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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΛΡΙΙΣ.

• Εύγε Κωνσταντή μου· τό έθνος 
. Οά σέ χάμτι μεγάλον δνθρωπον>.

(’Αποστόλη; ναύαρχος.)
•

Τούς βίους τών άνδρών τής έλληνικής παλιγ
γενεσίας μετά σεβασμού οφείλομεν νά μελετώμεν 
ού μόνον διότι παρέχουσιν άριστον παράδειγμα 
ένθερμου Θρησκευτικής καϊ πατριωτικής άφοσιώ- 
σεως, άλλά καί διότι τελοΰμεν πρδς αύτούς έλά- 
χιστον φόρον τής δφειλομένης υψίστης ευγνωμο
σύνης. Δι’ αυτών πράγματι η Ελλάς μετά τετρα- 
κοσαετεϊς προπαρασκευαστικάς ένεργείας κατόρ
θωσε ν’ άποβάλγι τδν ζοφώδη πέπλον, 8ν έκληρο- 
δότησεν αύτή το γεγονός τής 29 Μάί'ου 1453 
καί ν’ άναλάβη νέαν ζωήν, τήν ζωήν τής ελευθε
ρίας καϊ τοΰ πολιτισμού. Καί εΐναι μέν άληθές 
δτι εύρον παρεσκευασμένον το έργον οί μεγάλοι 
έκεϊνοι άνδρες, άλλ’ άνευ αυτών θά ήτο άδύνατος 
ή επιτυχής αυτού έκτέλεσις. Ή έποχή, καθ’ ήν 
ένεφανίσθησαν είς το θέατρον τοΰ κόσμου, έποχή 
έπανασ τάσεων και μεταρρυθμίσεων, κατά τοσοΰτο 
μάλλον έπέδρασεν έπ’ αυτών, καθόσον τδ έκ τής 
έπαναστάσεως τοΰ 1789 ρεύμα εΐχεν είσοεύσει εις 
απασαν σχεδδν τήν ’Ανατολήν.

Μεμυημένοι εις τά μυστήρια τής Ορθοδοξίας και 
τής έλληνικής άρχαιότητος και έμπνεόμενοι ύπδ 
θερμού πρδς τήν θρησκείαν καϊ τήν έλευθερίαν ί- 
ρωτος, 8ν ένέπνευσεν αύτοϊς ή μακροχρόνιος δια
παιδαγώγησή έν τοϊς θρησκευτικοϊς συγγράμμασι 
και τοϊς άριστουργήμασι τοϋ άρχαίου 'Ελληνικού 
πνεύματος, οί"Ελληνες οί κατά τάς άρχάς τού 1Θ'. 
αΐώνος διαπρέψαντες άνδρεςήσπάσθησανπαραχρήμα 
τάς άρχάς, άς άνέπτυξ εν ή γαλλική έπανάστασις 
και θαρραλέωςπροέβησανεϊς τήν έφαρμογήν αύτών. 
Ο άγων έπέτυχεν άλλ’επέτυχε δι’αναρίθμητων 

θυσιών- άνευ αύτών, άνευ τής καρτερίας καϊ γεν- 
ναιότητος, ήν έπεδεί ξαντό οί είς αύτδν λαβόντες 

έπί πολύν χρόνον ή παλιγγενεσία τής Ελ
λάδος ήθελεν εΐσθαι άνέφικτος. "Οση λοιπδν εύ- 
γνωμοσύνη οφείλεται εις τούς παρασκευώσαντας 
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τδ μέγα τούτο έργον καί τηρήσαντας άρρηκτον 
τδν δεσμδν τδν συνδέοντα ημάς μετά τών ήμετέ
ρων προγόνων, τοσαύτη οφείλεται καί εις τούς έν- 
δόξους εκείνους άνδρας τούς συντελέσαντας διά 
μεγίστων θυσιών και αγώνων εις τήν έπιτέλεσιν 
αύτού.

Ό Κωνσταντίνος Κανάρης διαπρέπει έν τή χο
ρεία τών άνδρών τούτων.

Τήν γέννησιν αύτοΰ ή ήδύλαλος τού Α. Παρά
σχου μούσα έψαλλε διά τών εξής άριστων στί
χων :

Μχά νύχτα πώτρεμεν ή γή ζχ’ ό κόσμος έχαλοϋσε, 
Τ’ άστρο τοΰ 'Αρη μοναχό καί χωριστό άπ’ ταλλα, 
Χαμήλονε, χαμήλονε τά κύματα ζητούσε, 
Κι’ θάλασσα σηκόνοονταν ς’ τά κύματα καβάλλα· 
Καϊ τήν στιγμήν πού φίλησε τά κύματα ό Άρης, 
Μ’ Ενα τής θάλασσας σπασμό γεννήΟηκ’ ό Κανάρης.
Έγεννήθη είς τά Ψαρά τδν Μάρτιον τού 1793' 

δ πατήρ του ώνομάζετο Μιχαήλ, ή δέ μήτηρ του 
Μαρία. Ταχέως μείνας ορφανός δ μικρδς Κωνσταν- 
τής έπεδόθη, δπως δλα τά τέκνα τών Ψαριανών, 
είς τδν ναυτικδν βίον καί άνεδείχθη κατόπιν δ 
ί/ρως των θα.Ιασσ&ν. Εΐναι γνωστόν δτι οί κά
τοικοι τών νήσων άπδ πολλού χρόνου μετά τήν 
αλωσιν έπεδόθησαν είς τδν ναυτικδν βίον’ περι- 
πλέοντες τάς θαλάσσας διά τών πλοίων, άτινα 
αύτοΐ κατεσκεύαζον χάριν έμπορίου κατόρθωσαν 
ού μόνον ν’ άναπτύξωσι τδ έμπόριον, άλλά και 
νά άσκηθώσιν άριστα είς τήν ναυτιλίαν. Ναύτης 
λοιπδν ήτο δ Κανάρης δτε ή φωνή τής πατρίδος 
προσεκάλει τά τέκνα αύτής πρδς έπιτέλεσιν τοΰ 
ύψίστου καθήκοντος. Τάς πόλεις ύπεράσπιζον οί 
γενναίοι τών ορέων άθληταΐ, τάς άκτάς δέ καϊ 
τάς νήσους προσεκαλούντο νά ύπερασπίσωσι τά 
έλληνικά πλοία. Τρεις νήσοι καίτοι πλησίον τής 
Μικράς ’Ασίας κείμεναι, αί Σπέτσαι, τά Ψαρά, 
καϊ ή "Υδρα άλληλοδιαδόχως άποστατήσασαι ά- 
νέλαβον τδ τολμηρόν τούτο καϊ γενναΐον έργον, 
Ειχον στόλον πολεμικόν οί ναύται τών νήσων 
τούτων ; ούχϊ βέβαια, καϊ δμως κατωρθώσαντες 
νά μεταβάλωσι πολλά τών έμπορικών πλοίων είς 
πυρπολικά έξετέλεσαν θαυμασίως μεγάλα ναυτικά 
ανδραγαθήματα.
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'Ο Κανάρη; άνεδείχθη ήρως τών πλειόνων εν

δόξων κατορθωμάτων’ δ Κανάρη; ύπερέβη πάντα; 
υφ’ ού; υπηρέτησεν. ’Ητο πλοίαρχο; πράγματι 
δπόταν διέπραξε τό μέγα ανδραγάθημα τής παρά 
τήν Χίον πυρπολήσει·»; τής τουρκική; ναυαρχίδος. 
ΙΙτο υπό τόν ναύαρχον Άποστόλην’ καί όμως 

μ.όνος είσήλθεν είς τό στενόν έν μέσω βαθέως σκό
τους τής νυκτός έπιβαίνων τοΰ πυρπολικού του, 
έπλησίασε τήν τουρκικήν ναυαρχίδα, προσεκόλ- 
λησε τό πυρπολικόν είς αύτήν, έθεσε πΰρ, καί ή 
ναΰς αύτανδρος έβυθίσθη ύπδ τά κύματα τής θα
λάσσης. Ό τουρκικός στόλος μετά τό γεγονός έ- 
τράπη είς φυγήν. Ή έπιτυχία αυτή έπηύξησε τό 
θάρρος καί τήν γενναιότητα τοΰ νεαροΰ Κανάρη 
καί έκίνησε τήν συμ.πάθειαν καί τόν θαυμασμόν 
τών περιπύστων τή; έποχή; ναυάρχων Μιαούλη, 
Αποστόλη, Σαχτούρη, Τομπάζη, Παππανικολή’ 
δλίγαι ήμέραι παρήλθον καί ό Κανάρη; μέ τό 
δεΛφίη του διέπλεε τόν 'Ελλήσποντον δπως βε- 
βαιωθή περί τής έν αύτώ έμφανίσεως τοΰ τουρκι
κού στόλου. Έπέστρεφεν δ μέγα; θαλασσοπόρο; 
δτε, μαθών δτι δ τουρκικό; στόλο; εύρίσκετο έν 
Τενέδω, έσπευσε μετά τοϋ πυρπολικού του, έπυρ- 
πόλησεν έτερον τουρκικόν πλοΐον καί έτρεψε πά
λιν τδν στόλον εί; φυγήν. Εί; τήν Σάμον έδοξά- 
ζετο μετ’δλίγον χρόνον δ Κανάρης’ πρό τή; ιστο
ρική; νήσου μετά τοϋ στολίσκου τοΰ Σαχτούρη 
καί Άνδρούτσου, συνενωθεί; μεθ’ δλην τήν έναν- 
τιότητα τοΰ άνέμου, κατόρθωσε νά πλησιάση τόν 
τουρκικόν στόλον, έπυρπόλησεν αύθι; Sv πλοΐον 
καί έτρεψεν ούτόν εί; φυγήν. Τά πυρποληθέντα 
πλοία έγένοντο τρία.

Άλλ’ ή τύχη έφθόνησε τόν ένδοξον ήρωα άνα- 
τρέψασα τό μέγα αύτοΰ σχέδιον. 'Ο Κωνσταντί
νο; Κανάρη;, δ Εμμανουήλ Τομπάζη; και δ Αν
τώνιο; Κριεζή; συνέλαβον τό μέγα σχέδιον νά έκ- 
στρατεύσωσιν εί; τήν Αλεξάνδρειαν καί νά κατα- 
στρέψωσι τόν έν τώ λιμένι αύτής άγκυροβολοΰντα 
αιγυπτιακόν στόλον’ δλος δ ςόλος, τόν δποΐον δι- 
έθετον πρό; έκτέλεσιν τοΰ σχεδίου τούτου συνέ- 
κειτο έκ πέντε μόνον πλοίων.

Ό στολίσκος έπλευσεν, δ δέ Κανάρης έπιβαί
νων τοΰ πυρπολικού του φέροντος αυστριακήν ση
μαίαν είσήλθε πρώτο; είς τόν λιμένα’ άλλ’ δ ά
νεμος α’ίφνης μεταβάλλεται, οί δ’ έν τώ στόλω 
έννοήσαντες δτι τό πλοΐον ήν έχθρικόν, πέμπουσι 
πρός αύτδ τήν λέμβον τοΰ άντιβασιλέως, ήν δμως 
δ Κανάρης πυροβολών άπωθεΐ’ τότε ίδών εαυτόν 
έν μέσω άναποφεύκτου κινδύνου θέτει πΰρ εί; τό 
πυρπολικόν του, αύτδ; δέ μόλι; σώζεται έντός 
λέμβου μετά τών συντρόφων του καί έξέρχεται 
άβλαβή; έκ τοΰ λιμένο;. Ό Κανάρη; άπέτυχεν ή
δη ένδόξω;. Τά ηρωικά αύτοΰ έργα έπέστεψε τε
λευταίου κατά τήν δευτέραν κατά τή; Χίου έκ- 
«τρατείαν δτε έν μέσω προφανεσχάτου κινδύνου 

ευρισκόμενος, ενώπιον πολυαρίθμου στόλου, κα
τόρθωσε μετά τοϋ Παππανικολή νά σωθή καί νά 
τρέψη αυτόν καί πάλιν εις φυγήν.

Καί δέν έδικαιούμεθα λοιπόν ανωτέρω δνομά- 
σαντες τόν Κανάρην ηρώα τω>· θαΛασσωτ; Έν
ταΰθα περαιοΰται τό πρώτον μέγα καί ένδοξον 
αύτοΰ στάδιον. Άλλ’ εϊς τού; άνδρας τή; έποχή; 
έκείνη; διπλοΰν έπεβάλλετο καθήκον’ άφοΰ ελευ
θέρωσαν τήν 'Ελλάδα έπρεπε καί νά τήν κυβερ- 
νήσωσιν. 'Ο ναύαρχο; Κανάρης επέτυχε καί έν τώ 
δευτέρω τούτω σταδίω’ άνεδείχθη συνετό; καί 
εμφρων πολιτικό;. Μετά τήν έξωσιν τοΰ "Οθωνο; 
διωρίσθη μέλος τής προσωρινής κυβερνήσεως τήν 
30 Ιανουαρίου 1 862 μετά τοΰ 'Ρούφου καί Βούλ
γαρε, άλλ’ αμέσως παρητήθη διότι μόνον διά δευ- 
τέρα; ψηφοφορία; έπέτυχε, μόλις δ’ έπείσθη νά 
δεχθή παρακληθείς έπισήμως υπό τής συνελεύσε- 
ως. Άλλ’ άπεσύρθη μετ’ ολίγον ένεκα διαφωνίας, 
έντόνως διαμαρτυρηθείς ^ένώπιον τής Συνελεύσεως 
κατά τής φιλοδοξία; τοϋ Βούλγαρη. Τήν 1 8 μαρτίου 
άπεστάλη εί; Κοπεγχάγην μετά τοΰ Ζαήμη καί 
Γρίβα δπως προσφέρω τό βασιλικόν στέμμα Γεωρ- 
γίω τώ Α'. καί μετά τήν έλευσιν τοϋ βασιλέως 
είς τήν 'Ελλάδα προσεκλήθη τώ 1863 μαρτίου 5 
καί έσχημάτισεν ύπουργεΐον μετά τοΰ Ζαήμη ώς 
ΰπουργοΰ τών εσωτερικών, Δ. Χρηστίδου τών οι
κονομικών, Π. Κορωναίου τών στρατιωτικών, θ. 
Δηλιγιάννη τών εξωτερικών, καί Α. Κουμουνδού- 
ρου τής δικαιοσύνης καί τής παιδείας. Τό ύπουρ- 
γεΐον τοΰτο έδωζε τήν παραίτησιν αύτοΰ τώ 
1864 άλλά καί αύθις τήν 27 ’Ιουλίου τοΰ αύτοΰ 
έτους άνετέθη είς τόν Κωνσταντίνον Κανάρην ό 
σχηματισμός νέου υπουργείου. Έπί τοϋ υπουρ
γείου τούτου έγένετο τό σύνταγμα, άλλ’ ό Κανά- 
ρης μετά τινας μήνας άπεσύρθη καί αύθις, έκτο- 
τε δ’ έξηκολούθησεν δτε μέν ίδιωτεύων, δτε δέ 
άναμιγνύμενο; εί; τά δημόσια. Τελευταϊον ή δ- 
μόφωνος ψήφο; τοϋ Βασιλέω; καί τοΰ λαοΰ άνέ- 
θηκεν είς τόν γηραιόν ναύαρχον τόν σχηματι
σμόν υπουργείου, έν ώ συνηνώθησαν δλοι οί κομ- 
ματάρχαΓ τί διεπράξατο τό οικουμενικόν ύπουρ
γεΐον είναι γνωστόν. Άλλά δυστυχώς μετ’ δλίγου; 
μήνας άπέσπασεν αύτδν δ θάνατος άπό τοΰ κόλ
που αύτοΰ’ καί ιδού δ μέγας πυρπολητής είσήρ- 
χετο τώ 1877 είς τόν τάφον.

Ένταΰθα λήγει τό δεύτερον στάδιον τοΰ ενδό
ξου βίου του. Ό Κανάρη; δέν διεκρίθη ώς διάση
μος πολιτικός’ άλλ’ αείποτε ή παρουσία αύτοΰ ήν 
άναγκαία διότι έν τώ ένδόξω έκείνω σώματι πε- 
ριεκλείετο φρόνησι; καί πολυχρόνιος πείρα. Τά έρ
γα τοΰ Κανάρη έξύμνησεν έπαξίως ή μοϋσα πολ
λών μεγάλων ποιητών, Γερμανών, ’’Αγγλων, ’Ι
ταλών καί Ελλήνων.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΩΜΑ.

Ή κατωτέρω σπουδαιοτάτη συγγραφή είναι έργον 
τοΟ γάλλου ίστορικοδ κ. Λουδοβίκου Δραπεύρών, δ- 
στι; και έτερα έξέδοτο σπουδαιότατα έργα ώ; τό περί 
τοΟ αύτοκράτορος 'Ηρακλείου καί άλλα, ήδη δέ εκδίδει 
τήν Γεωγραφικήν έπιΟεώρησιν.

Σ. Μ.

II ΠΟΛΙΤΙΚΠ ΕΪ ΡΩΙΙΙΙ.

’Εφαρμογή τής φυσικής γεωγραφίας irrfi σπουόή 
τής ιστορίας καί πολιτικής

Έν τών σπουδαιοτέρων ζητημάτων τών δυνα- 
μένων νά κινήσωσι τήν προσοχήν τοΰ δημοσίου 
καί αύτών τών λογιών, είναι άναμφιρρήστως τό 
περί τοΰ άνίσου σχηματισμού τών Κρατών, εί; ά 
διαιρείται ήδη ή Ευρώπη. Διά τί φαίνεται δτι 
έπεβλήθησαν είς τάς διαφόρους κτήσεις δρια απα
ραβίαστα; Διατί είς τήν δείνα επαρχίαν, μάλλον 
εύνοουμένην έπιβάλλεται νά ύπάγωνται απασαι αί 
άλλαι έπαρχίαι ; Διατί τέλος έν τώ κόλπω ισχυ
ρά; τινο; δυνάμεως, ή πρωτεύουσα νά εύρίσκηται 
έν τώ δείνα μέρει καί ούχί άλλαχοΰ ; Ούδεί; υπάρ
χει ό μή προβάλλων τοιοΰτό τι πρόβλημα προτι- 
θέμενον ν’ άποκαλύψη τόν νόμον τής συσσωρεύ- 
σεως τών γαιών. Δέν σκέπτονται πλέον περί τής 
τοποθεσίας έάν έπιτρέπηται ημΐν ή λέξις, τής 
δυνάμεως έν έκάστω κράτει. Τά ζητήματα ταΰτα 
ύπεβλήθησαν πολλάκις καί άναμφιβόλω; έλύθη- 
σαν, άλλά παραδόξως πως εί; ζητήματα καθαρώς 
γεωγραφικά σπανίω; έλήφθη ή γεωγραφία ύπ’ 
όψιν. Ήρκέσθησαν, ώ; συνήθως, νά έμβαθύνωσιν 
είς τούς πολίτικου; τών πολιτικών συνδυασμούς. 
Έσκέφθησαν αύτοβούλω; δτι ή υπερτέρησις πόλεώ; 
τίνος, έπαρχίας, ή έθνους οφείλεται είς τό πνεΰμα 
υπουργού τίνος ή κυριάρχου.

Ή Πετρούπολι; π. χ. είναι ήδη πρωτεύουσα 
τή; 'Ρωσσία; καί ούχί ή Μόσχα διότι ούτως έδοξε 
Πέτρο» τώ Μεγάλο». Ή Νήσος τής Γαλλίας είναι 
κέντρον μεγάλου Κράτους διότι έκτήσατο δυνα
στείαν τινα, ής ή διάρκεια καί ή εύδαιμονία ήσαν 
είς τόν ύψιστον βαθμόν’ ή Αγγλία τέλος είναι ή 
δέσποινα τών θαλασσών, διότι έκυβέρνησαν αύτήν 
ό Ερρίκος Ζ’, ή Ελισάβετ, ό Κρόμβελ, οί δύο Πήλ.

Εννοείται δτι δέν προτιθέμεθα ν’ άνασκευάσω- 
μεν άλλά μάλλον νά συμπληρώσωμεν τ’άνωτέρω, 
άτινα δέν είναι μέν ψευδή άλλ’ άποκλειςικά, διότι 
παραδέχονται μόνον αίτια; έκ συμπτώσεω; άντί 
τών διαρκών αιτιών. Παραδεχόμεθα έν γένει άπά- 
σας τά; αίτιας, ύλικάς, διανοητικά; ή ηθικά;. Έν 
τούτοι; ιδία κατεφύγομεν είς τήν γεωγραφίαν. 
Διά τών παρατηρήσεων αύτής άφοοωσών τήν θέ- 
ιιν, διασκευήν, μεταμόρφωσιν καί ιδιότητα τοΰ 

έδάφου; έλπίζομεν νά έπιτύχωμεν τήν λύσιν τών 
άνωτέρω ύποβληθέντων προβλημάτων. Άφοΰ ρί- 
ψωμεν άπλοΰν έπί τής Εύρώπης βλέμμα θά έξε- 
τάσωμεν διαδοχικώ; τά διάφορα αύτής κράτη.

Διά μικρά; έπί τοΰ χάρτου τή; Εύρώπης έξε- 
τάσεως βλέπομεν τήν μεταξύ τοϋ ήμίσεω; άνατο- 
λικοΰ καί τοΰ ήμίσεω; δυτικού τμήματος τοΰ 
κόσμου τούτου άντίθεσιν ένώ έκάτερον τών τμη
μάτων τούτων έχει ισην έκτασιν "Οσι·» ή ανα
τολική Εύρώπη είναι μακοά, εύρεΐα καί ογκώδης, 
τοσούτω ή δυτική είναι συνεσφιγμένη, άκανόνι- 
στο; καί διακεκομμένη. Τού φαινομένου τούτου 
ύπάρχει γεωλογική ερμηνεία. Ή έπιστήμη μαν
θάνει ήμάς δτι ένώ ή μέν είναι αρχαία πηγή τή; 
θαλάσσης—τής όποιας ίχνη ύφίστανται είσέτι: ό 
Αράλης, ή Κασπία, ή Άζοφική καί ό Εύξεινος 
πόντο;—η έτέρα σχηματίζεται έκ τών ορεινών 
άλύσσεων, όποια τά Καρπάθια, ό Αίμος, τά Άπέν- 
νινα, τά Πυρηναία, άπαντα πέριξ τών Άλπεων, 
τοΰ υψηλού τούτου προπυργίου τή; Εύρώπης’ ούτως 
ή Ανατολή είναι εύρυτάτη πεδιάς, ούκ έχουσα 
δρια έκ μέρους τής Ασίας, χωριζομένη δέ άπό 
τή; Εύρώπης διά τών διακλαδώσεων τών Καρπα
θίων όρέων καί τοΰ Αίμου. ΊΙ Δύσις είναι σειρά 
χερσοννήσων κατά τό μάλλον ή ήττον άλλοκότων 
σχεδίων, συνδεόμενη κατά τό μάλλον ή ήττον 
στερεώ; μετά τή; ήπείρου.

Έκ τής γενικής ταύτης διασκευής δέν εξάγε
ται δτι τό μεΐζον τής Εύρώπης μέρος ήτο προω- 
ρισμένον νά σχηματίση Sv μόνον κράτος, τήν'Ρωσ- 
σίαν; Δέν έξάγεται έπίσης δτι τό έλασσον τμήμα 
έπρεπε νά μετασχηματισθή είς τόσα Κράτη δσαι 
χερσόννησοι καί νήσοι ύπήρχον; Ιδού δέ ταΰτα: 
ή μεγάλη Βρεττανία, ή'Ισπανική χερσόννησος με
ταξύ τοΰ Ωκεανού και τής Μεσογείου’ ή Ιταλική 
χερσόννησος μεταξύ τή; Τυρηννικής θαλάσσης καί 
τών θαλασσών τοΰ Άδρίου καί τοΰ Ίονίου’ ή Ελ
ληνική χερσόννησος μεταξύ τοΰ Άδρίου, τοΰ Ίο- 
νίου, τοΰ Εύξείνου καί τοΰ Αρχιπελάγους, ή Σκαν- 
διναυϊκή καί Δανική χερσόννησος μεταξύ τής 
Βαλτική; καί τή; Βορείου θαλάσση;. "Ολαι αύται 
αί μερίδες είσί καθωρισμέναι. Έάν δέν ύπήρχεν 
ό ισθμό; τών Πυρηναίων η Γαλλία θά ήτο χερ
σόννησος. 'Η Γερμανία, έάν λάβη τις ύπ’ όψιν τά 
έξαρτήματα αύτή; τε καί τά τής Αύστρίας, είναι 
έπίσης περιεσφιγμένη πρώτον μέν ύπό τής Βορείου 
καί Άδριατικής θαλάσσης, είτα δέ ύπό τή; Βο
ρείου καί Βαλτικής. Έάν έπιποοσθή τις δτι έτε- 
ραι χώραι διά τή; έπεκτάσεως ή τού περιορισμού 
αύτών σχηματίζονται έν αύτώ τώ κόλπω ή παρά 
ταΐ; μεγάλαι; χερσοννήσοις, ώ; νήσοι άνευ στε
νής μετ’ αύτών συσχετίσει·»;, θά έχη τόν λόγον 
τής κατά τό μάλλον καί ήττον έντελοΰς άνεξαρ-

1 3,500,000 τετραγωνικά χιλιόμετρα καί 5,000,000.
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τησίας τής Νορβηγίας, τών Κάτω Χωρών, τίς 
ΙΙορτογαλλίας, της Σουηδίας, της Βαβιέοτ.ς, της 
Σερβίας, τής 'Ρουμανίας και τοΰ Μαυροβούνιου.
Αλλως τε Οά έπανέλθωμεν είς τδ κύριον τοΰτο 

θέμα.
Κατ’άρχάς Οά έξετάσωμεν τήν 'Ελλάδα, ’Ιτα

λίαν και Τουρκίαν διά τών αναμνήσεων τών ’Αθη
νών, του ρωμαϊκού κράτους καί τοΰ βυζαντινού, 
ούτινος γεωγραφικών θά δικαιολογήσωμεν τήν 
υψηλήν πολιτικήν τύχην. Είτα έρχεται ή ευρεΐα 
ρωσσική χώρα, ή τοσαύτα τώ Βυζαντίω όφείλου- 
σα. "Επονται τδ αυστροουγγρικδν καί τδ γερμα- 
νικδν κράτος μετά της συνοδείας τών μικρών 
Κρατών, Σουηδίας, Νορβηγίας Δανιμαρκίας, Κάτω 
Χωρών, Βελγίου καί Σβεκίας. Τδ 'Ηνωμένον βα
σιλείαν τής μεγάλης Βρεττανίας Οά έξετάσωμεν 
μετά της 'Ισπανίας και Πορτογαλλίας. Τήν Γαλ
λίαν θ’ άφώμεν έν τελεί.

