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ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ Ν  ΑΝΑΣΤΑΤΟΥΜΕΝΟΝ
(Μετάφραιπς *Ε it ο * ο ;)

1 . ί ΰπερασπισταί της Άκροπόλεως ει· 
χον 'flbvi κλεισθή έν αΰτνί μετά τών τό- 
σω παρατόλμως έλθόντων πρός βοήθειαν 
των ούς πλέον δεν ήθελον ν’ άφήιωσι νά 
έξελθωσιν έκεϊθεν.

Έκεΐό νεκρός αξιωματικός, πάσ^ων έ/. 
πληγές μ ή βαρείας ευτυχώς, ώφειλ ί νά 
συμμερισθη r ά ς κακουχίας τών πολιορκου- 
μένων, αναγκαζόμενων νά περιορίζωνται 
εις τίνας μερίδας κ ρ ·. θ ?) ς άντί πάσης τρο
φής. "Ες παρήλθον μήνες μέ^ρις ού ή π ε 
ρί παραδοσεως συνθήκη γενομένη δεκτή 
παρά τοΰ Κιουταχή, τφ  άπέδωκε την έ 
λευθερίαν. Μόλις την 5ην ’Ιουνίου 1827 
(15) ό Φαβιέρος, οί έθελονταί του καί οί 
πολιορκούμενοι κατέλιπον την Άκρόπολιν 
καί Ιπλευσαν είς Σαλαμίνα.

‘Ο Ερρίκος Άλ^βαρέτ, λίαν ετι αδύνα
τος ών, δέν ήθέλησε νά μείνη οΰδ’ έπί

(15) Πχίαι αί έν τ$ μεταφράζει ταυτη γρο- 
νολογίΐι είναι κατά tb ’louXiavbv ήμερολόγι- 
ον,— 2. Μ.

στιγμήν έν χ·7ι πόλει ταύτ*/], ά'*λ’ άπε- 
πλευσε διά Κόρφους, Ινθα έπί δύο μήνας 
υπεβλήθη είς θεραπείαν, καραδοκών την 
ώραν καθ’ ην θ’ άνελάμβανε την έν τή 
πρώτη τάζει θέσιν του, δτε ή τύ^η νέαν 
εδωκε τροπήν είς τόν με^ρ’· τότε άπο- 
κλειστικώς στρατιωτικόν του βίον.

Ύπήρχεν έν Κορφοΐς, είς την έσχατιάν 
τής Βασιλικής όδοΰ (.Strada-Reale), πα- 
λαιά τις οίκία ρυθμοΰ τό ή μι συ έλληνικοΰ 
καί τό ήμισυ 'Ιταλικοΰ, έν η κατώκει ά- 
τομόν τ ι δπερ έφαίνετο ρ.έν ολίγον άλλά 
περί οΰ ώμίλουν πολύ· ό τραπεζίτης Έ λ ι-  
ζοΰνδος. Ή το  εξηκοντούτης ή εβδομη
κοντούτης ; άγνωστον. Ά πό  εικοσαετίας 
κατώκει την κατηφή ταύτην οικίαν χω
ρίς νά έξέρχηται παντελώς αυτής. Ά λ λ ’
έάν αύτός δέν έξήρχετο, πολλοί δμως
πάσης έθνικότητος και παντός επαγγέλ
ματος τακτικοί τοΰ καταστήματος του 
πελάτα ι — νζρ^οντο πρός έπισκεψίν του. 
Λίαν βέβαιον δτι έγίνοντο μεγάλαι πρά
ξεις έπί της τραπεζης ταύτης, ής ή τ ι -  
μ ιότη; ήν αναμφισβήτητος. ‘Ο Έλιζοΰν- 
δος άλλως τε έθεωρεΐτο πλουσιότατος. 
Οΰδείς έν ταΐς Ίονίοις καί μέχρις αυτών 
τών Δαλματών έν Ζάρα ή ‘Ραγούσν) συν
αδέλφων του ήδύνατο ν’ άνταγωνισθτ) 
•ρρός αυτόν. Σαναλλαγματική παρ’ α ύ 
τοΰ έκδεδομενη ήν ίσαξία χρυσω. Ά λ λ ’ 
έφαίνετο λίκν δύσκολος έν τα ΐς  τοικν»
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ταις πέρίστάσεσι. Έ ζήτε ι τά  συστατικά 
άναμφισβήτητα, τάς εγγυήσεις ασφαλείς, 
άλλά τδ ταμεΐόν του έφαίνετο άνεξάν- 
τλητον.

Τό δ’ άξιον σημειώσεως είναι δτ·. έξε- 
τέλει μόνος πάσάν του εργασίαν, μετά 
χειριζόμενος Ινα μόνον οίκεΐον του άνδρα, 
περί ού θέλομεν ομιλήσει άργότερα, όπως 
κρατή 'τά άνευ σπουδαιότητος Ιγγραφα. 
ΤΗτο δέ συγχρόνως και Ιδιαίτερος ταμίας 
καί βιβλιοφύλαξ. Οΰδεμία συναλλαγμα
τική συνετάσσετο, οΰδεμία έπιστολή έ 
γράφετο διά ξένης χειρός. Ουδέποτε ξέ 
νος υπάλληλος παρεκάθισεν ε’ις τό γοα 
φεΐον του, έξ οΰ έπί μάλλον έβεβαιοΰτο 
■to μυστικόν τών πράξεων του.

Τις ή κχταγωγή του ; Τόν £λεγον Ίλ -  
λϋριόν ή Δαλμάτην, ά λλ ’ ουδέτερον έβε- 
βαιοΰΐο. Ουδέποτε περί τοϋ παρελθόν- 
τος, ουδέποτε περι τοϋ παρόντος του ο
μίλων, ποτέ δεν είχεν ελθει έίς επικοι
νωνίαν μετά τής Κορφιωτικής κοινωνίας. 
Άναμφιβόλως δ^ν έπρεπε νά δίδη, τις πί- 
στιν εις τά περί τής περιουσίας του θρυλ- 
λούμενα παρά τω ’·*ω, άναβιβάζοντι αυ
τήν ε’ις εκατοντάδας Ικατοιιμυοίων, ά λλ ’ 
είναι βέβαιον οτι ήτο πλουσιώτατος,καί- 
+οι διήγε βίον ανθρώπου μέτριου κατά τε 
τάς άνάγκας καί τάς έπιθυμίας.

‘Ο Έλιζούνδος ήτο χήρος άφ’ ή ;  ένε- 
κατέστη είς Κορφούς μετά παιδίσκης διε
τούς τότε. Τώρα ή ‘Αδζίνη ήν είκοσι και 
δύ} έτών, καί έπειδή ε’ις τάς χώρας προ
πάντων ταύτας ή ώραιότης της γυνα.κός 
είναι αναμφισβήτητος, κατέστη έξόχως 
ώραία παρά τήν σοβαρότητα της ολίγον 
σκυθρωπής φυσιογνωμίας της. Πώς νά κα- 
ταστή άλλοία έν τφ  ίδιοιούθαω έκεινω 
β ίφ έν ω διήλθε τήν νεαράν της ηλικίαν 
άνευ μητοός ΐνα τήν δδηγή. άνευ συντρό
φου πρός ήν ν’άνταλλάσν) τάς πρώτας νεα 
νικάς της σκέψεις ; ‘Η Άδζίνη  ήτο με
τρίου άλλά κομψού άναστήματος. Διά 
τής έλληνικης της καταγωγής, ήν έκ μη- 
τρός είχεν, άνεκάλει τόν τύπον τών πε- 
ρικαλών έκείνων νεανίδων τής Λακωνίας 
κΐτινες τόν μεταδίδίυσιν έφ' άπκσών τών

Πελοποννησίων.
Μεταξύ της κόρης καί του πχτρος η 

οίκειότης δεν ήτο καί δέν ήδύνατο νά εί 
ναι τελεία. ‘Ο τραπεζίτης εζη μονήρης, 
σιωπηλός, συνεσταλμένος, — είς τών αν
θρώπων έκείνων οΐτινες κινοΰσι συχνό
τατα  τήν κεφαλήν καί κλείουσι τους ο
φθαλμούς, ώς έάν τό φώς τούς έπλήγω- 
νεν. ’Ολίγον κοινωνικές, τόσον έν τί) ιδι
ωτική δσον καί έν τή δημοσία ζωή του, 
ουδέποτε ήρχετο είς συνάφειαν ουδέ μετ’ 
αύτών τών πελατών του. Πώς ή ‘ Αδζίνη 
είχε δοκιμάσει γοητείαν τινα έν τή περι- 
ωρισμέν·/) ταύτη ζων), άφ’ ού μεταξύ τών 
τοίχων έκείνων μόλις τήν κζοδίαν τοΰ 
πατοός της ήδύνατο νά συναντήσν) !

Εύτυχώς πλησίον αύτης εζη άνθρωπος 
αγαθός, άφωσιωμένος, άγαπών, μή ζών 
ή διά τήν νέαράν του δέσποιναν, θλιβό- 
μενος διά τάς θλίψεις της, φαιδρυνόμε- 
νος άν τήν Ιβλεπε μειδιώσαν. Πάσα ή 
ζωή του άνήκεν είς τήν ζωήν τής Ά δ ζ ί-  
νης. Μετά τόν χαρακτηρισμόν τοϋτον θά 
ένόμιζέ τ ις  δτι πρόκειται περί τίνος γ εν 
ναίου καί πιστού κυνός, έκ τών «ά φ ω- 
σ ι ω μ έ ν ω ν  ε ί ς  τ ή ν  ά ν θ ρ ω π ό *  
τ η  τ α» ώ ; ειπεν ό Μ'.χελέ, τών « τ  α- 
π ε ι ν ώ ν  φ ί λ ω ν » ώ ; είπεν ό Λαμαρ- 
τινος. Ό χ ι ! —  ήτο άνθρωπος, άλλ ’ ήξ ι-  
ζε νά είναι κύων. Είχεν ΐδει γεννωμένην 
τήν Άδζίνην, ουδέποτε είχεν έγκαταλεί- 
ψει αύτήν· τήν είχε λικνίσει παιδίον, 
τήν ύπηρέτει νεάνιδα.

‘Ο περί ού δ λόγος ήν Έ λλην  τις ονό- 
ματι Ξαρής, ομογάλακτος αδελφός τής 
μητρός της Άδζίνης, ήν είχεν ακολουθή
σει μετά τον γάμον της μετά τοΰ τραπε
ζίτου τών Κορφών. Εύρίσκετο λοιπόν άπό 
πλέον τών εΐκοσιν έτών έν τή οικία κα- 
τέχων θέσιν άνωτέραν άπλοΰ οίκέτου, βο
ηθών μάλιστα τόν Έλιζούνδον οσάκις 
δέν έπρόκειτο ή περί άσημάντων τινων 
έγγραφων.

‘Ο Ξχρής, ώς τινες τύποι τής Λακωνί
ας, ήτο άναστήματος ύψηλοΰ, ευρύνω ος 
δυνάμεως μυϊκής ύπεοφυοΰς. Πρόσωπον 
ευειδές, οφθαλμοί ώο*ϊοι καί άγαθ<ΛΤ όΐς
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μακρά καί κυρτή ύφ’ ήν έφύοντο υπερήφα
νοι μέλανες μύστακες.

Έ π ί τής κεφαλής έφερε βαθύχρου^ι φ έ- 
σ ι· περί τάς οσφϋς την κομψήν φο υ- 
ο τ α ν ε λ λ α ν  τής πατρίοος του.

'Οσάκις ή Ά δζίνη  Έλιζούνδου έξήονε-
V ^ \ \ > \ > / * ι/το ε i t s  ο·.α τας ο.κιακας ανκγκας, είτε 

δπο>ς μεταβή είς τόν ναόν τού Ά γ .  Σπυ 
ρίδωνος, είτε δπως άναπνεύσγ  έπί μικρόν 
τόν θαλάσσιον έκεϊνον άέρα οστις δεν έ
φθανε παντελώς μέ/οις τής οικίας τής 
Βασιλικής δδού, ό Ξαρής τήν συνώδευε. 
Πολλοί τών νέων Κορφιωτών ήδυνήθησαν 
νά τήν ϊδωσιν είς τήν προκυμαίαν καί 
πρό πάντων άνά τούς δδούς τού προα- 
στείου Καστράδες έκτεινομένου κατά μή 
κος τοΰ ομωνύμου δρμου· πολλοί δ’ έδο- 
κίμασαν νά φθάσωσι μέχρι τοΰ πατρός 
της. Τίς δέν ίίλκύσθη ΰπό τής καλλονής 
της, καί ί’σως οΰδέν ήττον ύπό τών έκα- 
τομμυρίων τής οικίας Έλιζούνδου; Ά λ λ ’ 
είς πάσας τάς τοιούτου είδους προτάσεις 
ή Άδζίνη ειχε δώσει άποφατικήν άπχν- 
τησιν. Ό σω δ’ άφορά τόν τραπεζίτην, 
ούτος οΰδέποτε άνεμίχ_θη είς τάς άποφά- 
σεις έκείνης.

Τοιαύτη λοιπόν ή κατηφής αυτη μονή
ρης καί αύστηρά οικία. Τοιοΰτο τό μέρος 
πρός δ αί μοιραΐαι τής ζωής του περι
στάσεις ώδήγουν τόν Ερρίκον Άλβαρέτ.

