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Α'.

Ούϊλλιαμ ’Ερρίκος ΒΑΔΑΙΓΚΤΩΝ έγεννήθη έν 
Σχ'ίν Ρεμέ παρά τώ Άβρω τή 10 Δεκεμβρίου 
1826, καταγόμενο; έξ αγγλική; οικογένεια; άπο- 
κζταστάση; έν Γαλλία τώ 1780. Τώ 1843 περιη- 

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ. 

γτ,Οη τήν Ελλάδα και Μικράν ’Ασίαν μετά τοΰ 
Φιλίππου Λεβά και Παύλου Φουκάρ, τή διαταγή 
τή; γαλλική; κυβεονήσεω;, έπιστρέψαντες δέ έδτ,- 
μοσίευσχν τά; αρχαιολογικά; αύτών έρευνα;. Αί 
φ·.λολογικαΙ αυται μελέται εισήγαγον τδν κ. Βάδ- 
διγκτων τώ 1865 εί; τήν ’Ακαδημίαν τών επι
γραφών και τής φιλολογίας, τώ δέ 1875 διωρί- 
σΟη μέλος τής αποκεντρωτικής έπιτροπής, σχημα- 
τισθείσκ; ύπδ τοΰ ύπουργείου Όλλιβιέ, προεδρευο- 
μένου ύπδ τοΰ Όδιλών Βαρρώ. Τήν 8 φεβρουαρίου
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1 87 I έξελέγη αντιπρόσωπο; τοΰ νομού τής Αίσνης 
διά 69,709 ψήφων- έν τή Βουλή ήσπάσθη κατ’ 
άρχάς τάς ιδέας τής δεξιάς μερίδος και διεκρίθη 
ώς τοιοΰτος έν ταΐ; έπιτροπαΐς, κατόπιν δμως με
τά τήν άνακήρυξιν τής δημοκρατίας μετέβη εις τδ 
αριστερόν κέντοον. Ό Θιέρσο; διώρισεν αυτόν ύ- 
πουργδν τής δημοσίας έκπαιδεύσεως τήν I 8 μα'ί’ου 
1873, αλλά βραδύτερονπαρητήθη τής δέσεως ταύ- 
της, τώ δέ 1876 έξελέγη διά 658 ψήφων αντι
πρόσωπος τής Αίσνης κατά τάς γερουσιαστικάς έκ- 
λογάς. Είσήλθεν εις τδ υπουργείου Δουφώρ κα! ’Ιου
λίου Σίμωνος τήν 9 μαρτίου 1875 ώς υπουργός 
τής παιδείας καί ώς τοιοΰτος συνέταξε τό περίφη
μου αυτού περί τής άνωτέρας παιδεύσεως νομοσχέ
διου, δπερ άπέρριψε μέυ ή Γερουσία, έπεψήφισεν 
δμως ή Βουλή. Μετά τήυ διάλυσιν τοΰ υπουργείου 
δ κ. Βάδδιγκτωυ προσελήφθη έυ τώ υπουργείο) 
Μαρσέο κα! Δουφώρ ώς υπουργός τώυ έζωτερικών 
τώ 1877. 'II πολιτική αύτοΰ κατά τάς άνατολι- 
κας ταραχάς ύπήρςεν άρίστη. Συγκροτηθέντος τού 
έυ Βερολίνο) συνεδρίου άντεποοσώπευσεν έπαξίως 
τήν Γαλλίαν, ύποστηρίξας ένθέρμως τάς αιτήσεις 
τής 'Ελλάδος καί διά τών ακαματών αύτοΰ προσ
παθεί ΰν κα! τής εύγλωττου υπέρ τοΰ Ελληνισμού 
συνηγορίας έπετεύχθη ή έπα-.όρθωσις τών ελληνι
κών μεθορίων, άναγραφεΐσα έν τώ 2ί άρθρω τής 
συνθήκης τοΰ Βερολίνου. Έπανελθών εί; Γαλλίαν 
έζέθηκεν έν τή Γερουσία κατά τήν συνεδοίασιν τής 
14 Δεκεμβρίου δι’ εύγλωττοτάτου λόγου τήν πο
λιτικήν, ήν έτήρησεν έν τώ Συνεδρίω, έπιδοκιμα- 
σθεϊσαν ύφ’ άπάσης σχεδόν τής Γαλλίας. « Μετέ- 
βημεν, εϊπεν, εις Βερολίνου άνευ υποχρεώσεων, έ- 
πεστρέψαμεν άνευ υποχρεώσεων κα! κατά τήν ςτγ- 
μήν ταύτην εϊμεθα έλεύθεροι ύποχρεώσεων ». 'Ο
μίλων περί 'Ελλάδος ό φιλελληνικώτατος υπουρ
γός προσέθηκε- « Γινώσκετε διατί οί πληρεξούσιοι 
τής Γαλλίας ύπεστήριξαν τό 'Ελληνικόν ζήτημα, 
διατί ελαβον τήν πρωτοβουλίαν, δι’ ήν έμέμφθη- 
σαν αυτών τιν’ες; διότι τά ελληνικά συμφέροντα 
άπετέλεσαν πάντοτε μέρος τή; πατροπαραδότου 
πολιτικής τής Γαλλίας. ’Εν τούτοι; δέν ήτο μό
νον τή; Γαλλίας καθήκον τό τοιοΰτο, ήτο καθή
κον άπάσης τής Ευρώπης. "Οσοι έμελέτησαν τό α
νατολικόν ζήτημα, όσοι περιηγήθησαν τά; χώρας 
ταύτας, όσοι έγνώρισαν τούς λαού; τούτους, γινώ- 
σκουσιν δποίαν θέσιν κατέχει έν τή ’Ανατολή 
τό ελληνικόν στοιχείου- θέσιν άνωτάτην ού μόνον 
κατά τδν έθνολογικδν αριθμόν, αλλά κα! διά τάς 
έκπολιτιστικάς αύτοΰ ιδιότητας, διά τδ έπιχειρη- 
ματικδν κα! εμπορικόν αύτοΰ πνεύμα κα! διά τδν 
ένθερμον πατριωτισμόν του. Ούδέν ιθαγενές στοι
χείου έστιν εκπολιτιστικόν έν άπάση τή ’Ανατο
λή- μόνον τδ ελληνικόν τυγχάνει τοιοΰτο ”.

Διά τοιούτων επιχειρημάτων, άτινα είναι πις-ή 
έπανάληψις τών λόγων τού; όποιους ό κ. Βάδδιγ- 

κτων άπήγγειλεν έν τώ Συνεδρίω, προσεπάθησε 
νά καταπείσρ τού; όιαρρυθμιστάς τής τύχης τής 
’Ανατολής δτι δίκαιον καί συμφέρον ήν νά είσα- 
κουσθώσιν εύμενώς αί αιτήσεις τής 'Ελλάδος κα! 
νά έπανορθωθή τδ μέγα πολιτικόν σφάλμα, δπερ 
ή Ευρώπη διεπράξατο κατά τήν σύστασιν τοΰ 'Ελ
ληνικού βασιλείου. Ούτως ή Γαλλία και αύθις α
πέδειξε τδ πρδς τήν 'Ελλάδα φίλτρου αύτήι, ύ- 
ποστηρίξασα θερμώς τήν πρόοδον τοΰ 'Ελληνισμού 
και άποδοΰσα φόρον εύγνωμοσύνης τή πατρίδι τοΰ 
πολιτισμού. Πράγματι τοσαύτας ή Γαλλία προσ- 
ήνεγκεν υπηρεσίας τώ Έλληνισμώ ώστε άπδ πολ
λοΰ ήδη έπεσπάσαιο τήν βαθεΐαν εύγνωμοσόνην 
τής 'Ελλάδος κα! ολοκλήρου τοΰ πεπολιτισμένου 
κόσμου, ορθώς δέ δύναταί τις νά είπη δτι πρώτη 
πασών τών τής 'Εσπερίας χωρών άνεδείχθη προ- 
στάτι; τών παραβλεπομένων ελληνικών συμφε
ρόντων. Τίνες αί υπηρεσία·, αύται καί τίνι τρόπω 
έξετελέσθησαν, ιδού τδ κύριον θέμα τής ήμετέρας 
πραγματείας. Πρόκειται ν’ άπαριθμήσωμεν ένταΰ
θα τά ονόματα τών διάσημων έκείνων Γάλλων, 
οΐτινες είτε διά τής πολιτικής, είτε διά τής με
λέτης τών ελληνικών γραμμάτων ύπερήσπισαν τήν 
μικράν ταύτην χώραν, τή; οποίας αί ιστορικά! α
ναμνήσεις και αί εύεργεσίαι άφ’ ενός κα! τά πα
θήματα έξ άλλου έκίνησαν τήν συμπάθειαν κα! 
αγάπην αύτών. Ήγάπησαν τήν 'Ελλάδα, έθυσιά- 
σθησαν πολλοί υπέρ τής κλασσικής ταύτης γής, 
και άποκαλυπτόμενοι πρδ τών σκιών τών ενδόξων 
ήμών προγόνων, μεθ’ ύπερβάλλοντος ζήλου καί 
προθυμίας έμελέτησαν τά έργα αύτών.

Β'.

Συγκεκινημένοι και δακρύοντες διά τήν απώ
λειαν τή; βχσιλίδος τών πόλεων οί "Ελληνες λό
γιοι τοΰ ΙΕ αΐώνος μετέβησαν εις τήν Δύσιν, φέ- 
ροντες μεθ’ εαυτών τ’ αριστουργήματα τής ελλη
νική; μεγαλοφΰίχς. Σκοπός αύτών ήν τδ μέν ν’ 
άποφύγωσι τά έν τή ’Ανατολή δεινοπαθήματα, 
τδ δέ δπως σώσωσιν έκ τής καταστροφής τά συγ
γράμματα τής αρχαιότητας, καί τδ κυριώτερον 
όπως πείσωσι τήν Εύρώπην ν’ άναλάβγ, σταυρο
φορίαν υπέρ τών Χριστιανών τής ’Ανατολής. ’Εν
θουσιώδεις ύπεδέξαντο τούς λογίους τούτους οι 
Δυτικοί, κα! μετά προθυμίας ύπεσχέθησαν νά 
σπουδάσωσι παρ’ αύτοΐ; τήν Ελληνικήν γλώσσαν 
καί φιλολογίαν. (1) Έν ’Ιταλία ιδίως, όπου έδί- 
δαξαν τά ελληνικά γράμματα Μανουήλ δ Χρυσο- 
λωράς, Θεόδωρος ό Γαζής, Γεώργιος Πλήθων έν 
τή πλατωνική ’Ακαδημία, ήν συνέστησε Κοσμάς 
ό έκ Μεδίκων, οί Λασκάρεις, δ Χαλκοκονδύλης,

1 Διήγησις συμβάντων τή: Ελληνικής φυλής σελ. 37.1 "Ισε Βίλλεμαιν, περί των είς Δύσιν προσφύγων 
Ελλήνων Έλλ. μεταφ.

Μάρκο; δ Μουσοΰρος καί άλλοι, έσχον πολλούς ά- 
ξιολόγους άκροατάς, οίοι οί Πετράρχαι και οί 
Βοκάκιοι. Τοσοΰτο δέ δ ύπέρ τής ελληνικής άρ- 
χαιότητος ενθουσιασμός ηύξησε παρά τοΐς Δυτι
κοί;, ώστε πολλοί έξ αύτών μετέβησαν εις τήν 
’Ανατολήν πρδς άναζήτησιν χειρογράφων, περιερ- 
χόμενοι τας μονάς, αϊτινες κατά τδν μεσαίωνα 
έχρησίμευσαν ώς άποθήκαι τών κειμηλίων τούτων.

Άλλ’ όμως δ κυριώτερο; σκοπό; τών προσφύ
γων τούτων 'Ελλήνων ήν, δπω; καί άνωτέοω εΐ- 
πομεν, νά έμπνεύσωσι τοΐς ήγεμόσι τής Δύσεως 
τήν πρδς τήν'Ελλάδα αγάπην και νά έξεγείρωσιν 
αυτού; πρδς έλευθέρωσιν αυτής. Πρδς τοΰτο δέ έ- 
χοντες αρχηγόν τδν Βησσαρίωνα, περιήρχοντο τάς 
αύλάς καί έζήτουν τήν άρωγήν τών βασιλέων τής 
Ευρώπης. Κα! όμως καίτοι ή εϊδησις τή; άλώσεως 
τοΰ Βυζαντίου μεγάλως έτάραξεν αύτούς, διότι 
ένόμισαν έξ ολοκλήρου καταστραφέντα τδν Ελ
ληνισμόν, άλλ’ αί παρακλήσεις τών 'Ελλήνων λο
γιών εις ούδέν άπέβησαν. Αίτιον τούτου δυνάμεθα 
νά θεωρήσωμεν τά μεταξύ ’Ανατολή; καί Δύσεως 
υφιστάμενα θρησκευτικά μίση καί τά; μεταξύ τών 
Εύρωπαίων ηγεμόνων διαφωνίας. Διό καί δτε δ 
Πάπας Πίος Β'. άνέλαβε τδν σχηματισμόν σταυ
ροφορίας υπέρ τής ’Ανατολής, αί ένέργειαι αύτοΰ 
άπέτυχον- δλίγιστοι ύπήκουσαν εις τήν πρόσκλη- 
σιν αύτοΰ, οί δέ πλεΐτοι λίαν ψυχρώς ύπεδέξαντο 
αυτήν, διότι τά τραύματα τών προηγουμένων 
σταυροφοριών ήσαν έτι πρόσφατα. Μάτην έστά- 
λησαν απεσταλμένοι εις τούς βασιλείς τής Εύ- 
ρώπης όπως πείσωσιν αύτούς νά ύπος-ηρίξωσι τδν 
αγώνα, ούδείς έδωκε προσοχήν. Έπί τέλους όμως 
άπεφασίσθη ή εκστρατεία, πάντες δ’ οί ύποσχε- 
θέντες νά λάβωσι μέρος μετέβησαν εις ’Αγκώνα. 
Άλλ’ ο θάνατος τοΰ Πάπα συμβάς άμα τή εις 
την πόλιν ταύτην μεταβάσει του παρέλυσε τήν 
σταυροφορίαν. Τήν αύτήν τύχην έσχον πάσαι αί 
δμοίας φύσεως προσπάθειαι τών παπών καί βα
σιλέων τή; Εύρώπης.

Ό πάπα; Σίξτος Δ', έξηκολούθησε τή προτρο
πή τοΰ Βησσαρίωνος ύποκινών τούς ηγεμόνας πρδ; 
σταυροφορίαν, αλλά καί ούτος άποτυχών συνεμά- 
χησε μετά τών 'Ενετών, οΐτινες προσειλκύσαντο 
εις τήν συμμαχίαν τδν βασιλέα τή; Νεαπόλεως, 
τής Κύπρου και τδν μάγιστρον τής 'Ρόδου- καί 
όμως τδ έργον κα! αυθις άπέτυχεν ένεκεν ασυμ
φωνίας τών συμμάχων. Ούδ’ αύτη ή έκστρατεία 
Καρόλου Η', βασιλ.έως τής Γαλλία; έπέτυχε- καί- 
τοι ύπεκίνησε τούς "Ελληνας εις έπανάστασιν φο
βηθείς τδν κατ’ αύτοΰ συνασπισμόν τών χριστια
νών βασιλέων, ώ; κατακτήσας προηγουμένως τήν 
Ιταλίαν, έπέστρεψεν άπρακτο; καταλιπών αύτούς 
εις τήν θλιβεράν τύχην. ’Επίσης ούδέν εσχεν α
ποτέλεσμα ή τώ I 50 I κατά τών ’Οθωμανών γε- 
ν^μένη συμμαχία τής 'Ισπανίας, Γαλλίας, Ούγ- 

γαοίας, 'Ρόδου και 'Ενετών, ένεκα τής ασυμφω
νίας τών συμμάχων. Έν τούτοι; οί Πάπαι ήλπι- 
ζον έτι νά έπιτύχωσι σταυροφορίαν ύπέρ τών Ελ
λήνων. Ό πάπας ’Ιούλιος Ε'. καί δ τούτου διά
δοχο; Λέων Γ. δ έκ Μεδίκων ύπερμέτρως είργά- 
σθησαν πρδς τοΰτο, άλλ’ αί πρδς τούς ήγεμόνα; 
τή; Εύρώπης προσκλήσεις αύτών καί αύθις τήν 
αύτήν έτυχον ύποδοχήν, ήν καί αί προηγούμεναι- 
καί πάλιν οί ηγεμόνες έκώφευσαν ασχολούμενοι 
εις έσωτερικάς διενέξεις.

Αλλά τδ έργον τής ελληνικής παλιγγενεσίας 
έπρεπε νά ποοέλθη καί έκτελεσθή ύπ’ αύτών τών 
Ελλήνων, μεγάλως δέ συνετέλεσεν εις τδ νά διε- 
γείοη τδ πρδς τοΰτο αίσθημα αύτών ή κατά τδ 
1789 γενομένη γαλλική έπανάστασις. Αί φιλε
λεύθεροι ιδέα·., τάς δποίας άνέπτυξεν αύτη έπέ- 
δρασαν μεγάλως έπί τοΰ πνεύματος τών Έλλή- 
νοιν. Όφείλομεν όμως νά όμολογήσωμεν δτι καί 
ή Εύρώπη μεγάλως συνέτεινεν εις τήν άναγέννησιν 
τής 'Ελλάδος. Διεκφεύγει τοΰ ήμετέρου θέματος 
νά έκθέσωμεν κατά πόσον ή Δΰσι; είργάσθη ύπέρ 
τής 'Ελλάδος, διό θά περιορισθώμεν μόνον εις τά 
άφορώντα τήν Γαλλίαν.

Μετά τήν συνθήκην τοΰ Τιλσίτ τοΰ 1807, δι’ 
ή; παρεχωοήθη τή Γαλλία ή έπί Έπτανήσου προσ
τασία, οί "Ελληνες άπεφάσισαν καί πάλιν νά έκ- 
ζητησωσι τήν βοήθειαν τή; Γαλλίας. « Άπεφασί- 
σαμε, έγραφεν δ Κολοκοτρώνης, (*) νά ύπάγωμεν 
εις τδ Παρίσι διά νά εύρωμε τδν Βοναπάρτε καί 
έπήγαμεν εις τούς Κορφού;- καί δ τότε γενικός 
διοικητή; Δονζελότ μάς εμπόδισε, λέγοντας μας 
ότι μείνετε έδώ και έγώ γράφω καί θέλετε έχει 
άπόκρισιν- μόνον ημείς νά κάμωμε τό σχέδιο εω; 
δτου νά έλθη ή άπάντησις τοΰ αύτοκράτορος.» 
Τδ σχέδιον έγένετο, άλλά δέν έπραγματοποιήθη- 
δ Ναπολέων ουδέποτε έσκέφθη ν’ άποδώ εις τούς 
"Ελληνας τήν ανεξαρτησίαν των, άλλ’ άπασαι αί 
ένέργειαι αύτοΰ έτειναν πρδς κατάκτησιν τής Έλ’ 
λάδος. Ούτω τώ 1810 μεγάλα·, παρασκευαί 
έγένοντο έν Γαλλία πρδς έκστρατείαν υπέρ τής 
'Ελλάδος, όπλα διενεμήθησαν έν ΊΙπείρω καί δτε 
τώ 1811 δ γαλλικός στρατός έμελλε νά τεθή εις 
κίνησιν έκηρύχθη ό κατά τής 'Ρωσσίας πόλεμος 
καί ή έπιχείρησις παρέλυσε καί αύθις. Πολλοί μετ’ 
άγανακτήσεω; έμέμψαντο τής πολιτική; ταύτης 
τοΰ Ναπολέοντος.

Καί όμως μεθ’ όλην τήν αντίστροφον ταύτην 
τοΰ Ναπολέοντος πορείαν, δέν έλειπαν καί γεν- 
ναιόφρονες ψυχαί έργαζόμεναι ύπέρ τής 'Ελλάδος. 
Πρδ πάντων όφείλομεν νά μνημονεύσωμεν τοΰ πα
τριάρχου τοΰ Φέρνεΰ τοΰ φιλέλληνος Βολταίρου. 
«Ή πρώτη άφύπνωσις, έλεγεν δ Gustave (1 Εί- 
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Chtal (’), διαπρεπής ελληνιστής, τής έπί τρεις 
αιώνας καθευδούσης 'Ελλάδος συνεκίνησε τήν Εύ- 
ρώπην βαθέως, πολλώ δέ βαθύτερου συνεκίνησε 
τδν γηραιόν μαθητήν τοϋ Σοφοκλέους καί τοϋ 
Εύριπίδου, τοϋ Λουκιανού καί τοϋ αύτοκράτορος 
Ίουλιανοϋ, τδν έν Φέρνεϋ πατριάρχην, ώς αύτός 
εαυτόν άπεκάλει συνήθως. Τδ αίσθημα τοϋτο α
νευρίσκεται έν έκάς-η γραμμή τής αλληλογραφίας 
του πρδς τδν Φρειδερίκον καί μάλιστα πρδς τήν 
Αικατερίνην. Μετά νεανικού ενθουσιασμού χαιρε
τίζει δ Επιφανής γέρων τά πρώτα δείγματα τής 
ελληνικής παλλιγγενεσίας' τά πάντα κατ’ αύτδν 
προανήγγειλον συνέπειας βεβαιοτάτα; . . . Άλλά 
μετ’ δλίγον ένόησεν ό Βολταϊρος όποια προσκόμ
ματα παρενέβαλλεν εις τήν έκπλήρωσιν τών πό
θων του είτε ή εύρωπαϊκή, είτε ή ρωσσική δι
πλωματία. Μάτην διά τών ορθών εισηγήσεων 
καί τών εύλαβών ικεσιών του σπεύδει νά έμποδίση 
τήν έγκατάλειψιν τών προσφιλών αύτώ 'Ελλή
νων. Ή θυσία θά τελεσθή.»

Τήν ύπέρ τής 'Ελλάδος συμπάθειαν πολλών 
Γάλλων ύπεξέκαυσαν ιδία περί τά τέλη τοϋ πα
ρελθόντος καί τάς άρχάς τοϋ ένεστώτος αΐώνος 
οί κατά τήν έποχήν ταύτην είς Παρισίους μετα- 
βάντες Έλληνες λόγιοι (1 2). Δέν έφεραν πλέον μεθ’ 
εαυτών οί άνδρες ούτοι τά συγγράμματα τοϋ 'Ο
μήρου καί Πλάτωνος, έφεραν όμως τδν υπέρ τής 
άρχαιότητος ένθουσιώδη έρωτα. Ό πρώτος έξ αύ
τών καί άξιος σπουδαιοτέρας μνείας διά τάς ύπέρ 
τής Ελλάδος υπηρεσίας αύτού είναι δ γηραιός 
Κοραής, άποκατασταθείς έν Παρισίοις' τώ 1798 
ένεπνεύσθη έκ τών Ελευθέρων ιδεών, άς διέδωκεν 
ή γαλλική έπανάστασις, καί ήρξατο διά τής δη- 
μοσιεύσεως σπουδαίων συγγραμμάτων προτρέπων 
τούς Ελληνας δπως διά τών ιδίων Ενεργειών έρ- 
γασθώσιν υπέρ τής άναγεννήσεως αύτών, πράγ
ματι δέ αί συμβουλαί αύτού, καίτοι μακρόθεν, τά 
μαλιστα συνέτειναν πρδς τοϋτο. Διά τής εύρείας 
αύτοΰ παιδείας προσειλκόσατο τήν αγάπην πολ
λών γάλλων φιλελλήνων, οιτινες τοσοΰτον έξετί- 
μησαν αύτδν, ώστε δ μέν Ναπολέων άνέθηκεν αύ
τώ μετά δύο Ετέρων γάλλων τήν μετάφρασιν τού 
Στράβωνος, δ δέ Βοασσονάδ προέτρεπεν αύτδν νά 
καταλάβη έδραν έν τώ Πανακαδημείω' έσχε λίαν 
στενήν φιλίαν μετά τοϋ Κλαβιέ τοϋ μεταφραστοϋ 
τοϋ Παυσανίου, τοϋ ιστορικού Θυρώτου τοϋ Σαρ- 
δών δέ λά 'Ροσέτ, τοϋ Βιλοασσών καί άλλων. Ό 
Κοραής έξετίμησε μεγάλως τήν φιλίαν ταύτην τών 
Γάλλων καί έν τώ Πο.Ιιμιστηφίω σα.Ιτΐίσματι, δ- 

1 Ό Βολταϊρος καί τό 'Ελληνικόν ζήτημα κατά τό 
770 δημοσιευΟέντα έν τω Temps.

