν συνάπτουσι φι- 
δοκιμάσει ούδέ τήν 
δέν ύπάρχει έν αύ- 
καθώς παρ’ άλλοι; 

Γ(ς μουσικής· διέρ-
■ φανατικοί βουδδισταί,

καί δέν χρησιμεύουσι πλέον 
θεσιν. Είνε έκεΐνοι οΐτινε; 
λίας, διότι ποτέ δέν έχουσι 
έλαχίστην αύτών άνάγκην· 
τοΐς τό αίσθημα τής φιλία;
δεν ύπάρχει τδ αίσθημα τής μουσικής· διέρ
χονται τήν ζωήν, ώς οί φανατικοί βουδδισταί, 
θαυμάζοντες τδν ίδιον οβελίσκον έκαστος ■ μόνοι, 
δεν έπιθυμοΰσι συντροφιάν, ζητούμενοι, δέν φεύ- 
γουσιν είσίν αδιάφοροι· έχουσι δΐ δλου; τδ 
αύτο μειδίαμα, τδν αύτόν χαιρετισμόν· ούτε 
δύσθυμοι, 
άγροΐκοι· 
ματος, ή 
σθάνονται 
ούτε συμπάθεια:
τάς φιλικά; ένδείξεις άς άνταλλάσσουσιν οί άλ
λοι έμπροσθεν αύτών, μέ είδος έκπλήξεως, ώ; 
ήθελον παρατηρήσει τάς συμπαθητικά; κινήσει; 
δύο φυτών, ή τού; έρωτα; τών μυθικών έζείνων 
δντων άλλων κόσμων, ατινα έγκλείουσι δύο 
ψυχά; καί δύο φύσεις έν ένί σώματι· καί άνα- 
γνωρίζονται εύκόλω; έκ τοΰ μειδιάματος βπερ 
μειδιώσιν εν τοιαύται; περιστάσεσιν, έμψυχω- 
μένου ύπο σπινθήρο; ψυχολογική; περιεργεία; 
μεμιγμένη; έλαφρά άνοησία, έσκιασμένη; δέ ώ; 
ύπδ σκιά; ύβρισθείση; αίδοΰς. Είσίν έπίση; 
τινέ;, οΐτινε;, εύρισκόμενοι έν μέσφ προσώπων, 
άναγνωρίζονται πάραυτα, άπο τοΰ βλέμματος 
δπερ ρίπτουσι πέριξ, τδ όποιον φαίνεται ώς νά 
λέγη· — Κλέπται; Προδόται; Κατάσκοποι; 
Διαφθορείς; —άπδ φρονήματος προφανέστατης 
βδελυγμίας, καί σχεδόν άπδ τή; φρικιάσεω; ήν 
δοκιμάζουσιν δσάκις άποτείνητε πρδς αύτούς τδν 
λόγον· φρόνημα τοσούτφ ζωηρόν ώστε ούδέ έκ 
σεβασμού πρός τδν Γαλατέον κρύπτουσιν αύτό· 
καί καταφεύγουσιν είς έκεΐνον τδν τρόπον έν 
πάση γνωριμία νέα, ούχί τόσφ έξ άποτελέσματος

ούτε άθυμοι, ούτε φιλόφρονες, ούτε 
δέν έκφράζουσι τίποτε διά τοΰ βλέμ- 
χείρ αύτών φαίνεται νεκρά ■ δέν αί- 
ούτε τρυφερότητας, ούτε άγροικίας, 

:ς, ούτε άντιπαθεία;· παρατηροΰσι
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λυπηρά; πείρα; ήν περί τοΰ κόσμου έχουσι 
κάμει, δσφ έξ έμφυτου αποστροφή; πρδ; τδν 
άνθρωπον, ώ; άν έπρόκειτο περί ζώου άσχημου 
καί δυσώδου;· ούχί τόσον έκ μίσους, δσον έκ 
οόβου· καί δέν ύπάρχει άλλο μέσον νά βεβαιώ- 
σωμεν αύτούς, είμή τδ νά δείξωμεν, οτι καί 
αύτοί έμπνέουσιν ήμΐν άήττητον άντιπάθειαν, ή 
βαθεΐαν περιφρόνησιν. Ούτως έπίσης μεταξύ 
άνθρώπων εύκολων καί γλοιωδών, ύπάρχουσι 
τύποι συνειθέστατοι καί έπίσης εύκολοι νά άνα- 
γνωρισθώσιν. Εις είνε έκεΐνος δστι; καθ’ έκά
στην ήμέραν ζητεί νέον φίλον διότι καθ’ έκά
στην χάνει ένα παλαιόν· αφόρητος τοΐς πάσιν, 
ανίκανος δέ νά άνθέξη είς τήν μόνωσιν, είνε 
ήναγκασμένο; νά πληροί διηνεκώς τά πέριξ 
αύτοΰ κενά, συναθροίζων φίλους πανταχόθεν, 
άνευ συμπάθειας καί άνευ εκλογής. Ό άλλος 
είνε ό φιλόδοξο; άπδ τού ψυχρού βλέμματο; και 
τή; θερμής λέξεως, άσωτο; εύγενείας καί έπαίνων, 
δστι; ζητεί φίλους ώς είς ύποψήφιος ζητεί ψή
φους, ούχί μέ τδν σκοπόν ιδιαιτέρας ώφελείας, 
άλλά μέ δεύτερον τέλος εύρύ καί άπειρον, δι’ 
δπερ βοηθεΐ αύτού; νά κρατώσιν άνοικτά; χίλια; 
όδούς, καί ούδεμία βοήθεια φαίνεται αύτοΐς ιά
σιμο;· εν είδο; μεταπράτου φιλιών, ταμίου συμ
παθειών, δστις έλζεται πρδς τδ γραμμάτων ύπδ 
χιλίων καί συλλέγει τδ εκατοστόν, και θα 
κάμη νά καρποφορήσωσιν καλώς, έν δέοντι τα 
διεσκορπισμένα αύτοΰ κεφάλαια. 0 τρίτος εινε 
ό ωραιότερος· είνε ό έραστής τοΰ άνθρωπίνου 
γένους. Ούδεμία λυπηρά πείρα ήδυνήθη νά 
θεραπεύση αύτόν. ’Έχετε συναντήσει αύτόν έκα- 
τοντάζις έν τφ σιδηροορόμφ ταξειδεύοντες, ή 
έχετε ίδει αύτόν έπί καθίσματος έν τφ θεάτρφ. 
Μειδιά τοΐς πάσι, στρέφεται πρδ; πάντα;, ζητεί 
νά συνάψη ομιλίαν μετά πάντων, λέγει παρρησία 
τά; πράξεις αύτοΰ, άζροαταί τών άλλων θρη- 
σκευτικώς, εύγνωμονεΐ ένδομύχως πρδς δν τινα 
φαίνεται αύτώ εύνους, γίνεται ικέτης έζείνου 
δστι; ισαίνεται δτι δέν έπιμελεΐται αύτοΰ, άπο- 
θαρρύνεται καί εί; τήν έλαχίστην άποποίησιν, 
δέν ευρίσκει ησυχίαν έν μέσφ δέκα άγνώστων, 
μέχρι; ού έπιτύχη έν βλέμμα ή φιλόφρονά τινα 
λέξιν παρ’ δλων τών δέκα· αληθή; φίλων έπαί- 
της· ήθελεν αποχωρεί δυστυχή; δταν δέν θά 
ήδύνατο πλέον νά έπαναλαμβάνη καθ’ έκάστην 
τήν προσφιλή φράσιν, τήν σημαίαν τή; ζωή; 
αύτοΰ· — Σήμερον έκαμα μίαν γνωριμίαν.

Άλλ’ επίσης καί οί πλέον εύμενεΐς καί 
πλέον έμπιστοι άποβαίνουσι δύσκολοι προχω- 
ρούση; τής ήλιζίας.

Πώ; συνεδέομεν τά; φιλία; πρό δεκαπεν
ταετία:! Πριν έτι γνωρισθώμεν εΐμεθα φίλοι· 
εΐμεθα συνοπλΐται τοΰ άπειρου εκείνου στρατού 
διαχυθέντο; άνά τον κόσμον, δταν παρεσκευά- 
ζετο, φρυάσσοντος ώ; είς ωκεανός, είς τήν με
γάλην τής ζωής χείρωσιν, καί τά χρώματα 
δΐ ών άνεγνωριζόμεθα, ήσαν τά χρώματα τοΰ 
προσώπου ήμών, καί ή γαλήνιος λέξις έσπινθη- 
ροβόλει έπί τοΰ μετώπου ήμών. Συνηντώμεθα 
εί; έρημον τόπον άνά τήν έξοχήν καί καθώ; 
τα παιδια δταν τδ πρώτον γνωρισθώσι δεικνύ- 
ουσι δλα αύτών τά παιγνίδια, ήμεΐ; άπεκα- 
λυπτομεν εύθύς δλα ήμών τά μύχια αισθήματα· 
το πάν έν μια στιγμή είχε λεχθή · στοργή πρδς 
πρόσωπα ή πράγματα, συμβάντα τών σχολείων, 
ερωτες καί άλγη φανταζόμενα ή πραγματικά, 
ύποθέσεις οίκογενειακαί, φρονήματα θρησκευτικά, 
ζαί προθέσεις διά τδ μέλλον, ζαί έλπίδες- ζαΐ 
καθόσον έπήρχετο τδ σκότος, καί επεσπεύδετο 
το βήμα πρδ; τήν πόλιν, ύπολάμπουσαν ήδη έη 

τών φώτων, ή εμπιστοσύνη καθίστατο ειλικρι
νέστερα, αί λέξει; χαμηλώτεραι καί πλέον θερ
μά·, καί ή φαντασία έφλογίζετο· εΐχομεν άνα- 
καλύψει τόν ιδανικόν ήμών φίλον, τδν προύτι- 
μώμεν πολλών άλλων, έλεγεν ήμΐν ή καρδία 
δτι δέν θά χωρισθώμεν ποτέ ■ έπανηρχόμεθα είς 
τήν πόλιν, χειροκρατούμενοι, άπεχαιρετιζόμεθα 
μέ τόνον ανδρικής φιλίας, σφίγ'γοντες τήν χεΐρα 
δπερ έσημαινεν δρκον, καί έπεστρέφομεν οίκαδε 
μέ τόν ήμέτερον Πυλάδην έν τή καρδία, ύπερή- 
φανοι, πλήρεις κονιορτοΰ καί εύχαριστήμένοι.