Αφορμή τούτου έγένοντο χρηματιστι- 
καί συναλλαναί καί έξαργυρώσεις γραμ
ματίων έπί τοΰ οίκου Έλιζούνδου, άπερ 
είχε λάβει μεθ’ έαυτοϋ καταλείπων τούς 
Παρισίους. ΑΙ δε συχναί είς τήν νήσον 
έπισκέψεις τοΰ νεαροΰ άξιωματικοϋ συν- 
ετέλεσαν πρός τό νά γνωρίσν) τήν Ά δ ζ ί-  
νην ης τό κάλλος τόν είχε δεσμεύσει 
καί ή άνάμνησις τής όποιας τον παρη- 
κολούθει είς τά πεδία τής μάχης τοϋ 
Μωρέως καί τής Α ττ ική ς .

Μετά τήν παράδοσιν τής Άκροπόλεως 
ίπανήλθεν είς Κορφού;· εύρίσκετο έν κακή 
καταστάσει ενεκα τοϋ τραύματός του. Οί 
ύπερβολικοί κατά τήν πολιορκίαν μόχθοι 
είχον βλάψει τήν ΰγείαν του. Έ κεϊ δε 
ζών μακράν τής οικίας τοΰ τραπεζίτου,

εΰοεν έν αΰτή φιλοξενίαν ώοών τινων έ- 
κάστοτε, πράγμα τό όποιον οΰδείς ξένος 
είχε δυνηθή μέχρις ώρας νά έπιτύχϊ).

Τρεις διήρκεσε μήνας ή ζωή αυτη, καθ’ 
οΰς ολίγον κατ ’ ολίγον αί είς τοΰ Έ λ ι 
ζούνδου έπισκέψεις τοϋ Ερρίκου, αΐτινες 
κατ ’ άρχάς μόνον χάριν ύποθέσεων έγ ί-  
νοντο, οίΤΐε βησαν οίκειότεραι καθιστάμε- 
ναι καθημεριναί. Ή  Άδζίνη  ήρεσκε πολύ 
οφ νεαρφ άξ'.ωματικφ. Καί πώς νά ίλήν 
έπέλθ/) τοιοΰτον άποτέλεσμα άφ’ ού τό- 
τω συχνά εύρίσκετο μετ’ αύτής παοα- 
δεδ ομένος δλως είς τήν γοητείαν τού νά 
βλέπν) καί άκούν) αύτήν ! Ά φ ’ έτέρου 
δ’ έκείνη έπεδαψίλευεν αύτω άνευ τοΰ πα
ραμικρού δισταγμού τάς περιποιήσεις, άς 
ή λίαν έπισφαλής ύγεία του άπήτει. Μι- 
άς τοιαύτης δ.αίτης φυσικόν ήτο βεβαί
ως άποτέλεσμα ή έπελθοΰσα έντελής αΰ- 
τοϋ άνάρρωσις.

Καί ό Ξαρής δε ο δαμώς άπέ* 5 υπτε 
τήν συμπάθειαν, ήν τ φ  ένέπνεεν ό τόσον 
ειλικρινής καί τόσον έράσμιος Ερρίκος 
Άλβαρέτ.

— «’Έχεις δίκαιον, Ά δζ ίνη ,»  έπανε- 
λάμβανε συχνάκις. « Ή  Ε λλάς  είναι πα· 
τρις σου, δπως είναι καί ίδική μου, καί 
δ|ν πρέπει νά λησμονώμεν δτι, άν δ νεα
ρός ούτος αξιωματικός ύπέφεοέ τ ι ,  τό ύ- 
πέφεοε μαχόμενος ύπέρ αύτή ς !»

— «Μέ άγαπ^ !» Είπεν εκείνη ήμέοαν 
τινα τώ Ξαρή.

Καί τό είπε μετά τής άπλότητος έ- 
κείνης, ήν έν παντί μετεχειρίζετο.

—  «Λοιπόν πρέπει νά τόν άφήσης νά 
σέ άγαπ^ !» Άπήντησεν ό Ξαρής. «Ό  
πατήρ σου έγήρασεν, Άδζίνη  ! . . . . ,  Έ γώ
δέν θά εύοίσκωμαι πάντοτε εδώ!  Πού
θέλεις ευρει έν τή ζωή μάλλον άφωσιω- 
μένον προστάτην άπό τόν Ερρίκον Ά λ 
βαρέτ; »

Ή  Άδζίνη δέν άπεκρίθη. Θά ΰφίστα- 
το άνάγκη νά εϊπγ) δτι, άν έγνώοιζεν δτι 
ήγαπάτο, ήγάπα οΰδέν ήττον καί αϋτη· 
δπεο, 2στω καί είς αΰτον τόν Ξαρήν, συ
στολή δλως φυσική τήν ήμπόδιζε ν«  ό· 
μολογήσ·/ι·
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Έν τοσούτφ τά πράγματα εΰρίσκοντο 
είς τό σημεΐον τοΰτο. Ή  ύποθεσις δέν ή - 
το πλέον μυστική παρά τνί Κορφιωτική 
κοινωνία.Ποοτοΰ μάλιστα γείνει περί αυ
τής λόγος έπισήμως. ώμίλουν περί των 
γάμων τοΰ Ερρίκου Άλβαρέτ μετά τΛις 
Άδζίνης Έλιζούνδου ώς περί γεγονότος 
τετελεσμένου. Σημειωτέον δ’ δτι ό τρα
πεζίτης δέν έφάνη τό παράπαν δυσανα- 
σχετών έπί ταΐς συχναΐς παρά τή θυ · 
γατρί του έπισκέψεσι τοΰ νεαροΰ άξιωμα- 
τικοΰ. Καθώς έ'λεγεν ό Ξαρής, ήσθάνετο 
έαυτόν γηράσκοντα, καί ταχέως μάλιστα. 
Όσον σκληράν καρδίαν και αν ειχεν, ώ- 
φειλε νά φοβήται μή ή Άδζίνη ήθελε 
μείνει μόνη έν τνί ζωή, καίτοι χρηστάς 
έστήριζεν έλπίδας έπί τής περιουσίας, ήν 
αϋτη θά έκληρονόμει. Ά λ λ ω ς  τε ό Ερρί
κος ουδέποτε ειχε δείξει ένδιαφέρον 8ιά 
τήν περιουσίαν ταύτην· ό πλούτος ή ή 
« τω χε ία  τής θυγατρός τοΰ τραπεζίτου 
δέν ήτο λόγος δπως έμβάλλη αυτόν οΰδ’ 
έπί στιγμήν είς σκέψεις Ό  έ'οως του εί
χε στήριγμα αισθήματα φύσεως πάντν) 
αλλοίας, ουχί συμφέροντα χυδαία. Τόν 
ερωτά του έγεννησε τόσον ή χρηστότης 
οσον καί τό κάλος τής νέας. ‘Ο μονήρης 
βίος της τώ ένέπνευσε τήν έν λόγω 
συμπάθειαν. Πρός τοΰτο συνετέλεσεν ή 
ευγενεικ τών διαλογισμών της, τό με·· 
γαλεΐον τών σκέψεων της, τό εΰγενές τής 
καρδίας της, ήν, ώς έ-κείνος ή ν ό ε ι, ήν ι
κανή καί νά πλήξ/) ετι άν ποτε ήθελεν 
έπιστή ανάγκη τοιαύτη.

Καί ή άρετή αϋτη σαφώς κκτεδείκνυ- 
το, οσάκις ώμίλει περί τής κατατυραν- 
νουμενης Ελλάδος και τών υπεράνθρω
πων αγώνων, οΰς κατέβαλλον τά τέκνα 
της δπως άποδώσωσιν αΰτή τήν έλευθε- 
ρίαν. Επι τοΰ ζητήματος δέ τούτου οί 
δύο νέοι ήσαν αείποτε ένπλήρει ομοφωνία.

Ποσάκις δεν διήλθον ώρας ολοκλήρους 
συνομιλοΰντες έν συγκινήσει περί πάντων 
βουτών είς τήν ‘Ελληνικήν γλώσσαν, ήν 
ό ‘Ερρίκο; Άλβαρέτ ώμίλει ήδη ώ; τήν 
ιδικην του ! Όποιαν άφατον χαράν έξ ί-  

δέν έδοκψ.αζον οσάκις ήγγέλλετο θρς-

λασσία τ ι ;  έπ ιτυχία , άντιστκθμίζουσκ 
τάς συμφοράς, ών ό Μορέκς κκί ή Α τ τ ι 
κή ήσαν τό θέατρον ! Ποσάκις ό Ερρίκος 
δεν διηγήθη λεπτομερώς πάντα τά  γεγο
νότα, έν οι; είνε λάβει μέρος, καί δεν έ 
πανελαβε τά  ονόματα τών γυναικών ε
κείνων, ίί; έξ ιδ ία ; δλως βουλήσεως ή 
Άδζίνη έπόθησε νά μιμηθή,— Βουβουλί- 
νας, Μοδένας, Κωνσταντίνας, Χκϊδως. -  
χωρίς νά λησμονήσ·/) καί τό τής μεγαλο- 
ψύχου έκείνης Άνδρονίκης, ήν είχε σώσει 
άπό τής σφαγής τοΰ Χαϊδαρίου !

Καί δη, δτε μίαν ήμέραν προ έφερε τό 
δνομα τής γυναικός τα ύτη ; ,  δ Έλιζοΰν- 
δος, δστις ήκροκτο τήν συνομιλίαν, έ'κκ- 
μεν απότομον κίνημα έλκυσκν τήν προ
σοχήν τή ;  θυγατρό; του,

— αΤί έ'χετε, πάτερ μου;» ήρώτησε.
— ’ «Τίποτε.» Άπεκρίθη ό τραπεζίτης. 

Καί ειτα, αποτεινόμενος πρό; τόν νέον α
ξιωματικόν διά τόνου ανθρώπου έπιθυ- 
μοΰντος νά φαίνηται αδιαφορών δι’ ο,τι 
λέγει:

— «Έγνωρίσατε αΰτήν τήν Άνδρονί- 
κην ; »  ήρώτησε.

—  «Μάλιστα, -κύριε Έλιζοΰνδε.»
—  «Καί γνωρίζετε τ ί άπέγεινε ;»

.«’Αγνοώ.» Απήντησεν ό Ερρίκο;
Άλβαρέτ. «Μετά τήν μάχην τοΰ Χαϊδα- 
ρίου φρονώ δτι θά επεστρεψεν εί; Μάνην, 
τον γενέθλιαν τόπον τη ; .  Ά λ λ ’ άπό ήμε
ρα; εί; ήμέραν αναμένω νά τήν ί ί) ω άνα- 
φαινομένην εί; τά πεδία τών μαχών 
τή ;  ‘Ελλάδος..........

—  «Ναί !» προσεθηκεν ή Άδζίνη, «έ- 
κεϊ δπου πρέπει νά εΰρίσκεται !»

Διατί ό Έλιζοΰνδο; ειχε κάμει τήν έ- 
ρώτησιν ταύτην ; Ουοεί; τόν ύπεκίνησε. 
Καί έπρκξε τοΰτο διά τρόπου προδίδον- 
το; υπεκφυγήν. Ά λ λ ’ ή θυγάτηρ του, ο
λίγον γνωρίζουσα τά ;  σχέσει; τοΰ τραπε
ζ ίτου, οΰδαμώ; άνησύχησεν έκ τούτου. 
Ήδύνατο λ,οιπόν νά ύπάρχτ) δεσμό; οιος 
δήποτε μεταξύ τοΰ πατρό; τη ;  καί τής 
Άνδρονίκης ταύτη ; ,  ήν έθκύμαζε ;

Ά λ λ ω ;  τε, εί; παν δτι άπεβλεπε τόν 
ύπέρ ανεξαρτησία; άγώνα ό Έλιζοΰνδος

έφέρετο μετά μεγίστης έπιφυλακτικότη- 
τος. Πρό; τ ίνα ; συνεπάθει, πρό; τού; τυ- 
ραννοΰντα; ή πρό; του; τυρανουμένους ; 
Δύσκολον ήτο ν’ άποφανθή τις.

Τό βέβαιον ήτο δτι ό ταχυδρόμος του 
τώ έφερεν έπιστολάς τόσα; έκ Τουρκίας, 
δσας τουλάχιστον καί έξ Ελλάδος. Ά λ λ ’ 
άρ(/.όζει νά έπαναλ,ηφθή δτι καί ή άφο- 
σίωσις τοΰ νεαροΰ στρατιώτου εις τόν ά
γώνα τών ‘Ελλήνων δέν συνέτεινεν ολί
γον πρός τήν καλήν υποδοχήν ήν τ φ  έ'- 
καμεν είς τήν οικίαν του.

Έν τούτοις ό ‘Ερρίκος Άλβαρέτ δέν 
ήδύνατο νά παρατείνη τήν έκεϊ διαμονήν 
του. Αναλαβίιν ήδη έκ τών κόπων του,ήτο 
αποφασισμένος ν’ άκολουθήσν) μέχρι τέ-  
7,ου; έκείνο δπερ έθεώοει καθήκον καί πε
ρί οΰ συχνάκις ώμίλει τνί νεαρ^ κόρν).