Α'. Μεσόγειοι Χώραι.

'Η Ελληνική καί ’Ιταλική χερσόννησος παρι- 
στώσι άνά μίαν φωτεινήν καί μίαν σκοτεινήν 
όχθην. ’Εδώ αί Άθήναι και ή 'Ρώμη, έκεϊ ή ’Ή
πειρος καί Άπουλία. Έν τή άρχαιότητι αί δύο 
δχθαι τοΰ Άδρίου άνεκηρύχθησαν βάρβαροι’ είναι 
ούτως ει’πεϊν κατ’ ομοφωνίαν. Ή 'Ρώμη κεϊται 
παρά τήν Τυρηννικήν θάλασσαν, αί Άθήναι παρά 
τδ Αρχιπέλαγος’ διδ διά μακρας συναναστροφής 
ό έλληνικδς πολιτισμδς άνεζωογόνησε τδ άγροϊκον 
Λάτιον. 'Ο Τάρας, αί Συρακοΰσαι, τδ Άγριγεντϊ- 
νον, τδ Παλέρμον, ή Μεσσήνη, τδ Πόστουμ. και 
τδ Ναύπλιον είναι οί σταθμοί τής βραδείας καί 
ειρηνικής έκείνης εισβολής, ήτις, ώς γνωστδν, διά 
σειράς πολέμων ώδήγησε τούς 'Ρωμαίους μέχρις 
Αθηνών.

Διατί ή κατά τδ φαινόμενον μονομερής αύτη 
άντίδρασις; Διατί έν τή Ανατολή έν τή Έλλάδι 
τοσοΰτο φώς, τοσοϋτο δέ σκότος έν τή Δύσει; Διά 
τί έν τή Δύσει τδ έναντίον φαινόμενον ; "Οσον 
αφορά τήν Ελλάδα ήδύνατο τις ν’ άρκεσθή νά 
όμιλήση μόνον περί τής Μικράς Ασίας, τής Μιλή
του καί τής Σμύρνης, α'ίτινες έλαβον τόσας ζωηφό- 
ρους άκτϊνας. Ήδύνατό τις νά προσθέση δτι τδ 
ζοφώδες τμήμα τής Ελλάδος δέν ήδυνήθη νά 
φωτίσή τδ μετ’ αύτής συσχετιζόμενον μέρος τής 
’Ιταλίας. Αλλαχού έγκειται δ σπουδαίος, ό έπι- 
στημονικδς λόγος. Ή Γεωγραφία δείκνυσιν δτι ό 
Πίνδος καί ίδιοι τά Άπέννινα παρουσιάζουσιν τδ 
μέν πρδς άνατολάς, τά δέ πρδς δυσμάς άνά μίαν 
κλιτόν. 'Η γραμμή τής κορυφής τοΰ πρώτου εύ- 
ρίσκεται έγγύς τοΰ Άδρίου καί τοΰ Ίονίου πελά- 
γους’ ή τού δευτέρου σχηματίζει τάς άκτάς τών 
αύτών θαλασσών. Έπίσης άφαιρουμένων τών με
γάλων λεκανοπεδίων τοΰ Πδ καί Δουνάβεως, οϊ
τινες είναι πράγματι Ηπειρωτικοί ποταμοί, τδ 

Άδρίον καί τδ Ίόνιον έχουσιν άσημάντους ύπο- 
φόρους, ού μόνον διά τήν έλλειψιν ποταμών άλλά 
καί διά τήν τοΰ διαστήματος’ ύπδ τήν διπλήν 
ταύτην σχέσιν ή Τυρρηνική θάλασσα καί τδ Αρ
χιπέλαγος είναι μάλλον σημαντικά. Έπί τών 
άκτών αύτών εύρίσκεται π. χ. ή Θεσσαλία καί ή 
Καμπανία.

Ή Ελλάς, ήτις ολόκληρος άποτελεϊται έκ νή
σων, χερσοννήσων καί κοιλάδων (ορισμένων ούδέ
ποτε έσχημάτισεν Sv Κράτος, ούδ’ είς αυτήν τήν 
έποχήν καθ’ ήν ήκμαζε. Μάτην λοιπδν θ’ άναζη- 
τήσ·/) τις έν αύτή πρωτεύουσάν τινα ή πόλιν κυ
ρίαρχον. Έν τούτοις ή Αττική καί αί Άθήναι 
άπέβησαν άνώτεραι Κράτους ή συνήθους τίνος πρω- 
τευούσης. Πλεϊστον όφείλουσιν είς τήν γεωγρα
φικήν αύτών θέσιν. Ήσαν ποοωρισμέναι διά τήν 
κυριαρχίαν τοΰ Αρχιπελάγους. Τρεις γλώσσαι 
ύπάρχουσιν έν τώ Αίγαίω πρδς τήν διεύθυνσιν τών 
Κυκλάδων, τής Εύρώπης καί τής Ασίας. Ή Ατ
τική λοιπδν είναι μία τών γλωσσών τούτων, ή 
κεντρική,Ιί σχέσει ούσα μετά τής πρωτευούσης τής 
Ασιατικής Ελλάδος, τής Σμύρνης. Καθ’ήν έποχήν 
δέν ύπήρχεν έν τή ναυτιλία έν χρήσει ή πυξίς, 
σπουδαία παρουσιάζετο εύκολία ένταύθα. Μεταξύ 
τών άκτών τής Άργολίδος καί τής Αττικής ύ- 
πάρχει μικρά θάλασσα περί τήν νήσον Αίγιναν 
καί τής όποιας αί Άθήναι έκυριάρχουν πρδ τού 
ή μεγάλη θάλασσα τών Έλλήνων, τδ Αρχιπέλα
γος μετά τών έξαρτημάτων του, νά είσορμήση έκ 
τής Κρήτης πρδς τδν Βόσπορον. Σπουδαϊον διε- 
πράξατο σφάλμα ή δύναμις αύτη έπιχειρήσασα 
πρδ τής ύπάρξεως τοΰ ’Ισθμού τής Κορίνθου, νά 
ύποτάξη τήν Σικελίαν καί τήν μεγάλην Ελλάδα. 
Τότε έξήλθεν έκ τού κύκλου τής ένεργείας, 8ν 
διεχάραξεν αύτή ού μόνον ή γεωγραφία άλλά καί 
αύτδς ό κοινωνικός καί πολιτικός τών Έλλήνων 
οργανισμός. Σήμερον ύπάρχει Ελλάς συμπαγής 
καί κοινοβουλευτική, ήτις, καίτοι έχουσα τήν άξίαν 
της, είναι άδύνατον νά συγκριθή πρδς τήν άρχαίαν 
Ελλάδα διαιρουμένην έίς πόλεις διαφερομένας πρδς 
άλλήλας. Καί αύταίαί Άθήναι καίτοι βαίνουσι πρδς 
τήν άκμήν, δέν άνεκάλυψαν δμως είσέτι τδ κρά
τος τού Αρχιπελάγους. Πέραν τών Κυκλάδων ύ- 
πάρχουσιναί Ίόνιοι νήσοι ύπαγόμεναι’μέν ύπδ τούς 
Τούρκους άλλά πλούσιαι καί εύδαίμονες.Ή ’Ιωνία 
Σμύρνη, έμπορικωτέρα καί πολυαριθμοτέρα τών 
Αθηνών, είναι ήδη πρώτη μεταξύ τών Έλληνι
κών πόλεων.

Ή 'Ρώμη φιλοδοξωτέρα τών Αθηνών έδημιούρ- 
γησε τδ εύρύτερον καί διαρκέστερου κράτος τής 
άρχαιότητος, διότι έκτδς τών άλλων πλεονεκτημά
των ή ιστορία άποδείκνυσιν δτι είχε σπουδαίαν 
γεωγραφικήν θέσιν, ήτις ώφέλησεν αύτήν μάλλον 
κατά τδ παρελθόν ή κατά τδ παρόν. Ή οικουμέ
νη γή έφαίνετο σχεδόν πεοιωρισμένη ύπδ τών εύ-

ρωπαϊκών, άσιατικών καί αφρικανικών άκτών τής 
Μεσογείου. Ή Ιταλία, τδ Λάτιον καί ή 'Ρώμη ή
σαν τωόντι προνομιούχοι. Πράγματι ή 'Ρώμη εύ
ρίσκεται έν τώ μέσω τής Ελληνικής χερσονήσου 
έν ίση άποστάσει πρδς τδ Παλέρμον, τδ Μιλάνον, 
τήν Καρθαγένην, τήν Μασσαλίαν, τδν Δούναβιν 
καί τδν Άτλαντα, τάς στήλας τού Ήρακλέους 
καί τδν Βόσπορον, προσεγγίζουσα μάλλον πρδς 
τους πολεμικούς καί βαρβάρους τής Δύσεως λαούς 
ή πρδς τούς πεπολιτισμένους τής Ανατολής, επο
μένως έπιτηροΰσα έκ τοΰ πλησίον τούς έχοντας 
πρδς αύτήν έστραμμένον τδ βλέμμα. Σήμερον δτε 
είς τδν μεσόγειον κόσμον προσετέθησαν ό Ατλαν
τικός καί δ Ειρηνικός κόσμος ή 'Ρώμη είναι προ- 
οκαίρων πρωτεύουσα τού νεωτέρου τών Εύρωπαϊ- 
κών Κρατών, τοΰ ’Ιταλικού βασιλείου. Ήττον πο- 
λυπληθεστέρα τοΰ Ναυπλίου, έν τώ κέντρω τής 
Βενετίας, τοΰ Μιλάνου, τής Γενεύης, τής Φλωρεν
τίας καί τού Παλέρμου άνέλαβεν δπως δικαιολο- 
γήση τδν τίτλον τής πολιτικής μητροπόλεως, τήν 
άποξήρανσιν τών τελμάτων, άτινα ού μόνον περι- 
κλύουσι τήν άνάπτυξιν τού πληθυσμού αύτής άλ
λά καί άπομονοΰσιν αύτήν τών άλλων μερών τής 
Ιταλίας.

Ή 'Ρώμη, έγκαλειφθεϊσα υπό τών Εύρωπαίων 
κατελήφθη ύπδ τών βαρβάρων Γερμανών. Έπρό- 
κειτο νά διανεμηθώσιν δλην τήν Δύσιν, δτε έν 
τή Ανατολή άνεφύετο ή Κωνσταντινούπολή, ή 
'ΕΕΙηνικη ’Ρώμη. Κατά σύμπτωσιν άξιοσημείω- 
τον αί δύο αύται πόλεις εύρίσκονται έν τώ αύτώ 
βαθμώ πλάτους, 1 έπί δύο γειτονικών χερσοννή
σων. Τδ αύτδ έχουσι κλϊμα καί τά αύτά παρά- 
γουσι προϊόντα. Ή Θράκη γενομένη 'Ρωμυ.Ιία έ- 
κληρονόμησε τήν άκμήν τού Λατίου.

Διά διπλής χερσονήσου ήνου τδ εύρωπαϊκδν καί 
τδ άσιατικδν τμήμα τής άνατολικής διοικήσεως. 
'Η μία τών χερσοννήσων τούτων, έκείνη μάλιςα έν 
τώ άκρω τής όποιας ύπήρχεν ή πόλις τού Κων
σταντίνου, ήτο ή άναπόφευκτος όδδς, ήτις άπδ 
τού Δουνάβεως ήγε διά τού Σινγιδούνου (Βελιγρα
διού), Σαρδικής (Σοφίας) Φιλιππουπόλεως καί Ά- 
δριανουπόλεως πρδς τάς άπροσπελάστους χώρας 
τοΰ Εύφράτου καί Τίγρεως’ ή Κωνσταντινούπολή 
ήτο τοσοΰτο καλώς ώχυρωμένη ύπδ τής φύσεως 
ώστε καί αφού μετά τούς διαδοχικούς διαμελι- 
σμούς (395—I 204) έπαυσε νά ήναι πρωτεύουσα 
τού κράτους, έξηκολούθησεν έπί μακρδν διατελού- 
σα άνεξάρτητος, καίτοι οί Τούρκοι έκυρίευον τών 
άπδ τοΰ Δουνάβεως μέχρι Μαρίτσα χωρών.

Σήμερον φαίνεται· δτι καί τδ τουρκικόν κράτος 
έπεραίωσε τήν διάρκειαν τής ύπάρξεώς της.

Σημειώσωμεν δτι έζησαν άμφότερα βίον παρα-

1. Ή 'Ρώμη έχει πλάτος βόρειον 41° 33' 34", ή δέ 
Κων/πολις 41° Ο' 16".

πλήσιον. Έν διας-ήματι ήμίσεως αίώνος (1453— 
1520)0 Σουλτάνος Μωάμεθ Β'. Βαγιαζήτ Β'. Σελήμ 
ό Άγριος, Σουλεϊμάν ό μεγαλοπρεπής έκυρίευσεν 
δλων τών έπαρχιών,έν αϊς έβασίλευσεν ό Άρκάδιος 
καί οί τούτου διάδοχοι. Ήδη ή κυριαρχία αύτη 
κατακερματίσθη. ΝομΙμως Άο-ί εκτεταμένη, 
πράγματι δμως είναι περιωρισμένη έπί τών δύο 
άκτών τοΰΒοσπόρου, ένθα διαμένει ή’Οθωμανική 
δυναστεία καί οί Τούρκοι. "Ολη ή περίμετρος τού 
Τσάρ-δάγ, τοΰ ύψηλοΰ τούτου μετεωροσκοπείου τοϋ 
κράτους κατέχεται ύπδ τών Βοσνίων, τών Μαυρο- 
βουνίων, τών Σέρβων, απάντων Σλάβων τοΰ Νό
του, οϊτινες άπωθοΰσι τούς Τούρκους πρδς την Α
σίαν, έξ ής ήλθον πρδ τεσσάρων αιώνων μετά φυ
σιογνωμίας και δλως διαφόρων ήθών.

Γνωστδν δτι τδ άνατολικδν κράτος εύρίσκεται 
ήδη ούχί έν δημοπρασία άλλ’ έν συναγωνισμώ. 
Τίς μετά τούς 'Ρωμαίους (;) καί τούς Τούρκους 
Οά έπαναφέρη τδ ανατολικόν κράτος. Έκτδς τών 
’Οθωμανών, ίδο ύ οί Έλληνες, οί Σλάβοι, οί 'Ρου- 
μοΰνοι, οί 'Ρώσσοι.

Θά ίδωμεν δτι οί 'Ρώσσοι, οϊτινες πολλά όφεί- 
λουσι τώ Βυζαντινώ κράτει, θά Οελήσωσι νά δώ- 
σωσιν αύτδ νέαν μοναδικήν έκδοσιν έπηυξημένην. 
Οί δέ "Ελληνες τί δύνανται νά δϊίσχυρισθώσιν ; 
'Η εικονογραφία τής Ανατολής, ήτις άρκετά έ- 
τροποποιήθη άπδ τής έποχής τού Θεοδοσίου, τού 
Ιουστινιανού καί Ηρακλείου ώθεϊ αύτούς νά άρ- 
κεσθώσιν είς τδ λεκανοπέδιον τού ’Αρχιπελάγους’ 
άναμφιβόλως δέν είναι τούτο ή μερίς τοΰ λέον
τος. Οί Σλάβοι είναι πολυαριθμότεροι καί πολε- 
μικώτεροΓ άλλ’ ένταύθα πρόκειται μόνον περί 
τών μεσημβρινών Σλάβων, διαχωριζομένων άπό 
τών όμογενών αύτών διά τών'Ρουμούνων, Μαγυά- 
ρων καί Γερμανών. ’Ενταύθα πράγματι ύπάρχει 
Sv ρεύμα Σλάβων εύρισκόμενον μεταξύ τών λαών, 
οΰς ήριθμήσαμεν καί τών Έλλήνων. Έν τούτοις 
κατέχουσι τά στρατηγικώτερα μέρη καί ούδέν ά- 
πολήγει άνευ αύτών. Τί δέ νά είπωμεν περί τών 
'Ρουμούνων τών κατοικούντων τήν Τρανσυλβανίαν, 
Μολδαυΐαν, Βλαχίαν καί τήν παρά τού Δουνάβεως 
Βεσσαραβίαν. Είναι ήττον αποδεκτοί τών Έλλή
νων καί Σλάβων. Οί διακεκυρηγμένοι τής Τουρ
κικής κυριαρχίας λαοί είναι δλοι χριστιανοί "Ελ
ληνες’ ιδού δ,τι ήδη δύναται νά συνενώση αύτούς’ 
άλλ’ εύθύς μετά τήν νίκην νά έκπληρωθώσι τά 
δίκαια καί αί άπατήσεις τών φυλών τούτων.

Ή άπλουστέρα λύσις τού προβλήματος θ’ άπο- 
λήξη είς Ελληνικήν, Σλαβικήν καί 'Ρουμανικήν 
ομοσπονδίαν μέ πρωτεύουσαν τήν Κωνσταντινού
πολή. 'Η προτεραιότης θά μείνη είς τού; Έλλη
νας, ήττον πολυπληθείς άλλά μάλλον πεπαιδευ
μένους καί πλουσιωτέρους τών 'Ρουμούνων καί 
Σλάβων. Lcdovic DbAPEVRON.

Έπεται συνέχεια.



78 X Α Ω Ρ I Σ.
X Α Ω Ρ I Σ. 79

Χάριν τών φιλανθ&ν αναγνωστών τή; Χλωρίδο; ό κ. 
Κ. X. Μεταξβς παρεκλήθη νά πέμψη ήμΐν τεμάχιά τινα 
τήί άρτίιυς έν τή αιθούση τή; Αδελφότητος Μεγάλου 
'Ρεύματος άπαγγελΟείση; διαλέζεω; αϋτοΟ

2, τ. Δ.

ΠΕΡΙ ΤΑΝ ΦΑ’ΤΑΝ ΚΑΙ ΑΧΘΕΑΧ ΕΑ’ΤΟΣ
ΤΑΜ ΟΙΚΙΑΝ.

Έντδς τοϋ πλουσιωτέρου καϊ μεγαλοπρεπεστέ- 
ρου οικήματος τδ δάπεδον του δποίου καλύπτουσι 
πεποικιλμένοι βελούδινοι τάπητες καϊ τοΰ δποίου 
τούς τοίχους κοσμοΰσιν άνηρτημέναι ζωηραί εικό
νες καϊ υπερμεγέθη κρυστάλλινα κάτοπτρα, δπου 
τδ πάν αποπνέει τδν πλούτον, την εύπορίαν, τήν 
αφθονίαν, δπου υπερμεγέθη δοχεία έκ πορσελά
νης έπιδεικνΰσι κομπαστικώς τά έπ’ αυτών ιστο
ρικά ανάγλυφα, με πόσην χάριν και μέ πόσην ζω
ηρότατα θά έθαλλε και θά ήνθοφόρει κομψόν καί 
καλίφυλλον φυτόν; . . . Οί πλούσιοι τάπητες θά 
έθέρμαινον αύτδ, είς τά κρυστάλλινα κάτοπτρα θά 
ένοπτρίζετο φιλαρέσκως, αί ζωηραί εΙκόνες θά ώ- 
χρίων άπέναντι αύτοΰ καϊ τά ιστορικά ανάγλυφα 
θά έμετριοφρόνουν, διότι όσω πλούσια καϊ πολύ
τιμα και άν ώσι πάντα ταΰτα δέν έξισοΰνται δμως 
πρδς τδ θαλερόν εκείνο φυτδν, τδ δποΐον τά υπερ
τερεί κατά πολλά. Έπειδή, ένω αύτά ποοκαλοΰσι 
τδν θαυμασμόν μόνον τοϋ πτωχού, τδ φυτδν προ- 
καλεΐ πολλάκις καϊ τδν θαυμασμόν τοϋ πλουσίου, 
ένω αυτά άπαξ τοποθετηθέντα σπανίως ηυμοίρη- 
σαν τών περιποιήσεων αυτής τής οίκοδεσποίνης, τδ 
φυτδν θωπεύεται σχεδόν καθ’έκάστην, ενώ αυτά 
στεροϋνται ζωής, έν τώ φυτώ υπάρχει ζωή ! ! . . .

Έντδς έτοιμορρόπου πενιχρού οίκίσκου, ένθα 
βασιλεύει ή πενιχρότης, ή πτωχεία καί ή ένδεια, 
δπου διά κοπιώδους και βεβιασμένης έργασίας ή 
πολυπαθής χήρα και ή ατυχής ορφανή πορίζονται 
τά πρδς τδ ζήν, πάν μέρος καί πάσαν γωνίαν τήν 
δποίαν δέν έπέτρεψεν αΰταϊς ή ένδεια νά κοσμή- 
σωσι δι’ ένδς αψύχου ό'ντος, ή ολιγάρκεια, ή έργα- 
σία καϊ ή υπομονή τοίς υπέδειξαν τδν τρόπον δ
πως έκ μικύλου σπέρματος προαγαγοϋσαι καί ά- 
ναθρέψασαι ευθαλή φυτά μες-ά χυμού καί ζωτι- 
κότητος, κοσμήσωσι καϊ τδ μέρος εκείνο τδ πενι
χρόν, τδ όποιον τώρα υπερήφανου άμιλλάται πρδς 
τά μάλλον κεκοσμημένα μέλαθρα ! . . .

Ή ώραιοτέρα λοιπδν, φυσικωτέρα καϊ ζωηροτέ- 
ρα διακόσμησις μιάς οικίας, είτε πλούσιας, είτε 
πτωχής, είναι πολλάκις θαλερόν καϊ έπίχαρι φυ
τδν, μία ευθαλής καί στιλπνόφυλλος Καμελλία, 
δύο δοχεία άργυροφύλλων Βεγονιών, γάστραι τι- 
νές αειθαλών κ/υζο.το<ί<ω>· καϊ φυτά κομψών καϊ 
χαριεσσών Ί συ λεπίδων.

Διά νά γίνω καταληπτότερος, Κυρίαι κ/ι Κύριοι, 
θά αναφέρω ώς φυτά τοϋ καλλωπισμού τών οικι
ών παραδείγματα τοίς πάσι σχεδόν γνωστά καϊ 
Οά άποφύγω οσον ενεστι τούς έπις-ημονικούς δρους.

Καϊ πρώτον μέν δυνάμεθα νά διαιρέσωμεν τά 
έντδς τών οικιών καλλιεργούμενα φυτά είς δύο 
ιδιαιτέρας κατηγορίας’ είς θερινά φυτά καϊ είς γει- 
μερινά φυτά. Καίτοι δέ ή σημερινή ημέρα είναι 
ΨυΧΡ«> β?°χερά καϊ χειμερινή, ημείς δμως έχομεν 
πλέον ς-αθεράν τήν πεποίθησιν δτι διά τοϋ Μαρτίου 
εϊπαμεν πλέον τδ ύστατον γαΐμε είς τδν παραδό- 
ξως πως φιλάνθρωπον καί φιλόπτωχου έφετεινδυ 
χειμώνα’ διά τοϋτο λοιπδν άρχόμεθα άπδ τών 
πλησιεστέρων ήμΐν, ήτοι άπδ τών θερινών φυτών.

Πας φιλανθής δστις έπιθυμεϊ νά έχη καϊ νά πι- 
ριποιήται άνθη έντδς τής οικίας αύτοΰ κατά τδ θέ
ρος, δύναται νά προμηθευθή περϊ τά μέσα τοΰ ’Α
πριλίου διάφορα είδη φυτών νεαρών είσέτι, καϊ 
εύεκτικών. Τά συνηθέστερα δμως τούτων εΐναι τά 
λεγόμενα ΒεγονΙαι* φυτά διακρινόμενα έκ τών 
ζωηρών καϊ ποικιλοχρόων αύτών φύλλων, τά 'Ηλιο
τρόπια κοινώς λεγόμενα Βανίλλη, τά Γεράνια τά 
Καρυόφυλλα αί Φουζίαι,^ πολλά φυτά ποώδη καϊ 
χλοερά ώς τά γνωστά Λυχοπόδια καϊ τόσα άει- 
ζύω>·, τά 'Ρόδα, άφοΰ δέ καταρτίση τοιαύτην 
συλλογήν φυτών δέον νά έκλέξη τδν φωτεινώτερον 
θάλαμον τοϋ δλου οίκου του, νά τοποθετήση αύτά 
έπϊ βαθμιδών, καϊ έκεϊ νά συγκέντρωση δλην αύ- 
τοϋ τήν προσοχήν καϊ περιποίησιν. Τά μνημονευ- 
θέντα φυτά εΐναι τά κοινότερα καϊ συνηθέστερα, 
άλλά σημειωτέον δτι κοσμοΰσιν έτι καλλίτερον 
μίαν αίθουσαν πολλά είδη τής οικογένειας τών 
Ί'οινιχοειδών3, τά όποια διακρίνονται έκ τοΰ με
γαλοπρεπούς άειπρασίνου αύ .-ών φυλλώματος, τδ 
όποιον μάλιστα έντός μιάς αιθούσης δίδει άποψιν 
δλως μαγευτικήν.

1. Βεγονία (Begonia) Φυτόν άειβαλέ; και σύνηΟες 
όνομασΟέν ούτω; άπό τοΰ άνακαλύψαντο; αύτό Διοικη- 
τοΰ τοΰ άγιου Δομίνικου καλούμενου Μιχαήλ Βεγόν 
(Michel Begon.)

2. Φούξια (Fuchsia-» Φυτόν γνωστόν τοΐ; πδσι, κοι
νώς καλούμενου Σκουλαρίκι όνομασθέν εέ ούτω; άπό 
τοΰ ονόματος Βαυαροϋ Ιατροΰ Λεονάρου Φούξ (Leonard 
I'ouehs) εί; ον άφιερώθη υπό τοΰ άνακαλύψαντος αύτό 
Βοτανικού.