’Αλλά τέρα! Ή πείρα .... Άκριβώ;· 
πώ; ποτέ τοσούτιρ μεταβάλλει ήμά; εί; τόσφ 
όλίγα έτη, ή έγκωμιασθεΐσα αυτή πείρα, 
ήτις, διά πολλούς, οΐτινες διέρχονται βίον 
πεπιεσμένον καί μονότονον, περιορίζεται εί; μι
κρόν άριθμδν ελάχιστων πράξεων; Δέν ήθελεν 
είναι ή περίστασις νά είπωμεν βτι εΐμεθα πολύ 
εύκολοι νά μελετήσωμεν ώ; αποτέλεσμα τής 
πείρα; έκεΐνο δπερ είνε προϊόν τής ήμετέρα; 
παραζμής; ζαί ή δυσπιστία ήμών πρδ; νέας 
φιλίας δέν άπορρέει. τόσφ εκ τών απατών, όσφ 
έκ τής άπωλεία; τών άρετών αΐτινες καθίστων 
ήμάς ποτέ εμπίστους: Έγενόμεθα σοφώτεροι ή 
έταλαιπωρήθη ή ψυχή ήμών: Τό σπουδαΐον είνε 
δτι τόρα παρατηροΰμεν έκαστον νέον πρόσωπον, 
ώς είς παρατηρητής έν πολέμιο παρατηρεί έκα
στον νέον ορίζοντα· πάντες δυνατόν νά κρύπτωσιν 
εχθρόν. Είς τήν πρώτην έμφάνισιν αγνώστου 
τινός, δστις φαίνεται διατεθειμένος νά άποβή 
φίλο; ήμών, προκύπτουσι πάραυτα ήμΐν έκατον 
προβλήματα· κατά τί θά δυνηθή νά βλάψη ή 
Οφελήση ήμάς; θά δεσπώσωμεν έπ’ αύτοΰ; θά 
δεσπώση αύτός έφ’ ήμών: θά διαρζέση ή φιλία; 
Έν άζαρεΐ διασκορπίζονται έν τή μνήμη ήμών, 
άπαντε; έκεΐνοι οΐτινε; έμειδίασαν καί έτεινον 
ήμΐν τήν χεΐρα κατά τδν αύτόν έκεΐνον τρόπον, 
καί ού; έπειτα μετεμελήθημεν δτι έξελέξαμεν 
ώ; φίλους. ‘II διάνοια ήμών τρέχει εύθυς προς 
τήν πρώτην ποικιλίαν, ήτις έσεται επίσης μετά 
τοΰ νεωστί έλθόντος, πρδ; τά; δυσαρέσκειας, 
τάς άνοησίας, τάς τραχείας διασκέψεις, τάς έπι- 
πόνους συνδιαλλαγάς, δΐ ών δέν θά δυνηθώμεν 
νά άπωθήσωμεν τοΰτον, δπως δέν ήδυνήθημεν 
νά άπωθήσωμεν τούς άλλου:· καί έλλείπει ήμΐν 
τδ θάρρος νά άρχίσωμεν τήν νέαν έκείνην οδόν 
τών δοκιμασιών. Είνε λυπηρόν · εΐμεθα καθ’αύτό 
είς κατάστασιν μυστική; έχθρά; έναντίον τοΰ 
άνθρωπίνου γένους· έφθάσαμεν είς τήν ήλικίαν 
έκείνην, έν ή φαίνεται δτι δΐ ήμάς είνε άπνους, 
ώ; είπε φιλόσοφός τις, ή φυλή τών άγαπητών 
άνθρώπων ζαί ύποφέρομεν όλιγφ έξεταζόμενοι 
άμφότεροι διά τών οφθαλμών, μαντεύων έκά- 
τερος τάς σκέψεις τοΰ άλλου. ΙΙοιοΰμεν αλη
θείς άφώνου; διαλόγους, οΐτινες θά ήτο δυνατόν 
νά μετατοαπώσιν εις λέξεις πιστώς. Ύπαρ- 
χούσης έλαφρά; μεταξύ ήμών συμπάθειας, δέν 
παραλείπομεν νά κάμωμεν τάς προφυλάξεις 
ήμών. — Φαίνεσαι χρηστό;· άλλά δυνατόν νά 
μή έχη; είμή μόνον τήν δψιν. — Τδ εξωτερικόν 
σου δέν μέ δυσάρεστε? · ύπάρχουσιν δμω; ώραία 
άνθη όζοντα κρέατος σεσηπότος. — ’Έχομεν 
καθ’ αύτό νά οοκιμάσωμεν έάν συνδυάζηται; 
Έγώ δέν ήξεύρω νά διαιρέσω. — II καρδία 
μοί προλέγει αίσια· άλλά. μήπως θά ήτο ή 
πρώτη φορά καθ’ ήν μέ άπατα; — Άρκεΐ· 
έχω άνάγκην νά σπουδάσω καλλίτερον τδ πρό
σωπον σου. — Έν τοσούτιρ δίδομεν φιλοφρονώ; 
τήν χεΐρα, άνταλλάσσοντες εύλαβή χαιρετισμόν. 
Καί τοΰτο συμβαίνει σχεδόν ζαθ’ έκάστην. Καί 
εί; έκάστην νέαν ώθησιν πρδς τού; παλαιού; 
φίλου; λαμβάνομεν πάλιν τήν πανηγυρικήν άπό- 
φασιν. — Ποτέ πλέον νέα; φιλίας. Άποκρου- 
στέα οίαδήποτε συμπάθεια άγνώστου. Νά κλεί- 
σωμεν τά; πύλα; τής καρδία; εΐ; πάντα;, ζαί 

νά μή άφήσωμεν είμή όλισθηράν είσοδον, έν η 
ούδεί; νά ήνε δυνατόν νά συλληφθή.