2 *ΐδε περί τούτο» Βρουνέ δέ Πρέλ «ό Κ. Άσιο; καί 
ί έν Παρισίοις Έλληνες λόγιοι» έν τφ έΟνικφ ήμεοο- 
ογίψ 1867.

περ άπηύθυνεν είς την 'Ελλάδα κατά τήν είς Αί
γυπτον Εκστρατείαν τοϋ Ναπολέοντος Εγραφε πρδς 
τούς έν Αίγύπτω “Ελληνας. “Υπηρετήσατε τούς 
Γάλλους μέ προθυμίαν, προσφέρατε είς αύτούς τά 
πρδς ζωήν άναγκαϊα. Βοηθήσατε μέ τά καράβια, 
μέ τάς χεϊρα;, μέ τάς καρδίας, καί μέ τήν ζωήν 
σας αύτήν, αν ή χρεία τδ καλέση, τούς φίλους 
τοϋ ελληνικού γένους, είς τήν παντελή τής Αίγυ
πτου κατάσχεσιν, τής οποίας ή ελευθερία είναι 
τής 'Ελλάδος όλης κοινή σωτηρία. Τδ δέ λοιπδν 
μέρος μείνατε είς τήν 'Ελλάδα έξωπλισμένοι και 
έτοιμοι νά δεχθήτε τούς έλευθερωτάς τής 'Ελλά
δος Γάλλους »

“Ετερος "Ελλην λόγιος δ Θεσσαλονικεύς Γρηγό- 
ριος Ζαλύκη; μεταβάς είς Παρισίους τώ ! 802 προσ- 
ελήφθη γραμματεύς τοϋ κόμητος Σοαζέλ Γουφ- 
φιέ. Συνάψας καί ούτος σχέσεις μετά πολλών επι
σήμων γάλλων ύπήρξεν ή ψυχή τής κατά τδ 1 802 
συστάσης μυστικής εταιρίας. Ό Κοδρικάς έπίσης 
άπδ τών άρχώντοϋ ένεστώτος αΐώνος έγκαταστάς 
έν Παρισίοις σπουδαιοτέραν κατέλαβε θέσιν, διορι- 
σθείς διερμηνεύς τής νεοελληνικής έν τώ υπουργείω 
τών Έζωτερικών τής Γαλλίας. Κατά τήν έποχήν 
επίσης ταύτην ευρίσκοντο έν Παρισίοις δ Γεώργιος 
Μάνος, δ δάξας σειράν νεοελληνικής φιλολογίας έν 
τώ \4θη?αίω, δ διακεκριμένος ποιητής Νικολόπου- 
λος, δστις είργάσθη πλεϊστον υπέρ τής διαδόσεως 
τών 'Ελληνικών γραμμάνων, δ δυστυχής Σύψωμος, 
δ κεφαλλήν Νικόλαος Μυλωνάς, Γεώργιος Θεοχα- 
ρόπουλος καϊ άλλοι. Πάντες ούτοι διελθόντες σχε- 
δδν απαρατήρητοι ένεκα τής τότε πολυταράχου Ε
ποχής, ώς παρατηρεί δ άξιόλογος'Ελλην/στής Βρου
νέ δέ Πρέλ, καί τής παρ’ήυ.ϊν προαγωγής .τών φώ
των καί τοϋ πολιτισμού» κατόρθωσαν δμως ν’ά- 
ναπτύξωσι τδν έν Γαλλία φιλελληνισμόν καί νά 
συνδέσωσι στενότερου τδν μεταξύ τών Γάλλων καί 
'Ελλήνων σύνδεσμον.

Κατά τδν 'Ελληνικόν αγώνα οί Γάλλοι φιλέλ
ληνες προσήνεγκον πολυτίμους υπηρεσίας. Καίτοι 
άποδοκιμάσαντες τδ έργον ώς λίαν παράκαιρον, έν 
τούτοις ύπεστήριξαν αύτό ποικιλοτρόπως, έπιδο- 
κιμάσαντες τά αποτελέσματα αυτού. Ό μέγας θι- 
έρσος έγραφε τώ 1821. “"Οταν σκέπτηταί τις τί 
οί καταδυναστευόμενοι καί λησμονημένοι Έλληνες 
επραξαν δπως είσέλθωσιν είς τδν εύρωπαϊκδν πολι
τισμόν, δύναται τις νά προΐδη δτι τήν χειραφέτη- 
σιν τοϋ πνεύματος αύτών θέλει παρακωλουθήσει ή 
τοϋλαοΰ. Ή άναγέννησις τής'Ελλάδος καί ή προ
σεχής αύτής έμφάνισις έν τώ θεάτρω τοϋ κόσμου, 
δύνανται νά προμαντευθώσιν άδιστάκτως ώς ώ- 
ραΐος αγρός κεκαλυμμένος υπό πυκνών στάχεων 
άναγγέλει πλουσίαν συγκομιδήν.»

Μεταζυ τούτων οφείλομεν νά μνημονεύσωμεν 
τοϋ προσφιλούς ονόματος τού Φαβιέρου' μετά- 
σχών τοϋ ελληνικού άγώνος έπολέμησεν υπ^ρ 

τής 'Ελλάδος καί έσχημάτισε τδν πρώτον πυ
ρήνα τοϋ Έλλάδι τακτικού στρατού' ή είς τήν 
Άκρόπολίν θριαμβευτική αύτοΰ είσοδος είναι πα
σίγνωστου ανδραγάθημα. "Αξιος σπουδαίας μνείας 
είναι έπίσης δ ’Αμβρόσιος Διδότος, δστις έξέδωκε 
καί σύγγραμμα ύπδ τδν τίτλον SllSCriptioil Oil 
faveur des GreCrf, δι’ ού ποοσίκάλει τού; Γάλ
λους δπως παράσχωσι τήν συνδρομήν αυτών ύπέρ 
τών Ελλήνων. Ή απόπειρα τοϋ Διδότου Επέτυχε 
πληρέστατα, εσχηματίσθη δέ Επιτροπή πρδς συνα
γωγήν τών συνδρομών. Μεταξύ τών συνδραμόντων 
ήσαν δ Larouchefoucaiild-Liancourt, δ Cha
teaubriand, οί δούκες Filz-James, de Choi- 
seul, de Dalberg, de Broglie, οί κόμητες 
Saint-Aulaire. Sebastiani, Lnltite Villemain 
καί άλλοι. ’Ενθουσιώδεις ύπεδέξαντο οί φιλέλ
ληνες γάλλοι τήν άναγέννησιν τή; Ελλάδος καί 
τδν σχηματισμόν τοϋ ελληνικού βασιλείου. Ό 
Κάρολος Βλάν, σπουδαίος γάλλος ιστορικός, διερ- 
μηνεύων τήν χαράν ταύνην έγραφε ("*) πρδς τοίς 
άλλοις καί ταΰτα: «Ή έν Ναβαρίνω νίκη Ελευθε- 
ρώσασα τήν 'Ελλάδα καί άνοίξασα ήμϊν τήν Ατ
τικήν καί τήν Πελοπόννησον, αϊτινες άπδ τής τών 
Τούρκων εισβολής, τούτέστιν άπό τοϋ μέσου τοϋ 
ΙΕ' αΐώνος ήσαν κεκλεισμέναι, υπήρξε κάλλιστος 
θρίαμβος τοϋ πολιτισμού. Άπδ τής άξιομνημο- 
νεύτου εκείνης ήμέρας ήδυνήθημεν νά ίδωμεν, νά 
θαυμάσωμεν, νά σπουδάσωμεν, νά Ερευνήσωμεν, 
νά μετρήσωμεν, ν’ άνακαινίσωμεν τά άληθή αρι
στουργήματα τής αρχαίας αρχιτεκτονικής.»

Άπδ τής εποχής ταύτης έτέθησαν αί βάσεις 
τοϋ φιλελληνισμού έν Γαλλία, αί δέ ύπέρ τής άνα- 
πτύξεως τών έλληνικών σπουδών ένέργειαι μάλ
λον προώδευσαν. Διακεκριμμένοι γάλλοι συγγρα
φείς αφιέρωσαν τδν βίον αύτών ύπέρ τής 'Ελλάδος 
καί έπεδόθησαν μετά ζήλου είς τήν μελέτην τών 
προϊόντων τοϋ ελληνικού πνεύματος. Άντιθέτως 
πρδς τούς περιηγητής τοϋ ΙΣΤ' καί ΙΖ' αΐώνος, 
ο'ίτινες έξέχυσαν τήν δριμεϊαν αυτών χολήν κατά 
τών Ελλήνων, μυρία ψεύδη συρράψαντες, οί νεό
τεροι γάλλοι συγγραφείς έξέθηκαν είλικρινώς δσα 
ειδον καί έξήνεγκον άμερολήπτους κρίσεις. Εκείνοι 
μέν ένεπνέοντο ύπδ τοϋ θρησκευτικού φανατισμού, 
έν ω ούτοι ώομώντο ύπδ τοϋ Ενδιαφέροντος νά 
έπισκεφθώσι τά; χώρας, έν αίς εγεννήθησαν καί 
έζησαν οί άνδρες Εκείνοι, ών τά συγγράμματα έμε- 
λέτων καί διασώσωσιν εκ τών φιλαρπάγων χειρών 
δευτέρου Έλγίνου τάς ελληνικής άρχαιότητας. 
Διά τών Ερευνών αύτών εφωτίσθησαν πολλά σκο
τεινά μέρη τή; ιστορίας, τής αρχαιολογίας καί τής 
έν γένει φιλολογία;. Άντιθέτως πρδς τάς ιδέας 
τοϋ Κοφαή, δστις έδείκνυε μεγίστην άποστροφήν 
πρδ; τήν βυζαντινήν ιστορίαν ώ; άναξίαν λόγου,

1 Temps 15 ΑυιιΙ 1867. 

σφάλμα, δτερ κατόπιν καί αύτό; έπηνώρθωσε, οί 
έλληνισταί ούτοι δπω; άκριβέστερον μελετήσωσι 
τήν ελληνικήν γλώσσαν απεφάσισαν νά μή υπερ- 
βώσι τήν ιστορίαν S; δλων αιώνων καί καταλί- 
πωσιν ούτω σπουδαϊον χάσμα (\ι. Ώ; έκ τούτου 
ήσχολήθησαν είς τήν μελέτην τών Βυζαντινών 
ιστορικών, ών πλείστους εκ χειρογράφων έξέδωκαν. 
Ούχ ήττον έξηκολούθησαν τήν σπουδήν τής Ελ
ληνικής άρχαιότητος καί τή; συγχρόνου αύτοϊς 
καταστάσεως τής Ελλάδος' πολλοί πολλάκις επε- 
σκέψαντο τήν Ανατολήν, τά δέ άποτελέσματα 
τών τοιούτων περιηγήσεων ύπήρξαν αρκούντως 
σπουδαία. ’Οφείλομεν ίδια νά μνημονεύσωμεν τοϋ 
κόμητος Choiseill Goutiier, δστις έπισκεφθείς 
πολλάκις τήν 'Ελλάδα μετά πολλών άλλων ελ
ληνιστών, έναπετύπωσεν έν τοϊς άπομντμονεύμα- 
σιν αύτού πιστήν αύτής εικόνα καί άνεκάλυψε 
πρδς τοίς άλλοις σπουδαία χειρόγραφα.

Διακεκριμένοι γάλλοι συγγραφείς διεκρίθησαν ώς 
διάσημοι έλληνισταί. ’Ιωάννης Φραγκίσκος Βοασ
σονάδ, δ στενότερος καί θερμότερος φίλος τοϋ Κο- 
ραή, κατέχει τήν πρώτην θέσιν. Σπουδάσας τήν 
Ελληνικήν γλώσσαν διωρίσθη τώ 1809 καθηγητής 
έν τή Ακαδημία τών Παρισίων, τώ 181 3 μέλος 
τη; Ακαδημίας τών Επιγραφών καί τή; φιλολο
γία; καί τώ 1828 διεδεξατο τδν Gail ώς καθη
γητής τή; Ελληνικής έν τώ College de 1* rance. 
«Είς τά μαθήματα αύτού, γράφει είς τών βιογρά
φων του, ών τδ Ενδιαφέρον καί τδ γόητρον μόνοι 
οί άκροασθέντες αύτού ήδυνήθησαν νά έκτιμήσω- 
σιν, δφείλεται ή έν Γαλλία δοθεϊσα ώθησις 'είς τάς 
φιλολογικά; σπουδάς άπ’άρχής τοϋ ένεστώτος αίώ- 
νος καί δ σχηματισμός τής σχολής διακεκριμένων 
Ελληνιστών, έφ’οί; δικαίως ή Γαλλία σεμνύνε,ται». 
Έκτοτε Ενησχολήθη είς τήν έκδοσιν Ελλήνων συγ
γραφέων τής άρχαιότητος καί τοϋ μεσαιώνος συ- 
νοδεύσας τάς πλείστας τών εκδόσεων αύ*οϋ διά σο
φών προλεγομένων καί σημειώσεων, ένοίςάποδει- 
κνύεται ή βαθεϊα κριτική καί αί εύρύταται φιλο
λογικά! αύτού γνώσεις.

Πολύ πρδ τοϋ Βοασσονάδ έδίδασκεν εν Παρι- 
σίοις τήν Ελληνικήν δ Jean 1’aptiste d AllSSC 
de VilloisSOIl. Νέος έτι έπιδοθεϊς είς τήν σπου
δήν αύτής είσήχθη μόλις εικοσαετής ώ; μέλος είς 
τήν Ακαδημίαν τών ’Επιγραφών τώ 1772' κατό
πιν έμελέτησεν έμβριθώ; τά έν τή μαρκιανή βι
βλιοθήκη τής Βενετίας Ελληνικά χειρόγραφα, έν οίς 
άνεύρε καί χειρόγραφον τής Ίλιάδος μετά σημειώ
σεων εν τώ περιθωρίω, έπιθυμών δέ ϊνα δμοιον ά- 
νεύρη έν τή Ανατολή ήκολούθησε τώ 1875 τδν 
Clioiscill Goili'lier μεταβαίνοντα ώς πρεσβευτήν 
τής Γαλλίας είς Κών/πολιν καί δμως καίτοι περι-

1 Ίδε περί γλώσσης καί τή; προφορίς αύτής τό περί 
Βρουνέ δε Πρέλ ήμέτερον πόνημα σελ. 23
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ήλθε τάς μονά; ούδέν κατόρθωσε ν’άνεύρη. Άπηλ- 
π.σμένος άνεχώρησεν εις Παρισιού; καί μετά το 
τέλος των τότε υφισταμένων έκεϊσε πολιτικών τα
ραχών, ήρξατο τή; διδασκαλίας εν ταϊς αίθούσαι; 
τής εθνική; βιβλιοθήκη;, κατόπιν όμως σύστασης 
τής σχολή; τών ανατολικών" γλωσσών, επέτυχε νά 
έρισθή έν αυτή καί έδρα νεοελληνικής φιλολογίας, 
έν ή έπί μακράν έδίδαξε. Διά τών ένεργειών αύτού 
ή έδρα ούτη μετετέθηείς τδ College de France, 
άλλ’ό θάνατος αύτού συμβάς τώ 1805 έμπόδισε 
τδν ένθερμον φιλέλληνα νά έξακολουθήση τήν δι
δασκαλίαν του ένταύΟα.

Διάδοχος τού Β'.λοασσών έν τή έδρα ταύτη έ- 
γένετο ό Κάρολος "Αζ. Αξιόλογος ελληνιστής έξέ- 
δωκε μετά τήν εί; 'Ελλάδα περιήγησίν του τδ 
τδ περί διοσημειών τού Λυδού, Δέοντα τδν διάκο
νον καί άλλα, καί συνειργάσθη εί; τήν διόρθωσιν 
τού θησαυρού τού ’Ερρίκου Στεφάνου, έκδοθέντος 
ύπδ τού Διδότου. Ό "Άζ υπερέβη όλου; του; προ- 
κατόχουςτου εις τήν γνώσιν τή; ελληνική; γλώσ- 
ση;, ήν λίαν εύχερώ; ώμίλει καί τή; ιστορίας αύ- 
τή;. « Έγκρατέτατο; ων τή; ελληνικής, έλεγεν 
ό διάδοχό; του, ί κ. "’λζ άνηρεύνα πκλινδρομικώ; 
τήν πορείαν τών αιώνων καί κατεδείκνυεν έν 
ταϊς διαδοχικαϊ; τροποποιήσεσι τή; γλώσσης, έν 
τή εισαγωγή όθνείων λέξεων καί έν τή δημιουργία 
καί αποδοχή λέςεων νέων, τήν μεγάλην έπίδρα- 
σιν τών πολιτικών καί θρησκευτικών επαναστά
σεων, τήν μεταβολήν τών ήθών καί τών ιδεών, τής 
οποίας αί γλώσσαι παριστώσιν αείποτε πιστήν ει
κόνα καί άντανάκλασιν ».

Τώ I 86 ί- διεδέξατο τδν ΛΑζ άποθανόντα ό 
■Wladimir Brunet del’resle (l) Διάσημος 
καί ούτος ελληνιστής ήγάπησε περιπαθώς τήν 
'Ελλάδα καί τήν ίσ-ορίαν αύτής καί μετά ζήλου 
έπεδόθη εις τήν σπουδήν τής ελληνικής γλώσσης, 
ήν έδίδαξεν αύτώ ό θεοχαρότ.ουλος καί ό ”λζ. Τό 
περί τών έν Ι'ικε.Ιίφ ί.1.1ιι> ιχΰ>· (ιποικιΰ»· αΰ·(- 
γραμμα αύτού έπηνέθη έν τώ διαγωνισμέ τή; 
’Ακαδημίας τών έπιγραφών. ή δε έκδοσις Μιχαήλ 
Ατταλειώτου καί ή βυζαντινή αύτού ιστορία έξε- 
τιμήθησαν παρ’ απάντων- ώς καθηγητή; τή; νεο
ελληνική; φιλολογίας καί παλαιογραφίας μετά το- 
σκύτη; έδίδαξεν έπιτυχίας ώστε πολλοί συνέρρεον 
άκροαταί εις τάς παραδόσεις του, αί δέ μελέται 
αύται άνέδειξαν τον έξοχον ελληνιστήν πρόεδρον 
τή; ’Ακαδημίας τών έπιγραφών. Ή υπέρ τή;'Ελ
λάδος συμπάθεια τού άνδρδς ήτο τοιαυτη ώστε ό 
οίκος αύτού έχρησίμευεν ώ; συνεντευκτήριον τών 
φιλελλήνων, όρθώς δε ό marquis de QuetlX de
S. Hilaire ώνόμασεν αύτδν consul <ie la Be- 
publiljue des lettres. Καί ομω; ό θάνατος έ-

1 Ί3ε ο! έν Παρισίοι; Έλληνισταΐ και ό Κρουνέ 
δέ ΙΙροέλ ύπό Ε. θωμί 187”. 

στέρησεν ύμά; λίαν προώρως καί τού φιλλέληνος 
) τούτου άφιερώσαντος άπαντα τον βίον αύτού υπέρ 

τής 'Ελλάδος καί καταβληθέντο; έκτής συντόνου 
; σπουδής τών έλληνικών γραμμάτων. ’Επάξιος διά— 
; δοχος αύτού έν τή έδρα τής νεοελληνικής φιλολο- 
ι γία; τυγχάνει ήδη ό διάσημος ελληνιστής κ. Έμ- 
, μανουήλ Μίλλερ. (I) 
ί Ιδού σειρά φιλελλήνων άνδρών, οϊτινες διά- τής 

διδασκαλίας καί τών συγγραμμάτων αύτών πα- 
; ρέσχον τή Έλλάδι υπηρεσία; αξίας τής υψίστης 

εύγνωμοσύνης καί προσελκύσαντο εις τάς μελέτας 
αύτών πολλούς οπαδούς, οϊτινες κατέστησαν αν
τάξιοι τών διδασκάλων καί προδρόμων αύτών. 
Πλείστους έκ τών τελευταίων ήδυνάμεθα ν’ άνα- 
φέρωμεν, πεοιοριζόυ εθα δμως εί; του; έπισημοτέ- 
ρους. Αύγουστϊνος θιερρύ 5 μέγσς ιστορικός τής 
Γαλλίας, κατέγινεν εί; τήν έκμάθησιν τή; νεοελ
ληνικής καί ήγάπησε θερμώς τήν 'Ελλάδα. «Ή 
’Ανατολή, έλεγέ ποτέ, (2) μόνον διά τού ιθα
γενούς στοιχείου δύναται ν’άναγεννηθή Έξ όλων 
δέ τών φυλών τή; ’Ανατολής μόνον ή ελληνική δύ
ναται νά χρησιμεύση ώς πυρήν τού πολιτισμού.» 
Όμοιο; τώ προηγουμένω ό κόμης Μάρκελλος έ
γραψε πολλά περί 'Ελλάδος καί 'Ελλήνων- αξιό
λογο; είναι ή έκδοσις τών νεοελληνικών ασμάτων 
και τ’ απομνημονεύματα τή; έν τή ’Ανατολή πε- 
ριηγήσεως αύτού. Ό διακεκριμμένος κριτικό; καί 
υπουργός τής παιδεία; έν Γαλλία Βίλλεμαιν διά 
τού περί τών εί; τήν Δύσιν προσφύγων 'Ελλήνων 
καί τής ωραίας νεοελληνική; αύτού ιστορίας, ένέ- 
κυψεν εί; τήν σπουδήν τών άφορώντων τήν 'Ελ
λάδα, τά δε έργα αύτού ταύτα ειν . ι αξιόλογα. 
Μετά σεβασμού καί εύγνωμοσύνης άκοας σφεί— 
λομεν ν’ άναφέρωμεν ένταύθα τδ όνομα τού ’Αμ
βροσίου Διδότου" μαθητής τού Κοραή τοσούτο 
περιπαθώς ήγάπησε τήν Έλλαδα ώστε ού 
μόνον έγραψε πολλά υπέρ αύτής αλλά καί έογω 
συνετέλεσε τά μάλιστα εί; τήν άνάπτυξιν τού 
'Ελληνισμού. Έπισκεφθ.ίς τώ 18 16 τήν ’Ανατο
λήν καί παραμείνας έπί τινα καιρόν έν τή σχολή 
τών Κυδωνιών έξέθηκε τά; αναμνήσεις του μετά 
πλείστη; άμεροληψία; καί χάριτο;- έκτδς τούτου 
έδημοσίευσε καί πλεϊστα άλλα περί Έλλάδο; συγ
γράμματα. Αξιόλογοι έλληνισταΐ ήσαν ό γνωστός 
τοϊς Έλλησι Φραγκίσκο; Αένορμαν, τδ προσφι
λές τούτο όνομα, δστις πολλά περί Έλλάδο; έ- 
γραψεν, έπισκεφθεί; αύτήν πολλάκις- ό Πατέν, ό- 
στις ένέκυψεν εί; τήν μελέτην τή; ελληνικής άρ- 
χαιότητος, άριστον δέ προϊόν αύτής είναι ή περί

τών 'Ελλήνων τραγικών μελέτη, εργον μεγίστηςά- 
ξία;" ό Quiguailt ισόβιος γραμματεύ; τή; ’Ακα
δημίας τών έπιγραφών ήσχολήθη έπίσης εις τάς 
σπουδάς ταύτα;, άς έφήρμοσεν έν τώ διαπρεπεϊ 
αύτού έργω Al θρησκεΐαι τής άρχαιότητος' ό 
Σαίν Μάρκ Γιραρδϊνος διεκρίθη ώς συγγράφει»; καί 
ώς συντάκτης τής Journal dvS Debats ένθου- 
σιωδώς ύπερασπίσα; τήν προσφιλή αύτώ 'Ελλάδα.