3 I’alniicrs·

Τά κυριώτερα, ών έχουσιν άνάγκην τά φυτά ταΰ
τα εΐναι έν περιλήψει τά έξής. Έκτδς τοΰ κυριω- 
τέρου, δπερ εΐναι τδ φωτεινόν τής αιθούσης, πρέ
πει πρδς τούτοις νά μή έχη τις δι’ αύτά ώρισμέ- 
νην έποχήν ποτίσματος, δπως πράττουσι τινες, άλ
λά νά δίδη είς αύτά τδ άπαιτούμενον ύδωρ οσά
κις έχουσιν άνάγκην καϊ ξηραίνεται ή έπιφάνεια 
τής έντδς τής γάστρας γής, τδ ύδωρ δέ τοϋτο νά 
μή ηναι πηγαΐον ψυχρόν, άλλά νά έχη τήν αύτήν 

θερμοκρασίαν έν ή διατελεΐ τδ φυτδν καϊ νά ηναι 
ύδωρ βροχής ’ό εν έλλείψει αύτοΰ τδ πόσιμον, διό
τι έκτδς τοΰ δροσίσματος, τδ πότισμα έχει μεγα- 
λητέραν καϊ σπουδαιοτέραν υπηρεσίαν τήν τής 
τροφής. Έκαστος δέ ήμών γνωρίζει δτι τά Ορε- 
πτικώτερα νερά είναι τά τής βροχής καϊ τά πό
σιμα, ένώ τδ πηγαΐον έμπεριέχει ούσίας βλαβεράς 
πρδς τούτοις δέ δέν έχει τήν δύναμιν νά διαλύη 
καϊ νά συμπαρασύρη έκρέον τόσας έπιβλαβεΐς διά 
τδ φυτδν καϊ πεπηγυίας υλας, τάς όποιας εύκόλως 
διαλύουσι τδ τής βροχής καϊ τδ πόσιμον. Άπλού- 
στατον παράδειγμα τής Οεωρείας ταύτης φέρω τδν 
σάπωνα, ό όποιος εύκολώτερον διαλύεται διά τών 
ύδάτων τούτων ή διά τοΰ πηγαίου’ έπειτα πρέ
πει νά άερίζη τδ δωμάτων πάντοτε οσάκις τδ έ- 
πιτρέπει ό καιρός, διότι τά φυτά ώς σώματα έν- 
όργανα έχουσιν ανάγκην καθαρού άέρος δπως άνα- 
πνέωσιν εύαρέστως’ νά καθαρίζη συνεχώς τά φυτά 
είς δλα τά μέρη ώς καϊ τά δοχεία αύτών διά νά 
γίνηται ή συνήθης έξάτμισις έκ τών πόρων τών 
δοχείων’ νά μ.ή κατακλίνηται έντδς τής αιθούσης 
ή τοΰ δωματίου, διά δύο λόγους, διότι βλάπτει έν 
πρώτοις εαυτόν, κατά δεύτερον δέ λόγον καί τά 
φυτά ... νά μή άλάσση συνεχώς τάς θέσεις τών 
φυτών, καϊ νά προσπαθή πρδ πάντων δπως μή 
έπικάθηται τών φύλλων αύτών δ κονιορτδς, δστις 
προξενεί μεγίστην βλάβην διότι κλείει τά είς τά 
φύλλα στόματα, τούς πνεύμονας δηλονότι τοΰ φυ
τού, ώστε τδ φυτδν μή δυνάμενον πλέον νά έξατ- 
μίση καϊ νά άναπνεύση κινδυνεύει ώς καϊ ό άνθρω
πος νά άποθάνη έξ άσφυξίας ....

Ώς βλέπει πάς τις ή περιποίησις τών θερινών 
φυτών διά πολλούς λόγους εΐναι εύκολος, πρδ πάν
των δμως διότι κατά τήν έποχήν τοΰ θέρους γίνεται 
ή γενική βλάστησις, τοϋτο δέ συντελεί μεγάλως 
επειδή τδ φυτδν ύπείκει εις φυσικόν νόμον, καϊ 
διά τοϋτο περιποιείται αύτδ εύκόλως καϊ ή έλα- 
χίστην γνώσιν φυτοκομίας έχουσα οικοδέσποινα’ 
δέν έχει δμως ούτω καϊ ή τών χειμερινών, διότι 
τότε τά πλεΐστα φυτά ήσυχάζουσι, κατά τδ μάλ
λον καί ήττον φυλλορροΰσι, ώστε καϊ ή έκλογή 
αύτών άκόμη εΐναι δύσκολος, ένεκα δέ τής ιδιαι
τέρας Οερμάνσεως, ής έχουσιν άνάγκην εΐναι καϊ 
σχετικώς δαπανηρά, πρδς τούτοις σπάνια είναι τά 
φυτά τά άνθίζοντα έν καιρώ χειμώνος, έκτδς τών 
Καμελλιών, αϊτινες ύπείκουσιν είς κοινήν τινά πα
ροιμίαν καϊ διά τοϋτο «σπάνιαι ούσαι είσί καϊέπι- 
θυμιταϊ», κατόπιν δέδλων τούτων τών δυσχερει- 
Θν ^"έρχεται έπίσης καϊ ή δυσκολία τοϋ φωτισ
μού, τοΰ ποτίσματος, τής αλλαγής τοϋ άέρος. 
Μεθ’ δλας δμως ταύτας τάς δυσκολίας θά προσ- 
παθησωμεν νά υποδείξωμεν πώς εΐναι δυνατόν νά 
θελγη τις τήν όρασιν αύτοΰ, βλέπων έξω μέν, χι- 
ύνας, πάγους, κρύσταλλα, κλώνους άπεξηραμένους 
καϊ γυμνούς, έντδς δέ τής αιθούσης αύτοΰ φύλλα 

χλοερά, άνθη εύοσμα καϊ φυτά| θαλερότατα !. . . 
"Ολα τά φυτά τά έχοντα φύλλωμα πράσινον 

άειθαλές καϊ στιλπνόν ώς τά Φοινιχοειδϊ/, τά Φρύ- 
νια, τά Κακτοειδή κτλ. δύνανται νά κοσμώσι ά
νευ φόβου κατά τδν χειμώνα τάς αίθούσας υμών, 
τινά μάλιστα τών παχυφύλλων φυτών διέρχονται 
χρόνους όλοκλήρους έντδς τών οικιών έφαρμοζομέ- 
νων τών άνωτέρων τρόπων τής διατηρήσεως' ταΰ
τα είσίνοί Κάκτοι, αί Όπουντίαι  ̂,τά ίπίφυλλα^ 
φυτά τινά Αλόης,3 Άγάβης* καί τά παραπλή
σια αύτής, πρδ πάντων δμως δέον νά έφαρμόζη- 
ται ό έξής κανών: έπειδή διηρέσαμεν τά φυτά, 
πρέπει τά κατά τδν χειμώνα κοσμοΰντα νά ηναι 
κατά τδ θέρος έν υπαίθρω, έκτεθειμένα δηλ. είς 
τήν φυσικήν αύτών θέσιν διότι τοιουτοτρόπως κερ- 
δίζουσι κατά τδ θέρος πάν δ,τι άπώλεσαν κατά 
τδν χειμώνα. Καϊ αύτά μέν διά τά φυλλώδη φυ
τά άλλά δέν δύναται άρα γε νά έχη τις καϊ άνθη 
έν καιρώ χειμώνος; Μάλιστα’ δύναται δέ νά έκ
λέξη πρδ πάντων τά βολβώδη φυτά ώς τα Λει~ 
ριόμορφα, τά έκ τής οικογένειας τών Κρινοειδών, 
ώς τούς 'Υακίνθους, Ναρκίσσους, τά Λειριά καϊ 
συγγενή αύτών. . . .

Τά φυτά ταΰτα καλλιεργούνται κατά δύο τρό
πους απλούς καϊ εύκόλους, άνθίζουσι δέ πρωϊμό- 
τατα.

Ό πρώτος εΐναι ό άπλούστερος καϊ ό συνηθέ- 
στερος.

Προμηθεύεται τις περϊ τά μέσα Νοεμβρίου βολ
βούς τινάς τών είρημένων φυτών, πρδς τούτοις δέ 
φιάλας έπϊ τούτω τώ σκοπώ κατασκευαζομένας 
καϊ έχούσας τδ στόμιον ίκανώς εύρύ. Άφοΰ χύση 
ύδωρ βροχής έντδς τής φιάλης πληρών αύτήν περϊ 
τά °/6 προσαρμόζει κατόπιν έπϊ τοϋ στομίου τδν 
βολβόν είς τρόπον ώστε νά μή εισέρχεται δ άτ- 
μοσφαιρικδς αήρ’ άν δέ ή τοιαύτη προσάρμοσις εΐ
ναι ώς έκ τοΰ μεγέθους δύσκολος τότε πληροί τδ 
κενόν διά τεμαχίου υφάσματος έμποδίζων ούτω 
τήν σήψιν. Θέτει κατόπιν τάς φιάλας ούτως έχού
σας είς τδθερμότερον μέρος τής αιθούσης αύτοΰ καϊ 
μετ’ ολίγον χρόνον βλέπει μέ εύχαρίστησιν αυτού 
έντδς μέν τής φιάλης νά προχωρώσιν λεπτοφυείς 
έκλευκοι ρίζαι, έν δέ τώ ατμοσφαιρικό) άέρι φύλλα 
προαγόμενα καϊ έπιδεικνύοντα έν τώ κέντρο) αύ
τών άνθησαν έπειδή καί καλλίχρουν. . . . Ό δεύ
τερος τρόπος εΐναι κηπουρικώτερος.

Περί τδν Νοέμβριον φυτεύει τις τούς βολβούς 
έντδς γαστρών έχουσών γήν ούσιώδη, παχείαν καί 
λιπαράν, άναλόγως δέ τοΰ μεγέθους αύτών έκλέ- 
γει τήν γάστραν ώς καϊ τδ βάθος τής φυτεύσεως, 
εΐτα σκάπτει έν τώ κήπω του λάκκον έχοντα βά
θος ένδς πήχεως καί κατατάττει έντδς αύτοΰ τά

1. Φραγκοσυκή. 2. εΐοο; κάκτου (epipliyum)] 3. πα- 
χύιρυλ. (Aloe) 4 παχύ®. (Agave).
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φέροντα τού; βολβούς δοχεία. Τούτων ούτως έχόν- 
των ρίπτει έπ’ αύτών καί πληροί τόν λάκκον διά 
φύλλων ξηρών, κατόπιν δέ χύνει άφθονον έπ’ αύ
τών ύδωρ τό δποΐον επιφέρει τήν σήψιν τών φύλ
λων, ήτις έπερχομένη βαθμηδόν θερμαίνει τόν λάκ
κον καί τοιουτοτρόπως προκαλεΐ την βλάστησιν 
πρωιμωτέραν. Μετά δύο το πολύ μήνας έξάγει καί 
καθαρίζει τά τε δοχεία καί τά φυτά, τά όποια 
είναι είς μέσην άνθησιν, ώστε ώς άμα φέρφ ταύ- 
τα έντός τής αιθούσης αύτοΰ, δύναται νά άναμέ- 
νη μετ’ δλίγας ήμέρας άνθησιν δλως πλήρη...........
"Οσον άφορφ την καλήν διατήρησιν όλων τούτων, 
άφοΰ προηγουμένως έφαρμόση τις δλα τά τών θε
ρινών δέον νά προσέχη δπως τό πότισμα γίνηται 
προσεκτικώτερον κα'ι δι’ύδατος ούχί πηγαίου, άλ
λά τής βροχής έχοντος την αύτήν θερμοκρασίαν 
τοΰ έπί τούτω θερμασμένου δωματίου................

"Οταν τέλος άποφασίστ) τις νά περιποιήται τά 
φυτά έντός τής οικίας αύτοΰ δέον νά λάβη ύπ’ δ- 
ψιν δτι πρέπει νά ποίρέχη αύτοΐς τάς ιδίας περι
θάλψεις, άς θά παρεΐχεν εις ένα φιλάσθενον όν, 
τό δποΐον δέν εύρίσκεται έν τή φυσική αύτοΰ εύ- 
εκτική καταστάσεΓ διότι τά φυτά δέν έπλάσθη- 
σαν έντός τών οικιών άλλ’ έφύησαν καί έβλάστη- 
σαν είς άτμοσφαΐραν καθαράν δπως άναπνέωσιν ά- 
έρα καθαρόν καί δπως μή στερώνται τών τοσού- 
των τής φύσεως αγαθών καί καλλονών, δι’ών έκόσ- 
μησεν δ Πάνσοφος τής Κτίσεως δημιουργός δλον 
γενικώς τόν κόσμον. ’Εννοείται δέ δτι τά μνημο- 
νευθέντα φυτά δέν θά ήδυνάμεθα νά καλλιεργή- 
σωμεν μόνον έντός τών κήπων μας, διότι δντα αύ- 
τοφυή τής Κίνας, τών Άνατολ. Ινδιών,τήςΜεσημ. 
’Ιαπωνίας καί τής Νοτίου ’Αμερικής δέν δύνανται 
νά διέλθωσιν έν ύπαίθρω τούς ψυχρούς χειμώνας 
τών ήμετέρων κλιμάτων δπως εις τών ένταΰθα ι
θαγενών θά άπέθνησκεν έκ τοΰ ψύχους έάν ήτο ή- 
ναγκασμένος νά έκτεθή είς τούς παγερούς χειμώ
νας τής παγεράς Σιβηρίας..........

"Οσα έν δλίγοις περί τών «έντός τών οικιών φυ
τών καί άνθέων» άνέφερα προσεπάθησα νά τά έκ- 
φράσω διά φράσεων άπλών καί διά λέξεων συνή
θων άποφεύγων τάς τετορνευμένας φρασεολογικάς 
προτάσεις καί τούς άκαταλλήλους διά τάς τοιαύ- 
τας διαλέξεις έπιστημονικούς ορούς. Μοι έφάνη ό
τι ποιών ταΰτα θά δμοίαζα τούς ψάλτας έκείνους 
τών έκκλησιών ημών, οΐτινες έκβάλλουσι τάς φω- 
νάς δπου δέν πρέπει, έκεί δέ δπου πας τις είς τήν 
θέσιν αύτών θά έψαλλε γεγωνυΐα τή φωνή αύτοί 
μέ έρανον ύποτονθορύζουσι τόνον τό! «ψυχή μου 
ανάστα τί καθεύδεις;» ένώ δ εύλαβής Χριστιανός 
βαρυνθείς έκ τοΰ άφορήτου τυπικού τόνου χαθεύ- 
δει εντός τοΰ στασιδιού αύτοΰ, ύπνώττων νήδυ- 
μον, δυνάμενος δικαίως νά λογισθή έπίδοξος διά
δοχος τοΰ ήρωος τής γνωστής Κωμωδίας καθ’ ήν 
« Τό σύνθημα είναι ροχαλητό » !. . .

ΙΣΤΟΡΙΑ TUX ΚΥΡΙΔΝ 0X0MATHN.

’Εάν θελήση τις ν’ άνεύρη τήν καταγωγήν τών 
κυρίων δνομάτων δέον ν’ άνατρέξη είς τήν προκα- 
τακλυσμιαίαν έποχήν. Έν αρχή τής Γενέσεως 
βλέπομεν πράγματι δτι δ πρώτος άνήρ έκαλεϊτο 
Άδάμ, ή δέ πρώτη γυνή Εύα. Παρά τοΐς Έβραί- 
οις τά δνόματα είχον πολλάς σημασίας- ού
τως Άδάμ έσήμαινε συγχρόνως άνθρωπος καί γή 
καί τήν γήν έξ ής έπλάσθη. Αί λατινικαί λέξεις 
liomus et homo, αΐτινες σημαίνουσι γή καί Αν
θρωπος έκφράζουσι τήν σχέσιν ταύτην τής δμοιό- 
τητος. Εύα σημαίνει μήτηρ τών άνθρώπων, ΜωΟ- 
σής δ σωθείς έκ τών ύδάτων. Τά δνόματα τών 
πατέρων δέν έφερον οί υιοί- τοΰ Νώε οί υιοί ήσαν 
δ Σήμ, δ Χάμ καί δ Ίάφεθ- τοΰ Αβραάμ δ ’Ι
σαάκ, τοΰ Δαβίδ δ Σολομών κτλ.

Οί "Ελληνες Sv μόνον έφερον δνομα Ζ Σοφοκλής, 
Εύριπίδης, Περικλής, Σωκράτης. Τά δνόματα τών 
ηρώων τοΰ 'Ομήρου έχουσιν έπόμενα τά τών πα
τέρων αύτών. Εκτωρ δ υιός τοΰ Πριάμου, Άχιλ- 
λεύς δ υίός τοΰ Πηλέως, Διομήδης δ υιός τοΰ Τη- 
δέως, άλλά δέν ύπήοχε παρ’ αύτοΐς, δπως σήμε
ρον, οικογενειακόν όνομα. Ούτως δ υίός τοΰ Ά- 
χιλλέως Νεοπτόλεμος ούδέν έφερεν έπώνυμον ά- 
ναμιμνήσκον τόν πάππον αύτοΰ Πηλέα. Τά αθροι
στικά Άτλαντίδης, Δαναίδης σημαίνουσι τό σύ- 
νολον τών θυγατέρων τοΰ Άτλαντος καί Δαναού 
ούχί δέ καί πολλάς γενεάς έξ αύτών καταγομέ- 
νας.

Τούναντίον παρά τοΐς 'Ρωμαίοις ύπήρχον έν 
χρήσει οικογενειακά δνόματα. Τά gens Tullia, 
gens Cornelia συμπεριελάμβανον τό σύνολον 
τών άτόμων τών άνηκόντων είς τήν οικογένειαν 
τών Τουλλίων καί τών Κορνηλίων. "Εκαστος ρω
μαίος είχε συνήθη τέσσαρα προσηγορικά : 1 ον τό 
praenoineil δηλαδή τό βαπτιστικόν δνομα (Μάρ
κος, Πούπλιος, Σέξτος,) 2ον τό nomen τό οικο
γενειακόν δνομα προσδιορίζον τό γένος είς 8 ανή
κε τό άτομον (’Ιούλιος Κορνήλιος) 3ον τό cogno
men δνομα ίδιότητος ή ελαττώματος φυσικού ή 
ήθικοΰ τοΰ άτόμου- ούτως είς τήν οικογένειαν τοΰ 
Κλαυδίου ύπήρχεν δ Κλαύδιος CoacilS (τυφλός)καί 
δ Κλαύδιος Pulcher (ωραίος). Ό διασημότερος 
τών 'Ρωμαίων £ητόρων δ Μάρκος Τούλλιος, ώνο- 
μάσθη Cicero (έχων ερέβινθον) διότι είχεν έπί 
τής ρινός του έξόγκωμα δμοιάζον πρός ερέβινθον. 
Ό λατΐνος ποιητής ’Οβίδιος ώνομάσθη Naso διό
τι ή ρίς του έξήρχετο τών συνήθων δρίων. Σήμε
ρον έτι Nasone σημαίνει ίταλιστί μεγάλη ρίς 
καί δίδοται ώς έπώνυμον είς τον έχοντα τοιαύ- 
την. Καί τέλος 4ον τό agnomen προσώνυμον 
διδόμενον ώς τιμητικόν πρός άνάμνησιν άξιοση- 
μειώτου τινός νίκης ή μακράς έκστρατείας περαι- 

ωθείσης καλώς. Ουτω τά ονόματα ’Αφρικανός, 
Γερμανικός, Βρεταννικός, ’Ασιατικός, Μακεδονι- 
κόο προστεθειμένα είς τό τέλος δνόματός τίνος 
σημαίνουσι τόν νικήσαντα έν τή έκστρατεία τής 
’Αφρική:, Γερμανίας κτλ. Ό ύπατο; Αούκιος Αι
μίλιος Παύλος, δτε έκυρίευσε τής Σαμοθράκης 
καί έπολιόρκησεν δλόκληρον τήν Μακεδονίαν ώνο
μάσθη Μακεδονικός. Ό Πούπλιος Κορνήλιος Σκη- 
πίων, δζ-ις ένίκησε τόν ’Αννίβαν έν Ζάμα, ώνομά
σθη 'Αφρικανός.

Αί ^ωμαΐαι γυναίκες έφερον μόνον τό οικογε
νειακόν αύτών δνομα κατά θηλυκόν γένος (Σεμ- 
πρωνία, Τουλλία, Ιουλία).

Ή μήτηρ τών Γράκχων έκαλεϊτο Κορνηλία. 
Έάν ύπήρχον δύο κόραι είς τήν αύτήν οικίαν ή 
μεγαλειτέρα ώνομάζετο major, ή δέ μικροτέρα 
minor. Έάν ύπήρχον πλείονες ή μεγαλειτέρα ώ
νομάζετο έν τφ οϊκω τών Κορνηλίων π.χ. Κορ
νηλία prima, ή δευτέρα Κορνηλία seCUllda, ή 
τρίτη Κορνηλία teilia καί ούτω καθεξής.

Οί πρώτοι χριστιανοί ειχον μόνον βαπτιστικόν 
δνομα (Πέτρος, Άνδρέας, ’Ιάκωβος, Σίμων). Ε
πειδή δμως πολλά άτομα έφερον τό αύτο δνομα 
έκρίθη άναγκαϊον νά προσθέσωσι καί τινα έπίθε- 
τα. Τά έπίθετα δέ ταΰτα έλαμβάνοντο ή έκ τοΰ 
δνόματός τού πατρός (Πέτρος δ υίός τοϋ Ίωάν- 
νου) ή έκ τής πατρίδος (Γρηγόριος δ Ναζιανζινός) 
ή έκ φυσικής τίνος ίδιότητος (Διονύσιος δ Μικρός) 
ή έξ ήθικής (’Ιωάννης δ Χρυσόστομος) δνομασθείς 
ουτω διά τήν εύγλωττίαν του.

Παρά τοΐς Φράγκοις τά ονόματα ειχον σημα
σίαν τινα: Κλοδίων έσήμαινε Ινδοζος’ Μεροβαΐος 
περίφημος πολεμιστής' Χιλδέρεχος γενναίος έν 
τή Κλώβις διάσημος πολεμιστής' Γοτρά-
νος ισχυρός έν τή μάχη Δαγοβέρτος λαμπρός 
ύς ή ήμέρα.

Έπί τού Καρλομάνου ή χρήσις τών έπιθέτων 
είσήχθη εις τήν αύλήν. Ό μέγας αύτοκράτωρ έν- 
θουσιώδης φίλος τών 'Ελλήνων καί Λατίνων εύη- 
ρεστεΐτο άκούων ονόματα τής άρχαιότητος ή τή; 
έποχής του- αύτός άπεκαλεϊτο Ααθίδ, δ δέ διδά
σκαλός του Άλκουΐνος, δ σοφώτερος τής έποχής, 
δστις έδίδασκεν αύτώ ρητορικήν, διαλεκτικήν καί 
αστρονομίαν, ώνομάζετο Άλθϊνος.

Κατά τόν μεσαίωνα οί τιμαριώται έλάμβανον 
δνόματα έκ τών ιδιοκτησιών των. Ούτως ιδιοκτη
σία τις ώνομάζετο Rochebrune, δ δέ κύριος αύ
τής Raoul de Rochebrune. Ένταΰθα δλα τά 
δνόματα πόλεων, γαιών καί δασών προσηρτώντο 
είς τά βαπτιστικά τών βαρόνων καί τών τιμαρι
ούχων ιπποτών. Οί βασιλείς έφερον μόνον τό βα- 
πτιστικόν αύτών δνομα: Λουδοβίκος, Κάρολος, Φί
λιππος έλέω θεού, βασιλεύς τής Γαλλίας. Οί έπί- 
σκοποι είχον τό βαπτιστικόν μετά τού ονόματος 
τής έπισκοπής των : ’Ιωάννης έπίσκοπος *Ελνης, 

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

Παύλος έπίσκοπος Τουλώσης. Μέχρι τοΰ 1Ζ' αίώ- 
νος αί γυναίκες ώνοματίζοντο διά -ςοΰ βαπτιστι- 
κοΰ, παρ’ ςο προσετίθετο τό τοΰ πατρός ή τοΰ 
συζύγου αύτών: Ματθίλδη θυγάτηρ 'Ροβέρτου τοΰ 
Έστάγκου, Κλοτίλδη σύζυγος Ήρακλέους τού Πο- 
λυνςάκου.

Τά ονόματα τών μή εύγενών προσδιωρίσθησαν 
μόλις έπί τής έποχής Φραγκίσκου τοΰ Α’. διά 
διατάξεως τοΰ Villers-Cotterets (αΰγουστος 
■1559), δστις παρήγγειλε τούς ιερείς νά έγγρά- 
φωσι τά ονόματα τών βαπτιζομένων πιστών. Ε
πειδή δέ οδτοι δέν ειχον κτήματα έλήφθησαν τά 
έπίθετα αύτών έκ τών φυσικών ή ήθικών αύτών 
ιδιοτήτων- τοΰ επαγγέλματος λ.χ. τοΰ τόπου τής 
γεννήσεως ή κατοικίας, τής ηλικίας, τοΰ χαρα- 
κτήρος καί τών φυσικών ιδιοτήτων ή έλαττωμά- 
των. Ούτω πως: έπάγγελμα Marchand, Le 
barbier, Tairre κτλ. τόπος γεννήσεως Le bre- 
ton, Catalan, Poitevin κτλ. χαρακτήρ Lebon 
Bon, Mechant κτλ. ιδιότητες Beau, Le noir 
Rons’seau κτλ.

Πολλά δνόματα παράγονται έκ τής φύσεως ώς 
La fontaine, Montagne, Rossignol κτλ. 
Πλεΐστα δέ έκ διαφόρων άντικειμένων ύπό τοΰ 
άνθρώπου κατασκευαζομένων ώς La porte, La 
fenestre κτλ.