* **

Μάταια·, άποφάσεις! Ό άνθρωπο; είνε πάν
τοτε διά τδν δμοιον αύτοΰ ή μεγαλειτέρα πηγή, 
τόσιρ τών πόνων, δσφ καί τή; εύτυχία;. Είς 
ώραΐο; δρκος· όχι. πλέον νέα; φιλίας· μυρίαι δμως 
άπροσδόκητοι περιστάσεις άναγκάζουσιν ήμάς νά 
παραβώμεν τήν άπόφασίν ταύτην· χαρά καθι- 
στώσα ήμάς έξάλλους, λύπη ήτις μάς άσθενίζει, 
διάγραμμα διά τδ όποιον έχομεν άνάγκην βοή
θειας, ένθερμος ένδειξι; ύπολήψεως καί συμπά
θειας, συλλαμβάνουσα ήμάς άπροσδοκήτως, καί 
κάμνουσα νά τείνωμεν τάς χεΐρα; εύγνωμόνως. 
I ή; φιλοτιμία; ούση; άπειρου, έκ τούτου δέ 
άπειρων τών τρόπων δι’ ών δύναται τις νά χα- 
ρισθή ή τυφλώση αύτήν, εΐμεθα διηνεκώς έκτε- 
θειμένοι ει; έκεΐνον δστις δΐ ένδ; κτυπήματος 
κυριεύει τήν χεΐρα τής φιλίας ήμών. Καί έξ 
άλλου, δσφ καί άν ήμεθα έμπειροι τοΰ κόσμου, 
καί δυσπιστώμεν έκάστιρ νέφ προσώπφ, ή ιδέα 
ήν έκ πρώτης δψεως λαμβάνομεν περί τίνος 
άγνώστου, είνε πάντοτε, διά λόγον τινά, περισ
σότερον εύνοϊκή παρ’ δτι δεν πιστεύομεν ήμεΐς 
αύτοί· τόσφ είνε άληθές δτι φθάσαντες είς 
βαθμόν τινα οίζειότητος μέ τδν νέον φίλον, όσω- 
δήποτε καί άν ήνε άγαπητός, πάντοτε χλευά- 
ζομεν ήμάς αύτούς, σκεπτόμενοι τά μέσα δΐ ών 
προσεπαθοΰμεν κατ' άρχάς νά κρύψωμεν αύτφ 
ήμετερας τινας αδυναμίας, ών έφαίνετο ήμΐν 
δτι αύτός ήτο έλεύθερος, καί πάντοτε καίτοι 
ηυξησεν ή άγάπη, αίσθανόμεθα έλαττωθέν τδ 
σέβας. Δυνατόν νά ήπατήθημεν έζατοντάζις· ή 
μόνη δμως σζέψις, ήτις έν τέλει τών λογαρι
ασμών, δέν είνε καθόλου αδύνατος, δτι τδ άγνω
στον πρόσωπον είνε έξαίρεσις θαυμασία ζαί σαρ- 
κοΰται τέλος δΐ ήμάς τδ ιδεώδες τής έντελοΰς 
φιλίας, μόνη ή σζέψις αύτη, έχρωματισμένη 
έλαφροτάτη έλπίδος άζτΐνι, άρκεΐ νά ώθήση 
ήμάς είς τήν νέαν έκείνην δοκιμήν. Καί έπειτα, 
έχομεν δλοι δοκιμάσει πόσον άθλιαι καί άγονοι 
είσίν αί βραχεΐαι έκεΐναι περίοδοι τής ζωής 
ήμών, καθ’ ά; άποφασίζομεν νά θεωρώμεν πάν
τας ώς έχθρούς, καί νά έκδικηθώμεν έπί τών 
άγνώστων ούς δυνάμεθα νά άπωθήσωμεν, τάς 
άδικία; άς έλάβομεν παρά τών φίλων τούς όποιους 
δέν δυνάμεθα νά τιμωρήσωμεν. Χωρίς νά τδ 
προίδωμεν, δέν πράττομεν άλλο ή νά μισώμεν 
έν τοΐς άλλοι; τά έλαττώματα δΐ ών δέν θέ
λομεν νά διορθώσωμεν ήμάς αύτούς· περιφρο- 
νοΰμεν τούς όμοιους ήμών, καί ή περιφρόνησις 
αύτη είν’ ή άδυναμία τοΰ μίσους ήμών · εΐμεθα 
ήναγκασμένοι νά περιστείλωμεν δλα τά αισθή
ματα έκπλήξεως ατινα έγείρουσιν έν ήμΐν αί 
γενναΐαι πράξεις καί οί εύγενεΐς χαρακτήρες, νά 
καταπνίξωμεν δλα τά αισθήματα εύσπλαγχνίας 
τά έκ τών δυστυχιών πηγάζοντα, νά άποκρούω- 
μεν, νά καταστρέφωμεν διηνεκώς καί άγρίως 
δλας τά; εύνοϊκάς καί έπιεικεΐς σκέψεις, τά; 
συμπαθείς φαντασίας, τάς προσφιλείς έπιθυμίας, 
σωρηδόν έπερχομένας, παρά τήν θέλησιν ήμών, 
άπδ τοΰ βάθους τή; ψυχής, ένθα θορυβοΰσι πε- 
πιεσμέναι αί καλαί ήμών κλίσεις· έν τέλει δέ 
κουράζει καί λυπεί ήμάς ή άχάριστος έκείνη 
έργασία. Έπί τινα χρόνον διατηρεί άκόμη 
ήμάς ισχυρού; ή ύπερηφάνεια, άπρόοπτος είτα 
ώθησις τή; καρδίας ωθεί ήμάς έν μέσφ τών 
άνθρώπων, άφωπλισμένου; καί μετημελημένους, 
πλήρεις εύσπλαγχνίας δΐ ήμάς αύτούς καί τού; 
άλλους, με τήν καρδίαν άνοικτήν εί; νέα; φι
λίας. διατεθειμένου; νά άρκεσθώμεν είς τδ δλίγον 
έκεΐνο δπερ είνε καλόν είς πάντα, πεπεισμένους, 
οτι είνε άδικον, ούτιδανόν, άνόητον, νά κινώμεθα
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έχθριζώς χατά τοΰ ανθρωπίνου γένους, νά περι- 
φρονώμεν και άπωθώμεν τούς μεν μετά τών δε, 
χωρίς νά εχωμεν αΐσθησιν, άνθρωποι δεδεμένοι 
τή ιδία άλύσει και καταδεδικασμένοι εϊς τας 
ιδίας θλίψεις, άσθενεΐς, άθλιοι, έπιθάνατοι, και 
οί όποιοι περικυκλοΰμεν τήν όδόν ήμών έκ δα
κρύων, πυρός, καί αίματος.

ΤΕΛΟΣ.

ΓΟΓΑΔΑΛΟΎΠΗ.
Διήγημα ισπανικόν.

Π
ΟΛΛΑΚΙΣ συμβαίνει, μικρός σπόρος άν
θους νά πέση έπι σωρού σκουπιδίων, νά 
εύρη έκεΐ τροφήν, νά βλάστηση και νά 
άνοιξη τά ώραΐα φύλλα ένώπιον τοΰ ήλιου, ώς 

εάν εύρίσκετο έν ζήπφ και ύπδ τήν έπιμελή 
φροντίδα έμπειρου κηπουρού. Έπι τοιούτου 
σωρού περιτριμμάτων τής ανθρώπινης κοινωνίας, 
απεριποίητος καί απροστάτευτος άνεπτύχθη ή 
ή μικρά κόρη Λού,*)  πρδς τήν όποιαν ή τύχη 
ώς κακή μητρυιά έφάνη. Καί δμως ή κόρη 
αύτη έβλάστησεν ώς ώραΐον άνθος, καί έν τοΐς 
οφθαλμοΐς αυτής, τοΐς ζωηροΐς και εύθύμοις, 
κατωπτρίζοντο αί ακτίνες τού ήλιου. Πατήρ 
της ήτο δ γέρων Ιωσήφ Ματθαίος. Η έξις 
τά πάντα καθιστά υποφερτά, καί τοιούτον ακόμη 
πατέρα. Ή μικρά Λού, κληρονομήσασα, φαί
νεται, παρά τής άποθανούσης μητρός της αίσθημα 
λεπτόν, ήδυνήθη ού μόνον ν’ άνεύρη έν τώ χα- 
ρακτήρι τού πατρός της προτερήματα, άλλά κα
τόρθωσε, περιποιουμένη τά προτερήματα ταύτα, 
νά τδν άγαπήση· ούδέ άντήλλασσεν αύτδν πρδς 
τον πατέρα τής φίλης της Κόγχας, δστις έθεω- 
ρεΐτο τδ πρότυπον τών πατέρων, δστις ήτο ό 
πρώτος ράπτης τής Σεγοβίας, ιδιοκτήτης μεγάλης 
και ώραίας οικίας, και δστις, δπερ τδ ούσιουοέ- 
στερον, έςετέλει προθύμως δλας τάς επιθυμίας 
καί τάς θελήσεις τής θυγατρός του. Ή Λού 
δέν έζήλευε μέν, άλλ’ είχε χαρακτήρα ύπερή- 
φανον, και Οσάκις ή Κόγχα έξειρε τήν καλω- 
σύνην τού πατρός της, ή Λού θεωρούσα τούτο 
κατηγορίαν κατά τού ιδίου αύτής πατρός ένό- 
μιζε καθήκον της νά τδν ύπερασπίζηται.

*) Λού, όνομα γυναικός, υποκοριστικών τοϋ ονό
ματος Γουαίαλοϋπης.

— Ό πατήρ μου είναι δλίγον άπότομος, 
έλεγεν, άλλά τούτο είναι φυσικώτατον δέν είναι 
ράπτης άλλά στρατιωτικός · ύπηρέτησε τήν πα
τρίδα του διά τού αίματός του, καί τούτο είναι 
μεγάλη άξια. Ή πατρίς του δμως τόν άντή- 
μειψε δΐ αχαριστίας καί διά τούτο έγεινε μεμ
ψίμοιρος. ’Εάν τόν άντήμειβεν, ώς ήξιζε, τώρα 
καί πλούσιος θά ήτο καί θά ήδύνατο νά 
μοί άγοράζη ένδύματα τόσον πολυτελή, ώς τά 
ίδικά σου.

Ύπδ τοιαύτην έποψη, ό γέρων ’Ιωσήφ δέν 
έφαίνετο άνθρωπος κακός· άλλ’ οί άλλοι δέν 
έσκέπτοντο ώς ή θυγάτηρ του, καί έθεώρουν 
αυτόν άνθρωπον άπότομον καί μέθυσον, δστις 
προ πολλού θά έκυλίετο έν τή ένδεια, αν δέν 
είχε παρ’ έαυτώ άγγελον, τήν θυγατέρα του. 
ΙΙολλά έπεχείρησεν έν τώ βίω του, διότι δέν 
έστερεΐτο πνεύματος· άλλά τά πάντα τόσον κα
κώς διεςήγαγεν, ώστε ουδέποτε ήδυνήθη ν’ άπο- 
κτήση τι. Κατετάχθη καί ώς εθελοντή; είς τό 
σώμα τών Καρολιστών, καί τούτο ήτο δπερ ή 
Λού ώνόμαζε τήν στρατιωτικήν του ύπηρεσίαν. 
Ένόμιζεν ό τυχοδιώκτης δτι έν τώ στρατώ 
έχείνφ ευκόλως ήδύνατο νά θησαυρίση· άλλ’ 

άντί νά κερδίση τι, άπώλεσεν έν συμπλοκή τρεις 
δακτύλους τής δεξιάς αύτού χειρός. Η άπώ- 
λεια αύτη δι’ άνθρωπον φίλεργου θά ήτο μέγα 
δυστύχημα· άλλ ό γέρων ’Ιωσήφ έρειδόμενος 
έπί τού ζήλου, δν έπεδείξατο ' ύπέρ σκοπού 
ιερού” έπερίμενε νά τφ άπονεμηθή άνάλογος 
τών υπηρεσιών του σύνταξις· οί Καρολισταί 
όμως, έχοντες φαίνεται άνάγκην χρημάτων, ούδέ 
μίαν έδειξαν προθυμίαν νά έπιχρυσώσωσι τά ήκρω- 
τηριασμένα μέλη τών ύπαδών των· έκράτησαν 
τόν Ματθαίον έπι τρεις μήνας είς τό νοσοκο- 
μεΐον, καί άπέλυσαν αύτον έκεΐθεν, δώσαντες 
αύτώ έγγραφον, δι’ ού έπιστοποίουν δτι ό κά
τοχος αύτού ήτο ικανός δι’ ύπηρεσίας, έν αίς 
δέν ύφίσταται άνάγκη τής δεξιάς χειρός. Αύτή 
ήτο ή άμοιβή τών Καρολιστών.

