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Η ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ
ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ.

(Μετά είκόνος, ορα σελ. 129.)

μία χώρα ΰποστή κατά τό διάστημα 
αιώνων πολλά; πολιτικά; μεταβο- 
καί περιέρχηται εΐ; τήν κυριαρχίαν 

διαφόρων έθνών, διατηρεί και ‘ίχνη τινά τή; 
διαοάσεως τών τοιούτων εθνικοτήτων. Τοΰτο 
παρατηρόΰμεν ίδιοι; έν τή ήμετέρα πάτριοι, τή 
υπόσταση τοσαύτας μεταβολά; τή; τύχη;, καί 
ή; τδ έδαφος τοσοΰτοι διάφοροι έπάτησαν λαοί. 
Έκεΐνος δ λαός, δστις ιδίως πολλά ίχνη τής 
διαβάσεω; αύτοΰ έγκατέλιπεν έν Έλλάδι, εΐναι 
οί Βενετοί, διότι οί Βενετοί, κατακτηταί ισχυροί 
καί πλούσιοι, έζήτουν δι’ δλων τών μέσων νά 
έξασφαλίσωσι τάς κτήσεις των διά τών κατ’ εκεί
νους τοΰς χρόνους έν χρήσει υπαρχόντων Αμυν
τικών μέσων, φρουρίων, επάλξεων, προχωμάτων, 
τειχών κ. τ. τ. Εί; τοΰς Βενετοΰς όφείλομεν 
τά ισχυρότερα τής Πελοπόννησου φρούρια, τά 
μέχρι τών νεωτέρων χρόνων θεωρούμενα άπόρ- 
θητα, οίον τδ ΙΙαλαμήδιον, τά φρούρια τής 
Μεθώνης καί Κορώνης, τής Πύλου κ. άλ. Έ 
Χαλκίς εΐναι ώ; έκ τή; φυσική; αύτή; θέ
σεως πόλις οχυρά· επόμενον ήτο, οί ζητοΰν- 
τε; νά έςασφαλίσωσι τήν πρδ; τήν πλουσίαν 
νήσον Εύβοιαν κλείδα ταύτην, νά σκεφθώσι περί 
δχυρώσεω; σημείου έπικαίρου τοσούτον. Τοΰτο 
έπραξαν οί Τούρκοι, άμα κυριεύσαντες τήν νή
σον έν έτει 1-170, τούτο καί κατόπιν οί Βενετοί. 
Σήμερον βεβαίως μέ τά; προόδου; τής στρατι
ωτικής δλα τά φρούρια ταΰτα καθίστανται σχε
δόν άχρηστα. Άλλά διά τδν περιηγητήν, τδν 
μελετώντα έν Έλλάδι τάς διαφόρους τών περι
πετειών της φάσεις, και τδ έλάχιστον 'ίχνος τών 
παρελθόντων χρόνων μεγάλοι; κινεί τδ ένδιαφέ
ρον, καί μάλιστα δπόταν μετά τών ιστορικών 
Αναμνήσεων συνδέεται καί τδ γραφικόν καί ρω- 
μαντικδν τή; τοποθεσίας.

Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ύπό Ιουλίου Καίσαρος (47 πρ. Χρ.).

Ιστορική μελέτη.

(Μετά είκόνος, ορα σελ. 133.)

Ν τών σπουδαιότερων συμβάντων τής 
βασιλείας τοΰ Ιουλίου Καίσαρος εΐναι 
άναμφιβόλως καί ή έν έτει 47 πρδ 

Χριστού γενομένη ύπ’ αύτοΰ πολιορκία τής 
Αλεξάνδρειάς, περί ή; ολίγα μέχρι τοΰδε 
έγράφησαν.

Πρδ; άκριβεστέραν κατανόησιν τοΰ έπεισο- 
δίου τούτου, άνάγκη νά περιγράψωμεν έν ολί
γοι; τήν θέσιν τή; μεγάλη; έκείνης πόλεως, 
ήτις καί έν τή άρχαιότητι καί σήμερον έτι έφελ- 
κύει τήν προσοχήν τοΰ κόσμου. Ή ’Αλεξάνδρεια 

ήτο έκτισμένη παρά τήν θάλασσαν, περιεκυκλοΰτο 
δε ύπδ διαρκούς προχώματος· πρδ; νότον τοΰ 
άνατολικοΰ αύτή; τμήματος έξετείνετο πεδιάς 
βαλτώοης. Απέναντι τή; πόλεως, παράλληλος 
πρδς τήν παραλίαν, εύρίσκετο νήσος στενή, ή 
νήσος τοΰ Φάρου καλουμένη. μήκος έχουσα τριών 
περίπου χιλιομέτρων· νοτιοδυτικώ; αύτής έξε
τείνετο σειρά σκοπέλων καί ύφάλων, δι’ ών 
στεναί ΰπήρχον δίοδοι πρδ; τήν παραλίαν. Έτέρα 
σειρά ύφάλων περιέβαλλε καί τδν λιμένα.

Ίον πύργον τοΰ Φάρου άνήγειρεν ό έκ Κνίδου 
Σώστρατος τή διαταγή Πτολεμαίου τοΰ Φιλα- 
δέλφου.*) Συγχρόνως μέ τδν φάρον κατεσκευ- 
ασθησαν καί δύο προκυμαία·., ών ή μέν προε- 
φύλαττε τδ βόρειον τοΰ λιμένος μέρος, ή δέ 
συνέδεε τήν νήσον τοΰ Φάρου μετά τής ξηρά:. 
Η δευτέρα αΰτη προκυμαία έχωρίζετο διά δύο 

γεφυρών εί; τρία τμήματα, ώχυρομένα διά δύο 
πύργων. Πιθανόν τδ μεσαΐον τμήμα νά ήτο 
έκτισμένον έπί πασσάλων, διότι τοΰ τμήματος 
τούτου ούδέν ίχνος οικοδομής διεσώθη μέχρι 
σήμερον. Προϊόντος τού χρόνου, ένωθείση; όρι- 
στικώς τή; νήσου μετά τή; ξηρά; διά τής έπι- 
σωρεύσεως τών άμμων, έσχηματίσθη ισθμό; εύ
ρος, έφ' ού κεΐται ή σημερινή πόλις τής ’Αλε
ξάνδρειάς. II κατασκευή τών δύο προκυμαιών 
είχε σκοπόν τήν διευκόλυνσιν τής άγκυροοολή- 
σεω; τών πλοίων καί τδν χωρισμόν τοΰ μεγάλου 
λιμένος άπό τοΰ μικρού. Έν τω μεγάλω λιμένι 
οί ’Αλεξανδρινοί περιώρισαν τά; έργασία; τή; 
άμύνης, διότι ένταΰθα ύπήρχε καί ό μέγας ναύ
σταθμος, ύπδ τδ τείχος τοΰ όποιου έζήτησαν 
καταφύγιον. '0 Καΐσαρ, κυριεύσας τδ στενόν 
τοΰ Φάρου, είσήλθεν είς τόν μέγαν λιμένα καί 
άπεβιβάσθη έπί βραχίονος συνδεομένου μετά τού 
φρουρίου. Παράδοσί; τι; λέγει, οτι ή Κλεο
πάτρα φεύγουσα έπί σχεδία; διέφθειρε τόν φύ
λακα τοΰ Φάρου καί έπεισεν αύτόν νά Αφαίρεση 
τήν αλυσσον, τήν κλείουσαν τήν είσοδον τοΰ 
λιμένος. 'II παράδοσί; αΰτη εΐναι κάπως απί
θανο;· πρδς τί νά κλείση τι; τήν νύκτα κατα
φύγιον, ού τήν είσοδον φωτίζει; Μεταβαίνομεν 
ήδη είς τδ ιστορικόν μέρος. Ίδοΰ ή διήγησις 
αύτοΰ τοΰ Καίσαρος.

'Ο Καΐσαρ, διαμείνας έπί τινα χρόνον έν’Ασία, 
έμαθεν δτι ό Πομπηΐο; μετέβη εί; Κύπρον- ύπο- 
θέτων δτι ό Αντίπαλό; του διηυθύνετο πρδς τήν 
Αίγυπτον, ένθα έχων οπαδούς ήδύνατο νά εΰρη έπι- 
κουρίαν, μετέβη εί; ’Αλεξάνδρειαν μετά στρατού, 
δν μετέφερεν έκ Θεσσαλίας, μετά δευτέρου σώ
ματος στρατού, δπερ είχε ζητήσει παρά τοΰ έν 
Άχαία στρατηγού του Κοΐντου Φουρίου καί 
μετά 800 ιππέων. '0 στρατός οΰτος μετεκο- 
μίσθη διά δέκα τριήρεων έκ 'Ρόδου καί πλοίων 
τινων έξ ’Ασίας. At δύο λεγεώνες δέν περι- 
εΐχον πλέον τών 3200 άνδρών, διότι πολλοί 
τετραυματισμένοι ή κεκοπιακότες είχον μείνει 
καθ’ οδόν. Άλλ’ ό Καΐσαρ, βασιζόμενος είς 
τήν έπιρροήν τοΰ δνόματός του και μή φοβού-

*) Κατά, τήν παράδοσίν ό πύργος οΰτος έκ λευκού 
μαρμάρου εΐχεν ύψος 300 σπιθαμών. Έπί τής κορυφής 
αύτοΰ ήνάπτετο φανός πρός οδηγίαν τών πλοίων. Ίσως 
τό Βψος εΐναι ύπερβολικόν· οπωσδήποτε δμως τό οικο
δόμημα τοΰτο ήτο περίεργον ύπό πολλάς επόψεις καί 
ισχυρά τοΰ λιμένος προστασία (mirilicis operibus ex- 
tructa). 

μένος νά εΰρη σπουδαίαν άντίστασιν ούδαμοΰ, 
δέν έδίστασε νά έκστρατεύση μετά δυνάμεω; 
τόσον μικρά;. Έν Αλεξάνδρειά έμαθε τδν θά
νατον τοΰ ΓΙομπηίου. Άμα άποβιβασθείς εύρε 
τήν πρώτην Αντίστασιν έκ μέρους τών οπαδών 
τοΰ βασιλέως· άλλά εύκόλω; κατηύνασε τήν 
αραχήν ταύτην. Ία; έπομένα; ήμέρα; αί τα- 
ραχαί έπανελήφθησαν, καί είς πολλά μέρη τής 
πόλεως έφονεύθησαν πολλοί στρατιώται ύπδ τοΰ 
ΐςήμμενου πλήθους. Ένώπιον τών δυσχερειών 
τούτων ό Καΐσαρ πολιορκημένος έν τώ λιμένι 
παρα τών σφοδρών βορείων άνέμων, διέταξε τδν 
έξ Ασίας στρατόν καί τοΰ; άνδρα; τοΰ Πομ- 
πηίου νά προσέλθωσιν εί; αύτόν. Χωρί; δμως 
νά περιμείνη τήν έπικουριαν ταύτην, σκεπτό- 
μενος δτι έργον τών Ρωμαίων καί αύτοΰ, ώς 
ύπάτου, ήτο νά καταπαύση τάς μεταξύ τών δύο 
βασιλέων άναφυείσα; διαφοράς, παρήγγειλε τώ 
νέω βασιλεΐ Πτολεμαίου καί τή άδελφή αύτοΰ 
Κλεοπάτρα νά διαλύσωσι τοΰς στρατούς των καί 
νά ύποοάλωσιν αύτώ τήν διαιτησίαν χωρίς νά 
προβώσιν εις τήν διά τών οπλών διεξαγωγήν 
τής διαφοράς. Ό τοποτηρητής δμως τού βασι- 
λέως, Ποθεινός, προσεκάλεσε κρυφίως τδν στρα
τόν είς τήν Αλεξάνδρειαν έκ Πηλουσίου καί 
άνέθεσε τήν διοίκησιν αύτοΰ εί; τδν Άχίλλαν .. . 
Έν ω ό Καΐσαρ διαπραγματεύεται πρό: ειρη
νικήν λύσιν τής μεταξύ τοΰ Πτολεμαίου καί τής 
άδελφή; του άναφυείσης διαφοράς, μανθάνει 
αίφνης τήν άφιξιν τοΰ έξ είκοσι χιλιάδων άν
δρών συγκειμένου βασιλικού στρατού, μή έχων 
δέ άρκούσας δυνάμεις δπω; άντιπαραταχθή 
κατ’ αύτού έξωθεν τών τειχών, έτήρησε τάς έν 
τή πόλει θέσει; του καί τοΰς άνδρα; του έν 
δπλοις. Τή προτροπή αύτοΰ ό Πτολεμαίος άπέ- 
στειλε τόν Διοσκορίλλην καί τδν Σεραπίωνα είς 
τον στρατόπεδό* τοΰ Άχίλλα δπω; μή προχωρήση. 
Οί δύο ούτοι απεσταλμένοι φονεύονται καί ό Καΐ
σαρ συλλαμβάνει τόν νεαρόν βασιλέα. Ό δέ Άχίλ
λα;, πλήρης πεποιθήσεως εί; τδν στρατόν του καί 
περιφρονών τοΰς ολίγου; άνδρα; τοΰς περί τόν 
Καίσαρα, κατέλαβε τήν πόλιν τή; Αλεξάνδρειά; 
έκτο; τοΰ μέρους εκείνου, έν ο> εύρίσκετο ό στρα
τός τοΰ υπάτου· άλλ’ ό Καΐσαρ τοποθέτησα; 
τοΰς άνδρας του είς τά; οδούς άντέστη είς τήν 
έφοδον. Ταύτοχρόνως αιματηρά καί πεισματώ
δη; σύγκρουσίς έλαβε χώραν παρά τδν λιμένα, 
ένθα οί άνδρες τοΰ Καίσαρος ήναγκάζοντο ν’ άπο- 
κρουσωσι τους εχθρούς, ζητούντο; νά κυριεύσωσι 
τά ελλιμενισμένα πλοΐα. Μεταξύ τών πλοίων 
τούτων ΰπήρχον 50, τά όποια είχον άποσταλή 
τώ Πομπηΐφ ώ; έπικουρικά, καί τά όποια μετά 
τήν έν Φαρσάλοι; μάχην μετέβησαν είς τήν 
Αίγυπτον ήσαν τριήρεις καί πεντήρεις, ελλη
νική; κατασκευής, έντελώς έξωπλισμέναι καί 
έτοιμοι πρός πλοΰν. Πρδς τούτοις ήσαν έν τώ 
λιμένι καί 22 κατάφρακτα πλοΐα. Έάν οί εχ
θροί έπετύγχανον εις τήν έπιχείρησιν ταύτην, 
θά έκυρίευον τδν στόλον τοΰ Καίσαρος καί θά 
έγίνοντο κύριοι τοΰ λιμένος καί τή; θαλάσσης- 
ό δέ ρωμαϊκό; στρατό; θά έμενεν έστερημένο; 
έπικουρίας καί τροφών, 'ί’ς έκ τούτου ή σύγ- 
κρουσις ήτο είς άκρον πεισματώδης, διότι οί 
μέν έμάχοντο ύπέρ Αποφασιστικής νίκης οί δέ 
υπέρ τής σωτηρίας αύτών. Τέλος δ Καΐσαρ 
ενίκησε, καί έννοών δτι διά τών άσθενών δυνά
μεων του δέν ήδύνατο νά ύπερασπισθή παντα- 

χόθεν έπιτυχώς, διέταξε νά καύσωσι τά πλοία*) 
καί έκεΐνα άκόμη τά όποια ήσαν έν τφ ναυ- 
στάθμω- ταύτοχρόνως δέ άπέστειλεν άπόσπασμα 
στοατοΰ πρό; κατάληψιν τοΰ Φάρου. Ό Φάρος 
εΐναι οικοδόμημα υψηλόν, έκτισμένον έπί νήσου 
φερούση; τδ όνομα τοΰτο καί ΰπερασπιζομένη; 
τόν λιμένα τή; Αλεξάνδρειάς. Έπειδή δέ οί 
άρχαΐοι βασιλείς κατεσκεύασαν προκυμαίας, 900 
βημάτων (μέτρων 1323) μήκους, ή νήσος τοΰ 
Φάρου εύρίσκεται συνδεοεμένη πρδς τήν πόλιν 
διά στενή; όδοΰ καί διά γεφύρας· κατοικεΐται 
οέ ύπό Αιγυπτίων, ών αί οίκίαι άποτελοΰσι κω- 
μόπολιν έχουσαν σημασίαν πόλεως οχυρά;. Οί 
κάτοικοι αύτής εΐναι λησταί διαοπάζοντες τά 
πλοΐα, τά όποια τρικυμία ή έλλειψις ναυτικών 
γνώσεων τών κυβερνητών αύτών άπέτρεψαν άπο 

'Ο πορθμός 
ώστε δέν δύνα- 

τήν θέλησιν τών 
τδν λόγον τοΰτον 

ςρός κατάληύιν 
ρουράν. Ούτως 

διά θαλάσση; 
παρά τών

λιμένος εισόδου, 
τόσον στενός, 
διαβή παρά 
πύργον. Διά 

ιρατδν

τής ευθείας τοΰ 
τοΰ Φάρου είναι 
ταί τι; νά τδν 
φρουρούντων τδν 
ό Καΐσαρ άπέστειλε 
τοΰ Φάρου καί έθεσεν έν αύτώ 
ήδύνατο ελευθέρου; να 
έπικουρίας καί τροφάς, 
πλησιοχώρων πόλεων, 
πόλεω; αί συγκρούσεις ήσαν 
το;, καί έκάτερον 
ρήσε τάς θέσεις του. 
κυριώτερα σημεία, 
νυκτός, 
εί; τδ σύμπλεγμα 
σα; ήμέρ 
φόρων 
αύτών συγκοινωνίαν καί μή άναγκασθή νά μά- 
χηται

λαμβάνη

τά άλλα μέρη τής 
άνευ 

τών μαχομένων 
'Ο Καΐσαρ, 

ώχύρωσεν

ά;
Εί; . Γ ι ι · 

άποτελέσμα- 
μερών διετή- 
κατέχων τά 

αύτά έν καιρφ 
αύτδ; δέ έτοποθετήθη έν οικία άνηκούση 

τών Ανακτόρων. I ά; έπιού- 
’.ρας κατεγίνετο είς δχύρωσιν τών δια
θέσεων, δπω; εξασφάλιση τήν μεταξύ . . . - — 1 /

του.

πρό; διατήρησιν αύτών. Έν τώ μεταξύ 
ή νεωτέρα άδελφή τοΰ Πτολεμαίου, έλπίζουσα 
νά καταλάβη τόν χηρεύοντα θρόνον, μετέβη 
παρά τώ Άχίλλα, δπω; διευθύνη μετ’ αύτοΰ 
τά; κινήσει; τοΰ στρατού · άλλα μετ ού πολύ 
οί δύο ούτοι Αρχηγοί ήλθον εί; σύγκρουσιν, ήτι; 
μεγάλω; ωφέλησε τοΰ; στρατιώτας, ού; έκά- 
τερο; διά δωροδοκιών προσεπάθει νά ελκύση 
πρδς τδ μέρος του. Ουτω διέκειντο τά τών 
έχθρών, δτε ό Ποθεινός, τοποτηρητής τοΰ νεα
ρού βασιλέως, άπέστειλεν Ανθρώπους πρδ; τδν 
Άχίλλαν, δπω; τδν παρακινήσωσι νά μή άπο- 
λέση τδ θάρρος του άλλά νά έπιμένη. Άπο- 
καλυφθείση; τής προδοσία; ταύτη; ό προδότης 
Ποθεινός κατεδικάσθη είς θάνατον. Ίοιαύτη ήτο 
ή άφορμή καί ή πρώτη άρχή τού πολέμου τής 
Αλεξάνδρειάς κατά τήν διήγησιν τοΰ ’Ιουλίου 
Καίσαρος.