Διάταγμα τοΰ Ερρίκου Β'. τώ 1555 άπηγό- 
ρευσε τήν μεταβολήν τοΰ δνόματός άνευ βασιλι
κής εγκρίσεως. Τά γενικά κράτη τοΰ 1664 δεε— 
κήρυξαν δτι οί εύγενεΐς δέον νά ύπογράφωσι τά 
οικογενειακά αύτών δνόματα καί ούχί τά τών τι
μαρίων των. ’Ήρξατο δέ ήδη ή χρήσις τοΰ προσ- 
θέτειν παρά τώ βαπτιστικώ, δνόματα πόλεως ή 
χωρίου καί προσποιεΐσθαι ούτω τόν εύγενή. Μεθ’ 
δλας τάς βασιλικάς διατάξεις ή κατάχρησις αύτη 
έξηκολούθησε. Ιδού τί λέγει δ La Βΐ’ΙίνέΓβ περί 
τής αλλαγής τών δνομάτων. «Πολλοί άνθρωποι, 
λέγει, φέρουσι τρία δνόματα φοβούμενοι μήπως 
χαθώσι" έχουσι Sv διά τήν έξοχήν, έτερον διά 
τήν πόλιν καί έτερον διά τήν ύπηρεσίαν των. 
"Ετεροι έχουσιν Sv δνομα δισύλλαβου είς τό δ
ποΐον προσθέτουσιν έτερα δνόματα εύγενείας κα
θόσον αύξάνει ή περιουσία των. Ούτος, διά τής 
άφαιρέσεως μιας συλλαβής, σχηματίζει έκ τού 
αφανούς δνόματός του Sv ένδοξον- εκείνος διά 
τής άλλαγής ενός γράμματος μεταβάλλεται 
καί γίνεται άντί Σύρος Κύρος. Άλλοι παραι- 
τοΰσι τά δνόματά των, τά δποΐα ήδύναντο νά 
διατηρήσωσι καί λαμβάνουσιν άλλα ώραιότερα, 
διότι καθ’ έκάστην γίνεται λόγος καί περί αύτών 
ώς καί περί τών μεγάλων άνδρών, οΐτινες φέρουσιν 
αύτά.»

Τί θά έλεγεν δ La Bl’Uyere έάν έζη είς τάς 
ημέρας μας ! Όπόσοι φέρουσιν ένδοξα δνόματα, 
άτινα κηλιδοΰσι διά τής διαγωγής των καί κατα- 
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φρονούσι τους γενναίους άνδρας, οϊτινες έχουσιν 
έ'/ piror ά<ρα?ίς oropa 1.

1. Περί τή; καταγωγή; τ&ν έλληνικών ονομάτων 
Οά ένδιατρίψωμεν έν τφ προσεχεΤ φυλλαδίψ.

(’Εκ τοΟ ΓαλλικοΟ.)
Α·

Η ΙΙΛΡΙΣΙΑΜΙ ΑΈΑΛΊΣ.

Μετάφρασες τής Σαπφοΰς Γ. Μοστράτον.
Ή κυρία 'Ρωμανού είχεν ήδη παραθέσει έπι 

τής τραπέζης τοϋ εστιατορίου αυτής τά πρδς εξο
χικήν εκδρομήν ώρισμένα εφόδια και άπεπεράτου 
τάς προπαρασκευάς, δτε ή Ουγάτηρ αυτής Έ
στέλλα εΐσήλθε δρομαία, λυσίκομος και ατη
μέλητος.

— Μήτερ, μήτερ, σπεύσατε λοιπόν, έφώνησεν 
αυτή' πανταχοϋ σάς ζητώ’ βοηθήσατέ μοι νά έν- 
δυθώ.

— Πώς, δέν ήτοιμάσθης άκόμη; είπεν έκπε- 
πληγμένη ή κυρία 'Ρωμανού- άλλ’ ώ δυστυχής ! 
λίαν άργά είς τδ πλοϊον θά φθάσωμεν.

— Μή φοβεΧσθε, είπεν ή νεάνις- δέν θά μάς 
συνοδεύση ή δεσποινίς Στέλλα Περνώ; Καί μήπως 
μία Παρισεανή νεα,κις δέν θά μάς έχη νά περι- 
μένωμεν;

— Καί μάλιστα δταν είνε καλλιτέχνις, είπεν 
ή κυρία 'Ρωμανού, κομβώνουσα τήν έσθήτα τής 
θυγατρδς αυτής- διότι λέγεται δτι τά πάντα έ
μαθε. . .

— Έκτδς τού ν’άποκτήση προίκα, έπανέλα- 
βεν ή Έςέλλα περιφρονητικούς- φαίνεται δτι ούδέν 
εχει- αύτή ή θεία της μοί τδ ώμολόγηϊε.

— Καί άντί ν’άναδείξωσιν αύτήν καλήν οι
κοδέσποιναν, ύπέλαβεν ή κυρία 'Ρωμανού, τήν έδί- 
δαξαν νά κυμβαλίζη, νά άδη, νά λαλή ξένας 
γλώσσας. Ιδού τί δνομάζουσιν καλήν άνατροφήν- 
τδ γινώσκειν τά λάμποντα καί ούχί τά ώφέλιμα.

— Ώ ! στοιχηματίζω ότι όμιλεΧτε περί τής 
δεσποσύνης Περνώ, ήκοόσθη φωνή λέγουσα δπι- 
σθεν τής κυρίας 'Ρωμανού. Έστράφη καί παρε- 
τήρησε νεάνιδα άρκούντως εύειδή, άλλά τόσον 
εύθεϊαν καί μετά τοσαύτης μερίμνης κεκαλλωπι- 
σμένην, ώςτ, άμα εμφανιζόμενη άμέσως, άνεμίμνη- 
σκε τάς φλανδρικάς έκείνας πλαγγόνας, αΐτινες 
βαδίζουσιν έπί τροχίσκων, καί έπί τών χάρτινων 
ώμων αύτών έχουσι καθηλωμένην διά μικρών καρ- 
φίδων τήν έσθήτα αύτών.

— Ιδού ! είνε ή Άρμίδα Διφούρ, είπεν ή χή
ρα. Καλημέρα, τέκνον μου, πάντοτε είσαι τακτική.

— 'Ημείς αί έπαρχιώτισσαι άγαπώμεν τήν α
πλότητα καί δλα μάς είνε εύκολα, ύπέλαβε δηκ- 
τικώς ή Άρμίδα- δέν ε’ίμεθα ώς ή Παρεσιανή 
νεάνις.

—· Λοιπδν πολύ καλλωπίζεται, ήρώτησεν ή 
Έστέλλα ;

— Παρά πολύ, άγαπητή μου ! Πιστεύεις δτι 
έχει φαλμπαλάδες εις δλα τά ένδύματά της;

— Άλλ’ είνε πολυδάπανον, άνθυπέλαβεν ή 
κυρία 'Ρωμανού.

— Καί δτι έφάνη φέρουσα πτερωτόν πίλον ; 
προσέθηκεν ή Άρμίδα.

Ή μήτηρ καί ή θυγάτηρ, σκανδαλισθεΧσαι, έξέ- 
φρασαν θαυμασμόν.

— Πτερά χωρίς νά νυμφευθή ! έφώνησεν ή 
κυρία 'Ρωμανού.

— ’Ισχυρίζεται δτι είνε δώρον ένδς τών θείων 
της, έπανέλαβεν ή δεσποσύνη Διφούο, καί δτι θά 
τδν δυσηρέστει άν τώ ήρνεϊτο νά τδν φορέση- άλλ’ 
ή καλώς άνατεθραμμένη δένπαρατηρεΧ τά τοιαΰτα- 
πρώτον πάντων τά πρέποντα.

— Ή δεσποινίς Περνώ δέν άνησυχεΧ, είπεν ή 
Έστέλλα.

Φαντάσθητε δτι προχθές, παρά τώ φορολόγω, 
έψαλλεν ίταλικάς δυωδίας μεθ’ ένδς κυρίου, 8ν 
ούδέποτε είχεν ίδεΐ !

— Αληθώς ;
— Ιδού ό Ιππότης, δστις παρευρίσκετο έκεϊ, 

δύναται νά σάς πληροφορήση περί τούτου.
Βραχύσωμος, ισχνός, καθάριος, μεσήλιξ άνήρ, 

φέοων άλεξιβρόχιον καμπύλου λαβής, είχε σταθή 
πρδ τής ήμικλείστου θύρας, ώς εί έδίσταζε νά 
προχωρήση περαιτέρω.

— Είσέλθετε, είσέλθετε, κύριε 'Ρουβύ, είπεν 
ή κυρία 'Ρωμανού- ή Έστέλλα είνε έτοιμη.

Ό ιππότης είσήλθεν εις τήν αίθουσαν, προσα- 
γορεύων χαριέντως καί ίλαρώς. Έξεπλάγη έπί 
τώ θελκτικώ άναστήματι τής δεσποσύνης Άρμί- 
δης καί τή κομψή άπλότητι τής Έστέλλης. Ό 
ιππότης μετεχειρίζετο μόνον συνήθεις καί έξεζη- 
τημένας φράσεις- δθεν, δτε ή κυρία 'Ρωμανού έπε- 
καλέσθη τήν μαρτυρίαν αύτού κατά τής Παρι- 
σιανήςνεάνιάος, Ικτίνος άπεφάνθηδτι παντάπασιν 
έστερεΧτο τής συστολής έκείνης, ήτις είνε τοΰ φύ
λου της ό κόσμος. Πράγματι ή δεσποινίς Περνώ, 
ούδέποτε ώμίλει έχουσα τούς όφθαλμούς χαμη
λωμένους, ώς αρμόζει τοΧς σεμνοΧς νεανίαις- άπε- 
κρίνετο πρδς τούς λαλούντας αύτή άνευ τού Ερυ
θήματος έκείνου, δπερ είνε τδ ψιμμύθιον τής 
ώραιότητος καί έψαλλεν άπαράκλητος, ώς εί ην 
έξ έπαγγέλματος μουσικός.

Ό κύριος 'Ρουβύ δέν ώμολόγει τήν άληθή αι
τίαν τής αύστηρότητός του- ή αιτία αυτή ην 
δυωδία δι’ αυλόν καί κύμβαλον, ήν είχε δοκιμά
σει πρδ εβδομάδων τινών μετά τής Στέλλας, δτε 
αύτή μα ταίως προσεπάθησε νά κυμβαλίση δ ιπ
πότης κατά τδν ρυθμόν καί χρόνον.Ό 'Ρουβύ είχε 
παροξυνθή έπί τή άσυνήθει έκείνη απαιτήσει, νο- 

μίσας δτι ή νεάνις είχεν άούγγνωστον έλλειψιν 
σεβασμού.

Έν τούτοις ή ώρα παρήρχετο- ή κ. 'Ρωμανού 
άφήκε τήν Έστέλλαν νά διορθώση τδ καλάθιον 
τών έξοχικών έφοδίων καί παρέλαβε τδν κ. 'Ρουβύ 
νά τή βοηθήση νά κλείση δλας τάς θύρας.

Μείνασαι μόναι αί δύο φίλαι, έξηκολούθησαν 
άναθεωρούσαι τά σφάλματα καί τά γελοΧα τής 
Παρ'σιανής νεάπδος. Άνατραφεϊσαι άμφότεραι 
έν πολίχνη τής Βρεταννίας, δέν είχον δυνηθή ν’ 
άποφύγωσι τάς προλήψεις άνατοοφής άθλιας καί 
ατελούς. Ή Έστέλλα καί Άρμίδα, υποκείμενα; 
είς έθιμα, τά όποια οί φρόνιμοι τηρούσι μέν ώς 
κανόνας έγχωρίου άς-υνομίας, δέν νομίζουσιν δμως 
καί άπαραβάτους νόμους, δέν ήννόουν ούτε τήν 
διαφοράν τών έθίμων, ούτε τάς ποικιλίας τών 
χαρακτήρων. * Αν τις κατά τι διέφερεν αύτών, δι’ 
αύτδ καί μόνον ήν κατακριτέος. Πρόσθες έτι τήν 
επαρχιακήν προκατάληψιν περί παντός έκ Παρι
σίων προερχομένου.

Ή μεγάλη αυτή πόλις, πόρρωθεν έξεταζομέ- 
νη, έχει πάντοτε έπιπροσθούσαν τήν άπάτην τής 
κακοβουλίας ή τού θαυμασμού. Κατά ταύτας δέ 
τάς διαθέσεις φαίνεται ή ώς χώρα μαγείας, ή ώς 
άλλη Βαβυλών- πάν δ,τι προέρχεται έκεϊθεν έκ 
προτέρων ή έπικροτεΧται, ή καταδικάζεται. Τού 
μεγάρου τούτου οί κάτοικοι άλληλοδιαδόχως έκ- 
καίουσιν ή τδ μΧσος, ή τδν φθόνον, διότι είνε άγνω
στον. Ή δεσποινίς 'Ρωμανού καί ή φίλη αύτής, 
άπό τίνος έν Βρέστη διατρίβουσαι, δέν είχον δυ
νηθή έτι νά μετριάσωσιν έν κοινωνία μάλλον πε 
φωτισμένη τάς άποκλειστικάς ιδέας τής κωμοπό- 
λεώς των- δθεν ή θέα τής δεσποσύνης Στέλλας 
Περνώ είχε προξενήσει αύταΧς έκπληξιν, μεταβλη- 
θεΧσαν έντδς δλίγου είς υπόκωφον δυσμένειαν. Έν 
τούτοις παλαιαί σχέσεις πρδς τούς συγγενείς, μεθ’ 
ών κατωκει ή Παρισιανή rtaric, ήνάγκασαν αύ- 
τάς νά τήν ΐδωσι- κατ’ αύτήν δ’έκείνην τήν ήμέ- 
ραν έμελλον νά έπιβιβασθώσι μετ’αυτής, ΐνα υπά- 
γωσι είς Ααμβόκ, δπόθεν έμελλον νά πορευθώσι 
πεζή είς Δουαρνενέζην 1 καί νά έπισκεφθώσι τά 
περίεργα σπήλαια τοΰ Μοργάτου. Αί δύο νεάνι- 
δες έσπευοαν νά συναντήσωσιν τήν μητέρα αύτών 
καί διότι έφρόνουν δτι ή Παρισιανή νεάνις δέν 
θά έφαίνετο τακτική, ώς ούσα γυνή τού κόσμου, 
καί διότι ήθελον χαρή μετά μοχθηρίας άνακαλύ- 
πτουσαι τήν άνακρίβειαν έκείνην.

II υπηρέτρια έλαβε τδ καλάθιον τών έφοδίων 
καί έδραμεν είς τήν άποβάθραν τή; βοήθεια; ένθα 
τδ πλοιάριον έστάθμευσε.

Η Έστέλλα, φθάσασα έκεΧ καί παρατηρήσασα

1 Πρωτεύουσα τοΟ δήμου Φινεατέοου, επαρχία; 
Κυμπέρη;—δ,43ί κατοίκων.

Σ. Μ. 

έν τή πρύμνη τής λέμ-βου τήν δεσποσύνην Περνώ, 
άναμένουσαν αύτάς, έξέφρασε τήν· έκπληξίν της 
έπί τή διαψεύσει τής προσδοκίας αυτής.

Ή Περνώ, μόλις ίδούσα αύτάς, προέβη εις υ- 
πάντησίν των μετ’εύγενούς προθυμίας. Ή νεάνις 
αυτή ητον 22 περίπου έτών, μάλλον χαρίεσσα 
ή ευειδής, έχουσα τούς τρόπους άφελεΧς καί έλευ- 
θέρους, ούτε δηλ. αύθάδεις, ούτε σκαιούς.

Ό ιματισμός αύτής ήτον άπλούστατος μέν, 
άλλά τά μάλιστα προσήκων τή τε νεάνιδι καί τή 
περνάσει- ή τοιαύτη καταλληλία τού ιματισμού 
χαρακτηρίζει τδν φέροντα καί άποτελεΧ, ώς εί- 
πεΧν, άναπόσπαστον μέρος ήμών αύτών. Προσα- 
γορεύσασα ψιλοφρόνως τήν κ. 'Ρωμανού καί τδν 
κ. 'Ρουβύ, έσφιγξε τήν χεΧρα τών δύο νεανίδων, 
αΐτινες άντήλλαξαν ειρωνικόν βλέμμα έ.τΐ τοίς 
άγγ.Ιιχοΐς ίχείνοις τρύποις καί έβοήθησεν αύ- 
ταΣς νά εισέλθωσιν εις τήν λέμβον. Αύτή δέ, τά 
εδώλια καί τάς κώπας έλαφρώς υπερπηδήσασα, 
έκάθησε πλησίον αύτών.

Ό ιππότης, άείποτε θέλων νά έκτοξεύη φρά
σεις έκ τών συνήθων τοΧς πολλοϊς, άποτελούσας 
τήν δλην αύτού εύφυ’ί'αν, έξεπλάγη έπί τή εύκαμ- 
ψία τής Παρισιανή;, ήν πρδς χρυσα.ΙΜύα παρέ
βαλε. Ή Στέλλα τώ άπεκρίθη φαιδρώς δτι δι’ 
έλάχιστα τήν έπήνει καί δτι έν άνάγκη ήδύνατο 
νά δικαιολογήση τήν γνώμην του ταύτην, άνα- 
βαίνουσα ιστόν, ή άναρριχωμένη είς σχοινίον- 
ήρκει μόνον ν’ άναμνησθή τών έν τή σχολή δι- 
δαχθέντων μαθημάτων τής γυμναστικής, έξ ών 
διαφερόντως είχεν ώφεληθή.

Ή μέν Άρμίδα έκαμε χειρονομίαν προσβλη- 
θείσης σεμνοτυφείας, έπίτή παραιίόζω ταύτρ ύμο 
.Ιογία' ή δέ Έστέλλα έδήλωσεν δτι δέν ήρμοζον 
νεάνιδι τά τοιαΰτα παίγνια. Ή κ. 'Ρωμανού πα- 
ρετήρησεν δτι παρόμοια παίγνια παρεμόρφουν 
τούς στηθοδέσμους καί ό συνετός ιππότης ύπέ- 
δειξε τδν κίνδυνον τών πτώσεων.

Ή Στέλλα ούδαμώς έζήτησε ν’άποδείζη δτι αί 
γυναΧκες χρήζουσιν, ώς καί πάντες, τής γυμνα
στικής, τής Λαρεχούσης ίσχύν καί έπιδεξιότητα 
καί δτι τδ καλλίτερου μέσον άποφυγής πτουσεων 
είνε νά μάθωσι νά μή πίπτωσι. Καίτοι δ’ είχε 
βαθείας πεποιθήσεις, άπέφευγεν όμως νά συζητή 
μετ’έκείνων, ών ή ηλικία καί ή θέσις άπήτουν τδν 
σεβασμόν της καί ηύχαρις-εΧτο έχουσα δίκαιον, μή 
ίσχυριζομένη νά κατάδειξη δτι είχον άδικον.

Ένώ συνδιελέγοντο, τδ πλοιάριον διελθδν τδν 
γήλοφον τού Πετάλου, ήρχιζε νά έξέρχηται τού 
δρμου. Ή πελάγειος αύρα, πλαγίως τδν ίστδν έ- 
πληττεν- ή Έστέλλα είδε τούτο καί έξεπλάγη δτι 
δ άνεμος ώθει τήν λέμβον κατά δ εύθυνσιν διά
φορον έκείνης, ήν αύτδ ήκολουθει. Ό κ. 'Ρουβύ 
άπεφάνθη δτι πάντοτε όντως ίγίνετο' ή έξήγησις 
αύτη έφάνη σαφεστάτη καί εύαρεστοτάτη τή κ.
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'Ρωμανού. Έν τούτοις, έπειδή ή νεάνις έπέμενεν, 
ίσχυριζομένη ότι υπήρχεν αιτία, ή Στέλλα έτόλ- 
μησε νά εϊπη δτι πρδ ήμερών είχεν έρωτήσει καί 
δτι τή έξήγησαν τδν λόγον.

— Καί τδν ήννοήσατε; ήρώτησεν ή Άρμίδη.
— Τδν έπίστευσα τουλάχιστον εΐπεν ή Παρι- 

σιανή, ήτις, ίνα προκαλέση κρίσεις, έπανέλαβε τήν 
άπόδειξιν πρδς άμφοτέρας τάς νέας’ έκεϊναι δμως 
ήννόησαν μόνον τάς λέξεις, γραμμή καί γωνία, 
αϊτινες πολλάκις καί βεβιασμένως έπανελήφθησαν.

— Ώ ! έχομεν καί μαθηματικά, εΐπεν ό ιπ
πότης. Λοιπδν έσπουδάσατε τήν γεωμετρίαν, δε
σποσύνη ;

— Κατά βάθος, προσέθηκεν ή Στέλλα μειδιώ- 
σα. Γινώσκω τήν μεταξύ γωνίας καί κύκλου δια
φοράν καί δτι ή εύθεία εΐνε συντομωτέρα τής 
τεθλασμένης. Ή Άρμίδη καί Έστέλλα ήτένισαν 
άλλήλας.

— Πάντα λοιπδν διδάσκονται αί νεάνιδες έν 
τοίς έκπαιδευτηρίοις τών Παρισίων, εΐπεν ή πρώτη 
μετά δηκτικής ειρωνείας.

— Έχετε δίκαιον είρωνευομένη τήν τών Πα- 
ρισιανών έπιστήμην, έπανέλαβεν απλώς ή Στέλ
λα. Έξ ήμών αί μάλλον πεπαιδευμένα! δλίγις-α 
γινώσκουσι. Τά πάντα θεωρητικώς μανθάνομεν, 
ή δέ πράξις έλλείπει. Πρδ τής εις Βρέστην άφί- 
ξεώςμου, ουδέποτε ειχον ίδεϊ φυτά, εί μή ένσυλ- 
λογαΐς- ενταύθα μόνον ήδυνήθην έν μέσω άγρού 
νά τ’ άναγνωρίσω.

— Τούτο σημαίνει δτι έσπουδάσατε καί τ^ν 
βοτανικήν δεσποσύνη ; προσέθηκεν ό κ. 'Ρουβύ.

— Άλλά προσέτι καί δτι δέν τήν γνωρίζω 
υπέλαβεν ή Στέλλα' άλλ’ ιδού, προσεγγίζομεν.

Πραγματικώς ή λέμβος είχε φθάσει είς τδν 
μυχδν τού πρδ τής κώμης Λαμβδκ κολπίσκου. Ή 
κ. 'Ρωμανού μετά τής συνοδείας άπεβιβάσθησαν, 
άφού συνεφώνησαν μετά τού λεμβούχου περί τής 
ώρας τής έπιστροφής καί άνέβησαν τδ ύψωμα, 
διευθυνόμενοι πρδς τά σπήλαια.

Ό ιππότης, χρησιμεύων ώς οδηγός, έφθασεν είς 
τδ οροπέδιον καί, διά μέσου άγρών, έβάδισεν 
ατραπούς, μόλις πεπατημένας ύπδ τής διαβάσεως 
ποιμνίων καί ποιμένων. Διήρχοντο εΰρείας χέρ
σους, διασχιζομένας ύπδ βαθειών χαραδρών, άς 
ήρδευον ρυάκια, ύπδ ιτεών κυκλούμενα. Κατά δια
λείμματα, έκκλησίδιον ήρειπωμένον, παλαιδν ύψω
μα τοίχου μονής, κατακαλυπτόμενον υπδ κισσού 
καί αιγοκλήματος, έποίκιλλον τήν άγροτικήν έκεί
νην έρημίαν. Ό κ. 'Ρουβύ έδίστασε πρδς στιγμήν 
καθ’ όδδν καί παρεκάλεσε τους συνοδοιπόρους αύ
τού νά καθήσωσιν, ένω εκείνος έπορεύετο έπί κα- 
τασκοπή τόπου. Ή Στέλλα έδράξατο τής ευκαι
ρίας νά σκιαγράφηση έπί τού λευκώματός της τήν 
άγρίαν τοποθεσίαν, πρδ τής δποίας έστησαν. Ή 
μέν Άρμίδη τότε έπανέλαβε σκωπτικάς παρατη

ρήσεις έπί τή πανδαημοσύνη τής Παρισιανής, ή 
δ’ Έστέλλα προσέθηκε διαφόρους σκέψεις, περί 
τών άνωφελών προτερημάτων τής πολυτελείας, 
προσηκόντων τδ πολύ ταϊς νεάνισιν έκείναις, άς 
πολύφερνον αναμένει μέλλον. Ή Στέλλα ήκουσε 
τάς γνώμας ταύτας χωρίς ν’ άποδώση αύταϊς 
προσωπικάς έξηγήσεις, έπιδοκιμάζουσα μέν δσά- 
κις αύτάς άπεδέχετο, σιωπώσα δ’ δσάκις είχε 
τήν έναντίαν γνώμην.

Τέλος ό ιππότης έπανήλθε καί ήγγειλεν δτι 
είχεν έπανευρεΐ τήν δδόν του- ήρξαντο κεί αύθις 
πορευόμενοι ύπδ ήλιον, άπδ στιγμής είς στιγμήν 
φλογερώτερον θερμαίνοντα. Αί άβεβαιότητες τοΰ 
κ. 'Ρουβυ ειχον μηκύνει τδν δρόμον, έκαστος δ’ 
έπόθει τδ τέλος τής έκδοομής. Τέλος οί βράχοι 
τοϋ Μοργάτου έφάνησαν δεξιόθεν" διά μέσου έρει- 
κών έπορεύθησαν καί έφθασαν ’πρδς τδ παραθα- 
λασσίως έκτισμένον χωρίον, έμπροσθεν τού δρμου.

Μικρδς μύαξ, ρέων διά τής άμμου τού άκρωτη- 
ρίου, εϊλκυσε τά βλέμματα τών περιηγητών' φθι- 
σιώντα δένδρα είς τάς δχθας ύψοΰντο' δ τόπος 
ουτος έφάνη δ καταλληλότατος πρδς παρασκευήν 
τραπέζης.

Ή κ. 'Ρωμανού, ήτις ήννόει δτι ήγγιγεν ή ώρα 
τού θριάμβου της, έλαβεν έκ τών χειρών τής ύπη- 
ρετρίας τδ καλάθιον καί ήρχισεν άφαιροΰσα τδ 
καλύπτον αύτδ λευκδν μάκτρον.

— "Εκαστος μέ τήν σειράν του, δεσποσύνη 
Περνώ, είπε μετά πανηγυρικής ύπερηφανείας' 
ήμεϊς δέν γνωρίζομεν ούτε τήν γυμναστικήν, ούτε 
τήν ιχνογραφίαν, ούτε τήν βοτανικήν, άλλά μόνον 
τά ωφέλιμα. Είπατέμοι τί φρονείτε περί τής δρ- 
νιθος, τήν δποίαν ή Ές·έλλα έθρεψε καί τήν δποίαν 
έψησα.

Ό κ. 'Ρουβύ, ου οί ρώθωνες ήμιηνοίγοντο ύπδ 
λαιμαργίας, υπετονθόρυσε φράσιν έπί τή λεπτό- 
τητι φαγητού παρασαίυασ^έ>-τος did χ-ειρδς 
χ-αριτων.

Ή κ. 'Ρωμανού, ώς λίαν φιλόστοργος μήτηρ, 
έξέλαβε τδν ύπαινιγμδν ύπέρ τής θυγατρός της.