—  « Είναι καθήκον σας, τώ δντι ! » 
Τφ άπεκρίνετο ή Άδζίνη . « Οποιανδήπο- 
τε θλίψιν καί άν μοί προξενήσγι ή άναχώ- 
ρησίς σας, ‘Ερρίκε, έννοώ δτι οφείλετε νά 
καταφθάσητε τούς συμπολεμιστά; σα; ! 
Ν αί! Έ φ ’ δσον ή Ελλάς διατελεϊ δούλη, 
πρέπει νά παλαίσητε δι’ αΰτήν !

—  «Αναχωρώ, Άδζίνη , αναχωρώ μετ’ 
ο λ ίγον!»  Είπεν ήμέραν τινα ό ‘Ερρίκος. 
« Ά λ λ ά ,  έάν ήδυνάμην νά συναποφέρω 
μετ’ έμοΰ τήν βεβαιότητα οτι μ’ αγαπά
τε ώ; σα; α γαπώ ...............

— « ‘Ερρίκε, οΰδ μίαν αιτ ίαν έ'χω νά 
κρύψω τά αισθήματα απερ αοί έμπνέε- 
τε .»  Απήντησεν ή Άδζίνη . *Δέν είμαι 
πλέον παιδίον, καί τοΰτο μοί έπιβάλλει 
ν’ ατενίζω μετά σοβαρότητο; τό μέλλον 
Έ χω  πίστιν εί; ύμ.ας», προσέθηκε τεί 
νουσα αυτώ τήν χεϊρα «έχετε πεποίθησιν 
εί; έμέ ! Ο'ίαν θά μέ άφήσητε αναχωρώ< 
τοιαύτην θά μέ έπανεύρητε έπιστρέφων!»

Ό  ‘Ερρίκο; έθλιψε τήν προσενεχθεΐσαν 
αΰτώ χεϊρα εί; δείγμα τών αισθημάτων 
του.

— «Ευχαριστώ έξ δλης ψυχής !» Ναί! 
άνήκομεν ό μέν εί; τον δέ... . ήδη ! Καί, 
έάν ό χωρισμό; ρ.α; μέλλν) ν’ άποβή λυ 
πηρότερο; ήδη, θά συνα: οφέρω τοΰλάχι- 
στον .τήν διαβεβαίωσιν τοΰ έρωτός σας!.. .

Ά λ λ ά ,  πριν αναχωρήσω, Άδζίνη , επιθυ
μώ νά ομιλήσω πρός τόν πατέρα σας.......
Επιθυμώ νά είμαι βέβαιος δτι επιδοκι
μάζει τόν έ'ρωτά μας, καί δτι οΰδέν κώ
λυμα έκ μέρους του θέλει προελθεί............

— «Θά πράξητε συνετήν πραξιν, ‘Ερ
ρίκε.» Απήντησεν ή νεανι;. «Λάβετε τήν 
ύπόσχεσιν του ώ; έλάβατε τήν έμήν!»

Καί εδει νά ένεργήστι ταχέω ;,  καθ’ δ
σον ήν αποφασισμένο; ν’ άναλάβη τήν 
ύπηρεσίαν του ύπό τόν συνταγματάρχην 
Φαβιέρον.

’Όντως αί τύχα ι τυΰ άγώνος έβαινον 
άπο τοΰ κακοΰ πρός τό χείρον. ‘Η συν
θήκη τοΰ Λονδίνου οΰδέν είχε μέχρι τότε 
επιφέρει ώφέλιμον αποτέλεσμα, καί ήδύ- 
νατό τ ι ;  νά σκεφθή άν αί δυνάμει; δέν 
θά περιωρίζοντο απέναντι τοΰ Σουλτά
νου εί; καθαρώ; φιλικά; παρατηρήσεις 
καί επομένως, δλως πλατωνικάς.

’Ά λλω ς  τε οί Τούρκοι τετυφωμενοι ύπό 
τών έπιτυχιών των, ήκιστα έφαίνοντο 
διατεθειμένοι ν’ άπόσχωσι τών άξιώσεών 
των. Καίτοι δύο στόλοι, ό μέν Α γ γ λ ι 
κός ύπό τόν ναύαρχον Κοδριγκτώνα, δ δέ 
Γαλλικός ύπό τόν ναύαρχον δέ ‘Ρ ινΰ, 
διέτρεχον τότε τό Αίγαΐον, καίτοι ή ιΕλ- 
λην. Κυβέρνησις ένεκατέστη είς Αίγιναν 
δπω; βυυλεύηται ύπό δρους μείζονο; α
σφαλεία;, οί Τοΰρκοι έδείκνυον πεισμονήν, 
ήτ ις τούς καθίστα έπιφόβους. Ήνοεΐτο 
δ’ έν τέλει τοΰτο καί έκ τοΰ έξ έννενή- 
κοντα δύο νηών οθωμανικών, α ιγ υπ τ ια 
κών καί τυνισιακών στόλου, δν ό εύρύς 
τοΰ Ναυαρίνου δρμος έδέξατο τή  7γι Σε
πτεμβρίου. Ό  στόλος οΰτος έ'φερεν άπει
ρα έφόδια, άπεο ό Ίβραήμ έ'μελλε νά πα- 
ραλάβ·/) δπω; έπαρκέστ) εί; τάς άνάγκας 
έκστρατείας,ήν έμελέτα έναντίον τών ‘Υ 
δραίων.

Έκ τούτου δ Ερρίκος Άλ^βαρέτ άπε- 
φάσισε νά σπεύσγι νά ένωθή μετά τοΰ έν 
Ύδριφ έξ έθελοντών σώματο;. ‘Η νήσος 
αϋτη έν τή έσχατια τή ;  Άργολίδος κει- 
μένη είναι μία τών πλουσιωτέ ων τοΰ 
Αιγαίου- άφ’ οΰ διά τοΰ αΐματος καί τοΰ
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χρήματος αυτής τοσαΰτα δια τον ύπέρ 
ανεξαρτησίας άγώνα τών ‘Ελλήνων, ύπέρ 
ού έπάλαισαν οί άτρομητοι αύτής ναΰται, 
Τομπάζης, Μιαούλης, Τσαμκδός, οί το- 
σοΰτον τρόμον ενσπείραντες είς τούς Τούρ
κους πλοιάρχους,επραξεν, έβλεπεν ήδη έαυ- 
την άπειλουμένην διά τών φρικωδεστέρων 
αντεκδικήσεων.

(’Έπεται συνεχειι)

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ Ε Κ Β Ε Σ Ι Σ
Μετά δύο μήνας αί θύροει τής έν Πα- 

ρισίοις παγκοσμίουΈκθέσεως έ'σονται ήνε- 
ωγμίναι, όλίγισται δέ υπολείπονται ά 
κου.·/) έργασίαι όπως ό απέραντος αύτός 
οργανισμός συμπληρωθεί καθ’ άπάσας 
αύτοΰ τάς αμέτρητους λεπτομερείας. 'Ώ 
στε δύναταί τις χ.αί άπό τοΰδε νά ρίψν) 
Ιν βλέμμα καί νά κρίνγ) τήν έντύπωσιν, 
ην θέλει έμποιήσει εις τόν κόσμον ή Πα
γκόσμιος Έκθεσις έν τώ συνόλψ αύτής.

Ή  έντύπωσις αυτη Ισεται ύπέρποτε 
καταπληκτική . Ή  παγκόσιμος τοΰ 1889 
"Εκθεσις θά άποτελ.έσν) τήν κορωνίδα τών 
μεγάλων διανοητικών καί βιομηχανικών 
Ιργων τοΰ 19ου αίώνος, έσεται δε δ καλ
λίτερος πανηγυρικός τής μεγάλης έκείνης 
Έπαναστάσεως, ής υπερήφανος ί) δημο- 
κοατουμένη Γαλλία πανηγυρίζει τή νέκα -  
τονταετηρίδα. Εις μάτην οί τών κακών 
μάντεις, εύτυχώς ολίγοι, έξέφερον δ ισταγ
μούς περί τής έπιτυχίας τής μεγάλης 
ταύτης Γαλλικής έπιχειρήσεως, -ήτις θέ
λει λαμπρύνει τήν Ικατονταετηρίδα τοΰ 
ένδοξου 1789 ,*/ίν Άκαδημαϊκόςτιςτόσονά- 
δίκως έμυκτήρισεν. 'Η βιομηχανική κυψέ
λη είργάσθητόσον καλώς, τόσον δραστη- 
ρίως, ώστε, ώς έκ θαύματος,έπί τοΰ άπε- 
ράντου πεδίου τοΰ Άρεως έξεφύτρωσεν ο
λόκληρος πόλις και μετεμορφώθη εις α
πειρίαν θαυμασίων χάρις είς τήν ικανό
τη τα  καί έμπειρίαν τοΰ σοφοΰ Γεωργίου 
Βερζεο, γενικοΰ διευθυντοΰ τών Κργων τής

παγκοσμίου ταύτης Έκθέσεως.
Εΐπωμεν δέ εύθύς άρχόμενοι οτι τόν 

προεξεχοντα χαρακτήρα τής έκθέσεως 
ταύτης, ύπό οικοδομικήν έ'ποψιν, άποτε- 
λεϊ το κολοσσιαΐον μεοος, όπερ Ιλαβεν έν 
αυτί) ή μεταλλουργική βιομηχανία. Και 
δύναταί τις νά εΐπγ], οτι ή "Εκθεσις τοΰ 
1889 θέλει παρουσιάσει ύπό τήν εποψιν 
ταύτην τόν καταπληκτικόν θρίαμβον τοΰ 
σιδήρου έν τ·7ί νεωτέρα οίκοδομικΫ). Ό  πε
ριβόητος σιδήρους πύργος τοΰ Έ ϊφφελ , 
υψους 300 μέτρων, ό είς τήν είσοδον τής 
Έκθέσεως ύψούμενος είς το αχανές, δι’ 
δν έδαπανήθησαν περί τά  7. 000. 000 
χιλιογράμμων σιδήρου, καί ή μεγάλη έ- 
κείνη σιδηροπαγής στοά τών Μηχανών 
θέλουσι καταδείξει είς ποίον βαθμόν τ ε 
λειότητας Ιφθασεν ή μηχανική επιστήμη, 
καί εσονται δύο μεγαλοπρεπή παραδείγμα
τα  τοΰ τ ί  δύναταί νά κατορθώσγ) δ άν
θρωπος διά τοΰ σιδήρου ύπό έ'ποψιν γ ιγαν-  
τ ια ίων οικοδομημάτων, παρουσιαζόντων 
έν ταύτώ  πάσας τάς άρετάς τής στερεό- 
τητος, τής έλαφρότητος καί αυτής τής 
αρχιτεκτονικής κομψότητος καί χάριτος.

Έν τ·71 ταχεία ταύτη έπιθεωρήσει τών 
έργων τής Οικοδομής τής Έκθέσεως, ώς 
διά μαγείας έξελθούσης έκ τοΰ ξηροΰ πριν 
έδάφους τοΰ πεδίου τοΰ Άρεως, θέλομεν 
ποιήσει έ'ναρξιν άπό τής Στο&ς τών Μη
χανών, ητ ις  μετά τοΰ γ ιγαντιαίου Πύρ
γου τοΰ Έ ϊφφελ εσονται τά  δύο μεγάλα 
επιτυχή καί θαυμάσια Ιργα τής Έκθέσε
ως τοΰ 1 889.

Τ ό Μ έ  γ ά ρ ο ν  τ ώ ν  Μ η χ α ν ώ ν ,  ύ- 
ψούμενον άπέναντι τής Στρατιωτικής Σχο- 
χής,καί κατέχον όλον τό μήκος τοΰ πεδίου 
τοΰ Άρεως. είνε άπέραντον οίκοδόμνιμα 
σιδηροΰν, καλύπτον έπιφάνειαν πέντε π ε 
ρίπου έκταρίων, ήτοι 50 .000 τετραγ. μέ
τρων, χωρίς ο ύ δ έ ν  έ σ ω τ ε ρ ι κ ί ν  
σ τ ή ρ ι γ μ α  νά ύποβασταζ-/) τόν κολοσ- 
σιαΐον αύτοΰ σιδηροΰν θόλον. Τό ύψος του 
είνε 45 μέτρων, ο έατί, ή έν ΓΙαριβίοις 
στήλη τής Βανδώμης ευκόλως εισέρχεται 
έντός αύτοΰ Δ ά νά δώσωμεν δε άμυδράν 
ιδέαν τών τεραστίων δικστάσεων τοΰ q’t-
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κοδομήματος τούτου, άρκεΐ νά εΐπωμεν, 
ότι τό Μέγαρον τής Βιομηχανίας (Palais 
d’ Industrie), τό όποιον δεν είνε δά καί 
μικρόν, θά είχε τόπον οπως χωρέσ·/) έντός 
τής Στοάς ταύτης τών Μηχανών. Παρό
μοιον έ'ργον ούδέποτε μέχρι τοΰδε συνε- 
τελέσθη.