Ό Ματθαίος καί ή μικρά του κόρη θά ήσαν 
ήναγκασμένοι νά έπαιτώσι τόν έπιούσιον αύτών 
άρτον παρά τήν θύραν έκκλησίας τινός, άν κατά 
καλήν σύμπτωσιν δέν εύρίσκετο έν Σεγοβία άρ- 
χαΐοις οπαδός τού Καρόλου, έχων έν τή πόλει 
ώραΐον μέγαρον. Ό πλούσιος ούτος άνήρ ήκουσε 
περί τού άπομάχου καί προσεκάλεσεν αύτον έν 
τή οικία του μετά τής θυγατρός του. Ή κόρη 
δέν ήτο μέν καλλονή, άλλ’ οί οφθαλμοί της 
είχόν τι τό ειλικρινές καί έμπνέον συμπάθειαν. 
Ή δυσπιστία, ήν ένέπνεεν ό πατήρ μετεβάλλετο 
είς συμπάθειαν απέναντι τής άθώας κόρης ώστε 
ό πλούσιος προστάτης έδωκε τφ άπομάχφ τήν 
θέσιν θυρωρού έν τφ μεγάρφ αύτοΰ, θέσιν, ήν 
καίτοι έχων τήν χεΐρα ήκρωτηριασμένην ήδύ
νατο κάλλιστα νά κατέχη. Αύτή ήτο μεγάλη 
εύτυχία διά τον άνθρωπον τούτον, άλλά παρα- 
δόξως πως, μικροτέρα τύχη, προσμειδιάσασα 
αύτώ συγχρόνως, μεγαλειτέραν έξήσκησεν έπί 
τού βίου του έπιρροήν. Ώς ολοι σχεδόν οί 
'Ισπανοί, οί μή τυχόντες ύψηλοτέρας μορφώσεως, 
καί ό Ιωσήφ Ματθαίος ήγάπα ύπερβολικώς τά 
τυχηρα παιγνίδια καί ιδίως τά λαχεία· έπο- 
μένως τήν μικράν προκαταβολήν, ήν ό προστάτης 
του τώ έδωκεν έπί τού μηνιαίου μισθού του, 
αύτος άμέσως έδαπάνησεν είς αγοράν λαχείου· 
ώς έκ θαύματος το γραμμάτιόν του έκληρώθη 
καί αύθωρει τφ έμετρήθησαν είς χρυσόν έκατόν 
π έ ζ ο ς. *)  Τό άνέλπιστον τούτο κέρδος και ή 
έν τώ οινοπωλείο; μετ άλλων φίλων εσπερινή 
διαμονή τόσον πολύ τόν παρεζάλισαν, ώστε ευ
κόλως παρεκινήθη νά παραδεχθή σχέδιόν τι 
προταθέν παρά τίνος τών συμποτών του. 'Ο 
φίλος ούτος, αρχαίος συστρατιώτης του, δστις 
ούδένα ποτέ είχε προστάτην καί ώς έκ τούτου 
ήτο περιωρισμένος είς τάς ιδίας αύτού δυνά
μεις, είχε συλλάβει το σχέδιον νά μετανάστευση 
είς 'Αβάναν, τήν Καλιφορνίαν τού πτωχού ισπα
νικού λαού· άλλά τό σχέδιον τοΰτο δέν ήδύνατο 
νά πραγματοποιηθώ μέχρις ού δέν ευρισκεν άνό- 
ητόν τινα, δστις νά τφ δανείση τά άναγκαΐα 
προς τούτο χρήματα. 'Ο ’Ιωσήφ Κανέλος — 
ούτως ώνομάζετο ό έπίδοξος μετανάστης — ένό- 
μισεν δτι εύρε τοιούτον, τόν ύπό τής τύχης 
τόσον καταπληκτικός εύνοηθέντα Ματθαίον. 
Π ιών δύο ή τρία άκόμη ποτήρια, δπως λάβη 
τό άπαιτούμενον θάρρος, έξεμυστηρεύθη τώ άρ- 
χαίφ συστρατιώτη αύτού τό σχέδιον, είπών αύτώ 
νά τώ δώση τό κέρδος του ώς κεφάλαιον διά 
τήν έπιχείρησιν, καί ύποσχό μένος αύτφ νά μοι- 
ράση μετ’ αύτού έξ ήμισείας τούς θησαυρούς, 
οϋς ήθελε συλλέξει εντός δεκαετίας έν τώ νέφ 
κόσμο;.

Καί τούτο έπί τέλους ήτο είδος λαχείου, 
καί διά τούτο εΐλκυσε το σχέδιον τόν Ματθαίον 
ό φίλος, άμα έννοήσας δτι υποφώσκει άκτίς έλ- 
πίδος, δλην του άνέπτυξε τήν εύγλωττίαν, δπως

*) Ισπανικόν νόμισμα αξίας πέντε φράγκων. 

λάβη άμέσως τήν συγκατάθεση, τοΰ Ματθαίου. 
Συντελέσαντος τοΰ οίνου καί τοΰ λόγου τών 
άλλων φίλων, προσεκλήθη ό άπέναντι κατοίκων 
γραφεί»; Δομίγγος, δπως συντάξη τό συμβόλαιον. 
Έν τώ συμβολαίφ έτέθη καί ό έξής δρος· έπειδή 
ό Ματθαίος είχε θυγατέρα επταετή καί ό Κα
νέλος υιόν δώδεκα έτών, καί έπειδή μετά πα- 
ρέλευσιν δέκα έτών καί οί δύο γονείς θά ήναι 
πλούσιοι, άπεφασίαθη κατά τό έθιμον τών με
σημβρινών χωρών, έ'νθα οί γονείς σονομολογούσι 
τα συνοικέσια τών τέκνων των, νά τελεσθή καί 
ό γάμος τού υιού τού Κανέλου μετά τής θυγα
τρός τοΰ φίλου του καί κεφαλαιούχου Ματθαίου. 
Ό Δομίγγος συνέταξε τδ έγγραφον, δπερ άνα- 
γνωσθέν καί έγκριθέν ύπεγράφη παρά τών πα
ρόντων καί οί δύο πατέρες καί σύντροφοι, δια- 
τελούντες έν βαθεία κρασοκατανύξει, ήναγκα- 
λισθησαν άλλήλους είς άκρον συγκεκινημένοι 
καί κλαίοντες.

Τήν έπιοΰσαν δέ κοινωνήσαντες άμφότεροι 
εις τήν έκκλησίαν τής Φοοενσίσλας έξετέλεσαν 
τά έν τώ συμβολαίφ· τά χρήματα έμετρήθησαν 
παρά τού Ματθαίου καί ό Κανέλος λαβών αύτά 
άνεχώρησεν. Οί μήνες, τά έτη παρήρχοντο 
άλλ’ ούτε ό μετανάστης έφαίνετο, ούτε οί θη
σαυροί του · έν τοσούτφ ό Ματθαίος, βασιζόμενος 
είς τήν τύχην του, έξηκολούθει άγοράζων γραμ
μάτια λαχείων καί κατασπαταλώ·; τόν μικρόν 
μισθόν του είς τήν Θήραν κέρδους υποθετικού· 
έπειδή δμως ό μισθός του δέν έπήρκει, ένέπεσεν 
είς χεΐρας μικρών τοκογλύφων, οΐτινες τφ προ- 
κατέβαλλον τά άναγκαΐα διά τήν άκριτον αύτού 
μανίαν χρήματα. Αί κληρώσεις διεδέχοντο ή 
μία τήν άλλην, άλλά κέρδος ούδέν· ώς έκ τού
του δυσθυμία, δργή καί κατάραι. Καί ό μετα
νάστης ούδεμίαν έδιδεν είδηση, ■ βεβαίως ήτο 
άγράμματος ό ίδιος, άλλά μήπως δέν ευρισκεν 
έν τώ νέφ κόσμφ γραφείς, ΐνα τφ συντάξωσιν 
έπιστολήν; ”11 δέν ήδύνατο ν’ άναθέση τήν φρον
τίδα ταύτην είς τόν υιόν του, δστις είχε μάθει 
γράμματα;

Ταύτα πάντα έσυλλογίζετο ό Ματθαίος καί 
έγίνετο έξω φρενών έκ τής οργής. Διατί, έλεγε, 
νά θυσιάσω τό παν ύπέρ τού άτιμου φίλου: 
Διατί νά τφ δώσφ τόσα χρήματα, μέ τά όποια 
ήδυνάμην νά άγοράσω πλεΐστα δσα γραμμάτια 
τού λαχείου; Τώρα μ’ έγκατέλιπε καί ή τύχη 
— καί τούτο ένεκα τού Κανέλου, τού προδότου, 
τοϋ αισχρού καί άτιμου φίλου! Καθ’ έκάστην 
έπετείνετο ή άδημονία καί ή άνέχεια, καί ό 
γέρων Ματθαίος κατέφευγεν είς τό οίνοπωλεΐον, 
δπως λησμονήση έν τώ οίνο; τήν δεινήν αύτού 
θέσιν.

( Επεται συνέχεια.)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΒΑΚΟΣ.
(Μετά είκόνος, 2ρα αελ. 109.)

ΣΧΑΤΩΣ έωρτάσθη έν τή πόλει ήμών, 
παρά τής χορείας τών πολυπληθών 
φίλων του, τών θαυμαστών τής τέχνης 

καί τών προτερημάτων αύτού, ή είκοσιπενταε- 
τηρίς γενναίου μάχη τού, εύφυούς τεχνίτου καί 
συμπαθούς άνδρός, τού φιλαπάτριδος "Ελληνος 
’Αλεξάνδρου Κοβάκου.