— Μάλιστα, μάλιστα, εΐπεν εξακολουθούσα 
τήν άναζήτησίν της έν τώ καλαθίω' ή Έστέλλα 
εΐνε άρκετά άνεπτυγμένη ώς έπαρχιώτισσα .... 
έπειτα θά λάβη άρχττά σημαντιχην προίκα, ώ^ε 
θά ζητήταΓ δέν εΐνε μέν σοφή, άλλά θά γείνη 
οικοδέσποινα τακτική, προβλεπτική, έπιμελής 
καί.............Ώ! βεέ μου ! δυστυχής! έλησμόνησες
τήν όρνιθα!

— Έγώ; έφώνησεν ή Έστέλλα έκπληκτος-
— Καί τδν οίνον, προςέθηκεν ή Άρμίδη.
— Καί τδ χοιρομήριον, έξηκολούθησεν ή υπη- 

ρέτρια.
— Τότε ούδέν ύπάρχει / διέκοψεν έντρομος δ 

ιππότης.
— Έχει ξηρδν άρτον, άπεκρίθη ή Άρμίδη. 

σης μεγαλοπρεπούς στίχου τού λόρδου Βύρωνος καί 
έκ μνήμης άπήγγειλεν δλην τήν στροφήν, μετα- 
φράσασα αύτήν πρδς τάς συντρόφους αύτής.

— Ιδού, δεσποσύναι, ή άπόδειξις τής ώφε- 
λείας τών ξένων γλωσσών, εΐπεν ή κ. 'Ρωμανού, 
ήν ή διάψευσις τών έλπίδων δλονέν έξηρέθιζεν.

— Ήθελον προτιμήσει πρδς στιγμήν τδ έλά- 
χιστον πλευρίον άντί τών στίχων τοΰ Λόρδου Βύ
ρωνος, προσέθηκεν δ ιππότης σκυθρωπώς.

—Τότε έπιστρέψωμεν, εΐπεν ή Στέλλα' άν αί 
δδηγίαι μου έξετελέσθησαν, τά πάντα θά εΐνε έ
τοιμα.

Ήρχισαν καί πάλιν τδν δρόμον τού χωρίου, ή 
δέ δεσποινίς Περνώ έσπευσε πρδς τήν ύπηρέτριαν 
δπως βοηθήση αύτή πρδς τδ αύτοσχέδιον γεύμα.

'Η τράπεζα έστρώθη έν τινι καλύβη,, δτε δέ ή 
κ. 'Ρωμανού είσήλθε μετά τοϋ ιππότου καί τών 
δύο νεανίδων, έξέβαλε κραυγήν έκπλήξεως. Έπί 
τής τραπέζης, κεκαλυμμένης διά δύο μάκτρων, δι’ 
ών έκομίζοντο αί τροφαί, ήτμιζε ζωμδς χόρτων, 
συνοδευόμενος ύπδ ώοκοπίας (σπογγάτου) καί υπδ 
πλακοϋντος δξυλαπαθών (ξύνηθρας)' τά φαγητά 
ταΰτα έξαιρετικώς επιτηδεύονται αί Άγγλίδες οί- 
κοδέσποιναι' άρτολάγανα (τηγανίται) γεωμήλων 
καί δπωρέψημα (compote) άγριων συκαμίνων 
συνεπλήρουν τδν κατάλογον τών έδεσμάτων' τά 
έξ άδράς κεχρωματισμένης φαβεντιανής πινάκια, 
τά κασσιτέρινά λαμπρά κοχλιάρια καί δύο άνθο- 
δέσμαι, καταρτισθείσαι έκ τών άνθέων τοΰ φραγ
μού, καθίστων τδ συμπόσιον δλως άγροτικόν.

Ή κ. 'Ρωμανού καί αί δύο νεάνιδες, έμβρόν- 
τητοι, μικρού δείν ώς μάγισσαν κατεδίκαζον 
τήν Παρισιανήν. Συνηθισμέναι έν τή έπαρχιω- 
τική άφθονία, ήτις ούδέποτε άναγκάζεται ν’ ά- 
ναπληροϊ τήν έλλειψιν τών πόρων δι’ έπινοήσε
ων, ούδέν έγίνωσκον έκ τών μέσων έκείνων, απερ 
έμπνέει ή άνάγκη έν τώ πολυδαπάνω βίω τώνμε
γάλων πόλεων. 'Ο δέ κ. 'Ρουβύ άπώλεσε τήν 
άνάμνησιν τής δυωδίας πρδ τοϋ ορεκτικού άκρα- 
τίσματος' ή εύγνωμοσύνη τοϋ λαιμάργου, κατε- 
πράυνε τήν μνησικακίαν τοϋ μουσικού καί έμει— 
δίασε πρός τήν Παρισιανήν μειδίαμα ειλικρινούς 
συμφιλιώσεως.

Τά πάντα έξαιρέτως διέκειντο, ή δέ κατευνα- 
σθείσα όρεξις έπράϋνε καί αύτήν τήν κ. 'Ρωμα
νού. Τοϋ δείπνου άποπερατωθέντος, έπέστρεψαν 
πρδς έπίσκεψιν νέων τοποθεσιών, καί διέτρεχον 
τάς άμμώδεις όχθας μέχρις ου ό ήλιος πρδς τδν 
ορίζοντα ήρξατο καταβαίνων.

Ό ιππότης προύτεινε τότε νά έπιστρέψωσιν είς 
Λαμβδκ διά τών χέρσων. 'Ηρξαντο λοιπδν δδεύον- 
τες άνευ βίας, συναθροίζοντες έπί τών άκρωτη- 
ρίων χαιρέφυλλα (γαρόφαλα) καί θαλάσσια ρόδα.

Έν τούτοις ή ήμέρα ταχέως έκλινε' ή θαλασ- 
σία αύρα έγένετο ψυχροτέρα καί ό δρίζων ήρχιζε

— Φαίνεται δτι αί δύο λίτραι τής σακχάρεως, 
καί τδ χοιρομήριον, περιετειλιγμένα ώς όρνιθες μέ 
ήπάτησαν, προςέθηκεν ή Έστέλλα.

Ή κ. 'Ρωμανού έπεσεν έπί τού βράχου μετ’ 
απελπιστικού έπιφωνήματος' δ ιππότης έβύθισε 
μέχρι τού βάθους τού καλαθιού παράφορον βλέμ
μα' ή Έστέλλα ητον έτοίμη νά κλαύση καί ή 
Άρμίδη συνέστειλε τά χείλη, ίνα τηρήση σιμνο 
πρεπές ήθος.

Μόνη ή Στέλλα δέν άπώλεσε τήν έτοιμόνοιάν 
της. Κατ’ άρχάς ύπέλαβε τδ πράγμα άστείον, 
έπειτα δμως παρατηρήσασα δτι έπί μάλλον καί 
μάλλον σοβαρώτεροι οί λοιποί έγένοντο, προΰ- 
τεινε νά ζητήσωσιν άν ύπήρχέ τι έν τώ χωρίω. 
Τής κ. 'Ρωμανού μετά Ολίψεως κατανευσάσης, 
άνεχώρησεν ή Στέλλα μετά τής ύπηρετρίας καί 
τών δύο συντρόφων αύτής. Δυστυχώς αί πλείσται 
τών καλυβών ήσαν κεκλεισμέναι καί οί κάτοικοι 
ήσχολοΰντο άλιεύοντες έν τώ δομώ' γυναίκές τι- 
νες, άς καθ’ όδδν άπήντησαν, ούδεμίαν βοήθειαν 
ήδυνήθησαν νά παράσχωσιν αύταϊς.

Ένώ ή Στέλλα έξηκολούθει τάς ίρεύνας αυτής, 
ή Άρμίδη καί Έστέλλα ήλθον άγγέλλουσαι τήν 
άπαισιόδοξον ταύτην είδησιν τή κ. 'Ρωμανού, ήτις 
πλησίον τοϋ ρυακίου μετά τοϋ ιππότου άνέμενον. 
Ή είδησις αύτη κατέβαλεν αύτόν. Ώμίλει ήδη 
περί τής έπιστροφής αύτών είς Λαμβδκ, χωρίς 
ποσώς νά σκεφθή διά τά σπήλαια τοΰ Μοργάτου, 
δπόταν ή Στέλλα έπανεφάνη μετά θριαμβευτικών 
φωνών. Έπιμελώς έρευνήσασα καί ζητήσασα, εδρε 
γάλα, βούτυρον, άλευρον καί ώά, απεο ίδοϋσα ή 
κ. 'Ρωμανού, εΐπεν οτι είς ούδέν συνετέλουν τό
σα ολίγα πράγματα.

— Έπιτρέψατέ μοι νά δοκιμάσω, εΐπεν ή νεά- 
νις ήδέως' ήκολούθησα συχνά έν καιρώ χειμώνος 
τδν θεϊόν μου, διερχόμενον ημέρας έν τώ έν Άγίω 
Μιχαήλ οίκίσκω του' τότε έστερούμεθα τών πάν
των καί έπρεπεν, ώς δ 'Ροβινσών, νά ζήσωμεν 
δι’ έπινοήσεων' ελπίζω νά μέ χρησιμεύση ή πείρά 
μου αύτη.

Ούδέν έτερον υπήρχε πρδς εκλογήν, ώςτε παρε- 
δέχθησαν τάς προτάσεις τής Παρισιανής, άρξαμένης 
πάραυτα τοϋ έργου. Μετά ήμίσειαν ώραν τά πάντα 
ήσαν έν κινήσει, ή δέ Στέλλα, δδηγήσασα τήν 
υπηρέτριαν, προύτεινεν, δπως κεντήσωσι τήν όρε- 
ξιν, νά δράμωσι μέχρι τών σπηλαίων. Καίτοι ή 
φροντίς αύτη έφάνη περιττή, συγατετέθησχν δμως, 
δ δε κ. 'Ρουβύ ώδήγησεν αύτάς είς τά γραφικά 
κοιλώματα, τά ύπδ τής θαλάσσης έν τώ’βράχω 
κοιλανθέντα.

Αί νεάνιδες ήσμένιζον άναγινώσκου^αι ονόματα 
καί έπιγράμματα κεχαραγμένα έπί τών λίθων 
ύπδ τών περιηγητών. Ή Στέλλα άνεγνώρισε έπί 
ΤΜΟς τών έπιγραμμάτων έκείνων, νεωτέρου τών 
λοιπών, τάς πρώτας λέξεις τοϋ περί τής θαλάσ
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νά καλύπτηται ύπό δμίχλης.'Η κ. 'Ρωμανού προσε- 
κάλεσε τάς νεάνιδας καί έπανέλαβεν δτι έπρεπε 
νά σπεύσωσι. Καί αύτός ί κ. 'Ρουβύ είπεν, ίδών 
τό ώρολόγιόν του, δτι δυσκόλως ήθελον φθάσει είς 
τήν αποβάθραν κατά τήν συμφωνηθεΐσαν μετά τών 
κωπηλατών ώραν’ άπεφάσισεν επομένως νά βρα- 
χύνν) τόν δρόμον καί περιεπλάκη είς πλαγίας 
ατραπούς’ άλλά μετά πορείαν ήμισείας ώρας πα- 
ρετήρησεν δτι είχε περιπλανηθή. Ήθέλησε νά 
στραφή πρός τά δπίσω" αί μόλις διακεχαραγμέναι 
δδοί, ά, είχε διαβή, διεσταυρούντο ή ήφανίζοντο 
εν τώ σκότει, ώστε, μετά πολλάς έρευνας καί έλιγ- 
μούς, είχε τόσον έντελώς παρεκκλίνει, ωςι ήγνόει 
πλέον άν διηυθύνετο πρός τόν σταθμόν τής λέμ
βου, ή άν είχεν αύτήν κατά νώτα.

Ή ανησυχία τής κ. 'Ρωμανού κατέστη σπου
δαία, αί δέ δύο νεάνιδες ήρχισαν νά φοβώνται.

Έφ’δσον δ ιππότης ήλπιζεν δτι ήθελεν έ- 
πανεύρει τήν δδόν, ή Στέλλα ούδεμίαν έδωκε 
συμβουλήν" άλλ' δταν είδεν αύτόν τόσον άβέ- 
βαιον, δσον καί τάς άλλας, είπεν αύτοΐς δτι εύρί- 
σκοντο έν τώ βάθει φάραγγος, πανταχόθεν τό 
βλέμμα περιοριζούσης καί προύτεινε ν’ άναβώσιν 
είς γήλοφον πόρρω άπέχοντα, δπως δυνηθώσιν 
έκεϊθεν νά ϊδωσι μακράν καί ν’ άνακαλύψωσι τήν 
άληθή οδόν.

Δυστυχώς, τό σύμπλεγμα τών δένδρων, ύφ’ ού 
δ λόφος έσκιάζετο, ούδέν άνοιγμα ήνοιγε πρός τόν 
δρίζοντα. ’Αφού ματαίως περί αύτά έστράφησαν, 
ή κ. 'Ρωμανού συνεβούλευσε νά καταβώσι πάλιν,, 
δτε ή Παρισιανή άνεχαίτισεν αύτήν.

— Μίαν στιγμήν, είπεν αδτη μειδιώσα, ιδού 
λοιπόν μοναδική εύκαιρία ν’ άναμνησθώ τών μα
θημάτων τής γυμναστικής.

Καί δραμούσα πρός δένδρον, πρό έτών μόλις 
κλαδευθέν, ούτίνος οί νεαροί κλάδοι έσχημάτιζον 
αλλεπαλλήλους βαθμίδας, ήρξατο άναβαίνουσα 
μετά τοσαύτης χαριέσσης καί σταθερας εύχερείας, 
ώστε ούδέ τόν έλάχις-ον ένεποίει φόβον. Φθάσασα 
είς ύψος διέκρινε λόφους τινάς καί άνεγνώρισεν 
άριστερόθεν δένδρα, άπερ τήν πρωίαν είχε σκια
γραφήσει. Ή παρατήρησις αυτή τή έπέτρεψε νά 
εύρη τό άνατολικόν μέρος καί νά έπανεύρη άλλα 
σημεία. Έσπευσε νά καταβή καί άδιστάκτως πρός 
βορράν έτράπη. Ό πολικός άστήρ, ϊν είχεν ανα
γνωρίσει, ώδήγησεν αύτήν. ’Ολίγον έπειτα παρε- 
τήρησεν, έκ τής κορυφής τών ύψωμάτων, τόν τής 
Βρέστης δρμον ήδέως ύπό τό φώς τών πρώτων 
άστέρων λάμποντα καί τήν ταχεϊαν άτραπόν, τήν 
πρός τόν κόλπον τής Λαμβόκ άγουσαν.

Ή εΐδησις αύτη υπήρξε κεραυνοβόλος τοΐς πε- 
ριηγηταΐς.

*Η Άρμίδη καί ό ιππότης πρό πάντων, οΐτινες 
περιεμένοντο, έπτοήθησαν έπί τή άνησυχία, ήν 
έμελλεν νά έμποιήση ή απουσία αύτών. Ίΐ μέν κ.

'Ρωμανού δέν ήδύνατο νά έννοήση πώς νά γείνη 
άπόκοιτος άνευ τής δεούσης προπαρασκευής, ή δέ 
Έστέλλα έθεώρει τό μυσαρόν ξενοδοχείου, έν φ εύ- 
ρίσκοντο, λέγουσα καθ’έαυτήν, πώς κατώκουν αύτό 
οί άνθρωποι έκεΐνοι.

Μετά τούς θρήνους ήκολούθησαν, ώς συνήθως, 
αί έπιτιμήσεις. Ή μέν κ. 'Ρωμανού έμέμψατο 
τού ιππότου ώς άποπλανήσαντος αύτάς, δ δέ ιπ
πότης έμέμφετο εκείνης, διότι πρώτη προύτεινε 
τήν έκδρομήν.

’Αλλά κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα, ή 
Στέλλα αείποτε ώφελίμως άσχολουμένη, διέτρεχε 
τό χωοίον ίνα πληροφορηθή περί τού πρός επι
στροφήν τρόπου" άλλά πάσαι αί έρευναί της έμα- 
ταιώθησαν καί έπέστρεφεν άπελπις καί άνήσυχος, I
δτε, παρακάμπτουσα δδόν τινα, ήκουσε λέξεις γαλ- 
λικάς, ύποτονθορυσθείσας μετά βρεττανικού τόνου. 
Έστράφη καί παρετήρησε νεανίαν, στολήν μέν 
απλού ναύτου φέροντα, έχοντα δμως κομψότητα 
ιματισμού, δστις δέν έφαίνετο άνήκων ναύτη,. Ό 
νεανίας εκείνος έζήτει νά λάβη δδηγίας καί δέν 
κατώρθου νά γείνη καταληπτός. Ή δεσποσύνη 
Περνώ έπλησίασε μετά κοσμίου φιλοφροσύνης καί 
έπανέλαβεν αύτολεξεί τήν έρώτησιν τού ξένου.

—Μυλαίδυ, γνωρίζετε τήν ’Αγγλικήν, έφώνησε 
ζωηρώς ούτος έν τή μητρική αύτού γλώσση.

— Ώς δύναται νά γνωρίζρ αύτήν Γαλλίς, άπε- 
κρίθη ή Στέλλα έρυθριώσα.

— Ώ! είνε ούράνιος βοήθεια! έπανέλαβεν ό 
νεανίας" συγγνώμην, Μυλαίδυ, άν καταχρώμαι τήν 
φιλοφροσύνην Σας" άλλ’ έβοτανολόγουν πρό ολίγου 
παρά τάς παραλίας θΐνας, νύν δέ έπιθυμ'ώ νά έ- 
πανακάμψω εϊς τι τών χωρίων τών κειμένων πρός 
δυσμάς τούτου καί έλησμόνησα τόν δρόμον καί 
τό όνομά του.

Ή Στέλλα έξήγησε τήν έρώτησιν τού Άγγλου 
τώ άλιεΐ, δστις δέν είχεν έννοήσει αύτόν κατ’άρ
χάς Ούτος δ’ ο τελευταίος (ονόμασε πάντα τά 
έν τή άκτή διεσπαρμένα χωρία, μέχρις ού δ ξένος 
άνεγνώρισεν, δπερ έζήτει. Προσέτι ύπέδειξεν αύ
τώ. 8ν ώφειλε ν’άκολουθήση δρόμον.

Έχαιρέτισε τήν κ. Περνώ, εύχαριστοϋσα αύτήν 
δι’ύφους πλήρους εύγνωμοσύνης καί σεβασμού.

—Δέν δύναμαι, Μυλαίδυ, κατά τι νά έξυπηρε- 
τήσω υμάς, πρός ανταλλαγήν τής φιλοφρονήσεώς 
σας, ήρώτησεν ούτος, καί δέν έχετε ν’ άγγείλητέ 
τι δι’ έμού είς Βρέστην;

— Είς Βρέστην ; ήρώτησεν ή Παρισιανή.
— ’Εντός μιας ώρας θέλω εύρεθή έκεϊ.
— 'Εχετε λοιπόν λέμβον;
— Ή ίδική μου μέ άναμένει είς τό χωοίον, 

δπερ δι’ υμών έπανεύρον.
ΊΙ Στέλλα άνεσκίρτησεν, έπειτα δμως έδίς·ασε.
— θά είμαι τόσον εύτυχής, ώστε ή Μυλαίδυ 

νά μέ ζητήση τι; είπεν ούτος βλέπων τήν νεάνιδα.

Αύτη τόν παρεκάλεσε πρός στιγμήν νά περι- 
μείνη καί έδραμεν άγγέλλουσα τή κ. 'Ρωμανού 
τήνάπροσδόκητον συνέντευξιν, ήςπρό ολίγου έτυ- 
χεν. Ή χήρα έφώνησεν δτι έπρεπε νά ωφεληθώσι 
τής εύκαιρίας καί πάντες έπέστρεψαν πρός τόν 
νέον ναύτην, πρός <5ν ή Στέλλα έξέθηκε τήν θέ
σιν των καί δστις έσπευσε προσφέρων αύτοΐς τήν 
λέμβον του.

Μετ’ δλίγον εύρέθησαν έπί τό αύτό πάντες καί 
έπέβησαν τής λέμβου.

Ή έσπερινή αιθρία ήτο θαυμασία, ή θάλασσα 
άκύμαντος καί ή αύρα υπόθερμος έκ τού ήμερι- 
νού θάλπους. Παρακληθεϊσα ή Στέλλα υπό τού 
κ. 'Ρουβύ, δστις έντελώς είχε μεταβάλει φρόνη
μα, ήρξατο άδουσά τινας τών μελωδιών έκείνων 
τού Schubert, αιτινες τόσον θαυμασίως άρμό- 
ζουσιν είς τάς μελαγχολικάς έσπερινάς έντυπώ- 
σεις. Ή έκφοαστική και γλυκεία φωνή αύτής, 
συνοδευδμένη ύπό τών ύποκώφων τής θαλάσσης 
θορύβων, είχε θέλγητρου, ύφ’ ού πάντες οί άκροα- 
ταί κατεγοητεύθησαν. Ό. νέος ξένος πρό πάντων 
προύδωκε τόν θαυμασμόν αύτού, δι’ άκουσίων επι
φωνημάτων, άπερ πλείονα έλεγον πάντων τών 
έπαίνων. Τέλος αισίως άπεβιβάσθησαν καί ή 
Στέλλα, εύχαριστήσασα τώ δδηγήσαντι αύτάς έξ 
ονόματος τής κ. 'Ρωμανού, άπεχαιρέτισε τούς 
συνοδοιπόρους της.

Μετά τινας ήμέρας, έν τινι φιλική οίκογενεία, 
συναντήσασα τόν νέον Άγγλον, μεθ’ ού τόσον 
άπροόπτως είχε γνωρισθή, έπληροφορήθη δτι είς 
πλουσίαν καί εύγενή τής Σκωτίας οικογένειαν 
άνήκε. Έχων κλίσιν πρός τήν τής βοτανικής σπου
δήν, διέτρεχε τάς άκτάς τής Γαλλίας έπί θαλα
μηγού, ήγκυροβολημένης κατ’ έκεϊνον τόν καιρόν 
έν τώ τής Βρέστης δρμω. Μαθών μάλιστα δτι ή 
Στέλλα είχε συλλογήν άνθέων, έζήτησε νά ϊδη 
αύτήν.

Αί πρώται αύται σχέσεις βαθμηδόν στενώτεραι 
κατέστησαν καί μετά τινας μήνας, προσκλητή- 
ριοι έπιστολαί άνήγγελλον τόν γάμον τής δεσπο
σύνης Στέλλας Περνώ μετά τού μυλόρδου Arthur 
Young, υιού πατρικίου τινός τής ’Αγγλίας.

Έπί τή είδήσει ταύτη ή κ. 'Ρωμανού έμεινεν 
έμβρόντητος.

— Κόρη άνευ προικός καί άνευ οΰύεμιΰ,ς έ.ΙπΙ 
άοςΐ έφώνησε.

— Καί ήτις δέν είνε εύειδής, προσέθηκεν ή 
Έστέλλα άκκιζομένη.

— Καί τόσον παράδο£ο< ! ύπέλαβεν ή Άρμίδη 
βρενθυομένη.

— Μεθ’ δλα ταΰτα, είνε σοφή ύπέλαβεν εί- 
ρωνικώς ή χήρα.

— Συγγνώμην, συγγνώμην, είπεν ο κ. Ρουβύ, 
ούτινος αί προκαταλήψεις έκινούντο πάντοτε ύπό 
πής έπιτυχίας, ή Παρισιανή νεάνις, κατέδειζεν

ήμΐν κατά τήν είς τά σπήλαια έκδρομήν ήμών, 
δτι δσον πολλά γινώσκομεν, τοσούτω πλείονας τρό
πους έξευρίσκομεν έν τοΐς πράγμασι καί έν ήμΐν 
αύτοΐς" τό γινώσκειν ολίγα δέν άποδεικνύει δτι 
γινώσκομεν αύτά κάλλιον τών άλλων. ’Αρχίζω νά 
δυσπιστώ πρός τούς ίσχυριζομένους δτι βλέπουσι 
καθαρώτερον διότι έχουσιν ένα δφθαλμ-όν. Ή δε
σποσύνη Περνώ έσχε τήν καλωσύνην νά μέ προσ- 
καλέση εις τόν γάμον αυτή;" εύτυχής δέ θέλω 
λογισθή άν παρευρεθώ καί ίδω, ώς ήθελεν είπει 
ποιητής,

Τά προτερήματα καί τάς χάριτας έστεμμίνας 
ύπδ τοΰ Ί'μεναίον.

Emile Souvestiie.

II ΠΡΠΤΠ ΑΠΡΙΛΙΟΥ.

Ό άπρίλιος είναι ό μήν, καθ’ 8ν οί Χριστια
νοί έορτάζουσι τήν άνάστασιν τού Χριστού, ώς οί 
’Εθνικοί τήν άνάστασιν τής φύσεως. Ώς δέ ό Ιη
σούς έστάλη ποτέ έκ τής αύλής τού Άννα είς 
τήν τού Καϊάφα, ουτω, κατά μίμησιν τής μα- 
ταίας έκείνης πορείας καί άποστολής, άσεβής συ
νήθεια άνέκαθεν έπεκράτησε νά στέλλωνται οί εύ- 
απάτητοι «είς τήν πρώτην άπριλίου.» Σημειω- 
τέον δμως δτι τό περί ού δ λόγος έθιμον *ήτο έν 
χρήσει πολύν χρόνον πρό τού Χριστιανισμού. Περί 
τά τέλη μαρτίου έορτάζουσιν οί ’Ινδοί έορτήν, 
Χουλί καλουμένην, καθ’ ήν οί ηλίθιοι έπί παν- 
τοίαις προφάσεσι στέλλονται τήδε κάκεϊσε δπως 
έκτελέσωσι παραγγελίας άσκόπους. Παρομοίαν 
έορτήν είχον τό πάλαι οί Ίσραηλϊται καί Έλληνες 
(άποδιδρασκίνδα), ήτις διεδόθη έπειτα απανταχού 
τής Εύρώπης. Τόν άπατώμενον καλεϊ δ'Αγγλος 
«μωρόν τού άπριλίου» (ail April fool), τήν δέ 
πρωτομηνιάν «ήμέραν τών μωρών» (tool S day). 
Οί Γάλλοι τήν καλούσι «poiSSOIl d’ Avril»" 
έρωτώμενοι δέ περί τής επωνυμίας, λέγουσιν «οί 
ιχθύες, οί κατά τάς τελευταίας ήμέρας τής με
γάλης έβδομάδος περισσεύοντες, είναι τό σύμβο
λου τής μωρίας !» Άλλ’ ούδεμία ύφίσταται άμ- 
φιβολία δτι καί τό γαλλικόν έθιμον ποοέκυψε 
κατά τόν μεσαιώνα έκ τής διά προσωπιδοφόρων 
παραστάσεως τών παθών τοϋ Χριστού «la pas- 
sion d’ Avril», δπόθεν οί άμαθεϊς διαστρέψαν- 
τες έπειτα τήν φράσιν είπαν «poiSSOIl d’ Α
ντί I.»