Ή άπαρίθμησι; αυτή τών φιλελλήνων ονομάτων 
είναι είκών ατελή; μέν άλλ’έκφραστική τών υπη
ρεσιών, ά; οί Γάλλοι προσήνεγκον. Πλεϊστα άλλα 
έξοχα ονόματα ήδυνάμεθα νά προσθέσωμεν εις 
ταύτα, ονόματα μεγάλων συγγραφέων τή; Γαλλίας 
άσχοληθέντων εις τά ελληνικά γράμματα καί όρ
θώς δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι πάντε; οί μεγάλοι 
άνδρες τής Γαλλίας έξετίμησαν δεόντως τήν ελ
ληνικήν αρχαιότητα. 1

Έκτδς τών ιδιωτικών τούτων ένεργειών καί αύ- 
τή ή γαλλική κυβέρνησε; ύποστηρίζουσα τάς περί 
Ελλάδος μελέτα;, συνέστησε τώ I 816 έπί τή; βα
σιλεία; τού Λουδοβίκου Φιλίππου τήν έν Άθήναι; 
γαλλικήν σχολήν τή προτάσει τού τότε έπί τή; 
παιδεία; υπουργού Sal valid y καί ταϊ; άόκναι; 
προσπαθείαι; τού προμνησθέντο; Guigliaut. Ή 
σχολή αυτή τεθεϊσα κατόπιν υπό τήν προστασίαν 
τή; ’Ακαδημία; τών έπιγραφών συνέστη όπω; οί 
νέοι γάλλοι καθηγηταί σπουδάζωσι τήν έλληνικήν 
αρχαιότητα έν τοϊς σωζομένοι; ή ύπ’ αύτών άνα- 
καλυπτομένοι; μνημείο:;. Πράγματι πολλαί αρχαι
ολογικά! ανακαλύψει; οφείλονται εί; τού; μαθη- 
τά; τή; σχολής ταύτης μεταξύ τών οποίων δια- 
κρίνονται οί φιλέλληνες συγγράφει; Bournouf, 
Albert Dumont, Paul Foucart.καί τόσοι άλ
λοι.

Έκτδς τή; σχολή; ταύτη; σπουδαιοτάτη; μνεία; 
άξιο; είναι ό κατά τδ 1867 συστάς έν ΙΙαρισίοις 
πρό; ένθάρρυνσιν τών έλληνικών γραμμάτων Σύλ
λογος. Ίδρυται τού Συλλόγου τούτου υπήρξαν 
πολλοί τών σεβαστών φιλελλήνων, σκοπός δέ αύ
τού είναι ή διάδοσι; τών καλλιτέρων μεθόδων δι
δασκαλίας καί ή δημοσίευσες τών ώφελιμωτέρων 
συγγραμμάτων πρδς έκμάθησιν τής ελληνικής 
γλώσσης καί φιλολογίας. Λίαν ήθέλομεν μακρηγο
ρήσει έάν έπεχειρούμεν νά έκθέσωμεν ένταύθα. τάς 
μέχρι τούδε έργασία; τού Συλλόγου. Οί λαβόντες 
μέρος εί; τά; έργασία; ταύτα;, άνδρες μεγάλης φι
λολογική; αξίας μετά πολλού ζήλου καί άόκνου 
προθυμία; συνετέλεσαν καί συντελούσιν είσέτι εί; 
τήν έκπλήρωσιν τοσούτον ώφελίμου σκοπού. Πρδς 
άπόδειξιν άρκεϊ τδ επόμενον" τήν 5 Ίανουαρίου

1 Ό σπουδαίο; ουτος έλλην.στή; διαδεχόμενο; τόν 
Βρουνέ δέ ΙΙρέλ iv τή ίδρα τής νεοελληνική; φιλολογία; 
έςεοώνησε λαμπρόν περί τή; νεοελληνική; γλώσσης 
λόγον, ον δημοσιεύσομεν προσεχώς έν μεταφράσει.

2 Revue tie deux mondes. Mars <841.

1 ΙΙαρασκευάζομεν εκτενές εργον πραγματευόμενου 
περί τοΟ θέματος τούτου· τό σύγγραμμα Οά κοσμήται 
διά προσωπογραφιών τών οιασημοτέρεον γάλλων ελλη
νιστών καί 6ά έκδοθή όπόταν ό Θεό; εύδοκήση. 

1871 έβομβολούντο τδ πρώτον οί Παρίσιοι- τήν 
εσπέραν εκείνην έπρόκειτο νά γίνη συνεδρίασες τοΰ 
Συλλόγου. Ύπδ τδν κρότον τού τηλεβόλου συνήλ
θαν εί; τήν οικίαν τού Brunet οί σεβαστοί φιλέλ
ληνες Durov, Egger, Palin, Chassang, Ca
ro καί Gidel όπω; άκροάσωνται τού τελευταίου 
τούτου, μέλλοντος ν’άναγνώ υπόμνημα περί χει
ρογράφου πραγματευομένου περί τή; άποκαλύψεως 
τή; παρθένου Μαρίας. ’Ητο συγκινητικωτάτη ή ε
σπέρα έκείνη- έν ω τδ πάν έν Παρισίοις ήπείλει κα
ταστροφή, έν ω τήν φωνήν τού άναγενώσκοντος δι- 
έκοπτε πολλάκις ό κρότο; τού τηλεβόλου καί τή; 
βόμβα;, οί φιλέλληνες Γάλλοι κατεγίνοντο εί; τάς 
μελέτα; αύτών περί Έλλάδο;. Όμοιον παράδειγ
μα φιλολογική; άφοσιώσεω; δέν δύναταί τι; ν’ ά- 
παντήση παρ’ ήμϊν. Τά; μελέτα; αύτού θέλων νά 
καταστήση κοινά; ό Σύλλογο; ήρξατο τή; δημο- 
σιεύσεω; έπετηρίδο;, έν ή έδημοσιεύθησαν πολλά 
έργα τών άξιολόγων ελληνιστών, ων τά όνόματα 
προανεφέραμεν, σήμερον δέ δημοσιεύονται διατρι- 
βαί τού Egger, Miller, Chassang, Legrand, 
Gidel. marquis du Queux de St. Hilaire καί 
το σου των άλλων. Οί άνδρε; ουτοι κατέχοντε; υ- 
ψίστην θέσιν μεταξύ τών Γάλλων συγγραφέων έ- 
ξακολουθούσιν ασχολούμενοι μετ’ «μέτρου ζήλου 
καί προθυμία; εί; τήν καλλιέργειαν τών έλληνι
κών σπουδών.

Τοιαύται έν γένει αί μεγάλαι υπηρεσίαι, τά; 
οποία; προσήνεγκον οί Γάλλοι εί; τήν Ελλάδα υ- 
περασπίζοντε; πάντοτε αύτήν καί μετά συντόνου 
έπιμελεία; ασχολούμενοι εί; τήν μελέτην τών έλ
ληνικών γραμμάτων. ’’Αριστα άντιπροσωπεύουσι 
τά; πρδς τήν μικράν ταύτην χώραν αγαθά; διαθέ
σει; τή; γαλλική; κυβερνήσει»; ό διαπρεπή; υπουρ
γό; τών ’Εξωτερικών κ. Βάδδιγκτων καί ό έξοχος 
Γαμβέττας. Οί άνδρες ουτοι άντιπροσωπεύουσι τήν 
πατροπαράδοτον πολιτικήν τής Γαλλίας. Άρχό- 
μενοι έβιογραφήσαμεν τδν πρώτον, τελευτώμεν δέ 
τήν πραγματείαν διά τής βιογραφία; τού τελευ
ταίου.

Γ'.

Ό κ. Γαμβέττα; έγεννήθη έν Καχόρη τήν 30 
Οκτωβρίου 1838. ’Πτο έπί πολύν καιρόν άγνω
στο; δικηγόρο; καθ’ δλον τδ Κράτος, ή δέ Οαυ- 
μασία αύτού εύγλωττία έγένετο γνωστή κατά τι- 
να δίκην, ήν έπεραίωσεν υπέρ τού Delesclllse 
αρχισυντάκτου τού Reveil. Ταχέω; έξετιμήθη ή 
ίκανότη; τού άνδρό;, τώ δέ 1869 υποψήφιο; τή; 
άντιπολιτεύσεω; έν ταϊ; έκλογαϊ; τών Παρισίων 
έξελέγη βουλευτή;, ό δέ πρώτο; αύτού λόγο; έν 
τή Βουλή έθαυμάσθη. Τώ 1870 έλαβε μέρος εί; 
τήν κυβέρνησιν διορισθείς υπουργό; τών έσωτερι- 
κών. Κατά τήν πολιορκίαν τών Παρισίων ή κυ-
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βέρνησις τής Έθνιχής άμύνης αναχωρούσα εις 
Τουλώνα έδωκεν αύτώ έκτεταμένην εξουσίαν άλλα 
μετά την συνομολόγησιν τής ανακωχής άπεσύρθη 
τής εξουσίας. Την 8 φεβρουαρίου 1871 έξελέγη 
ύπδ διαμερισμάτων, άπεδέξατο δμως την τοϋ 
Κάτω 'Ρήνου εκλογήν, παραιτηθείς μετά την υ
πογραφήν τής ειρήνης.

Τότε ίδρυσε τήν άξιόλογον αύτοΰ εφημερίδα 
Γα.ΙΛιχ^ν Λημοχρατίαν, έν ή ύπερήσπισε λίαν 
ένεργητικώς καί μετ’ αποτελέσματος τήν δημο
κρατίαν, πολλάκις δέ καί τά ελληνικά συμφέρον
τα. Έν τή συνελεύσει τοΰ 1871 παρεκάθησεν εις 
τδ αριστερόν κέντρον, ύπερήσπισε δέ Θερμώς τδν 
Θιέρσον. Έν ταΐς έκλογαΐς τής 20 Φεβρουαρίου 
■1877 έξελέγη βουλευτής τοΰ Σηκουάνα διά 11, 
589 ύπδ τοΰ Κ. διαμερίσματος. Τδ υπουργείου 
τής 16 μαΐου εύρεν έν τώ κ. Γαμβέττα δν φο- 
βερώτερον έχθρδν, καταδιώξαν καί καταδικάσζν 
αύτδν διά τδν λόγον, 8ν έξεφώνησεν έν Λίλλη. 
Άλλ’ αί καταδιώξεις αύται αντί νά καταστρέ- 
ψωσιν άνέδειξαν τουναντίον αύτδν άρχηγδν τής 
δημοκρατικής γνώμης. Ώς τοιοΰτος κατώρθωσε 
νά παγιωθή ή δημοκρατία, έν δέ τή τελευταία 
ΰπουργική κρίσει μικροΰ δεΐν έσχηματίζετο υ
πουργείου ύπ’ αύτόν.

'Ι'πδ τοιούτων φιλελευθέρων ιδεών έμφορούμε- 
νος 5 κ. Γαμβέττας μετά πολλοΰ ζήλου ύπερή- 
σπισε τά Ελληνικά συμφέροντα, πολλά έμβριθέ- 
στατα δημοσιεύσας άρθρα έν τή Bcpubliqtie 
1' railQUise. ΊΙ Ελλάς εύγνωμονεϊ τώ έπιστηθίω 
αύτής φίλοι.

Τοιαΰται έν γένει αί μεγάλαι εύεργεσίαι, τάς 
όποιας ή φιλέλλην Γαλλία προσήνεγκε τή Έλλά- 
δι. ’Απέναντι δμως τών μεγάλων τούτων υπηρε
σιών τί άπήτησε παρ’ αύτής; La France, έγρα- 
φεν ό μέγας φιλόσοφος καί πολιτικός Γυιζώτος, 
η'a qu'une chose a demauder a la Grece 
en retour de lout ce qu’elle a fail pour 
elle, c’est que la Grece saclie developper 
les ressources iniinies renfermees dans 
SOU SCill. «Έν μόνον ζητεί ή Γαλλία παρά τής 
Ελλάδος απέναντι δσων ύπέρ αύτής έπραξεν, δ
πως αυτή δυνηθή ν’ άναπτύξη τάς απείρους πη- 
γάς, τάς δποίας περικλείει έν τώ κόλπω της.»

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΑΜΑ.

X λ β Ρ I ϊ.

ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΙΙΑΑΜΑΣ.

Τά μεγάλα έθνη έργάζονται σήμερον μεθ’ ύ
περο άλλοντος ζήλου ύπέρ τής προόδου καί τελειο- 
ποιήσεως τής βιομηχανίας. Άπό πολλοΰ ήδη χρό
νου έδόθη εις αύτήν σπουδαία ώθησις, τά δέ με

γάλα βιομηχανικά έργοστάσια, άτινα τοσοΰτον 
μεγαλοπρεπή έγείρονται καθ’ άπασαν τήν Εύρώ- 
πην καί Αμερικήν είναι περίτρανα μαρτύρια τής 
πρδς τήν τελειοποίησιν ταύτην ροπής τών λαών. 
Ή ανάγκη τής βιομηχανίας άνεγνωρίσθη άμα τή 
γεννήσει τοΰ ανθρώπου" όπως ούτος καλύψη τήν 
γυμνότητά του καί χορτάση τήν πείναν του ήναγ- 
κάσθη νά κατασκευάση ένδύματα καί άρτον. Άλλ’ 
οποία διαφορά μεταξύ- έκείνης καί τής σημερινής 
κατασκευής! Ό άνθρωπος φύσει ρέπει πρδς τήν 
πρόοδον" διό καί ή βιομηχανία κατά μικρόν προ- 
αχθεϊσα έτελειοποιήθη, μετά μεγίστης δ’εΰχερείας 
κατασκευάζονται ήδη τοσαΰτα θαυμάσια έργα.

Αί κατά καιρούς γινόμεναι διάφοροι έπις-ημονι- 
καί ανακαλύψεις συνέτεινον τά μάλιστα εις τήν 
προαγωγήν τής βιομηχανίας. Ή έπιστήμη παρου- 
σιάσθη πρώτη βοηθός αύτής. Ό Διονύσιος Πεπΐνος 
άνεκάλυψε τήν δύναμιν τοΰ άτμοΰ" άλλ’ή άνα- 
κάλυψις αυτή έπί πολύν χρόνον ήθελε μείνει άγονος 
έάν μή ήοχετο εις βοήθειαν αύτής ή βιομηχανία. 
Ουτω κατεσκευάσθησαν τά ατμόπλοια καί οί σιδη
ρόδρομοι, οϊτινες διήνοιξαν τήν πρός τδ έμπόριον 
καί τήν γεωργίαν δδόν. Ό Νικηφόρος Νιέζ προσ- 
διώρισε τάς ήλιακάς άκτίνας, δ δέ Δογέο έπί τή 
βάσει αύτοΰ άνεκάλυψε τήν φωτογραφίαν. Ουτω 
καί ή βιομηχανία ήλθε βοηθος τής έπιστήμης καί 
δ,τι αυτή άνεκάλυπτε έκείνη καθίστα γνωςήν καί 
ώφέλιμόν τώ'λαω. Ανευ τής βιομηχανίας πολλαί 
ανακαλύψεις ήθελον μείνει άγονοι. Έπί πόσον άρα
γε χρόνον ήθελε μένει άγνωστος ή έλξις τών με
τάλλων έπί τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος έάν μή δ 
Φραγκλΐνος έφεύρισκε τδ άλεξικέραυνον, ή μάλλον, 
έάν μή δ Μόρς έφήομοζε τήν άρχήν ταύτην ; έπί 
πόσον έτι χρόνον τά φαινόμενα τοΰ γαλβανισμού 
ήθελον έκτελεϊσθαι μόνον χάριν περιεργείας έάν μή 
δ Βουδλζ έφήομοζε ταΰτα έπί τής χρυσοχοΐας ;

Ού μόνον δέη έπιστήμη έχρησίμευσεν ώς μέγι- 
στον βοήθημα εϊς τήν βιομηχανίαν, άλλά καί ή 
τέχνη. Ή τέχνη διά τών άρχών καί κανόνων αύ
τής έχρησίμευσε μεγάλως εις τδν έξωτερικδν διά
κοσμον τών προϊόντων τής βιομηχανίας. Άνευ τής 
τέχνης δ γλύπτης δέν θά ήδύνατο νά παραστήση 
τδ ώραΐον έπί τοΰ μαρμάρου, ούτε δ ξυλουργός θά 
ήδύνατο νά μεταποίηση άμοοφον όγκον ξύλου εις ώ- 
ραϊον έπιπλον,ούτε δ ράπτης θά κατεσκεύαζε κομψά 
ένδύματα άνευ τής ιδέας τοΰ καλού. Ούτε άνευ τής 
έπιστήμης, άνευ τής άνακαλύψεως τοΰ μηχανισμού, 
θά ήτο εύχερής ή κατασκευή τοΰ άλεύρου τοΰ άρ
του κλπ. ούτε άνευ τής τέχνης ή τών ενδυμάτων, 
τών επίπλων κλπ. Ή Βιομηχανία απλοποιούσα τάς 
θεωρίας τής έπιστήμης καί έφαρμόζουσα τούς κα
νόνας τής τέχνης καθίσταται εύεργέτις τοΰ λαοΰ, 
εις δν μεταδίδει τάς πρακτικάς αύτών ιύφελείας. 
Έάν τδ έμπόριον είναι ζωή τών λαών, ή βιομη
χανία είναι τδ αίμα' χώρα δέ έν η ή βιομηχανία 

δέν βαίνει έν ίσω λόγω πρδς τήν πρόοδον τών λοι
πών, δέν είναι εύδαίμων. Ή τοιαύτη χώρα λαμ- 
βάνουσα έκ τοΰ έξωτερικοΰ δ,τι έχει άνάγκην παρα
δίδει τυφλοί; δμμασι τδν πλούτον αύτής, ούδενός 
καρπουμένη, ύφΐ7αμένη δέ μάλι^α ζημίας. Ώς έκ 
τούτου δέ καθ’ έκάστην βλέπομεν τήν γιγαντιαίαν 
βιομηχανικήν πρόοδον ιδία τής Αγγλίας καί Γαλ
λίας, αΐτινες διά τής πρδς τήν τελειοποίησιν τής 
βιομηχανίαςτάσεως ούμόνον είσκομίζουσιν άφθόνως 
τδν έζωτερικδν πλούτον άλλ’ύφίστανται καί «πά
σας τάς έκ τής βιομηχανίας προερχομένας ώφελείας.

Έν γένει δυνάμεθα νά διαιρέσωμεν τά προϊόντα 
τής βιομηχανίας εϊς δύο είδη" τά μέν χρησιμεύου- 
σιν άπολύτως εις τάς άνθρωπίνους άνάγκας, στε
ρεά βιομηχανία, τά δέ πρδς άπλοΰν διάκοσμον, 
ψι,Ιη βιομηχανία. Τδ ένδυμα είναι άπολύτως α
ναγκαίου, άλλά τά διάφορα ποικίλματα, άτινα καθ’ 
έκάστην αύξάνουσιν ιδία έπί τών γυναικείων έν
δυμάτων, είναι δλως περιττά. Διδ δσας ώφελείας 
προξενεί τώ λαώ τδ πρώτον, τοσαύτας ζημίας τδ 
δεύτερον είδος" ό πλούτος κατασπαταλάται εις μά- 
την" τά χρήματα μεταβαλλόμενα εϊς ύφασμα, εϊς 
μεταξίνας ταινίας κλπ. κατακερματίζονται δπως 
κατασκευασθή 8ν ένδυμα τής τελευταίας παρισι
νής μόάας καί μετ’ ολίγον μεταβάλλονται εις ρά
κη. Ούτως ούχί μόνον ό πλούτος άλλά καί αύτδ 
τδ διά τού ίδρώτος κερδιζόμενον χρήμα έξοδεύε- 
ται άνωφελώς. Όπόταν ήλιτότης άντικαταστήση 
τήν πολυτέλειαν, δπόταν ό άνθρωπος αίσθανθή δτι 
ένδύεται μόνον διά νά καλύπτη τήν γυμνότητά του 
καί νά προφυλάσσηται τοϋ ψύχους, τότε ή πρό
οδος τής στερεάς βιομηχανίας έσται πολύ μείζων 
καί αί έκ ταύτης ώφέλειαι μέγισται. Ό προορισμός 
τής βιομ.ηχανίας ούτε υψηλός είναι, ούτε θεωρητι
κός" έδημιουργήθη δπως παρέχη τώ άνθρώπω ύλι- 
κάς ώφελείας, ύπδ διπλήν μορφήν χορηγούσα αύ
τώ τά πρδς χρήσιν αναγκαία καί παρέχουσα έργα- 
σίαν εϊς χεΐρας άέργους Διδ άνεκηρύχθη εύεργέτις 
τής άνθρωπότητος.

Διακεκριμένα βιομηχανικά κράτη είναι ή Αγ
γλία καί ή Γαλλία, ών ή μέν πρώτη διακρίνεται 
διά τήν στερεάν ιδία βιομηχανίαν, ή δέ δευτέρα 
καί διά τά δύο είδη, τά δέ προϊόντα αυτής είναι 
έξοχα διά τήν κομψότητα. Ούχ ήττον ή βιο
μηχανία προώδευσε καί εις τά λοιπά ευρωπαϊκά 
κράτη. Έν Τουρκία ή βιομηχανία διατελεϊ είσέτι 
έν νηπιότητι" ύπάρχουσι μέν ικανά βιομηχανικά 
έργοστάσια, λίαν κακώς δμως είσί διωργανισμένα, 
παράγοντα άσήμαντα άποτελέσματα. Έν Έλλάδι 
ή πρόοδος είναι μείζων" δ Πειραιεύς ή πρώτη βιο
μηχανική πόλις τής Ελλάδος άνθαμιλλάται πρδς 
πολλάς βιομηχανικής πόλεις τής Εύρώπης. Έλπίζε- 
ται δτι ή βιομηχανία έν τώ μικρώ τούτω κράτει 
θέλει μεγάλως προοδεύσει άπολαύουσα τής ύπο- 
στηρίξεως τής κυβερνήσεως.

ΠΕΡΙ ΑΆΥΤΙΚΠΣ ΠΥΞΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 
ΜΕΣΑΙΩΝΑ.

Πολλοί σοφοί, έξ εκείνων οϊτινες διά τοΰ σιδη
ροδρόμου καί οθχί άποστολικώς περιέρχονται τδν 
κόσμον τής έπιστήμης, πολλοί, λέγομεν, βιασθέν- 
τες άπέδωκαν τοΐς Άραψι τήν τής ναυτικής πυ
ξίδας έπινόησιν καί έφαρμογήν. Έπιτραπήτω ή- 
μΐν Ινα, άναβάντες τάς βαθμίδας τής πυραμίδας 
τών αιώνων, έξετάσωμεν τήν άπωτάτην τής άρ- 
χαιότητος έποχήν, ούχί βασιζόμενοι έπί τών 
σφηνοειδών τής Βαβυλωνίας, τών πικτογραφικών 
τής Μεξικανής Τετσκουκώ καί τών παλαιοντολο
γικών άνασκαφών, άλλ’ ώς καί τδ πρακτικώτερον 
έπί τή; παραδεδεγμένης καί αύθεντικής ιστορίας.