Παραθέτοντος ένταΰθα τήν εικόνα τού περι
φανούς ήμών συμπατριώτου θέλομεν έν όλίγοις 
σκιαγραφήσει τόν πλήρει περιπετειών καί ένδοξον 
βίον τού άνδρός δστις έκ παιδικής σχεδόν ήλι- 
κίας έγκαταλιπών τήν φίλην παρτίδα έπεδείξατο 
έν ξένη γή λαμπρά τεκμήρια γενναιοψυχίας, 
ίκανότητος καί εύφυίας.

‘Ο ’Αλέξανδρος Ν. Κοβάκος έγεν- 
νήθη έν Άθήναις τώ 1826 ένθα λα
βών τά πρώτα νάματα τής παιδείας 
ήναγκάσθη ένεκα τών περιστάσεων 
ν’ άπέλθη είς ‘Ρωσσίαν προς τελειο- 
ποίησιν τών σπουδών αύτοΰ και 
ν’ άσπασθή κατόπιν τό στρατιω
τικόν στάδιον καταταχθείς έν πρώ- 
τοις είς τό τάγμα τών Ούλάνων τού 
Νασσάου. Διακριθείς κατά τον Ουγ
γρικόν πόλεμον τού 1849 είς τόν 
ύπό τό Έρμανστάδ αγώνα δπου 
καί έπληγώθη έτυχε προβιβασμού.

Τφ 1854 μετετέθη είς τό τάγμα 
τών Δραγόνων τού Νίζνΐΐ, οπότε 
διωργάνωσεν Ελληνικήν άδελφό- 
τητα τεθείς έπί κεφαλής αύτής 
κατά τήν μάχην τοΰ Κιουροΰκ Δαρά. 
Κατά τό 1855 ήρατο λαμπράν νί
κην ύπό τό Κάρς τήν νύκτα τής 
22 προς τήν 23 Αύγούστου έπικαλε- 
σθεΐσαν νυκτερινήν πάλην. Τήν 1 
Αύγούστου τοΰ 1857 ήγωνίσθη είς 
τήν έπί τό Ίβραήμ Δάδά έπίθεσιν. 
Τώ 1860 έπολέμησεν έν Άβχαζία 
ύπό τό Ποχα και Σιβέλδαν καί άν- 
δραγαθήσας έλαβε προβιβασμόν άπο- 
νεμηθέντος αύτώ ύπό τοΰ αύτοκρά- 
τορος άδαμαντίνου δακτυλίου. Λα
βών έπί τέλους ενεργόν μέρος 
καί διακριθείς εις διαφόρους αλ- 
λας μάχας, μετέβη κατόπιν, ένεκα 
κληρονομικών ύποθέσεων, είς ’Αφρικήν, ένθα 
διαμείνας έπί τινα έτη έπανέκαμψεν έκ νέου 
είς 'Ρωσσίαν καταταχθείς είς τό τάγμα τών 
Ούσσάρων τής Νάρβας. Όπόταν δέ μετ’ ού 
πολύ έδωκε τήν παραίτησίν του διεφυλάχθη 
αύτφ τό δικαίωμα τού φέρειν πλήρει τήν στολήν 
καί τώ έχορηγήθη σύνταξις.

Έγκαταλιπών τήν στρατιωτικήν ύπηρεσίαν

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΒΑΚΟΣ.

ένεκα τών πολλών πληγών καί μωλώπων, άμοι- 
βήν πολύτιμον τής άνδρείας του έπεδόθη είς 
έργον δπερ προσέθετο νέαν τιμήν καί φήμην είς 
τό ήδη γνωστόν καί άξιότιμον αύτοΰ όνομα.

Πεπροικισμένος ύπό φυσικού πνεύματος, έγ- 
κρατής διαφόρων τεχνών καί μεστός ποικίλων 
γνώσεων, ό νους αύτοΰ δέν ήνείχετο διαρκή 
άνάπαυσιν. Εύθύς μετά τήν άφεσίν του κατήρ- 

τισεν ό Κοβάκος τήν πρώτην έν 
'Ρωσσία σχολήν γαλβανοπλαστικής, 
έν ή κατά τά δύω τελευταία έτη 
έδιδάσκοντο 118 μαθηταί διαφόρων 
έθνικοτήτων, μεταξύ τών οποίων τι- 
νές ’Ιάπωνες, Βούλγαροι καί Μαυ- 
ροβουνιώται. Τά έργα αύτοΰ εΐλκυ- 
σαν πάντοτε είς τάς διαφόρους έκ- 
θέσεις τήν κοινήν προσοχήν καί έτυ- 
χον τιμητικών άμοιβών παρά δια
φόρων Αύλών.

Καί είς τό νέον τοΰτο στάδιον 
του κατά τό διάστημα τών έργασιών 
του έπεδείξατο τήν εύφυΐαν αύτοΰ 
πλουτίσας τάς έπιστήμας διά 64 
έφευρέσεων έξ ών τινες διά τήν 
πρωτοτυπίαν αύτών είναι άξιαι 
μνείας. Κατά τό 1859 ή έφεύ- 
ρεσις τοΰ μέτρου τοΐς άποστάσεως. 
Τό 1861 ή σωτήριος ζώνη. Τό 
1863 οι διά συγκεστρωμένου αερι
όφωτος λαμπτήρες κ. τ. λ.

ΑΙ ΤΟΡΠΙΛΛΑΙ
ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ.

Κατά τόν τελευταΐον αύστρο- 
ίταλικόν πόλεμον έν έτει 1866, ή 

αύστριακή Κυβέρνησις πάντα κατέβαλε κόπον, 
δπως έξασφαλίση τούς λιμένας της άπο έπιθέσεως 
έκ μέρους τού ιταλικού στόλου. Ού μόνον τορ- 
πίλλαι πολλαί έβυθίσθησαν είς διάφορα σημεία 
τής παραλίας, άλλά καί πάντες οί λιμενάρχαι 
διετάχθησαν νά διοργανίσωσιν έπίβλεψιν διαρκή 
καί σύντονον. Ή παρατεθειμένη είκών παριστφ 
εν τών τοιούτων φυλακείων, έν φ ΐστανται όπάλ-

ΑΙ ΤΟΡΠΙΛΛΑΙ ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ.
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ληλοι τοΰ στρατιωτικού τηλεγραφείου. Αί τορ
πίλλαι είσί τοποθετημένοι έπί συγκεντρικών 
γραμμών μή άπεχουσών πολύ άπ’ άλλήλων· 
είναι δε βεβυθισμέναι εις τήν θάλασσαν ούτως, 
ώστε ούδέν σημεΐον φανεροί τήν υπαρξιν αύτών 
έξωτερικώς· μεταλλικόν σύρμα συνδέει αύτάς 
προς τδ φυλακεΐον, τδ όποιον κεΐται έπί τής 
παραλίας έπί ύψώματος, δθεν καλώς έπιβλέπεται 
ό λιμήν. Τδ φυλακεΐον τοΰτο είναι δωμάτιόν 
σκοτεινόν εχον μόνον πρδς τδν λιμένα φακόν. 
Αί άκτΐνες τοΰ ήλιου έρχόμεναι έξωτερικώς δια- 
σχίζουσι τδν φακόν τούτον, θλώνται καί διερ- 
χόμεναι διά πρίσματος διευθύνονται πρδς πλάκα 
στιλπνήν κειμένην όριζοντείως έπί τραπέζης 
κατεχούσης τδ κέντρον τοΰ .δωματίου. Κατά 
τούς γνωστούς δπτικούς κανόνας σχηματίζεται 
έπί τής πλακάς ή είκών τοΰ λιμένος· μικραί 
μέλαιναι στιγμα'ι έπί τής πλακάς ταύτης έμ- 
φαίνουσι τά σημεία, ένθα είσί τοποθετημένοι αι 
τορπίλλαι· αί στιγμαί αύται φέρουσιν αριθμούς 
άνταποκρινομένους πρδς άριθμούς^έπί τών άρ- 
μοστήρων (touches) είδους τινδς κλειδοκυμβάλου. 
’Αρκεί νά πιέση τις διά τοΰ δακτύλου ενα τών 
άρμοστήρων τούτων δπως συνδέση τήν άντιστοί- 
χοΰσαν τορπίλλην πρδς ηλεκτρικήν συσκευήν 
διά τοΰ μεταλλικού σύρματος, τδ ,δποΐον τήν 
συνδέει πρδς τδ φυλακεΐον, καί προκαλέση ούτω 
τήν έκρηξιν. Εις τών υπαλλήλων τοΰ τηλε
γραφικού γραφείου κρατεί διαρκώς [τδ βλέμμα 
του έπί τοΰ πίνακος, έφ’ ού απεικονίζεται πι- 
στώς ή είκών τοΰ λιμένος· ούδεμία κίνησις τω 
διαφεύγει· αμα πλοϊον έχθρικδν πειράται νά 
είσέλθη είς τδν λιμένα, ή είκών αύτοΰ μεγαλυ- 
νομένη βαθμηδόν άναφαίνεται έπί [τής πλακός, 
ώστε έν δεδομένω σημείω κροΰσις έπί τοΰ κλει- 
δοκυμβάλου θά έπιφέρη τήν έκρηξιν τής τορ- 
πίλλης, ύπεράνω τής όποιας άκριβώς εύρίσκεται 
τδ πλοϊον καί θά τδ καταστρέψη. Αί τορπίλλαι 
αυται είναι τοποθετημένοι είς ικανόν βάθος τής 
θαλάσσης, δπως τά πλοία τοΰ λιμένος κυκλο- 
φορώσιν άνευ κινδύνου έν αύτώ. Φαίνεται δτι 
τδν κίνδυνον τούτον καλώς έγνώριζον τά ιτα
λικά πλοία, ώστε νά τδν άποφεύγωσιν έν τοΐς 
αύστριακοΐς λιμέσιν. Σήμερον αί πλεΐσται τών 
εύρωπαϊκών Κυβερνήσεων παρεδέχθησαν καί 
είσήγαγον τδ τοιούτον αμυντικόν σύστημα, δπερ 
μεγάλως ενδιαφέρει τήν στρατιωτικήν έπιστήμην.