Έκραγέντο; άπαξ τοΰ πολέμου έν Αλεξάν
δρειά ό Καΐσαρ οΰ μόνον δλα του τά πλοΐα 
μετεκάλεσεν έκ 'Ρόδου, έκ Συρίας καί Κιλικίας, 
άλλά καί τοξότα; έκ Κρήτης μετέφερε καί ίπ-
πεις τού Μάλχου, βασιλέως τής Ναβοτανίας, 
καί έδωκε διαταγά; εί; ολας ζας πέριξ έπαρ- 
χία; νά τώ άποστείλωσι μηχηνάς πολιορκητικά:, 
τροφάς καί έπικουρίας. Έν τώ μεταξύ νέα 
προσέθετεν οχυρώματα· τά Ασθενέστερα μέρη 
τών περιτειχισμάτων δχυρούνται διά χελωνών 
(Αμυντικών έργων τών 'Ρωμαίων) καί έλεπό- 
λεων έν τοΐς τοίχοι; τών καταληφθεισών οικιών 
Ανοίγονται μεγάλαι δπαί, έν αΐς τίθενται κριοί 
προς κατεδάφισιν τών τοίχων τών πλησίον οι
κιών. Τά έπιθετικά ταύτα έργα κρίνονται Αναγ
καία, διότι αί οίκίαι τής Αλεξάνδρειάς λιθό
κτιστοι καί άνευ ξύλων, θολωταί καί μέ στέγας 
πλινθόκτιστους δέν ήτο δυνατόν νά καταστρα- 
φώσι διά τού πυρός. 'Ο κύριος σκοπός τοΰ

*) 0 Καΐσαρ όέν έπυρπόλησε τά πλοΐα, τά μετα-
κομίσαντα αύτόν εί; Αίγυπτον, και τά όποια εϋρίσκοντο 
ήγκυροβολημένα ζαΐ προπεφυλαγμένα άπό πόσης έπι- 
θέσεως.

Καίσαρος ήτο νά άπομονώση τά δύο μέρη τής 
πόλεως, χωρίζων αύτήν εί; τδ σημεΐον, δπερ 
ένεκα τών ελών ήτο τδ στενότερον οΰτω θά 
ήδύνατο ν’ άποστείλη βοήθειαν εί; τά μέρη, 
ένθα έγίνετο ή έπίθεσι; καί νά έχη έν Αφθονία 
τδ άναγκαιοΰν αύτώ ΰδωρ, οΰ ή έλλειψι; εν τή 
πόλει ήτο έπαισθητή. Δι’ αύτόν ή πεδιάς ήτο 
καί διά τό ΰδωρ καί διά τδ χόρτον σημεΐον τα 
μάλιστα σπουδαίου.

Άλλά ζαί οί Αλεξανδρινοί δραστηρίως είρ- 
γάζοντο· εΐχον Αποστείλει είς τάς πλέον άπο- 
κέντρους έπαρχίας Ανθρώπους πρδς στρατολογίαν, 
είχον συσωρεύσει έντδς τής πόλεω; πλεΐστα; 
μηχανάς καί βέλη, καί ιδρύσει διάφορα εργο
στάσια πρό; κατασκευήν καί έπισκευήν οπλών. 
"Ολοι οί δούλοι, οί έχοντε; ήλικίαν νά φέρωσιν 
όπλα, εΐχον καταταχθή είς τδν στρατόν- οι δέ 
κύριοι αύτών ήναγκάζοντο νά τοΰς όπλίζωσι καί 
νά τοΰς τρέφωσιν. Οι παλαιοί στρατιώται ήσαν 
τοποθετημένοι είς τά διάφορα τής πόλεως τμή
ματα. Εί; δλας γά; όδοΰ; καί τάς διασταυρώ
σεις αύτών εΐχον άνεγέρθή λίθινα προχώματα, 
τριάκοντα ποδών ΰύους. Τά ταπεινότερα δέ 
μέρη τής πόλεω; ΰπερασπίζοντο ύπδ μεγάλων 
πύργων μέ δέκα πατώματα· ΰπήρχον καί άλλοι 
πύργοι κινητοί, συρόμενοι διά τροχών πρδ; τά 
μέρη, ένθα παρίστατο ή Ανάγκη αύτών.*)

Οί κάτοικοι τή; πλούσια; ταύτης πόλεω; 
ήσαν τόσον εύφυεΐ;, ώστε βλέποντε; μόνον τά 
έργα τών Ρωμαίων έμιμούντο Αμέσως αύτά 
μετά σπανία; έπιτηδειότητο;· έφαίνετο δέ δτι 
οί 'Ρωμαίοι ήσαν οί μιμηταί αύτών. Οί πρού
χοντες ήσαν οί τήν Αντίστασιν συμβουλεύοντες · 
ό λαός τών Ρωμαίων, έλεγον έν τοΐς διαβου- 
λίοις αύτών, προσπαθεί βαθμηδόν νά έγκατα- 
σταθή είς τδ βασιλείαν ήμών. Πρδ ολίγων έτι 
έτών ήλθε πρώτος ό Γαοϊνος εί; τήν Αίγυπτον 
μετά στρατού· ό Πομπήϊο; Απεσύρθη μετά τήν 
ήττάν του · τώρα δέ ήλθεν ό Καΐσαρ μετά στρα
τού πάλιν, καί ό φόνος τοΰ ΙΙομπηΐου δέν Απο
τρέπει τον Αντίζηλόν νά καταλάβη τήν χώραν. 
Έάν δέν αναγκάσωμεν τοΰς 'Ρωμαίους ν’ απο- 
συρθώσιν, ή Αίγυπτος θά καταστή επαρχία ρω
μαϊκή· άλλως τε πρέπει νά σπεύσωμεν, διότι 
ό Καΐσαρ εύρίσκεται ενεκα τής κακής τοΰ έτους 
εποχή; πολιωρκημένος έντδς τού λιμένος καί ή 
προσέλευσι; έπικουριών ώ; καί ή μεταφορά 
τροφών διά θαλάσσης θά ήναι οι’ αύτόν πράγμα 
αδύνατον.

(Επεται συνέχεια.)

ΘΕΟΔΩΡΑ
ύπό Κλέωνος 'Ραγκαβή.

Βιβλιοκρισία Κ. Gldel.

(Revue 66nerale No. 24.)

Α ανωτέρω περιγραφέντα Αποτελούσιν 
αύτήν τήν καρδίαν τού δράματος, τδ 
κυριώτατον αύτού μέρος, τό δ’ έπίλοιπον 

έστι μάλλον ιστορία ζατατμηθεΐσα εί; δραμα
τικά; σκηνάς. Καταφανές δέ καθίσταται διατί

*) 01 πύργοι ούτοι ήσαν ξύλινοι· έκαστον δέ πά
τωμα αύτών έπρεπε κατ’ άνάγκην νά έχη ύψος 1,80 μ. 
δπω; το,ποθετηθώσιν έν αύτώ αί άναγκαΐαι μηχαναΐ. 
Ιδέαν τής κατασκευή; τών πύργων τούτων λαμβάνομεν 
έζ τών ικριωμάτων, τά όποια άνεγείρονται διά τήν 
κατασκευήν μεγάλων .οικοδομών έν τοΐ; καθ’ ήμάς 
χρόνοι;.) 

φέρει τδ ποίημα τούτο τόν τίτλον Θεοδώρα. 
Ή γυνή έκείνη έστι τδ κέντρον αύτού καί κρα
τεί πάντα; τής πλοκή; τοΰς μίτους, καίτοι δέν 
διευθύνει ίσως τήν δλην δρασιν μεθ’ ικανής 
δυνάμεω; καί καταλείπει τοΰς μίτους τούτους 
κάπως χαλαρούς. 'Ο κ. 'Ραγκαβή; εΐχεν ύπέρ 
τό δέον ύπ’ δψιν δτι δέν είργάζετο άμέσως διά 
τήν σκηνήν, καταφανώς δέ έπηρεάσθη καθ’ άπα- 
σαν τήν σύνταξιν τού δράματος ύπδ τής ιδέας 
δτι έγραφε διά θέατρον ιδεώδες. Διό καί κα- 
τέστησεν εύρυτέρα; τάς τε τοπικάς ζαί χρονικάς 
αύτοΰ διαστάσεις. Σκοπών πρδ παντός τήν συγ
γραφήν μεγαλογραφίας τής βασιλείας τοΰ ’Ιου
στινιανού έδραματοποίησε τήν ιστορίαν χωρίς 
νά παρεισάγη έν ίζανώ βαθμω τδ ένδιαφέρον, 
τον τρόμον δηλ. ή τον οίκτον. Οί δραματουργοί 
δπως έμπνεύσωσι τά αισθήματα ταύτα τοΐς θεα- 
ταί; έπισωρεύουσιν τήν αλληλουχίαν τών γε
γονότων καί συσφίγγουσι τάς δραματικά; περι
πέτειας, οΰτω δέ παράγουσι τήν ταραχήν έκείνην, 
μόνον έν τω θεάτρω γόητρον, ήτις αΰξουσα άπδ 
σκηνής είς σκηνήν

;‘a sou comble an’iv^e se debrouille sans peine”.

Διά τδν αύτόν δέ βεβαίως λόγον ήμέλησέ 
πως νά παράσχη είς τοΰς χαρακτήρα; τών ήρώων 
αύτοΰ τήν ρώμην έκείνην, ήτις Απαιτείται δπως 
τά δραματικά πρόσωπα έξέχωσιν αρκούντως δί
κην αναγλύφου. Πας ό έπί σκηνής έμφανιζό- 
μενος παρίσταται δπως ένεργήση, έάν δέ δα
πανά εί; λόγου; τδν καιρόν τή; δράσεω; κατα
λείπει ψυχρού; τοΰ; ακ.ροατά;. Οί ήρωε; τοΰ 
κ. 'Ραγζαβή πολλά λέγουσι καί ολίγα πράτ- 
τουσιν. "Οπως ζαταστώσι γνωστοί καταφεύγουσιν 
εις τήν εδγλωττίαν — τούτο έστι κατάχρησις. 
'Ο Τριβωνιανδς παριστα εαυτόν ώς τίμιον φιλό
σοφον, ό Καππαοόκη; ώς πονηράν Αλώπεκα, ό 
Βελισάριος ώς έξοχον στρατηγόν, πιστόν εις τε 
τον αύτοκράτορα καί εί; τδ καθήκον. Καί Αναμ
φισβήτητο·? μέν δτι συμμορφοΰσι τά; πράξεις 
αύτών προς τοΰς λόγους, άλλ’ έν τοιαύτη περι- 
πτώσει οί λόγοι είσί περιττοί. Καί άνευ αύτών 
διά τών πράξεων μόνων θ’ Ανέλαμπον τά διά
φορα τή; ψυχή; αύτών αισθήματα.

Έν έκάστη προσέτι σκηνή ό αριθμό; τών 
δευτερευόντων προσώπων έστι κατά τι ύπερβο
λικό;. Καί αληθές μέν ότι ούδεμία ύπάρχει 
έν τω πλήθει τούτω μονοτονία, άλλ’ έπέρχεται 
σύγχυσές τις. Είς τον κ. 'Ραγκαβήν δέν εφαρ
μόζεται δ λόγος, δτι καταλείπει κενόν τό θέα
τρον — ή σκηνή αύτοΰ έστι διαρκώς πλήρης, 
καί δπω; διδαχθή τό δράμα τοΰτο θ’ άπητεΐτο 
έταιρία έξόχω; πλούσια καί πολυάριθμος.

Ιστορικό; έπιμελέστατος καί εύσυνείδητος, 
τή εξαιρέσει τών καθαρώς φαντασιωδών λεπτο
μερειών, ό ζ. 'Ραγκαοής ούδέν σχεδόν κατέλιπεν 
έκτός τοΰ πλαισίου αύτοΰ έκ τών προσώπων 
έκείνων, ατινα οί σύγχρονοι τή; θεοδώρας εΐδον 
καί έγνώρισαν έν Κωνσταντινουπόλει. Καί δέν 
όμιλούμεν περί τών κυριωτέρων, οίοι ό Νάρσής, 
ό Προκόπιο; καί Παύλος ό Σιλεντιάριος, άλλά 
περί τών ήττον γνωστών. "Εκαστον τοΰ δρά
ματος πρόσωπον κέκτηται τήν άναμφισβήτητον 
αύτοΰ αύθεντιζότητα έν τή ιστορία. Ανοίξατε 
τό μέγα σύγγραμμα τοΰ Le Beau καί θά εΰρετε 
τήν Μακεδονίαν, τήν Χρυσομαλλώ, τήν Κομιτώ, 
τήν Ίνδαρώ, άνηκούσας πάσα; εί; τήν έζδεδιη- 
τημένην κοινωνίαν τής εποχής εκείνης, ώς καί 
άλλου; συνωμότας καί παντοειδή άλλα πρόσωπα 
άνακύπτοντα καί ζώντα έπί τή; σκηνής. Άλλά 
μή τι; έκ τών Ανωτέρω ΰποθέση τυχόν, δτι δ 
κ. 'Ραγκαβή; στερείται τού δαιμόνιου, δπερ δια- 
πλάττει τοΰ; Αληθείς δραματουργούς· πολλοΰ 
γε καί δει, καθόσον κέκτηται άπ’ έναντίας τοΰς 
κυριωτέρους αύτοΰ παράγοντας. Αμίμητος έστιν
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ή χάρις τών έρώτων τοΰ ’Ανθεμίου και τής 
Ίωαννίνης· πλήρης δραστικότητος και ενδια
φέροντος ό χαρακτήρ τοΰ Έκηοόλου, άπαρά- 
μιλλον δέ το πάθος έν τή άναγνωρίσει τής θεο
δώρας καί τοΰ υιού αύτής, ώς κ’ έν τή έσχάτη 
έντεύξει τής αύτοκρατείρας καί τοΰ αρχαίου 
αύτής έραστοΰ. Οί στίχοι ρέουσι καί είσί πλή
ρεις ποιητικού ύψους, μετ’ έξοχου δε τέχνης 
είσί διηυθετημέναι αί σκηναί, αΐτινες άποτελοΰ- 
σιν έκαστον τών πέντε μερών τοΰ ολου έργου. 
'0 τρόπος, καθ’ δν αύται συνδέονται, παρέχει 
μέγιστον ένδιαφέρον είς τήν άνάγνωσιν, μεθ’ ίσης 
δέ έπιτυχίας καί τέχνης τα
κτοποιούνται έκάστοτε τά συμ
πλέγματα τών δρώντων προ
σώπων. Αί εικόνες αύτού έν 
συνόλω είσί πάντοτε ώραΐαι 
καί αρμονικοί οί άποτελούν- 
τες αύτάς δμιλοι. Πάσα ή 
εξωτερική τού δράματος διευ- 
θέτησις αποτελεί πλουσίαν καί 
πλήρη άναβίωσιν τής κατά 
τον έκτον αιώνα Ελληνικής 
αρχαιολογίας.

Ό συγγραφεϋς τής Έλ- 
ληνίδος Θεοδώρας κέκτηται 
τδ πλεονέκτημα, δτι έζησεν 
έπί τού εδάφους, έφ’ ού διε- 
δραματίσθησαν τά ύπ’ αύτού 
ιστορούμενα — άλλά δέν ήρ- 
κέσθη είς μόνην τήν διδασκα
λίαν, ήν έλαβε παρ’ αύτοΰ τού 
ούρανού, καί συνεπλήρωσεν 
αύτήν διά πάντων τών χρο
νικών καί συγγραμμάτων, α- 
τινα διέσωσεν ήμΐν ή έπι- 
στήμη. ’Αποδοθείς μετ’ ένθεου 
ζήλου είς τήν παράστασιν τής 
εύκλεούς τού Ιουστινιανού βα
σιλείας άνεδείχθη ού μόνον 
ποιητής δοκιμώτατος άλλά 
καί επιμελής συνάμα άρχαιο- 
δίφης καί πατριώτης ένθερ
μος.

Το κράτιστον μέρος τοΰ 
δράματος του κ. 'Ραγκαβή 
έστί γεγραμμένον είς στίχους, 
τδ δέ λοιπόν είς πεζόν λόγον 
κατά τήν μέθοδον τοϋ Σαιξ- 
πήρου. Πανταχοΰ δπου έμ- 
φανίζονται τά κυριώτερα πρό
σωπα όμιλούσιν έμμέτρως, έν 
<ρ τά δεύτερε όοντα είς τδ πε
ζόν. Νομίζομεν δτι ούδέποτε 
παρ’ ήμΐν έγένετο ή τής ποικι
λίας ταύτης άπόπειρα, καί δέν εύρίσκομεν λίαν 
εύτυχή τήν ύπ’ αύτής παραγομένην έντύπωσιν έν 
τω δράματι τοΰ κ. 'Ραγκαβή. Άφ’ ού άπαξ ή 
σκηνική παράστασις στηρίζεται έπί συμβάσεως, 
φαίνεται ήμΐν οπωσδήποτε προτιμότερον τδ όμοι- 
όμορφον διά τά καλλιτεχνικά έργα. Τδ πνεύμα, 
τούλάχιστον παρ’ ήμΐν έν Γαλλία, φιλεΐ τήν 
όμαλότητα, ώς έλεγεν ό Montaigne, καί άπο- 
φευγει τά σκιρτήματα καί τάς παραλλαγάς. 
"Απαξ άνελθοΰσα είς ώρισμένην τινά διαπασών 
ή διάνοια έμμένει έν αύτή, ή χαλαροΰται αύ&ις 
μόνον διά βραδέων καί άνεπαισθήτων μεταβολών · 
ό άκροατής, ό άναγκαζόμενος είς άναβάσεις καί 
καταβάσεις κατά τά έκάστοτε δρώντα πρόσωπα, 
αισθάνεται τινα δυσαρέσκειαν, άμα δέ οί ύπη- 
ρέται ή άλλοι είς τάς κατωτέρας τάξεις άνή- 
κοντες άνθρωποι συμπεριληφθώσιν είς καλλι
τεχνικόν τι έργον, άρύονται έξ αύτού εύγένειάν 
τινα, ήν παρέχει αύτή ή τέχνη είς τρόπον ώστε, 
έάν καταβληθή ή δέουσα προσπάθεια, δπως τδ 

ύφος αύτών σύμφωνη πρδς τήν κοινωνικήν αύτών 
τάξιν, ούδόλως πλέον ξενιζόμεθα άκούοντες αύ
τούς όμιλοΰντας διά στίχων. Σημειώσατε δέ, 
οτι παρά τω κ. Ραγκαβή ή γλώσσα καί τών 
άνωτάτων καί τών κατωτάτων έστίν ή αύτή, 
είτε έμμέτρως έκφοάζονται είτε καί είς τδ πε
ζόν, ώστε ή άπλή διάκρισις τών προσώπων διά 
τού μέτρου δεν δύναται νά θεωρηθή, φρονοΰμεν, 
ώς ή άρίστη τοΰ Σαιξπήρου έφεύρεσις.

Μεταοαίνομεν ήδη είς σπουδαιοτάτην έν τω 
έργιρ τοΰ κ.'Ραγκαβή άποψιν, τήν γλώσσαν καί

ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΙΕΝΝΕΡ.
(EDWARD JENNER.)

αύτοΰ μελημάτων έσχε τήν εις τούς συμπατρι- 
ώτας αύτοΰ παροχήν γλωσσικού προτύπου (texte 
de langue) καί ήσπάσθη ώρισμένον σύστημα. 
Έν Έλλάδι ύφίσταται έτι τδ εξής ίδιάζον φαι- 
νόμενον, δτι δέν καθωρίσθη άπό τής άναγεννή- 
σεως ή μόνιμος αύτής γλώσσα. Περί τοΰ προ
βλήματος τούτου ισχύει πληρέστατα τδ ρητόν·

“Gramuiatici certant et adhuc sub judice lis est."

0 κ. 'Ραγκαβής φέρει νέον έργον πρδ τοϋ 
δικαστηρίου. Άρά γε θά κερδίση τήν δίκην;

(Έπεται τό τέλος.)

ΕΙΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ.

ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΙΕΝΝΕΡ
ό ευρέτης τοΰ δαμαλισμού.

Συνήθως κατοπτρίζεται ή ψυχή έν τω δ- 
φθαλμω τοΰ άνθρώπου. Έν τή παρατεθειμένη 
εικόνι τρανότατα καταφαίνεται τδ άξίωμα τοΰτο. 
ΊΙ είκών αύτη παριστα τόν Άγγλον Έδουάρ- 
δον Ίέννερ (Edward Jenner), δστις πρώτος 
έφεΰρε καί έφήρμωσε τήν μέθοδον τοΰ δαμαλι

σμού πρδς άποτροπήν φρικώ- 
δους νόσου, τής εύλογίας, 
ήτις τοσαύτας άπήτησεν άν- 
θρωπίνους έκατόμβας. Τίς ια
τρός έν τω κόσμω δύναται νά 
καυχηθή οτι άφήρπασεν έκ 
τού θανάτου καί τής νόσου 
περισσοτέρας ανθρωπίνους ύ- 
πάρξεις τοϋ απλοϊκού τούτου 
καί άφελοΰς χωρικού ιατρού; 
Αύτω δφείλομεν τήν άνεκτί- 
μητον ευεργεσίαν, δτι περιω- 
ρίσθησαν αί καταστροφαί τοΰ 
φοβερού δαίμονος, δστις πρδ 
άμνημονεύτων χρόνων έμά- 
στιζε τήν άνθρωπότητα, καί 
δτι διά παντός παρέλυσαν αί 
δυνάμεις αύτοΰ.