Ή πυξίς ύπήρχεν έν τώ Ούρανίω Κράτει ήδη τώ 
1110 π. X., έπί τής βασιλείας τού Τσίγγ-ούάγγ, 
τρίτου βασιλέως τής Γ'. δυναστείας. Τδ σινικόν 
σύγγραμμα Κάγγ-μού λέγει περί ταύτης τά εξής. 
« Ό υπουργός τοΰ αύτοκράτορος Τσίγγ-ούάγγ 
ώδήγησε τούς πρέσβεις (πρόκειται περί πρέσβεοιν 
γείτονος κράτους) εις τήν αίθουσαν τών προγό
νων τοΰ άδελφού τοϋ Ήλιου (ήτοι τού αύτοκρά
τορος), ένθα παρέταξεν άφ’ ένδς μέν τά δώρα, ά- 
περ έκεϊνοι ειχον φέρει, άφ’ ετέρου δέ τά ύπδ τοΰ 
κυριάρχου αύτοΰ τώ άντιπροσωπευομένω βασιλεΐ 
στελλόμενα. Μεταξύ τών τελευταίων τούτων ήσαν 
καί πέντε άρματα νέας έφευρέσεως, ών ή άξία καί 
ή ίδιότης ήν τδ χαθοΰηγεΐν τον όίοιπόρον' πε- 
ριέκλειε δ’ έκα^ον τούτων κιβώτιου, ή ώς θέλουσι 
αύτδ τινές χοτίύν, Ιί ώ ήν χειρ δεικνύουσα άεν- 
νάως τήν μεσημβρίαν μεθ’ δλας τάς διευθύνσεις 
άς έλάμβανε τδ άρμα». Τοΰτό μέν έστι τδ άρ- 
χαιότερον τής πυξίδος ιστορικόν μνημείου" έάν δέ 
άκροασθώμεν καί τών προφορικών σινικών παρα
δόσεων, αύται άναβιβάζουσι τήν πυξίδα μέχρι τής 
βασιλείας τού Χουάγγ-τί, 2600 π. X. Άλλ’δ,τι 
περίεργον, ές-ί ή τής πυξίδος συνάντησις καί παρά 
τοΐς πανσόφοις Έλλησι, δι’ούς συγχωρηθήτω ή- 
μΐν πλέον 'ίνα ποιησώμεθα χρήσιν τής κοινής πα
ροιμίας όποια πέτρα σηχύσης άπό χάτω τούς εν· 
ρίσχεις. Ό Ιάμβλιχος διέξε.σιν όει δ Πυθαγόρας 
άφ-ρρεσε τδ τοΰ σοφού Σκόθου Άβάρεως χρυσοΰν 
βέλος δι’ ού καθωδηγεΐτο όδοιπορών, δτι δέ ουτω 
τοΰ Έλληνος φιλοσόφου ύπεζαιρέσαντος τδ οργα- 
νον, άνευ ού ην πάντη άνεπίτευκτος ή πρδς τά 
πρόσω πορεία τοΰ Σκύθου, ήναγκάσθη ούτος ίνα 
άποκαλύψη τδ μυστήριον Αντί τοΰ χρυσού 
τούτου βέλους έκλειπτεών, λέγει ό διορατικός ερ
μηνευτής τών ζοφωδών χωρίων τών ήμετέρων προ
γόνων Εύσέβιος ό Σαλβέρτιος, μαγνητικήν βελό-

1 Ίάμβλ. έν βίψ ΠυΟαγ. Κεφ. 28.
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νην έν σχήματι βέλους, ήν πρδς ύπεράσπισιν άπδ 
τής σιδηροφθόρου όξειδώσεως, έκάλυψεν ό "Αβαοις 
διά χρυσώματος

Έπίσης δυσχερές ές-ι τδ μή παραδεχθήναι τούς 
θαλασσοκράτορας Φοίνικας ώς ποιησαμένους χρή- 
σιν τού άγαθού τούτου δαίμονος τής ναυτιλίας. 
*Ανευ ναυτικής πυξίδος πώς ήν δυνατδν αύτοϊς 
'ίνα διακινδυνεύωσι τήν ζωήν καί τδν πλούτον 
αύτών έν άπωτάταις Θαλασσοπορίαις έντδς τού 
ωκεανού, μή φαινομένης παραλίας πρδς ούδέν τών 
τεσσάρων σημείων τού δρίζοντο;; Πώς ήν πιθα- 
νδν άνευ πυζίδος ινα έπισκέπτωνται, ώς απέδειξε 
τδ έν Γαλλία τελευταίου συνέδρων τών Άμερι- 
κανολόγων, τδ έτερον ήμισφαίριον; Οί Φοίνικες, 
ο'ίτινες, καθ’ ’Ηρόδοτον, έστρεψαν έπί τού Φαραώ 
Νεχάω ή Νεχώ, τδ Ακρωτήριου τής Καλής Έλ- 
ςιίδος κινήσαντες έκ τής Έρυθράς καί έπανελθόν- 
τες εις Αίγυπτον διά τών στηλών τού Χαροκέλ 
(εμπόρου φοινικιστί, ούχί δέ Ήρακλέως, ώς έξελ- 
ληνίσθη); Ο'ίτινες ήγκυροβόλουν ένώπιον τών εμ
πορικών λιμένων τής Θούλης, τής Βρεττανίας, τής 
Σκωτίας καί Ίβερνίας, τών ’Ανατολικών Ινδιών, 
καί τής ’Αφρικανής Σοφάλης ή Ώφίρ ;

Άλλά καιρδς Ένα, καταστρέψαντες τδ περί πυ
ξίδος παρά τοϊς άρχαίοις, έπανέλθωμεν είς τδ 
περί πυξίδος κατά τδν μεσαίωνα. Οί Άραβες πα- 
ρέλαβον, ώς λέγεται, τήν πυξίδα (σουμέϊκ) 

και (μιγνατίς) έκ τών Σινών. 'Οπωσ
δήποτε ούτοι έδιδάχθησαν, άγνοούμεν πόθευ, τήν 
ιδιότητα, ήν κέκτηται μαγνητική τρέμουσα βε
λόνη τού στρέφεσθαι πρδς τδν βορράν. Ό διά
σημος Μουσουλμάνος λιθολόγος Μπεϊλέκ Ελ Κιπ- 
τσακή, δστις συνέγραφε κατά τδ 68 I τής Έγεί- 
ρας (1282 μ. X.) τδ περιζήτητου αύτού βιβλίου 

πραγματευόμε
νος περί μαγνήτου, εισέρχεται είς λεπτομέρειας 
λίαν περιέργους περί πυξίδος. «Μεταξύ τών ι
διοτήτων τού μαγνήτου υπάρχει, λέγει, καί ή 
εξής’ δπόταν οί ναύκληροι τής Συρίας εύρί- 
σκωνται βεβυθισμένοι έν τώ σκότει καί ού δύ· 
νανται κατά συνέπειαν νά διακρίνωσιν ούδέν τών 
άστρων δι’ ών καθοδηγούνται συνήθως, λαμβά- 
υΟυσι δοχείου πλήρες ύδατος δπερ καταβιβάζου- 
σιν εις τδ εσωτερικόν τού πλοίου καί βυθίζοντε; 
ακολούθως βελόνην έντδς τεμαχίου ακακίας καί 
κάρφους άχυρου έπιθέτουσι τό δλον έπί τού ύδα
τος τού έντδς τού ειρημένου δοχείου περιεχομέ
νου. Τότε δέ ό πλοίαρχος ή ναύκληρος λαμβάνων 
τεμάχιο·/ μαγνήτου περιστρέφει αύτό περί τδ ύ-

1 Des sciences Occoltes 3Ame edition Paris 1856 
in 8° p. 444. Outrage precede- d’une introduction 
par E. Lillre. 

δωρ καί συγχρόνως ή βελόνη ακολουθεί τήν ,είρη- 
μένην κίνησιν. Τότε δέ άποσυρομένού έν άκαρεί 
τού μαγνήτου, ή βελόνη δείκνυσι δύο σημεία τδν 
βορράν καί τήν μεσημβρίαν». Ό συγγραφεύς προσ- 
τίθησιν δτι αύτόπτης έγένετο τούτου μάρτυς έν 
τινι ταξειδίω άπδ Τριπόλεως τής Συριακής είς 
Άλεςάνδρειαν τής Αίγύπτου κατά τδ έτος 640 
τής Έγειρα; (άπδ Ιουλίου 1242—Ιουνίου 1243) 
καί διδάσκει ημάς προσέτι δτι οί τού ινδικού ω
κεανού θαλασσοπόροι αντί τού άνωθι έχρώντο ί- 
χθύϊ σιδηρω, κενώ καί έλαφρώ, ου ή κεφαλή καί 
ή ούρά έδείκνυον τά δύο προμνησθέντα σημεία. 
Αύτη έστΐ μετά τήν άνωθι σινικήν καί σκυθικήν 
ή μάλλον αρχαία τής πυξίδος περιγραφή.

Άπδ τούδε συμφωνοΰμεν τοίς κοινώς περί τής · 
πυξίδος άποφαινομένοις πλήν τινων έλαχίστων λε
πτομερειών.

Ή έν Εύρώπη εισαγωγή τής ναυτικής πυξίδος 
οφείλεται πράγματι τοίς Άραψιυ, ούχί Όμως καί 
ή έφεύρεσις, ώς άπεδείξαμεν αύτοϊς. Έν τώ τής 
δύσεως δρίζοντι άναφαίνεται τδ πρώτον ή πυξίς 
τώ έτει 1180, καί κατά τινας, έπί τής πρώτης 
ήδη σταυροφορίας, υπό τά ονόματα mat'll icHJ, 
amaniere, marinette, magnate (έκ τού 
γνήτης καί τού αραβικού μιγκατίς) Calaillite 
(ίσως έκ τού κλάδου ακακίας, περί ού λέγει δ 
Κιπτσακή) καί μετέπειτα boxeli (άγγλιστί| μι
κρόν κιβώτιου) έξ ού έγένετο καί τδ bussole. Ή 
έφεύρεσις αύτη, συνδυασθείσα τή εφαρμογή τού 
άστρολαβίου, προξενεί έν τή πρδς άλληλα σχέσει 
τών έθνών σπουδαιοτάτην μεταβολήν. Πρδ τών 
οργάνων τούτων ή ναυτιλία ούκ ήν πραγματικός 
ή ακτοπλοΐα κατά τδ μάλλον καί ήττον εκτετα
μένη' τά πλοία ούκ άπεμακρύνοντο σχεδόν ποτέ 
τών παραλίων, καί οί ναυτικοί έθεώρουν έντρομοι 
τδ άπειρον τού ωκεανού, τούλάχιστον δσοι ούκ ώ- 
νομάζοντο Φοίνικες. Ιδού τί μέσον ήν κατά Πλί- 
νιον έν χρήσει πρδ τής έφαρμογής τής πυξίδος 
καί τού άστρολαβίου παρά τοίς άκτοπλόοις τή; 
’Ινδικής καί κατά συνέπειαν τοίς έν γένει ναυτι- 
κοίς τής μεσημβρινής καί δυτικής Ασίας. «Ό θα
λασσοπόρος, λέγει, ού διευθύνεται ποσώς άστερο- 
σκοπών, άλλά οσάκις τύχη τδ πλοϊον αύτού ίνα 
απομακρυνθώ τών παραλίων παρασυρθέν ύπδ τών 
κυμάτων ή ρευμάτων, τότε έλευθερούνται πτηνά 
δι’ ών έφωδιάσθη προηγουμένως τδ πλήρωμα, ά- 
περ, ώς φυσικόν, διευθυνόμενα πρδς τήν ξηράν 
καθοδηγούσιν ούτω τδν ναύκληρον ώς πρδς τδ μέ
ρος ένθα δύναται εύρεΐν ξηράν, όρμον, καί κατά 
συνέπειαν τήν σωτηρίαν.» Ή πυξίς καί τδ άστοο- 
λάβιον διά τής ένδείξεως έν μέση θαλάσση τής 
ακολουθούμενη; ύπδ τού πλοίου πορείας, καί τής 
προσδιορίσέως τού διαστήματος αύτών άπδ τού 
Ισημερινού άπέκοψαν ούτω τήν άλυσσον ήτις έ- 
κράτει μέχρι τή; εποχής έκείνης τά πλοία παρά 

τάς παραλίας. Οί ναυτικοί ήδυνήθησαν έκτοτε έ- 
πιχειρισθήναι τάς τολμηοοτέρας θαλασσοπορίας 
μετά μάλιστα τήν τής πυξίδος καί τού άστρο
λαβίου συμπλήρωσιν διά τών ναυτικών χαρτών, 
τών έδηγών, τών περιηγητών καί τού.δρομολογίου.

ΓΕΙΙΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΗΣ.

II ΧΛΒΡΙΣ.

Μοθο.Ιογικη παζΜοσις.

ΎΗτο θέρος. . . .
Τδ τέρμα συμποσίου πολυποίκιλου, πλουσίου, 

καρυκέυτού καί θείου, δοθέντος έν τώ ούρανώ—τού 
οποίου ή εύώδης κνίσσα μέχρι τής γηίνης σφαίρας 
φθάνουσα διήγειρε τήν άπδ πολλού ύπνώττουσαν- 
όρεξιν φιλασθένων τινων στομάχων—έπισφραγίζε- 
ται διά τής κενώσεως κόμβους άργυροχρύσου καί 
πλήρους μελιηδέος καί άρωματώδους νέκταρος, έπί 
τού όποιου έντρυφώντες οί συνδαιτημόνες Θεοί, έ- 
μεθύσθησαν άπαντες, ή μάλλον, έγένοντο ζωηρό
τεροι τού συνήθους.

Ό πολύπαις Ζεύε έπί τή έκτάκτω ταότή ζωη- 
ρότητι ώρέχθη νά άκούση καί πάλιν τδ όνομα τού 
ιατρός—ώς άν δέν ήρκουν αύτώ τόσα προγόνια— 
καί έπί τώ δυσχερεί τούτω σκοπώ έξελέξατο ώς 
συμπλάστριαν αύτού τήν πολόθλαυστον Οέμιδα...

Μετά έννεάμηνον σιωπήν—περί τάς άρχάς τού 
Μαρτίου—η συμπλάστρια Θέμις ήρχισε νά έκ- 
βάλλη παραδόξους φωνάς, έπί ταίς δποίαις δ ’Ό
λυμπος σόμπας έταράχθη καί οί Θεοί έβυσαν τά 
ωτα αύτών, ότε δέ εύηρεστήθησαν νά θέσωσιν αύ- 
τα καί πάλιν είς ενέργειαν άκροάσεως, κλαυθμη- 
ρισμδς λεπτός, ηχηρός καί ηδυς προσέβαλε τά α
κουστικά αύτών τύμπανα, καί διά μιάς δ ’’Ολυμ
πος έπρασίνισε, οί Θεοί έχάρησαν, δ Ζεύς έμει- 
δίασε, ή Θέμιςήλευθερώθη καί έγεννήθη ή Χ,ΙωρίςΙ..

• · *

Κόρη λοιπόν γλαυκώπις, χαρίεσσα, πολυθέλγη
τρος, ρομαντική, εαρινή καί μαρτιάτικη διεδέχθη 
τήν ευωχίαν, τήν ηδονήν, καί τούς τόσους πόνους 
καί φωνάς, τήν ταραχήν καί τδν θόρυβον, δ ό
ποιος κατετάοαξε τούς τότε επιγείους. Όταν έ- 
πχνήλθ.εν ή ησυχία καί ή ειρήνη, ούτοι εόρτασαν 
φαιδρός καί άνεγνώρισαν τήν Χ.Ιωρίδα ώς θεάν 
τού εαρος καί τών άνθέων. Αυτή πρδς άντάμειψιν 
Χαί έκφρασιν εύαρεσκείας, έπί τρεις όλους μήνας 
’ τού έαρος—έξηκολούθει κλαυθμηρίζουσα άδια- 
κόπως, ώστε δ Ζεύς, δ πατήρ αύτής, άνησυχών έ- 
θύμωσεν, έσύγχίσθη, έκ τή; συγχύσεως ταύτης ά- 
νέβη τδ αίμα εις τήν κεφαλήν αύτού, καί θερμαι- 
νόμένης τής κεφαλή; αύτού, συναιθερμαίνετο καί δ 

κόσμος. Επί τή θυμώδει τότε διαταγή τού Διδς 
έκλείσθησαν αί θύραι τού ούρανού, έκτοτε δέ μ.ό- 
νον κατά τδ έαρ, τήν έποχήν τών γενεθλίων της; 
δίδει αύτη τριμηνιαίαν εορτήν άνοίγουσα τάς πύ- 
λας αύτού, αφού- προηγουμένως δι’ άναλόγων θω
πειών κατόρθωσε νά λάβη τήν έπί τούτω συγκα- 
τάθεσιν τού πατρός της, θεωρούσα αύτό ώς σπου- 
δαίαν ύπηρεσίαν.

* »
Ίκαναί έδόθησαν έορταί τοίς θνητοί; ύπδ τής 

Ά./ωρέδος·, παρήλθεν ή παιδική αύτής ήλικία, καί 
τή έπετράπη τέλος νά κατέλθη μόνη πρδς έπί- 
σκεψιν τής θείας αύτής Δήμητρας, ’ΐίτο πρωία. 
Ή χλοερά φύσις ητο δροσερά ώς τδ μέτωπον κό
ρης ύπδ τού χειμώνος ριπιζόμενον. Έφάνη λοιπόν 
καί ή Χ.1ΐύζά<: 1·ι τώ γηίνω κόσμω αίγλήεσσα καί 
άπήντησε γνωρίμους αρκετούς’ σύν τοίς άλλοι; τδν 
λαμπρόν καί ζωηρόν Φοίβον καταγινόμενον νά 
θερμαίνη τήν ψυχραινομένην Δήμητραν. Έζωογό- 
νησεν ήδη δ Φοίβος τά πέριξ καί ή Χ.Ιωζάι; έπει- 
δείκνυται τοϊς βροτοΐς έν όλη αύτής τή μεγαλο
πρεπείς. "Εχει ώραίους κυανούς οφθαλμούς, τών 
οποίων τδ χρώμα, λέγεται ότι έχάρισεν αύτή δ 
Ποσειδ,ών. Ή κόμη αύτής λελυμένη, χρυσίζουσα 
καί άστραπηβόλος εύωδις, έκάστη αύτής θρίξ 
λήγει εις εύχρουν καί ζωηρόν κάλυκα. Φέρει 
έσθήτα. μακράν, ο'ίαν Οά έφερε πάσα θεά συν- 
ενούσα άπαντα τά χρώματα καί συνιστάμενα 
άπδ εύχροα άνθέων πέταλα. Οί μικροί καί χα- 
ρίεντες πόδες αύτής — ούς θά έζήλευε πάσα αύ- 
τάρεσκος γυνή — είσί γυμνοί, μή πληγονό- 
μενοι δμως, άλλά βαίνοντες στερρώς-’ όπου καί 
άν πατήσωσι γεννάται Βν άνθος... Κρατεί εις τήν 
δεξιάν αύτής χεϊρα κρατήρα κατασκευασθέντα υπ’ 
αύτής, βν έκ τής φιλοπαιγμοσύνης της έλησμόνησεν 
έπί τού φυτού Νηπενθούς, άριστεοάν δέ, κρα
τούσαν κέρας, έκτείνουσα, ραίνει άνθη, άνθη, άνθη! 
Φεύγει, πετς, ελαφρά, μειδιώσα, χαίρουσα, άγαλ- 
λομένη, φιλοπαίγμων. Τούς πάντα; χαιρετίζει μετά 
ζωηρά; καί αγνή; αιδημοσύνης, πλήν .... αϊφ- 
νη; χάνει πρδ; στιγμήν όλην τήν ζωηρότητα τών 
αθώων αύτή; θέλγητρων. . . . Έράται! ! . . Καί 
ποία γυνή μένει ανέραστο; ; . . . . Ξανθό; καί ή- 
δύ; νεανία; έποφθαλμιά αύτήν ήδυπαθώς. Αύτη 
έκ τή; συστολή; κατανεύει τήν κεφαλήν άπέναντι 
τού Θεοεικέλου νεανίου, καί πρδ; στιγμήν κιν
δυνεύει νά πέση τδ τήν κεφαλήν αύτής, έπιχαρί- 
τω; κοσμών, καί έκ λευκών άνθέων συνιστάμενος 
στέφανο;. Ό άγλαόμορφο; νεανία; είναι δ Ζέφυρο;. 
Ή πολυθέλγητρος Χ.ΙΐύξΙς πλησιάζει αύτδν .... 
ή καρδία άμφοτέρων πάλλει, δεχομένη μεθ’ηδονή; 
τά βέλη τού μικρού έρωτος. Είς έκάστην τού Ζε- 
φύρου θωπείαν, εί; κάλυξ ανοίγεται, έν ζωηρόχρούν 
άνθος κοσμεί αύτήν. "Αμα δέ δ Ζέφυρος περιπτύσ- 
σεται αύτήν θερμώς, άπαντα τά άνθη τά σχήμα-
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τίζοντα τήν ποικιλόχρουν καί μοναδικήν αύτής 
ενδυμασίαν, έκχέουσι μύρα τερπνά, μόρα άρωμα- 
τώδη. . . .

Οί δύο έρασται είναι εύτυχεϊς, είναι κατηυχα- 
ριστημένοι, είναι εύδαίμονες! . . .

*
» *

'Ο πατήρ Ζευς ηύχαριστήθη ε’κ τού ερωτικού 
τούτου συνοικεσίου — διότι ώμοίαζεν πολύ τά ί- 
δικά του — και άνυπομόνω; περιέμενεν τόν έγγο- 
νον αυτοΰ .... Πολύς δέ παρήλθε καιρός καί ή 
Χ.ΙωρΙς μετά τοΰ Ζέφυρου έτεκεν υιόν. Τόν υιόν 
τοΰτον ώνόμασαν Καρπό?·.

Έπί τή παιδοποιεία δ Ζέφυρος ήοχισε νά γαυ- 
ptqc, νά υπεραίρηται, καί νά φυσά, ώς πράττουσιν 
όλοι οί πατέρες, πρό πάντων εις τά πρωτότοκά 
των. Άλλ’ δ ευλογημένος πατήρ Ζέφυρος, έφύση- 
σε τόσον σφοδρώς, ώστε συνέτριψε τήν κεφαλήν 
τοΰ 'Υακίνθου ! ! . . έπί τούτφ έξήγειρε τόν θυ
μόν τοΰ Απόλλωνος δστις έζώρισεν αυτόν εις τόν 
Ταΰγετον!

Φαντάσθητε τήν θλίψιν τής Χ.Ιωρίδος. Δέν έ- 
ξήρχετο έπι πολύν χρόνον, και θλίψις έζωγραφεϊτο 
εις δλων τών φίλων αύτής τά πρόσωπα. Άδημο- 
νοΰντες περιέμενον αυτήν. Αυτή δμως ήναγκάσθη 
νά φαίνηται οτι άγαπ^ τόν μονήρη βίον.

* *
Έφάνη τέλος πάντων μια τών ήμερων, ροδινή, 

εύκαμπτος καί γλυκεία, κατά τό είωθός, πολύπτυ
χον καί πλούσιον φέρουσα ιματισμόν καί κρατού
σα εις τάς χεΐρα; αύτής ποικιλόχροα καί ευωδέ
στατα άνθη ! Διεχωρίσθησαν αμέσως οί άναμένον- 
τες αυτήν θνητοί, σχηματίσαντες ιδιαιτέρας φά
λαγγας καί τάξεις. Αύτη άγαλλομένη καί χαίρου- 
σα έπί τή τιμή, ής ήξιοΰτο, έχώρισεν επίσης τά 
διάφορα άνθη κατά χρώμ.ατα, καί ήρξατο ρίπτου- 
σα αυτά ιδιαιτέρως είς έκαστον δμιλον. ’Ερριψεν 
άνθη .Ιευκιϊ καί οί ταΰτα δεχθέντες έδέχοντο τήν 
αθωότητα, τήν τιμιότητα καί τήν ησυχίαν. Προ- 
σέφερεν άνθη έρυθρά, καί οί λαβόντες έγένοντο 
πΛούσιοι, ευθαρσείς καί ισχυροί. Έδωκεν άνθη 
πορτοκα.ί.έόχροα, καί οί συλλέξαντες αυτά ηΰχα- 
ριστήθησαν, ά,νεγνύρισαν τό ώραΐον. Έστεφά- 
νωσε τινάς μέ άνθη πρασινωπά καί ουτοι η.Ιπι- 
σαν, ησθίνθησαν ήδονην, ηύτύχησαν. Ένεχείρι- 
σεν εις άλλους άνθη Ζογροα αυτοί δέ έγένοντο με- 
τριύφροκες, δει.Ιοί, ευαίσθητοι. 'Ερρανε τινάς μέ 
άνθη βαθυκύανα καί έκεϊνοι έγένοντο σεμνοί, έ~ 
πιστήμονες, έρασται τοΰ κα.Ιοβ. Έκόσμησε καί 
τινας μέ άνθη φοδόχροα καί ουτοι εσχον τήν ή- 
δυπάθειαν καί τόν έρωτα ! ! ... 'Εμειναν δμως 
καί μερικοί μή λαβόντες άνθη. Ούτοι—ώς πάντοτε 
εύρίσκονται φιλόψογοι είς τάς τοιαύτας περιστά
σεις— ήλθον ίνα ψέξωσι τήν γενναιόδωρον Θεάν. 
Άλλ’ έμενον είσέτι τρία χρώματα έν τώ κέρατι 
τής Χ.Ιωρίδος' τό κίτρινον, τό πορφυροϋν ζ.α’ι 

τό μί.Ιαν. Τά έρριψεν έπ’ αυτών. Ουτοι άπλή- 
στως τά συνέλεξαν, καί οί μέν τά πρώτα λαβόν
τες έγένοντο άδΰνατοι, δου.Ιοπρεπεΐς, ζη.Ιότυ- 
ποι' οί τά δεύτερα ματαιύφρονες, ψεύσται, καί 
έγωϊσταί, οί τά τρίτα δυστυχείς, φι.Ιάσθενοι, 
περί.Ιυποι!!. . .