Διονυσίου θερ ειανοΰ "Φιλολογικοί υπο
τυπώσεις”. Έν Τεργέστη 1885. — Τδν τίτλον 
τούτον τδν άπλοΰν καί αφελή φέρει σύγγραμμα 
έμβριθές καί σπουδαΐον τοΰ πρώην συντάκτου 
τής Τεργεσταίας ."Κλειοΰς” κ. Διονυσίου [θε- 
ρειανοΰ. Έν τίυ συγγράμματι τούτω, δπερ μετά 
πλείστου δσου ένδιαφέροντος άνέγνωμεν, ένα- 
ποταμίευσεν ό λόγιος συγγραφεύς πλήθος γραμ
ματικών καί φιλολογικών γνώσεων, αΐτινες δέν 
άποκτώνται ή μετά μακροχρονίους καί σοβαράς 
μελέτας. ’Αρκεί ή άπαρίθμησις τών περιεχο
μένων, δπως πειση έκαστον περί τής σπουδαιύ- 
τητος τού συγγράμματος. Καί τδ μέν πρώτον 
κεφάλαιον πραγματεύεται περί τής παραλλήλου 
πολιτικής καί φιλολογικής άνυπτύξεως τών άρ- 
χαίων Ελλήνων καί παρουσιάζει ήμΐν εικόνα 

σύντομον μέν άλλ’ άκριβή τοΰ μέρους, δπερ 
έλαβεν ή άρχαία Ελλάς είς τον πολιτισμόν καί 
είς τά γράμματα. Τδ δεύτερον μέρος περιέχει 
μελέτην περί τοΰ "Ελληνισμού κατά λεκτικήν 
καί πραγματικήν έννοιαν, πραγματεύεται δηλ. 
ζήτημα ενδιαφέρον τά μάλιστα πάντας ήμας. 
Βεβαίως ούδείς ήδύνατο περί τοΰ ζητήματος 
τούτου κάλλιον νά γράψη ή ό πολυετής συν
τάκτης καί διευθυντής τής τοσοΰτον τδν Ελ
ληνισμόν έν γένει ύπηρετησάσης Τεργεσταίας 
έφημερίδος "Κλειοΰς”, ής ή διακοπή τοσαύτην 
όδυνηράν ένεποίησεν έντύπωσιν. Τδ τρίτον μέ
ρος τέλος τοΰ συγγράμματος περιέχει έκτετα- 
μένην βιογραφικήν καί έπιστημονικήν μελέτην 
έπί ενός τών κριτικωτέρων λογιών τού έθνους 
ήμών, τοΰ πρό τίνος άποβιώσαντος Ίωάννου 
Ν. Οίκονομίδου, τοΰ διάσημου συγγραφέως τών 
" Έποικίων γραμμάτων”. Δέν διστάζομεν ν’ άπο- 
φανθώμεν δτι τοιαύτη ακριβής καί έμβριθής με
λέτη, όποια είναι ή τελευταία αυτή, σπανίως 
έγράφη έν τή ήμετέρα γλώσση · αΰτη [όντως 
έξαντλεΐ τό ζήτημα· είναι δέ καί δίκαια έκτί- 
μησις άνδρός νοημονεστάτου, (δστις, ώς μή 
ώφειλε, διήλθε τδν ίβίον σχεδόν έν άφανεία. 
καί τοΰτο έξ υπερβολικής φιλοτιμίας καί εύαι- 
σθησίας.

Ήλία 1. Ζενεμβίση "Χωρίς Μάνα”. 
Έν Γενεύη 1885. — Τδ χαριέστατον τοΰτο 
ποίημα έγράφη ύπδ τοΰ κυρίου Ήλία Ί. Ζε
νεμβίση καί έξεδόθη έν κομψοτάτω τεύχει. 
Είναι γεγραμμένον είς γλώσσαν δημώδη, άλλά 
συγκινεϊ τοσοΰτον, ώστε άνοίγων τις τδ βιβλίον 
δέν δύναται νά τό άποθέση ή άφ’ ού όλόκληρον 
τδ άναγνώση. Τδ ποίημα παριστα ορφανόν στε- 
ρηθέντα τής προσφιλούς αγκάλης τής μητρός. 
Ώραιοτάτη είναι ή εξής περικοπή, ήν καταχω- 
ρίζομεν ένταύθα ·

“Σείς! που εΐν’ ό δπνος σας γλυκός,
Κ’ άλλος γιά σας στενάζει· 
’Ελάτε, άκολουΟήτε με 
’Στή στέγη πού σκεπάζει 
Τό άνήλικ’ ορφανό.

“Μιλώ ’ς έσάς πού τρέφεσθε 
Μέ τοΰ φτωχού τό αίμα 
Καί μέ τό δάκρυ τοϋ ορφανού! 
’Σ έσάς! πού λέτε ψέμα 
Τήν πείνα, τή ζωρκιά·

“’Σ έσας! όπου δέν βλέπετε, 
Π’ ό κόσμος δέν 9’ άργήση 
Τόν ίδρωτα, τό αίμα του 
Μ’ οργή νά σας ζητήση, 
Πλούσιοι! ‘ς έσάς μιλώ.

“Έλάστε, άκολουθήστέ με 
Νά ίδήτε πώς στενάζει 
Ή απελπισμένη δυστυχία! 
Νά ίδήτε πώς σταλάζει 
Τό δάκρυ τού ορφανού!’’

Λάδι δέν έχει τό άμοιρο 
’Στό λύχνο του νά στάξη, 
Καί τάκουσα δυο τρεις φοραϊς 
Ανώφελα νά κράςη· 
“Μάνα δέν έχω φώς!”

“Μάνα! γιατί δέν άναψες
Τό λύχνο αυτό τό βράδυ; 
Γιατί μονάχο μ’ άφησες;
Φοβούμαι στό σκοτάδι
Νά μένω μοναχό! . . .

“ Γυρμένο μέ τά ροΰχά του 
‘Ρυάζεται, ξεπαγιάζει- 
Μονάχο του u-έ τήν έρμιά 
Τό δάκρυ του λουφάζει
Κϊ ανώφελα θρηνεί! . . .”

ΔΙΑΦΟΡΑ.

ΠΑΡΙΣΙΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΝΑΜΙΚΤΟΙ.

Διαγωνισμός έπί Ελληνικής ύποθέ- 
σεως. Ώς γνωστόν ή έν Παρισίοις σχολή τών 
ωραίων τεχνών προκηρύττει κατ’ έτος διαγω
νισμόν μεταξύ τών τελειόφοιτων· ό δέ βραβευό
μενος άποστέλλεται δημοσία δαπάνη είς 'Ρώμην 
έπί ώρισμένον χρόνον — τριετίαν — ΐνα καί 
έκεΐ συνέχιση τάς σπουδάς του καί τέλειοποι- 
ηθή. 'Ο διαγωνισμός ούτος έτελέσθη καί εφέ
τος, καί ήδη έπί τρεις ή μέρας (τή 20, 21 καί 
22 ’Ιουλίου) έξετέθησαν α: εικόνες τών μετα- 
σχόντων αύτοΰ- τοιαΰται δέ ήσαν δέκα τδν αριθ
μόν. θέμα τοΰ άγώνος έδύθη ύπό τής έπιτροπής 
έκ τής Ελληνικής ιστορίας "Ό Θεμιστοκλής 
έν τω προδόμφ τοΰ Άδμητου,” κατα’ τδ έπό- 
μένον χωρίον τοΰ Πλουτάρχου (Έν βίφ Θεμι
στοκλέους 24), δπερ άνεκοινώθη τοΐς διαγωνί- 
ζομένοις αύτολεςεί έν γαλλική μεταφράσει·

"Ο Θεμιστοκλής διωκόμενος ύπδ τών ’Αθη
ναίων καί Λακεδαιμονίων έρριψεν αύτόν είς 
"έλπίδας παλαιάς καί άπορους καταφυγών πρδς 
"Άδμητον, δς βασιλεύς ήν Μολοττών, δεηθείς 
"δέ τι ’Αθηναίων καί προπηλακισθείς ύπδ τοΰ 
"Θεμιστοκλέους, δτ’ ήκμαζεν έν τή πολιτεία, 
"δι’ οργής είχεν αύτόν άεί καί δήλος ήν, ώς 
"λάβοι, τιμωρησόμενος. Έν δέ τή τότε φυγή 
"μάλλον ό Θεμιστοκλής φοβηθείς συγγενή και 
"πρόσφατον φθόνον δργής παλαιάς καί βασιλικής, 
"ταύτη φέρων έπέθηκεν εαυτόν ικέτης τοΰ Άδ- 
"μήτου καταστάς ίδιον τινα καί παρηλλαγμένον 
"τρόπον. Εχων γάρ αυτόν τδν υιόν όντα παΐδα 
"πρδς τήν εστίαν προσέπεσε, ταύτην μεγίστην 
"καί μόνην σχεδόν άναντίρρητον ηγουμένων ίκε- 
"σίαν Μολοσσών. Ένιοι μέν ούν Φθίαν, τήν 
"γυναίκα τοΰ βασιλέως, λέγουσιν ύποθέσθαι τω 
"Θεμιστοκλεΐ τδ ίκέτευμα τοΰτο καί τδν υιόν 
"έπί τή έστία καθίσθαι μετ’ αύτοΰ.”