Ό Έδουάρδος Ίέννερ έγεν- 
νήθη τήν 17 Μαΐου 1749 έν 
τή κωμοπόλει Βερκλέϋ τής 
έπαρχίας Gloucester έν ’Αγ
γλία, ένθα καί τή 26 Ιανου
άριου 1823 άπέθανεν. '0 βίος 
αύτοΰ ούδέν περιέχει τδ έκτα
κτον ή σπουδαιοτάτη δμως 
άνακάλυψίς του οτι ό δια τής 
δαμαλίδος έμβολιασμδς δια
σώζει τδν άνθρωπον άπδ τής 
εύλογίας, είναι ή μεγάλη 
ύπηρεσία, ήν προσέφερε τφ 
κόσμω καί δι’ ήν δικαίως έτι- 
μήθη, έδοξάσθη καί άπεθανά- 
τισε τδ δνομά του. 'Η 14 
Μαΐου τοΰ έτους 1796 έσεται 
είς άεί άξιομνημόνευτος έν τή 
ιστορία τής άνθρωπότητος η
μέρα, διότι κατά τήν ημέραν 
ταύτην δ Ίέννερ έπεχείρισε 
τόν πρώτον έμβολιασμδν διά 
τής δαμαλίδος έπί τοΰ βρα- 
χίονος τοΰ όκταετοΰς Ιακώβου 
Phipps.

Πόσος πάταγος θά έγίνετο σήμερον έπί τοι
αύτη άνακαλύψει! Ό άφελής δμως Ίέννερ μετά 
τδ πρώτον λαμπρόν άποτέλεσμα προέβη άθορύ- 
βως έν τοΐς χωρίοις τής πατρίδος του είς νέας 
δοκιμάς καί μόνον κατά τδ έτος 1798 έτόλμησε 
νά φανερωθή είς τήν δημοσιότητα διά συγγράμ
ματος, έν ω έξέθετε τά κατά τδν δαμαλισμόν. 
'0 ένθουσιασμδς έν Εύρώπη καί ’Αμερική ύπήρ- 
ξεν άπερίγραπτος. ‘Η δημοσίευσις τοΰ συγγράμ
ματος, έχαιρετίσθη πανταχού ώς τδ τέλος τής 
φρικώδους νόσου, ήτις άπδ τοΰ μεσαιώνος ιδίως 
κατεμάστιζε τδν κόσμον δεινότερον έτι τής άμει- 
λίκτου πανώλους. ‘Η εύλογία έθεωρεΐτο άλλοτε 
ανίατος. Ό Άραψ ιατρός καί συγγραφεϋς ’Ραζής 
(άποθανών τω 923 μ. Χρ.) γράψας περί εύλο
γίας έρωτα, διατί έκ τών ύπδ τής νόσου προσ- 
βληθέντων ούδέ είς σώζεται ποτέ; Καί έτεροι 
σοφοί ιατροί τοϋ 17ου αίώνος άποδεικνύουσιν δτι 
έξ εύλογίας καταστρέφεται τδ δωδέκατον μέρος 
τών άνθρώπων. 'Οσάκις έξετέλει ή νόσος αΰτη
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τήν περιήγησίν της διά τής Εύρώπης, ήμισυ 
εκατομμύριο·? ανθρώπων ύπέκυπτον αύτη κατά 
μέσον ορον.

’Ενταύθα παραθέτομε·? στατιστικά; τινας 
πληροφορίας, έξ ών άποδειζνύεται πόσην εύερ- 
γετικήν έπίδρασιν έπι τής ανθρωπότητας έσχεν 
ή άνακάλυψις τού 'Άγγλου ιατρού. Έν Σουηδία 
άπό τού 1775 μέχρι τού 180-1, οτε είσήχθη ό 
δαμαλισμός 7'/ί τοΐς % άπέθανον έξ ευλο
γίας· έκτοτε μόνον το ’/ι;) ϋποκύπτουσιν. Εν 
Βερολίνο) άπό τού 1783 —1791, δηλ. εντός 
8 ετών προ τής εισαγωγής τού δαμαλισμού 
άπέθανον έξ ευλογίας 4315 άνθρωποι και τούτο 
έπι πληθυσμού 150 χιλ. ψυχών. ’Απ’ έναντίας 
δέ άπό τού 1852— 18G0, δηλ. εντός 8 έτών 
πάλιν άπέθανον έξ αύτής έν Βερολίνο) μόνον 
522 άτομα και τούτο έπι πληθυσμού 450 χιλ. 
ψυχών! Οί αριθμοί ούτοι είναι έκφραστικώ- 
τατοι.

’Εάν σήμερον ακόμη ύπάρχωσιν εχθροί τινες 
τού δαμαλισμού μή παραδεχόμενοι τήν ενέργειαν 
αύτού, πόσοι τοιούτοι θά ύπήρχον έπι τών ημε
ρών τού Ίέννερ! Τό βέβαιον είναι οτι ό Ίέννερ 
ού μόνον έχαρακτηρίσθη ύπό τινων τών συγχρό
νων αύτού ιατρών ώς ανόητος και γελοίος, αλλά 
καί ήπειλήθη πολλάκις έν τοΐς χωρίοις, οπού 
μετάβαινε, και δίς ή τρις μάλιστα μόλις κατώρ- 
θωσε νά διαφυγή τήν δολοφονίαν. Μ ή ό Ίέννερ 
είναι ό μόνος ευεργέτης, ον έλιθοβόλησεν ή 
άγνώμων άνθρωπότη;:

ΠΕΡΙ ΗΘΩΝ ΚΑΙ ΕΘΙΜΩΝ
ΤΩΝ ΙΝΔΩΝ.

Παρά τού έν Καλζοόττη άξιοτίμου Κυρίου II. Κ. 
ΙΙρωίου άπιστάλη τώ Εσπέρω εμβριθής πρωτότυπος 
διατριβή περί ήθών και ίθίμων τών Ινδών, ήν ασμένως 
θέλομεν καταχωρίσει βαθμηδόν, διότι αί πληροφορία·., 
άς περιέχει, είναι θετικά! καί βασίζονται έπι μελετών 
γινομένων έπιτοπίως. Δίαν αξιέπαινος είναι ό κ. Πρώ- 
ϊος, δστις έν μέσω τών πολλών του ασχολιών κατα
γίνεται καί εί; έργα φιλολογικά, πολύ παρέ/οντα τό 
ενδιαφέρον, ώς άγνωστα τοΐς πολλοΐς. X. τ. Δ.

Η ΙΝΔΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

Έν τω παρόντι κεφαλαίω θέλομεν προσπα
θήσει βσον μάς είναι δυνατόν νά παραστήσωμεν 
τφ αναγνώστη σαφή πληροφορίαν τών έπικρα- 
τουσών συνηθειών τού εσωτερικού τών οικογε
νειών, τών συνηθειών ών αί λεπτομέρεια·, είναι 
πολλαί και ποικίλοι, οσον και δυσκατάληπτοι 
ύπό τού ευρωπαϊκού πνεύματος. Άλλ’ επειδή 
είναι αδύνατον δι’ άπλής σκιαγραφίας νά περι- 
γράψωμεν ήθη καί έθιμα τοσούτων φυλών καί 
τοσούτων τάξεων τής κοινωνίας, άρχόμενοι τού 
ολου έργου πρώτον θέλομεν πραγματευθη περί 
τής άνωτέρας τάξεως τών οικογενειών, εις άς ή 
τύχη έπεοαψίλευσε συν τω πλούτο) καί άπαντα 
τά έν τώ παρόντι βίω αγαθά.

"Απασαι αί τάξεις τής κοινωνίας έχουσι πε
ρίπου τάς αύτάς συνήθειας καί εςεις, οσον αφόρα 
τον έσωτερικόν βίο·? τών οικογενειών, κατά τό 
μάλλον καί ήττον ανεπτυγμένο·? ή περιωρισμένον, 
σχετικώς προς τόν πλούτον ή τήν ένδειαν. ΊΙ 
οικογενειακή κατοικία τοΰ Ινδού είναι καθ’ βλην 
τήν σημασίαν τής λέξεως "τό άδυτον”, καί 
ολως άποκεχωρισμένη τού έξωτερικοΰ κόσμου. 
ΊΙ παράδοξος αύτής κατασκευή, οί σσενοί διά
δρομοι, τά μικρά διαμερίσματα καί τά ιδιαίτερα 
δωμάτια άριδήλως μαρτυροοσι τήν ήδονήν, ήν 
ό Ινδός αισθάνεται εισερχόμενος εις τήν οικίαν 
του, οτε αποχωρίζεται τής τύρβης τού κόσμου 

καί οτε θά μένη όλοτελώς ανενόχλητος, καί 
ήσυχος μέχρι τής στιγμής, καθ’ ήν θ’ άποφα- 
σίση καί πάλιν νά έξέλθη. Εις ούδένα δέ είναι 
επιτετραμμένο·? νά διαταραξη τήν ήσυχιαν του 
καί τήν οικιακήν εύδαινομίαν, εις ήν παραδί- 
δοται κατά τό διάστημα τής ούτως είπεΐν κα- 
θείρξεώς του.

Τά χρονικά τής ιστορίας απέδειξαν βτι ή 
έξις τής έν τή οικία καθείρξεως διετηρήθη 
άφ’ ενός άπο τής έποχής τής Μωαμεθανικής 
κατακτήσεως, καθ’ ήν οί κατακτηταί τού Ίσλάμ 
ένέσπειραν φόβον εις τους φιλησύχους ’Ινδούς, 
καί άφ’ έτέρου άπό τών εισβολών καί έπιδρο- 
μών τών ορεινών ληστρικών φυλών, ών αί πα
ραδόσεις περί διαρπαγών καί φόνων καί σή
μερον άκόμη έμπνέουσι φρίκην καί τρόμον εις 
τά πνεύματα τών Ινδών. Παγιωθείσης δε βαθ
μηδόν τής Βρεττανικής δυναστείας, δι’ ής έξη- 
σφαλίσθη έκάστου άτόμου, οικογένειας καί φυλής 
όλοκλήρου ή ζωή καί ή περιουσία μετά παντός, 
ο,τι Ονομάζεται κτήμα υλικόν καί ήθικόν, ό τής 
άνωτέρας τάξεως λαός άρχεται ήδη νά συμμορ- 
φώται πρός τόν έπιβάλλοντα Ευρωπαϊκόν πολι
τισμόν, βσον άφορα τήν άνάπαυσιν καί ύγείαν, 
καί έν γένει τά άποτελοΰντα τήν οικογενειακήν 
ευδαιμονίαν.

ΓΙρό πολλοϋ χρόνου έπεκράτησε καί επι
κρατεί άκόμη τό σύστημα οικογενειακού κοινο
βίου, οπερ καθ’ ολα Ομοιάζει μέ τό παλαιόν 
Πατριαρχικόν σύστημα, άναγνωρίζον τήν αρχήν 
ενός καί μόνου πατρός ή άρχηγού τή; οικογέ
νειας, οστις έχει γενικήν ίσχύν έφ’ βλων τών 
μελών αύτής. Τό παράδοξον τούτο σύστημα 
συνηνωμένης ινδικής οικογένειας, συμμετεχούσης 
τής αύτής τραπέζης, συζώσης ύπό τήν αύτήν 
στέγην άπο γενεάς εις γενεάν, άναπνεούσης τήν 
αύτήν ατμόσφαιραν καί λατρευούσης τόν αύτόν 
θεόν ή θεάν, είναι βεβαίως πατροπαράδοτος συ
νήθεια, ήν ό ολως ίδιάζων βίος ούτος τής ’Ιν
δικής κοινωνίας επί μακρόν χρόνον προήγαγε 
καί περιέθαλψεν.

Περί τού αντικειμένου τούτου θέλομεν ομι
λήσει έκτενώς έν τώ οικείο) τόπω. Έν συντόμφ 
ήδη θέλομεν πραγματευθη περί τής σχετικής 
θέσεως καί τών χρεών, εις α καθυποβάλλονται 
τά κύρια μέλη τής ινδικής οικογένειας. Θέ
λομεν άρχίσει έκ τού Καρτά (Karta) ή τού 
άρρενος άρχηγού, ος, ώς ήδη ειπομεν, έχει τήν 
γενικήν έξουσίαν έφ’ άπάσης τής οικογένειας, 
ούτως ώστε, ούδεμίαν οικογενειακήν ύπόθεσιν 
ούναταί τι τών λοιπών μελών τής οικογένειας 
νά συστήση ή διεξαγάγη άνευ τής συγκαταθέσεως 
ή γνώσεως αύτού.

ΊΙ οικονομική διάταξις τών οικογενειακών 
εξόδων καθ’ ολοκληρίαν διευθετούμενη ύπ’ αύ
τού τοΰ άρχηγού τής οικογένειας, καί ύπό τής 
έξοχου θεωρούμενης σκέψεως καί άποφάσεώς 
του, σπανίως ή ούδέποτε υπερβαίνει τά κοινά 
μέσα, άτινα δύναται άνευ δυσκολίας νά διά
θεση. II τιμή, ή αξία καί ή ύπόληψις άπάσης 
τής οικογένειας έξαρτώνται καθ’ ολοκληρίαν καί 
προάγονται κατά τόν νούν, κρίσιν, καί πεΐραν 
τού άρχηγού τής οικογένειας. ΊΙ προσωπική 
του ευτυχία συνταυτίζεται μέ τήν τών λοιπών 
μελών τής οικογένειας. 'Υπάρχει γνωμικόν με
ταξύ τών ιθαγενών, οπερ επιβάλλεται ώς νόμος, 
οτι ή συμβουλή προβεβηκότος πρέπει νά ήναι 
παραδεκτή δι βλους τούς σκοπούς τού πρακτικού 
βίου (έκτος δλίγων άτυχών περιπτώσεων) καί 
το γνωμικόν ή ό κανών ούτος έξασκεϊ μεγίστην 
έπιρροήν έπι τού οικογενειακού κύκλου. Ί2; 
δέ άνωτάτη κεφαλή τού οίκου δεν έχει μόνον 
τήν ύποχρέωσιν νά διευθύνη τάς ύλικάς άνάγ- 
κας τής οικογένειας, άλλά καί νά διέπη τήν 
άγωγήν καί τήν πνευματικήν άνάπτυξιν όλων 

εν γένει τών μελών, καί ώς ανώτατος δικαστής 
νά δικάζη καί νά τιμωρή τάς άταξίας κατ’ ίδιον 
νόμον. Ούδέν ήττον αυτός ούτος ό άρχηγός 
εύπορου οικογένειας έχει τήν ύποχρέωσιν νά 
χορηγή καί εις τούς λοιπούς έκτος τού οίκου 
συγγενείς πτωχού; όντας, π. χ. αδελφούς, άδελ- 
φάς, άνεψιάς εαυτού καί τών λοιπών μελών τής 
οικογένειας τά πρός τό ζην, οίτινες δέχονται 
μέν τήν συνδρομήν ταύτην ώς έκ συνήθειας, 
ουδόλως δέ θεωροΰσιν έαυτούς έξευτελιζομένους 
δια τούτο, οντες εξοικειωμένοι μέ τά άκόλουθα 
δύω ινδικά κοινά άποφθέγματα έχοντα ούτως·

'Κάλλιαν νά έξαρτάταί τις καί τρέφεται 
άπό άλλον ή νά ζή ίδιοι; κόποις,” καί "Αοκή 
(Luckee) ή θεά τής ευτυχίας πανταχού καί 

' πάντοτε έχει πολυαρίθμου; θιασώτας καί δπα- 
«-* f >>οους.

Οι πτωχοί οίτινες έκ συνήθειας διατηρούνται 
ύπό τών πλουσίων έδημιούργησαν τά άποφθέγ
ματα ταΰτα, βπως κολάσωοι τήν έξευτελιστίκήν 
θέσιν των.

Ιο δέ δεύτερον πρόσωπον τής οικογένεια; 
μετά τόν αρχηγόν είναι ή σύζυγος αύτού ή ίν- 
διστί όνομαζομένη Ghinni (ίσως γυνή), ήτις ώς 
πρόσωπον δευτερεύον έχει σπουδαίας ύποχρεώ- 
σεις, διότι τά χρέη αύτής είναι ποικίλα καί 
δυσχερή, τούτεστιν έχει τήν επιστασίαν τών 
διαταγών τού άρχηγού, έπιτηρεϊ τά τρόφιμα, 
άπερ είναι τεθειμένα έν ταΐς άποθήκαις, καί έκ 
τών οποίων προμηθεύονται, έν μέν ταΐς πόλεσι 
τουλάχιστον έπι ένα μήνα, έν δέ τοΐς χωρίοις, 
καί τοΐς άποκέντροις μάλιστα, έπι εν έτος, ώστε 
πολλά όντα τά τρόφιμα ύπόκεινται εις σήψιν 
έχει, ούτως είπεΐν, τό δικαίωμα νά συνιστα τήν 
"ρομήθειαν ταύτης ή έκείνης τή; τροφής, νά 
Ζ°ΡΤΓ(ή ε?·’ έκαστον μέλος τροφήν βσον τό δυ
νατόν καθαράν καί έπαρκή, περί τής όποιας 
έγκαίρως διατάττει τήν προπαρασκευην έχει 
έπίσης τήν φροντίδα τής τροφοδοσίας τών πτω
χών, καί συνάμα έπιστατεΐ έπι τής τάξεως καί 
καθαριότητας τού οίκου. Άφ’ ής στιγμής άνα- 
λάβη τήν θέσιν ταύτην ή πρεσβυτέρα αύτη τοΰ 
οίκου γυνή, περί ούδενός έτέρου φροντίζει μάλ
λον ή περί τών άνωτέρω ύποχρεώσεων, αίτινες 
είναι αύτή, ούτως είπεΐν, τιμή μεγίστη. Έχει 
δε καί έτέρας 'υποχρεώσεις ύποδεεστέρας νά 
έκπληρώαη, περί ών παρακατιόντες θέλομεν 
ποιήσει λόγον.

Μετά τά πρωτεύοντα ταΰτα δύω πρόσωπα 
τής οικογένειας, έπονται αί θυγατέρες καί νύμ- 
φαι, περί τών χρεών τών όποιων καί τής θέ
σεως αύτών έν τή οικογένεια ποιούμεθα λόγον 
ιδιαίτερον. Συνδιαιτώμεναι αύται έν τω αύτώ 
οίκιρ, διά τήν γενικήν ήσυχιαν καί ευδαιμονίαν 
άμιλλώνται, οσον δυνατόν, νά φέρωνται εύγενώς, 
καί ειλικρινή πρός άλλήλας άγάπην νά δεικνύ- 
ωσιν. Άλλά δυστυχώς ό άνθρωπος καί μά
λιστα έν ταΐς κοινωνίαις έκείναις, έν αίς ή άνά- 
πτυξις καί ή έλευθερία τοσούτον υπολείπεται, 
παρασύρεται ύπό τοΰ εγωισμού καί τών παθών 
εις τοσούτον βαθμόν, ώστε νά ταράξη τήν ήσυ- 
χίαν καί εύδαιμονίαν ού μόνον τού άτόμου, άλλά 
καί όλοκλήρου οικογένειας καί κοινωνίας. Tot- 
αύται ταραχαί είναι συνειθέσταται έν τή ινδική 
οικογένεια. ΊΙ Νανάδ (Nanad) άδελφή τοΰ 
συζύγου άπαιτεΐ πολλάκις νά έχη τήν οικιακήν 
διεύθυνσιν καί νά έπιβάλληται· προέχει τή τού 
αδελφού της συζύγω μέχρι τυραννίας, καί ίσως 
έμφορουμένη ύπό ειλικρίνειας επιζητεί βελτίω- 
σιν τής άγωγής καί έν γένει τής εύημερίας τού 
άδελφού αύτής καί της συζύγου του· πλήν ή 
ειλικρίνεια αύτη πολλάκις παρεξηγουμένη καθί
σταται πρόξενος ρήξεως καί έρίδων εις άπασαν 
τήν οικογένειαν, αίτινες όσημέραι συνταράττουσι 

ήν οικιακήν άλυσσον καί έπι τέλους φέρουσι 

τόν διαμελ'.σμόν μέχρις έξοντώσεως, άν ό άρ- 
Ζ.ηγθς ”Ρ°'·^®ΤΙ ραβδί·) σιδηρά νά έπιφέρη 
τήν ειρήνην.