Ή  σιδ·/ιρ2 σύμπηξις αύτής περιλαμβά
νει είκοσι ψαλίδας σκεπής έκ χάλυβος, 
ών αί διαστάσεις ύπερβζίνουσιν όλας τάς 
τώ ν  μέχρι τοΰδε γνωστών μεγάλων ψαλί-  
δ ω ν  διότι, τ φ  όντι, τό άνοιγμά των δεν 
είνε έλασσον τών 110 μέτρων, έν ω τό 
μέγα τόξον τής σκεπής τοΰ έν Λονδίνω 
σιδηροδρομικοΰ σταθμοΰ 'Αγ. Παγκρατί 
ου, τό μεγαλείτερον τοΰ είδους τούτου, 
δέν μετρ^ παρά 73 μέτρα. Στηριζόμεναι 
δέ αί γ ιγάντειοι κύται ψαλίδε; έπί στε
ρεών βάθρων λιθόκτιστων έντός τοΰ έδά
φους, εχουσι τοΰτο τό ίδιάζον, ότι, άντί 
νά πλατύνωνται οσω χωρ'.ΰσι πρός τήν 
βάσιν των, όπως κατέχωσι μείζονα έπι- 
φάνειαν στηείξεως, τούναντίον λεπτύνον- 
τα ι άποτόμως καί στηρίζονται μόλις διά 
μικρών σχετικώς σημείων έπί τών έκ χυ
τοσιδήρου κρηπίδων, αϊτινες ύποβαστά- 
ζουσι τά ύπο/.είμενα τοιχώματα. Καί ό
μως τά  σνιμεΐα ταΰτα  παρέχουσι τήν αύ- 
την άσφαλή στερεότητα, ην καί οί συνή
θεις κανόνες τής αρχιτεκτονικής.

Είς τήν κατασκευήν τοΰ μεταλλικού 
τούτου σκελετού είργάσθησαν έξ ήμίσεος 
δύο έκ τών πρωτίστων Γαλλικών Ε τ α ι 
ριών, ών έκαστη έχρήσατο ίδιαιτέρφ συ- 
στήματι είς τήν τοποθέτησιν ?ών κολοσ
σιαίων αύτών σιδηρών δοκών τής σκεπής 
Ή  περιγραφή τών δύο αύτών μεθόδων ά- 
π ;α τε ϊ  γνώσεις ιδιαιτέρας κκί εκτασιν ύ- 
πεοβαίνουσαν τήν πζοοΰσκν σύντομον έπι- 
θεώρησιν. ’Αρκούμεθα νά σημειώσωμεν μό 
νον ότι ή μεγάλη κεντρική στοά τοΰ Μ ε
γάρου τών Μηχανών άπε ρρόφησεν όλη 
7. 500 .000  χιλιόγραμμων σιδήρου!

Εκτός τής κεντρικής ταύτης στοΧς, τό 
Μέγαρον τών Μηχανών περιλαμβάνει δύο 
πλαγίας στοάς παρουσίαζαύσκς πρώτην 
οροφήν, ητ ις  έξακολουθεΐ ομοίως είς τάς

δύο εσχατιάς έν σχήματι έξεδρών ύποβα- 
σταζομέ\ων ύπό κιόνων. Προσθετέον ότι 
τά  μέν χαμηλότερα μέρη τής μεγάλης 
στοάς εχουσι τήν σκεπήν έκ ψευδαργύρου· 
όλον δέ τό έπίλοιπον μέρος αύτής εινε 
σκεπασμένον μέ αύλακωτην ΰελον (strie), 
είς τρόπον ώστε ή απέραντος αύτη χω- 
ρητικότης νά εχν) άπλετον φώς. Ή  έσω- 
τερική δέ δ ιακόσμησις τών κατωτέρων 
μερών τοΰ στεγάσματος παρουσιάζει τά  
έμβλήματα τών γαλλικών έπαρχιών, τών 
αποικιών καί τών κυριωτέρων ξένων πό
λεων.

Έντός τοΰ απέραντου τούτου χώρου 
θέλουσι κινείσθαι αί πλέον ποικίλαι καί 
περίπλοκοι μηχαναί, κολοσσιαϊαι καί αύ- 
τα ί  τό μέγεθος καί τήν δύναμιν. Έναύτ?! 
θά στρέφηται ή έ'λιξ τρισμεγίστου άτμο- 
πλοίου κινουμένη ύπό μηχανής3.000ΐππων 
δυνάμεως. Έν αύτνΐ πλήρες νημα-ξοποιεΐον 
θά στρέφ·/) τάς ατράκτους του- 2τι πορρω- 
τέρω ζαχαροπλαστεϊον θέλει λειτουργεί 
μέ όλας τάς συσκευάς του· γιγάντειος δέ 
μετατροπεύς Βέσσεμερ θά χύν·/) σπινθηρο- 
λοΰντας χείμαρρους χυτοχάλυβος. ΓΙάν ό, 
τ ι  οί έπιστήμονες, οί μηχανικοί τοΰ κό
σμου, οί χημικοί, οί οικοδόμοι συνεδύα- 
σαν τό πλέον έντελές, θέλει λειτουργήσει 
έν αύτή τϊ ί  Εκθέσει, ώς νά ήτο έν τώ  ί-  
δίφ έργοστασίω. Καί διά νά δύναταί τό 
κοινόν νά βλέπη όλα αύτά εύκόλως, θά ύ- 
πάρχν] άνωθεν όλων τών μηχανών αύτών 
γέφυρα κινητή, ·ήτις θά διατρέχν) βραδέ
ως, άλλ ’ άκινδύνως, τό Μέγαρον τών Μη 
χανών καθ’ όλον αύτοΰ τό μήκος. Ούτως 
οί κύριοι έπισκέπται, καθήμενοι έν άνέσει, 
θέλουσιν κάμνει τήν έπιθεώρησιν τών τ ε 
λειότερων συσκευών καί μηχανών τής νε- 
ωτέρας βιομηχανίας καί θά έπισκέπτωνται 
δι’ ένός βλέμματος όλα τά έργοστάσια.

Δύο ετερα έκ μετάλλου μεγάλα οικο
δομήματα, καίτοι όλιγώτερον τής Μεγά
λης Στοάς σπουδαία, θέλουσιν έφελκύσε1 
τήν προσοχήν τών έπισκεπτών ύπό τή\ I- 
ποψιν τής κατασκευής των. Ταΰτα εινε 
τό Μ έ γ α ρ ο ν  τ ώ ν  Κ α λ ώ ν  Τ ε- 

1 χ νώνκκ ί τό άντικρυ αύτοΰ Μ έ γ α ρ ο ν
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τ ώ ν  ’Ε λ ε υ θ έ ρ ω ν  Τ ε χ ν ώ ν  (Arts. 
L iberaux), άτινα κείμενα παραλλήλως έ- 
κατέρωθεν τοΰ πεδίου τοϋ Άρεως, κατε- 
σκευάσθησαν έπί τ·?ί βάσει τοϋ αύτοϋ 
σχεδίου, θέλουσι δε άπ ΐτελε ϊ  κομψόν ά
μα καί μεγαλοπρεπές σύνολον, αντ ιμέτω
πα οντα κοά χωριζόμενα μόνον διά κήπων 
καί ανθώνων, οΐτινες γραφιχώτατοι θέλου- 
σιν έκτείνεσθαι έφ’ όλου τοϋ κεντρικού 
διαστήματος τοϋ πεδίου τοϋ ’Άρεως.

Έκαστον τών δύο αύτών οικοδομημά
των σύγκειται έκ δύο μεγάλων στοών, 
πλάτους 50 μέτρων, συνδεόμενων δι’ α ι
θούσης τετραγώνου, ής ό τεράστιος θό- 
λος έ'χει 56 μέτρων ύψος!

Ή  δυσκολωτάτη, τη  άληθεία, κατα
σκευή θόλων τοιαύτης σπουδαιότητος θά 
έθεωρεϊτο ποό τινων έτών ώς έ'ργον κο- 
λοσσιαϊον, άπαιτοϋν παντοειδείς προφυ
λάξεις καί χρονοτριβάς. Μήπως ή γε ιτ -  
νίασις τοϋ ΰψίστου σιδηρού πύργου τοϋ 
Έ ϊφφελ έπέδρασεν είς τοΰτο ; ή μήπως 
είνε άποτέλεσαα τών ποοόδων τής αν
θρώπινης δραστηριότητας; Οί Γάλλοι μη
χανικοί καί άρχι-έκτονες έθεώρησαν ώς 
πα'.διάν τήν τεραστίαν ταύτην έργασίαν. 
Τήν £φερον είς πέρας έν διαστήματι 5 πε
ρίπου μηνών, μετά βεοαιότητος καί ά- 
πλότητος άνυψοϋντες διά μιας τούς μο- 
νοκομμάτους τών γωνιών κίονας, 30 μέ
τρων ύψους καί ρίπτοντες διά μιάς έπ’ 
αύτών τά  τολμηρά έχεϊνα τόξα τά  ύπο 
βαστάζοντα τόν φοβερόν θόλον. Οΰτε 
χρόνος, οΰτε βραδύτητες, ούτε τυχαία 
συμβάντα έπέδρασαν είς τήν έκτέλεσιν 
τοϋ τεραστίου αύτοϋ σιδηροϋ οικοδομή
ματος,ού ή θέα είνε πράγματι έπιβλητική.

'Άς μνημονεύσωμεν ήδη τοϋ μεγάλου 
θόλου (d0ine), οστις ύψοΰται είς τήν εί
σοδον τής στοάς τής προωρισμένης διά 
τάς Δ ι α φ ό ρ ο υ ς  Β ι ο μ η χ α ν ί α ς  
(Industries diverst's). Ό  μνημόνειοςούτος 
θόλος, δ άντικρύζων σοβαρός τόν Πύργον 
τοΰ Έ ϊφφελ πρός τό μέρος τής Στρατιω
τικής Σχολής, δεσπόζει είς υψος 70 μέ
τρων ολου τούτου τ , ϋ  μέρους τοϋ πεδίου 
τού ’Άρεως καί διά τού καταπληκτικού

αύτοϋ δγκου έμποιεΐ ώραιοτάτην έντύπω- 
σιν καί ΰπερηφάνως αντιμετωπίζει τόν 
σιδηροϋν γ ίγαντα , οστις ΐσ τα τα ι  είς τήν 
έτέραν έσχατιάν τής Έκθέσεως. ’Ά λλως 
ό πύργος,χάρις εις τήν λεπτότητα  αύτοϋ, 
ύπερβαίνουσαν πάσαν ποοσδοκίαν, δέν έκ- 
μηδενίζει τά $λλα οικοδομήματα τά  ΰπό 
τους πόδας του άνεγερθέντα καί ών τά 
έξέχοντα μέρη κείμενα αρκετά μακράν άλ- 
λήλων, τηροΰσιν έντελώς τήν αρχιτεκτο
νικήν καί μεγαλοπρεπή αύτών αξίαν.

Αί στοαί τών Δ ι α φ ό ρ ω ν  Β ι ο μ η 
χ α ν ι ώ ν  αί κατέχουσαι δλον τό μετα
ξύ τοϋ Μεγάρου τών Μηχανών καί τοΰ 
κεντρικού κήπου διάστημα, ύποδιαιρούν- 
είς δύο τμήματα, ών έ'καστον περιλαμβά
νει έπτά στοάς, αΐτινες πάλιν ΰποδιαι- 
ροΰνται είς τόσας αίθούσας ποοωρισμένας 
δια τάς διαφόρους κλάσεις, ών ήρξαντο 
τοποθετούμενα έκεϊ τά  εκθέματα τής 
Γαλλικής βιομηχανίας.

Μεταξύ τοϋ Μεγάρου τών Καλών Τε
χνών καί τών ανωτέρω στοών έτοποθετή- 
θησαν τό τμήμα τής Αυστροουγγαρίας 
καί τό τμήμα τής Μεγάλης Βρεττανίας, 
τό οποίον, άν κρίν·/) τις έκ τοϋ μεγίστου 
χώρου, δν κατέχει, θέλει παρουσιάσει 
σημαντικήν σπουδαιότητα.

Τό Ρωσσικόν τμήμα κατέλαβε χώρον 
7ο μέτρων μήκους, σχηματίζον είδος Tt 
προδόμου ή στοάς όδηγούσης είς τήν ”Ξκ- 
θεσιν τάς χώρας τής Ανατολής.

Αί αίθουσα*. αί προωρισμέναι είς τό 
«μποριον τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών τής 
Αμερικής, τοϋ Βελγίου καί τής ‘Ελβε
τίας είσίν έπίσης πολύ εύρύχωροι καί ά- 
ποδεικνύουσι τό σπουδαιότατον μέρος, δ 
τά  βιομηχανικά ταϋτα  Έθνη θέλουσι 
λάβει είς τήν Παγκόσμιον ταύτην Έ κ -  
θίσιν.

Έκτος τοΰ κυρίου συμπλέγματος τοΰ 
άποτελουμένου έκ τοΰ Μεγάρου τών Μη
χανών, τών Στοών τής Βιομηχανίας, τών 
Μεγάρων τών Καλών καί ’Ελευθέρων τε 
χνών, εύρίσκο.ται είτε εντός τών κήπων 
τών εκτεινόμενων περιξ τοϋ πύργου Έ ϊφ -  
φελ, είτε έπί δλης τής παρά τόν Σηκου-
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α’ναν έκτάσεως πολυάριθμα κτίρια, μεγά
λα καί μικρά, ποικίλα τόν ρυθμόν καί 
τήν ΰλην, άνήκοντα ε ίς 'τά  διάφορα τοϋ 
κόσμου ’Έθνη καί παριστώντα δλας τάς 
άρχιτεκτονικάς τών παρελθόντων χρόνων, 
ώς καί τών νεωτέοων.