Κατά τοΰτο τδ χωρίον, τά πρόσωπα τοΰ πί
νακος έπρεπε νά ώσι τέσσαρα· ό Θεμιστοκλής, 
δ Άδμητος, τδ παιδίον τούτου καί ή σύζυγος 
Φθία. Ταΰτα δέ καί ήκολούθησαν τό θέμα λίαν 
έπιτυχώς καί ύπδ έλληνικόν όντως πνεύμα. Βε
βαίως δέν είμαι αρμόδιος νά εισέλθω είς λεπτο
μερή έξέτασιν τών καθ’ δκαστα τών γραφών 
τούτων· προστίθημι μόνον δτι οί κριταί — και 
τοιοΰτοι ήσαν ή ’Ακαδημία και πρόσθετοι έλ- 
λανοδίκαι — άπένειμαν τδ βραβεΐον τφ κ. Άλε- 
ξίφ Άξιλέττη, καί παρατηρώ, περαίνων τά 
όλίγα ταΰτα, δτι ή κλασική φιλολογία ήμών 
εξακολουθεί παρέχουσα ύλην είς τούς ειλικρινείς 
θαυμαστάς αύτής.

Τά έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικά 
σχολεία. Έπί τή εύκαιρία τών ένιαυσίων 
έξετάσεων τών έν Κωνσταντινουπόλει διαφόρων 
έλληνικών έκπαιδευτηρίων, έπιστέλλεται έκεϊ- 
θεν είς τδν "Χρόνον” τών Παρισίων μακρά άν-

ταπόκρισις πλήρης έπαίνων καί θαυμασμών έπί 
τή προόδω τοΰ έκεϊ ελληνικού στοιχείου είς τά 
γράμματα. Περιορίζομαι είς τήν άναγραφήν δλι- 
γίστών χωρίων τής άπδ Κωνσταντινουπόλεως 
επιστολής· "Τά έν τή πόλει ταύτη ελληνικά 
σχολεία είναι πολυπληθέστερα — άναλόγως τοΰ 
πληθυσμού ή τά ύπδ τής τουρκικής Κυβερνή- 
οεως συντηρούμενα μουσουλμανικά. Έν μόνη 
τη πρωτευούση άριθμοΰνται ύπέρ τά 200, δια
φόρων βαθμών. Διότι πλήν τής μεγάλης τοΰ 
Γένους Σχολής έν Φαναρίφ, τής θεολογικής καί 
εμπορικής σχολής τής Χάλκης, τών έπιφανών 
εκπαιδευτηρίων τών κορασίων " Παλλάδας”, 
"Ζαππείου” καί “Ίωακειμείου”, τών δύο ιδιω
τικών έλληνικών Λυκείων τών ΚΚ. Χατζή- 
Χρήστου καί Μπαχματζίδου, έκάστη έλληνική 
συνοικία κέκτηται εν νηπιαγωγείου, άνά έν δη
μοτικόν καί έλληνικόν σχολείου καί έν παρθε- 
ναγωγεϊον, 15,000 παιδία άμφοτέρων τών φύλων 
διδάσκονται ύπδ δισχιλίων καθηγητών καί διδα- 
σκαλισσών. Τά έτήσια έξοδα τής συντηρήσεώς 
των άνέρχονται είς 2·/2 έκατομ. φράγκων, πη- 
γάζοντα έκ τών εκουσίων εισφορών τοΰ έθνους.’ 
Ποιούμενος δέ περαιτέρω λόγον περί τών εξε
τάσεων και τών έπί τή άπονομή τών βραβείων 
τελετών, άναφέρει λεπτομερώς τά κατά τήν Μ. 
τοΰ Γένους Σχολήν, έκθειάζων τήν φιλογένειαν 
τοΰ Γ. Ζαρίφη· έπειτα τά κατά τήν "Παλλάδα”, 
ήν παραβάλλει πρδς τδ έν Άθήναις’Αρσάκειου, 
καί τά κάλλιστα τών τοιούτου είδους ιδρυμάτων 
τής Εύρώπης. "Ή τελετή τής άπονομής τών 
διπλωμάτων τής "Παλλάδος” — λεγει — εγε- 
νετο έν^ή εύρεία αιθούση τοΰ φιλολογικού Συλ
λόγου τοΰ Πέρα. Πλέον τών χιλίων προσώπων 
παρίσταντο έν αύτή, έχούση χαρακτήρα οικο
γενειακής έορτής λαμπρυνομένης ιδίως έκ τής 
παρουσίας πλείστων κυριών καί δεσποινίδων Έλ- 
ληνίδων, αΐτινες ώραΐαι καί νΰν, ώς άλλοτε, 
είσιν άξιαι ποιητικών ασμάτων.” Τελευτά δέ 
έξαίρων ό έπιστέλλων τήν φιλογένειαν τών Κ. 
Ζαρίφη, Χρηστάκη-Έφένδη Ζωγράφου καί Κων
σταντίνου Ζάππα, δστις κατέβαλε περί τδ έν 
έκατομμύριον φράγκων πρδς ΐδρυσιν τοΰ λαμ
πρού Ζαππείου, καί έν γένει δλων τών Ελλήνων, 
οΐτινες — λέγει — αμα εύπορήσωσι κατά τι, 
θεωροΰσιν ιερόν καθήκον νά συνεισφέρωσι μέρος 
τής έαυτών ούσίας πρδς βελτίωσιν πνευματικήν 
καί ύλικήν τών συμπολιτών των. Κλείει δέ 
διά τών λέξεων· "Πράγματι, αύτός είναι πρακτι
κός πατριωτισμός, τιμών τά μέγιστα τήν ελλη
νικήν φυλήν και ύποσχόμενος αύτή λαμπρόν 
μέλλον.” Κ. Ν. Π μ.

Κατά τδ οικονομικόν έτος 1884—85 ό άριθ- 
μδς τών έν τοΐς άναγνωστηρίοις τοΰ Βρετανικού 
Μουσείου δανεισθέντων βιβλίων άνήλθεν είς 
1,000,450 τόμους. '0 άριθμδς τών άναγνωστών 
άνήλθε κατά τδ αύτδ έτος είς 154,729. Είς 
τήν τεραστίαν ταύτην Βιβλιοθήκην προσετέθησαν 
31,747 τόμοι καί φυλλάδια, έξ ών 3,370 προσε- 
φέρθησαν παρά τών έκδοτών, 5,835 ήγοράσθησαν 
καί τά λοιπά άπεστάλησαν συμφώνως πρός τδν 
περί έκδόσεως τών βιβλίων νόμον. '0 άριθμδς 
τών άποσταλεισών έφημερίδων καί περιοδικών 
άνήλθεν είς 2,890· οί δέ δεθέντες τόμοι ήσαν 
21,621. Έκ τών άριθμών τούτων πας τις έν- 
νοεΐ όποια μεγάλη κίνησις έπικρατεΐ έν τή 
άριστα διωργανισμένη Βιβλιοθήκη ταύτη.

Δημοπρασία χειρογράφων. Τήν παρελ- 
θοΰσαν έβδομάδα έπωλήθησαν έν Λονδίνφ έπι 
δημοπρασία περίεργά τινα χειρόγραφα άντί 2800 
λιρών στερλινών. Μεταξύ τών χειρογράφων ήτο 
εν τοΰ Ολιβιερού Γ ό λ δ σ μ ι θ, δπερ£ έπωλήθη 
άντί λ. 32 ■ τδ χειρόγραφον τοΰ "Προμηθέως”

τοΰ λόρδου Βύρωνος λ. 30, τοΰ ίδιου ' Ή πο
λιορκία τής Κορίνθου” λ. 115, δώδεκα έπι- 
στολαί τοΰ ‘"Άγγλου μυθιστοριογράφου” Di
ckens λ. 16, δκτώ έπιστολαί τοΰ Γ. Βασιγ-
κτώνος λ. 30, καί μία έπιστολή τοΰ Φιλίππου 
Μελάγχθονος λ. 7>/ϊ· Ή συλλογή δλη τών 
χειρογράφων τούτων άνήκεν εις τδν πρδ μικρού 
άποβιώσαντα Φ. Νέΰλωρ.

Αίνιγμα 351.
Αύλδς δέν είμαι, δέν είμαι λύρα,
Ούτε ζέφυρου έχω πνοήν,
Κι’ βμως σοί τέρπω μέ τδν γλυκύν μου 
Ήχον πολλάκις τήν άκοήν.

Έξηπλωμένος κεΐμ’ έπί κλίνης, 
Κείμαι χαρίεις καί φυσικά.
Νάρκη πλήν όμως δέν μέ προφθάνει, 
Ούτε δ ύπνος δέν μέ νικά.

Φεύγω, ώς φεύγει ταχύς ό χρόνος· 
Είμαι τοΰ βίου ό χαρακτήρ.

*Αν μ’ εύρης, φίλε, θά σ’ επαινέσω·
Δι’ αύτδ δέν είσαι πλήν καί φωστήρ.

Ν.

Πρόβλημα 352.
( Ιππβιον άλμα.)

λάμ τουν 3 /κυτ ’περ πως καί θε

τα ρο πα δ 1 τα α πα V 
η

νό έ 0 αοΰ νε κι φιας ρια

ψυ φαι pt V α στέ μουν τού

λα έν τ’ ά Β πε λά μορ

έ /.ή νυ κου’ 00 μέ σα ραίο

χτιά Γ*0 καί να να μα ώ τ’ έ

μου μιά σ’έ -ή τής σέ « ω με

Ν.