'Οσάκις διαφόρων οικογενειών αί γυναίκες 
συναντώνται έν τινι συναναστροφή (βπερ σπανίως 
συμβαίνει) πρώτιστον ζήτημα τίθεται εις συνδι
άλεξή ό στολισμός έκάστης καί ή ποσότης καί 
άξια τών κοσμημάτων, α έκάστη κέκτηται· έν- 
νοεΐται δέ οτι έκάστη άγωνια καί άμιλλάται 
νά δειχθή άνωτέρα τών άλλων κατά τούτο ■ 
πάσα έτέρα συζήτησις αύτών ή ούδεμιάς ση
μασίας είναι, ή βλως παιδαριώδης καί μέχρι 
γέλωτος ■ διότι άνευ άναπτύξεως διανοητικής 
τυγχάνουσαι, άλλ’ άφιερωμέναι ούτως είπεΐν 
εις τήν τρυφήν, τήν ήδονήν καί πολυτέλειαν, ή 
άγνοοΰσιν όλοτελώς σοβαρά καί σπουδής αξία 
άντικείμενα, ούσαι καθ’ Ολοκληρίαν άποκεχω- 
ρισμέναι τού έξωτερικοΰ κόσμου, ή αί ίδέαι καί 
σκέψεις αύτών είναι τοσούτον περιωρισμέναι, 
ώστε νά μή εύρίσκωσι τέρψιν εις ζητήματα 
σπουδαία.

("Επϊται συνέχεια.)

ΠΑΡΙΣΙΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΝΑΜΙΚΤΟΙ.

που 80—100,000 άνθρωποι δεν όμι- 
λοΰσι τήν μητρικήν αύτών γλώσ
σαν.— Τούτο συμβαίνει έν ΙΙαρισίοις, καί 

οή σήμερον! Ί’πάρχουσιν ένταύθα κατά τινας 
μέν έκατόν, κατ’ άλλους δέ, άκριβέστερον ύπο- 
λογίζοντας, δγδοήκοντα χιλιάδες Γερμανών. 
Θετικώτερον είναι γνωστόν, βτι ή Βαυαρία καί 
μόνη αντιπροσωπεύεται έν ΙΙαρισίοις δια 11,000 
τέκνων αύτής. Οί Γερμανοί ούτοι είσίν έπιδε- 
δομένοι εις παντοΐα έπαγγέλματα· είσίν έμποροι, 
ζωγράφοι, βιβλιοπώλαι, φαρμακοποιοί, κιβωτο- 
ποιοί, τυπογράφοι, χρηματισταί, ξενοδόχοι, βιο- 
μήχανοι παντός είδους, έργάται, σπουδασταί, 
ιερείς, ιατροί κλπ. Βεβαίως οί Γάλλοι έχουσιν 
ισχυρούς λόγους νά μή ώσιν εύχαριτημένοι έκ 
τών Γερμανών καί νά μισώσιν αύτούς. Άλλά 
το αίσθημα αύτών τούτο προβαίνει καί περαι
τέρω· φθάνει εις τόν βαθμόν τής βδελυγμίας, 
κυρίως δέ κατά τών Πρώσσων. Διά τού ονό
ματος "Πρώσσος” χαρακτηρίζουσιν οί Γάλλοι 
άπρεπή πράγματα, έπίσης καί διά τών ύνομάτων 
διαφόρων έπιφανών Γερμανών. Διά τών τοι- 
ούτων τεχνικών μέσων, προς δέ διά τής τακτι
κής έκδόσεως εφημερίδων ύπό τό δνομα '’Άντι- 
πρώσσος” καί " Άντι-Βερολΐνον”, καί διά τής 
διαδόσεως εί; τάς τάξεις τής παιδικής ήλικίας 
βιβλιαρίων, περιεχόντων άποκλειστικώς διηγή
ματα, άνέκδοτα, ποιημάτια κτλ. πλήρη μίσους 
και άπεχθείας κατά τών Γερμανών, προσπαθοΰσιν 
οι Γάλλοι νά συγκρατώσιν άκμαΐον τό πατριω
τικόν φρόνημα καί ισχυρόν τό αίσθημα τής 
άντεκδικήσεως έπι ταΐς συμφοραΐς τοΰ 1870. 
Κατ’ έμέ, τά τοιαύτα δέν είναι τά προσφορώ- 
τερα μέσα· άλλ’ εγώ δέν είμαι Γάλλος· αύτοί 
οίδασιν.

Έν κοινωνία λοιπόν ουτω διατεθειμένη, είναι 
εύνόητον όποιον αίσθημα διεγείρει καί ό έλά- 
χιστος φθόγγος τής γερμανικής λαλιάς, έξερχό- 
μενος έκ χειλέων Γερμανού, είτε οίουδήποτε 
άλλου. Είμαι τακτικός άναγνώστης τής "Έφη- 
μερίδος τής Κολωνίας ’ καί προ; άνάγνωσιν αύ

τής μεταβαίνω εί; τι τών ολίγων μεγάλων δη
μοσίων καταστημάτων, ατινα λαμβάνουσιν αύτήν. 
Ταχέως παρετήρησα οτι οί ύπηρέται μ’ έβλεπον 
έκεϊ μετά μεγάλης άπαρεσκείας, διότι — άνε- 
γίνωσκον γερμανικήν έφημερίδα. Είς πρώην 
οικοδεσπότης μου, Γάλλος γνήσιος, καθηγητής 
διαφόρων γλωσσών, έλάλει πρός ταΐς άλλαις 
καί τήν γερμανικήν. 'Ημέραν τινά έξέδραμον 
μετά τής οικογένειας του είς τι τών περιχώρων. 
Έν τω κήπιρ τοΰ έξοχικού ξενοδοχείου, θελήσας 
νά είπω αύτώ ιδιαιτέρως παρατήρησίν μου έπι 
τής παρασκευής τής τραπέζης, ώμίλησα γερ- 
μανιστί.

— Πρός Θεού! ύπέλαβεν αύτος άμέσως σι
γαλή τή φωνή· ούδέ γρΰ γερμανικόν, άν δέν 
έπιθυμήτε νά πληρώσωμεν έδώ τά πάντα εις 
διπλάσιάν τιμήν.

— Καί διατί τούτο; ήρώτησα.
■— Διότι θά έκλάβωσιν ημάς άντί Γερμανών, 

καί, έννοεΐτε, τούτο άρκεΐ.
Έκ τής μικράς ταύτης έκτροπής εννοείται 

οποία είναι ή θέσις τοΰ έν ΙΙαρισίοις Γερμανού. 
Ούτος δέ γινώσκει αύτήν εΐπερ τις καί άλλος 
καλώς καί κατ’ άκολουθίαν αναγκάζεται, ώς εί
πεΐν, ν’ άπαρνηθή εαυτόν ώς ό Πέτρος έν τή 
αυλή τού Καϊάφα, έάν θέλη νά έξακολουθή 
ζών ένταύθα έν τή έξασκήσει τοΰ έργου του. 
Καί δή πρώτον μέν παραιτεΐται τής προφοράς 
τοΰ όνόματος αύτού κατά τον γερμανικόν τρόπον, 
καί τότε ό μέν BGrger γίνεται Burger (κατά 
γαλλικήν προφοράν), ό δέ κ. Kleinbaum μετα
βάλλεται είς Κλειμπώμ καί ό κ. Hainzinger 
είς . . . προφέρετε αύτόν βπως θέλετε· άλλά 
Hainzisger δέν θά είναι πλέον!

Έπι τοΰ προκειμένου δέ, άν μοι έπετρέπετο 
καί έτέρα μικρά έκτροπη, ήθελον προσθέσει καί 
τά εξής· Τό άκανθώδες τούτο ζήτημα τής ύπό 
τών Γάλλων προφοράς τών ονομάτων τών Γερ
μανών έγένετο ούχί σπανίως πρόξενον άποτελε- 
σμάτων κωμικών καί ένίοτε τραγικών διά τούς 
τελευταίους τούτους. Ό γνωστός άοιδό; Weichsel- 
bauni, προτιθέμενο; νά λάβη μέρος είς παρά- 
στασιν έν γαλλίζω θεάτρω ένταύθα, έσυρίχθη 
άπό πρωίας έκ προκαταβολής, ώς είπεΐν. Ίο 
κοινόν, βλέπον τό παράδοξον τούτο όνομα έν τοΐς 
προγράμμασιν έπι τών τοίχων, έδοκίμαζε νά 
προφέρη αύτό. Monsieur Vexi.e . . . έλεγε·? 
ό είς. Vexel . . . προσεπάθει νά εΐπη ό δεύ
τερος. Arexleb6me! κατώρθου ό τρίτος. Τά 
κωμικά ταΰτα έσχον διά τόν Weichselbauni τό 
τραγικόν άποτέλεσμα τής άποτυχίας, διότι, γενό- 
μενος αύτήκοο; μάρτυ; τοιούτων σκηνών καί 
τών συνοδευόντων αύτάς σχολίων καί χλευα
σμών, άπώλεσε το θάρρος αύτού, ώς έλεγεν ό 
ίδιος, καί ένόησε τήν άναμένουσαν αύτόν τύχην.

'0 δέ έπιδέξιος καί άξιος λόγου συνθέτης 
μουσικών συμφωνιών Sciineitzhoefer ύπέστη 
ολόκληρον σειράν μεταμορφώσεων καί διήλθε 
τάς στήλας τοΰ Fig?vro ώς Cli^nezefl're, μέχρι; 
βτου καταλήξη είς τον οριστικόν τίτλον Schxeite- 
reffEr!

Σύν τή δνοματική ταύτη μεταβολή — ίνα 
έπανέλθωμεν είς τό θέμα — ήν καί οί άλλοι 
πειρώνται καί έκτελοΰσι κατά τοΰ έν ΙΙαρισίοις 
Γερμανού καί αύτος δέ άναγκάζεται ν’ άποδεχθή, 
έρχεται καί ή άπάρνησις τής ίδια; αύτού γλώσ- 
σης. Έάν ώς ιατρός, ώς έμπορος, ώς ξενοδόχος 
θέλη νά έχη πελάτας · έάν ώ; έργάτης έπιθυμή 
νά εύρίσκη έργασίαν, δέν πρέπει ποτέ νά όμιλή 
γερμανιστί, ή νά φαίνηται βτι γινώσκει τήν 
γλώσσαν ταύτην. Άνά πάν βήμα βλέπει τις έν 
ΙΙαρισίοις - english spoken — si parla italiano 
— se liabla espanol, καί ενιαχού- λαλεΐται 
ή Ελληνική, άλλ’ ούδαμοΰ είδον άχρι τοΰδε 
τό άπεχθές διά τόν Γάλλον Man spricbt 

deutsch (λαλεΐται ή γερμανική) ώς έπίσης — 
πρέπει νά προστεθή καί τούτο — ούδαμοΰ είδον 
καί τό διαδεδομένο·? καί πιστευόμενον παρά τοΐς 
Γερμανοΐς, οτι πολλά παρισινά καταστήματα 
έχουσιν άνηρτημένην καί τήν επιγραφήν Δέν 
πωλοΰμεν πρός Γερμανούς.” Τούτο δέ, ούχί 
διότι οί Γάλλοι δυσκολεύονται νά ποιήσωσι τήν 
διακήρυξιν ταύτην, άλλά διότι θά ήτο ολως πε
ριττόν, αφού ούδείς αγοραστή; έχει τήν τόλμην 
νά παρουσιασθή ώς Γερμανός, καί τοιοΰτος άν η. 
Αλλως οί Γάλλοι καί δικαιούνται νά πράξωσι 

τό τοιοΰτο μάλλον, ή οί Γερμανοί τοΰ Βερολί
νου, βπου ούχί σπανίως άπαντα ή μισαλλόδοξος 
έπιγραφή· "Τοΐς Εβραίοι; απαγορεύεται ή εί
σοδος!”

Επιμελής ών φύσει ό Γερμανός καί μή στε
ρούμενος κατά κανόνα τοΰ προσόντος τής έζ- 
μαθήσεως ξένων γλωσσών, ώς ό Γάλλος καί ό 
Αγγλος, μανθάνει ταχέως τήν γαλλικήν γλώσ
σαν, τελειότερον δέ τα χρειώδη είς τό έργο·? 
του καί έξασκεϊ αύτό ώς 1 'άλλος, ή, βπως δή
ποτε, ώς μή Γερμανός. Καί τούτο μέν είναι 
έπόμενον, προκειμένου περί τόπου βπου λαλεΐται 
ή γαλλική γλώσσα. Άλλά τό περίεργον είναι 
βτι καί πρός τόν όμιλοΰντα αύτώ γερμανιστί έν 
γνώσει βτι όμιλεΐ πρός Γερμανόν, άρνεΐται ν’ άπο- 
κριθή είς τήν γλώσσαν ταύτην. Ύπάρχουσιν 
έδώ καταστήματα, άτινα καί έκ τοΰ ονόματος 
τών κυρίων αύτών — AIcller, Meyer — καί 
έκ τοΰ πωλουμένου είδους, οίον είναι ό ζύθος, 
είσί καθαρώς γερμανικά. Καί έν τούτοις ούδείς 
αποκρίνεται γερμανιστί. Έάν έρωτήσητε έπιμό- 
νως, άποκρίνονται γαλλιστί πάντοτε· "Ναι! . . . 
είναι γερμανικόν τό κατάστημα καί τό όνομα 
— άλλά κατάγομαι έκ τής ’Αλσατίας, έκ τής 
ίωραίνης, δέν έννοώ πλέον γερμανικά . . . κτλ.” 
Καί έκαστος τών Γερμανών τούτων δέν έχει 
άδικον, άποφεύγων νά διαζινδυνεύση τήν ατομι
κήν ήσυχιαν καί άσφάλειάν του καί τήν ήρεμον 
έξάσκησιν τοΰ έργου του. Ο γαλλικός, κυρίως 
ό παρισινός λαός, είναι εύερέθιστος. "Άλλοτε, 
νομίζοντες βτι ίζανοποιοΰσι τήν έθνικήν φιλοτι
μίαν αύτών κατεβίβασαν ύβριστ-.κώς τήν γερμα
νικήν σημαίαν έξ έπισήμου γραφείου έν ΙΙαρισίοις. 
Θύ προ πολλοΰ δέ έπεδείξαντο διαγωγήν άσυμβί- 
βαστον πρός τήν έγνωσμένην γαλλικήν εύγένειαν 
καί λεπτότητα πρόπων, ύποδεχθεύτες δια συρι- 
γμών τον βασιλέα τής Ισπανία; — έθνου; φίλου 
καί όμαιμου — μόνον έπι τφ λόγω οτι έφερε·? 
έν τω κιβωτίιο του τά; έπωμίδα; γερμανικού 
συντάγματος. ’Απέναντι δέ τοιούτων έπισήμων, 
οίον είπεΐν, παραβάσεων, οποίαν ασφάλειαν δι
καιούται νά προσδοκά ό ιδιώτης έπιδειζνύων, ή 
μή αποκρύπτω·? τόν γερμανισμόν του;

Διά τούτο λοιπόν έν ω έν ΙΙαρισίοις λαλεΐ
ται έν τοΐς καταστήμασιν, έν έστιατορίοις, έν 
καισενείοις, καθ’ όδόν πάσα γλώσσα τών ύπό 
τόν ήλιον, ή γερμανική ούδαμοΰ άντηχεΐ, ούτε 
καν ψιθυρίζεται. Τούτου δμω; εΰρον δύο έξαι- 
ρέσεις.

' Η πρώτη είναι οτι έν τοΐς ένταύθα γερμα- 
νικοΐς βιβλιοπωλείοις — καί τοιαΰτα ύπάρχου- 
σιν οΰα ολίγα ούδέ άσήμαντα — καί έλευθέρω; 
είσίν έκτεθειμένα έπι τής ποοσόψεως αύτών τά 
προϊόντα τής όργώση; γερμανικής φιλολογίας έν 
παντί κλάδφ, άμιλλώμενα καί κατά τό ύλικόν 
μέρος πρός τήν γαλλικήν φιλοκαλίαν — καί 
έλευθέρως όμιλεΐται ή γερμανική γλώσσα ύπό 
τοΰ βουλομένου, καί δικαίως. Ί οιοΰτος τις τό
πος, εν ω υπάρχει άποτεθαυρισμένον πάν ο,τι 
έςοχον καί ωφέλιμον έγράφη, άδιάφορον πού 
καί πώς, είναι τόπος διεθνή;· δέν είναι μόνον 
έαπορικόν κατάστημα, άλλά καί ναός τών γραμ
μάτων καί τής προόδου τών επιστημών. Έκεΐ 
ό Γερμανός πρέπει νά δείκνυται Γερμανός, διά
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νά δύναται νά δεικνύη ζαί τδν γερμανικόν πλού
τον τών γνώσεων ζαί τής προόδου.

Τήν οευτέραν έςαίρεσιν αποτελεί ό Ναός τοΰ 
Κυρίου. Τδ βιβλιοπωλείου αποτελεί μικράν 
έςαίρεσιν έν τή άγορα, συχνάζεται μόνον παρά 
τών έχόντων άνάγκην τών προϊόντων τής τυπο
γραφικής τέχνης· είναι μικρά δασις έν τή με
γάλη παρισινή Σαχάρα τοΰ Γερμανού. Άλλ’ ό 
Ναός εκείνος είναι τδ Θαλερόν άλσος τοΰ γερ- 
μανισμοΰ έν Παρισίοις. Είναι δυνατόν, καθίστα
ται εΰκολον, έάν παραστη ανάγκη, νά παραιτηθή 
τις πολλών πραγμάτων οικείων καί τέως άναπο- 
σπάστων Θεωρούμενων καί νά προσοικειωθή άλλα, 
ξένα, άήθη. Άλλά νά παύση ή καρδία συνεννο
ούμενη πρός τδ υψιστον "Ον έν τή γλώσση, έν 
η έξεμαθε τάς πρώτας παιδικός προσευχάς καί 
έν η έψιθύρισε τά πρώτα ιερά άσματα — τοΰτο 
είναι αδύνατον! Είναι αδύνατον ν’ άρνηθή τις 
εαυτόν έπί τοσοΰτον!

Έκεΐ λοιπόν, έν τώ ίερφ χώριρ τοΰ Ναοΰ 
αισθάνεται δ Γερμανός έλευθέρως δτι είναι Γερ
μανός, άνευ φόβου μή προσκρούση είς τήν τετρω- 
μένην έθνικήν φιλοτιμίαν τοΰ Γάλλου· έκεΐ 
βλέπει τόν ιερέα του ώς Γερμανόν καί τούς 
συνεζ.κλησιαζομένους αύτω ομοεθνείς ώς Γερμα
νούς ζαί αναγνωρίζει αυτούς έν τή κοινότητι 
τοΰ θρησκευτικού αισθήματος.

Μικρόν τι μετά τδ πέρας τής τελετής, ευ
ρισκόμενος έτι έν τώ προαυλίω τοΰ Ναοΰ, τηρεί 
τήν έλευθερίαν τοΰ αισθήματος τοΰ έθνισμοΰ καί 
τής φυλής κατά τήν ανταλλαγήν τών συνήθων 
προσαγορεύσεων καί χαιρετισμών. "Αμα ώς 
όμως κάμψη τήν πρώτην γωνίαν, είσέλθη είς 
τήν πρώτην πάροδον, είτε άνήρ, είτε γυνή είναι, 
αποκρύπτει διά τής γλώσσης τήν ιδιότητα, ανα
μιγνύεται εις τδ πρώτον προστυχόν ανθρώπινον 
ρεύμα καί έξαφανίζεται.

Είς μάτην ζητείτε ν’ άνακαλύψητε ενα Γερ
μανόν έν Παρισίοις, ν’ άκούσητε μίαν λέςιν 
γερμανικήν καθ’ δλην τήν πόλιν! Καί δμως 
ύπάρχουσιν 80—100,000 Γερμανοί έν Παρισίοις!

Εν Παρισίοις.
Κ. Ν. Π μ.

Ο ΕΛΕΙΟΣ (Η ΟΡΕΙΟΣ ΜΥΣ).

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 136,)

έλειδς είναι μικρόν ζώον συγγενεΰον πρδς 
τον σκίουρον · τοΰ έλειοΰ ύπάρχουσιν 
ες είδη, δλα ευρισκόμενα έν Εύρώπη. 