ΊΙ πρώτη άπριλίου έποωταγωνίστησεν άλλοτε 
έν τε τή ιστορία καί έν τή κοινωνία. Ό βασι
λεύς τής Γαλλίας Λουδοβίκος κατά προτροπήν 

-τού ύπουργού του, έπιχειρήσας νά προσαρτήση 
τήν Λωραίναν είς τήν Γαλλίαν, έτήρει δέσμιον 
τόν τής Λωραίνης δούκα μετά τής συζύγου του
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έν τή ιδία αύτών πόλει Λουνεβίλ. Τή πρώτη ά
πριλίου, λίαν πρωί, άμα άνοιχθεισών τών πυλών 
τοΰ φρουρίου, δ δούξ καί ή δούκισσζ έξήλθον πε
νιχρά ένδεδυμένοι καί βαστάζοντες έπί τών ώ
μων χοφίνους δπως δήθεν άγοράσωσι τροφάς έχ 
τής πόλεως. Ό φρουρών στρατιώτης τούς άφήκε 
νά διέλθωσι’ γυνή τις δέ, άναγνωρίσασα καθ’ ο
δόν τδ υψηλόν ζεύγος, έδραμε και έδήλωσε τό 
μυστικόν τρέμουσα πρός τδν στρατιώτην’ άλλ’ έ- 
κεϊνος τήν διέκοψεν άποτόμως λέγων «δεν με ά
πατας’ είναι ή πρώτη άπριλίου.» "Οσον έκείνη έπέ- 
μενε, τοσοΰτον δ φρουρός έγέλα’ διηγήθη δμως 
τδ άκουσμα πρδς τδν αξιωματικόν. «Oil qeul 
joli poisson d’ Avril», ανέκραξε καί ουτος γε- 
λών, σέ ύπέλαβεν ήλίθιον.» Καί ουτος δμως, 
ώσανεΐ θέλων νά αποφυγή πάντα έλεγχον τοΰ 
συνειδότος, άνακοινοΰται τδ συμβεβηκδς πρδς τδν 
φρούραρχον ιππότην Βρασσάκ. «Μήπως άπώλεσας 
τάς φρένας; ήρώτησεν ουτος μετά βλοσυρού βλέμ
ματος’ σιώπα, εί δέ μή θά καταγελασθής ύφ’ ά- 
πάσης τής φρουράς.» Μετ’ δλίγον έπαθεν ό φρού
ραρχος δ,τι καί οί άλλοι δύο, παραγγέλλει δέ τώ 
άξιωματικώ νά έξετάση έάν ήσαν έν τώ θχλάμω 
των δ δούξ καί ή δούκισσα. 'Ο αξιωματικός 
κρούει τήν θύραν καί έρωτά έάν άνέστη έκ τής 
κλίνης τδ υψηλόν ζεύγος’ δ δέ υπηρέτης είπε βαιά 
τή φωνή: «Πρδς θεού, μή κραυγάζετε, διότι έξυ— 
πνίζετε τδν βαθέως κοιμώμενον κύριόν μου.» Ου- 
τω δή παρήλθον δκτώ ώραι, καθ’ άς δ δούξ καί 
ή δούκισσα έσχον καιρόν νά ύπερβώσι τά όρια. 
’Απερίγραπτος υπήρξεν ή λύσσα τοΰ Βρασσάκ, 
βεβαιοθέντος κατόπιν δτι « ή πρώτη άπριλίου 
τούς είχε στείλει είς τδν άπρίλιον. » Πάντες οί 
ύπηρέται καί θεράποντες έδέθησαν δι’ άλύσεων’ 
δέν είχον δμως τί νά δμολογήσωσι, διότι αΰτδς δ 
δούξ ούδενί ήθέλησε νά φανέρωση τδ άπόορητον 
ϊνα πάντες έν άγνή συνειδήσει δμόσωσι περί τής 
ιδίας αύτών άθωότητος.

Τή πρώτη άπριλίου 1805 οί δυο σύμβουλοι 
τοΰ κράτους Regnault de Saint-Jean d’ An- 
gely καί Carioil de Nisas έλαβον πλαστόν υ
πουργικόν έγγραφον δι’ ού έκελεύοντο νά μετα- 
βώσιν άνυπερθέτως είς Φονταινεβλώ καί συνδια- 
λεχθώσι πρδς τδν αύτοκράτορα Ναπολέοντα, πρίν 
καταβή ουτος έκ νέου είς ’Ιταλίαν. ΓΟ Regnault 
{μίσθωσε ταχυδρομικήν άμαξαν καί ίππους καί 
έφθασεν είς Φονταινεβλώ’ δ Ναπολέων τώ είπε 
μετ’ άδιαφορίας : «Δέν σέ περιέμενον.» Πλήρης 
έργής δ πεπλανημένος κατέβαλε πάσαν προσπά
θειαν πρδς άνακάλυψιν τοΰ άσεβούς’ άλλά, καί 
μεθ’ δλας τάς έρεύνας τοΰ ύπουργοΰ τής άστυνο- 
μίας, ούδέν κατώρθωσε νά μάθη. 'Ο Nisas έφά
νη φρονιμώτεοος. « Μεγαλειότατε, είπε, δέν άδη- 
μονώ δτι διεπαιδαγωγήθην τή πρώτη άπριλίου, 
διότι έσχον άφορμήν νά προσενέγκω σοι τδν σε

βασμόν μου καί έν ώρα άσυνήθει.» Ό Ναπολέων 
έμειδίασεν’ δ δέ Nisas πανταχοΰ διήγειρε γέ
λωτα άφηγούμενος τδ συμβεβηκός.

Πέτρος δ μέγας έποίησεν άνάστατον πόλιν δ- 
λόκληρον άρχομένου τοΰ μηνδς άπριλίου. ’Εγγύς 
τής πρωτευούσης συνέλεξε κρύφα άχυρα, ξύλα 
καί άλλην καύσιμον ύλην καί έποίησε πυράν έ- 
χουσαν έξήκοντα δργυιάς μήκος, τήν έκύκλωσε 
δέ διά διπλής στεφάνης στρατιωτών καί χωρο
φυλάκων. Περί μέσας τάς νύκτας έτέθη τδ πυρ 
καί μετ’ δλίγην ώραν έφαίνετο ώσανεί έκαίετο 
δλη ή πρωτεύουσα. Μικροί καί μεγάλοι έξανα- 
στάντες τοΰ ύπνου έτρεχον, έκραύγαζον, έζήτουν 
άντλίας κ.τ.λ. Προσεγγίσαντες δέ τελευταϊον ϊνα 
σβέσωσι τδ πΰρ ήκουσαν παρά τών στραφέντων 
αίφνης δπλιτών : « Σήμερον είναι ή πρώτη άπρι
λίου. »

Τή 23 μαρτίου 1798 απανταχού τοΰ Λονδί
νου έτοιχοκολλήθησαν προκηρύξεις, καί διά τών 
έφημερίδων έπαναληφθεΧσαι, καθ’ άς «μετά δκτώ 
ήμέρας, καί δή και περί τήν μεσημβρινήν ώραν 
έμελλε νά γίνη περιεργοτάτη καί τέως άθέατος 
λιτανεία γερόντων καί γραιών, χηρών καί άπο- 
χήρων, έγγάμων καί διεζευγμένων άνδρών καί 
γυναικών, νέων καί νεανίδων, παίδων καί κορα- 
σίων, είς ήν προσεκαλοΰντο οί πολΧται παντός 
φύλου τάξεως καί ήλικίας.» Κατά τήν τεταγμέ- 
νην ήμέραν καί ώραν μυριάδες λαοΰ περιέμενον 
έναγωνίως έν ταΧς δδοΧς, άλλοι δέ πλεΧστοι προ- 
έκυπτον έκ τών παραθύρων καί τών όροφών. Αί
φνης έκ τοΰ μέσου τής άναρίθμου πληθύος ήκού- 
σθη στεντόρειος φωνή λέγουσα : « Πρώτη άπρι
λίου.» 1

1. Έστάχ. έκ τή; ΚλειοΟς.

Ο ΑΙΙΟΣΤΟΛΟΣ ΘΩΜΑΣ.
Ό θωμάς ήτο έκ τών Δώδεκα τοΰ Κυρίου ήμών 

άποστόλων. Πότε καί πώς έκλήθη ούδείς τών εύ- 
αγγελιστών μνημονεύει. 'Ο Εύσέβιος έν τή ’Εκ
κλησιαστική του ιστορία λέγει, έκ παραδόσεως τήν 
εϊδησιν γνωρίσας, δτι τδ καθαυτό όνομα τοΰ θωμά 
ήτο ’Ιούδας (ούχί δ Ίσκαριώτης, άπαγε). Τδ 
θωμάς λέξις άραμαϊκή δηλοΧ δίδυμος, [ώς καί δ 
έν τώ πανεπιστήμιο) φίλος μου ραββουνής τής ε
βραϊκής έβεβαίωσέ με, διά τοΰτο καί έν τώ κατά 
Ίωάννην εύαγγελίω συζυγεΧται τδ έτερον τώ έ- 
τέρω «θωμάς δέ δ λεγόμενος Δίδυμος». Διατί λέ
γεται Δίδυμος; Είπον οτι ήτο δίδυμος άδελφδς 
τής έν ταϊ; Πράξεσι τών ’Αποστόλων δίς μνημο- 
νευομένης Λυδίας (ΐΤ). Ειπον άλλοι δτι δ Δίδυ
μος ουτος ήτο δ έν ταϊς έτερομητρίοις άδελφοΧς 
τοΰ Κυρίου μνημονευόμενος ’Ιούδας (Ματ. 1 5. 56), 
τοϊ; κατά θεοφύλακτον υίοϊς τοΰ ’Ιωσήφ έξ άλλης 

γυναικός, ή έξαδέλφοις αύτοΰ, οϊτινες καί αδελ
φοί παρ’ Έβραίοις λέγονται.

Παρά τοϊς Εύαγγελισταϊς Ματθαίω, Μάρκο) καί 
Λουκά καί ταϊς πράξεσι τών ’Αποστόλων ευρίσκο- 
μεν μόνον τδ όνομα τοΰ θωμά μνημονευόμενον. 
Έν δέ τώ κατά Ίωάννην Εύαγγελίω εύρίσκομεν 
χαρακτήρας τινας αύτοΰ καί ιδίως τδν τής δυσ
πιστίας, καί τδ ιστορικόν, τώ έν τώ Έσπερινώ 
τής Άναστάσεως Εύαγγελίω. Ούτω δέ, δτε έγνω 
δ Ίησοΰς νά έλθη είς Βηθανίαν ϊνα έγείρη έκ νε
κρών τεταρταϊον τδν Λάζαρον, καί είπε τοϊς μα- 
θηταϊς, «Λάζαρος άπέθανεν .... άγωμεν πρδς 
αύτδν», δ θωμάς είπε τοϊς συμμαθηταϊ; «άγωμεν 
καί ήμεϊς ϊνα άποθάνωμεν μετ’αύτού» δπερ δύ- 
ναται μέν νά δηλοϊ δειλίαν, άλλ’ δμως καί άφο- 
σίωσιν είς τδν Ίησοϋν, είς θάνατον νά τδν πα- 
ρακολουθήσωσιν. "Οτι ήτο βραδύς είς πίστιν, βε- 
βαιοΰται πως έκ τοΰ λόγου αύτοΰ έν τή κατανυ- 
κτική έκείνη δμιλία τοΰ Ίησοΰ έν τώ μυστικώ 
δείπνω. Είπε τότε δ θωμάς «Κύριε, ούκ οίδαμεν 
ποΰ υπάγει;’ καί πώς δυνάμεθα τήν δδδν είδεναι;» 
Ίσως ένόμισεν αισθητόν τινα τόπον καί δδδν 
είς αύτδν, κατά Εύθύμιον τδν Ζυγαβηνόν. Τρίτον 
μνεία γίνεται είδικωτέρα τοΰ θωμά μετά τήν ά- 
νάστασιν τοΰ Σωτήρος, τήν ογδόην άπδ τής πρώ
της έμφανίσεώς του είς τούς δέκα μαθητάς ήμέ
ραν. Διατί δέν έπίστευσεν είς τούς συναδέλφους του 
είπόντας αύτώ. «'Εωράκαμεν τδν Κύριον». Και 
διά τί δέν έτυχε νά ήναι παρών είς τήν πρώτην 
έμφάνισιν τοΰ Κυρίου; Ταΰτα καί ή ερμηνεία τής 
μετά ταΰτα ιστορίας είναι εργον μακρδν, πρόσθες 
δέ καί ούκ έμόν’ άλλοις άπόκειται, τής υπό τής 
Εκκλησίας κεκλημένοις καί υπό τής πολιτείας τε- 
ταγμένοιςπρδς τάς τοιαύτας ερμηνείας ίεροκήρυξιν.

Ιστορείται δτι δ θωμάς έκήρυξε τδ Εύαγγέλιον 
«τοΰ Κυρίου καί θεού» είς Παρθίαν ή Περσίαν καί 
δτι ετάφη, θανών έν Εδέσση, όπου καί δ άγιος 
Ιωάννης δ Χρυσόστομος λέγει δτι ήτο δ τάφος 
τουτου. "Ετεροι δμως λέγουσιν δτι έπροχώρησεν 
είς Ινδίαν, καί έπέκεινα ταύτης’ άλλά τάς νεω- 
τέρας ταύτας παραδόσεις άντικρούουσιν άλλοι βε- 
βαιοΰντες δτι δ είς ’Ινδίαν κηρύξας τδ Εύαγγέλιον 
δεν ητο δ άπόστολος θωμάς, άλλ’ άλλος τις θω
μάς τών Νεστοριανών λεγομένων άπόστολος είς 
τ“ μέρη έκεϊνα. Άπέθανεν δέ δ Δίδυμος μάρτυς 
τής αλήθειας τοΰ κηρύγματός του είτε έν Περσία 
«ϊτε έν ’Ινδία.

Δ. ΠΑΝΤΑΖΙΙΣ.

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

Ο ΑΓΓΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΑΖΑΡΟΧΟΣ.

Έχ των «ύόοιποριχών έντυπώσεων» τοϋ
Α. Αουμά

Συνέχεια καί τέλος· Τδε σελ. 6S.

Γ0 Άγγλος ένέπηξε τήν μολυβδίτην είς τδ 
λεύκωμα καί τοΰτο έντδς τοΰ Οηλακίου του’ έπει
τα δέ έξερχόμενος τής οικίας τοΰ Σαλλους-ίου προσ- 
εποιήθη δτι σταματά πρό τίνος τείχου, ϊνα δήθεν 
άναγνώση τάς δι’ αίματίτου έγγεγραμένας έπ’αύ- 
τοΰέπιγραφάς. Έν τούτοις δ Λαζαρόνος έτρεχεν είς 
τδ φυλακεϊον καί έκόμιζεν έκεϊθεν άπόμαχόν τινα 
τυφλόν, 8ν ώδήγει μέγας κύων. Ό "Αγγλος έπλή- 
ρωσε τδν κωφόν άπόμαχόν καί τδν άπέπεμψε.

Ό Άγγλος ήθελεν εύθύς νά έπιστρέψωσιν είς 
τήν οικίαν τοΰ ποιητοΰ, δπως τελειώση τδ ιχνο
γράφημά του, άλλ’ δ Λαζαρόνος πρδς αποφυγήν 
πάσης υπονοίας τδν έπεισε νά κάμη μικράν τινά 
περις-ροφήν. 'Ο τυφλός άπόμαχος προεπορεύθη καί 
έξηκολούθησαν τήν έπίσκεψιν.

Γ0 Σκύλος τοΰ άπομάχου έγνώριζε τήν Πομπηί
αν είς τά δάκτυλα ή κάλλιον είς τούς δνυχάς του, 
ήτο Sv διαβο.Ιύσχυ.Ιο τδ δποϊον ήξευρε περί άρ 
χαιοτήτων περισσότερα ή πολλά μέλη τής ’Ακα
δημίας τών έπιγραφών’ ώδήγησε λοιπόν τδν περι
ηγητήν μας άπδ τδ έργαστήριον τοΰ σιδηρουργού 
είς τήν οικίαν τοΰ Φορτηνάτα, καί έκ τής οικίας 
τοΰ Φορτηνάτα είς τδν δημόσιον κλίβανον.

Οί έπισκεφθέντες τήν Πομπηίαν γινώσκουσιν δτι 
δ δημόσιος ουτος κλίβανος έχει παράδοξόν τι έμ
βλημα έξ δπτής γής, κιννάβαρει βεβαμμένον, υπό 
τδ δποϊον άναγινώσκονται αί τρεϊς αυται λέξεις. 
Hie habitat Felicitas.

— "Ω ! ώ! έφώνησεν δ Άγγλος αί οίκίαι έχει 
νούμερα είς Πομπηίαν’ ιδού νούμερο I.

Καί σιγαλή τή φωνή προσέθηκε άποτεινόμενος 
πρδς τδν Λαζαοόνον.

— Έγώ θέλει νά ζωγραφίση νούμερο /, διά νά 
κάμη γελάση ολίγον μιλαίδυ.

— Κάμετε δ,τι θέλετε, άπήντησε δ Λαζαρόνος, 
έν τώ μεταξύ έγώ θά διασκεδάζω τδν άπόμαχο.

Καί δ Λαζαρόνος έπήγε νά φλυαρήση μετά τοΰ 
άπομάχου, έν φ δ Άγγλος άντέγραφε τδ έμβλη
μα.

Τδ ιχνογράφημα έτελείωσε έντδς ολίγων λεπτών.
— Έγώ πολύ εύχαρις-ημένος, είπεν δ "Αγγλος, 

άλλ’ έγώ θέλει νά έπιστρέψη είς τήν οικίαν τοΰ 
ποιητοΰ.

— Κάστωρ, είπεν δ άπόμαχος πρδς τδν κύνα 
του, Κάστωρ είς τήν οικίαν τοΰ ποιητοΰ.

Καί δ Κάστωρ πλησιάσας διευθύνθη κατ’ εύθείαν 
είς τήν οικίαν τοΰ Σαλλουστίου.

'Ο Λαζαρόνος έπανέλαβε τήν μετά τοΰ άπομά-
12 
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χου φλυαρίαν του, καί δ ’'Αγγλος αποπεράτωσε τδ 
ιχνογράφημά του.

— "Ω ! Έγώ πολύ ευχαριστημένος ! πολύ εύχα- 
ριστημένος ! εΐπεν δ Άγγλος, άλλ* έγώ θέλει νά 
κάμη καί άλλας.

—Κάμετε δσας θέλετε, άπήντησεν δ Λαζαρόνος.
Ώς έκαστος έννοεϊ, ή ευκαιρία δέν ίλειψεν εις 

τδν Άγγλον δπως αύξήση τήν συλλογήν τών ά- 
στείων εικόνων του. Ούτως έν διαστήματι βραχυ- 
τέρω τών δύο ώρών τδ λεύκωμα τοϋ 'Αγγλου εί
χε προσλάβει όγκον σεβαστόν.

Έν τούτοις έφθασαν είς μέρος τι, ένθα έγένον- 
το άνασκαφαί’ ητο, ώς φαίνεται οικία πλουσιωτά- 
του τινδς ιδιώτου, διότι έξέθαπτον πληθύν άγαλ- 
ματίων, χάλκινων αρχαιοτήτων καί άλλων περι
έργων άντικειμένων, πάντων πολυτιμοτάτων, ά
τινα αύθωρεί μετεκόμιζον είς παρακειμένην τινά 
οικίαν. Ό Άγγλος είσήλθεν είς τδ αυτοσχέδιον 
τοϋτο μουσεΐον, καί έστη πρό τίνος άγαλματίου, έξ 
περίπου δακτύλων ύψους, παριστώντος σάτυρον, 
δστις είχεν δλα τά αναγκαία προσόντα δπως έφελ- 
κύση τήν προσοχήν του.

—'Ω! εΐπεν δ 'Αγγλος, έγώ θέλει νά άγοράση 
αύτδ τδ μικρδν άγαλμα.

— Ό βασιλεύς τής Νεαπόλεως δέν θέλει νά τδ 
πωλήση, άπήντησεν δ Λαζαρόνος.

— Έγώ πληρώνει δσα μέ είποϋν διά νά κάμω 
γελάση δλίγον μιλαίδυ.

— Σάς λέγω δτι δέν είναι διά πούλημα.
— Έγώ πληρώνει τδ διπλούν τδ τριπλούν τδ 

τετραπλούν.
— Συγγνώμην, έξοχώτατε, εΐπεν δ Λαζαρόνος 

μεταβάλλων τόνον φωνής. Σάς εδωκα δύο συμβου- 
λάς, τάς δποίας τ,ύρατε καλάς’ θέλετε νά Σάς δώ
σω και άλλην μίαν; Έ λοιπδν μή άγοράσητε τδ 
άγαλμα, κλέψατέτο.

— Ώ ! σύ λέγει καλά’ ήμεϊς έχει μάλιστα ά
πόμαχο τυφλδ, ώ! ώ ! πολύ νόστιμον.

— Ναί, ναΐ, άλλ’ήμεϊς έχει τδν Κάστορα, ποϋ 
έχει δύο μάτια καί δεκαέξ δόντια πολύ κοπτερά, 
και άν μόνον έγγίσητε τδ άγαλματάκι πήδα ά
μέσως είς τδν λαιμόν Σας.

— Έγώ φαρμακώνει Κάστορα.
—Κάμετε έν άλλο καλλίτερο, πάρετε ένα άπό

μαχο χωλόν. Και έπειδή εΐδετε σχεδδν δλα βά
ζετε τδ άγαλματάκι είς τδ θυλάκιον Σας καί τό 
κόβομε Λάσπη' θά φωνάξη άλλ’ ήμεϊς θά έχωμεν 
πόδια ενώ αυτός δέν θά έχη.

— Ώ ! έφώνησεν δ 'Αγγλος, θαυμάσας έτι πε
ρισσότερον διά τήν τρίτην συμβουλήν παρ’ δτι εί
χε θαυμάσει διά τήν δευτέραν, έγώ θέλω μάλις·α 
άπόμαχο χωλό.

Καί δπως μή δώση ύπονοίας είς τδν τυφλόν ά- 
πόμαχον καί πρδ πάντων είς τδν Κάς-ορα, δ Άγ
γλος έξήλθε καί προσεποιήθη δτι παρετήρει κρή

νην τινά έκ κοχλίων, ρυθμού υπερβαλλόντως κω
μικού, έν φ δ Λαζαρόνος είχεν υπάγει νά εύρη τδν 
νέον οδηγόν.

Μετά τέταρτον τής ώρας έπανήλθε συνοδευό- 
μενος ύπδ άπομάχου βαίνοντος έπί δύο ξυλίνας 
κνήμας’ δ Λαζαρόνος ήξευρεν δτι δ Άγγλος δέν 
ητο φιλάργυρος καί έκόμισεν δ,τι εύρε καλλίτερον 
είς τδ είδος τοϋτο.

Ώ 'Αγγλος έπλήρωσε τδν τυφλόν άπόμαχο καί 
καί τδν άπέπεμψε.

Δέν έμεινε πλέον νά ΐδωσιν είμή τά θέατρα, τήν 
άγοράν καί τδν ναόν τής Ίσιδος

Ό Άγγλος καί δ Λαζαρόνος έπεσκέφθησαν τάς 
άρχαιότητας ταύτας μετά τοϋ προσήκοντος σεβασ
μού’ εΐτα δέ δ 'Αγγλος διά τρόπου άφελεστάτου 
έζήτησε νά ίδη μίαν άκόμη φοράν τά εύρεθέντα κα
τά τάς άνασκαφάς τής άρτίως άνακαλυφθείσης οι
κίας, καί δ άπόμαχος ούδέν υποπτευόμενος έπα- 
νήγαγε τδν 'Αγγλον είς τδ μικρόν μουσεΐον.

Είσήλθον καί οί τρεϊς είς τδ δωμάτιον, ένθα αί 
άρχαιότητεςήσαν προσηλωμέναι έπί σανίδων προσ
ηλωμένων έπί τοϋ τείχου.

Έν φ δέ δ Άγγλος έπήγαινεν, ήρχετο, έστρέ- 
φεν, έπανήρχετο, χωρίς παντάπασι νά φαίνηται 
δτι άποβλέπει είς τδ άγαλμάτιον, δ Λαζαρόνος έ
παιζε·/ έκτείνων σχοινίον πρδ τής θύρας, δύο πό- 
δας ύψηλότερον τοϋ έδάφους’ δτε δέ τδ σχοινίον 
έστερεώθη καλώς, ένευσε πρδς τδν Άγγλον, ό 'Αγ
γλος έθεσε τδ άγαλμάτιον είς τδ θυλάκιον του, καί 
ενώ έκπεπληγμένος δ άπόμαχος τδν έθεώρει, ύ- 
περεπήδησε τδ σχοινίον καί προηγουμένου τοϋ Λα- 
ζαρόνου, έφυγε διά τής πύλης τής Σταβίάς μεθ’ δ- 
λης τής ταχύτητο; τών ποδών του, εύρέθη έπί τής 
ύδοϋ τοϋ Σαλίρνου, συνήντησε δίφρον είς Νεάπο
λιν έπιστρέφοντα, έπήδησεν είς αύτδν καί έφθασεν 
είς τήν όδδν τών τάφων, ένθα ή αμαξά του τδν 
περιέμενε. Δύο δέ ώρας μετά τήν έκ Πομπηίας ά- 
ναχώρησίν του ήτο εις τδν πύργον τοϋ Γραικού καί 
μίαν ώραν μετέπειτα είς Νεάπολιν.