*
» ·

Ή χλωρές έσχε, έχει καί έξει τούς ιδιαιτέρους 
αυτής λατρευτάς, δπαδούς, μύστας, ίεροφάντας και 
θιασώτας. Έκ τούτων διακρίνονται κυρίως βοτα
νικοί έμβριθεΐ;, ποιηταί πτερόεντες, άνθοκόμοι έ- 
ρωτύλοι, φυτοτρόφοι πνευματώδεις, χλοολόγοι με
λετητικοί, νεανίσκοι έρωτόληπτοι, κόραι φιλοπαίγ- 
μονες, παρθένοι άθώαι, κηπουροί έργατικοί, φιλάν- 
Οεϊς βαθύπλουτοι, λόγιοι εύπαίδευτοι, δλοι κατά 
διαφόρους τρόπους καί τάξεις άκολουθοΰντες αύτήν 
πιστώς καί λατρεύοντες αύτήν θερμότατα. Μόνον 
έγωϊσταί, οίηματίαι καί σχολαστικοί δέν έπλη- 
σίασαν, ούδέ τολμώσι νά πλησιάσωσιν αύτήν. Οί 
τελευταίοι μάλιστα—οί σχολαστικοί — ήθέλησαν 
ποτέ, κατά τινα παράδοσιν, νά προσφέρωσιν αύτή 
ώς θυσίαν άγνοώ πόσους κεκονιαμένου; τόμους, 
καί πόσα δυσανάγνωστα χειρόγραφα. Άλλ’ αύτή 
άηδίασεν, ένεθυμήθη τό τοΰ Άριστοφάνους...........
καί άπέπεμψεν αύτούς κακώς έχοντας καί εαυτούς 
βλασφημοϋντας. Ούτοι θυμωθέντες έπί τούτω, 
ώρκίσθησαν νά μή άναφέρωσι πλέον τό δνομα αύ
τής, άλλ’ άναγκασθέντες άργότερον — άγνωστον 
άν άπό πείναν— άπεκάλεσαν αύτήν τινές ΦΛω- 
ρίδα έτεροι Φ.Ιώραν, καί άλλοι Θα.12ώ.

Κ. X. ΜΕΤΑΞΑΣ.

II ΗΛΛΑΜΙΙΙΙΟΛΟΣ ΤΙΙΪ ΘΕΙΑΣ ΜΟΥ.

Μετάφρασις έκ τοΰ ’Λγγ.ίιχοδ.
Ύπό Π. ΚΑΒΑΦΗ.

Κατά τινα έποχήν τοΰ βίου μου υπήρξα καί 
έγώ μεγά.Ιη κληρονόμος πρός μεγάΛην μου 
δυστυχίαν. Οί πλεΐστοι τών ανθρώπων θά έθεώ
ρουν το τοιοΰτον ώς έκτακτον ίσως εύεργέτημα 
τής τύχης- δι’ έμέ δμως ή εποχή εκείνη, καθ’ ήν 
έθεωρούμην καί ήμην «μεγάλη κληρονόμος», έφ’ 
δσον διήρκεσεν, ύπήρξεν έποχή θλίψεων καί δυσ
αρεσκειών. Άμφότεροι οί γονείς μου άπέθανον δτε 
ήμην εισέτι βρέφος, έγκαταλιπόντε; με είς τήν 
φροντίδα τής θείας μου κυρίας Χάλιβουρτον, μεθ’ 
ής καί έξηκολούθησα ζώσα. 'Η θεία μου ήτο χήρα 
έχουσα έν μόνον τέκνον, μονογενή υίόν, κατά τρία 
ή τέσσαρα έτη πρεσβύτερον έμοΰ.

Ήμην λίαν εύτυχής υπό τήν αγαθήν προστα
σίαν τής θείας μου, καί δ βίος μου θα έξηκολού- 

θει ίσως μέχρι τέλους δμαλός, έάν αίφνης, ένώ 
διηρχόμην τό είκοςών έτος τής ηλικίας μου, ίδιό- 
τροπός τις άγαμος θεϊός μου δέν άπέθνησκε κλη- 
ροδοτών με διά διαθήκης άπασαν αύτοΰ τήν πε
ριουσίαν, άνερχομένην είς δγδοήκοντα περίπου χι
λιάδας λιρών, υπό τόν δρον δμως δτι ώφειλον, 
πρίν ή συμπληρώσω τό εικοστόν πρώτον έτος τής 
ηλικίας μου, νά νυμφευθώ τόν έξάδελφόν μου "Ε- 
κτορα Ασβουρν, τόν μονογενή υίόν τής Λαίδης 
Λώοας 'Ασβουρν, άδελφή; τής μητρός μου. Έν 
περιπτώσες μή έκτελέσεως τοΰ δρου τούτου, ήθε
λον άπωλέσει πάν δικαίωμα έπί τής σημαντικής 
ταύτης περιουσίας, ήτις, κατά τάς διατάξεις τής 
διαθήκης, θά διενέμετο τότε μεταξύ διαφόρων 
φιλανθρωπικών καταστημάτων. Κακότροπός τις 
δαίμων πρέπει νά υπηγόρευσε τώ σεβαστώ μοι 
θείω τήν πολύτιμον έκείνην διαθήκην, ήτις ήλθε 
νά διαταράξη άπασαν τήν ησυχίαν τοΰ βίου μου.

Περί τής θείας μου τής Λαίδης Αώρας ούδέν 
σχεδόν έγνώριζον, έκτος δτι ήτο γυνή λίαν υπε
ρήφανος καί φίλαυτος, φροντίζόυσα μόνον περί έ- 
αυτής καί τών είς αύτήν άνηκόντων, έκ τών δ- 
ποίων δ υίός της "Εκτωρ ήν άναντιρρήτως τό 
μάλλον τιμαλφές. Ό υίός ουτος ειχεν άνατραφή 
μετάτοσούτων περιθάλψεων καί είς τοιοΰτον βαθ
μόν χαΐδευθη, ωστ& άνδρωθείς κατέστη άνήρ θη
λυπρεπής καί λίαν περιωρισμένου νοός, μή έχων 
άλλην τινα ιδέαν ή +ήν τής σπουδαιότητος τοΰ 
άτόμου του. Ώς έκ τοΰ φιλασθένου τής υγείας 
του δέν έστάλη ποτέ είς σχολεϊον, μέχρι δέ τής 
έποχής έκείνης διήλθεν άπαντα σχεδόν τόν βίον 
αύτοΰ έκτος τής Αγγλίας ύπό τήν προστασίαν 
τής μητρός του καί ένός διδασκάλου. Ό πατήρ 
του, δστις υπήρξεν είς τόν ύψιστον βαθμόν άσω
τος, άποθανών δέν τόν άφήκε παρά κενόν τόν 
τίτλον του’ ώς έκ τούτου δέ ’ίσως ή λαίδη Λώρα 
διέμενε διαρκώς έν Ιταλία, εί καί τό φιλάσθενον 
τής υγείας τοΰ υίοΰ της προύβάλετο ώς ή προφανής 
αιτία τής έξ Αγγλίας εκουσίου αύτής έξορίας.

Μεθ’ δλον τό ύπερήφανον τοΰ χαρακτήρό; της, 
τό περιεχόμενον τής διαθήκης τοΰ θείου μου με- 
γάλην θά τή προύξένησεν εύχαρίστησιν. Ή προίξ 
τήν δποίαν θά έφερον εί; τόν υίόν της ήδύνατο 
νά χρησιμεύση πρός έξόφλησιν τών χρεών, απέ
ναντι τών δποίων ήσαν υποθηκευμένα τά κτήμα
τα τής οικογένειας 'Ασβουρν, καί άποδώση είς 
τήν οικογένειαν τό άρχαϊον αύτής μεγαλεΐον καί 
γόητρον. Εί δέ καί τό λαμπρόν τοΰτο μέλλον έ- 
πεσκιάζετο κάπως ύπό τοΰ ύποχρεωτικοΰ γάμου 
τοΰ έπιβαλλομένου «είς τόν προσφιλή αύτή; Έ- 
κτορα», ήρκει δμως δπως τήν παρηγορήση ή ιδέα 
δτι ή μέλλουσα αύτοΰ σύζυγος ήν ανεψιά της, 
απλοϊκή τι; κόρη, ήν θά ήδύνατο αύτη νά δια- 
πλάσση κατά τό δοκοΰν.

"Οτι ήτο δυνατόν ή ανεψιά αύτη, ή δεσποσύνη 

'Ελεονόρα Κάβενδις, νά φέρη άντίστασίν τινα πρός 
τόν γάμον τοΰτον, δστις τοσοΰτον ήθελεν άνυψώσει 
αύτήν, ούδέποτε διήλθε δ;ά τής φαντασίας τή; λαί
δης 'Ασβουρν. Μέχρι τής έποχής έκείνης ούδόλως 
είχε φροντίσει περί έμοΰ, άπό τής βρεφική; μου δέ 
ήλικία; έγώ δέν είχον ίδεΧ ούτε αύτήν, ούτε τόν 
υιόν της. Ήδη δμως έτιμήθην διά μακράς καί λίαν 
φιλοφρονητικής έπιστολή; έκ μέρους της, έν η έ- 
σωκλείετο έτέρα έκ μέρους τοΰ "Εκτορος καθώς καί 
φωτογραφία τοΰ «πεφιλημένου υίοΰ της. » Ή φω
τογραφία αύτη παρίστα υψηλόν, ισχνόν καί φιλά- 
σθενον τήν δψιν νέον, έχοντά τι τό άσθενές καί α
κηδές έν τή έκφράσει τοΰ προσώπου, δπερ ήρκεσεν 
δπως καταστρέψη καί τήν έλαχίστην έλπίδα, ήν 
ήδυνάμην νά τρέφω περί τής καλλονής τοΰ ατό
μου του. Ούχ ήσσονα μοί προύξένησεν αηδίαν ή 
έπιστολή αύτοΰ, ώς έκ τοΰ άνοήτως υπεροπτικού 
καί προστατευτικού ύφους μεθ’ ή; ήν γεγραμμέ- 
νη. "Οπως ή μήτηρ του, ούτω καί αύτός έφαίνετο 
δτι ήθελε νά μοί κατάδειξη καί μοί δώση νά έν- 
νοήσω καλώ; δτι ώφειλον νά θεωρώ ώς μέγα ευ
τύχημα δι’ έμαυτήν, καί μεγάλην συγκατάβασιν 
έκ μέρους του, δτι άπεφάσιζε νά μέ δεχθή ώ; σύ
ζυγον. Έν γένει, άντί συμπάθειας ήρχισα νά αί- 
σθάνωμαι μίσος μάλλον πρός τόν έξάδελφόν μου 
"Εκτορα,δπερ καί δέν έδίς-ασα νά έκφράσω'πρός τήν 
θείαν μου, κυρίαν Χάλιβουοτον, ένφ τή εδιδον τήν 
φωτογραφίαν καί τήν έπις-ολήντου πρός άνάγνωσιν.

— Δέν πρέπει νά βιάζησαι τόσον είς τάς κρί
σεις σου, φιλτάτη μου, μοί άπήντησεν αύτη, ίσως 
δταν τόν γνωρίσης καλλίτερον άλλάξη; τήν ιδέαν, 
ήν ήδη έσχημάτισες.

— Έκτος τούτου, λησμονείς, ώραϊά μ.ου έξα- 
δέλφη, ειπεν ό Κάρολος Χάλιβουρτον, ό υίός τής 
θεία; μου περί τοΰ οποίου άνέφερον άνω, λησμο
νεί; δτι μή στέργουσα νά δεχθή; ώς σύζυγον τόν 
τοσοΰτον συμπαθή έχοντα τήν φυσιογνωμίαν νεα
νίαν τοΰτον, καταδικάζεις έαυτήν είς τήν στέρη- 
σΐν παντός δικαιώματος έπί τών δγδοήκοντα χι
λιάδων λιρών σου καθώ; καί τής εύχαριστήσεως 
τοΰ νά τιτλοφοοήσαι « μυλαίδη » έφ’ δρου ζωής.

— Γνωρίζει; πολύ καλά δτι ούδέ λεπτόν δίδω 
διά τά τοιαΰτα, άπήντησα, δσον δ’αφορά τάς 
δγδοήκοντα χιλιάδας λιρών κάλλιον ειχον δ θεϊός 
μου νά τάς έρριπτεν είς τόν βυθόν τού Ειρηνικού 
Ωκεανού παρά νά τάς κληροδοτήση είς έμέ. Ήμην 
πολύ εύτυχεστέρα πρίν ή λάβω τό κληροδότημα 
τοΰτο, ένώ τώρα — τώρα θά είμαι δυστυχής διά 
βίου!

Δάκρυα έπλημμύρησαν τού; οφθαλμού; μου ένώ 
έπρόφερον τάς τελευταίας ταύτας λέξεις, ήναγ- 
κάσθην δέ νά έξέλθω κατεσπευσμένοι; τοΰ δω
ματίου δπως κρύψω τά δάκρυά μου καί ένταυτώ, 
κλεισμένη είς τον ιδιαίτερόν μου θάλαμον, κλαύσω, 
έάν έγίνετο ανάγκη, έν άνέσει.
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’Ητο πολύ σκληρόν έκ μέρους τοΰ Καρόλου νά 
μοί όμιλήση τοιουτοτρόπως. Ούτος, πρδ παντός 
άλλου, ώφειλε νά γνωρίζη πόσον ολίγον ένδιεφε- 
ρόμην διά τά πλούτη μου ή τήν περιμένουσάν με 
λαμποάν τύχην.

Τδ άληθές ήτο, δτι άπό τίνος ειχον αρχίσει νά 
θεωρώ τδν Κάρολον ούχί πλέον ώς άπλοΰν έξά- 
δελφον’ ετρεφον ήδη πρδς αύτδν αισθήματα πολύ 
ζωηρότερα. Ειχομεν άνατραφεϊ όμοΰ, σπουδάσει 
άκόμη όμοΰ, ούδόλως δέ παράδοξον έάν έπί τέ
λους, δτε ένηλικιώθημεν, κατελείφθην βαθμηδόν 
καί άνεπαισθήτως σχεδόν ύπδ αισθήματος θαυμα
σμού καί άγάπης πρδ τόν εύειδή μου έξάδελφον.

Ή πρός με συμπεριφορά τοΰ Καρόλου υπήρξε 
πάντοτε πλήρης αβροφροσύνης καί ειλικρινούς 
συμπάθειας, τελευταίως δέ είχε λάβει χαρακτήρα 
δστις έπρόδιδεν αισθήματα έτι θερμότερα. Ή 
θεία μου, ήτις μέ ήγάπα καί μέ μετεχειρίζετο 
ώς ιδίαν της θυγατέρα, έφαίνετο καθ’ δλα έπιδο- 
κιμάζουσα καί ένθαρρύνουσα μάλιστα τήν πρδς 
έμέ προφανή κλίσιν τοΰ υίοΰ της. Ουτω, κατά τδ 
φαινόμενον τούλάχιστον, τά πράγματα έβαινον, 
καί θά έβαινον ίσως μέχρι τέλους κατ’ εύχήν, 
έάν αίφνης ή κακότροπος έκείνη διαθήκη τοΰ θείου 
μου δέν ήρχετο νά διαταραξη τήν ήσυχίαν μας 
καί νά διαλύση τοσοΰτον άπροσδοκήτως τά χρυσά 
όνειρα, άτινα έπλαττον διά τδ μέλλον.

Ό Κάρολος δέν μοί είχεν είσέτι είπεϊ ρητώς 
δτι μέ ήγάπα. Εϊμεθα άμφότεροι τοσοΰτον ευτυ
χείς ζώντες έν τή πολυθελγήτρω έκείνη χώρα τών 
ονειροπολήσεων, ένθα σιωπηλή τις θλίψις τής χειρδς 
ή ολίγα κρύφια βλέμματα έκφράζουσι πολύ πε
ρισσότερα τών δσων δύναταί τις νά είπη διά λέ
ξεων, καί ή θέσις ημών αύτη, τοιαΰτα παρεΐχεν 
ήμΐν θέλγητρα ώγε ούδόλως έφαινόμεθα, ό εϊς ή ό 
άλλος, διατεθειμένοι νά δικλύσωμεν τδ ήδύ τοΰτο 
γόητρον.

"Αμα ώς έγνώσθη τδ πεοιεχόμενον τής διαθή
κης τοΰ θείου μου ήλλαξεν αίφνιδίως καί ή πρός 
με συμπεριφορά τοΰ Καρόλου, έγώ δέ ήτις έγνώ- 
ριζον τδ ύψηλόφρον καί υπερήφανου τοΰ χαρακτή- 
ρος αύτοΰ, δέν ήργησα νά μαντεύσω, καί νά μαν
τεύσω δοθώ;, τδ αίτιον τής τοιαύτης μεταβολής 
Τά πλούτη μου μέ ειχον άνυψώσει πολύ υπεράνω 
αύτοΰ, καί θέσει, ώς έφρόνει αύτδς, ανυπέρβλητον 
φραγμόν μεταξύ μας. *Ηδη κατά πόσον, έάν τά 
πράγματα συνέβαινον διαφοροτρόπως, θά υπερί- 
σχυεν ή ύπερήφανειά του παντός άλλου αισθήμα
τος καί θά μοί έπέτρεπενά γίνω «Λαίδη *Ασ- 
βουρν» άνευ άντιρρήσεώς τίνος έκ μέρους του, δέν 
δύναμαι να εϊπω’ ό ψυχρός δμως και έπιτετη- 
δευμένος τρόπος δί ούμέ μετεχειρίζετο κατά τήν 
έποχήν ταύτην μοί παρεΐχεν άλγος βαθύ καί έ- 
πηύξανε τήν θλίψιν, ήτις μέ κατέτρυχεν έπί τή 
ζραμενούση με τύχη.

Παρά τοϋ Έκτορος έλάμβανον έπιστολάς τα- 
κτικώς καθ’ έκάστην εβδομάδα' αί έπιστολαί αύ- 
ται-ήσαν πλήρεις τετριμμένων έκφράσεων αγάπης 
καί άφοσιώσεως, αϊτινε; μοί προύξέν'ουν άηδίαν 
κυρίως διά τά υποκριτικόν αύτών. Διηνεκής συ
νάμα ανταλλαγή επιστολών έξηκολούθει άπό τίνος 
μεταξύ τής θείας μου καί. τής λαίδης Λώρας άνα- 
φορικώς τοΰ προσεγγίζοντος γάμου μου. Θά συνε- 
πλήρουν τδ εικοστόν πρώτον έτος τής ηλικίας μου 
κατά ’Ιανουάριον, άπεφασίσθη δε 'ίνα ό γάμος λά*· 
βη χώραν ένα μήνα πρδ τής ημέρας τών γενε
θλίων μου.

Τδ άκροσφαλές τής καταστάσεως τής ύγείάς 
τοΰ "Εκτορος καθίστα αδύνατον, έγραφεν ή λαί
δη Λώρα, τδ νά έγκαταλίπη τήν Ιταλίαν πρδ 
τής άφίξεως τοΰ θέρους, κατά συνέπειαν ό γάμος 
έδει έξ άνάγκης νά λάβη χώραν εκεί. Άπεφασί- 
σθη δθεν ίνα ή κυρία Χάλιβουρτον καί έγώ μετα- 
βώμεν εις ’Ιταλίαν κατά τάς άρχάς Δεκεμβρίου, 
δτε ή Θεία μου θά μέ παρέδιδεν εις χεΐρας τοΰ 
μέλλοντος συζύγου καί τής πενθεράς μου.

*Ηκουον δλας αύτάς τάς διατάξεις καί συγκα- 
τένευον εις αύτάς μετά τοσαύτης άπαθείας, ώστε 
ή θεία μου ούδόλως ύποπτεύθη τι δσον άφορά τήν 
αληθή κατάστασιν τών αισθημάτων μου. Έφρό- 
νει, νομίζω, καί αύτη, δπως άπαντες οί άλλοι, 
δτι ήμην κατεγοητευμένη έπί τή άναμενούση με 
τύχη. Πράγματι, δμως, ήμην τοσοΰτον δυστυχής 
ώστε ουδόλως έφρόντιζον τί θά έγινόμην. Ό Κά
ρολος έβλεπον δτι μέ άπέφευγεν έφ’ δσον τώ ήτο 
δυνατόν, ύποθέτουσα δέ δτι κατά βάθος ούτος 
ούδόλως ένδιεφέρετο δε’ έμέ, έσκεπτόμην δτι 
ποοτιμότερον θά ήτο νά γίνω λαίδη Έκτορος *Ασ- 
βουρν παρά νά πάθω τήν καρδιάν καί ν’ άποθά- 
σω φθισική δι’άνθρωπον, δστις ποτέ δέν μέ ήγά- 
πησε. Περιεφερόμην, λοιπόν, άσκόπως καί ύπδ τδ 
κράτος βαρυτάτου άλγους έντδς τής οικίας, καί 
προσεπάθουν νά φαίνωμαι τούλάχις·ον δτι ένδια- 
φέρομαι εις τά καθέκαστα τής προικός μου, ήτις 
προητοιμάζετο μεγαλοπρεπέστατη ύφ’ ένδς τών 
πρώτων καταστημάτων τοΰ συρμοΰ τοΰ Λονδίνου.

Κατά τήν έποχήν περίπου ταύτην, ή θαλαμη
πόλος τής θείας μου ήσθένησεν αίφνης καί η α
σθένεια της έλαβε βαθμηδόν χαρακτήρα τόσον σο
βαρόν ώστε έγένετο ανάγκη νά φύγη, ή δέ θεία 
μου έπί τινας ημέρας ήναγκάσθη νά συμμερίζη- 
ται μετ’ έμοΰ τών υπηρεσιών τής ιδίας μου θαλα
μηπόλου, Μαριέττας, ήσύχου, μεσήλικος γυναι- 
κδς, ήτις άπδ πολλών έτών διετέλει εις τήν υπη
ρεσίαν τής οικογένειας μας. ’Επί τέλους, πρωίαν 
τινα κατά τδ πρόγευμα, ή θεία μου μοί άνήγγει- 
λεν δτι άπδ τής ημέρας έκείνης έπαυον πλέον τά 
δεινά της καθόσον είχε κατορθώσει νά εύρη θαλα
μηπόλον, ήτις έφαίνετο δτι θά τήν ηύχαρίστει 
καθ’ δλα.

— Φέρει τάς καλητέρας συστάσεις έκ. μέρους 
τής τελευταίας αύτής κυρίας, τής λαίδης Γερ- 
τρούδης Τρεβίλιαν, ήτις, ώς γνωρίζεις, ένυμφεύθη 
τδν συνταγματάρχην Τράφφορδ καί άνεχώρησεν 
εϊς ’Ινδίας. Ώς έκ τούτου ή Σάρα Μήκινς ήναγ- 
ηάσθη νά έγκαταλίπη τήν υπηρεσίαν τής κυρίας 
ταύτης.

— Μήκινς είπατε δτι ονομάζεται ή νέα Θαλα
μηπόλος σας, θεία; ήρώτησα. Όποιον κακόηχον 
όνομα? ’Ελπίζω τδ έξωτερικδν άύτής νά έφελκύη 
περισσοτέραν συμπάθειαν τοΰ δνόματός. της.

— Άλλ’ έγώ δέν βλέπω τίποιε παράδοξον εϊς 
τδ όνομα αυτό,’ Άπ’ έναντίας Μήκινς, καθώς καί 
τδ βαπτιστικόν της όνομα Σάρα, είναι άμφότερα 
συνηθέστατα καί ποσώς παράδοξα.

— Πιθανόν' άκουσίως μου δμως, άκούουσα τδ 
όνομα αύτδ αισθάνομαι διάθεσιν νά τδ συσχετίσω 
πρδς φαρμακερόν έρπετδν ή πρδς Ιησουίτην.

— Ήξεύρεις δτι μέ προξενείς ανησυχίαν, 'Ε
λεονόρα! οποίας παραδόξους ιδέας έχεις, είπεν ή 
θεία μου, καί έξήλθε τοΰ δωματίου άφίνουσά με 
μόνην μετά τών «παραδόξων ιδεών μου».