Πρόβλημα 353.
j^*»*«* κ**«* ύ*** π****** π****.
Συμπληρωθήτωσαν αί λέξεις, έξ ών αποτε- 

λεΐται γνωμικόν.

Πρόβλημα 854.
Δ** J*»«***«HMl 0** ά***** 

’Επίσης ώς τδ άνω.

Πρόβλημα 355.

ψευ βου βο
—

ω τας σιν

δι δεις α

φο λας καν

Αί άνω συλλαβαί καταλλήλως τοποθετού
μενα! σχηματίζουσι γνωστόν γνωμικόν.;

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 346. Αινίγματος 347.
Άρά—Βία. Τέρας —Κεράς— Γέρας-Πέρας.

Προβλήματος 348.
Ζ ήσσα. άννα.
— ππος. Κ» νήρ.
ζ: ύκνος. Μ κάφος.
> ρκτος. Μ οφός.
— ον. > νθραξ.
> νθος. > έων.

— σθμός.
> κρα.

Προβλήματος 349.
Λαγκάδια.
Καρύταινα.

Όρχομενός.
Τρίπολις.

Προβλήματος 350.

Μ Μ 1
Ε Α Α

Γ Ρ Μ
Λ Ρ Κ Α Δ 1 Α

Λ Η Ρ
Α Ω I

Κ Ν Σ

" Ελνααν. Τά 343, 345 ή δεσποινίς Έρ. Ζέρρου 
έν Προόση, ή Κυρία A. Κ. έν Άλεξανδρεία, καί ό 
ζ. Βασίλειος Ε. Βασιλάς έν Τεργέστη· τά 343, 
344 καί 345 ,ή κυρία Μαρία X. Δασκαλάζη έν 
Σμύρνη, ό κ. Κ. Τσ. Βάγιας έν Βραΐλα, καί είς συν
δρομητής έν ‘Ροβτοβίφ· τά δέ 346, 347, 340 ό κ. Δ. 
Ν. Φραγκόπουλος έν Γαλαζίφ.

Βάτραχος καπνίζων. ’Ιδού πείραμα εί- 
κολον καί άστεΐον. Πρόκειται περί ίδεότητος, 
ήν έχοοσιν οί βάτραχοι νά καπνίζωσι σιγαρέττον. 
Τδ πείραμα έκτελεΐται ώς εξής. Τοποθετείς 
βάτραχον μέτριου μεγέθους, μάλλον εύτραφή, 
έπί τραπέζης καί διά τής άριστερας χειρύς κρα
τείς άκίνητον τήν κεφαλήν του, (καλόν είναι νά 
φορής πρδς τοΰτο χειρόκτια) διά δέ τής δεξιάς 
εισάγεις μικρόν τεμάχιον ξύλου είς τήν άκραν 
τοΰ στόματός του μεταξύ τών δύο σιαγόνων. ‘Ο 
βάτραχος παρενοχλούμενος άνοίγει τό στόμα του 
ύπερμέτρως. Τότε ετερος τών παρισταμένων 
εισάγει τδ καλώς άνημμένον σιγάρον (μικρό- 
τερον κατά τδ ήμισυ τών συνήθων σιγάρων) εις 
τό στόμα τοΰ βατράχου, έξαγομένου τοΰ ξύλου. 
'0 καπνός μετ’ ού πολύ ζαλίζει τδ ζώον, βπεο 
άφίνεται [έλεύθερον, καί ροφά μηχανικώς τδν 
καπνόν. Τό σιγάρον μετά παρέλευσιν δέκα λε
πτών τής ώρας είναι καπνισμένον έντελώς. Πολ
λάκις έξετέλεσα τήν μικράν καί άθώαν ταύτην 
διασκέοασιν, γράφει ό έπιστέλλων, καί πάντοτε 
αρκετήν έπροξένησεν ίλαρότητα είς τούς παοευ- 
ρισκομένους. Πράγματι ούδέν άστειότερον βα
τράχου έκπέμποντος νέφη καπνού έκ τών ρω- 
θώνων του καί βλέποντος περί έαυτδν μέ άπο- 
ροΰντας καί βλακώδεις δφθαλμούς. Απαιτείται 
δύναμίς τις δπως [ύπερνικήση τις τήν άηδίαν, 
ήν προξενεί ή ψαΰσις τοΰ βατράχου· ούχ’ ήττον 
δμως τδ διασκεδαστικδν τοΰ .πράγματος είναι 
άρκοΰσα διά τδν κόπον καί τήν άηδίαν άμοιβή.

'ν.
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έπιστρέφονται.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ» ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΔΟΤΑ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής Βιώρυγος 

Σουέζ), είς Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαΐδ, νΑδεν, Βομβάης, 
Κολόμβου, Πέναγγ καί. Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνάς είς τάς 
4 μ. μ.

Είς Καλκούτταν διά Πόρτο-Σαΐδ, Σουέζ, “Αδεν καί Κολόμβου τή 15 ’Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγούστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 'Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.

Επί τής γραμμής Τεργίστης-Βομβάης τά ατμόπλοια θίλουσι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταξύ δέ’ Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, έναλλάξ διά Φιούμιον, Βρεντησίου, Πειραιώς, και διά 
’Αγκώνος κτλ.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 Ιανουάριου) τή 6 μ. μ. 
είς Φιούμιον, Κέρκυραν, Πάτρας, Κατάκωλον, Καλάμας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Τό Σάββατον τή 2 μ. μ. είς Κωνσταντινούπολιν μέ προσέγγιαιν είς Κέρκυραν 
καί Πειραιά· είτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τοϋ Εύξείνου Πόντου (τής μαύρης 9α- 
λάσσης) καί τοϋ Δουνάβεως.

ΕΙΣ ΤΓΝ1ΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπό τής 4 Ίανουαοίου 
είς τάς 4 μ. μ. διά ’Αγκώνος, Βάοης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν’Αγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμίου).

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρδς το Πόρτο-Σαΐδ καί τήν Συρίαν).
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Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης έβδο
μάδος.

ΓΙλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύβυνσις ζαί τό Γενικόν 
Πρακτωρεϊον τοϋ αύστρο-ουγγρικοϋ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6).

ΛΕΞΙΚΟΝ 
ΕΛΛΗΝΟ-ΑΡΑΒΙΚΟΝ 

περιέχον τάς κυριωτέρας καί χρησιμωτέρας λέξεις καί φράσεις ήρμηνευ- 
μένας άραβιστί δι’ έλληνικών χαρακτήρων καί παράρτημα διαιρούμενου είς 
τρία μέρη· Αί Περιγραφήν τών έπισημοτέρων πόλεων καί μνημείων τής 
Αίγύπτου· Β'. Τάς έθνικάς καί θρησκευτικός έορτάς τών Αιγυπτίων· 

Γ'. Γά ήθη, έθιμα, δοξασίας καί προλήψεις τών ’Αράβων κτλ.

Συνταχθέν 
η* - ύπό

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ I. ΠΕΝΤΑΚΗ.

Έχδοθέν άναλώμασι 

τοΰ Ελληνικού βιβλιοπωλείου "Φοίνικος” 

ΙΙΕΤΡΟΤ ΣΑΡΑΝΤΗ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ
ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ 

πρδς χρήοιν τών περί ταύτην ασχο
λούμενων

ύπό

Δ. Η. Οίχονομίδον.

Έ ν Λειψία

W. DRUGULIN 
1885.

ΘΩΜΑ Α. ΠΑΣΧΙΔΟΥ

ΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΥΠΕΡ ΕΛΑΑΛΟΣ.

if

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ 1885.

Έν Βουκουρεστίοις 
1885.

ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑι

1885.

Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΓ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΑΣΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

1885.

ΜΙΛΤΩΝΟΣ

ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 

έμμετρος μετάφρασις 

’Αλεξάνδρου Σ. Κάσδαγλη.

Έκδοσις πολυτελής μετά εικόνων

ύπό

Gustave Dori.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ.
Μελέται περί τοϋ βίου ζαί τής γλώσσης 

τοϋ Έλληνιζοϋ λαού.

Σ. Δ. Τοΰ σπουδαίου τούτου έργου τοϋ γνωστού συγγραφέως έξεδόθη 
ή Αγγελία. Συνδρομηταί έγγράφονται παρά τώ Κυρίω Άνέστη Κων- 
σταντινίδη, βιβλιοπώλη καί έκδοτη έν Άθήναις.

Έν Λειψία

1884.

W. DRUGULIN.

Έκδίδεται κατά τεύχη· τιμή έκάστου 
τεύχους μάρκαι 2.

Μ. MINGHETTI.
Τά πολιτικά κόμματα καί ή τούτων 
έπέμβασις είς τά τής δικαιοσύνης 

καί τής διοικήσεως.

Μετάφρασις έκ τοΰ Ιταλικού 

καί εισαγωγή

Γ. Μίκονίου
βιοάχτορος τής Νοαιχής.

1
ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι

W. DRUGULIN

1885.

Εδρηται παρά τφ τυπογραφείφ 
W. Drugclin

έν Λειψία, καί τιμάται φράγκων 5.

Διευθυντής καί έκδότης· Δρ. I. ΓΙΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 41.

Χαρτοπωλεϊον ■ Β. ΣΙΓΙΣΜΟΤΝΔΟΤ έν Βερολίνφ, Φραγκοφόρτη καί Λειψία. — Τύποις· Γ. ΔΡ01Τ0ΥΛΙΝ0Τ έν Λειψία.