Έ π ί τοϋ μέρους τούτου τής Έκθέσε
ως έκτείνεται σειρά δλόκληρος ‘Ελβετι
κών καλυβών (chalets), ίλαφρών καί κομ
ψών περιπτέρων, μικροσκοπικών ανακτό
ρων, έν οΐς έκτεθήσονται τά  προϊόντα τοΰ 
Μαρόκκου, ’Ιαπωνίας, Περσίας, τοΰ Σιάμ, 
Σερβίας, Ελλάδος, Βοαζιλίας, Γουατε
μάλας, Κολομβίας κλπ. κλπ. Μεταξύ Ο
λων αύτών τών περιέργων οικοδομημά
των, τών τόσω ποικιλόμορφων άξιοπαοα- 
τήρητον πρό πάντων είνε χαριέστατον 
μικρόν άνάκτορον, άνήκον είς τήν Βολι
βίαν, τό όποϊον τεθειμένον εις τούς πό
δας τών στηλών τοΰ πύργου ’Έϊφφελ, α
ποτελεί άντίθεσιν περιεργοτάτην καί κα
θιστεί ετι καταδήλους τάς γ ιγαντια ίας 
διαστάσεις τοϋ έκ 300 μέτρων ύψους κο
λοσσιαίου έργου.

Έ κτοΰ  έτέρου μέρους είσί τοποθετημένα 
κτίρια προωρισμένα δι’ ε’ιδικάς ’Εκθέσεις, 
όποΐαι αί τών Ταχυδρομείων καί Τηλε
γράφων, παραπλησίως τοΰ Π ε ρ ι π τ έ ρ ο υ  
τ ο ϋ  Τ ύ π ο υ ,  τοΰ τόσον κομψήν Κχοντος 
τήν άποψιν, ώστε νά θεωοήται ώς τό καλ
λιτεχνικόν κειμήλιον τής Έκθέσεως, πε- 
οιέχον πολυαρίθμους αίθούσας, λέσχην, έ- 
στιατόοιον, ταχυδρομεϊον, τηλεγράφους 
καί τηλέφωνα, πάντα δσα χρειάζονται 
διά νά εύκολύνωσι τάς έργασίας καί τάς 
ανταποκρίσεις τών δημοσιογράφων, δσοι 
θέλουν έπισκεφθή τήν Έκθεσιν.

Τέλος κατά μήκος τής κρηπίδος τοϋ 
ποταμού είνε παρατεταγμένη σειρά οι
κοδομών προωρισμένων διά τήν 'Ιστορίαν 
τ  ς κατοικίας τοΰ ’Ανθρώπου, καθ’ δλα-ς 
τάς έποχάς άπο τής έμφανίσεως του έπί 
τής γής καί τής προϊστορικής έποχής. Ε 
κεί βλέπει τις δλους τούς τύπους τής α ν
θρώπινης κατοικίας άπό τών αγρίων βρά
χων καί σπηλαίων οΐτινες έκάλυπτον τού; 
πρώτους ανθρώπους μέχρι τών αρχιτεκτο

νικών τελειοποιήσεοιν τής ’ Αναγεννήσεως. 
Ή  αναδρομική αυτη Έκθεσις £σεται βε
βαίως |ν τών περιεργοτέοων άντικειμ/νων 
τής Έκθέσεως καί τιμά τούς διευθύναντας 
τήν κατάρτισιν αύτών. Επίσης ένδιαφέ- 
ρουσαιείσίν καί αίάπέραντοι στοαιαί προω- 
οισμέναι διά τήν ΓεωογικήνΈκθεσιν καί ε- 
χουσαι προΛηρτημένα περίπτερα, έν οίς θά 
δοκιμαζωνται αίδιάφοροιθρεπτικαί ούσίαι.

Έκεϊθεν τοϋ Σηκουάνα, είς τούς απέ
ραντους κήπους τοϋ Τροκαδέρου έτοποθε- 
τήθη λαμπρά εκθεσις άνθέων καί φυτών, 
έν γ  ή ’Ολλανδία, καί ή ’Ιαπωνία θέλου- 
σιν έπιδείξει τά διάσημα προϊόντα τής 
χλωρίδος των. Έάν δ! έπί τέλους άνα- 
φέοωμεν τήν Στρατιωτικήν ’Έκθεσιν •·Τ\ 
μερίμνη τοϋ Υπουργείου τοΰ Πολέμου 
καταρτ·ζομένην καί τό μέγαρον τής ‘Υ γ ι 
εινής,θά εχωμίν συμπληρώσει πάν ο ,τ ι εϊ- 
χομεν νά εΐπωμεν περί τής Έκθέσεως τα ύ 
της ύπό τήν Ιποψιν τοΰ μεγαλείου καί 
τής διατάξεως τών οικοδομημάτων της, 
τών τόσω θαυμασίως έπιτελεσθέντων χά- 
ρις είς τόν άκάματον ζήλον τών κ. κ. 
Ά λφά ντ  κζί Βερζέρ. γενικών διευθυντών 
τών Ιργων τής Έκθέσεως, ήτις ούτως ϊ -  
σεται έτοιμη ν’ άνοιξη τάς πύλας της 
τήν 5ην προσεχοΰς Μαίου. Τότε δλοι οί 
άπανταχόθεν τής γής έπισωρευθησόμενοι 
έπισκέπται θέλουσιν έπικροτήσει είς τήν 
έπιτυχίαν αυτής

Περιοριζομεν ένταϋθα τήν σύντομον ταύ
την σκιαγραφίαν τού μεγάλου έργου, οπερ 
έ'σεται τό άντικείμενον τοϋθαυμασμοΰ καί 
τής έπασχολήσεως πάντων ών έθνών κα
τά τό προσεχές θέρος. Ούδεΐς πλέον αμ
φιβάλλει περί τής πλήρους έπιτυχίας το' ·̂ 
Ή  δημοκοατουμένηΓαλλία βεβαία δτι έρ- 
γάζετα ι άπαξ Ιτι ύπεο τού καλού καί τή ί  
ήσυχίας τής άνθρωπότητος, θέλει έπιδεί- 
ξει μετά δικαίας ύπερηφανείας είς τόν κό
σμον σύμπαντα τ ί  είς διάστημα ένός α ί-  
ώνος κατώρθωσε διά τής προόδου τής 
παιδείας, διά τού πρός τήν εργασίαν έρω
τος καί τού σεβασμού πρός τήνέλευθερίαν,

Έν Π ά τρ α ι; 5 Μαρτίου 1889
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Κ· ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΤΡΙΓΓΛΏΝ
( Δ ιή γ η μ α  κ α τ ά  πχράδοσιν)

—  Μάνα, ανθρώπινο σκότι ’πεθύμησα..
— ’Ά φ ’ του; νά κοιμηθοϋνε, άπήντη- 

σεν έκείνη χαμηλΤ) τή φων·71.
Ή  κόρη ώς και ή μητηρ άνήκον εις το 

σωματείων, ώς ε’ιπεϊν, τών σ τ ρ ι γ γ λ ώ ν ,  
οΰσιωδώς σμικρυνθέν κατά την έποχή'ν 
καθ’ ήν λαμβάν<»υσι χώραν -ά γεγονότα 
ταΰτα . τών άνθρωπομόρφων τούτων τερά
των τών υψηλών καί λιποσάρκων, μ! τους 
παμμεγέθείς κα'ι κοκκινωπούς οφθαλμούς, 
τά  όποια, έκτος τών άλλων μαγικών κα'ι 
μαντικών Ιδιοτήτων των, έπεζήτουν, ώς 
επί τό πολύ, τό ήπαρ τών ανθρώπων ά 
πορροφώντα αυτό έκ τοΰ στόματος, άφ’ 
οΰ πρώτον διά τής ναρκωτικής των ίδιό · 
τητος καθίστων αΰτοΰς άναισθήτους.

Είχεν ύπανδρευθή άγρότην τινα μεθ’ οΰ 
εζη έν τ·71 έξοχή. Έκεϊ δέ. καίτοι μακράν 
τοΰ κόσμου, δέν είχεν αποβάλλει τάς μυ- 
σαράς της Ιξεις, καί ή στέρησις τν) διή · 
γείρε ζωηοότερον τόν πόθον·-άπεφάσισε 
λοιπόν νά πληρώσν) αΰτόν κα’ι ύπέκρυψε 
τους σκοπούς της ΰπό τό πρόσχημα έπι- 
σκέψεως,

—  Α”, τ ί  λες, Πέτρο, είπε πρός τόν 
συζυγόν της, έν ώ τό βλέμμα της έμαρ- 
τύρει αδημονίαν έπί τυχόν δοθησομενν) ά- 
ποφατικτί απαντήσει, τ ί  λες, πηγαίνομεν 
αΰριο νά έπισκετ,θώμεν τούς συγγενείς ’ς 
τό σ π ί τ ι ;

Την έπιοΰσαν ώδευον πρός την πόλιν, 
οπού £φθασαν διαβάντες όρμητικον χεί
μαρρον, μετά πορείαν μιάς ώρας. Διεσκε- 
λιζον δέ τήν αΰλειον θύραν οτε, πλέον ό 
ήλιος είχε δύσει καί τό σκότος ήρξατο 
συνεπιφέοον δριμΰ τό ψΰχος, έν φ  έν τ-7ί 
εστία τοΰ δωματίου, είς δ είσήρχοντο οί 
Βύο σύζυγοι, εκαιε σπινθηροβολούσα φω
τοβόλος πυρά. Τό έσπέρας παρετέθη λιτόν 
δεΐπνον έκ κρεάτων έψημμένων, ών ετερον 
μέρος ηρτητο έκ παρακειμένης άρπάγης- 
τό δεΐπνον έτελείωσεν εΰθύμως. Ό  σύζυ 
γος μετά τοϋ ευρισκομένου έκεϊ κατά τ ύ 

χην έξαδέλφου του, προφασισθέντες κό- 
πωσιν, είχον παραδοθή ήδη είς τά  άγκά- 
λας τοΰ Μοοφέως,δτε ήκούσθησαν οί άνω- 
τέρω ψιθυρισμοί.

— Νά ίδοΰμε. κόρη μου, πο^ός άπό 
τοΰς δύο είνε παχύτερος, έπανέλαβε μετά 
τής αΰτής προφυλάξεως, διακόπτουσα 
την πρό ικανής ώρας κρατούσαν βαθεϊαν 
σιγήν.

Καί άμ’ επος άμ’ εργον.Έγερθεϊσα έβά- 
δισεν ακροποδητί, προσπαθούσα, ΰπό τάς 
τελευτα ίας καί, ούτως είπεΐν, εναγώνιους 
άναλαμπάς τού σβεννυμένου πυρός, νά 
κρίνγ) περί τοϋ πάχους κατά πρώτον τοΰ 
έξαδέλφου της έκ τού βάρους τοΰ ποδός 
του άνεγείρουσα αυτόν.

Έ ν  και&φ κινδύνου έμπνεόμεθα πολλά- 
κις τά  δυσληπτότερα τεχνάσματα- καί 
αΰτος μεμυημένος άλλως τε περί τών δια- 
τρεχόντων, άνηγειρε μόνος έλαφρώς τόν 
πόδα άποφεύγων ουτω τόν κίνδυνον. Κα
θότι ειχεν ακούσει καί νοήσει τά  πάντα 
προσποιούμενος τον κοιμώμενον,— ώ τά 
σκότια  τοΰ συντρόφου του εΰρίσκοντο ήδη 
έπί τής πυρ£ς δπως χρησιμεύσωσιν εις, 
0ίονεί, έπιδόρπιον.

—  Ά μ ’ δ^ν πάμε νά πάρουμε καί ’λ ι 
γάκι κρασί άπό τό κατώγι ; ύπετονθό- 
ρυσεν ή κόρη.

Καί χειραγωγούμεναι άπήρχοντο έν τφ  
μεσψ τοΰ σκότους.

Έν τφ  μεταξύ ό έκ τοϋ ληθάργου ά- 
φυπνισθείς έπληροφορήθη τά  πάντα  έκ 
τοΰ παρακοιμωμένου του καί άνέζησε φα- 
γών τό ψηνόμενον ήπάρτου, άντ ικατα- 
στήσας οΰτω τό άπολ,εαθέν. Ή  φωνή τού 

. άλέκτορος έσήμαινε τήν άνατολην τής 
Ή οΰς, δτε οί δύο άνδρες ήγέρθησαν ομό- 
σαντες τήν εντελή καταστροφήν τοϋ επα
ράτου αυτού γένους.

Οί δύο σύζυγοι έπισ-οέφουσιν ε ί ; τήν 
έξοχικήν των οικίαν- οί διαβάται δέν 
ήρχισαν άκόμη ν’ άνζφαίνωνται έπί τής 
όδοΰ. Εΐχον φθάσει ήδη είς τόν γνωστόν
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χείμαρρον, δτε ΰπό τά  κροτοϋντα τουτου 
κύματα ή γυνή αυτη εΰοε τον θάνατον.—  
Ά λ λ ά  δέν ήτο αΰτή μόνη.