Δέν έσχον άλλην άφορμήν νά σκεφθώ έπί τοΰ 
Αντικειμένου τής συνδιαλέξεως ταύτης μέχρι τής 
εσπέρας τής ημέρας έκείνης, δτε άνήλθον εις τδν 
θάλαμόν μου δπως προπαρασκευασθώ διά τδ γεύμα. 
*Ελαβον τότε ανάγκην νά εϊσέλθω εις τδ δωμάτιον 
τής κυρίας Χάλιβουρτον δπως λάβω κάτι, δτε δε 
ήνοιξα τήν θύραν είδον κόρην τινα, εικοσαετή πε
ρίπου, ής ή απλή μαύρη έσθής καί τδ μικρόν 
λευκόν κάλυμμα τής κεφαλής, μέ έκαμον νά συμ- 
περάνω δτι αύτη ήτο ή νέα θαλαμηπόλος τής 
θείας μου. Έτακτοποίει, καθ’ ήν στιγμήν εϊσήλ- 
θον, τά έπί τής τραπέζης τοΰ καλλωπισμού διά
φορα σκεύη, άκούσασα δέ άνοιγομένην τήν θύραν 
έστράφη καί μ’ έπεδαψίλευσε χαριεστάτην τινα 
ύπόκλισιν.

"Εμενον έπί πολύ θεωρούσα αύτήν ατενώς καί 
χωρίς νά δύναμαι νά εγείρω τούς οφθαλμούς άπδ 
τοΰ προσώπου της, ώς έκ τής έκπλήξεως ύφ’ ής 
κατελήφθην έπί τή έκτάκτω αύτής καλλονή. *11- 
θελον νά εϊπω «ώραιότητι», άλλ’ή έκφρασις αύτη 
τοσοΰτον γενικώς έφαρμόζεται εί; πάσαν πολυ- 
θέλγητρον γυναίκα, ώστε δέν μοί έφάνη ποσώς 
άρμοδία διά τά παιδικά δλως χαρακτηριφικά τής 
ένώπιόν μου φυσιογνωμίας.

’ΐΐτα μάλλον υψηλού Αναστήματος, ή δέ φιλο- 
κάλως έφηρμοσμένη έσθής της άνεδείκνυε καθ’ 
δλην τήν έντέλειαν τήν λίαν συμμετρή κατα
σκευήν τοΰ σώματός της. Τδ πρόσωπόν της, όμως, 
μέ τήν ροδινήν αύτοΰ χροιάν, τήν λεπτοφυή ρίνα 
καί τδ μικρότατου καί μέ συνεταλμένα κάπως τά 
χείλη στόμα, έφαίνετο ώς άνήκον εις εξαετές κο- 
ράσιον μάλλον ή εις γυναίκα. Ή κόμη της, άφθο- 
νοτάτη καίζωηράς χρυσοβαφοΰς χροιάς,ήν περιελιγ- 

μένη κατά κυματοειδείς πλεξίδας πέριξ τής μικράς 
καί ώραίας αύτής κεφαλής. Ύπήρχέτι τδ έκτάκτως 
έκφραστικδν άθωότητος έν τοΐς μεγάλοις κυανοϊς 
αύτή; οφθαλμοί;, δτε άνήγειρεν αύτούς πρδς τού; 
ϊδικούς μου, καί έξηκολούθησεν είτα τήν έργασίαν 
της μετά τίνος χαριεστάτης άπλοϊκότητος, μέ
χρι; ού έγώ, συνελθοΰσα έκ τής έκπλήξεώς μου, 
έλαβον τδν μανδύαν 8ν ειχον έλθει ζητοΰσα, καί 
έξήλθον τοΰ δωματίου.

Κατά τδ γεύμα, χαριέντως πως ήρώτησα τήν 
θείαν μου τί έφρόνει περί τής νέας αύτής θαλα
μηπόλου, καί έάν δέν ήσθάνθη τήν αύτήν εύχά- 
ριστον έκπληξιν έπί τή θέα της ήν καί έγώ.

— Είναι θησαυρός, φιλτάτη μου, δσον αφορά 
τήνπερί τδ διευθετεΐν τήνκόμην έπιτηδειότητά της, 
μοί άπήντησεν αύτη, δεικνύουσα τήν λίαν φιλά- 
ρεσκον κόμωσιν τής κεφαλής της, δέν δύναμαι δ
μως νά εϊπω δτι είμαι καθ’ δλα εύχαριστημένη 
καί δσον άφορ£ τδ άτομό* της. Είναι πολύ νέα 
καί περισσότερον άφ’ δτι αρμόζει εις Θαλαμηπό
λον ώραίαν.

— Άλλά, Θεία μου, Ανεφώνησα, δέν εννοείται 
βεβαίως ν’άρνηθήτε τδ δικαίωμα τοΰνά ήναι εύειδεϊς 
αί υπηρέτριαν μας ! ’Εκτός τούτου αύτή ή Σάρα 
Μήκινς (τί κρίμα νά έχη τοιοΰτον κακόηχον όνο
μα!) έχει τόσον γλυκεΐαν τήν έκφρασιν τοΰ προ
σώπου ώστε έγώ είμαι ήδη έρωτευμένη μέ αύτήν. 
Έχει δέ καί τρόπους λίαν ευγενεΐς και λεπτού; 
δι’ υπηρέτριαν.

—Άλλ’ ιδού ακριβώς τδ σφάλμα, δπερ έγώ ευ
ρίσκω εις αύτήν' προσέτι δέ δέν δίδω τόσον με- 
γάλην πίστιν εις τούς τόσον απλοϊκούς αύτούς 
τρόπους, μάλιστα εϊς γυναίκα τής ηλικίας της, 
διότι μοί είπεν δτι είναι είκοσιπέντε έτών. 'Οπωσ
δήποτε, δμως, δέν προτίθεμαι νά δυσαρεστηθώ 
μετ’ αύτής διότι είναι εύειδής, Αρκεί νά έξακολου- 
θήση νά ήναι, όπως υπόσχεται, έπιτηδεία καί ερ
γατική.

Έπεται συνέχεια.

ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΛΑΝΘΑΣΤΟΣ.
Πρέπει έν τώ κόσμω τούτω έ'καστος νά προπα- 

ρασκευάση τήν εύτυχίαν του, καί δια τοΰτο υ
πάρχει μία Αλάνθαστος συνταγή. Λάβε καλήν δό- 
σιν ΐζ,γασίας πρόσθεσε άναγκαίαν δόσιν οικονο
μίας, καί κάμνε χρήσιν αύτής καθ’έκάστην. Ιδού 
τδ βεβαιότερον μέσον τοΰ νά προαχθή τις εις εύ- 
χάριστον θέσιν'*.

ΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ.
Είναι φυσικώτατον νά άφήσης τδ έπισκεπτή-

1 Πρακτ. οίκον, κατά τόν Μ. Βλώκ ύπΰ Α. Βερ- 
να ρδάκη.
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ριόν σου st; την οικίαν φίλου τδν όποιον δέν εύρες, 
ίνα ρ.η ό θυρωρός 5) οί υπηρέται λησμιονήσωσι νά 
τώ ε'ίπωσιν δτι ήλθες’ άλλά νά άποστείλης τδ έ- 
πισκεπτήριόν σου δι’ έπί τούτω άνθρώπου, δεικνύει 
όχι εύλάβειαν ή σκοπόν τινα, άλλά, λογικώς, ά- 
ποδεικνύει δτι είσαι αποφασισμένος, νά μή δίατα- 
ραχθής, πορευόμενος είς έπίσκεψίν τινα. Τώ δντι, 
είναι δυνατόν νά έπιθυμή τις πραγματικώς πολύ 
νάέπισκεφθη τινά και δμως, νά έμποδισθή έπί εβ
δομάδας καί μήνας. Ή βραδύτη; ούτη, έν ανάγ
κη, ουδέν κατά τής φιλίας μαρτυρεί’ άλλ’ή άπο- 
στολή τοϋ έπισκεπτηρίου διά τίνος μισθωτού, κα
ταδεικνύει άδιαφιλονεικήτως δτι είσαι άποφασι- 
σμένος νά μή κάμης επισκέψεις.—Τά επισκεπτή
ρια ταΰτα δύνανται νά δνομασθώσι μήέπισκεπτή- 
ρια’ (cartes de non visites).

Τοϋτο δμοιάζει πρδς τήν άρχαίαν συνήθειαν ήν 
είχον οί βασιλείς νά άποστέλλωσιν 2ν σχήμα κενόν 
κατά τήν κηδείαν τινδς τών πιστών αύτών θερα
πόντων, τών οποίων ήθελον νά τιμήσωσιν ούτω 
τήν μνήμην.

—Άν πάντες οί φίλοι νεκροϋ τινδς, δστις δέν 
δύναται νά άναπληρώση εαυτόν διά τίνος φορείου 
κενοϋ, ήκολούθουν τδ παράδειγμα τοϋτο ήθελε δώ
σει τοϋτο είς τάς κηδείας φαιδρότητα ήτις λείπει 
αΰτα’-ς συχνότατα.—Τώ δντι, αν υμείς άποστέλ- 
λεται τδ όχημά σας, έγώ θά άποστείλω τά υπο
δήματά μου, καί σάς προκαλώ νά μοϋ άποδεί- 
ξεται δτι τοϋτο δέν είναι τδ αυτό άκριβώς.

Alfhoksk Karr.

ΛΛΠβΕΙΛΙ.

Έάν κανείς σοϋ είπή δτι ήμπορεΐς νά πλου
τίσης κατ’ άλλον τρόπον, είμή διά τής έργασίας 
καί τής οικονομίας, μή τδν άκούης, είναι άπα- 
ταιών. (Φραγκλϊνος).
,'Ή φιλοσοφία, ή επιστήμη τών επιστημών, 

συνενοϋσα τ’ αποτελέσματα έκάστης ιδιαιτέρας έ- 
πιστήμης άποδείκνυσιν δτι ολοι οί νόμοι είναι διά
φοροι μοοφαί ένδς μοναδικού νόμου καί δτι ό άρ- 
χικδς ούτος νόμος είναι ή έν τώ χρόνω καί τώ 
διαστήματι άνάπτυξις τοϋ έργου τοϋ δημιουργοΰ. 
(Jules Simon).

Ή πείρα διδάσκει δτι ή ταπεινοφροσύνη 
είναι ή τής νέας φιλοδοξίας κλίμαξ, πρδς ήν στρέ
φει τδ πρόσωπον έως ού φθάσει τδ τοϋ πόθου ση
μείου, αμα δέ καταντήση είς τδν υπέρτατον δοον 
τών πόθων, στρέφει τάνώτα πρδς ταύτην, καί ά- 
τενίζουσα έπί τών νεφών, περιφρονεΤ τάς ταπει - 
νάς βαθμίδας δι" ών υψώθη. (Σάκεσπηρος).

Τδ έπικερδέστερον έμπόριον τδ όποιον δύ- 
ναταί τις νά κάμη είναι ν’ άγοράση τούς ανθρώ

πους δσον άζίζουσι καί νά τούς πώληση δσον έκ- 
τιμώσιν εαυτούς. (Petit-Senn.)

Ή νευρική τών γυναικών πάθησις ομοιάζει 
μέ στρατόν έν έμπολέμω καταστάσει διατελοΰντα 
καί έν καιρώ άκόμη ειρήνης.

, β Τδ ν’άποκτήσωμεν φήμην άνευ ύπολήψεως, 
είναι ώς νά φέρωμεν στιλβωμένα υποδήματα άνευ 
πελμάτων.

Ό φιλάργυρος δμοιάζει πρδς τδν χοίρον, 
δστις χρησιμεύει μόνον δταν σφαγή.

■ — ------- ~
«Άς ήδυνάμην νά σο’ι σπογγίσω 

τον οφθαλμόν,
κ’ έν τή καρδία τή σή νά σβύσω 

τόν στεναγμόν. . . »

Δέν ήν τό δάκρυ δάκρυ οδύνης, 
ή συμφοράς,

ήν δάκρυ έρωτος καί γαλήνης 
δάκρυ χαράς. . . ■

Καί άνεφώνησα έν τφ άμα 
κατανυγείς.

«Ώ δάκρυ θειον, άδολον νάμα 
αγνής πηγής. . . .

ΕΙΣ ES ΔΑΚΡΥ . . .

— Στφοφα.1. —

.... Quei detli soavi
mi scrisse inlr* un diamante in mezzo Ί core.

Petrarca.

I

• ’Ω παραδείσου νέκταρ γλυκύ 
καί ζωογόνον, 

ώ άμβροσία δροσιστική 
τών έμών πόνων.

Άπδ δυάδος όμμάτων θείων 
άλλά θνητών, 

εΐϊον σταγόνας ποτέ δακρύuv 
μαργαριτών.

’Ητο τό δάκρυ τδ διαυγές, 
δάκρυ τοϋ ίου,

δπερ σταλάσσει τδ λυκαυγές 
άβροδ Μαΐου. . .

«Σύ, οπερ βίον μοί δίδεις νέον 
ήρέμα βέον

έκ τών όμμάτων, ώ; έκ πηγής 
θαυματουργής.

«‘ώ! ρέε, έκθαμβο; σέ θεώμαι, 
κι’ άναγεννώμαι, 

τό σύμπαν βλέπω έμοδ έμπρό; 
γελών λαμπρώς.

■ ’Ενώπιον μου ο! ουρανοί 
έρατεινοί

ώσεί τάς πύλα; άναπετώσι 
καί μέ καλώσι.»

Και άνακράζω «’Ω θεσπεσϊα 
καί προσφιλής,

Σύ, ήν νεότης στολίζει θεία 
καί άφελής,

• Σύ, ή βιώσα ζωήν άγγέλων 
άνευ λυπών,

σύ, ήν γελόεν προσμένει μέλλον 
καί χαρωπόν,

«Εϊπέ μοι νύμφη τοδ παραδείσου 
πρός τί θρηνείς;

II

Άπό δυάδος όμμάτων θείων 
άλλά θνητών, 

εΐδον δυάδα λαμπρών δακρύων 
μαργαριτών.

Ήν ή δακρύουσα έρωτϋλον 
πλάσμα γλυκύ· 

μεστή γοήτρων άπαραμίλλων 
κόρη γλαυκή.

Ήν άγγελίσκος δεκαπεντέτης 
δλος γλυκύτης, 

τοϋ παραδείσου κλεινός δραπέτης, 
τής γής όδίτης. · · ■

Καί εΐπον «Κλαδσον, ώ έρασμία, 
άφοϋ πονείς, 

είναι τό δάκρυ παρηγοριά 
έν τοίς δεινοί;.

«Άφες τδ δάκρυ ήρέμα βέον 
κόρη μικρά,

όλβιός δστις ίάται κλαίων 
πάθη πικρά.

«Τάλας δέ δστις βροτός πονεΐ, 
πλήν δέν δακρύει, 

ουτινο; τ’ ομμα πηγή στεγνή 
δέν άναβρύει.

«Εΐν’ ή ψυχή του ωκεανός 
δστις κυκάται, 

δν τρικυμία δέρει δεινώς 
άλλά δέν θλάται...........

Πρδ; τ! οί κρύφιοι στεναγμοί σου; 
μήπως πονεΤς; III

«Κλαίεις! 1 ώ! κλαίουν λοιπόν άκόμα 
καί οϊ θεοί;

καί τών άγγέλων λοιπόν τό όμμα 
δακρυρβοεί;

Άπό δυάδος όμμάτων θείων 
άλλά θνητών,

εΐδον σταγόνα; ποτέ δακρύων 
μαργαριτών.

• Καί σύ στενάζεις, ώ άγλαά, 
καί σύ λυπεΐσαι; 

Καί σύ, ταλαίπωρε, παιδιά 
τής μοίρας είσαι;

Ήν ή θρηνοδσα κόρη γλυκεία 
κ’ έρατεινή, 

ή; έδωρήθη μοι ή καρδία 
παντοτεινή.

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

1111

Άπό δυάδος όμμάτων θείων 
καί γαλανών 

εΐδον έξ έρωτος άναβρύον 
δάκρυ άγνόν.

Καί έν έκστάσει ευθύς σπογγίζω 
τούς οφθαλμούς,

καί μέ τά χείλη μου τού; δροσίζω 
μέ άσπασμούς.

Καί άνακράζω «Ώ οφθαλμοί, 
αίγλης άφάτου,

’Ω οφθαλμοί Της έστέ έμοί 
άχρι θανάτου.

• Φωτίσατέ με ένόσω ήβη
διαγελ?,

κ’ έν δαψιλεία ύμΐν αμείβει 
τόσα καλά.

• Καί δταν τάφος έμέ βροχθίζει
απνουν καί πτώμα, 

ώ έν σας δάκρυ άς μοί δροσίζή 
τό μαδρον χώμα........·

». Μ.
6
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ΣΥΊΠΠΚΤΑ.

Έχύρομή ιΐς Γουΐάνην.
Σπουδαίοτάτην έπιστημονικήν έκδρομήν έπεχεί- 

ρησεν εσχάτως δ Κρεβώ, χειρουργός τοϋ γαλλικού 
ναυτικού, εις τό έσωτερικόν τής Γουϊάνης. Ό πε
ριηγητές ουτος διέτρεξε 500 λεύγας, έν τή χώρ$ 
ταύτη, έξ ών 225 ούδείς μέχρι τοΰδε τών περιη
γητών διήλθε. ’Αναχωρήσας έχ Γουϊάνης μετά δύο 
ιερέων καί εϊχοσιν αχθοφόρων, έγχατελείφθη ύπό τής 
συνοδείας του περί τό τέλος τοϋ μηνός, οί δέ δύο 
ιερείς άσθενήσαντες έπέστρεψαν εις Γουϊάνην, Έν 
τούτοις έσχε τό θάρρος νά έξακολουθήση την πο
ρείαν του ακολουθούμενος ύπό δύο άγριων μαύρων, 
καί διελθών τόν ποταμόν Μαρούην έφθασε μέχρι 
τών δρέων Τουμάχ' χατελθών χατόπιν διά τοϋ 
Γιάρη, έφθασε μέχρι τών ’Αμαζόνων μετά έχατόν 
τεσσαράκοντα δύο ημερών δρόμον.

Ό ίχτρός Κρεβώ άνεκάλυψεν ουτω οδόν δι’ής 
δύναται νά φθάση τις έχ τής Γουϊάνης είς την χώ
ραν τών ’Αμαζόνων έντδς τεσσαράκοντα ημερών 
διαφεύγων τούς κινδύνους τής θαλασσοπλοΐας τοϋ 
Γ^άρη. Άρκεϊ νά καταβή τό Ύοαταπουροϋ, δπερ 
χύνεται εις τόν Γ^άρη ύπεράνω τών καταρρακτών 
τοϋ ποταμού τούτου. Κατά τάς παρατηρήσεις του, 
ή κορυφή τοϋ Τουμάκου δέν είναι τοσοΰτον ύψηλή 
δσον συνήθως έπιστεύετο τό ύψος αύτής 1300 ύ
περάνω τοϋ πυθμένος τής θαλάσσης. Τό ρεύμα τοϋ 
ύδατος περιέχει χρυσόν, είς πολλά δέ μέρη παρε- 
τηρήθη ή ύπαρξις μεταλλείων γαιανθράκων. Εις τά 
μεγάλα δάση τής Γουϊάνης ύπάρχουσι πολυάριθμα 
δένδρα, ών ό κορμός έχει ύψος 40 μέτρων και σχη- 
ματίζουσι Οόλους δι’ών δέν δύνανται νά διέλθωσιν 
αί ακτίνες τοΰ ήλίου.

'Έρευπιι Σχ.Ιήμαν 1.

Έν τή τελευταία τοϋ Δεκεμβρίου συνεδριάσει 
τής ’Ακαδημίας τών έπιγραφών καί τής φιλολο
γίας ό περίφημος έξερευνητής τών έλληνικών καί 
τρωικών αρχαιοτήτων κ. Σχλήμαν άνέγνω λεπτο- 
μερεστάτην έκθεσιν περί τών ερευνών και τών 
έργασιών αυτού κατά τό παρελθόν θέρος έν Ι
θάκη καί Τροία, συγχρόνως δέ ύπέβαλεν ιχνογρα
φήματα τών μάλλον αξιοσημείωτων αντικειμένων, 
τά.δποϊα άνεκάλυψεν έκ τώνάνασκαφών. Έν Ιθάκη 
δ κ. Σχλήμαν παοετήρησεν δτι αδίκως έθεσαν τήν 
πόλιν τοϋ Όδυσσέως είς τό μέρος τό καλούμενον 
Πόλις. Έν τώ μέρει τούτω ούτε ίχνος πόλεως ύ- 
πάρχει. Έκτδς τούτου Πόλις έν τή αρχαία γλώσση 
έσήμαινε φρούριον, ακριβώς δέ ένταύθα ύπάρχει

1 Τόν βίον αύτοΟ δημοσιεΰσομεν έν τφ προσεχεΤ 
φυλλαδίψ.

απόκρημνος βράχος, ούδέν δ’ ίχνος ύπάρχει, δπως 
δυνηθήτις νά παραδεχθή τό δνομα φρουρίου. Μετά 
πολλάς έρεύνας ό κ. Σχλήμαν ευρε τά έρείπια πό
λεως άρκετά μεγάλης καί περιβεβλημένης ύπό 
τειχών έπί ύψώματος τοϋ δρους ’Αετός, τό δποϊον 
λεπτομερώς περιγράφει. Ό κ. Σχλήμαν έπεσκέ- 
φθη τό σπήλαιον τών σταλακτικών πλησίον τοϋ 
λιμένος δεξιά, τόν όποιον θεωρεί τόν αύτδν πρός 
τόν Πόρκην, μνημονευόμενον έν τή Όδυσσεία. Τό 
σπήλαιον τούτο, έν φ ό Όδυσσεύς είχε κεκρυμμέ- 
νους τους θησαυρούς του περιεγράφη ύπό τού 'Ο
μήρου. Κατά τόν ποιητήν είχε δύο εισόδους' ή μία 
διά τούς άνθρώπους, ή δευτέρα ήτο προσιτή μόνον 
είς τούς θεούς. Ή δευτέρα αυτή είσοδος ύφίστα- 
ται πράγματι ύπό μορφήν ανοίγματος έν τώ 
θόλω τού σπηλαίου, είς ύψος 17 μέτρων άνω τοϋ 
έδάφους, άνοιγμα τό δποϊον έχρησίμευεν ώς δίο
δος τοϋ καπνού, δστις έξήρχετο έκ τοϋ θυσιαστη
ρίου δταν παρεσκευάζετο ή θυσία.

Έγκαταλιπών τήν Ιθάκην δ κ. Σχλήμαν έπα- 
νήλθεν είς τό "Ιλιον. Διά νέου φιρμανίου έπιτυχών 
τής άδειας τοϋ νά έξακολουθήση τάς άνασκαφάς 
έν Ίσσαρλίκ τής Τρωάδος μετέβη έκεϊσε, ύπερ- 
βάς πάσας τάς άναφυείσας δυσχερείας διά τής συ
νήθους αύτώ έπιμονής. Οί άγώνες αύτοΰ έστέφθη- 
σαν καί αυθις δι’έπιτυχίας. Παρουσίασεν είς φώς 
τά έρείπια τού βασιλικού παλατιού, ουτινος δύ- 
ναταί τις ν’ άναγνωρίση τό σχέδιον.

Άνεκάλυψε πολλούς θησαυρούς καί διάφορα άν- 
τικείμενα χάλκινα καί έκ χώματος οπτού, καί ά- 
πόδειξεν δτι ή Τροία τοϋ 'Ομήρου δέν είνε ή άρ- 
χαιοτάτη οικοδομή έν τώ μέρει τούτω, άλλ’ δτι 
προηγουμένως ύπήρχεν αρχαιότερος λαός περί ου 
δύναταί τις νά έκφέρη αορίστους γνώμας.

Ή πο.Ιυτέ.Ιεια παξά τοίς άρχαίοις.

Διατρέχων τις, λέγει ή «Έφημερίς τών Συζη
τήσεων», τάς λεωφόρους τών Παρισίων καί βλέ- 
πων τά λαμπρά έκθέματα τών έμπορικών κατα
στημάτων, τήν πληθύν τών δελεασμάτων, ατινα 
προσελκύουσι τά βλέμματα τών διαβατών, προά- 
γεται είς τό νά ψέξη τήν πολυτέλειαν τών ένδυ- 
μασιών, τό παράδοξον τών συρμών, τήν ιδιοτρο
πίαν τών έξεων καί τήν μεγαλοπρέπειαν τήν διέ- 
πουσαν τά έπιπλα τών ιδιωτικών κατοικιών.