Ή Ισπανία, ή ’Ιταλία καί ή Ελλάς είναι αί 
κυρίως πατρίδες τών έλειών. Τό ζώον τοΰτο 
είναι κομψότατον, τό δέ μήκος τοΰ σώματός του 
σπανίως ύπερβαίνει τά 16 εκατοστά τοΰ μέτρου· 
ή ουρά του είναι άναλόγως μεγάλη, διότι έχει 
μήκος άπδ 12—14 έκατοστών τοΰ μέτρου. Αί 
τρίχες τοΰ έλειοΰ έχουσιν έπί μέν τής ράχεως 
στακτόχρουν χρωματισμόν, ποτέ μέν βαθύτερον, 
ποτέ δέ άνοικτότερον· έπί τής κοιλίας δμως καί 
πρδς τδ εσωτερικόν μέρος τών ποδών λευκαί. 
Περίεργος είναι ό σχηματισμός τών δδόντων 
του, ών δύο τραπεζΐται εύρίσκονται έν τ«7* μέσω 
υψηλότεροι τών άλλων, καί οί τραπεζΐται ουτοι 
είναι εις τήν επιφάνειαν των δλως έπίπεδοί. Οί 
έλειοί είναι ζώα νυκτερινά, έξέρχονται δηλ. πρδς 
άναζήτησιν τής τροφής των μόνον τήν νύκτα έκ 
τών φωλεών των, αΐτινες συνήθως είναι κορμοί 
σεσηπότες δένδρων, σπήλαια καί όπαί βράχων, 
φωλεαί πτηνών κ. τ. τ., καί άναρριχώνται μετά 
μεγάλης ταχύτητας καί έπιτηδειότητος ε’ις τούς 
βράχους καί είς τάς ύψηλάς κορυφάς τών δέν
δρων, πηδώντες άπδ τοΰ ενός κλαδιού είς τδ 
άλλο ού μόνον πρδς τά άνω άλλά καί πρδς τά 

κάτω· τδ τρέξιμόν των έπί τοΰ έδάφους είναι 
ταχύτατον. Εις άκρον αδηφάγοι οί έλειοί με
γάλην ποιοΰσι φθοράν είς τάς βαλάνους, τά λε- 
πτοκόρυα, τά κάρυα καί έν γένει είς τούς καρ
πούς ολους· πολλάκις δμως θηρεύουσι καί μικρά 
πτηνά καί καταληστεύουσι τάς φωλεάς των. 
Κατά τδ φθινόπωρον ό έλειδς άρχίζει τήν άπο- 
ταμίευσιν τής τροφής του, κατασκευάζει βαθείας 
φωλεάς, έστρωμένας άναπαυτικώς διά χόρτων 
καί άποσύρεται έν αύταΐς, συνήθως μετ’ άλλων 
συντρόφων του. Έπί τών δρέων ή διαχείμασις 
αυτή αρχεται τόν Αύγουστον, είς τάς πεδιάδας 
καί τά θερμότερα μέρη μόλις τόν ’Οκτώβριον. 
Άποσυρθείς ό έλειδς είς τήν φωλεάν του πίπτει 
είς ύπνον βαθύν μέχρι τοΰ έαρος, τοΰ μηνός 
Απριλίου, δτε πάλιν επιδίδεται είς τήν Θήραν 
του. Ό έλειδς έχει πολλούς τούς έχθρούς, ών 
οί φοβερότεροι δι’ αυτόν είναι ή άγρια γαλή, 
ή ίκτίς, δ βύας καί ή γλαύξ. Άλλά καί οί 
άνθρωποι καταδιώκουσι τούς έλειούς δραστηρίως 
τό μέν ένεκα τοΰ άπαλοΰ αύτών κρέατος, τό 
δέ ένεκα τοΰ πολυτίμου αύτών δέρματος. Έν 
Βαυαρία καί τή νοτίω Αύστρία συλλαμβάνονται 
οί έλειοί διά σάζκων κρεμαμένων άπδ τών κλά
δων τών δένδρων · άλλαχοΰ πάλιν φονεύονται 
δια πυροβόλου δπλου έν νυξί φωτιζομέναις ύπδ 
τής σελήνης. Τδ δέρμα των δεόντως παρε- 
σκευασμένον χρησιμεύει είς κατασκευήν καλυμ
μάτων τής κεφαλής διά τδν χειμώνα· γίνεται 
δέ καί άρκετή έξαγωγή τών δερμάτων τούτων. 
Οί άρχαΐοι 'Ρωμαίοι έτρεφον αύτούς έν ίδίοις 
έλειοτροφείοις ζαί παρέθετον αύτούς οπτούς εις 
τά συμπόσιά των.

Η ΟΡΦΑΝΗ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 137.)

Παρά τήν έστίαν τήν έρημον, μόνη 
Απόκληρος κόρη τάς ώρας περί· 

Τό ομμα της δάκρυ προβάλλον Θολόνει, 
Μέ μαύρα τδ στέφει ή Θλίψις πτερά.

'Ο ύπνος τήν φεύγει- πλήν ούτος τί είναι, 
"Αν χάρμα όνείρου δέν τέρπη γλυκύ;
Ιί είναι ό ύπνος, δν πλήττουν όδύναι; 
Ό ύπνος, <υ στόνος πικρός συνοικεί;

Καί δταν χαράξη, όπόταν εύθύμως 
Τό ασμά του ψάλλη τδ λάλον πτηνόν, 
Ή ορφανή κόρη στενάζει πενθίμως 
Έπί τών πολλών της, μεγάλων δεινών.

"Σύ έχεις μητέρα, πτηνόν, σέ ζηλεύω, 
Πικρώς ούτω λέγει· σύ είσ’ εύτυχές; 
Έγώ δμως μάτην προστάτην γυρεύω· 
Τις ρίπτει τδ βλέμμα πρδς πλάσμ’ ατυχές;”

"Κι’ αύτοΰ μου τοΰ λίκνου έγώ έστερήθην, 
ΊΙσθάνθην δουλείας πίκρας τό δριμύ· 
Είς τούτον τόν κόσμον άμήτωρ έκλήθην, 
Καί ξένη έν μέσιρ τών ξένων είμί!”

"Ούδέποτ ήσθάνθην γλυκύτητ’ άγκάλης, 
Ουδέποτε είδον καν βλέμμα στοργής·

1 ,'ρί'τ^ήν έν μέσιρ άγώνων καί ζάλης, 
Ανίσχυρον πλάσμα καί βάρος τής γής.”

Εκεϊ ..ρος τούς τάφους, εις τόπον γαλήνης, 
Ενίοτε μόνην ό ποΰς μ’ οδηγεί· 
Άλλά καί έν μέσιρ τής άκρας ειρήνης, 
Κ’ έκεΐ μ’ είναι ξένη ή άστοργος γή!”

"Ώ! βίου τοσοΰτον δυστήνου ή λύσις 
Δέν είναι ή τάφος βαθύς, άφανής- 
Αύτόν δίδει μόνον ή εϋσπλαγχνος φύσις, 
Αύτδς μέν’ ή μόνη έλπίς ορφανής!”

ΓΟΥΑΔΑΛΟΥΠΗ.
Διήγημα ισπανικόν.

(Συνέχεια.)

Γ?) ιδέα, δτι μετ’ όλίγον Θά είχε τοιούτον 
; [5 χρηματικόν ποσόν, κατέστησαν έπί τού 

παρόντος

δέ τοΰ δρου 
του μ:·
Έ-ϊ1 ...ι

π1

τον
λησμονά παντός άλλου δρου 
βολαίου, ιδίως δέ τοΰ δρου τοΰ 
Ουγατρός του μέ τόν υιόν
Κανέλου. Έπί δέκα δλα έτη ούδένα διακαέ- 
στερον έτρεφε πόθον ή νά άνακτήση τά δανει- 
σθέντα χρυσά νομίσματά του. Πώς ενθυμείτο 
άκόμη τήν εύδαίμονα έκείνην στιγμήν, καθ’ ήν 
ό είσπράκτωρ τοΰ λαχείου τώ έμέτρησε τά στιλ
πνά έκεΐνα νομίσματα, τδ άπροσδόκητον αύτοΰ 
κέρδος! Καί ήδη δέν μετεμελεΐτο πλέον δτι 
είχε παραχωρήσει τδ σωρόν έκεΐνον τόν χρυσόν, 
διότι τά χρήματά του τω έπεστρέφοντο. Άφ’ ού 
πλήρωσή τά χρέη του Θα τώ άπέμενον άκόμη 
άρκετά χρήματα... ,Λ - ■ -
του έμειδίασε τώρα 
πολλά έτη.

Ικανός παρήλθε χρόνος μέχρις ού ένθυμηθή

Ιωσήφ Ματθαίον έπι- 
’ου αρχαίου συα- 

συνοικεσίου τής 
ού συνεταίρου του

Ό σκυθρωπός οφθαλμός 
κατα πρώτον μετά πολλά,

οτι καί ή κόρη του 
ταύτην■ 
δέν έπεσκίαζε τήν ίδικήν του. " 
αί κόραι νά ύπανδρεύωνται, έ'λεγε 
Θά καταστήσω τήν Αοΰ εύτυχή· 
τδν καλόν αύτόν άρχιτέκτονα, τόν 
όποιον τόσον έπαινεΐ ό Κανέλος. 
χωρισμός μου άπό τής 
πήση· άλλ’ ό Κανέλο 
του δτι ό Λοπέζ Θά έπιστρέψη είς τήν Αβάναν· 
Θά τοΰ εύρω μίαν Θέσιν έδώ, είς τήν 
καί έχω τήν κόρην μου πλησίον μου. 
είναι κόρη καλή καί Θά έννοήση δτι ό πατήρ

είχε μέρος είς τήν εύτυχίαν 
■ τώρα δμως ή εύτυχία τής κόρης του 

Φυσικόν είναι, 
καθ’ εαυτόν 
Θά τή δώσω 
Λόπεζ, τόν 
Βεβαίως ό

κόρης μου θά μέ λυ- 
δεν λέγει είς τό γράμμα 

Θά έπιστρέψη εί
Σεγοβίαν,

Ή Αοΰ

της μόνον τήν εύτυχίαν της ζητεί.”
Αύται αί σκέψεις καθησύχασαν τον Ματθαίον, 

δστις άπεφάσισεν άμέσως τήν αύτήν έσπέραν νά 
δμιλήαη σοβαρώς μέ τήν κόρην του περί τοΰ 
άντικειμένου τούτου. Διπλώσας καί κρύψας τήν 
επιστολήν κατήλθεν είς τήν αύλήν πρδς άναζή- 
τησιν τής κόρης του.

Ό Φίλιππος ίστατο άκόμη πλησίον τής 
Γουαδαλούπης · τδ βλέμμα του δέν είχε πλέον 
το έταστικδν εκείνο, τό όποιον είχε κατ’ άρ/άς· 
ήδη ό νέος άρχιτέκτων προσέβλεπε τήν έργαζο- 
μένην κόρην μέ βλέμμα βαθύ καί πλήρες άγάπης.

— Είναι καιρός πλέον νά παύσετε τήν έρ
γασίαν, ήκουσεν ό Ματθαίος τδν Φίλιππον λέ- 
γοντα· κοπιάζετε πολύ . . . Έγώ είργάσθην 
άρκετά καί σχεδόν έτελείωσα · έπεθύμησα δέ νά 
καταβώ είς τήν πεδιάδα. Έρχεσθε μαζύ μου 
έως είς τήν έκκλησίαν τής Παναγίας;
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__ Ό πατέρας μου δέν έπιθυμεΐ νά έξέρ- 
χωμαι είς περίπατον χωρίς αυτόν.

— Βέβαια όχι, διέκοψεν αύτήν ό γέρων Ματ
θαίος αίφνης εμφανιζόμενος· αί κόρα·, ανήκουν 
εις τον πατέρα καθώς τά πρόβατα είς τόν ποι
μένα — επειδή ό πατέρας γνωρίζει τί τας 
ώφελεΐ καί τί τάς βλάπτει... Έτελείωσες 
τήν έργασίαν σου, κύριε άρχιτέκτων;

— Ναι, άπεκρίθη ό Φίλιππος· έγώ έσχό- 
λασα· μόνον ή δεσποσύνη δέν Θέλει άκόμη νά 
σχολάση.

— Αύτδ είναι καί τδ σωστόν, είπεν ό γέ
ρων· αί χεΐρες μιας κόρης πρέπει νά έογάζωνται 
πάντοτε — "Οταν ήσυχάζουν αί χεΐρες, έργά- 
ζεται ή κεφαλή, καί ή κεφαλή των έχει ώς 
έπί τδ πλεΐστον ιδέας άλλοκότους.

Ταΰτα λέγων επέθεσε τάς χεΐράς του έπι 
τών ώμων τής Γουαδαλούπης καί τήν ώδήγησε 
πρδς τήν Θύραν, λέγων ταύτοχρόνως πρδς τον 
άρχιτέκτονα·

— Καλήν νύκτα, κύριε Φίλιππε· καλήν 
νύκτα!

ΊΙ Λοΰ άπήντησε σοβαρώς είς τόν χαιρε
τισμόν τού νέου, άλλ’ ούδεμίαν εκαμεν άντι- 
στασιν είς τήν προσταγήν τοΰ πατρος της. —

— Λυπούμαι, λυπούμαι πολύ, οτι αύτδς ό 
κ. Φίλιππος Κουρΐτος ήλθε έδώ . . . είναι όλίγον 
αύθάδης, καί Θέλει νά κάμνη τδν κύριον, είπε 
μουρμουρίζω·? ό Ματθαίος παρακολουθώ·? τήν 
κόρην του είς τδ δωμάτιόν της.

— Διατί λέγεις τοΰτο, πατέρα; άπεκρίθη ή 
Αοΰ· είναι εργατικός καί πρδς έμέ φέρεται μέ 
σέβας, "Ω! άν ήξευρες πόσα έμαθα άπ’ αύτόν!

— "Εμαθες, Συ άπ’ αύτόν; Καί τί έχει νά 
σέ διδάξη; . . · Είναι άνθρωπος, ό όποιος εχει 
άλλόκοτον επάγγελμα — νά μέτρα δλην τήν 
•ημέραν τδν άέρα καί νά Θαυμάζη καμμίαν πα
λαιόν κορνίζαν τοΰ τοίχου . . . Ελπίζω δτι καί 
σύ τδν ευρίσκεις γελοΐον, Λοΰ.

— "Οχι, δλως δι’ ολου· άπ’ εναντίας . . . 
τδν νομίζω πολύ ικανόν καί άξιον . . .

— Τί κάθεσαι καί φλυαρείς; άνέκραξεν ό 
γέρων κτυπών μέ τδν γρόνθον του έπι τής τρα
πέζης. Μή Θέλεις νά μοΰ παραστήσης οτι ό 
Φίλιππος είναι άξιος σοΰ- έγώ ήξεύρω καλλί
τερα ποιος σέ χρειάζεται· βέβαια οχι αύτος ό 
άρχιτέκτων.

Ή Λοΰ ώχρίασε. Διατί ό πατήρ της κατε- 
φέρετο τόσον πολύ κατά τού Φίλιππου, τον 
όποιον αύτή ευρισκε τόσον επιμελή καί ικανόν; 
Άλλ’ έσιώπησε, διότι έγνώριζεν δτι ή όργή του 
κατηυνάζετο εύκόλως οσάκις δέν εύρισκεν άντί- 
στασιν. Ό Ματθαίος ίδών αύτήν τόσον υπο
μονητικήν άν καί τά χείλη της συνεστέλλοντο 
ώς έν Θλίψει, μετενόησε, συλλογιζόμενος οτι 
δέν ήτο αύτδς ίσως ό καταλληλότερος τρόπος 
νά τήν πείση νά δεχΘή ώς σύζυγον τόν υιόν 
τοΰ γέροντας Κανέλου, καί δτι ύίφειλε νά προ- 
σενεχθή πρδς αύτήν ήπιώτερον. Διό καί πλη- 
σιάσας πρδς αύτήν έλαβε τήν χεΐρά της, ήν 
ήρξατο ελαφρώς Θωπεύουσα. Οι όφθαλμοί τής 
κόρης έπλήσθησαν δακρύων.

— θά ήσαι εύτυχής, Λοΰ, είπεν δ πατήρ, 
ναι, ναί, ταχέως Θά γείνης εύτυχής! καί ώς 
εύλογών αύτήν έπέθηκε τήν χεΐρά του έπί τής 
κεφαλής της . . . Έγώ Θέλω μόνον τήν εύτυ
χίαν σου, κόρη μου. Ό πλούσιος καί εύγενής 
αύτδς άρχιτέκτων ποτέ δέν Θά νυμφευθή τήν 
Θυγατέρα ένδς Θυρωρού — άν δέν πρόκηται 
μόνον νά σέ γελάση — τοΰτο έγώ ποτέ δέν Θά 
τδ συγχωρήσω δσον έχω ανοικτούς τούς οφθαλ
μούς.

Οί λόγοι ούτοι τοΰ γέροντος στρατιώτου ολί
γον συνετέλεσαν, ώς ήτο έπόμενον, είς παρηγο
ριάν τής Γουαδαλούπης. —

Τήν επιούσαν ό Ματθαίος ήγέρθη ένωρίτερον 
τοΰ συνήθους, δπως όμιλήση περί τής ύποθέσεως 
σοβαρώτερον μέ τήν κόρην του· άλλ’ δτε ευρέθη 
πρό τής θύρας τού κοιτώνός της κατελήφθη υπο 
άλλοκότου τίνος συστολής· διό καί έπροτίμησε 
προηγουμένως νά ζητήση όλίγον Θάρρος έν τώ 
οΐνφ. Έπί τή προσδοκία; τοΰ έξ Άβάνης προσ- 
δοκωμένου θησαυρού είχεν άγοράσει τήν προτε
ραίαν δύο φιάλας γενναίου οίνου- τήν μίαν τών 
φιαλών τούτων έπιεν έντελώς, τήν δέ άλλην 
έλαβε μεθ’ έαυτοΰ ώς επικουρίαν, καί κρατών 
άνοικτήν τήν έπιστολήν τοΰ Κανέλου εισήλθε 
παρά τη θυγατρί 
πνήσει δλην τή. 
ή ό πατήρ της· 
τά καθήκοντα τ 
ποτόν εύρίσκετο

__ ....... .

επιστολήν του ινανε/.ου ϊίσηζ.νι 
του. Καί ή Λού είχεν άγρυ- 

ήν νύκτα, άν καί έξ άλλης αίτιας 
μ’ δλον τοΰτο δέν παρημέλησε 

ής οικίας, καί ήδη τδ πρωινόν 
έτοιμον έπί τής τραπέζης.

— Σήμερον άφες με νά φροντίσω δια τον 
πρωινόν καφέν, είπεν ό πατήρ, καταθετών τήν 
φιάλην έπί τής τραπέζης. Πιέ μαζύ μου όλίγον 
κρασί καί διάβασε αύτδ τό γράμμα . . . Μάς 
δίδει μίαν καλήν ειδησιν.

ΊΙ Λοΰ έννόησεν άμέσως έκ τών πρώτων 
λέξεων δτι ό πατήρ της πρός τιμήν τής καλής 
είοήσεως είχε κενώσει δύο ή τρία ποτήρια οίνου.

— Είσαι δεκαεπτά έτών, Λοΰ, ήρξατο ο 
πατήρ, λαμβάνων άνά χεΐρας πλήρες ποτήριον. 
Ήξεύρεις τί σημαίνει τοΰτο;

ΊΙ κόρη ήρυθρίασε. Μήπως ό Φίλιππος 
ώμίλησεν ήδη μέ τόν πατέρα της; Τί έσήμανε 
τδ προοίμιον τοΰτο;

— Τούτο σημαίνει, έξηκολούθησεν ό πατήρ, 
κατά πέντε έτη νεωτέρα τοΰ Λοπέζ 

καί έδώ είναι γράμμα τοΰ πατρος του, 
είναι είκοσι

οτι είσαι
Κανέλου, 
ό όποιος 
δύο έτών

Τδ πράγμα ήτο εύνόητον, άφ’ ού μάλιστα 
ένεχείρισε καί τήν 
μηχανικώς έθεσεν εί 

ξένον όνομα τή ένεποιησε θλι- 
καί ούδέν άπήντησεν άλλ’ έ-

μοΰ γράφει δτι ό υιός του
— μέ καταλαμβάνεις:

επιστολήν, 
τδ Θυ·

ο πατήρ της τη 
ήν ή κόρη δλως 
λάκιόν της. Τδ 
βέράν έντύπωσιν,
σείσε μόνον τήν κεφαλήν.