Ώς πρδς δέ τδν άπόμαχον, έπειράθη τδ πρώ
τον νά διέλθη διασκελίζων τδ σχοινίον, άλλ’δ Λα
ζαρόνος τδ είχε τείνει είς ύψος τοιοϋτον ώστε ου- 
δεμία ξύλινη κνήμη ήδύνατο νά τδ ύπερπηδήση. 
Ίδών τδ άνωφελέ; τών προσπαθειών του έδοκίμασε 
νά τδ λύση, άλλ’δ Λαζαρόνος είχε χρηματίσει ά- 
λιεύς, κατά τάς ώρας τής σχολής αυτού, καί ή- 
ξευρε νά κάμη τδν περίφημον έκεϊνον ναυτικόν 
δεσμόν δστις δέν είναι άλλο τι είμή δ γόρδιος δεσ
μός τών άρχαίων. Έπί τέλους δ άπόμαχος ώς άλ
λος Μέγας ’Αλέξανδρος άπεφάσισε νά κόψη δ,τι 
δέν ήδύνατο νά λύση καί έσυρε τδ ξϊφος του, άλλά 
τδ ξϊφος του, δπερ πάντοτε δλίγον έκοπτε, δέν έ
κυπτε τώρα παντάπασιν, ώστε δ Άγγλος ήτο ή
δη έν τώ μέσω τής δδοΰ τής 'Ρεζίνας, ένςυ δ άπό
μαχος κατεγίνετο νά πριωνίση τδ σχοινίον.

Τήν αυτήν εσπέραν δ Άγγλος έπεβιβάζετο έπί 
τοϋ άτμοπλοίου, καί δ Λαζαρόνος έγένετο άφαν
τος άναμιγνυόμενος είς τδ πλήθος τών δμοίων του.

Ό Άγγλος είχε κάμει τρία πράγματα έκ τών 
αυστηρότατα έν Νεαπόλει άπηγορευμένων’ έκακο- 
λόγησε τδν βασιλέα, άντέγραψε τοιχογραφίας, έ- 
κλεψεν άγαλμα, καί ταΰτα ούχί χάρις είς τά χρή
ματά του, διότι τά χρήματά του είς ούδέν τώ έ- 
χρησίμευσαν κατά τάς τρεϊς ταύτας περιστάσεις, 
άλλά χάρις είς τδ έφευρετικδν πνεύμα ένδς Λαζα- 
ρόνου. Α.

βΧΠΣΙΜΟΤΙΙΣ ΜΕΓΑΑΟΓΠΟΑΕΠΧ ΕΧ ΤΕ ΕΓΡίέΙΗΙ
ΚΑΙ ΛΜΕΡΙΚΙΙ.

Κατά νεωτέρας καί άκριβεστέρας στατιστικής 
ή θνησιμότης μεγάλων πόλεων τής Εύρώπης καί 
’Αμερικής λογιζομένη έπί 1000 κατοίκων έχει
ώς εφεξής’.

Έν Λονδίνο» έπί 1000 κατ ’ έτος 22
» Βίρμινγχαμ » 27
» Μάντζεστερ » » 30

Βομβάη Λ » 31
» Παρισίοις » 22
» Βερολίνο» » » 37
» Βρυξέλλαις » » 25
» Βιέννη » » 35
» 'Ρώμη » » 39
» Νέα Ύόρκη » » 28
» Μονάχο» » » 33
» Στρασβούργο» » 9 41

Πράγοι » » 54
Πέστη » » 49
Άμστελοδάμω » 29

» Νεαπόλει » » 36
Βουκουρεστίω 0 33

» Δουβλίνο» » » 43
» Άννοβέρω » » 18
» Φιλαδελφία » » 19
Αί άνωτέρω άναλογίαι Οεωοητέαι ώς αί κατά

μέσον δρον. Περί Κωνσταντινουπόλεως ούδέν βέ
βαιον γνωρίζομεν’ καί είναι μέν αληθές δτι ένίοτε 
διά τής ενταύθα ιατρικής έφημερίδος δημοσιεύη- 
ται μηνιαίος 'Ελεγχος τών κατά μήνα άποβιώ- 
σεων φέρων τδν Άριθ. 800 κατά μέσον δρον, δμως 
πρέπει νά θεωρηθή μή ακριβής διότι πολλοί θά
νατοι πρδς αποφυγήν έξόδων τινων δέν γνωστο
ποιούνται έν τώ ύγειονομείω. 'Η Κωνσταντινούπο
λή, φρονοϋμεν, μεθ’ δλην τήν παράλειψιν έργων 
υγιεινών, είναι πόλις υγιεινή, καί οφείλει τούτο 
μόνον εις τήν έξοχον θέσιν έπί τής δποίας είναι 
έκτισμένη.

ΤΟ ΠΑΣΧΑ.
Μύρισ’ ή δάφνη*; τού; ναού;, Χριστό; άνέστη ψάλλουν, 
χαρά; τραγοΟΐι, άγάπη μου, άρχίνησε καί ψάλλε !

Βλέπεις χορού;, βλέπει; φιλχά ;
ήλβ’ ή γλυκεχά μας Πασχαλχά !

λουλούδχα τή; άνοίξεω; *ς τό μέτωπον τους βάλλουν, 
καί ς’ τό δικό σου βάλλε.

Χριστός άνέστη! . . . νά ίδώ τίΟά μέ πήςκαί τώρα; 
ό έν Χριστφ μα; άσπασμός έκ τρίτου δέν Οά γένη ;

Στάσου, μή φεύγει; τό φιλί! 
στάσου, μαρχόλικο πουλί !

ς’ τά χείλη μου ή φιλική ψυχή μου τά πυρφόρα 
χειλάκχα σου προσμένει.

Βλέπεις χαραϊς > άκοΟς φωναΐς ; δχέ τά παιδχά τά ξένα, 
έδώ κ’ έκεϊ είς τήν αυλήν τής Έκκλησχάς φιλιούνται.

Ή Πασχαλιά δέν σέ κινεί ;
καί σύ δέν είσαι χριστιανή ;

Φέρε τά κόκκινα τ’ αύγά, κ* έλα νά κτυπηθοδμε- 
ένα φιλί, δν νικηΟή;, ς’ τοΟ γέλοχου τό λακκάκι.

’Ιδού, σ’ έτσάκισα έγώ !
Ή ! ώ ! τήν συμφωνίαν μα; λοιπόν νά μή ξεχνούμε ! 

δό;, δός με τό φιλάκι. 1

ΑΑ1Ι0ΕΙΑΙ.

Ή φωνή τοϋ λογικού πρέπει νά ύπακούηται 
περισσότερον, ή οΐαδήποτε ροπή τής φύσεως ήμών’ 
πάσα δέ κλίσις οφείλει έπί τέλους νά ύποκύψη είς 
τδ λογικόν. (Άδδισων).

Δέν είναι καλόν νά λέγωνται πάσαι αί ά- 
λήθειαι, είναι δμως καλόν ν’ άκούωνται. (Κυρία 
Δε-Δεφράν).

Ή νέα κόρη εΐναι άνθος, ή γυνή εΐναι καρ
πός’ έάν δ καρπός εύρεθή κακός, ποία άνάμνησις 
θά μείνη διά τδ άνθος. (Σινικόν γνωμικόν).

Ό τροχός τοϋ βίου είναι στιλπνός, μετα
βάλλων ένίοτε χριόματα καθ’ήν λαμβάνει θέσιν 
πρδς τδ φώς.

,*4 Ή έκ τή; μελέτης ηδονή είναι τόσον ήσυ
χος, δσον αίάλλαι είναι ανήσυχοι.

ΠΑΡΕΡΓΑ.

Έν ΙΙέστη έτελεύτησεν εσχάτως δ βουλευτής 
Ζοδενΰ δστις είχε περιουσίαν ύπέρ τά δέκα εκα
τομμύρια, ήτο δέ ούχί φιλάργυρος άλλ’ αμελής 
περί τήν εξωτερικήν διακόσμησιν. Τδν παρελ
θόντα χειμώνα άπήντησεν αύτδν φίλος του έν 
ταϊς δδοϊ; τής Πέστης φοροϋντα παλαιότατον καί 

1 ’Ιΐλία; Τανταλίδης.



92 X Α Ω Ρ I Σ. X Α Ω Ρ I Σ. 93

τεθλασμένου πίλον’ δ φίλος του ήριότησε τδ αί
τιον’ «Αδιάφορου άπήυτησευ ό Ζοδενύ’ δλος δ 
κόσμος έδώ μέ γνωρίζει ποιος είμαι.» Μετά τινας 
μήνας δ αύτδς φίλος συνήυτησευ αύτδν έν Παρι- 
σίοις, έν τώ βουλεβάρτο) τών ’Ιταλών, φοροΰντα 
τδν αύτδν πίλον. «Άκόμη αύτδν τδν άτιμον πί
λον» άυεφώνησε’ «Αδιάφορου» άπεκρίθη δ Ζο- 
δενύ’ «έδώ κανείς δέν μέ γνωρίζει.»

* *
Έν μέσφ βαθείας νυκτδς χωρικός τις άφυπνί- 

ζεται υπδ τής συζύγου αύτοΰ,—"Αναψε, άνδρα 
μου, ολίγο τδν λύχνον διότι θά σκάσω!

— Και τάχα χωρίς λύχνον δέν ήμπορεΐς νά 
σκάσης; λέγει μετ’ άπαθείας όάφυπνισθεί; χωρικός.

ΣΓΜΜΙΚΤΛ.

Τά πτηνά κιτά τηγ χο./έραν.
Γερμανικόν έπιστημονικδν περιοδικόν κατέχω 

ρισε πρό τίνος λεπτομέρειας τινάς περί τοϋ σπου- 
όαιοτάτου αντικειμένου: τί γίνονται τά πτηνά 
κατά τάς χολερικάς έπιδημίας.

Έν Πετρουπόλει καί 'Ρήγα τώ 1848, έν Πρωσ- 
σία τώ 1849 καί έυ Άυυοβέρφ τδ 1830 παρετη- 
ρήθη δτι άμα ένσκηψάσης τής νόσου τά στρουθία, 
αί χελιδόναι καί άλλα έγκατέλιπον τάς πόλεις 
και έπανήλθον τότε μόνον δπόταν τδ κακδν ήλατ- 
τώθη ή παντελώς έπαυσε. Έν Γαλικία, τήν 26 
σεπτεμβρίου 1872, οί σπουργίται άνεχώρησαν έκ 
τής πόλεως Πρζεμύολ πρδ τής ένσκήψεως τής χο
λέρας και έπανήλθον μόλις τήν 30 νοεμβρίου δτε 
δέν δπήρχεν ούδέν κρούσμα. Τδ αύτδ συνέβη έν 
Νυρεμβέργη ενόσω ύφίστατο τδ κακδν καί έν Μου- 
νίχη ένθα ή έπάνοδος τών πτηνών έχαιρετίσθη 
ύπδ τών κατοίκων μετά μεγίστης χαράς.

Άλλ’ αί άποδημίαι αύται γίνονται καί πρδ τοϋ 
νά φαυή ή χολέρα, τοΰτο δέ έμπνέει φόβους είς 
τους κατοίκους. Έν Γερμανία ή χολέρα ένέσκηψε 
κατά τήν ώραν τοϋ θερισμού έποχήν καθ’ ήν τά 
πτηνά συναθροίζονται πανταχόθεν εις τούς αγρούς 
κα'ι έπί μικρδν στρατοπεδεύουσιν έν αύτοΐς. Καί 
δμως κατά τδ έτος έκεΐνο ήλλαξαν δρομολόγιον.

Περί ωρολογίων.

Ή ώρολογική τέχνη έφθασεν κατά τδ παρδν 
είς μεγάλην τελειότητα έν τε τή Αγγλία, Πα- 
ρισίοις καί Γενεύη τής Ελβετίας’ ή έφεύρεσις τής 
κινήσεως τών τροχών είναι παλαιά καί τρανώς 
τούτο άποδεικνύει τδ καλούμενου Παγκράτιον τοϋ 
Άρχιμήδους. Κατά πρώτον τώ 760 Παύλος ό 
Α'. άπέστειλεν Sv ώρολόγιον πρδς τδν Φίλιππον 
τδν Μικρδν, βασιλέα τής Γαλλίας, καί διά τήν 

σπανιότητα τής τοιαύτης μηχανής έπροξένησε 
θάμβος καί είς αύτήν τήν Γαλλίαν, ένθα νϋν κα
τασκευάζονται τά κάλλιστα. Περί δέ τδ 807 δ 
Χαλίφης Άροϋν *Ελ 'Ρασίδ, περίφημος διά τήν 
φιλεπιστήμονα διάθεσίν του άπές-ειλε δώρον πρδς 
τδν Κάρολον Μάγνον Sv ώρολόγιον θαυμάσιον’ 1 2 
θυρίδες τής ώροδεικτικής πλακός του άνοιγόμεναι 
καθ’ ώραν έφανέρωναν αύτάς, καί έπιπτον κατά 
τάξιν τόσα σφαιρίδια είς κύμβαλον χάλκινον ση
μαίνοντα τάς ώρας’ κατά δέ τήν 1 2ην ώραν ισά
ριθμοι ιππείς διαβαίνοντες έκλειαν τάς θυρίδας 
έκείνας. Οί ’Ιταλοί πρώτοι μιμηθέντες τά £η- 
θέντα κετεσκεύασαν διάφορα ωρολόγια μέ τρο
χούς’ και πρώτος τεχνίτης ιστορείται δ Αρχιδιά
κονος τής Βερώνης Πακίφικος (PaciflCUS) κατά 
τδ 1846. Εντούτοις τοσοΰτον άτελή ήσαν είσέτι 
καί σπάνια τά τοιαΰτα ώρολόγια, ώστε μέχρι 
τής ΙΑ'. 1 ΟΟ/ρίδος έν ταΐς Μοναΐς ιδίως τής Εύ
ρώπης ήσαν έπί τούτω τεταγμένοι Μοναχοί πρδς 
καταμέτρησιν τών ωρών διά τών αστέρων καί 
προσδιορισμόν τής ώρας τής Ακολουθίας’ οί δέ 
λοιποί άνθρωποι ώδηγοϋντο άπδ τδ λάλημα τών 
πετεινών. Κατά δέ τήν ΙΑ' 1 θθ/ρίδα κατεσκευάσθη 
παρά τοϋ άγγλου Όναλιγκβόρδου Μοναχού Βε
νεδικτίνου Sv ώρολόγιον, καί παρά τοϋ ’Ιακώβου 
Δόνδεως (GiaCOmo de Dondis) άλλο αξιόλογου 
σημαίνον τάς ώρας καί τήν κίνησιν τοϋ ήλίου είς 
τδν Ζωδιακόν καί τών πλανητών αύτών, τδ δποΐον 
έτέθη είς τδ παλάτιον τοϋ Παταυΐου (Padoua) 
τώ 1344’ άνταμειφθείς δέ πλουσίως δ Δόνδης, 
ώνομάσθη ώρο.Ιόγιος αύτδς, καί οί απόγονοί του.

Έν τέλει πρώτον μικρδν έπικόλπιον ώρολό
γιον μετά κώδωνος έφάνη είς τήν Γαλλίαν έπί 
Λουδοβίκου ΙΑ', άλλά μόλις έτελειοποιήθησαν τώ 
1676 υπδ τοϋ άγγλου Βαρλόου (Barlow). "Εκ
τατέ δέ δυνάμεθα άνενδοιάστως είπεΐν δτι ή τέ
χνη αύτη έτελειοποιήθη καθ’δσον ένδέχεται, άπο- 
βαίνουσα μία τών κυριωτέρων ένασχολήσεων καί 
τών ώφελιμωτέρων έπιχειρίσεων πανταχοϋ τής 
Εύρώπης. Έν Τουρκία μόνη έλλείπει παντελώς 
ή τέχνη αυτή, άναφαινομένη μόνον έν τινι γωνία 
τής Χαλκιδικής Χερσονήσου έν τφ Άγιωνύμω 
"Ορει, ένθα τινές τών Μοναχών μετά πολλής τής 
έπιτυχίας κατασκευάζουσιν έκκρεμή στερεά, ση
μαίνοντα τάς ώρας, καί τά καλούμενα Έζυ- 
πνητήρια.

Ή άρχη τοΰ Non Possumus.

Τήν 7 Φεβρουαρίου 1848, έν ’Ιταλία, τδ πλή
θος, δυσηρεστημένον διά τήν έκλογήν υπουργείου 
φιλοκληρικοϋ, συνεσωρεύθη έμπροσθεν τοϋ Κυρινα- 
λίου κραυγάζον’ Κάτω τδ ίερατεΐον, κάτω δ κλήρος!

Πΐος δ Θ' τότε ένεφανίσθη έπί τοϋ έξώστου καί 
άποτεινόμενος πρδς τδ πλήθος είπε’

« Έάν θέλητε δπως ή εύλογία τοΰ ούρανοϋ κα- 
ταβή έπί τών κρατών τής ’Εκκλησίας καί τής 
Ιταλίας άπάσης, σάς έξορκίζω νά μή ζητήτε δ,τι 
άσυμβίβαστον πρδς τήν αξιοπρέπειαν τοΰ αγίου 
θρόνου.

» Ακούω κραυγάς τινας, αιτινες δέν έξέρχονται 
έκ τής καρδίας τοΰ λαοΰ μου, άλλά δέν δύναμαι 
δέν οφείλω, δέν θέλω ποσώς νά τάς άκούσω.» (ΝΟΠ 
posso, non debbo, non soglo).

"Εκτοτε ή φοάσις «ΠΟΙ1 possumus» κατέστη 
περίφημος, ώς διαφυγοϋσα τά χείλη Πίου τοΰ Θ', 
βραδύτερον δμως πάντοτε είς πάσας τάς περί διαλ- 
λαγής άποπείραςάπεκρίνετοδιά τής φράσεως «ΝθΙ1 
possumus».

ΥΓΙΕΙΧΠ.

Τό σιγάρογ.

Πάντες γινώσκομεν τάς καπνοσύριγγας ώς έ
πίσης καί τήν έν αύταΐς άποτιθεμένην διά τής 
χρήσεως ιξώδη καί άηδή ύλην’ πάντες δμως δέν 
γινώσκομεν δτι έν τή ύλη έκείνη εύρίσκεται τδ 
κύριον συστατικόν τής νικοτιανής (Nicotiana 
Tabacum) ή Νικοτίνη, Sv τών δριμυτέρων δη
λητηρίων δόσις τής δποίας ανεπαίσθητος έπιφέ- 
ρει σπασμούς καί παραλυσίαν τών νεύρων.

Ή δραστική ενέργεια τοΰ πτητικού τούτου συ
στατικού τής νικοτιανής έπέφερεν έσχάτως τδν 
θάνατον είς παΐδα, έν Γαλλία, θελήσαντα παι- 
διας χάριν νά έμφυσήση δι’ άκαθάρτου καπνοσύ- 
ριγγος φυσαλίδας έκ διαλύσεως σάπωνος.

Καίτοι ήδη τήν δχληράν καί δύσχρηστον συ
νήθειαν τών καπνοσυρίγγων κατάργησε σχεδόν τδ 
κομψόν τοΰ νέου συρμού καί πρόχειρον σιγάρον, 
ούδόλως ύστεροΰσι καί διά τής άπλής τούτου 
χρήσεως τά έκ τής νικοτιανής προερχόμενα ά- 
προσδόκητα αποτελέσματα.

Οί έρασταί τοΰ σιγάρου είσπνέοντες τδν διά 
τής καύσεως τούτου παραγόμενον καπνόν, τούθ’ 
δπερ είνε δι’ αύτούς τδ nec plus ultra τής ευ
δαιμονίας, ούδέν άλλο ποιοΰσιν ή πραγματικήν 
άπόσταξιν έν τώ στηθεί αυτών. "Οτι δέ δ καπνός 
8ν άποχρέμπτουσιν οί καπνίζοντες άποκαθαίρε- 
ται έξ ικανής ποσότητος τών έξ ών συνίσταται 
βλαπτικών στοιχείων άποδεικνύει ή δημιουργός 
Χημεία ή βάσιν έχουσα πλέον πράγματα καί 
ούχί ύποθέσεις’ άλλά καί έάν συγκρίνη τις καθ’ 
ήν ώραν καπνίζει τήν διαφοράν τοΰ χρώματος 
τοΰ έν άρχή έκπνεομένου καπνοΰ πρδς τήν δια
φοράν καί τά φυσιολογικά άποτελέσματα τοΰ ά- 
μέσως έπομένου έν έλευθέρω δέ άέρι διαχεομένου, 
θέλει παρατηρήσει δτι ή μέν πρώτη έκφορά τού 
είσπνεομένου καπνοΰ έχει χρώμα κυανότεφρον και 
δέν έρεθίζει τόσον τούς δφθαλμούς τού τε καπνί- 

ζοντος καί τών περί αύτδν, ή δέ δευτέρα καί αί 
μετά ταύτην λευκότερον, ήττον αραιόν καί έρε- 
θίζουσα ίκανώς τάς βλεννομεμβράνας τή; ρινδς 
καί τών δφθαλμών, ώς ένέχουσαι άναλογίαν τών 
δηλητηριωδών στοιχείων μεγαλειτέραν.

Συγγράμματα ειδικά περίφημων έπιστημόνων 
ώς πρδς τήν πάλην κατά τής νικοτιανής, πείθου- 
σιν ήμάς περί τής είς μέγαν βαθμόν προξενουμένης 
τή υγεία βλάβης διά τής έντελοϋς εισπνοής ή τής 
καταχρήσεως τού καπνοΰ τής νικοτιανής, έπιφε- 
ρούσης τήν φρενοβλάβειαν, τήν τρομώδη κατά- 
στασιν τών νεύρων, τδν βρογχίτην, τήν έλάττω- 
σιν τής δράσεως, τής δρέξεως κτλ.

Κατά τδ τελευταΐον έτος δ κ. Grehant άπέ- 
δειξεν έναργώς τήν παρουσίαν τοΰ όξειδίου τοΰ 
άνθρακος είς τδν καπνόν τής νικοτιανής, άλλοι δέ 
συγκαταλέγουσιν είς τήν σειράν τών συνθέτων έ- 
νεργών δηλητηρίων δύο σώματα έπίσης φοβερά, 
τδ πυρογα.Ι.Ιικόν όζύ καί τδ πυροζνΛικόν άμ- 
φότερα υπάρχοντα μέν έν τώ είσπνεομένφ κα- 
πνώ τής νικοτιανής πράγματι δμως παραγόμενα 
διά τής καύσεως τοΰ σιγαροχάρτου.

Ώστε δήλον γίνεται δτι έπίσης δλίθριά είσι 
τά άποτελέσματα καί βλάβης πρόξενον καθίστα
ται κατ’ έξοχήν είς τού; πρωτοπείρους παΐδας τδ 
σι γάρο ν.

Έν Άθήναις τή 10 Μαρτίου 1879.
ΧΡ. I. ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ

Φαρμακοποιός πτυχιοδχος.

Ι1ΡΛΚΤΙΚΑΙ ΓΝΔΣΕΙΣ.

Μέσον πρός προγΰ.Ιαζιν των ποάων 
άπό των χειμέθ.ίων.

Οί 'Ρώσσοι έχουσι θεραπείαν τινα τών χειμέ- 
θλων ("ξεπαγιασμάτωνJ τών ποδών άπλουστά- 
την καί πρακτικωτάτην. Καλύπτουσι τδν πόδα 
διά μεγάλου τεμαχίου χάρτου άνω τής περικνη- 
μίδος καί κατόπιν θέτουσι τδ υπόδημα’ ούτως έμ- 
ποδίζεται ή είσοδος τού άέρος καί άποφεύγεται 
άπολύτως τδ ψύχος. Αί ώραΐαι μάλιστα νεάνιδες 
τής Πετρουπόλεως καλύπτουσι τδν πόδα μέχρι 
τής άνω κνήμης καί ούτω άποφεύγουσι πάσα» έ- 
νόχλησιν. Είς Ιατρός τών Παρισίων άναφέρει δτι 
μεταχειρισθείς πολλάκις τδ προφυλακτικδν τούτο 
μέσον κατά τδν πόλεμον τού 1870—71 έπέτυ- 
χε πληρέστατα. Τδ τεμάχιον τοϋ χάρτου άλλάσ- 
σεται καθ’ έκάστην ή όπόταν υγραίνηται.

Τδ αϊμα 42 ανθρώπων δύναται νά σχηματίση 
άοκετδν σίδηρον, ώστε νά κατασκευασθή υννίον ά- 
ρότρου βάρους 24 λιτρών.
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<Ι»Π»ΛΙ1ΛΙ ΜΙΙΆΙΙΛί.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.

Έν ’Αμερική ήρξατο ή έκδοσις δύο εφημερίδων 
ύπδ τδν τίτλον Gl’avate καί Mouchoir. 'll μεν 
τυπουμένη έπί ωραίου μεταξωτού υφάσματος διά 
χρυσών χαρακτήρων χρησιμεύει μετά τήν άνά- 
γνωσιν ώς λαιμοδέτης- ή δέ έπί λευκού λινού διά 
μελανών χαρακτήρων τυπουμένη, ώς ρινόμακτρον.

— Τδν κ. Σχλήμαν μεταβάντα εσχάτως είς 
Τροίαν χάριν άνασκαφών ήκολούθησεν ό γνωστδς 
γάλλος άρχαιολόγος κ. Emile Bumoilf συνε- 
ταιρισθείς μετ’ αύτού.

— ’Εσχάτως έγένετο έν Βρυξέλλαις συνεδρία- 
σις τής Διεθνούς υπέρ τού εκπολιτισμού τής ’Α
φρικής 'Εταιρίας, έν η παρίστατο καί ό διάσημος 
θαλασσοπόρος Στάνλεϋ. Έν τή συνεδριάσει ταύτη 
γενομένη έν τοϊς άνακτόροις ύπδ τήν προεδρείαν 
τού βασιλέως τού Βελγίου, άπεφασίσΟη νέα εις 
τήν ’Αφρικήν εκδρομή, ής άρχηγδς ώρίσθη ό κ. 
Στάνλεϋ ακολουθούμενος ύπδ τεσσάρων βέλγων 
αξιωματικών- πρόκειται περί σχηματισμού νέων 
σταθμών, συνοδευομένων μετά τή; αποικίας, ·?,ν 
θά ίδρύσωσιν οι κκ. Cambier, Dutieux καί 
Wauthier έν τοϊ; πέριξ τής λίμνης Τανγενίκας.

— Έν τή τελευταία συνεδριάσει τού έν ΆΟή- 
ναις αρχαιολογικού γερμηνικού ’Ινστιτούτου ώμί- 
λησεν ό αρχαιολόγος 11. Καβαδίας περί τινων 
νομισμάτων Δημητρίου τού πολιορκητού.