— Είμαστε πενήντα έδώ μέσα ’ς αΰ
τή τήν πόλι- ελεγεν είς τόν ανεψιόν της 
ή μήτηρ της άφ’ οΰ τφ  άπεκάλυψεν δτι 
έγνώριζε τά  π ά ντα . . . .— Έ γώ θά σέ συμ
βουλεύσω νά τής καταστρέψνις δλαις, έ- 
ξηκολούθησεν, άλλά έμένα νά μού ΰπο- 
σχεθνίς δτι δεν θά μ ! πειράξης.

—  Σοϋ τό υπόσχομαι!
—  Νά άνάψγις φοΰρνο, καί έγώ θά τής 

μαζεύσω έδώ άφ’ οΰ τής μεταβάλλω είς 
κότταις· επειτα νά τής κλείσης μέσα έδώ, 
καί υστέρα ’στο φούρνο.

Καί ό δλεθρος έπετελέσθη μη δ’ αΰτής 
τής προδότιδος έξαιρουμένης.

—  Ά χ  ! παιδί μου, ζήτε σΙ πολύ κα · 
λαϊς ήμέραις έπανελάμβχνεν όγδοηκοντοΰ- 
τ ις  γραϊα, άποτεινομένη προσηνώς πρός 
ώραίαν ξανθόμαλλον ίγγονήν της, ήτις έ- 
πεμενε ν άποκαλ?! τήν μικοάν αδελφήν 
της διά τοΰ ονόματος τής οτρΙγγ.Ιας ζή
τε σέ ήμέραις δπου ό τόπος εξημερώθηκε 
λίγο- ποϋ νά ξέρν)ς δτι αΰταίς ή σνρίγ- 
γλα ις . . . .  Ά χ !  παιδί μου, άκουσε.

Καί ήρχισε νά δ ιηγήτα ι δσα ήδη άνε- 
φέραμεν,

Έπανοχωρίτης

(Κ ατά τά γερμανικόν τοϋ Σίλλερ.)

1 λύκειά κ ι’ ώραία άνοιξη, τή; «ύσεω; καμάρι, 
μέ τά'νΊη σου τά δροσερά, 
τών κάμποιν μα ; κρυφή '/αρά, 
μεγάλη ουράνια χάρη !

Ηρθε; και πάλι, καθά>; ττριν, λουλουδοστολισμένη. 
κι όλων μέ πόθο ή καοδιά, 
γϊά  τήν περίσσια σ’ ε’μμορφιά, 
μ ’ άγάπη σέ προσμένει.

Θυμασ ι·. τήν άγάπη μου, ώ ζηλεμένη ώρα; 
όποϋ μ’ ε'γνώρισε έχει 
σ τή χλόη σου τή μαγική;

’ποϋ μ ’ άγαπα καί τω οα ;

Γ ιά  ’κείνη τότε μοδδο>κ;; μικρό λουλούδι ενα, 
’Έ ρχομαι πάλι μέ /.αλό, 
πίφτιο και σέ παρακαλώ, 
μοΰ έ ίδ .ι; κ’ άλλο ε ν α !.,.

Γλυκειά κι" ώρχ'.α άνοιξη, τή; φύιεω : καμάρι, 
μέ τΐΜ η «ου τά δροσερά, 
ί&Ί κάμπων μα; κρυφή '/αρά, 
μεγάλη ο'ρχνι* χάρη!

Έ  π ο ψ.

0  Ν Α Υ Α Ρ Χ Ο Σ  τ ο υ  Β Ρ Ο Υ ΙΛ Α Α Ρ
ΚΑΗΑαΐΚΗ ΠΑΡΑΟΟΣΙΣ

Οι κάτοικοι τοΰ κάτω Ά γ ί  .υ Λαυρεν 
τίου θα διέψΐυδον τήν καταγωγήν των, 
έάν δΐν ειχον ασυνήθη τινα κλίσιν πρός 
τό μυστηριώδες. Τά τέκνα ταΰτα  τής γη
ραιός Άρμοριχής καί Νορμανδίας διετή- 
ρησαν άλώβητον τόν πρός τάς μυθώδεις 
διηγήσεις Ιρωτα, τάς ώοαίας έκείνας πα
ραδόσεις, τάς όποίκς διηγούνται οί γέ
ροντες τήν εσπέραν έν ώραις άγρυπνίας: 
διηγήσεις πατριωτικά; ?νθα γίνεται λόγος 
περί μαχοΐν έκπαλαι λαβουσών χώραν με
τά  τών Ά γγλω ν-  άρχαίας περί «παλα ι
ών τόπων» άναμνήσεις, τάς όποιας τόσον 
άγαπώσιν οί Γαλλο-Καναδικοί- διηγήσεις, 
τέλος, φρικαλέας, α ϊτ ινε ;  προξενούσι ρ ί
γος είς πάντα ήσυχως άκροώυ-ενον αΰτάς.

Μία έκ. τών παραδόσεων τούτων είνε 
καί ό Ν αύαρχος  τοΰ  B p o v i J . i a f  έάν με
ταξύ τόσων άλλων έπροτίμησα αΰτήν, τό 
επραξα διότι τήν παράδοσιν ταύτην μοί 
διηγήθη, ΰπό περιστάσεις δλωςέκτάκτους, 
γέρων άλιεύς, εί; αΰτό εκείνο τό μέρος,Ιν- 
θα ελχβε χώραν τό συμβεβηκός τούτο, 
καί μέ τήν άοχαίαν έκείνην Γαλικήν 
γλώσσαν τοϋ 17ου αίώνος,τήν οποίαν ό- 
μιλοΰσιν οί συμπατριώται μας Καναδοί, 
καί τήν οποίαν ποικίλλουσιν διά ναυτι
κών λέξεων καί έκφράσεων, αιτινες άνα- 
καλοϋσιν έν έμοί τήν Νορμανδίαν, τήν 
πάτριον γήν.

*  *

*

Ή το κατά τό 1711, δτε ή Γαλλία
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καί ή Α γ γ λ ία  έπάλαιον λυσσωδώς διά 
την κατοχήν τή ;  Βοοείου ’Αμερικής. 
Επιθυμούσα οπως δι’ ένός καί μόνου 
κτυπήματος καταπνίξη την άντίστασιν, 
71 ν τ·7ί άντέταττον οί ηρωικοί τοΰ Κανα
δό? ύπερασπισταί, ή βασίλισσα "Αννα τής 
’Αγγλίας επεμψε στόλον έξ όγδοήκοντα 
πλοίων μ! έντολην δπως πολιαοκήση καί 
καταλάβγ) τό Κουϊβέκ.
‘Ο οτόλος διωκεΐτο ΰπό τοΰ Βάλκερ. Ό  

Έ  γ  δ ά ρ δ ο ς ει, ε τό γενικόν πρόσταγμα.
Ά φ ’ δτου έγκατέλειψε την Α γ γλ ία ν ,  

ό ναύαρχος εμελνλε νά συζευχθ-75 νεαράν 
κόρην, ήν ήγάπα έμμανώς. Άπαφασίσας 
όπως την παραλάβν) μεΟ’ έαυτοΰ, έπεβί- 
βασεν αύτην έφ’ ένός τών ύπό τάς δια- 
ταγάς του πλοίων, τοΰ Ε μ π ό ρ ο υ  τ ή ς  
Σ μ ύ ρ ν V) ς, μέ την ιδέαν ΐνα εορτάση 
τόν γάμον του, ευθύς ώς ή κατάληψις τοΰ 
Κουϊβέκ ήθελ εν εχει ώς αποτέλεσμα την 
ύπαταγην τής νεαρας Γαλλίας είς την 
Α γγλ ικήν  κυριαχίαν.

Ό  διάπλους έγένετο άνευ έτέρου τίνος 
άζιοσημειώτου έπεισαδείου η τής συλλή- 
ψεως Ιν τα ΐς άκταϊς τής Νέας Γής Γαλ
λικού τίνος πλοίου, κυβεονωμένου ύπό τις 
νος Καναδοΰ πλοιάρχου, όνόματι Πα- 
ραδί· ό άνθρωπος ούτος έφημίζετο ώς εί- 
τών έπιδεξιωτέοων πρωρέων τοΰ κάτω Α 
γίου Λαυρέντιου. Οί ’Ά γγλο ι  τόν έγνώ- 
ριζον, καί ό ναύαρχος διέταξεν οπως ά- 
φήσωσιν έλεύθεοον τόν αιχμάλωτον έπί 
τοΰ Έ δ γ ά ρ δ ο υ .

Ό  στόλος είσεχώρησεν έν τω κόλπφ καί 
την 22 Αύγουστου καί τά  όγδοήκοντα 
πλοία εύρέθησαν αντίκρυ τών Εύγονησών.

Ευτυχής διότι έπί τέλους ήγγιζεν είς 
τόν σκοπόν, ό Βάλκερ περιδιαβάζων έν 
τν5 πρώρα προεξώφλει την ν ίκην  έντός δύο 
Ημερών θά εύρίσκετο εμπροσθεν τοΰ Κουϊ- 
βεά, έτοιμος νά βομβαρδίστ) την πόλιν.

Έρειδόμενος έπί τών διφθερωμάτων, ό 
Παραδί. αμέριμνος δήθεν, άνίχνευε τόν ο
ρίζοντα διά τοΰ έξησκημένου οφθαλμού 
του. ’Εν τούτοις προς στιγμήν έσκίρτη- 
σεν εί ; την θέαν λευκοΰ τίνος νέφους, ε
λαφρού ώς καπνός, δπερ διελύετο έν τφ

κυανφ άπείρω· δτε δμως κατενόησεν δτι 
τό νέφος έκεϊνο ούδέν άλλο ητο η αστρα
πή, έπανέκτησε την ποοτέραν του α τα 
ραξίαν καί απάθειαν.

Αίφνης ό ώ’νεμος έγένετο σφοδρότερος 
καί μετεβλήθη είς νότιον ό Έ  δ γ ά ρ- 
δ ο ς με τά  ιστία δλα αναπεπταμένα, ου
ριοδρομεί ακολουθούμενος έκ τοΰ συνεγ- 
γ ις ύπό τών άλλων πλοίων. ‘Η νυξ έ. 
πήρχετο· έ'μελλον νά διευθετησωσι τάς 
αίωρητάς κλίνας των, δτε αίφνιδίως, έκ 
τοΰ μέρους, έν ω τίθετα ι ή άγκυροί, κραυ
γή άπαισία έ'πληξε τόν άέρα.

—  Σκόπελο’.δεξιά έμποός !
‘Ο Αξιωματικός τής φρουράς έντρομος 

διέταξε κατεπείγουσάν τινα κίνησιν, ένφ 
ό ναύαρχος ώρμησε πρός τον Παραδί.

— ’Εκλέξατε τφ  έκραύγασεν: ”Η τόν 
αϊακα τοΰ πηδαλίου, '51 την άκρην τοΰ 
μεγάλου ίστοΰ.

•Ο πρωρεύς έδίστασε προς στιγμήν, εί- 
τα  μετ’ άποφάσεως άπεκρίθη.

—  Δώσατέ μοι έπί δύο ώρας τηνδιο ί-  
κησιν τοΰ πλοίου, καί, μά την ψυχήν 
μου, σας ορκίζομαι νά τό σώσω !

Καί διηυθύνθη πρός τό πηδάλιον.
Έν τούτοις ό ουοχνος έχ-αλυπτετο υπο 

νεφών, καί ή θύελλα έμάστιζε τόν κολ- 
πον. ’Επί τοΰ δλως μελανοΰ ορίζοντας,, 
ό κεραυνός διέγοαφεν περιλαμπείς έλικο- 
ειδεϊς γραμμάς έν άπόπτω δέ διερρηγνυ- 
το, ώς συυ.πυοοβόλησις τών τηλεβόλων, 
τής καταιγίδας ό κρότος, τον όποιον κα- 
τέπνιγε παραχρήμα ή βοη τοΰ μκινομενου 
Α τλαντ ικού .

‘Ο Έδγάρδος επλεε ταχύτερον, καί ή 
δη ό ναύαρχος εχαιρεν, δτε, έκ τών ό
πισθεν, αντήχησε τό πυροβόλον τοΰ κιν
δύνου. Κατ’ άρχάς ύπελόγιζε τούς κτυ- 
πους άλλ ' ούτοι έντός ολίγου κατέστη
σαν τόσον συχνοί, ώστε έκυλινδοΰντο, δ- 
μοιοι πρός λάμψεις κεραυνού. Ήσαν συν
θήματα τών κινδυνευόντων πλοίων τοΰ 
στόλου· έν τ Υ] όμίχλγ) δέν ήδύναντο νά 
άκολουθήσωσι τόν Έδγάρδον, καί τό Ιν, 
κατόπιν τοΰ άλλου, εμελλον νά διαρρα- 
γώσιν έπί τών ύφάλων.