— Τδ πράγμα έχει ούτως, έξηκολούθησεν 
ό πατήρ, πληρών πάλιν τδ ποτήριον του· δτε 
ήσο τόση ό Ιωσήφ Κανέλος, ό καλλίτερος μου 
φίλος, άνεχώρησεν είς τήν Αβάναν φέρων μαζυ 
του καί 100 πέζα ίδικά μου, τά όποια είχα 
κεοδίσει τιμίως . . . Μέ καταλαμβάνεις;

— Ναί, πατέρα, άπεκρίθη ή Λοΰ, μοΰ τδ 
διηγήθης καί άλλοτε.

— Καί ό Δομϊγκος ό γραφεύς είχε συντάξει 
τδ συμφωνητικόν, είπεν ό γέρων, τδ όποιον 
ελεγεν δτι ό Κανέλος μετά δέκα έτη έπρεπε 
νά μοιράση μαζύ μου τά κέρδη . . . Δέν ήτο 
καλή τοποθέτησις χρημάτων έκείνη, Αοΰ; 'Ομο
λόγησε το . . .

ΊΙ δυστυχής κόρη, ίστατο σιωπώσα.
— "Ελα, πιε καί άλλο ποτηράκι... Π 

μικρά μου λοΰ θά ήναι εύτυχής . . . πρέπει νά 
γείνη ευτυχής!

— Οχι, άχι, άπήντησεν ή νεάνις· πρέπει 
πρότερον νά μάθω . . .

— "Αφες με νά ομιλήσω . . . είπεν ό γέρων, 
τού όποιου ή γλώσσα έκ τοΰ πολλοΰ οίνου ήτο 
ήδη ολίγου βαρεία . . . κάθε στιγμήν μέ διακό
πτεις . . . Πού έμεινα; . .. "Α! τδ ηύρα . . . 
Ό γραφεύς λοιπόν Δομϊγκος έλεγεν εις τδ 
έγραφόν του, δτι έπειδή ό άνθρωπος εχει πάν
τοτε προ οφθαλμών τδ συμφέρον του . . . καί 
έπειδή τά παιδιά του είναι μέρος τοΰ έαυτοΰ 
του . . . καί επειδή ό Κανέλος είχε τότε υιόν 
πέντε ετη μεγαλείτερόν σου . . . καί επειδή έγώ 
σέ άγαποΰσα . . . έσυμφωνήσαμεν λοιπόν . . . άν 
τά παιδιά μας έζων . . . διά νά μείνουν τα χρή
ματα μαζωμένα . . . μέ καταλαμβάνεις;

— Πατέρα, άνέκραξεν ή Λοΰ έντρομος· 
εννοείς δτι μέ ύπεσχέθης εις τόν Αοπέζ Κα
νέλαν;

— Γούτο έσυμφωνήσαμεν μέ όρκον, είπεν 
ό γέρων . . . καί άτιμος είναι ό μή κρατών τδν 
λόγον του ... Ί ά παιδιά μας είναι κτήμα μας 
καί ήμποροΰμεν νά διαθέτωμεν κατά τήν θέ- 
λησίν μας.,

— Πατέρα, λοιπόν αύτή είναι ή άπόφασίς 
σου;

— Μή μέ διακόπτεις . . . αύριον ίσως φθά
νει ό Λοπέζ . . . καί ή μικρή μου Λοΰ θά στε- 
φανωθή.

— Μέ τον Λοπέζ, τον όποιον δέν άγαπώ;
— ί*, έννοια σου, θά τόν άγαπήσης . . .
— Ποτέ!
— Λοΰ! άνέκραξεν ό πατήρ, προοαίνων βή- 

ματι άσταθεΐ πρδς τήν θύραν... Λοΰ, δέν 
γνωρίζεις ενα άρχαΐον στρατιώτην . . . Ό λόγος 
τής τιμής . . . Δέν Θά Θελήσης νά κάμης έπί- 
ορκον ένα άρχαΐον στρατιώτην . . . ζαί ήρξατο 
κλαίων καί όουρόμενος μέχρις ού έξήλθε κλο- 
νούμενος τής θύρας.

(Έπεται τό τέλος.)

Η ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤ’ ΑΥΤΗΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 

ΚΑΙ ΕΝΕΣΤΩΤΑ.

Ύπό Γρηγορίου Γώγου,’Αρχιμανδρίτου, Λεσβίου.

(Συνέχεια.)

Είς δέ τάς διαφόρους συνοικίας τής πόλεως 
ύπάρχουσι ·.·/.) 4 άνώτερα βασιλικά Γυμνάσιά 
Obergymnasien · ιδ.) 3 βασιλικά βιοτεχνικά 
γυμνάσια Keal-Gymnasien, ατινα, ώς γνωστόν, 
παρέχουσι γενικήν παιδείαν, άνευ τής χρήσεως 
τών άρχαίων κλασσικών γλωσσών, συμπληροΰσι 
τήν έπαρκή έκπαίδευσιν τών έξ αύτών είς τον 
πρακτικόν βίον εισερχομένων, καί προπαρασκευ- 
άζουσι τούς είς τά πολυτεχνεία μεταβαίνοντας 
μαθητάς· ιε'.) 3 εκπαιδευτήρια ή διδασκαλεία 
τών μελλοδιοασκάλων καί διδασκαλισσών, ΝθΓ- 
iua'1-Schulen· ιστ'.) 3 τέλεια παρθεναγωγεία 
Tochter-Schulen, καί ιζ'.) 40 δημοτικά σχο
λεία παίδων καί κορασίων, καθαρά, κομψά καί 
εύάερα Volksschulen· έπί δέ τούτοις ιη'.) 
4 μικρά παρθεναγωγεία τών διακονισών καί τών 
καθολικών μοναχών· ιθ'.) τδ μέγα παρθεναγω- 
γεΐον τών άγγελικών καλουμένων δεσποινίδων 
englisclie Fraulein, μοναχών τής καθολικής 
Εκκλησίας, αΐτινες διδάσκουσι τά μαθήματα 
τών άνωτέρων ή τελείων παρθεναγωγείων είς 
τάς θυγατέρας τών εύγενών καί πλουσίων παντός 
δόγματος καί Θρησκείας, έπί μισθω έτησίω 
1200 φρ. διά τάς οίκοτρόφους, ζαί έχουσι με
γάλην κτηματικήν περιουσίαν, έπιτηρουμένην 
ύπδ τής Κυβερνήσεως, καί τοΰ άρχιεπισκόπου 
τής Ούγγαρίας· έν τώ παρθεναγωγείιο τούτφ, 
ού τίνος ή διευθύντρια ή μάλλον ή ΊΙγουμένη 
(Oberin) ώς πρόσωπον επίσημον, διορίζεται 
άμέσως άπδ τοΰ Μαζαριωτάτου Πάπα τής 'Ρώ
μης, μαθητεύουσι 200 έσωτερικαί καί 400 έξω- 
τεριζαί μαθήτριαι, διδασκόμενα·, καί διακονού- 
μεναι ύπδ 30 άγγελικών δεσποινίδων, καί 
έκκλησιαζόμεναι καθ’ έζάστην πρωίαν, πρδ τής 
ένάρξεως τών μαθημάτων, έν τή ίεροπρεπεστάτη 
Εκκλησία τοΰ καταστήματος, έν ή, τάς Κυριάκός 
καί τάς άλλας έορτάς, έκκλησιάζεται, συνήθως, 
ή άριστοκρατική τάξις· αί englische αύται Frau
lein, πολύ έπαινούμεναι έπί παιδεία καί αρετή,
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διατηροΰσι καθ' άπασαν τήν Αυστριακήν μοναρ
χίαν 12 παρθεναγωγεία, ών τό μέγιστον και 
τελειότερου ύπάρχη έν Βιέννη.

■λ.) 2 προπαιοευτικά παρθεναγωγεία τών 
grauen Schwestern, ώς άπό τού ενδύματος 
αύτών (grau φαιού οντος), ουτω καλούμενων 
μοναχών τής καθολικής ’Εκκλησίας · αί μοναχαί 
αύται άδελφαί πολλά καί χρήσιμα παρθεναγω
γεία είς πάσας τάς πόλεις τής Ουγγαρίας συν- 
τηρούσαι μετά πάσης πειθαρχικής και ηθικής 
αύστηρότητος, ού μόνον διδάσκουσι μαθήματα 
καί χειροτεχνήματα τάς απόρους καί δυστυχείς, 
ώς έπι το πολύ, νεάνιδας, άλλά καί είς τας 
εύρυτέρας αίθουσας τού καταστήματος, αντί ημε
ρησίου πληρωμής 10 λεπτών, παρά τών πτω
χών μητέρων, τών απερχομένων προς έργασίαν 
καί άπόκτησιν τοΰ έπιουσίου άρτου, δέχονται 
τά βρέφη αύτών, άτινα περιθάλπουσαι καί τρέ- 
φουσαι καθ’ άπασαν τήν ημέραν, παραδίδουσι 
περί λύχνων άφάς είς τάς άπο τής εργασίας 
έπιστρεφούσας μητέρας, έπι προσαγωγή τοΰ 
αύξοντος άριθμοΰ, ον έκάστη μήτηρ λαμβάνει, 
πρός άποφυγήν πάσης συγχύσεως, έναποθέτουσα 
το βρέφος της έπι τό ήριθμημένον ώσαύτως 
καθαρώτατον λίκνον, οπερ λικνίζει μικρά καί 
πτωχή κόρη, έπι τούτο» μισθοδοτουμένη ύπό 
τών grauen άδελφών περί τά 100 λίκνα, 
έν έκάστη αχολή τών φιλαγάθων τούτων καλο
γραιών άδελφών χρησιμεύουσι καθ’ έκάστην 
ημέραν προς τον καλόν τούτον σκοπόν. ’Εν 
Γαλλία, ώς γνωστόν, ή βρεφοκόμος αύτη αί
θουσα, ύπό μοναχών άδελφών ώσαύτως διακο- 
νουμένη, καλείται la Sainte Creche, οίονεί ή 
φ ά τ ν η του Χριστού.

καζ.) Ίο μέγα καί κεντρικόν Γυμνάσιου τοΰ 
Εκκλησιαστικού τάγματος τών ΙΙιεριστών (Pie- 

risten) τουτέστι τών πατέρων καί διδασκάλων 
τών τής Εύσεβείας Σχολών· ο rd ο religiosuS 
Patrum Schorarum Piarum. To άπο- 
κλειστικώς διδακτικόν τούτο τάγμα τών καθο
λικών τούτων ιερέων καί μοναχών, συνέστη τό 
πρώτον έν 'Ρώμη το 16’21, ύπό τοΰ 'Ισπανού 
Ίερέως S. Josepho Calasaxzio, καί έκτοτε 
εις διαφόρους χώρας τής Εύρώπης, καί ιδίως, 
ένταύθα έν Ουγγαρία, διδάσκει πάντα τά γυμνα
σιακά μαθήματα, μετά πλείστης καρποφορίας 
καί χριστιανικής αύταπαρνήσεως καί άρετής, 
καί διά τούτο άξιούται μεγίστης τιμής και ύπο- 
λήψεως παρά τε τής κυβερνήσεως καί τού λαού. 
Είς τάς μεγάλας καί μικράς πόλεις τοΰ Ούγ- 
γρικοΰ βασιλείου, ύπάρχουσι σήμερον είκοσι 
γυμνάσια τών ΙΙιεριστών πατέρων, έν οίς δι- 
δάσκουσι 300 εύπαίδευτοι καθηγηταί κληρικοί, 
καί μαθητεύουσι έπτ ακισ χ ί λιοι παίδες πάσης 
θρησκείας καί έθνικότητος, άληθή μέν έκπαί- 
δευσιν λαμβάνοντες καί άριστα προπαρασκευα- 
ζόμενοι διά τάς πανεπιστημιακός σπουδάς, έλά- 
χιστα δέ παρέχοντες δίδακτρα· καθότι ή άδελ- 
φότης αυτή τών ΙΙιεριστών πατέρων ή επί 
τουρκοκρατίας, μάλιστα, έξόχως εύεργετήσασα 
καί μέχρι τοΰ μαρτυρικού θανάτου προστατεύ- 
σασα τούς λαούς τής Ούγγαρίας, κέκτηται με- 
γάλην κτηματικήν περιουσίαν, καί έχει πολλάς 
καί άφθονους τάς ετησίους προσόδους· ό νύν 
γενικός καί ισόβιος Διευθυντής τών Γυμνασίων 
τούτων, AndBEAS Kalmak, άνήρ σοφός καί 
άξιοσέβαστος, έδρεύει έν τώ ενταύθα κεντρικό» 
Γυμνάσιο», καί τιτλοφορείται Provincialis 
praeses Scholarum Piarum Hunga- 
riae- έτησίως δέ πέμπει λεπτομερή έκθεσιν τής 
διευθύνσεως αύτών είς τόν έν 'Ρώμη ισόβιον, 
ώσαύτως, General τού τάγματος αύτών, οπερ 
ύπό τοΰ ίδρυτοΰ άφιερώθη είς τήν προστασίαν 
καί τήν άντίληψιν τής θεομήτορος· διό καί έχει 
ώς έπίσημον καί ιερόν αύτού σύμβολον τό ύπό 

το ουγγρικόν βασιλικόν στέμμα κείμενον μονό
γραμμα τόοε, γράμμασιν έλληνικοΐς· Μαρία, 
μήτηρ θεού.

( Επεται συνέχεια.)

ΠΟΙΗΣΙΣ.

ΝΥΧΤΑ.

Τρεμάμεν’ άστρα είς τά νερά τά φέγγη τους πλα
γιάζουν,

Πού όνείρατα τής θάλασσας τής κοιμισμένης μοι
άζουν

Ούτ ένα φύλλο τρέμει
’Σ τό δάσο καί μέ τά πουλιά
’Σ τών δένδρων τή μοσχοβολιά

Μέ ταΐς φτερούγαις μαζωχταΐς γλυκοκοιμώντ οί 
άνέμοι.

’Εκεί πού ή πλάσι φαίνεται πώς σαν νεκρή σιγάει, 
Έκ’ ή φιλέρημη ψυχή τού ποιητή γροικάει 

Αίθέριαν αρμονία·
’Ακούει τ’ αστέρια νά λαλούν,
Τά Χερουβίμ ν’ άντιλαλούν

’Στή γαληνή τοΰ Σύμπαντος άπέραντη έκκλησία.

Εκείνα τά λαλήματα ό ποιητής τ’ άκούει, 
Κ’ έκεΐ μαθαίνει έτσι γλυκά τή λύρα του νά κρούη,

Καί ούρανικά νά ψάλλη
Όνείρατα μαγευτικά,
Έλπίδ’, άγάπ’, ιδανικά

Τής ώμορφάδας τά καλά, τής άρετής τά κάλλη.
Λ. Μ.

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΚΡΙΛΩΦ.

ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ.

Μετάφρασις Π. Α. Άΐιώτου.

Σ’ ενός αρχοντικού σπητιού παράθυρ’ άνοιγμένα 
σ' έμμορφ’ άγγεΐα φαρφουρένια 

λουλούδια ψεύτικα μαζή μ’ άληθίνά βαλμένα 
περήφανο ύψώνανε κεφάλι, 

τήν έμμορφιά τους γιά νά δείξουν τή μεγάλη.
Εξαφνα έπιασε βροχή ψιλή ·

τής τέχνης τά λουλούδια παρακαλοΰν τόν Δία 
νά παύση ή βροχή, οπού δέν ωφελεί, 
πού φέρνει μόνο βλάβη, άηδία.

"Θεέ, παρακαλοΰν, δός ή βροχή νά παύση- 
τί κέρδος έχει άπ’ αύτήν ό κόσμος ν’ απόλαυση, 
καί τί χειρότερό της έμπορεΐ νά ίδή;
άπό τόν δρόμο δύσκολα άνθρωπος νά περάση, 
καί μόνο άπαντα νερά καί λάσπη άηδή.” 
Δέν άκουσ βμως ό θεός παράκλησι μωρή, 
μόν’ έστειλε ωφέλιμη βροχή καί δροσερή, 

κ’ έφυγε ή ζέστ’ ή πνιγηρή.
Δροσιά παντού έχύθη, έμμορφιά καί χάρι, 

νέα στολή ένδύθη τό χορτάρι. 
Τότε τ’ άληθινά λουλούδια δλα 
άνοιξαν φύλλα μοσχοβόλα, 
χαρούμενα καί ζωηρά, 

καί πλιό έμμορφα, πλιό δροσερά.
Ία δέ πτωχά τά λούλουδα μέ τά ψευδή στολίδια 
άσχημισμένα, άχρηστα, τά ’ρίξαν στά σκουπίδια.

Επίκρισιν τά άληθή πνεύματα δέν πτοοΰνται· 
διόλου δέν τά βλάπτουνε σοφίσματ’ άηδή, 

καί μόνα τήν βροχή φοβούνται 
τά άνθη τά ψευδή.

ΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ
ΕΝ ΚΡΕΜΖΗΡ.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 141.)

μικρά πόλει τής Αυστρίας Κρεμ- 
κατοικουμενη υπο 12,000 ψυχών, 

ινων ημερών συνέντευξις 
Τ’ωσσίας ζεύγους μετά 
τής αύτοκρατείρας τής

ζή?, 
έγένετο προ · 

τοΰ αύτοκρατορικοΰ τή, 
τοΰ αύτοκράτορος καί της αυτοκρατει 
Αυστρίας, II ήμετέρα είκών παριστα τήν πρό- 
σοψιν τοΰ αρχιεπισκοπικού μεγάρου έν Κρεμζήρ, 
έν η ύπήρχον τά δωμάτια, άπερ ό ήγεμών τής 
Αύστρίας παρεσκεύασε πρός υποδοχήν τών έπι- 
σήμων αύτού ξένων.

Τό μεγαλοπρεπές καί όντως βασιλικόν τούτο 
μέγαρον άνεκαινίσθη μετά τήν έν έτει 1752 
έπισυμβασαν πυρκαϊάν τοΰ άρχαίου οικοδομήμα
τος ύπό τοΰ αρχιεπισκόπου Φριδερίκου. Μεγάλη 
μαρμάρινος κλίμαξ κεκοσμημένη διά αγαλμάτων 
οδηγεί πρός τά άνω πατώματα. 'II μεγάλη 
αίθουσα τών τελετών κατέχει δύο πατώματα, 
έχει δέ μήκος 30 μέτρων καί πλάτος 15, 
έχρησίμευεν άλλοτε ώς εστιατόριο·». ΙΙαρά 
αίθουσαν ταύτην είναι ή αίθουσα τού άρχι; 
σκοπικού θρόνου, 

11 αίθουσα αυτή έχει εξώστην.
τής

και 
τήν 
επι- 

πλουσιώτατα διεσκευασμένη. 
', έξ ού ή θέα έπι 

πόλεως καί έπι τοΰ εκτεταμένου κήπου είναι 
....4 >[?ν _φ πρώτο» πατώματι
είχον έτοιμασθή διά πολλής 
ια διά τά δύο αύτοκρατορικά 

δωμάτια τοΰ αύτοκράτορο

μαγευτική. Εν τφ πρώτο» πατώματι τού με
γάρου είχον έτοιμασθή διά πολλής δαπάνης τά 
δωμάτια διά τά δύο αύτοκρατορικά ζεύγη, καί 
τά μέν δωμάτια τοΰ αύτοκράτορος καί τής 
αύτοκρατείρας τής Αύστρίας ήσαν κεχωρισμένα. 
Ό τσάρος δμω; έρωτηθείς, άν έπιθυμή ίδιαι- 

γον 
τής

ρα δωμάτια, άπήντησε μειδιών οτι έχει σύζυ- 
καί τέκνα καί προτιμά νά 
οικογένειας 

μετετράπη τή τ: 
σφαιριστηρίου είς 
σων βασιλοπαίδων, τοΰ τε διαδόχου καί τοΰ 
πρίγκηπος Γεωργίου, ών τά δωμάτια είχον 
πορασκευασθή προηγουμένως είς έτερον οϊκοδό-

ΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ ΕΝ ΚΡΕΜΖΗΡ.

μένη πλησίον 
του. Διά τόν λόγον τούτον 

ελευταία ώρα ή αίθουσα τού 
; κοιτώνα τών δύο νεαρών ' Γούσ

του τ
Γεωργίου, ών

>ς εί: 
μημα, κείμενον απέναντι τού μεγάρου.