— Ό έν Παρισίοις πρδς ένίσχυσιν τών ελληνι
κών γραμμάτων Σύλλογος άπένειμε τά νενομι- 
σμένα βραβεία εις τδν Α' τόμον τών Ι.Ι.Ιηχιχωτ 
άρχαιοτήιωχ τών κκ. Daremberg καΐ Saglis 
έκ 1 00(1 ψρ. και είς τήν ί.Ι.Ιηηχητ (ΐνθοΛογίαχ 
τού κ. Decharme έξ ισαρίθμου ποσού.

— ’Αντιπρόσωπος τή; Ελλάδος ειςτδ έν'Ρώμη 
συνερχόμενον μετεωρολογικόν συνέδριον διωρίσθη 
ό αξιόλογος καθηγητής τού εθνικού Πανεπιστη
μίου κ. Κοκκίδης.

— Τέσσαρες νέαι έφημερίδες ήρξαντο έκδιδό- 
μεναι ένΈλλάδι- ή ΖΤρωία ύπδ τού δικηγόρου 1. 
’Αντωνοπούλου καί τά 'Ε.Ι.Ιηπχά. Χροπ,χΛ έν 
Άθήναις, ή Χευχη ι^Γιζρος έν Έρμουπόλει Σύρου 
καΐ τά *Εργα έν Πειραιεΐ ύπδ Α. Θεοχάρη. Έν 
Πάτραις έξεδόθη περιοδικόν ύπδ τδν τίτλον */α- 
τριχηΈχιθεώρησα: ύπδ τών ιατρών Ο. Βαχατώρη, 
Γ. Διαμαντοπούλου, Θ. Ζαίμη και Σ. Σταθακο- 
πούλου. Έν Άθήναις άρχεται ή έκδοσις περιοδι- I 
κού ύπδ τοΰ Συλλόγου 'Αθήνας.

— 'Η κυβέρνησις τής Αγγλίας προύπελόγισε 
τήν δαπάνην τού κατά τών Ζουλού πολέμου είς 
1,500,000 λίρας στερλίνας. Τδ έλλειμμα τού

προϋπολογισμού άνελεύσεται έφέτος είς 4 περί
που έκατομ. λιρ. στερλ.

— Τδ μικοότερον όλων τών ευρωπαϊκών κρα
τών είνε τδ τού Monaco, πλησίον τού Nice κει
μένου. 'Εχει επιφάνειαν I 5 τ. χλμ. και πληθυ
σμόν (έν έτει 1878) 7,049 κατοίκων. Ή στρα
τιωτική του δύναμις συνίς-αται έκ 4 αξιωματικών, 
5 αξιωματικών καΐ 63 στρατιωτών!

— Τήν 9 Μαρτίου έτελεύτησεν έν Άθήναις ό 
Νικόλαος Μ. Δραγούμης. «Έγεννήθη τώ I 808 έν 
Μακεδονία, κατά δέ τδ 1821 καταδιωχθείσης τής 
οικογένειας αυτού έκ Κωνσταντινουπόλεως μετέβη 
είς Ευρώπην πρδς τελειοποίησιν τών σπουδών του. 
Έλθών τώ 1827 έν Έλλάδι διωρίσθη ύπογραμ- 
ματεύς πρώτον μέν τής έν Έρμιόνι και είτα τής 
έν Τροιζή ι έθνοσυνελεύσεως, έκτοτε δέ κατέλαβε 
διαφόρους δημοσίας θέσεις. Τώ 1850 ήρξατο 
τής έκδόσεως τού άξιολόγου περιοδικού Παχόύ- 
ρας μετά συνεργατών τού Α. 'Ραγκαβή και Κ. 
ΙΙαπαρρηγοπούλου, μετά τρία δ’έτη τού Specta- 
teur (1 Orient. Τω 1 862 διωρίσθη υπουργός τών 
Εξωτερικών. ’Έκτοτε κατέλαβε έτέρας θέσεις, ά- 
ποσυρθεϊς έπ’εσχάτων τών δημοσίων. Συνέγραψεν 
'Ιστορικάς αναμνήσεις, περί ελληνικής μυθιστοριο
γραφίας, έγχειρίδιον τής γαλλικής γλώσσης, με
τέφρασε δέ τήν ιστορίαν τού Σκενδέρβεη, τδν βίον 
τού Ούασιγκτώντος, τήν ίς-ορίαν τής Αμερικής κτλ. 
Ό Δραγούμης ήτο είς έκ τών έξόχων λογίων τής 
Ελλάδος.

—Ό διευθυντής τού Βρετανινκού Μουσείου καΐ 
διάσημος αρχαιολόγος Νεύτων άποστέλλεται είς 
Κύπρον, όπως έπιχειρήστ) άνασκαφάς.

— Έπανηγυρίσθη άρτίως έν Ιταλία ή άνάμνη- 
σις δύο ιστορικών γεγονότων αδελφών ύπό τινα 
έποψιν" ή μάχη τής Ναβάρας πρώτον (23 μαρτίου 
1 849) καθ’ήν δ Κάρολος Αλβέρτος μετά ηρωικήν 
άντίστασιν ένέδωκεν είς τδν αυστριακόν 'Ραδέσκην, 
και ή έπανάστασις τών πέντε ημερών, τούτέστιν 
ή κατά τών αΰς-ριακών κατά τδ 48 έξέγερσις τού 
λαού έν Μιλάνο.

Τά έγκαίνια τής οστεοθήκης έν Ναβάρα έγένον
το πομποδώς. 'Π Βουλή, ή Γερουσία καί ό στρα
τός άντεπροσωπεύθησαν εύρέως κατά τήν πένθη 
μον ταύτην τελετήν ής μετασχών αυςφιακός συν
ταγματάρχης άντεπροσώπευε τήν Αυστρίαν ήτις 
έχει άρκούντα τέκνα τεθαμμένα είς τδ αξιομνη
μόνευτου έκεϊνο πεδίον.

— Κατά τάς έσχάτως γενομένας στατιστικής 
έρεύνας ή έτησία κατανάλωσις τής ζακχάρεως έν 
μέν Αγγλία ανέρχεται είς 900 έκατομ. χιλιόγραμ
μα, έν Γαλλία είς 336 έκατομ. έν Γερμανία είς 
306 έκατομ. έν 'Ρωσσία είς 200 έκατομ. έν ταϊς 
Ήνωμέναις Πολιτείαις τής Αμερικής είς 650 έκα
τομ. Ή Αλγερία εισάγει έτησίως ζάκχαριν αξίας 
1 0 έκατομ. φράγκων.

— Καθά πληροφορούμεθα, ό ήμέτερος φιλολο
γικός Σύλλογος έλαβεν έσχάτως παρά τής ενταύ
θα ιταλικής πρεσβείας 40 συγγράμματα είς 58 
τόμους, άτινα έδωρήσατο πάνυ εόγενώς ή ιταλική 
κυβέρνησις πρδς τήν βιβλιοθήκην τού Συλλόγου.

— Ό αριθμός τών έν Γαλλία καΐ τών έν ταϊς 
υπ’ αυτήν χώραις βιβλιοπωλών είναι 5,700- τών 
τυπογραφείων I 190, τών δέ λιθογραφείων είναι 
1638. Τδ Sv πέμπτον περίπου τών πρώτων, τδ 
έν όγδοον τών δευτέρων καί τδ έν τέταρτον τών 
τρίτων εύρίσκονται είς Παρισίους.

—Κατά τδ βασιλικόν θέσπισμα τών 8 μαρτίου 
1836, ό αριθμός τών καταργηθέντων μοναστη- 
ρίων. είς τήν 'Ισπανίαν είναι 1,937, είς τά δποϊα 
ήσαν 3 510 μοναχοί, 283 Ίησουϊται καΐ 20,149 
κανονικοί, οι δποϊοι όλοι έλάμβανον συντάξεις κα- 
έτος 37,923,500 Δίστηλα.

— Ή έν 'Ρωσσία δρθόδοξος έκκλησία έχει 
38,602 ναούς, (συμπεριλαμβανομένων τών μη- 
τροπόλεων) 12,860 ίδωιτικούς καΐ παρεκκλήσια, 
18,887 άρχιμανδρίτας, ίερεϊς, διακόνους καΐ άλ
λους κληρικούς, μέλη δέ 56,500,000 έκ τών 
δποίων 29,000,000 είναι γυναίκες, 27,000,000 
δέ άρρενες. Τδ όλον τών συνεισφορών, αΐτινες 
συνέρχονται είς τδ ταμεϊον αύτής κατ’ έτος άνα- 
βαίνει είς 54,000,000 περίπου δραχμών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ.

20. X λ ω ρ ί ς. Έκδίδοται κατά μήνα. Τόμο; Α'. 
Έτος Α'. Τεΰχο; Δ'. Μήν ’Απρίλιο; 1879.Έν Κων/πόλει, 
έκτοΰ τυπογραφείου Α. Κορόμηλά, 1879. 4ον, σ. 73—96. 
Πε ριεχόμενα; Κωνσταντίνο; Κανάρη; ύπό Ελευ
θερίου θωμά.—Ή Πολιτική Ευρώπη ύπό L. Drapeyron. 
—Περί τών φυτών καί άνθέων έντό; τών οικιών ύπό 
Κ. X. Μεταςά.—'Ιστορία τών κυρίων ονομάτων.— Ή 
παρισιανή νεάνις.—'II πρώτη Άπριλίου.—'Ο’Απόστο
λο; Θωμά; ύπό Δ. Πανταζή.—Ό Άγγλο; καΐ ό Λα- 
ζαρόνος.—θνησιμότη; μεγαλουπόλεων εν τε Εύρώπη 
καί Αμερική.— Τό Πάσχα (έκ τών τοϋ Ή. Τανταλί- 
δου) —’Αλήθειαι.— Πάρεργα. —Σύμμικτα. — 'Υγιεινή. 
— Πρακτικαΐ γνώσεις.—Φύρδην Μίγδην.

21. Παρνασσός. Έν Άθήναι;. Τόμο; Γ'. ΤεΟ- 
χο; Β' φεβρουάριο; 1879. Περιεχόμενα: Κ. Παπαρ- 
ρηγοπούλου, Ό άγνωστο; Κωνσταντίνο;. — Α. Διομή- 
δου; Κυριάκού, Οί τρεϊ; Ίεράρχαι.—Κωνσταντίνου Σ. 
Κοντού, Ποικίλα φιλολογικά § 29. Αντίγραφα πρώτα, 
αντίγραφα αρχαία ή παλαιά, άντίγραφα καλά ή αγαθά, 
άντίγραφα ακριβή, άντίγραφα άξιόπιστα κτλ. § 30. Άν
τίγραφα Άττικιανά.—Σπ. Κ. Παπαγεωργίου, Ί’ιζοπά- 
σται καΐ βελτιώσει; έν Έπτανήσψ.—Αθανασίου Πε- 
τρίδου, Περί τοϋ έν Θεσπρωτία τή; ’Ηπείρου μεσαιω
νικού φρουρίου τοΰ άγιου Δονάτου.—Έδμόνδου Άμ- 
ποϋ, 'ο άπεξηραμένο; συνταγματάρχη;, μυθιστορία.— 
Ε· 11. Ρ. Ή έν Νεαπϊλει πενία.—Σ. Π. Λ. Αί έν ’Ο
λυμπία άνασκαφαί. — Κ. Α. Παλαιολόγου, Ό ρώσσος 
ποιητή; Πούσκιν ώ; φιλέλλην έξεταζόμενο;.—Μιχαήλ 
Λελέκου, Δημοτικά άσματα.—’Αρχαιολογικά, Γερμα

νική σχολή---Είδήσεις.—Φιλολογικό; Σύλλογο; Παρ
νασσό;.—Χρονικά. Γεωγραφία, Περιηγήσεις.

22 Έ σ τ ί α. Έκδίδοται έν Άθήναι; κατά κυριακήν. 
Έτο; Δ'. 18 Μαρτίου 1879. Άρ. 168. Περιεχόμε
να: Σφραγΐ; τής Γερουσία; τή; Δυτικής Έλλάδο; έν 
έτει 1821.—Ή φήμη (έκ τών τή; Ούΐδα).—'Η πηγή 
τή; νεότητο;.—'Ο κήπο; τών Εσπερίδων.—Ό Φίλελ- 
φο; καΐ ή γενειά; τοΰ Τιμοθέου.— Τί έστι άνατο- 
κισμό;—Γνώμαι καΐ σκέψεις ήθικαΐ τοϋ δουκό; Δε-λα- 
Έοσφουκώ —Αλήθειαι. —Σημειώσεις. —'Υγιεινή. — 
Μία συμβουλή καθ’ εβδομάδα.

23 ’Αθηναίς. Έφημερΐ; μετ’εΐκονογραφιών. Έτος 
Δ'. ’Αθήναι. 15 Μαρτίου 1879. Άριθ. 6 ΙΙεριεχό- 
μένα: Ή μικρά κόρη καΐ τά φώσφορα (έκ τών τοϋ 
Andersen).—"Οφι; έντό; βιβλιοθήκη;.—Ό Μιθράς.— 
Ή αποικία τής Νατάλ καί ή χώρα τών ΖουλοΟ.—Ή 
δημοσία έκπαίδευσι; έν Έλλάδι. — Έπί τφ Οανάτψ 
Μάρκου Μοσχοπούλου.—Ποικίλα.—Γρίφο;.

21 Πλάτων. ΈνΆθήναι;. Τόμο; Α'. Τεΰχος Ε'. Φε
βρουάριο; 1879. Περιεχόμενα: Διδασκαλία ύπό Σπ. 
Μωρα'του.—Περί τή; παρά 'Ρωμαίοι; άγωγή; καΐ παι
δεία; ύπό Ν. Πετρή.—Ούδέν τό μικρού λόγου άξιον έν 
τή διαγωγή τοΰ παιδό;, κατά τόν Brailll, ύπό Μ. Γκιόλ- 
μα.—Ανέκδοτοι έπιστολαΐ δύο διδασκάλων ύπύ II. Π. 
Οικονόμου. — 'II έν Αγγλία δημοσία έκπαίδευσι; ύπό 
HippeailX.—Σχέδιον νόμ··υ περί έπιθεωρήσεω; τών έν 
τφ Βασιλείφ δημοτικών σχολείων. —Είδήσεις.

25 Σω τ ή ρ. Έν Άθήναις. Έτο; Ε'. Φεβρουάρ. 1879. 
Φυλλάδιον 17. Περιεχόμενα: Λόγο; περί πίστεω; 
ύπό Σεραφείμ Δομβοδίτου.— Παράθεσις διαφόρων φιλο
σοφικών συστημάτων τών διαφόρων σοφών τή; Εύρώ- 
πη; ύπό Αθανασίου Πετρίδου σχολάρχου (συνέχ.)— 
Διατριβή περί προκαταρκτική; έκπαιδεύσεω; ύπό Π. 
'Ραζή προέδρου τοΰ Συλλόγου «Βύρωνος. ·—Κατάλογο; 
ιστορικό; τών πρώτων ’Επισκόπων καί τών έφεξή; ’Αρ
χιεπισκόπων καί Μητροπολιτών Αθηνών, ύπό ΙΙανα- 
ρέτου Κωνσταντινίδου ύφηγητοΰ (συνέχ )—Ό χρηστός 
καΐ τίμιο; άνθρωπο; έν τφ κόσμψ. (Τίμα τού; γεννή- 
τορά; σου, παρ’ών έλαβε; τό ζήν. Σπουδαστής τής 
άνατροφή; Ή ολιγωρία) συνέχεια.

26Έλληνικός Σύλλογο; Έρμ ή ;. Έν Κων/λει. 
Έτο; Α'. Φεβρουάριο; 1879. Άριθ. Ε'. Περιεχόμενα: 
‘Η έν Κωνσταντινουπόλει Μ. τοΰ Γ. Σχολή (συνέχ.)— 
Φώτιο; ό Οικουμενικό; Πατριάρχη;, ύπό Σ. Καραγιαν- 
νίδου.—'Ιστορία τοΰ Ανατολικού πολέμου (συνέχ.)— 
Ο! γάμοι τών φυτών, ύπό Π. Ψαρρά (συνέχ.)—'Ρα
διουργία καΐ έρως. Μυθις·ορία έκ τοΰ ’Αγγλικού (συνέχ.) 
—Αιμορραγία·, άπό τής βινό; ύπό Π. Ψαρρά.—Άνά- 
λεκτα.—Ποικίλα.—Αστεία καΐ άνέκδοτα. — Ποίησις: 
Τό Έρημοκλήσιον (Κατά τήν Παρασκευήν τών Παθών), 
ύπό Ε. Γ. Ζαλοκώστα.

27. Γαληνός. ’Ιατρικόν σύγγραμμα κατά σάββα- 
τον έκδιδόμενον ύπό τών Ιατρών Α. Γεωργαντά, Σ. 
Σκιαδαρέση, Ν. Μακκά, Ν. Δελλαπόρτα. Έτο; Α'. Έν 
Άθήναις, τήν 24 Μαρτίου 1879. ’AptO. 12. Περιεχό
μενα: Γενική κεγχροειδή; φυματίωσις—Έκθεσις περί 
τών έν Λίδηψφ Λουτρών (Συνέχ.).—Περί προπτώσεω; 
τοΰ ομφαλίου λώρου.—Κινίνη; μετά μορφίνη; εύτυχής 
συνδυασμός.—Εξωτερική τή; χλωριάλης χρήσι;.—Διά- 
λυσις άντισυφιλική κατά Izard-—Περί Αττική; ύπό ύ- 
γιεινήν έποψιν.—’Ολίγα είσέτι πρό; συμπλήρωσιν τών 
περί τών έν Κέρκυρα επιδημιών τοΰ λοιμοί}.—Βιβλιο
κρισία.—Ειδήσεις.—Δελτίον άποβιώσεων.—Βιβλιογρα
φικόν δελτίον.
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ΠΜΕΡΟΑΟΓΙΟΥ.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ.

Έχων ήμ· 30. Ή ήμ. έχει ώρας 13 χαί ή νύξ ώρ. 11.
13 1. Κ. ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ.

Σ. τελ. τέτ. ώρ. 10, λ. 36. π. μ.
14 2. Δ. Τίτου όσιου.
15 3. Τ. Νικήτα οσίου καί Ίωάσαφ τοΰ ύμνογράφου.
16 4. Τ. Γεωργίου οσίου τοΰ έν Μαλεφ.
17 δ. Π. Κλαυδίου θεοδώρου μαρτύρων.
18 6. Π. Τής Ζ ω ο δόχο υ Πηγήςκαί Εύτυχ. άρχ. Άρ.
19 7. Σ. Καλλιοπίου μ. καί Γεωρ. έπισκ. Μιτυλήνης.
20 8. Κ. ΤοΟ Θωμ ά.Ήρωδίων. κλπ. τώνέκτώνΟ'. άπ.
21 9. Δ. Εύψυχίου μάρτυρος τοΟ έν Καισαρεία.

Ν. Σ. ώρ. 3, λ. 39 μ. μ.
22 10- Τ. Τερεντίου καί Πομπηίου μαρτύρων.
23 11· Τ. Άντίπα επισκόπου Περγάμου.
24 12. Π. Ρ.ασιλείου έπισκόπου ΙΙαρίου.
2δ 13. Π. Μαρτίνου όμολογητοΰ πάπα 'Ρώμης.
26 14. Σ. Άριστάρχου κ λ.π. τών έκ τών θ', άποστ.
27 1δ. Κ. Τών Μυροφόρων. Λεωνίδου έπισκ. ’Αθηνών.
28 16. Δ. ’Αγάπης, Ειρήνης καί Χιονιάς μαρτύρων.

Σ. Πρώτ. τέτ. ώρ. 9, λ. δΟ π. μ.
29 17. Τ. Συμεών ίερομάρτυρος τοϋ έν Περσίδι.
30 18. Τ. ’Αθανασίας όσιας.

ΜΑΙΟΣ.
1 19. Π. Παφνουτίου ίερομάρτυρος.
2 20. Π. Θεοδώρου όσίου τοΟ Τριχινά.
3 21. Σ. ’Αλεξάνδρας τής βασιλίσσης.
4 22. Κ. ΤοΟ Παραλύτου. Νεάρχου μάρτυρος.
δ 23. Δ. Γεωργίου μεγαλομάρτυρος. Άργ.
6 24. Τ. ΔοΟκα νεομάρ τ. Μιτυληναίου κ. ’Ελισάβετ.

Πανσ. ώρ. 7, λ. 46, μ. μ.
7 25. Τ. Τής Μεσοπεντηκοστής. Μάρκου τοϋ εΰαγγ.
8 26. 11. Βασιλέως έπ.σκοπού Άμασείας.
9 27. Π. Συμεών ίερομάρτ. συγγενοΟς τοΟ Κυρίου.

10 28. Σ. Τών έν Κυζίκω 9 μ. Θεόγνιδος φιλήμ. κλπ.
11 29. Κ. Τής Σαμαρείτιδος. Ίάσωνος κ. Σωσιπάτρου.
12 30. Δ. ’Ιακώβου άποστ. άδελφ. Ίωάνν. του θεολ.

ΆΛ,ΙηΛογφαφΙα τής X .1 ωγίόος.
Καν Ε. Κ. Κ/πολιν. ’Επιστήμων τις Άγγλος ύπελό- 

γισεν δτι εις άνήρ όμ λεΤ τρεις ώρας τουλάχιστον καθ’ 
ήμέραν, άνά έκατόν λέξεις τό λεπτόν, ήτοι 22 σελίδας 
έντύπους είς 8ον καθ' ώραν. ’Εκ τούτου προκύπτει δτι 
έκαστος όμιλεΤ 600 περίπου σελίδας καθ’ έβδομάδα, 
ήτοι 32 χονδρούς τόμους κατ’ έ'τος. Τοϋτο άκούσα; 
περίεργός τις ήρώτησε τόν Άγγλον έπιστήμονα, Sv ό 
υπολογισμός έφαρμόζεται καί είς τάς γυναίκας.—Yes, 
άπήντησεν ό "Αγγλος στατιστικός· φρόντιζε δμως πάν
τοτε νά πολλαπλασιάζης έπί δέκα.—κ. Μ. I. Σ. Σμύρνην. 
Δέν δυνάμεθα κατά δυστυχίαν ν’ άποδεχθώμεν τάς προ
τάσεις σας· ούδεμία πλέον έκ τοϋ έξωτερικοϋ αϊτησις 
άποστολής φυλλαδίου γίνεται δεκτή μή συνοδευομένη 
ϋπό τοϋ άντιτίμου.—Ένί φίλφ τής «Χλωρίδος· Κ/πο- 
λιν. Σάς εϋχαριστοΰμεν.—κ. Τ. X. Λ. Κ/πολιν. Άδυ- 
νατοϋμεν νά δημοσιεύσωμεν τήν διατριβήν σας· παρα- 
καλεϊσθε νά λάβητε αύτήν παρά τοϋ διεκπεραιωτοΰ 
μας.—κ. X. Γ. ’Αθήνας. Έλήφθησαν.—κ. Δ. Λ. Κ/πο- 
λιν. Είναι άδύνατον ή συνδρομή τής «Χλωρίδος· προ
πληρώνεται άμα τή παραλαβή τοϋ πρώτου τεύχους.— 
κ, Ε. * 'Ρεδαιστόν. Πρώτη αμερικανική έφημερίς ήν ή 
Mary Flower (Άνθος Μαΐου) έκδοθείσα έν έτει 1673 
έν Κανταβριγία τής Μασαχουσέτης.—Τριαστέρψ κυρίψ. 
Κ/πολιν. Σπεύδομεν νά σας πληροφορήσωμεν δτι 2 καί 
2 κάμνουν 4.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.
9

Μαθηματικός τις έλεγε πρός τινα συνάδελφόν του : 
• Ό υιός μου εΐναι είκοσι έπτά έτών, ένδεκα μηνών 
καί είκοσι οκτώ ήμερών, άλλά κατά τό διάστημα τοϋ
το μόνον έξ φοράς έώρτασε τήν έπετηρίδα τής γεννή- 
σεώς του. Λοιπόν αΰριον θά έορτάσωμεν τήν έβδόμην 
έπετηρίδα· σοί προσκαλώ λοιπόν είς τό γεϋμα καί θά 
σοί λύσω τό αίνιγμα έάν σύ δέν τό λύσης ».

Ποια ή λύσις τοΰ προβλήματος τοΰ μαθηματικοΰ; 
I. Δ.

10
ΠοΤαι εΐναι αί πόλείς τής Πορτογαλλίας τών όποιων 

τά άρκτικά γράμματα σχηματίζουσι τό ονομα τής πό- 
λεως Μ α γ ε λ λ ά ν.

11
Α
Τ 

ΑΤΛΑΣ 
Α 
Σ

Σχημάτισον τρεις λέξεις διαφόρους έκ τοϋ σταυροϋ 
τούτου.

12.
Σύ, δ λέγων δτι δλα εΐναι εδκολον νά λύσης, 
τίς ή λέξις, τήν όποιαν έάν άποκεφαλίσης 

καί τήν άναγραμματίσης,
’ςτοΟπτωχοϋ καί τοΰ πλουσίου τάςτραπέζας θ’άπαντήσης

13.
Θι,ρίον μέγα, τρομερόν, άγριον είμαι τέρας· 
γενναία νήσος ένταύτφ τής ύδρογείου σφαίρας.

14.
Όταν μ’ άκούης άνθρωπε, γελ^ς κ’ εύχαριστεϊσαι, 
διότι ομιλώ ώς σύ, δέν είμαι πλήν β,τ’ είσαι. 
Τήν σύνθετόν μου κεφαλήν έάν άπλοποιήσης, 
άνίσως είσαι Λέσβιος, πολύ θά άπορήσης.
Διό-.ι θ’ έμφανισθή έν άκαρεί έμπρός σου 
μέ στέμμα είς τήν κεφαλήν σοφός τις πρόγονός σου.

15.
Τίς γίγας γεννάται, άνδροϋται δ’ είς νάνον, 
καί πάλιν γηράσκει, είς γίγαντ’ αύξάνων;

ΛΥΣΕΙΣ.
3

Μάγος—άγος—γάμος.

6 Βικτωρ-ία. 7 Σταφυλή. 8 Νοϋς άσκοπος, διπλοϋς 
ό κόπος.

4
Αίγ. 80 πρός γρ. 4.
Πρόβ. 1 • • 1.
Βόδ. 19 » > 93.

3
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Διευθυντής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ.