Άλλ’ ή έπίμεμπτος πολυτέλεια τοΰ αίώνος 
τούτου είναι μηδέν συγκρινομένη πρός τάς έξεις 
τών αρχαίων λαών. Θέλει τις νά μάθη είς ποϊον 
βαθμόν οί 'Ρωμαίοι άνήγαγον τήν πολυτέλειαν 
τών έπίπλων;

Ή ’Ασία έδωκε τήν πρώτην ώθησιν' ή 'Ελλάς 
ήκολούθησε τό παράδειγμα τής ’Ασίας καί τό με- 
τέδωκεν είς τήν αντίζηλόν της τήν 'Ρώμην. Ό 
Κάτων ήγόραζεν έπιστρώματα κατεσκευασμένα έν 

Βαβυλώνι, διά τάς κλίνας τοϋ έστιατορίου, άντί 
800,000 σεστερτσίων (160,000 φρ.). Ό συρμός 
τοϋ έχειν έπιπλα έκ κίτρου ύπεοηκόντισε τόν τών 
ταπήτων καί έπιστρωμάτων, φθάς μέχρι παρα
φροσύνης.

Ό κίτρος ήτο είδος κυπαρίσσου αύξάνων έν ταϊς 
ύπωρείαις τοϋ Άτλαντος. "Οζος ευρισκόμενος έν 
τή £ίζη, ύπερετίμει τό ξύλον τούτο κατεργαζό- 
μενον. Διά κίτρον έχοντα τάς περιφήμους έκείνας 
φλέβας, ποικιλοστίκτους ώς τό δέρμα τοϋ πάνθη- 
ρος, κεκαλυμμένας ύπ’ οφθαλμών, ώς τά πτερά 
τοϋ ταώ, δ 'Ρωμαίος έδαπάνα θησαυρούς.

Δύο τράπεζαι τοϋ είδους τούτου, ών ή μία ά- 
νήκεν είς τά έπιπλα τοϋ Άσινίου Γάλλου, ή δέ 
άλλη είς τά τοϋ Καθήγου, έπωλήθησαν έκείνη μέν 
άντί έκατομμυρίου σεστερτσίων (210,000 φράγ.) 
αΰτηδέ αντί 1400000 σεστερσίων (294000 φρ ).

Ό Κικέρων δέν ήτο πολύ πλούσιος. Έν τούτοις 
δ μέγας ρήτωρ έπεθύμησε ν’ άποκτήση μίαν τών 
τραπεζών τούτων, καί ή φαντασία αυτή τώ έ- 
στοίχισεν 1 έκατομμύριον σεστερτσίων.

Έμπόξίον xvr&r.

Είς Νεοβόρακον συνάγονται κατ’έτος 8—9000 
περιπλανώμενοι κύνες’ τούτων δέ οί μή άναζη- 
τούμενοι ύπό τών κυρίων των έντός «ορισμένης 
προθεσμίας πνίγονται, καί τά πτώματά των με
ταφέρονται ύπό πλοιαρίων ένησχολημένων πρός 
καθαρισμόν τής πόλεως είς τινα νησίδια, όπου 
ούδέν αύτών απορρίπτεται' διότι τό μέν λίπος 
αναλύεται, τά δέ δέρματα πωλοϋνται είς τούς 
κατασκευαστάς τών χειροκτίων, τά δέ οστά χρη- 
σιμεύουσιν έξαιρέτως πρός πίανσιν τής γής.

Εις τήν Γερμανίαν, τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, 
τό Εύελπι Άκοωτήριον καί άλλας χώρας, μετα
χειρίζονται τό λίπος τοϋ κυνός είς δσα πάθη οί 
καθ’ ήμάς ιατροί διορίζουσι τό έλαιον τοϋ ήπα- 
τος τοΰ άντακέως (μουρούνας).

Ή βιομηχανία μεταχειρίζεται τά οστά κατά 
πολλούς τρόπους" έξ αύτών κατασκευάζεται βαφή 
τις μέλαινα (11ΟΪΓ aniin.'ll), βραζόμενα δέ δί- 
δουσι τήν πηκτήν (gelatine) ής έχουσι χρείαν 
θ', βαφείς καί οί κατασκευασταί βελούδων καί άλ
λων καλών ύφασμάτων' έξ αύτών έξάγεται καί 
τό λίπος, λευκόν μέν όταν τά οστά ήναι έτι νω
πά, φαιόν δέ όταν προέρχεται έκ παλαιών δς-έων 
πρό καιρού πολλοϋ συνηγμένων.

Οι τορνευταί κατασκευάζουσιν έξ αύτών άπει
ρα πράγματα' λαβάς ψηκτρίδων διά τούς οδόν- 
τας καί τούς όνυχας, μ.αταιρίων, ριπιδίων, κ.τ.λ. 
πρός δέ κτένια, μύστρα (κοχλιάρια), κομβία κτλ. 
κ.τ.λ. Γίνεται δ’ έξ αύτών μέγα έμπόριον' τώ 
4 867 ή Αγγλία είσήγαγε 64,000 τόννων, ών ή 
αξία προσήγγιζεν είς φράγκα 9,925,000' μετε-

χειοίσθη δέ καί έκ τών ιδίων δς-έων 70,000 τόν
νων, έχόντων αξίαν 10,875,000 φράγκων τού- 
λάχιστον.

Στατιστιχή.

Άπό τού 1864 — 1873 έγένοντο έν Έλλάδι 
89,229 γάμοι ήτοι είς έπί 154 κατοίκων, 410, 
444 γεννήσεις, μία έπί 33.70 καί 307,286 θά
νατοι, είς έπί 45.08. Μέσος όρος κατ’έτος γάμοι 
8,923, γεννήσεις 41,044 καί θάνατοι 30,728. 
Πλεόνασμα γεννήσεων 10,314.

Τούτων 7,655 γάμο·, έγένοντο μεταξύ νέων 
καί παρθένων, 369 μεταξύ χήρων καί χηρών, 
60 4 μεταξύ χήρων καί νεανίδων καί 355 μετα
ξύ χήρων καί νέων. Οί πλείονες τών γάμων γί
νονται κατά τόν Οκτώβριον, νοέμβριον καί ίανου- 
άριον. Έπί τών γεννήσεων δ μέσος όρος κατ’έτος 
είναι 21,565 άρρένων καί 19,479 θηλέων. Αί 
περισσότερα! γεννήσεις γίνονται τόν ’Ιανουάριον, 
Φεβρουάριον καί Νοέμβριον. Θάνατοι συμβαίνουσι 
κατ’ έτος 16,216 άνδρών καί 14,514 γυναικών. 
Κατά μέσον όρον άποθνήσκουσι κατ’ έτος 3,502 
είς ήλικίαν 70—100 έτών, 47 άπό 100—105, 
27 άπό 105—110 καί 14 άπό 110 καί άνω. 
Οί θάνατοι είναι συχνότεροι τόν δεκέμβριον, Ια
νουάριον καί αΰγουστον.

II ΤΙΜΠ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ.

Ή δημοπρασία τών βιβλίων τοϋ Κ. Διδότου δέν 
έπεοατώθη είμή τήν 1 5ην τοϋ ’Ιουνίου I 878. Άπό 
τήν τιμήν τινων έκ τών πολυτιμοτάτων βιβλίων, 
καταφαίνεται ή βιβλιομανία τοϋ σημερινού αίώ
νος. Μολονότι ή Αγγλία καί ή Γερμανία άπέφει- 
λαν καλούς βιβλιογνώμονας, δέν ήδυνήθησαν ν’ 
άγοράσωσι τά πολυτιμότερα βιβλία, έντυπα καί 
χειρόγραφα, τά δποϊα πρόθεσιν είχον οί Γάλλοι 
νά διατηρήσωσιν έν Γαλλία. Τό «οραιότερον χει
ρόγραφον έν τή βιβλιοθήκη, ήτο « Χρονικά τής 
Νορμανδίας», ώραϊον χειρόγραφον τοϋ ΙΕ' αίώνος 
μετά 1 5 μεγάλων μικρογραφιών, τής μάχης τοϋ 
Hastings, τής στέψεως Βιλλέλμου τοϋ κατακτη- 
τού, κτλ. Τούτο ήγοράσθη άπό τούς κκ. ΜοΓ- 
gaild καί FatOUt άντί φρ. 51,000. Τά χρονικά 
τών αρχαίων βασιλέων καί δουκών τής Βουργουν
δίας έπωλήθησαν άντίφρ. 20,500. Ώραϊον χειρό
γραφον τοϋ μυθιστορήματος τοϋ 'Ρόδου (Boman 
de la Rose) μετά δύω μεγάλων καί εξήκοντα 
δκτώ μικρογραφιών, ήγόρασεν δ έν Λονδίνιρ γνω
στός βιβλιοπιόλης Quai'itch άντί φρ. 9,600. 
"Ετερον χειρόγραφον τοϋ IT' αίώνος μετά ένδεκα 
μικρογραφιών έπωλήθη άντί φρ. 20,000. “Τό βι- 
βλίον τών τριών ήλικιών» ήγόρασεν έτερος άντί
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φρ. 8,000. Λεξικόν AaTtvo-Γαλλικόν χειρόγρα
φον, γεγραμμένον τώ I 440 τοΰ Le Ver (Fil’- 
mill) άντί 9,000. Τά επίσημον τοϋτο χειρόγρα
φον ήγοράσθη διά την εταιρίαν την δημοσιεύου- 
σαν κείμενα γαλλικά' ήγοράσθησαν και πολλά 
άλλα χειρόγραφα διά τήν εταιρίαν ταύτην. «Ίΐ 
κηδεία τής Άννης τής Βρεττανίας», ανέκδοτον 
χειρόγραφον, γεγραμμένον περί τά 151 δον έτος, 
κεκοσμημένον μετά πέντε μικρογραφιών, έπωλήθη 
άντί φρ. 13,100. Έξαιρουμένου τοϋ Βιργιλίου, 
είς 8ον μικράν, άγορασθέντος παρά τών άνω εί- 
ρημένων Moi’gaild και FatOUt άντί φρ. 3,800, 
τά άλλα χειρόγραφα, άν και οχι μεγάλης αξίας, 
έπωλήθησαν είς καλάς τιμάς. Ή ζήτησις διά τά 
έντυπα βιβλία ητο έπίσης ζωηρά. Είς ταΰτα κα
θώς καί είς τά χειρόγραφα, αί τιμαί τών Γάλλων, 
ύπερέβησαν τάς προσφοράς τών ξένων. Είς τόμος 
ύπήρχεν άπά την τυπογραφίαν τής πόλεως Bru
ges, τοΰ καταστήματος Colai’d Mansion, τοϋ 
βοηθήσαντος μεγάλως τάν CaxtOll, πρώτον τής 
’Αγγλίας τυπογράφον. “Ετερον καί μοναδικόν τοϋ 
βιβλίου τούτου άντίτυπον, εύρίσκεται έν τή βι
βλιοθήκη τής αγίας Γενεβιέβης έν Παρισίοις. Τά 
βιβλίον τοϋτο ητο άλλοτε έν τή βιβλιοθήκη τοϋ 
Κ. Heber. Μετά την διασποράν τής βιβλιοθήκης 
αύτοΰ, άνέκτησεν αυτά ό Κ. Γεμενης τοΰ Λουγ- 
δουνίου. Έν τή δημοπρασία τής βιβλιοθήκης τοϋ 
κυρίου τούτου, γενομένη τώ 1867, ήγοράσθη 
άπό τάν Cohn τοΰ Βερολίνου αντί φρ. 7,000 
καί έπωλήθη τώ Κ. Διδότω μέ μικρόν κέρδος. Ό 
Άγγλος βιβλιοπώλης, Κ. Qliaritch, παντοίοις 
τρόποις έμόχθησε ν’ απόκτηση τόν πολύτιμον τό
μον διά τήν Αγγλίαν, άλλά τέλος κατεκυρώθη 
είς τόν Ιάκωβον 'Ροτσχίλδ αντί φρ. 21,500. 
'Αλλος τόμος έπίσης πολύτιμος διά τήν σπανιό- 
τητα καί τήν ωραιότητά του, ητο μυθιστόρημα 
ίπποτικον καλούμενου Ollivier de Castjlle, ά
νευ τόπου ή έποχής τής έκτυπώσεως, άλλά πιθα
νόν έτυπώθη τώ 1490. Ό θησαυρός ούτος, συγ
κείμενος έκ φύλλων 52, ήγοράσθη άπό τόν άνω 
είρημένον Ιάκωβον 'Ροτσχίλδ αντί 20,000 φρ., 
εχον βάρος δσον έχουσι τά τραπεζικά γραμμάτια 
τών 5 λιρών- δ μετά τοΰ Κ. 'Ροτσχίλδ συναγω
νιστής είς τήν αγοράν τοΰ βιβλίου τούτου, ήτον 
δ Κ. Tecliener, λόγιος τών Παρισίων βιβλιο
πώλης καί γνωστός φιλόβιβλος. Ό ίδιος ή- 
γόρασε τό βιβλίον έπιγραφόμενον Cleriadus καί 
Meliadice έν Παρισίοις 1495, είς φύλλον, άντί 
φρ. 19,000. Μεταξύ ετέρων μυθιστορημάτων ίπ- 
ποτικών, έπωλήθη τό «Sailit Gl’aal», 1523 
αντί φράγκων 7,600. Τό ίπποτικον μυθιστόρημα 
«Lancelot dll Lac», τυπωθέν έν Παρισίοις τώ 
1 494, άγορασθέν παρά τοϋ Κ. Qliaritch έν 
τή δημοπρασία τής βιβλιοθήκης τοΰ Γεμενή άντί 
φρ. 4,400, καί έπιστραφέν ένεκα έλλείμματός 

τίνος τοΰ τρίτου τόμου, ήγοράσθη έκ νέου παρά 
τοΰ ίδιου κυρίου άντί 6,800 φρ. Τινά άλλα ίππο- 
τικά συγγράμματα, έπωλήθησαν άντί φρ. 2,800, 
1,750 καί 1,500. ’Εκδόσεις τινές τοΰ Γάλλου 
ποιητοΰ Κορνηλίου, έπωλήθησαν είς έκτάκτους τι
μάς. 'Εργα τοϋ Κορνηλίου, 1644—52, τρεις μι
κροί τόμοι είς Ι20ϊ, έπωλήθησαν άντί φρ. δ,050 
τώ Κ. Ravenat. Τό θέατρου τοΰ Π. Κορνηλίου, 
έν Παρισίοις, είς 8°', τόμοι ίξ, έπωλήθησαν άντί 
φρ. 1 4,400. Τά άρχαϊα έντυπα βιβλία δέν ήσαν 
πολλά" έκ τούτων έν σώμα τοϋ «Καθολικοΰ» τε- 
τυπωμένον υπό τοΰ Gutenberg, ή μάλλον υπό 
τών διαδόχων αύτοΰ, έν έτει 1460, ήγοράσθη άπό 
τόν Κ. Quaritch, άντί φρ. 7,900, άγοοάσαντα 
προσέτι καί τά «τρία βιβλία τών 'Ρητόρων τοΰ 
Ficliet», έν έκ τών πρώτων βιβλίων τυπωθέντων 
έν Παρισίοις, άντί φρ. 1,800. Περί τών έτέρων 
βιβλίων ουδέν σήμερον λέγομεν. Τό τελευταίου 
πόνημα, πωληθέν έν τή δημοπρασία ταύτη, έπι
γραφόμενον «Χρονικά τοΰ Monstrelet», έτυπώ
θη έν Παρισίοις τώ 1500 υπό τοΰ ’Αντωνίου Ve- 
l’ard. Τούς ωραίους τούτους τόμους, ήγόρασεν έν 
Όλλάνδα, τώ 1862, δ Κ. Toovery, τοΰ Λονδί
νου, άπό τόν δποΐον τούς ήγόρασεν δ Κ. l’eche- 
ner καί μετεπώλησε τώ Κ. Διδότω άντί φράγ. 
1 8,000. Σήμερον πάλιν τά ήγόρασεν δ υιός καί 
διάδοχος τοΰ Κ. Tecliener, άπό τοΰ δποίου ή
γόρασεν αύτούς δ Κ. Δ.δότος, άντί φρ. 30,500. 
Άν μετά δεκαπενταετίαν τύχωσιν πάλιν έν τινι 
δημοσία πωλήσει, δέν είναι άπίθανον νά πωλη- 
θώσιν άντί φράγκων διπλάσιων'*.

ΠΑΡΕΡΓΑ.

Δύο Χΐοι κατελήφθησαν υπό σφοδρότατης τρ1- 
κυμίας’ ένώ δέ κατ’ άρχάς άμφότεροι έντρομοι έ“ 
σιώπων, αίφνης δ έτερος τούτων άναφωνεΐ κλαίων 
« τώρα μπλίά είναι ποϋ θά μπνιγούμενε' άχ θεέ 
μου ϊντ’ άν αύτό ποΰ πάθεμένε ;» Τότε καί δ άλ
λος τοΰ λέγει « Μπρέ έν με κόφτει ποΰ θά μπνι- 
γώ μον’ μ’ ίντα μοϋτρα Οά πάγωμένε ςτήν Χΐό».

Κατά τινα πολύ σκοτεινήν νύκτα τυφλός τις 
περιεπάτει είς τήν δδόν κρατών άνημμένον λύχνον, 
καί φέρων έπί τών ώμων λάγηνον" «Φίλε, προσε- 
φώνησέ τις άπαντήσας αύτόν, είς τί σοι χρησι
μεύει τό φώς τοϋτο ; Διά σέ δέν είναι τό αύτό η
μέρα καί νύξ;» «Δέν φέρω διά τόν εαυτόν μου 
τό φώς, άλλά διά τούς σκαιούς, ώς σέ, διά νά 
προσέχωσι μή πέσωσιν έπάνω μου καί σπάσωσι 
τήν λάγηνόν μου ».

Είς Σάμον ένεκα τής έπικοατούσης ανομβρίας 
έτελεΐτο λιτανεία. Είς ταύτην παρηκολούθει πλή
θος πολύ έν τώ μέσω τοϋ όποιου παρετήρησαν καί 
τόν ιατρόν Μ . . . κρατούντα υπό μάλης άλεξίβρο- 
χον' έρωτηθείς τήν αιτίαν άπεκρίθη' «Κι’άμ’βρέ-

Κάρολος Θ', βασιλεύς τής Γαλλίας, ήρώτησε 
τόν ποιητήν Δωράτον, διατί ένυμφεύθη είς ηλι
κίαν τοσούτω προχωρημένη» μετά νέας κόρης;— 
« Μεγαλειότατε, άπεκρίθη, ποιητική άδεια».

ΔΙΙΜΟΔΕΙΣ ΠΑΡ0Ι1ΙΙΑΙ.
Έζατισθιΐσαι ίχ diarpifar συ.Ι.Ιογωχ.
—Καλή ’σπέρα Ξενοΰ—Καλιό; τήν Λιοντή.

« *
—Ήκουσε; τό μπουμ; Έγώ μού 'τανε.
Έπί τών άνευ χάριτος δμιλούντων. Προήλθον 

δέ αί δύο παροιμίαι αύται έκ τοΰ επομένου συμ
βάντος. Έν χωρίω τής Χίου Βροντάδω υπηρέτης 
ήράτο νεάνιδός τίνος. Τό έσπέρας μετά τό πέρας 
τής υπηρεσίας του άπήρχετο ίνα χ.Ιώσή μετά τής 
άγαπητής του. Πριν πλησιάση είς τήν οικίαν έπυ- 
ροβόλεΓ φθάς δ’υπό τό παράθυρό» της έρριπτε πε
τράδια, καί έκείνη άκούουσα τό σύνθημα προέ- 
βαενεν είς τό παράθυρον καί έγίνετο ή επομένη 
συνδιάλεξις.—Καλή ’σπέρα Ξενοΰ. — Καλώς τόν 
Λιοντή.—Καλά’σαι Ξενοΰ;—Καλά Λιοντή.—'II- 
κουσες τό μπούμ.—Ήκουσά το.—Έγώ μού'τανε. 
. . . Μετά μακράν δέ διαμονήν έν σιωπή, έλεγε, 
πάλιν.—Καλή νύκτα Ξενοΰ.—’Στό καλό Λιοντή. 
Καί ή Ξενοΰ είσήρχετο καί έκλειε τό παράθυρον, 
δ δέ Αιοντής έπέστρεφεν είς τήν υπηρεσίαν του, 
έτοιμος νά έπανέλθη, τήν έπιοΰσαν πρός έπανά- 
ληψιν τοΰ αύτοΰ διαλόγου.

Άς γελάμε, κι’ά; πηδάμε, γιά νά λέν, πω; δέν 
πεινάμε.

Πρός τούς ύποκρύπτοντας τάς όυσχερείας των, 
Ίνα διαλάθωσι τούς έπιχαιρεκάκους. Οί αρχαίοι έ-
λεγον :

’Αργύρου στερούμενο;, ίαμβον ίάλλωμεν.

Ο! 'Ρωμιοί έχουν τήν γνίόσιν έξ απ’ τό φέσι. 
ΙΙαροιμιώδης κατηγορία τών ’Οθωμανών 

τών Ελλήνων, έν μέρει έπαληθεύουσα.
κατά

Ποιό; ανακατεύει μέλι, γλύφει καί τά δάχτυλά του. 
"Οτι οί διαχειοιζόμενοι τά ξένα πράγματα κατά 

τό μάλλον ή ήττον σφετερίζονται μέρος αύτών.
m w»

Χορταμένο; ό παπά;, χορταμένη ή παππαοιά, νύφη 
σήκωσε τήν ταύλα.

Πρός τούς διά μόνον τό συμφέρον των έ-ασχο- 
λουμένους.

Νά σέ είδώ μ’’να μάτι
Δολία εκφρασις αίνιττομένη πονηρώς τήν έξό- 

ρυξιν τοΰ οφθαλμού έκείνου, πρός δν απευθύνεται.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
Λιατήρησις τοΰ ζωμοΰ τοΰ χρέατος.

Αί οικογένεια; εύρίσκονται πολλάκις τό θέρος 
στενοχωρημέναι μή δυνάμεναι νά διατηρήσωσι τόν 
ζωμόν τοΰ κρέατος άπό τής μιας ημέρας είς τήν 
άλλην ένεκα τοΰ υπερβολικού θάλπους. Τό μέσον, 
δι’ ού δύνανται νά έμποδίσωσι τήν σήψιν αύτοΰ ή 
τήν ανούσιον γεΰσιν, τήν δποίαν άποκτοί, δταν 
διατηρήται είς δροσερά υπόγεια, είναι ή χρήσις 
μικρού τίνος τεμαχίου ξυλάνθρακος καλώς κεκαυ- 
μένου" τό τεμάχιο» τού άνθρακος πλύνεται πρώ
τον καθαρώ; δι’ απλού υδατος, έπειτα έμβάλλε- 
ται είς τόν ζωμόν, τού δποίου έμποδίζει τήν σή
ψιν. Εμποδίζεται προσέτι ή σήψις τοϋ ζωμοϋ τοϋ 
κρέατος άν τό πρωί καί τήν εσπέραν θερμαίνηται 
μέχρι ζέσεως" τοϋτο δμως δέν είναι τόσον κατάλ
ληλον καί άξιοσύστατον υπό οικονομικήν έποψιν 1.

1 Έκ τοΟ ’Αθηναίου τοΰ Λονδίνου. ’Αρ. 2613 
’Ιουνίου 22 1878. σελ. 798.

Τό πρώτον βιβλίον τό δποΐον έτυπώθη έλληνι- 
στί, υπό "Ελληνος, είναι ή γραμματική τοΰ Βυ
ζαντίου Κωνσταντίνου Λασκάρεως, άποβιώσαντος 
έν Μεσσήνη τής Σικελίας, δ που συνέταξε τήν περί 
ής δ λόγος Γραμματικήν. Έτυπώθη είς Μεδιόλα- 
να κατά τό 1476 έτος, έπιστασία καί διορθώσει 
τοΰ λογίου Δημητρίου έκ Κρήτης. Ή έκδοσις αύτη 
είναι σπανία καί μεγάλη; άξίας. | Άντίτυπον πλή
ρες καί έν καλή καταστάσει, τιμάται, κατά τήν 
μαρτυρίαν τού περιωνύμου βιβλιογράφου Βρυνέτου 
(Brunet), 1900 καί 1200 φράγκων.

«Ι»1·Ι»ΛΒΙΛΙ ΜΙΓΑΙΙΝ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.
Σκέψις έγένετο έν τοϊς πατριαρχείοις περί άνα- 

συστάσεως τοΰ πρό έτους υφισταμένου 'Ιερατικού 
Συλλόγου. Άπεφασίσθη δέ ή άναδιοργάνωσις τής 
έν Χάλκη Θεολογική; σχολή; διαιρεθησομένης είς 
κυρίως Θεολογικήν καί 'Ιερατικήν πρός μόρφωσιν 
τοϋ κατωτέρου κλήρου.