Ά λ λ ’ ή καταστροφή δέν ήτο τελεία· 
κατ ’ άρχάς πελ^ώριας πυροπίδαξ,» δστις 
θά Ιλεγέτις δτι εξηρεύγετο έκ τοΰ κρατήρας 
ύποβρυχίου ηφαιστείου, έφώτισε διά τοΰ 
άπαισίου φέγγους του τόν μέλανα ορίζον
τα  τής πένθιμου έκείνης νυκτός, οίονεί 
δπως δείξτι τά  διερρωγότα σκάφη οκτώ 
φρεγατών έρριμένων έπί τών ύφάλων τών 
Αύγονησών. Ε ίτα , ώσεί δπως έπισφρα- 
γίσΥΐ την καταστροφήν, τρομερά έ'κοηξις 
διέσχιζε τόν άέρα, καταπνίξασα τόν 
ψόφον τής καταιγίδας· ή θάλασσα έκα- 
λύφθη ύπό νεκρών καί θνησκόντων, καί 
τό π2ν άπεκατέστη έν τή βαθεία νυκτί.

Ό  κεραυνός πρό μικρού είχε πλήξει 
τό πυριτιδοφόρον πλοϊαν τού στόλου,συν- 
τελέσας ούτω τόν δλεθρον τής άλλης ταύ 
της Α ρ μ ά δ α ς .  Μόλις τέσσαρα ^ πέν 
τε πλοϊα διέφυγον την καταστροφήν, δ
πως φέρωσι έν Α γ γ λ ία  την μοιραίαν τα ύ 
την ειδησιν.

’Εν τνϊ κρισίμω έκείνγ) στιγμή,ό ναύαρ
χος έκμανείς ώρμησεν έπί τής γεφύρας, 
ωρυόμενος διά φωνής βραγχώδους.

—  Ό  έμπορος τής Σμύρνης  ! Τί άπέ- 
γινεν ό ”Εμπορας τής Σ μύρνη ς  ;

Οί'μοι! δ ’ Εμπορος της  Σ μύρνη ς  δστις 
εφερε την μνηστην τοΰ Βάλκερ, έκ τών 
πρώτων είχε προσκρούσει έπί τών ύφά
λων. Καί ήδη τά θορυβώδη κύματα τοΰ 
‘Αγ. Λαυρέντιου έκυλίνδουν έπί τών θι- 
νών τοΰ Λαβραδόρ τό πεπηγός καί 
ήκρωτηριασμένον πτώμα τής νεαρ&ς παο- 
θενου. ·'

Ό  ΈΛγάρδος επλεε πάντοτε. Ό  πλοί
αρχος Παραδί είχε τηρήσει τόν λόγον 
ταυ· ή ναυαρχίς έσώθη, έν ω ό στόλος 
κατεστράφη.

•Η θλιψις τοΰ ναυάρχου ύπήρξε τρο
μακτική. Βραδυτερον, δταν έπανεΐδε 
τάς άκτάς τοΰ τόπου τουδέν ήθέλησε νά 
έπιζήσ·/) τής δυστυχίας του· πρό τής Α γ 
γλίας εύρισκόμενος, εθεσε πΰρ είς την πυ
ρίτιδα· τοΰ πλοίου του καί έπυρπολήθη 
μεθ’ ολού" τοΰ πληρώματος του. Τρεΐ; άν- 
δ?5?, ώς Ικ θαύματος διέφυγαν τόν θά
να τον  6 πλοίαρχος ΙΙαραδί καί δύο νζΰ-

τα ι .
Μετά πάροδον άρκετοΰ χρόνου, αυτός 

ούτος δ καναδός ναύτης, ούτινος ή έπ ι-  
δεξία χειρ είχε ματαιώσει τά σχέδια τής 
Μεγάλης Βρεττανίας, έθεάθη έκ νέου, ο
μιχλώδη τινα έσπέοαν έπί τοΰ Α γ ίου  
Λαυρέντιου, παρά τάς Αύγονήσους. ΙΊα- 
ρετήοει έταστικώς τόν Έδγάρδον οΰριο- 
δρομοΰντα, άκολουθούιιενον ύπό τής συ- 
νοδ είας του· ώς πλοία φαντασιώδη ώλί- 
σθαιναν έπί τών ύδάτων τοΰ κόλπου, I - 
καμπταν τό Pointe-aux-Anglais, είσήρ- 
χοντο έν τ·?1 πορθμίδι καί έθραύοντο έπί 
τών ύφάλων.

’Έκτατε, καθ’ ήν έποχην ή ομίχλη 
κατέρχεται έν τφ  Ά γ ίω  Λαυρεντίω," δ 
ναύαρχος Βάλκερ έπανέρχεται δπως προσ- 
ευχηθ-Ji παρά τόν τάφον τής μνηστής 
του, προσκαλών, ώσεί δπως έκδικηθή, 
τους ναύτας ΐνα τόν άκολουθήσωσι.

’Ιδού διά τ ί ,  προσέθηκεν ό γέρων k- 
λιευς, αί στατιστικα ί τοΰ γραφείου ή 
'Α.Ιήθαα άναγγέλαυσι καθ’ έ'καστον έ'τος 
τόν δλεθρον τόσων πλοίων είς τάς άκτάς 
ταύτας.

Ή  τοποθεσία εινε άφ’ έαυτής ίκανη 
όπως έμπνεύση δμοίαν παοάδασιν.

‘Ο πάταγος τών κλυδωνιζομένων κυ
μάτων, έστεμμένων διά λευκοΰ άφοοΰ, 
άντηχοΐ έπί τών βράχων τών Αύγονησών 
καί έν τή σιγή τής νυκτός, ώς μεμακρυ- 
σμένον άσμα ιερών νησσών. Έθεωρεΐτο 
ώς μυστηριώδές τ ι De pl’ofundis στενά- 
ζον ύπό τά  κύματα έ'νθα κοιμώνται τόν 
αιώνιον ύπνον, ή μνηστή τοΰ ναυάρχου 
τοΰ Βρουϊλλάρ καί οί χίλιοι πεντακόσιοι 
στρατιώται τής βασιλίσσης Ά ννης .

Αΰτη εινε ή διήγησις ήν μοί έξέθηκεν 
δ γέρων αλιεύς έν τ·/) λέμβω του, δμι- 
χλώδη τινα έσπέραν· καί έγώ πρός στ ιγ 
μήν έφαντάσθην διερχόμενα δρομαίως έν 
τνί δμίχλν) τά  ΰπό την διοίκησιν τοΰ 
Βαλκερ φαντασιώδη πλοϊα.

Paul Blaise



Ε Ν Θ Υ Μ Ε Ι Σ Α Ι ;

"Ω! τήν έσπέρα θυμασ' εκείνη, 
όπου οί δύο χοντά κοντά, 
μέ μόνο μάρτυρα τή Σελήνη,
'λέγαμε λόγ^α γλυκά γλυκ ά ;

Θυμάσ' ή αίίρα όπου έχΐνει 
τ ’ αγγελικά σου χουσα μχλιά. 
και έμειδίασεν ή £ελτ'νη 
όταν τά είδε τόσω ypuaa ;

Θυμούμαι όταν μέ έλαλοϋσε;, 
είχες το πρόσωπο Ιλαρό,
Κ ι όταν μέ έ'δλεπε; *' έγελοΰσε;, 
'γελούσαν τάστρα ’σ τίν  ουρανό!

Θ-.μδίσ', έξύπνησε τό άηδόνι 
όταν 'λαλοΟσες, χ ι’ άπ’ τή φωληά 
ij.t λύπην είδε π<3; εσύ μόνη 
λαλεΤ; καλλίτερ’ απ' τά π ο υλ ιά !

Δ*.*

0 1  Κ Ω Φ Α Λ Α Λ Ο Ι  ΟΜΙΛΟΥΝΤΕΣ

*Η κώφωβις έν τφ  πρωίμφ βιψ, πρό 
τοΰ ετι ό παΐς μάθνι νά δμιλ·7ί, είνε δυ
στύχημα οΰχί κατώτερον τής τυφλότη- 
τος. Ή  ελλειψις τη ;  αίσθήσεως τής άκο- 
•ής συνεπάγεται καί την ελλειψιν τη ;  (ρω 
νής. Οί κωφάλαλοι παΐδες δεν έ'χουσιν ελ · 
λειψιν τινα έντοΐς οργάνοις της φωνής καί 
λαλιάς. Αΐ γλώσσαί των,οί όδόντες καί τά 
χείλη, τά  έντφ λαρύγγι φωνητικά όργανα 
καί τάστήθη  άτινα διαχειρίζονται τόν ά έ - 
ρα,ή άλλαις λέξεσι διεγείρουσι τοΰ; φυση
τήρας είνετόσον άβλαβή δπως και τών άλ
λων παίδων. Δεν δύνανται νά όμιλώσιν, 
διότι δεν άκούουσι. Δεν δύνανται νά μι- 
μηθ,ώσιν ήχους, ο'ύς δεν άκροώνται. Λίαν 
οέ φανερόν έκ τούτου, δτι δέν δύνανται 
νά μάθωσι νά όμιλώσι καθ’ δν τρόπον η
μείς τό πρώτον ήκούσαμεν καί ε ίτα έμι- 
μήθημεν τά πα-πα  καί μα-μα, άτινα αί 
μητέρί; μα; και αί τροφοί μά; έπιεζον νά 
λέγωμεν.

Καί δμω; οί κωφοί παΐδες μανθάνουσι 
νά όμιλώσι. Μετ’ έπιμελείας καί επίμονης 
δύνανται νά συμμερισθώσι τών ευεργετη
μάτων τοΰ λόγου. Καίτοι άλαλοι έκ τών

κινήσεων τών χειλέων σας διαγινώσκουσι 
πάσαν λέξιν, ήν προφέρετε. Τόσον δέ έν- 
τελώς μιμοΰνται τάς κινήσεις ταύτας, ώ
στε καί εΰχερώς δύνανται νά δμιλώσι.

Πρό τίνος εΰρέθην ϊντ ιν ι  σχολειω έναν
τι οκτώ παίδων έντελώς κωφών. Ί π η γ ό  
ρευσα αΰτοΐς ποσά τινα πρός άθροισιν 
πολλαπλασιασμόν κλπ. Τά παιδία μέ πα- 
οετήρουν είς τό στόμα και τά  χείλη. 
Έγραφον είς τάς πλάκας των άλανθά- 
στως πάντα ΰπ ’έμοΰ ύποβαλλόμενον αριθ
μόν. Ά λ λ ’ δ τρόπος ούτος της έκ τών 
χειλεων διαγνώσεως τών λόγων τοΰ δμι- 
λοΰντος, εινε μηδέν παραβαλλόμενος πρ^ς 
τόν τρόπον καθ’ δν μανθάνουσι νά άπο 
κρίνωνται.

’Ίδωμεν έάν ηνε δυνατόν νά έξαγάγω- 
μεν ιδέζν τινα έκ τής μεθόδου, καθ’ ήν 
φέρεται είς πέρας τό όντως εκπληκτικόν 
τοΰτο ϊργον.

Ό πω ς μάθωμεν κωφάλαλόν τινα παΐδα 
νά δμιλ-Ji, πρέπει κα τ ’ άρχάς νά άναλύ- 
σωμεν τάς πολύπλοκους κινήσεις, αΐτινες 
άναγκαιοΰσι διά τήν προφοράν άπλής τ ί 
νος λέξεως ή προτάσεως. Πρώτον —"Εχο- 
μεν την κίνησιν τοΰ στήθους* την εισα
γωγήν, δηλ,καί την ήρεμον έξαγωγήν τοΰ 
άέοος,δστις καθώς έξάγεταιέκ τοΰ λάρυγ- 
γος ή της κορυφής τοΰ φάρυγγος παράγει 
ήχον.Τοΰτο ήδη ύνομάσθη λειτουργία τών 
φυσητήρων ’Άνευ της έπιτυχοΰς λειτουρ
γίας τούτων δλοι θά είμεθα άφωνοι ώς 
ίχθΰς. Δεύτερον.— Έχομεν έκεϊνο, το ό
ποιον καλε ίτα ι  «φωνασκία» έν τώ  λά -  
ρυγγι. Τοΰτο προέρχεται έκτών μικρών 
μυώνων, οΐτινες κινοΰσι τάς φωνητικάς 
χοοδάς καί άνοιγοκλείουσι τήν κορυφήν 
τοΰ φάρυγγος, παράγοντες τόν ήχον καί 
τάς χαλαρώσεις της φωνής έν τ φ  άσματι 
καί τ·7) ομιλία. Τρίτον.— ’ Έχομεν τήν «έ- 
νάρθρωσιν», τελουμένην ΰπό της γλώσ- 
σης, τών χειλεων, τών οδόντων κλπ.

Τη βοηθείί* τών δύο πρώτων ό παΐς 
δύναται νά κραυγάσνι καί νά κλαύσνι άλ 
λά διά τοΰ τρίτου αί φωναί αΰται σχη
ματίζονται είς έ ν ά ρ θ ρ ο υ ς λέξεις.

Οί κω φάλαλοι δύναντα ι  ν& κραυγάζωοι

μεγαλοφώνως άνευ τινός πρός τοΰτο διδα
χής. ’Απαιτε ίτα ι μεγάλη επιμονή δπως 
ένισχυθώσιν είς τήν τροφοράν τών ά- 
πλουστέρων λέξεων, λ. χ. p a p a ,  m a m a ,  
μεγάλη δμως ή χαρά,δταν τά κατόρθωμα 
τοΰτο έπ ιτευχθ/j.

‘Η δυσκολία, ήν εΰθΰς έξ άρχης δοκι
μάζει ό διδάσκαλος δπως μορφώσνι ενα 
κωφάλ>αλον είνε δτι διδάσκει αυτόν τήν 
έπιρροήν τών πνευμόνων έν τ·75 λ α 
λιά καί τήν κατάλληλον χρησιμοποίησιν 
τών φλεβών τοΰ λαιμόν. ’Επίσης έκ τών 
πρώτων οφείλει ΐνα συνδυάζν) τό γράμμα 
ή τό αισθητόν σύμβολον μέ τάς κ α τα λ 
λήλους κινήσεις "πως παραγάγνι τόν άν- 
τιστοιχοΰντα ήχον. Συνήθως άρχεται άπό 
τοΰ h δασέως. Ό  παϊς μανθάνει νά έξάγη, 
αέρα διά τοΰ φάρυγγος τηρών τό στόμα 
ανοικτόν. Ό  διδάσκαλος κρατεί τήν χεΐ- 
ρα τοΰ παιδίου ϊναντ ι τοΰ στόματός του 
καί εκπέμπει τόν ήχον χά— χά— χά. 
”11 λαμβάνει τεμάχιον χάρτου, θέτει α υ 
τό έπί λείας τραπέζης καί μέ τό στόμα 
ανοικτόν, οΰχί διά τών χειλέων άλλά διά 
τοΰ φάρυγγος τό φυσσά έπί της έπιφα- 
νείας Αναγκάζε ι είτα τό παιδίον νά 
πράξν) τό αΰτό· ή σκηνή αυτη είνε αρ
κούντως διασκεδαστική. Ούτως ό παϊς 
βαθμηδόν έννοεΐ τήν έπιοροήν ήν αί κι
νήσεις τοΰ στήθους καί ό φάρυγξ έ'χου- 
σιν έπί τής παραγωγής τοΰ δασέως fa, 
καί μ ιμείται αυτά λίαν έπιτυχώς.

’Ά λ λα  γράμματα είνε ευκολώτερον νά 
μιμηθτί ένεκα τών καταφανών τής γλώσ- 
σης καί τών χειλέων κινήσεων, τάς οποί
ας όπαΐς δύναται νά ί δ η : τά  d, ρ, (11, S, 
εινε άσυγκρίτως εΰκολώτερα.

'Όπως μαθη τόΰς ήχους τών φωνηέν
των όπαΐς δέν άρκεΐ δτι αντιλαμβάνεται 
τών ορατών κινήσεων τής γλώσσης καί 
τών χειλέων τοΰ διδάσκοντος, ά λλ ’ αναγ
κάζεται νά αίσθανθ/ί διά τή ;  ιδίας αΰτοΰ 
χειρός τό εξωτερικόν τοΰ λαιμοΰ καί τοΰ 
φάρυγγος αΰτοΰ. Αισθάνεται τό σκίρτη
μα καί προσδιορίζει διά τής άφής τάς α
κριβείς κινήσεις τών οπισθίων τής γλώσ- 
σης όπως παραγάγνι τοΰς ήχους a ( e, ο,

κ .λ .π .  'Υποχρεοΰται νά μιμηθτί αυτούς, 
καί κολαφίζεται είς τήν κεφαλήν, δταν 
έπιτυγχάντ). Ιίάντοτε αί γεγραμμέναι ή 
τυπωμέναι λέξεις προσάγονται ένώπιον 
τοΰ παιδός, καί βαθμηδόν κατοοθοΐ οΰτος 
νά άπαγγέλλη πάσαν λέ!;ιν, ·?)ν ό διδά
σκαλος τφ  ύποδεικνύει.

Μέχρι τοΰ σημείου τούτου ή διδασκα
λία είνε και ήρεμος καί φορτική, άλλ ’ δ
ταν ό παΐς καταστ?) ικανός νά προφερν) 
άπλάς τινας λέξεις, οίσον papa, mania, 
καί ούτως ί<5η δτι καθίσταται καταλη
πτός, τό έ'ργον είνε συντομώτερον. Τοΰτο 
καλείτα ι «φωνητικόν σύστημα»· μανθάνει 
δηλ. ό κωφάλαλος νά συγκοινωνεί μέ έκεί- 
νους οΐτινες άκούουσι. Τό «χειροποίητον 
σύστημα», ήτοι ή διά τών δακτύ7.ων συ- 
νενόησις είνε ταχυτέρα, άλλά δύνανται νά 
συνενοηθώσι διά τών δακτύλων μόνον μετ’ 
έκείνων, οί όποιοι γνωρίζουσι τό τοιοΰτον 
άλφάβητον. Έν Α γ γ λ ία  τό σύστημα τοΰ
το διδάσκεται θαυμασίο>ς· έν Γερμανί^: 
ομως, έν Ί ταλ ί^  καί έσχάτως έν Γαλλία 
προτιμάται τόφωνητικόν σύστημα. Ή Ί τα -  
λική γλώσσα είνε ίσως ή μάλλον άομά- 
ζουδαεί; τό «φωνητικόν σύστημα»· όντως 
δέ θαυμάσιον εί; τ ινα  νά βλεπν) πόσον κα
λώς οί κωφάλαλοι μανθάνουσι διά τήςμεθό- 
δου ταύτης νά συγκοινωνώσι μετ’ έκείνων, 
οΐτινεςέ'χουσι σώαντηναί'σθησιν τής άκοής.

Οί συνήγοροι τοΰ «φωνητικοΰ συστή
ματος» 2ντε Εΰρώπνι καί Άμερικν) 
μας λέγουσιν δτι είνε αδύνατον νά συν- 
δυάσωσιν αΰτό μετά τοΰ έτέοου συστή
ματος. τής διά τών δακτύλων συνεννοή- 
σεως. ‘ Η έκ τών χειλέων άνάγνωσις απα ι
τεί. λέγουσι, άμέριστον τήν προσοχήν τοΰ 
παιδός. Τοσοΰτον έπιμελώς πρέπει νά Wa- 
ρατηρνί τά  χε ί)η , καί τοσοΰτον στενώς 
νά έξοικειωΟή πρός τάς ταχείας καί δυ
σχερείς κινήσεις αύτών, ώστε άδυνατεί 
νά εχν) τήν προσοχήν του καί είς τοΰς 
δζκτύλους. Ό λο ι οί κωφάλαλοι μανθά
νουσι νά γράφωσιν άλλ’ έάν θελωσι 
νά μάθωσι νά όμιλώσιν εΰχερώς, οΰδέποτί 
πρέπει νά έπιχειρώσι τήν διά τών δακτύ* 
λων «υνεννόησιν,
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ.
  g .T ----

I ' .  Οεωρ£α τοΰ άστερόεντος 
oupctvoO.

Όποιον Οέλγητρον νά παρατηρν) τις 
τον Ουρανόν άστεροφεγγή ! Δεν οδηγεί ή 
τύχη μέχρι τών οφθαλμών μου τό φώ; 
τοΰτο τφν άφεστώτων έκείνων κόσμων,τό 
όδηγεϊ αγαθοποιός τις Πρόνοια, καί έκα
στος άστήο χέει μετά τοΰ φωτός του α
κτίνα έλπίδος εις την καρδίαν μου.
Καί πώςίτάθαύματαταΰταδεν ϊχουσινάλ' 
λ·/)ν πρός έμ! σχέσιν άπό τό νά λάμπωσιν 
έν τοϊς οφθαλμοί; μου ; Ή  ύψουμένη μ|- 
χρις αύτών διάνοια μου, ή συγκινουμίνη 
έπί τ7ί των κκρδιζ μου τοϊς είναι ξ|- 
να ι ;   Θεατής έφήμερος θεάμκτος αιω
νίου ό άνθρωπος, νψοϊ έπί στιγμήν τά 
ομματα πρός τόν ουρανόν καί τά έπανα- 
κλείει διά παντός- άλλά , κατά την βρα- 
χεϊαν έκείνην στιγμήν, παρήγορος άκτίς 
αναχωρεί έξ έκαστου κόσμου καί Ιρχεται 
νά προσβάλλν] τά βλέμματά του ϋνα τφ  
άναγγ-είλλνι οτι υπάρχει σχέσις μεταξύ 
τοΰ άπειρου καί αύτοΰ,— καί οτ ι  ϋ ( ι  
x J i jp o r  i r  rf j α ίω η ύ ζ η τ ι  !

(Xavier de Maistre)

Ι Α ' .  Ο ί οκνεπες vtotl οί χοροί των.
Πολλάκι; έκράτησα τό βήμα παοατη- 

ρών σ ν. ν ΐ  π α ς χορεύοντας έν κύκλφ 
μετά την βροχήν. Διαιροΰνται εις q u a 
drilles καί όρχοΰνται μετά καταπληκτ ι
κή; έπιδεξιότητος καί εύρυθμίας. Νομί
ζεις οτι τά  τέκνα ταΰτα  τοΰ άέοος έ 
πλάσθησαν διά νά χορεύωσι· πρός δε τού
το ι ; ,  έν μέσω τών ορχήσεων των άκούον- 
τα ι αίφνης καί άσματα. Τά φωνητικά* 
των όργανα δεν είναι ηχητικά  ώ ; τά  τών 
πτηνών, ά λλ ’ αί μικραί των πτέρυγες 
πλήσσουσαι τόν άέρα παράγουσι θαυμα
στού; ψιθύρου;. Ενίοτε χελιδών τις δια
σχίζει τήν άσθενή των στρατιάν καταπί-  
νουσα πολυαρίθμους χορευτάς, ά λ λ ’ ή έ- 
ορτή δίν διακόπτεται* οί άπομένοντες έ- 
ζακολουθουσι τόν χορόν καί τό ασμ«.

Ό  βίος των είναι μία είκών τοΰ ιδικοΰ 
μας· βαυκαλιζόμεθα ΰπό απατηλών έλ- 
πίδων, έν ω ό θάνατο; διέρχεται μέσιρ ή- 
μώνκαίμάςκαταβροχθίζειήμέρα τή ήμεροι !

Bernaidin de Saint Pierre· 
I B ', npopfijjet^ τοϋ χ»ρ*χτ^οος 

έκ τοϋ  οχήματος τώ ν ώτων !
Τά μικρά καί εύμορφα ώτα έξαγγέλ- 

λουσι πνεΰμα καί δραστηριότητα· ό εύ- 
σχημ ς λοβός προλέγει καλόν χαρακτή
ρα. Ού; πλατύ καί έπίπεδον δηλοΐ πνεΰ
μα ασθενές. Ούς μέγα και έπίμηκες, ύπο- 
δηλοΐ φ ιλαυτίαν καί βλακίαν. Ούς βρα
χύ, πιπεσμένον καί κακόσχημον δυσάρε
στα προμηνύ-ι. Ού; έρυθροΰν, πεπιεσμέ- 
νον καί θερμόν δηλοΐ κράοιν ήδονομανή. 
Τά πλατέα ώτα τά  δμοια πρός τά όστάΖ 
τοΰ κρανίου, ών ό λοβός άπολήγει είς Ο
ξύ, είναι παρά το ΐ ;  νέοις ασφαλές τεκ- 
μήοιον ταχείας σωματικής υπερφυσικής 
άναπτύξεως.

Ι Γ  . "Ομ,οιος τόν ομ,οιον !
Γνωστόν δτι, έν ω ήμέοαν τ ινα  ό Τυ- 

ρέννος έστηρίζετο έπί τίνος τραπέζης, ϊ -  
λαβε παρά τοΰ μαγείρου του ισχυρόν 
γρόνθον, καί δτι κατόπιν, δταν έκεϊνο; 
δικαιολογούμενος ειπεν δτι ένόμιζε πώς 
έκτύπα τόν συνάδελφόν του Γεώργιον.

—  Καί ά,ν ήτο δ Γεώργιος, άπήντησεν 
δ στρατηγός άταράχως, επρεπε νά κτυπή- 
σης τόσφ δυνα τά ; .......
^ ^ 7j.--̂ T,-£aa3ea^Ai«asgT.v ieafc-*^jieiB.|«rgBci n m » u ·  ι n 1 mu—  ιι ■ ι i — — —

To παρόν φύλλον  άποσταλήσεται  
και πο λλο ΐς  ά λλο ις  μή συνορομηταΐς 
μας· οί κρατοϋντες αΰτό θέλουσι λ ά 
βει μετά του έπομένου και τά  τρία  
έκδοθέντα ήδη φ ύλ λ α  τοΰ Β'. έτους.

Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α Τ Α :—  Σελ. 237, στλ. 2α, στ/. 
21ω · γράχε: ΓΙροχαλέσαντα.—  Σελ. 242, ατλ· 2α, 
στ. 3ω γρ: έ* τών νήσων.— Σελ. 243:-^;τλ. 1η στ/ . 
ο6· γρ: γνηοίαν παρισινήν...— Σ ελ. 245, στλ. Ί τ), 
οτ. 43ω· γρ: ε’/Οροί.— Σελ. 246, στλ. 1η, στ. 44ω·
γρ: tijjllv.—
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