Έν τώ πρώτο» τούτο» πατώματι εύρίσκεται 
καί ή μικρά αρχιεπισκοπική βιβλιοθήκη άποτε- 
λουμένη έξ 6 χιλιάδων τόμων. 'II μεγάλη δέ 
βιβλιοθήκη έκ 14 χιλ. τόμων, ώς καί τό άρ- 
χεϊον εύρίσκεται έν τώ δευτέρφ πατώματι, ένθα 
είναι καί ή κομψοτάτη ’Εκκλησία. Έν τή έκ
κλησία ύπάρχει λαμπρά είκών τοΰ Φράντζια, 
παριστώσα τό μαρτύριον τού άγιου Σεβαστιανού.

Ό κήπος, ό τό μέγαρον περιβάλλω·», είναι 
είς τών ώραιοτέρων κήπων έν δλη τή Αύστρία, 
περιέχον καί κομψήν λίμνην πλήρη κύκνων. 
Πυκνή δενδροστοιχία άγει πρός τήν μεγάλην 
είσοδον τού κτήματος, ήτις κλείεται διά μεγάλης 
σιδηράς θύρας.

Τά κατά τήν συνέντευξιν έμαθον ήδη οί ήμέ- 
τεροι άναγνώσται έκ τών πολιτικών έφημεριδων, 
περιγραψασών αύτήν έν δλη τή έκτάσει. ' 11 
υποδοχή τοΰ αύτοκρατορικοΰ τής 1’ωσσίας ζεύ
γους έκ μέρους τού αύτοκράτορος τής Αύστρίας 
ύπήρξε φιλικωτάτη καί έγκάρδιος, πρός δέ καί 
μεγαλοπρεπεστάτη, διότι ού μόνον δλα τά έπι
πλα καί σκεύη τής τραπέζης μετεκομίσθησαν έκ 
Βιέννης άλλά καί 80 αύτοκρατορικαί άμαξαι 
διά τούς έπισήμους ξένους καί τήν έκ 300 άτό- 
μων συγκειμένην άκολουθίαν αύτών.

Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.
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ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΡΟΛΙΝΩΝ ΝΗΣΩΝ.

Π
ολύς λόγος έγένετο κατ’ αύτά; έν τφ 
Εύρωπαϊκφ τύπο» περί τών αποκεντρών 
τούτων νήσων, αΐτινες παρ’ ολίγον κα

θίσταντο άφορμή πολέμου μεταξύ Γερμανίας και 
'Ισπανίας. Κατά τάς τελευταίας τηλεγραφικός 
ειδήσεις ό κίνδυνος ούτος άπεσοβήθη ήδη, έπελ- 
θούση; πλήρους συνεννοήσεως μεταξύ τών δια
φώνησα. ντων μερών.

Ισπανοί άνεκάλυψαν τάς νήσους Καρολίνας· 
Ισπανοί ήσαν οί πρώτοι μεταβάντες έκεΐ ιερα

πόστολοι, οΐτινες καί οικτρώς έσφάγησαν παρά 
τών αγρίων κατοίκων- ισπανικόν εΐναι καί τό 
όνομα τών νήσων, δοθέν αύταΐς παρά τοΰ άνα- 
καλύψαντο; αύτάς έν έτει 1686 Αασζάνου είς 
τιμήν τοΰ βασιλέως τής 'Ισπανίας Καρόλου τοΰ 
Β’. Περί τά τέλη τής παρελθούσης έκατονταε- 
τηρίδο; κατώρθωσαν Άγγλοι ιεραπόστολοι νά 
εγζατασταθώσιν έν αύταΐς όριστιζώς καί νά έξη- 
μερώσωσι τούς κατοίκους αύτών. Αί Καρολίναι 
νήσοι εΐναι πολλαί μεν τόν αριθμόν, μικραί όμως 
τήν έκτασιν. ΊΙ μεγαλειτέρα αύτών εΐναι ή 
νήσος 'Υάπ (ή κατ’ άλλους Έάπ), έπί τής όποιας 
πρό τινων ήμερών άνεπετάσθη ή γερμανική ση
μαία, ήτις καί τύ μέγα προύκάλεσε σζάνδαλον, 
ώστε έδέησε πάλιν νά καταβιβασθή προς μεγά
λην τών 'Ισπανών χαράν καί ίζανοποίησιν τής 
έθνικής αύτών φιλοτιμίας. 'Η νήσος 'Υάπ έχει 
έκτασιν 6 τετραγωγικών μιλίων καί κατοικεΐται 
ύπό 10 χιλιάδων ψυχών εΐναι δέ το κυριώ- 
τερον σημεΐον έν δλφ τφ άρχιπελάγει τών Κα
ρολινών. Οί κάτοικοι δλου τοΰ αρχιπελάγους 
άνέρχονται σήμερον είς 28 χιλιάδας, έξ ών αί 
24 χιλ. κατοιζούσι τά; κυρίως λεγομένας Κα
ρολίνας, αί δέ τέσσαρες χιλιάδες τό σύμπλεγμα 
τών Παλάων νήσων.

Αί νήσοι αύται βλαι εΐναι φύσεως ηφαί
στειου, καί παρουσιάζουσι ποΰ μέν υψώματα 
δασώδη καί ζορυφάς ύψους μέχρι 2*/ε χιλ. 
ποδών, ποΰ δε επιφάνειας έπιπέδους περιβαλ
λόμενα; πρό; το μέρο; τής θαλάσσης ύπό βρά
χων καί σκοπέλων· αί ύφαλοι καθιστώσι τήν 
προσόρμισιν είς τάς νήσους επικίνδυνον, άν καί 
οί λιμένες καί οί όρμοι αύτών έχουσιν ΰδατα 
βαθέα καί παρέχουσιν άρζοΰσαν τήν ασφάλειαν.

Καίτοι κείμεναι παρά τόν Ισημερινόν αί 
Καρολΐναι νήσοι έχουσι κλίμα εύζραές, διότι οί 
πνέοντες έτήσιοι άνεμοι μετριάζουσι τόν καύ
σωνα· ή θερμοκρασία είναι κατά μέσον ορον 
24 βαθμών (22 τον χειμώνα, 26 δέ το θέρος), 
ώστε δύναται τι; είπεΐν ότι έν αύταΐς έπι- 
κρατεΐ θέρος διαρκές- καί τό θαλάσσιον ΰδωρ 
διατηρεί σχεδόν καθ’ δλον τό έτος θερμοκρα
σίαν 20 βαθμών. 'Όταν δέ λάβη τις ύπ’ δψιν 
ότι ύπό τό ώραΐον τοΰτο κλίμα οΰτε ζώα δηλη
τηριώδη οΰτε άγρια θηρία ύπάρχουσιν, ότι ζαί 
αύτοί οί οχληρότατοι κώνωπες, ή μάστιξ τών 
τροπικών, δέν έκτελοΰσι τάς συναυλίας των, ότι 
ή ατμόσφαιρα είναι σχεδόν πάντοτε ομοιόμορφος, 
ευκόλως κατανοεί διατί οι ποιηταί έξύμνησαν τάς 
καλλονάς τής τοιαύτη; φύσεως ζαί περιέγραψαν 
τάς νήσους ταύτας ώς επίγειον παράδεισον.

Πρός τήν φύσιν ταύτην ομοιάζει καί ό χα- 
ραζτήρ τοΰ κατοικοΰντος τά; νήσους λαού· ό 
λαός ούτος εΐναι εύγενής, μαλακός ζαί εύπρο- 
σήγορος, άν ζαί απαίδευτος ζαί άξεστος, έπιδι- 
δόμενος μετά πολλοΰ ζήλου εί; τήν κυριωτέραν 
αύτοΰ ένασχόλησιν, τήν ναυτιλίαν. Οί ναΰται 
τών Καρολινών είναι τόσον τολμηροί καί έξφ- 
κειωμένοι πρός τήν θάλασσαν, ώστε διά τών 
ελαφρών αύτών άκατίων έκτελοΰσι πλόας εκα
τόν καί πλέον μιλίων άνευ πυξίδος έν μέσφ θα
λάσσης πολλάκις τεταραγμένης. Καί άνδρες καί 
γυναίκες είναι υψηλοί το ανάστημα, αί γυναίκες 

εΐναι καί εύειδεΐς, έξαίρουσαι τήν χάριν αύτών 
διά ποικίλων κοσμημάτων περί τόν τράχηλον 
καί τήν κεφαλήν άγαπώσι τά άσματα ζαί τούς 
χορούς, άλλά δέν συμμορφοΰνται εύκόλω; προ; 
βίον κοπιώδη καί έργατικόν. Δυστυχώς με δλον 
τό λαμπρόν κλίμα, μέ δλην τήν παντελή έλ- 
λειψιν επιδημικών νόσων ό πληθυσμός τών Κα
ρολινών όσημέραι έλαττοΰται ■ έν μια τών νήσων 
τούτων έντο; τών τελευταίων 25 έτών ο πλη
θυσμός άπό 1100 ψυχών ήλαττώθη είς 400. 
Ή ζαθαριότης τών κατοίκων είναι παραδειγμα
τική · τακτιζώ; καθ’ έκάστην καί άνδρες και 
γυναίκες λούονται καί είναι άριστοι καλυμβη- 
ταί- σπανίως θ’ άπαντήση τις γυναίκα έξερχο- 
μένην άνευ μεγάλου σπόγγου.

Ή χλωρίς τών Καρολινών είναι πλουσιω- 
τάτη, ό ζοκοφοΐνιξ φύεται πανταχοΰ καί άνευ 
καλλιέργειας τινο; ή περιποιήσεως, ιδίως δέ 
παρά τήν θάλασσαν έν γή άμμώδει. '0 καρπός 
τοΰ φοίνικο; άναπληροΐ τοΐς κάτοικοι; τήν 
έλαίαν καί ορυζαν τών άλλων μερών τής νοτίου 
θαλάσσης, καί αποτελεί τήν σχεδόν αποκλει
στικήν τροφήν τών πτωχοτέρων τοΰ λαού τά
ξεων. Έκτός δέ τούτου φύονται έν άφθονίφ 
καί αί βανάναι, ό ανανά; καί είδος μεγάλων 
γαιομήλων θρεπτικωτάτων. ’Άφθονοι εΐναι καί 
οί ιχθύς, οΰς τρώγουσιν οί κάτοικοι κατά προ- 
τίμησιν τοΰ κρέατος καί τών ορνίθων. '11 άλ
λοτε έπικρατοΰσα άνθρωποφαγία έξέλιπεν ήδη 
έντελώς.
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Έν ταΐς γαλλικαΐς έφημερίσιν, είτα δέ ζαί 
έν ταΐς έλληνιζαΐς άνέγνωμεν μετά πλείστη; 
όσης εύχαριστήσεως καί έθνική; ύπερηφανείας 
τήν ειδησιν, οτι τύ έν Γαλλία ύπουργεΐον τών 
Καλών τεχνών άπένειμε τό παράσημον τοΰ ’Ακα
δημαϊκού φοίνικο; (les Palmes <le YAcademie) 
είς τον ομογενή ήμών κύριον Ίωάννην Κρη
τικόν, καθηγητήν τής ’Ωδική; έν τφ ’Ωδείω 
τών Παρισίων διά τήν εύδόκιμον αύτοΰ διδα
σκαλίαν , βραβευθέντων έν τφ ένιαυσίφ διαγω
νισμό) άπάντων ανεξαιρέτως τών μαθητών αύτοΰ. 
Ό ζ.’Ιωάννης Κρητικός, αδελφό; τοΰ έν Ίασίφ 
προξένου τής Ελλάδος κ. Σ. Κρητικού καί τοΰ 
έν Ραιδεστφ προξένου τής Ρωσσίας κ. Γ. Κρη
τικού, διεζρίθη ώς ύψίφωνος καί έν Άθήναι; 
ζαί έν Κωνσταντινουπόλει, πρό ένός δέ έτους 
τή είσηγήσει τοΰ διασήμου μουσουργού Gounod 
διωρίσθη ύπό τής γαλλικής Κυβερνήσεως καθη
γητής έν τφ ’Ωδείφ τών Παρισίων. όπου έν 
αύτώ τφ πρώτψ έτει τοσαύτην έπεδείξατο εύδό- 
ζιμον διδασκαλίαν, ώστε ήξιώθη τού έκτάκτου 
διά τού; Γάλλου; καλλιτέχνας γέρατος.

Το έν Κεοζύρα Ελληνικόν Εκπαι
δευτήριου "ό Καποδίστριας”. Τό ύπό τήν 
έμφρονα διεύθυνσιν τού ζ. Λεωνίδα Βλάχου δια
τελούν τοΰτο Έκπαιδευτήριον, διήνυσεν ήδη τό 
12''·' άπό τής συστάσεως αύτού έτος καί όσημέ
ραι καταφανέστεροι γίνονται οί καρποί αύτοΰ. 
Κατά τήν διανομήν τών βραβείων τοΰ λήξαντος 
σχολικού έτους ό λόγιος διευθυντής κ. Λ. Βλά
χος έξεφώνησε λόγον έμβριθέστατον καί πλήρη 
εύγενών αισθημάτων, ού ιδίως έξαίρομεν τήν 
ακόλουθον περικοπήν, έν ή αποτεινόμενος ό διευ
θυντής προς τούς παρόντας γονείς λέγει· "Προς 

' τού; γονείς δέ έν γένει αποτεινόμενο; μετ’ αδελ
φικού θάρρους ύπομιμνήσκω, ότι δπως τοΰ 
"Εκπαιδευτηρίου τούς καρπούς πάντες έπίσης 

' γλυζυθύμω; γεύωνται, άνάγκη άπαραίτητος νά 
"ύποβοηθώσι δραστηρίως είς τάς ήμετέρα; έν- 
“εργείας καί νά παρακολουθώσι πάντες μετ’ έν- 
"διαφέροντος τά βαθμολόγια, ών γίνεται παρ’ ή- 
"μών κανονική ζαί συνεχή; χρήσι;. Άναφλέ- 
"γετε, ώ γεννήτορες, δΐ όσων δύνααθε μέσων 
“τόν έρωτα τής τιμής καί τοΰ επαίνου. 
' Έργάζεσθε καί ύμεΐς ούτως ώστε νά κατανο- 
"ώσι τά τέκνα σας, ότι ό οίκος δίδει τήν χεΐρα 
"είς το Έκπαιδευτήριον καί τοΰτο είς τόν οίκον. 
"Μή λησμονήτε, ότι μεθ’ όλα τά μέσα όσα δια- 
"θέτει τό Έκπαιδευτήριον, ή τής καρδίας μόρ- 
' φωσις άφ’ ύμών το πλεΐστον έξαρτάται. Υμείς 

πρό πάντων θά έμπνεύσητε αύτοί; τήν άγά- 
“πην τοΰ Θεού και τής ’Αρετής· ύμεΐς θά 
"ένσπείρητε είς τάς τρυφερά; των καρδίας τήν 
' άγάπην ζαί εύγνωμοσύνην πρός τούς κοπιώντας 
'καί μοχθοΰντας ύπέρ τής εύδαιμονίας των· 
"ύμεϊς θά είσθε οί πρώτοι διδάσκαλοι, ύμεΐς οί 
"πρώτοι μορφωταί, καί όταν είς τήν άνάπτυξιν 
"τού αισθήματος ύμεΐς δίδετε τήν πρώτην ώθη- 
"σιν, θαρραλέως τότε πιστεύετε εί; τού; καρ- 
' πού; τοΰ Εκπαιδευτηρίου.” Χρυσά όντως πα- 
ρεγγέλματα, τά όποια πάντες οί γονείς, οί έπι- 
θυμούντες τά ίδωσι τά τέκνα αύτών εύημεροΰντα 
καί προοδεύοντα, όφείλουσι νά τηρήσωσιν ώς 
κανόνα άπαράβατον τή; πρός τά τέκνα συμπερι
φορά; των.

Τό έν Γαλαζίφ Ελληνικόν Έζπαι- 
δευτήριον. Γοΰ άπο 29 ήδη έτών έν τή έμ- 
ποριζωτάτη πόλει Γαλαζίφ ίδρυθέντος καί ύπό 
τοΰ Κυρίου Αναστασίου Ν.Βενιέρη τοσούτον 
εύδοκίμω; διευθυνομένου Ελληνικού Εκπαιδευ
τηρίου έξεδόθη κατ’ αύτάς τό Πρόγραμμα τών 
κατά τό σχολικόν έτος 1885—1886 διοαχθησο- 
μένων μαθημάτων. Άρκεΐ νά διεξέλθη τις τό 
πρόγραμμα τοΰτο όπως πεισθή, πόσον καλώς 
ζατηρτισμένον4είναι τό έγκριτον τοΰτο Έκπαι- 
οευτήριον, έν φ έκτος τή;‘Ελληνική; καί Ί’ου- 
μουνιζή; γλώσση; διδάσκονται ύπό ειδικών δι
δασκάλων τά γαλλικά, τά γερμανικά, τά άγ
γλικά, τά ιταλικά, τά εβραϊκά, τό έμπόριον, ή 
καλλιγραφία, ή ιχνογραφία ζαί ζωγραφική, ή 
δργανική καί φωνητική μουσική καί ή γυμνα
στική, Ό διευθυντή; αύτοΰ, κ. Αναστάσιος 
Ν. Βενιέρης, άνήρ γνωστός έν τοΐς έλληνικοΐς 
γράμμασιν, ούδενός φείδεται κόπου όπως δια- 
τηρη τό Έκπαιδευτήριον αύτοΰ έν θέσει άξιο- 
πρεπεΐ καί άνταποκρινομένη είς τάς άξιώσεις 
τής σημερινής έποχής. ΊΙ δέ έφορεύουσα έπι- 
τροπή άποτελεΐται έκ τών έγκριτωτέρων μελών 
τής έν Γαλαζίφ ελληνικής παροικία;.

Ό καθηγητής EGGEB, είς τών ένθερμο- 
τέρων φιλελλήνων καί έξοχωτέρων Ελληνιστών 
τής Γαλλίας άπέθανε πρό τινων ήμερών αίφνι- 
δίως έν τοΐς λουτροΐς τοΰ Royat έν ήλικίφ 
72 έτών. ’Από τοΰ έτους 1834, ήτοι προ πεν- 
τήκοντα καί πλέον έτών διετέλει καθηγητής 
τών Ελληνικών γραμμάτων καί πολλά συνέ- 

, γράψε σπουδαία συγγράμματα, πάντα πραγμα
τευόμενα περί τής άρχαίας Ελληνικής φιλολο
γίας. Τά κυριώτερα αύτοΰ έργα είσίν, ΊΙ ιστο
ρία τής κριτικής παρά τοΐς άρχαΐοι; Έλλησιν, 
ή έκδοσις τής Ποιητικής τοΰ Άριστοτέλους, καί 
τό λίαν έμβριθές πόνημά του περί ’Απολλώνιου 
τοΰ Δυσζόλου καί τοΰ γραμματικού αύτοΰ συ
στήματος. Ή κηδεία τοΰ σεβαστού άνδρός έγέ
νετο έν Παρισίοις μετά πολλής έπισημότητος, 
άποδοθεισών τφ νεκρψ αύτοΰ τών τιμών τοΰ 
άνωτέρου Ταξιάρχου τοΰ γαλλικού παρασήμου.

Έπί δέ τοΰ τάφου έξεφωνήθησαν πέντε λόγοι, 
τέσσαρες μέν ύπό Γάλλων ό τελευταίος δέ ύπό 
τοΰ έν Παρισίοις εύρισκομένου διαβατικώς κ. X. 
Σαριπόλου, του γνωστού έν Αθήναις νομομαθούς 
καί δικηγόρου.

Περί τοΰ γάμου τοΰ άποβιώσαντος φιλέλλη- 
νος διηγούνται τά έξής. Ό Egger ήτο νέο; καί 
πτωχός διδάσκαλος κατοικών έν έκτφ πατώματι 
οικίας έν Παρισίοις. Έν τή αύτή οικία κατφκει 
καί πτωχή, εύειδής κόρη, ής ήράτο ό διδάσκα
λος. Άλλ’ έλειπον άμφοτέρωθεν τά μέσα πρός 
τέλεσιν τοΰ συνοικεσίου. Φίλος τις τοΰ Egger 
καί συνάδελφος, πάσχων έκ στηθικής νόσου, 
τόσον πολύ ήγάπα αύτόν, ώστε δια διαθήκης 
τώ άφησεν δλην του τήν περιουσίαν, 30 χιλιά
δα; φράγκων ώς έγγιστα. 0 ασθενής άπέθανε 
μετά μικρόν, ζαί ό -κληρονόμος του, πλούσιος 
ήδη γενόμενος (διότι δΐ αύτόν 30 χιλ. φράγ
κων ήτο πλούτος) ένυμφεύθη τήν έκλεκτήν τής 
καρδίας του, ήτις σήμερον μετά παρέλευσιν 
σχεδόν πεντήκοντα έτών, πενθεί ώς χήρα έπί 
τή άπωλεία πιστού ζαί άγαθωτάτου συζύγου.

Κατάσβεσιςπυρζαϊάς διά ύελίνων φιαλών 
πεπληρωμένων άνθραζιζοΰ θείου. Πρό τίνος έγέ
νοντο δοκιμαί πρός άπόσβεσιν πυρκαϊών δια 
άνθραζιζοΰ θείου. Περί τών περιέργων τούτων 
έρευνών γράφει χημικός τις τά έξής· Πρό τίνος 
καιρού άνεφλέχθη έν τή οικία μου ό καπναγω
γός- οί άνθρωποί μου έν τή πρώτη ταραχή 
έφραξαν τήν κάτω οπήν τής εστίας δια βεορεγ- 
μένου πανιού, δπως περιορίσωσι το πΰρ ■ φθας 
έγώ εύρον ότι ό καπναγωγός ήτο έν πλήρει 
έμπρησμφ, άναρριπιζομένφ ύπο τής άναφλε- 
χθείσης αιθάλης (καπνιάς). Έσκέφθην τότε νά 
ρίψω άνθος θείου όπως σχηματισθή θεϊκόν οξύ, 
τό όποιον δέν αναφλέγεται καί δύναται νά συν- 
τελέση είς άπόσβεσιν. Μετέβην έπομένως είς 
τό χημείάν μου όπως λάβω θειον, δτε αίφνης 
παρετήρησα φιάλην περιέχουσαν 60 γραμμάρια 
ανθρακικού θείου. Άναφλέξας ήμέραν τινά τοι- 
οΰτο θειον έπείσθην έκ τής οσμής ότι άνέπτυσ- 
σεν άφθόνως άέρια θειούχου οξέος, δπερ άφεύ- 
κτω; συμβαίνει, διότι τά δύο άποτελοΰντα αύτό 
στοιχεία, τό θειον καί ό άνθραξ καιόμενα άπορ- 
ροφώσι τό δξυγόνον ζαί σχηματίζουσι θεϊζον ζαί 
άνθραζιζον οξύ. Άνεμνήσθην τοΰ τυχαίου τού
του περιστατικού καί ελαβον μετ έμοϋ τήν 
φιάλην. "Έχυσα λοιπόν τό περιεχόμενον αύτής 
είς τό πΰρ κρατών τήν κάτω οπήν ζεζλεισμένην 
ζαί έν τώ άμα ήκουσα έλαφράν έκρηξιν. "Η 
φιάλη εΐχεν έκραγή ζαί τό ύγρόν έζχυθέν εΐχεν 
άναφλεχθή έζπέμπον άφθονα άέρια, άζατάλληλα 
πρός καΰσιν. Τό αποτέλεσμα ήτο ότι έντός ολί
γα ν δευτερολέπτων τό πΰρ είχεν έντελώς σβεσθή. 
Έκράτησα έπί τινα χρόνον τήν Οπήν τής έστίας 
ζεζλεισμένην, ίνα άποφύγω τήν εισροήν τοΰ 
άτμοσφαιριζοΰ άέρος. Έζ τού συμβάντος τού
του έπείσθην περί τής χρησιμότητος τοΰ μέσου 
τούτου τής κατασβέσεως. Τό μέσον είναι οικο
νομικόν, διότι τό άνθραζικόν θειον δέν κοστίζει 
πλέον τοΰ 1'/ι φράγκου τήν λίτραν. Έπομένως 
έκάστη φιάλη 60 γραμμαρίων τιμάται λεπτών 
15 ώς έγγιστα. Ή δοκιμή αΰτη έγένετο καί 
είς μεγαλειτέρας πυρκαϊάς έν Αμερική ζαί επέ
τυχε πληρέστατα. Ταΰτα ό χημικός. Άπό τίνος 
βλέπομεν άγγελλομένην έν ταΐς Εύρωπαϊκαΐς 
έφημερίσι τήν πώλησιν τοιούτων φιαλών ή 
σφαιρών προς κατάσοεσιν τής πυρκαϊάς. Απί
θανος φαίνεται ήμΐν ή αποτελεσματική ένέργεια 
τοΰ μέσου τούτου είς πυρκαϊάς μεγάλων δια
στάσεων άλλ’ οπωσδήποτε διά τήν έναρξιν 
πυρκαϊάς ή μέθοδος είναι καί πρακτική καί 
εύκολος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ.

Πρός άποφυγήν τής τοσούτον δχληράς ημι
κρανίας Γάλλος ιατρός συμβουλεύει νά θέση τις 
έν τφ έκ τριχός προσκεφαλαίφ τής κλίνης του 
κατ’ αναλογίαν τριτημορίου κόκκους άρκεύθου*) 
(genievre). Ή έκ τοΰ φυτού τούτου άναπεμ- 
πομένη οσμή εΐναι καί εύχάριστος ζαί άναψυ- 
κτική ■ ωφελεί δέ ώσαύτως είς τήν δρασιν καί 
εις ένδυνάμωσιν τής κόμης, ιδίως όταν γίνωνται 
καί καθ’ έκάστην έντρίψει; έξ οινοπνεύματος 
άρκεύθου.

Μέθοδοι προς έξάλειψιν τών μυρμή- 
κ ω ν.

α'.) Έν τή έξοχή χαράσσεται διά τής κιμω
λίας κύκλος περί τά δένδρα. 01 μύρμηκες εχου- 
σιν έμφυτον άποστροφήν ζατά τής κιμωλίας, 
ώς τοΰτο δύναται πά; τις εύζόλως νά δοκιμαση, 
άρκεΐ νά χύση δλίγην κιμωλίαν είς κόνιν έπί 
τών τήν οδόν των παρακολουθούντων μυρμήκων· 
οΰτοι φεύγουσιν άμέσως έντρομοι πρός δλας τάς 
διευθύνσεις. Έάν δέ τις χαράξη κύκλον διά 
κιμωλίας περί αύτούς. οί μύρμηκες μένουσιν 
αιχμάλωτοι, μή τολμώντε; νά διαβώσι τόν λευ
κόν κύκλον. Τήν μέθοδον διά κιμωλίας μετα
χειρίζονται οί χωρικοί έν Κοχιγκίνα.

β'.) Έν Ελβετία τοποθετοΰσι φύλλα τομά
τα; είς τά ύπό τών μυρμήκων καταληφθέντα 
μέρη. Μέθοδο; εύκολος καί οικονομική.

γ'.) ’Ισχυρόν αφέψημα φύλλων ζαστανέας 
χυνόμενον έπί μυρμικοφωλεά; καταστρέφει αύ- 
θωρεί πάντα; τού; έν αύτή μύρμηζας.

δ'.) Έτέρα μέθοδος εΐναι νά χύση τι; ρινί
σματα ξύλου εί; τά; όπάς, έξ ών έξέρχονται οί 
μύρμηκε;· έν τοΐς κήποι; άρκεΐ νά ρίψη τις 
τοιαΰτα ρινίσματα βεβρεγμένα, έπί τής όδοΰ, ήν 
άζολουθοΰσιν οί μύρμηκες καί έντός μικρού 
έξαλείφονται όλοι.

ΩΡΑΙ ΣΧΟΛΗΣ.

Αίνιγμα 361.
Τά πάντα, φίλε, παρ’ έμοί 

άνάποδα συμβαίνουν- 
τά πάντα κατ’ άντίστροφον 

σειράν συχνά προβαίνουν.
Ό δούλος τοΰ κυρίου του 

κομπάζων προηγείται- 
ό ΙΙγεμών ύπό πτωχού 

έπαίτου οδηγείται- 
ό Πρύτανις άκολουθεΐ 

τον έσχατον κλητήρα- 
τόν Δία εχει όπισθεν 

ή ύψηλόφρων ' Ηρα- 
ό δόκιμος τόν ναύαρχον 

αύτόν ύποσκελίζει- 
ό δεκανεύς καί στρατηγού 

πρεσβύτου προβαδίζει.
τον τμηματάρχην ό γραφεύς 

όπίσω του άφίνει,
καί προ αύτοΰ κι ό ύπουργος 

τήν κεφαλήν του κλίνει.
Τίς είμαι: τώρα σ’ έρωτώ. 

Καλώς άν μ’ ένοήσης, 
Τό αίνιγμα θά λύσης.

Αίνιγμα 362.
"0 δνομα λαμβάνω 

πριν έτι γεννηθώ, 
αύτο άλάσσω πάλιν 

εύθύς ώς γεννηθώ. 
Ισως κατόπιν μέ ίδεΐς,

πλήν σήμερον, ώ φίλε, 
είς μάτην προσπαθείς.

Πρόβλημα 363.
(’Αριθμητικόν.)

Άλώπηξ εύρίσκεται εις 72 αλμάτων άπό- 
στασιν άπό λαγωνικού, καί κάμνει 9 άλματα 
καθ’ δν χρόνον ό κύων κάμνει 5. Άλλά 3 άλ
ματα τοΰ λαγωνικού ίσοδυναμοΰσι πρός 7 τής 
άλώπεκος. Ζητείται μετά πόσα άλματα ό κύων 
θά προφθάση τήν άλώπεκα;

Πρόβλημα 364.
(JS θ*»* φ»»»»»»* α*»·«*«***

Συμπληρωθήτω τό άρχαϊον γνωμικόν.
Γ. II. Κ. έν Βουζουρεστίιρ.

Πρόβλημα 365.
(Μύθος.)

Αίγαγρος
Είς τό δάσος τήν ^ssss*·
Τί δέν έχω σέ,
Στένων είπε,

V , , ·» Σ ζ
--· szst °-ν ***«■%**%* 
Νά γενώ τής Θήρας 
Σφαίρα όπλου, τό 
Δέν θά μ’ εδρισκε

Αίφνης θύελλα
Πέριξ δλ’ ή γή 4**^· 
Κεραυνός πυρφόρος *4»***, 
II ελάτη δε 4**4***·

θΤ ,άκ?ϊν?ς ***s*;^**
Μέ τό δένδρον είς τό
’Αετός άπο τοΰ 
Καταπίπτει μαύρον

Άχ! φωνεΐ ό 4**^4***'·
'Υψηλά έκεΐ άν
Πτώμα άπνουν νΰν
Καί έγώ φεΰ! θά 4^4^!

Ταπεινός όπόταν
Τά κτυπήματα τοΰ 
Όλιγώτερον 

’Ή άν ίστασ’ έπί ^4»*»·
Σημ. Έκ τοΰ άνω μύθου έλλείπουσιν αί ομοιο

κατάληκτοι λέξεις πρό; αυμπλήρωσιν τών στίχων. Εύ- 
ρεθήτωσαν αύται.

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 356.

ΛΕΠΤΟ-ΚΑΡΥ0Ν.
Αινίγματος 357. 
ΠΥΡ—ΕΤΟΣ.

Προβλήματος 358.

Ό στόνος δηλοΐ πάντοτε βαθύ πάθος.

Ιίροβλήματο; 359.
Μέγας οίκος έχων ένδοξους γόνους.

Προβλήματος 360.
Κάλλιον λίθον ή λόγον ρίπτε άπερισκέπτως.

"Ελνσαι·. Ία 347, 348, 351, 355 ή δεσποινίς Έρυ- 
φίλη Ζέρρου έν Προύση· τό 355 ή Κ’ Αϊζ. Μπα- 
ξεβανίδου έν Ταϊγανίω, καί ό κ. I. II. Κ. έν Βου- 
κουρεστίιρ- τά 351, 354, 355 ό κ. Π. έν 'Ροστοόίω- τά 
352 (ΐππειον άλμα), 353, 355 ό κ. Δ. Δ. Κουρκου- 
μέλης έν Port-Caton τής Ί’ωσσίας- τά 353, 355 ό 
κ, Κ. Τσ. Βάγιας έν Βραΐλα.

*) Τό κοινώς λεγόμενον Κ εδ ρο κούκου τσον.
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
Τ2Ν ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΙ’ΕΣΤΗι ΑΤΣΤΡΘ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΔΟΤΑ.

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

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

Είς Καλκούτταν διά Πόρτο-Σαιδ, Σουέζ, "ΑΒεν 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.

Επι τής γραμμής Τεργέστης-Βομβάης τά ατμόπλοια Οίλουσι διανύει 10 μιλιά 
τήν ώραν, μεταξύ δε Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μιλιά.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρδς το Πόρτο-Σαιδ καί τήν Συρίαν).

|20

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμίου, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά 
’Αγκώνος κτλ.

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

Τό Σάδβατον τή 2 μ. μ. εί; Κωνσταντίνουπολιν μέ προσέγγισιν είς Κέρκυραν 
καί Πειραιά· εΐτα δέ έζ Πειραιώς είς Σύρον. Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως εί; τούς λιμένας του Εύξείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοϋ Δουνάβεως.

ΕΙΣ ΤΥΝ1ΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπδ τής 4 Ιανουάριου 
είς τάς 4 μ. μ. διά ’Αγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμίου).

Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάοοατον έκάστης εβδο
μάδας.

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσι; καί τό Γενικόν 
Πρακτωρεΐον τοϋ αύστρο-ουγγρικοϋ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. β).

ΛΕΞΙΚΟΝ 
ΕΛΛΗΝΟ-ΑΡΑΒΙΚΟΝ

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

Γ". Τά ήθη, έθιμα, δοξασίας καί προλήψεις τών ’Αράβων κτλ.

• Σονταχθέν
ύπό

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ I. ΠΕΝΤΑΚΗ.

ΈκδοΟέν άναλώμασι
τοΰ Ελληνικού βιβλιοπωλείου “Φοίνικος”

ΠΕΤΡΟΤ ΣΑΡΑΝΤΙΙ.

/ 6^5)

ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ;

1885.

ΜΙΛΤ2Ν0Σ Μ. MINGHETTI.
ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Τά πολιτικά κόμματα καί ή τούτων

έμμετρος μετάφρασις έπέμβασις είς τά τής δικαιοσύνης

’Αλεξάνδρου Σ. Κάσδαγλη. καί τής διοικήσεως.

Έκδοσις πολυτελής μετά εικόνων Μετάφρασις έκ τοΰ ’Ιταλικού 
καί εισαγωγή

ύκά Γ. Μικονίου
Gustave Dore. ίιδάκτορος τής Νομικής.

st ¥

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι
Έν Λειψία IV. DRUGULIN

1884. 1885.
W. DRUGULIN.

Εδρηται παρά τίρ τυπογραφείω

Έκδίδεται κατά τεύχη- τιμή έκάστου W. Druooun

τεύχους μάρκαι 2. έν Λειψία , καί τιμάται φράγκων 5.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑ ι 

τή Τ13 καί 15 27 έκαστου μηνάς.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαι 32 = Ρούβλια 16). 

Τιμή καταχωρίσεων δί έκαστον στίχον φοίνικ. 50. ’

ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΓΧΕΤΑΙ ΤΙΙι 1/13 ΜΑΙΟΥ.

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΙ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΙ.

ΑΘΗΝΑΙ, ΠΕΙΡΑΙΕΤΣ· κλ. Κάρολος Μπέκ, βιβλιοπώλης. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ· 
κ. Πέτρος Μ. Γκεύτιλίνης. ΠΑΤΡΑΙ" κ. Παυσανίας Χοίδας.

ΑΛΕ3ΑΝΔΡΕ1Α καί ή λοιπή ΑΙΓΥΠΤΟΣ- κ. Πέτρο; Σαοάντης, Βιβλιοπω- 
λεΐον "Ό Φοϊνιξ” έν ’Αλεξάνδρειά.

Κ2ΝΣΤΑΝΤ1Ν0ΤΠ0ΛΙΣ· κ. Ιωάννης Παπάδης, βιβλιοπώλης. Φ1Λ1ΙΙ- 
11ΟΤΠ0ΛΙΣ· κ. Γεώργιος Ί’σούντας, ιατρός. ΣΜτΡΝΗ· κκ. Δεκίπρης καί 
Σ’, καί κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ· κ. Σ. Γράσσος, βιβλιοπώλης. ΑΔΡΙΑ- 
Ν0Τ110ΛΙΣ· κ. Κωνστ. Κυριαζής. ΣΕΡΡΑΙ· z. Κ. Χόνδρος. ΚΑΒΑΛΛΑ* κκ. 
Α. Γ. Κούζης καί Σ’· ΜΥΤΙΛΗΝΗ' κ. Ξενοφών Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ· 
Αίδεσ. ’Ανανίας 'Αλεξανδρίδης. ΣΑΜΟΣ· κ. Σταματιάδης, έφορος τής Σαμιακής 
Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΤΤΤΟΣ· κ. Χρ. Χριστόφορου. ΑΜΙΣΟΣ· κ. Κ. Λαναράς, ιατρός. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ· κ. Άπ. Ξενουδάκης. ΡΟΔΟΣ· κ. Μ. Μαλλιαράκης. 
Ι2ΑΝΝΙΝΑ- κ. Γ. Β. Λάππας. ΛΕΤΚ2Σ1Α καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρου- κ. Π. Δ. 
Παπαδάκης. ΛΑΡΝΑ5· κ. Ιωάννης Πιερίδης.

ΒΟΤΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ · κ. ’Αριστόδημος Α. Βοσκώφ. ΙΒΡΑΙΛΑ· κ. Ιωάννη; 
Α. Βοσκώφ. ΤΟΥΙ’ΝΟ-ΜΑΓΟΥΡΕΛΟΝ· κ. Ί’ηλέμ. Παπάζογλου;. ΚΟΡΑΒΙΑ, 
ΠΠίΕΤΟΝ, ΚΑ1ΆΚΑΛ καί ΚΡΑΙΟΒΑΝ· κ. Νικόλαο; Καοαόίας. ΚΑΛΑΦΑ- 
ΤΙΟΝ· κ. Μ. Σιμωνίδη;.. Γ1ΟΤΡΓΕΒΟΝ· κ. Νικόλ. Κ. ΓΙεταλάς. ΓΑΛΑΖΙΟΝ · 
κ. Άχιλλεύ; Α. Βοσκώφ.

ΙΙΕΤΡΟΤΗΟΛΙΣ- κ. ’Ιάκωβος Μάνος, ιατρός. ΜΟΣΧΑ· κ. Γρηγ. I. Ροσσόλυ· 
μος. ΟΔΗΣΣΟΣ· κ. Ί Κομποθέκρας. ΤΑ1ΓΑ.Ν1ΟΝ· κ. Δημ. Δ. Άλεξόπου- 
Λος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ· κ. Στέφ. Λοβέρδος. ΓΕΙΣΚ· κ. Π. Α. Άξιώτης. Ν1ΚΟΛΑΙΕΦ · 
κ. Άλ. Ίγγλέσης. ΒΕΡΔ1ΑΝΣΚΑ· κ. Νικ. Κ. Μουσούρης. 1ΣΜΑΗΛΙΟΝ· 
κκ. ’Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ· κ. Α. Καρβούνης. ΠΟΤΙΟΝ · κ. llept- 
κλής Ν. Κομηλιάδης.

ΠΑΡΙΣΙΟΙ· κ. Θεμιστοκλής Πετροκόκκινος.
ΜΑΣΣΑΛΙΑ ■ κ. Π. Έκιντζόγλου.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ· κ. Σ. Παπαντωνόπουλος. Λ1ΒΕΡΠΟΥΛ· κ. Γ. θ. Σκρινής. 
ΡΟΥΣΤΣΟΤΚ1ΟΝ Βουλγαρίας· κ. Σταϋοος Χριστοδουλίδης.
ΤΕΡΓΕΣΤΗ· κ. II. Περβανογλους. ΚΑλΚΟΤΤΤΑ κ. Γ. Μικώνιος. 
ΝΕΑ-ΥΟΡΚΗ· κ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής Ελλάδος.

Είς τά μέρη, ένθα δέν έσυστήθησαν όριστικώς έπιστασίαι, οί 
βουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τής 
έτησία; συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ’ εύθειαν είς την διεύθυνσιν 
(Elsteb-Stbasse No. 41) έν ΛΕΙΨΙΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως τοΰ ' Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τούτου 
μετά τής Γενικής Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τό ψύλ
λον άποστέλλεται έλεύθερον ταχυδρομικών τελών.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elsteb-Stbasse No. 41. Leipzig.

Διευθυντής καί έκδότης- Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTEB-STR. 41.

Χαρτοπωλεϊον· Β. Σ1Γ1ΣΜ0ΓΝΔ0Ϊ έν Βερολίνψ, Φραγκοφόρτη καί Λειψίφ. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟΓΓΟΓΛΙΝΟΓ έν ΛειψΙφ.