—Έκ Χίου άγγέλλεται δ θάνατος τοΰ καθη- 
γητοϋ τής έν Πέρα ένοριακής σχολής κ. Ν. Γεωρ- 
γιάδου, άφιερώσαντος λίαν έπιτυχώς τόν βίον αύ
τοΰ εί; τήν παιδαγωγικήν διδασκαλίαν τών νέων. 
Ό κ. Ν.. Γεωργιάδης καταλίπει άτελή τήν ώραίαν 
αύτοΰ Γεωγραφίαν συντεταγμένην έπί τή βάσει 
τών νεωτέρων παιδαγωγικών μεθόδων. Ή Χ.ΙωξΙς

1. Ταμεΐον έπιστ. γνώσεων, ϋπό Α. Κωνσταντινίδαυ, 
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χέει 8ν δάκρυ έπί τοΰ τάφου τοΰ άοιδίμου διδα
σκάλου.

— Έξεδόθησαν έν Άθήναις τρία περιοδικά" έν 
ιατρικόν ύπδ τδν τίτλον «Γαληνός» συντασσόυ,ε- 
νον ύπδ τών καθηγητών τοϋ Πανεπιστημίου, καί 
άλλων ιατρών" καί δύο ποικίλα ό «Παρθενιάν» καί 
αί «Μοΰσαι», ύμώνυμον τώ Συλλόγω ύφ’ ού έκ- 
δίδεται.

— Έν Άθήναις συνέστη εσχάτως Σύλλογος 
θεολογικδς υπδ την επωνυμίαν «’Απόστολος Παύ
λος», σκοπών τήν μόρφωσιν τών χριστιανικών ή- 
Οών τοΰ λαοΰ, τήν έκπαίδευσιν τοΰ κλήρου καί 
τδ έν γένει μεγαλείον τής ’Εκκλησίας. Έπίσης 
συνέστη έν τή αυτή πόλει υπδ τδ όνομα «Έαπο- 
ροβιομηχανικδς Σύνδεσμος», σύλλογος έμπόρων 
καί βιομηχάνων.

— Μετ’ εύχαριστήσεως μανθάνομεν δτι ό κ. 
Γεώργιος βέης Άριστάρχης, υπασπιστής τής Α.Μ 
τοΟ Σουλτάνου έξελέγη μέλος τής έν Βιέννη ζωο
λογικής καί βοτανικής ’Ακαδημίας διά τάς' μέχρι 
τοΰδε ίμβριθείς καί σπουδαιοτάτας αύτοΰ περί 
τήν βοτανικήν παρά τοί; άνατολικοϊς λαοϊς με- 
λέτας.

— Έν ’Αγγλία δημοτικά σχολεία είναι 15, 
187, εις ά φοιτώσι περίπου 3 ; έκατομ. παίδες. 
Ό άριθμδς τών έχόντων πτυχίον δημοδιδασκά
λου ανέρχεται εις 35,000.

— Ή έξώρυξις τοΰ χρυσοΰ έν 'Ρωσσία έλαβε 
σπουδαίαν άνάπτυξιν. Εσχάτως εις τά Ουράλια 
όρη άνεκαλύφθησαν κοιτάσματα περιέχοντα κόνιν 
χρυσοΰ μεγάλης ποσοτητος. Ό διοικητής τοΰ Ύ- 
ενισσίσκ αγγέλλει δτι έμπορός τις εύρεν έν τώ 
χρυσωρυχεία» αύτοΰ παρά τδ χωρίον Μοντυζύνζ 
όγκον χρυσοΰ ζυγίζοντα 145 λίτρας, αξίας δέ 
90,000 ρουβλίων. Έν Φιλανδία άνεκαλύφθησαν 
έπίσης νέα χρυσοφόρα στρώματα. Έν γένει ό έν 
'Ρωσσία έξορυσσόμενος χρυσός ισοδύναμε! πρδς 
50 καί πλέον έκατομ. ρούβλια.

— Τδ μαρμάρινον άγαλμα τδ κατασκευασθέν 
υπδ τοΰ Μοντεβέρ καί παρις-ών τδν Seilliei", τδν 
περίφημον άγγλον ΐατρδν έκτεθειμένον έν τή εκ
θέσει, ήγοράσθη υπδ τής δουκίσσης de Gullier.l 
αντί 80,000 λιρών" ή δούκισσα προτίθεται νά 
δωρήση αΰτδ τώ νοσοκομείο» τής Γενεύης.

— Ό υπουργός τή; Δημοσίας Έκπαιδεύσεως 
τής Γαλλίας διά διατάγματος τής 20 ιανουαρίου 
1879 έδωκε δίπλωμα τα εις τους τελειόφοιτους 
τής σχολής τών ανατολικών σχολών" τώ κ. Πο- 
ν^δν διά τήν αραβικήν, περσικήν καί τουρκικήν, 
το!; δε κ. κ. ΙΙερρουσσώ Λογκβΐλ και Βασιέ διά 
τήν τουρκικήν.

— Εσχάτως έξεδόθη σύγγραμμα ύπδ τοΰ κ. 
Βαρώς, μέλους τής γεωγραφικής εταιρίας τών Πα- 
ρϊσίων, περιγραφών τ’ αποτελέσματα έκδρομής 
γενομένης, ύπδ τήν προς-ασίαν τοΰ μεγάλου δου- 

κδς Νικολάου πρδς διαχάραξιν τής μεταξύ Όρεμ- 
βούρ πρδς τδ Τεσκίν σιδηροδρομικής όδοΰ. Τδ 
μήκος τής γραμμής έστί 1710 χιλιομέτρων, αί 
δέ πρδς κατασκευήν έργασίαι ολίγον δαπανηραί 
συγκριτικός πρδς τήν στρατηγικήν καί εμπορικήν 
τής όδοΰ σπουδαιότητα.

— Κατά τούς υπολογισμούς Γερμανικής τίνος 
έφημερίδος έν διαστήματι δύο έτών έφονεύθησαν 
έν Βιέννη τής Αυστρίας ένεκα φυσιολογικών δο
κιμών 56,000 ζώα, δηλ. 26,000 κυνών, 15,000 
γαλών, 10,000 κονικλών καί 5,000 μεγάλων 
μαστοφόρων.

— Αί οδοί τοΰ Λονδίνου φωτίζονται διά 400, 
000 στομίων αερίου (bees de gaz), καιόντων 
122,000 κυβικά μέτρα καθ’ ήμερονύκτιον, πρδς 
4 σελίνια καί ήμισυ τούς χιλίους κυβικούς αγ
γλικούς πόδας.

— Άπό τής 1 8/30 ιανουαρίου ήρξατο έκδιδο- 
μένη έν Άθήναις γαλλική έφημερίς υπό τδν τίτλον 
Journal d Athenes (έφημερίς τών ’Αθηνών).

— Ό έλλόγιμος κληρικός καί άριστος θεολό
γος Ιωσήφ Σπένσερ καταπλέει προσεχώς εις Κύ
προν ώς αντιπρόσωπος τής Εταιρίας ύπέρ τής 
διαδόσεως τοΰ Ευαγγελίου. Κομίζει δέ ελληνικά 
καί αγγλικά γράμματα παρά τοΰ έπισκόπνυ Αιγ- 
κολνίας πρδς τδν Έλληνα ’Αρχιεπίσκοπον τής νή
σου καί τούς ύπ’ αύτδν έπισκόπους.

— Τδ έν ’Αγγλία γενικόν έπιτελεϊον, άσχο- 
λούμενον άπό τίνος χρόνου είς τήν σύνταξιν τής 
ιστορίας τοΰ ρωσσο-τουρκικοΰ πολέμου, έκδίδε» 
μετ’ ολίγον τδ πρώτον τεΰχος αύτής. Περί τών 
απωλειών άς ΰτέστησαν οί'Ρώσσοι έν Έύρώπη, 
άξιοι μνείας είναι οί έξής αριθμοί. Έν τή ιλλυ
ρική χερσονήσω έτάφησαν έν συνόλω 129,179" 
έκ δέ τών 120,950 οίτινες άπες-άλησαν είς'Ρωσ- 
σίαν ώς τραυματίαι καί άσθενοΰντες, έτελεύτη- 
σγν 42,950. Κατεστράφησαν λοιπόν 172,400 
'Ρώσσοι, πλήν τών παθόντων έν ’Ασία, ών ό α
ριθμός είναι άγνωστος.
—Εις 72,583 λίρας συνεποσώθησαν αί χρηματι
κά» προσφοραί εις τήν εταιρίαν τής Έρυθράς ημι
σελήνου. Έξ ’Ινδικής έστάλησαν 26,880 λίρας, 
έκ Τουρκίας έστάλησαν 12,587, έξ Αύστροουγγα- 
ρίας 9,495, καί έξ Αίγύπτου 6,750.

— Κατά τήν έπίσημον στατιστικήν τοΰ έπί 
τών οικονομικών ύπουργείου τής Γαλλίας τά κα
ταστήματα, έν οίς πωλοΰσι φαγητά ή ποτά, ή
τοι οινοπωλεία, καφενεία, ξενοδοχεία κ.τ.λ α
νέρχονται καθ’ δλην τήν Γαλλίαν εις 398,237.

— Έν Παρισίοις τώ 1871 έφαγον 2,640 ίπ
πους, 148 όνους καί 30 ήμιόνους" τώ 1873 ίπ
πους μέν 5,100, όνους 518 καί 60 ήμιόνους.

ΆριΟ. 738.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ.

ΝΙΚΟΔΗΜΕ1ΟΣ ΑΓΩΝ.

Ό γεραρδς ναύαρχος Κωνσταντίνος Νικόδημος 
θέλων διά βιβλίων καταλλήλων, τδ μέν νά διεγεί
ρω τδ ένδιαφέρον τοϋ λαοΰ πρδς τάς φυσικάς έ- 
πιστήμας καί τάς πρακτικάς τέχνας, τδ δέ νά 
συντελέση είς τήν διάδοσιν ήθικών γνώσεων παρά 
τώ λαφ καί τή μαθητιώση απαλή ηλικία, κατέ- 
στησεν άπδ πολλοΰ ήδη χρόνου ύπδ τήν έπιμέλει- 
αν τοΰ 'Ελληνικού Διδασκαλικού Συλλόγου, είς 8ν 
άνέθηκε καί τήν κρίσιν, άγώνα συγγραφής τριών 
βιβλίων, 8ν καί πάλιν προκηρύττει ό Σύλλογος 
έπί τοΐς έξής δροις.

*Αρθρ. 1.—Έν τώ πρώτω βιβλίω δέον νά 
περιληφθώσι τά σπουδαιότερα καί διδακτικότερα 
έκ τών φυσικών έπιστημών (γεωλογίας, ζωολογί
ας, βοτανικής, δρυκτολογίας, μετεωρολογίας καί 
αστρονομίας).

’'Αρθρ. 2. — Έν τώ δευτέρω βιβλίω αί χρη- 
σιμώτεραι γνώσεις τής γεωργίας, κτηνοτροφίας 
καί βιομηχανίας.

*Αρθρ. 3. — Έν τώ τρίτω αί θεμελιωδέστεοαι 
ήθικαί γνώσεις, ή-.οιτά καθήκοντα τού άνθρώπου 
πρδς τδν θεόν, πρδς τδν πλησίον, πρδς τήν οικο
γένειαν, πρδς τήν πολιτείαν καί πρδς τήν έκ- 
κλησίαν.

"Αρθρ. 4. — Τά βιβλία άνάγκη νά γραφώσι 
καλώς έν γλώσση καθαρευούση, ομαλή καί άπλή, 
ώστε νά ώσι καταληπτά καί είς τούς πολλούς καί 
είς τούς μαθητεύοντας παΐδας.

Άρθρ. 5. — "Εκαστον τών βιβλίων τυπούμε- 
μενον νά πληροί πέντε έως έξ τυπογραφικά φύλ
λα είς 8ον.

Άρθρ. 6. —Οί διαγωνισθησόμενοι δφείλουσινά 
πέμψωσιν είς τδ γοαφεΐον τοΰ Ελληνικού Διδα
σκαλικού Συλλόγου τά χειρόγραφα αύτών μέχρι 
τής 1 Δεκεμβρίου 1879.

Άρθρ. 7. —Έκάστω τών βραβευθησομένων βι
βλίων τδ άθλον έσται πεντακοσιόδραχμον.

"Αρθρ. — 8. Τά χειρόγραφα κατατίθενται είς 
τδ γραφείον τού Συλλόγου, μή δικαιουμένου τοΰ 
συγγραφέως ν’ άναλάβγ ταΰτα.

"Αρθρ. 9. — Τδ βραβευθησόμενον πόνημα έσται 
κτήμα τού συγγραφέως όφείλοντος όταν τούτο 
τυπωθή, νά δωρήσηται τώ Συλλόγω εκατόν (·Ι 06) 
αντίτυπα.

"Αρθρ. 10. —Ή κρίσις άναγνωσθήσεται τή 30 
’Ιανουαρίου 1 880.

Έν ’Αθήνα» τή 1 0 Δεκεμβρίου 1878.

Ό Πρόεδρος.
Δ. Γ. ΠΕΤΡ1ΔΙΙΣ.

Ό Γεν. Γραμματείς
Π. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ.

4. ΧΛωρίς. Έκδίδοται κατά μήνα. Τόμος Α'. 
’’Ετος Α'. Τεΰχος Β’. Μήν Φεβρουάριος 1879. Έν 
Κων/πόλει, έκ τού τυπογραφείου Α. Κορόμηλά, 
1 879. 4ον σ. 25—48. Περιεχόμενα: Ό 
Κ. Βάδδιγκτων καί ό έν Γαλλία φιλελληνισμός 
ύπδ Ελευθερίου Θωμά.—’Ολίγα περί βιομηχανίας, 
ύπδ**—Ή ναυτική πυξίς κατά τδν μεσαίωνα ύπδ 
Γεωργίου Άριστάρχου.—Ή Χλωρίς ύπδ Κ. X. Με- 
ταξά.—Ή θαλαμηπόλος τής θείας μου μετάφρα- 
σις έκ τού άγγλικοΰ ύπδ Π. Καβάφη.—Συνταγή 
άλάνθαστος. —Τά έπισκεπτήρια. — Αλήθεια». — 
Είς 8ν δάκρυ.—Σύμμικτα.—Ή τιμή τών βιβλίων 
έν Εύρώπη. — Πάρεργα. —Δημώδεις παροιμία». 
— Οικιακή Οικονομία. — Φύρδην Μίγδην.

5. Οί Φαναριΰται. 'Ιστορική πραγματεία. Συ- 
νέταξεν Ελευθέριος Θωμά. Έν Κων/πόλει 1878, 
8ον σ. 1—44. Πωλείται άντΐ 2 φρ. έν τώ βιβλιο
πωλείο» τών άδελφών Δεπάστα.

6. ΠΛά,των. Σύγγραμμα περιοδικόν παιδαγω
γικόν καί φιλολογικόν έκδιδόμενον κατά μήνα. 
['Ελληνικός Διδασκαλικός Σύλλογος). Τόμος Α'. 
Τεΰχος Γ'. ’Ιανουάριος 1879. Έν Άθήναις, έκ 
τού τυπογραφείου ό «Αριστοτέχνης» 1879, 8ον, 
σ. 73—1 04. Περιεχόμενα: Περί τής κατω- 
τέρας έκπαιδεύσεως έν Αγγλία.—Περί τής άξίας 
τής άνατροφής τών παίδων ύπδ τοΰ διδάκτορος 
Karl Ορροί, μετάφρασις X. Πούλιου.—Περί τής 
σχέσεως τής πολιτείας πρδς τήν τοΰ λαοΰ παί- 
δευσιν ύπδ Έβέρτυ.—Ανέκδοτοι έπιστολαί δύο 
διδασκάλων ύπδ Π. Π. Οικονόμου.—'Οδηγός δι
δασκάλων κατά τδν Kelli" ύπδ Ε. Γαλάνη.—Γε
νικά τινα παραγγέλματα πρδς τούς γονείς καί 
παιδαγωγούς κατά τδν Ρ. BraUll ύπδ Μ. Γκιόλ- 
μα.—Πρέπει ένωρίς νά ποιώμεν λόγον περί τοΰ 
Θεού είς τούς παίδας.—Είς τίνα σχέσιν κείται ή 
έν τή καθομιλουμένη έκθεσις ιδεών πρδς τά άλλα 
γυμνασιακά μαθήματα ύπδ Ε Γαλάνη.—Δημοσία 
έκπαίδευσις έν Σαξωνία, ύπδ τού αύτοΰ. Βιβλιο
κρισία».—Ειδήσεις.—Δωρεαί βιβλίων.

7. 'ΗμεροΛόγιον τής ’ΛνατοΛής πολιτειογρα-
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φικδν, έμπορικδν καί φιλολογικόν τοϋ έτους 1 879, 
ύπδ Π. Θωμά καί Α. Παλαιολόγου. ’Έτος Α'. έν 
Κων/πόλει 1879, τύποις Βουτυρά καί Σας. 8ον, 
σ. α—μδ καί 1—460. Τιμάται έν τή πρωτευ- 
ούση φρ. δ- έν ταϊς έπαρχίαις καί έξωτερικδν 
φρ. 6.

8. Έ.Ι.Ιηνιχύς Σύ.Ι,Ιογος Έρμης. Σύγγραμμα 
περιοδικόν έκδιδόμενον κατά μήνα. ’’Ετος Α'. ’Α
ριθμός Γ'. Δεκέμβριος 1878. Έν Κων/πόλει, έκ 
τοϋ τυπογραφείου ό «Παράδεισος» 1878. 8ον, σ. 
65—96 Περιεχόμενα: 'II έν Κων/πόλει Μεγά
λη τοϋ Γένους Σχολή ανάγνωσμα Άλ. Πέκ’ου ά- 
ναγνωσθέν έν τή ΚΟ'. συνεδριάσει τοΰ Συλλόγου 
(συνέχεια). — Ό Καλίβανος, συνέχεια τής τρικυ
μίας τοϋ Σαιξπήρου, δράμα ύπδ Έρνέστου 'Ρενάν, 
μετάφρασις Ε. Νοτάρη.—'Ιστορία τοϋ ’Ανατολι
κού πολέμου (έκ τοϋ γαλλικού ύπδ A. X. Στεφο- 
πούλου καί Κ. Δ. Κοσταράκη).—Μυστική ’Αστυ
νομία ή 'Ραδιουργία καί Έρως, μυθιστορία έκ τοϋ 
άγγλικού ύπδ Ά. X. Στεφοπούλου.—’Αστεία καί 
ανέκδοτα.—Ποιήσεις: ’Απόσπασμα έκ τών ε
ρωτικών λειψάνωΓ Παυλίνα, Ελένη, ύπδ Α. Πα
ράσχου.—Τή άδελφή μου, ύπδ Ε. Γ. Ζαλοκώστα. 
—Αύσις αινίγματος Β'.

ΠΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Έχων ήμ. 28. Ή ήμ. έχει ώρ. 11 καί ή νύξ ώρ. 13.
13 1 Π. Τρύφωνος μάρτυρος.

Σ. τελ. τέτ. ώρ. 8. λ. 30. μ. μ.
14 2 Π. Ή 'Υπαπαντή τοα Κυρίου ήμών. Α.
13 3 Σ. Τών κεκοιμ. Συμ. τοΟΘεοδ. καί *Αννης προφ.
10 4 Κ. Τής Άποκρέω. ’Ισιδώρου τοδ Πηλουσιώτου.
17 3 Δ. Άγάθης μάρτυρος.
18 6 Τ. Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Α.
19 7 Τ. Παρθενίου ίπισκ. Ααμψάκου καί Λουκά όσ.
20 8 Π. θεοδώρου μεγαλομ. καί Ζαχαρίου προφ.
21 9 Π. Νικηφόρου μάρτυρος.

Ν. Σ. ώρ. 3. λ. 39. π. μ.
22 10 Σ. Χαραλάμπους ϊερομάρτ. Α.
23 11 Κ. Τής Τυροφ. Βλασίου καίθεοδώρας τής Αΰγ. 

Άρχεται ή Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
24 12 Δ. Μελετίου άρχιεπισκ. ’Αντιόχειας.
23 13 Τ. ΜαρτινιανοΟ όσιου.
26 14 Τ. Αύςεντίου όσιου.
27 13 II. Όνησίμου τοϋ ’Αποστόλου.
28 16 II. Παμφίλου μάρτυρος. 

ΜΑΡΤΙΟΣ.
1 17 Σ. Θεοδώρου τοΰΤύρ. και Πουλχερίας τής βασ. 

Σ. ΙΙρώτ. τέτ. ώρ. 9. λ. 33. π. μ.
2 18 Κ. Τής ’Ορθοδοξίας. Λέοντος Πάπα 'Ρώμης
3 19 Δ. Άρχίππου τοϋ αποστόλου.
4 20 Τ. Λέοντος έπισκ. Κατάνης.
5 21 Τ. Τιμοθέου καί Ευσταθίου έπισκ. Άντιοχ.
6 22 Π. ΊΙ ε’ύρ. τών λειψ. τών έν τοϊς Ευγενίου μαρτ.
7 23 Π. Πολυκάρπου έπισκ. Σμύρνης.

8 24 Σ. Ή ά καί β' εύρ. τής τίμιας κεφ. τοϋ Προδρόμ.
Πανσ. ώρ 3. λ. 6. μ. μ.

9 23 Κ. Γρηγορίου άρχιεπ. Θεσσαλον. τοΟ Παλαμά.
10 20 Δ. Πορφυρίου έπισκ. Γάζης καί Φωτεινής.
11 27 Τ. Προκοπίου τόϋ Δεκαπολίτου.
12 28 Τ. Βασιλείου τοϋ όμολογητοδ.

ΑΥΣΙΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ.

Λ'.

Άχάτιον — ιον — *Ον.

ΑΙΝΙΓΜΑ

Β'.

Τό όνομά μου, αν καί ϊνα, διπλήν έχει προφοράν, 
γένος κ’έννοιαν άλλάσσει είς τοϋ τόνου τήν φοράν. 
Όςυτόνως μέ προφέρεις, γένους εΐμ’ άρσενικοδ· 
έάν δέ παροξυτόνως, είμαι γένους θηλυκού.
Ής όξύτονον δέ πάλιν είμαι εΐδός τι τροφής, 
παροξύτονον δέ είμαι μέρος τι έπί τής γής.

'Α.1.1η.1ογρα<ρία τής X 2ωρίδ ος

Κ®* A. Κ.—Κων/πολιν. "Οτε οί Τούρκοι κατέ
λαβαν τήν Κων/πολιν, έποίουν, ώς γνωστόν, τούς 
λογαριασμούς των διά πετραδίων- άλλ’έκτδς τού
του έχάραττον αυτούς καί έπί τίνος ξύλου «ραμ- 
πούσι» καλουμένου' έκ τοϋ ξύλου δε τούτου έπή- 
γασεν ή παροιμία «γραμματικός μέ τδραμποϋσι» 
λεγομένη έπί τών αγραμμάτων καί αναρίθμητων.

κ. I. Ν.—Κων/πολιν. Πρώτη άγγλική έφημερίς 
ήν τά «Εβδομαδιαία Νέα (I lie Weekly Newe). 
Ταύτης τδ πρώτον φύλλον έξεδόθη τήν 2 δ Μα'ί’ου 
1622' έκδότής δέ ή συντάκτης αύτής ήν ό Να
θαναήλ Butter.

κ. Α. Μ.—Κων/πολιν. Μετά λύπης δέν δυνάμε
θα νά δημοσιεύσωμεν τήν διατριβήν σας.

κ. Δ. I. Κ.—Φιλςππούπολιν. Άνυπομόνως περι- 
μένομεν τήν ύποσχεθεϊσαν διατριβήν.

κ. Ν. Σ.—Κων/πολιν. Τά ονόματα τών λυτών 
τών αινιγμάτων δέν δημοσιεύονται.

κ. X. Π.— Άϊδίνιον. Σάς παρακαλοϋμεν 'όπως 
δσον τδ δυνατόν, τάχιστα φροντίσητε περί τής 
είσπράξεως καί αποστολής τών συνδρομών.

κ. Λ * Ή ΧλωρΙς δέν δημοσιεύει πολιτικά 
καί έκκλησιαστικά άρθρα.

κ. Ν. Ζ.—Άδριανούπολιν. Άναμένομεν ταχεΐαν 
άπάντησιν.

Διευθυντής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΠΣ


