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*00 έν Π αρισ ίο ις  πρός διάδοσιν τώ ν ΐλλψ ιχώ ν  
γραμμάτω ν Συλλόγου κατά τόν κ.

Γονστανον ΈϊχΟάλ.

Dpb δεκαετίας περίπου βυάριθμ,οί τινες ά’νδρες, 
^*1*αϊον διατηροΰντες τον πρδς τ ά  ελληνικά γράμ- 
Ι*«τα καί τδν δεινοπαδοΰντα Ιλληνιομ'ον ζήλον,συν- 
^λαβον τήν γόνιμον ιδέαν τής ίδρύσεως Ιν Παρισί- 
»>?, έν  τ ώ  περι^ανεΐ τούτω χέντρω τών γραμμάτων

και τοΰ πολιιισμοΰ, συλλόγου σκοπ'ον έ'χοντος τήν 
ενισχυσιν τών έλληνικών σπουδών καί τήν ιδέαν 
ταύτην, χάρις είς τήν ά'οκνον αυτών προθυμίαν, 
τήν άκρ;6ή γνώοιν τοΰ σκοπού και τήν ά'κραν προς 
αύτον άιοιίωσιν, κατέστησαν μετ’ έλίγον πράγμα , 
ου τά ευάρεστα άποτελέσματα δύναται ήδη πας να 
Οαυμάση. Καί 2ηω ς διά τοΰ συλλόγου αΰτοΰ κατε- 
δείχΟησαν μέν αί βαΟεϊαι ρίζαι, ας αί έλληνικαί 
σπουδαί έκέκτιτντο έν Γαλλία, αί παλαιαί δέ σχέ
σεις καί συμπάθειαι αί συνδέουσαι τήν ‘Ελλάδα 
προς τήν εΰγενή αΰτής προστάτιδα συνεσφίχθησαν
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έπι πλέον καί ή τέως παραμελουμένη έν Ευρώπη 
νεαρά ήμών γλώσσα και φιλολογία ευρεν έν αύτω 
πρόθυμον καί ευμενή αρωγόν.

Τοΰ συλλόγου τούτου, τοΰ τοσαύτας πολυτίμους 
υπηρεσίας παρασχόντος είς τόν ελληνισμόν, ό μόνος 
έπιζών έκ τών πρωτίστων ιδρυτών αύτοΰ κ. Γονσταΰος 
Έ ϊχθ ά λ , 5 πασι τοΐς έ'λλησι γνωστός καταστάς διά 
τών διαφόρων περί τής καθ’ ήμάς ελληνικής γλώσ- 
σης συγγραμμάτω; του, περιέγραψε μετά πλείσιης 
γλαφυρότητος καί χάριτος τ/,ν τε γένεσιν καί τήν 
όσημέραι αύξουσαν πρόοδον έν τω άρτίως έκδοθέντι 
δεκάτιυ Annuaire.

’Ε κ τούτου δέ παραλαμβάνομεν καί ήμεΐς τάς 
έπομένας ειδήσεις έπίτό συνοπτικώτερον, λυπούμε- 
νοι μόνον δτι ό μικρός χώρος τοΰ ' ‘Βίωνος,, δεν έ -  
πιτρέπει ήμΐν νά δημοσιεύσωμεν έν μεταφράσει δ- 
λόκληρον τήν πραγματείαν τοΰ γεραροΰ άνδρός, ώς 
δείγμα τής πολλής ήμών ευγνωμοσύνης.

‘Η Ιλλειψις κέντρου τίνος ένώσεως, έν ώ οί περί 
τήν Ε λλά δα , τήν άρχαίαν ή τήν νεωτέραν, ασχο
λούμενοι νά δύνανται νά συνέρχωνται καί νά συμφι- 
λολογώσ:, κατελύπει τόν μακαρίτην Βρυνέτον δέ 
Πρέλ, ή σύστασις δέ τβιούτου τινός ήτο μία τών 
διακαεστέρων ευχών τής εύγενοΰς καί φιλέλληνος 
αύτοΰ καρδίας. Τήν ευχήν ταύτην συνεμερίζετο έπ ί- 
σης καθ’ δλα έτέρα εΰγενής καρδία, ή τοΰ κ. Γου- 
σταυου Έ ϊχθάλ· αλλ’ ουδέτερος συνησθάνετο έν έ - 
αυτω τήν άρχικήν δύναμιν καί τό άναγκαΐον πρός 
έπιτέλεσιν τής ιδέας ταύτης κΰρος, δπόταν ό περί— 
δοξος Βευλέ, δ διά τάς περί τήν ίλληνικήν άρχαιο
λογίαν βαΟείας αύτοΰ γνώσεις μέλος τής ’Ακαδημί
ας τών έπιγραφών άναγορευθείς, έδημοσίευσεν έν 
τή ‘Επιθεωρήσει τών Δύο Κόσμων, έν τω φύλλω 

τής 15  ’ίανουαρίου 1867  φιλελληνικώτατον περί 
‘Ελλάδος και Κρήτης άρθρον, έν ω προεμάντευε 
μέν τήν μοιραίαν καταστροφήν τοΰ Τουρκικού κρά
τους, άντικαθίστη δέ αύτό διά τριών συμπλεγμάτων 
αποτελιΛμένων πρός βορράν μέν τοΰ Αίμου ύπό 
τών παραδουναβίων έπαρχιών, πρός νότον δέ ύπό

τών έλληνικών, περιλαμβανουσών πάσαν τήν χ 3ρ- 
σόνησον μέχρι καί τών όρίων τοΰ νΰν έλληνικοί) 
βασιλείου, καί τοτελευτα?ον έκ τών ασιατικών χω 
ρών.

Έ ν τέλει δέ τοΰ λαμπροΰ τούτου άρθρου τάς έξη; 
άξιομνημονεύτους αποτείνει πρός τήν Γαλλίαν ίδί« 
και την Ευρώπην συμβουλάς, τάς δποίας μάλιστα 
νΰν εύκαιρον είναι νά έπανα) άβωμεν,

«’Αντί τοΰ όνειδίζειν τήν ‘Ελλάδα, συνέσεως ϊρ- 
γον, λέγει, θά ήτο νά ένθαρρύνωμεν καί νά μεγα- 
λυνωμεν αΰτήν μάλιστα δέ νά έπιδεικνύωμεν πρός 
αυτήν τήν έξόχως πατρικήν άρετήν, τήν υπομονήν. 
Πρός σχηματισμόν ανθρώπου είναι χρεία τριάκοντα 
ετών, έλάσσονα λοιπόν άπαιτοΰνται πρός ανατροφήν 
ένός λαοΰ; Τοϋ ήμετέρου πολιτισμοϋ έτύχομεν αντί 
προσπαθειών δεκαπένιε αιώνων ήμεΐς οί τούς Ρω
μαίους διαδεχόμενοι- δέν πρέπει λοιπόν νά παρα- 
χωρήσωμεν έ'να αιώνα τουλάχιστον είς έθνος έξερ- 
χόμενον άπό τής δουλείας τών Τούρκων ;

«... Οί Έ λληνες έ'σονταί ποτε τοΰ Βοσπόοου φύ
λακες... Συμφέρον λοιπόν ήμών είναι νά μή άπορ* 
ριπτωμεν αδιαλειπτως εις τάς παγίδας τής ‘Ρωσσί- 
ας^ φυλήν, ήν καί τό παρελθόν αύτής καί αί δρμαί 
καί ή άνατροφή καί τά ιδρύματα καί τό έμπόριον 
ωθοΰσι πρός ήμάς, Συμφέρον ήμών είναι νά εισα- 
γαγωμεν έκ νέου έν τή μεγάλη ευρωπαϊκή οίκογε
νε ία, ής οί πρωτογενείς τυγχάνουσιν».

‘Ο Βευλέ έθεμελίου πρός τούτοις μετ’ άλλων 
περιφανών τής Γαλλίας άνδρών φιλανθρ υπικον ύπέρ 
τών αγωνιζομενων Κρητών κομιτάτον, είς 3 καί 
τόν κ. Έ ϊχθά λ  νά λάβη μέρος θεμελιωτοϋ προσε- 
κάλεσεν- άλλ’ ουτος μή έπιστάσαν είσέτι τήν ώραν 
τής καταλύσεως τοϋ οθωμανικού κράτους θεωρών 
καί άφ’ έτέρου -ιής ταλαίνης Πολωνίας τό πάθος 
υπ δψει έχων, άπέκλινε μέν τήν προσφοράν ταύτην, 
συνεννοηθείς δέ προηγουμένως μετά τοΰ Βρυνέτου 
δε Πρέλ άντεπρότεινεν είς αυτόν τήν σύστασιν κα- 
θαρώς φιλολογικού συλλόγου, δστις καί περ περί 
την διάοοσιν τών έλληνικών γραμμάτων ασχολού
μενος, ηίύνατο καί ύπό πολιτικήν εποψιν ώφελιμό- 
τατα νά σύμπραξη ύπέρ τών συμφερόντων τοϋ έλλη- 
νικοϋ έ'θνους, καθιστών μέν έπί πλέον γνωστήν καί 
άγαπητήν τήν άρχαίαν καί σύγχρονον ‘Ελλάδα, 
έπιδεικνύων δέ όποϊα άναμφήριστα δικαιώματα κέ- 
κτηται αύτη έπί τήν ευγνωμοσύνην καί τόν θαύμα-
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σμόν τών λαών καί υπενθυμίζω-/ όπόσα έμόχΟησε δι’ αυτής «θά άνοιχθώσι εις τάς νεαράς διανοίας οί 
καί κατώοθωσεν ύπέρ τής ελευθερία; τών έθ/ών φαεινοί δρίζοντες, τό λαμπρότατον καί πλήρες έ -
καί ύπέρ τής τελειοποιήσεως τών τεχνών, τών έ -  λευθερίας φώς τής έλληνικής διανοίας καί ένταυτω
πιστημών και τών γραμμάτων. θέλει φανερωθή είς τήν νεωτέραν έμπνευσιν ή έπι-

‘0  Βευλέ έφάνη καταπεισθείς έκ τούτων, έζήτησε ζητουμένη ύπό πάντων πηγή, ήν δ ρωμαντισμός εις
δέ καιρόν νά σκεφθή έπί τής γερμ ένη ς αύτω προ- μάτην έπε^ήτησεν είς διαφόρους φυλάς, στερουμένας
τίσεως καί ύπεσχέθη νά μεταβή μετά τρεΐς ή μ έ- τών έξόχως περικαλλών τούτων υποδειγμάτων
ρας έν τή οικία τοϋ κ. Έ ϊχθ ά λ , ενθα προέκειτο νά τών είς άεί άμιμήτων τούτων τύπων, οΰς ή ‘Ελλάς
έςετασθώσι διάφορα ζητήματα θίγοντα τά πνευματι- έδημιούργησε καί αθανάτους κατέστησε ν»· έπενερ-
χά, οικονομικά καί πολιτικά συμφέροντα τής ‘Ε λ -  γοΰσα δέ έπι τής παιδικής ηλικίας, ή ελληνικη
λάδος. μεγαλοφυία «θέλει παρασκευάσει ποιητάς, έξοχους

Μετά τρεΐς ημέρας, τήν 26ην δηλ. Φεβρουα- πεζογράφους, ρήτορας, ηθικολόγους, φιλοσόφους,
ρίου 1867, έγένετο ή προορισθεΐσα συνέντευξις πολιτευτάς, εϊεργέτας τής άνθρωπότητος, συνελόντι
παρόντων έκτος άλλων καί τών κ. ■/.. Θεοδ. Δελη— δ’ είπεΐν ανθρώπους υπερτέρους χατα πάσαν την
γιάννη καί ‘Ρενιέρη, άλλ’ είς οίδέν οριστικόν περί βαθμολογίαν τών ιδεών.»
τοϋ συλλόγου κατέληξεν άποτέλεσμι· διότι έκεΐνος, Καί ύπό ηθικήν καί πολιτικήν πρός τουτοις Ί ·
οΰ τήν συμμετοχήν έκ τών ών ούκ άνευ έθ-.ώρουν, δ ποψιν άπειρα ώφελήματα συνεπάγουσιν αί έλληνικαί 
Βευλέ πάσάν του προσπάθειαν συνεκέντρου τότε ύπέρ σπουδαί· διότι παρά τοΐς συγχρόνοις τοϋ Αύγούστου 
to3 κρητίϋοΰ κομιτάτου. ποιηταΐς υπολανθάνει «δουλικόν τι πνεΰμα χολακεί-

Ά λ λ ’ ευτυχώς βραχύ διήρκεσεν ή άναβολή α'ύ- ας, σιωπή τής συνειδήσεως πρό τοΰ δεσπότου, προ- 
τη- St0xt μετά δεκαπενθημερίαν έξεφώνησεν ουτος σπάθεια διηνεκής πρός αποτροπήν τοΰ πολίτου άπό 
ιόν χατά τής in i Λ νγούατον φιλολογίας  περ ιλά- τών δημοσίων καί πρός κατασίγησιν πάσης άρρενω- 
λητον -ύτοϋ λόγον, δστις άποτελεΐ, ούτως είπεΐν, πής φροντίδος, έπομένως δέ έν τω συνόλω τής 
μίαν τών βάσεων έφ’ ης ίδρύθη τό μελετώμενον ο ί-  ποιήσεως ταύτης ένυπάρχει άναπόφευκτος κίνδυνος 
Χοδόμημα- διότι έν αύτω ό Βευλέ καταδεικνύει διά διά τάς έμπνεομένας έξ αΰτής διανοίας»,ένώ «γεν - 
πειστικωτάτων παραδειγμάτων την άσυγκρίτω τω νεά έπισταμένη άρχήθεν τήν έλληνικήν γλώσσαν 
λόγω ύ«βροχήν της έλληνικής φιλολογίας έπί τής άνδρουμένη δέ καί άναπτυσσομέκη, έξοικοιουμένη 
ρωμαϊκής καί συμπεραίνει, έπιζητών δπως διδάσκη- πάσας τάς καλλονας τής έλληνικής φιλολογίας, 
ται πρ-0 τής ύποδεεστέρας κατά πολλ» καί νέκρας λεληθότως θέλει διανοιγή πρός πάν τό ώραΐον, τό 
“λέον Αατινικής γλώσσης ή πλουσιωτέρα καί πο - μέγα, τό γενναΐον. Γό δέ -ψος τοΰ ήθικοϋ αισθή- 
λι/πλοκωτέρα έλληνική, ήτις προβαίνει δτημέραι άνα- ματος, τό έν πάσι τοΐς έλληνικοΐς βιβλίοις κατα- 
®Όυμένη καί ήτις ποό τοΰ τέλους το ί παρόντος α ΐώ- φαινόμενον, έσεται ή ύγεία καί ή. ισχύς τής νεο- 
νος έ'σεται άξία τοϋ συγκαταριθμεΐσθαι πάλιν μεταξύ λ α ία ς! Προσέτι δέ τό ά'κρον ά'ωτον τής ήθικής ή 
των φιλολογικών γλωσσών καί πρώτιστον δέ όρον πολιτική ήθικήέντή έλληνική φιλολογία διαλάμπει" 
Τής διδασκαλίας αύτής τίθησι τόν σκο^ακισμόν διότι έν αΰτή διηνεκώς βλέπομεν αίσθημά τι, δπερ 
"τής βλακώδους προφοράς τής κατά λάθος μέν τό έστίν ή άρχική αιτία τοΰ μεγέθους παντός έ'θνουο, 
όνομα τοΰ Εράσμου φερούσης, έςομοιούσης δέ τήν ·;ον πατριωτισμόν άντιτιθέμενον πρός τό ατομικόν 
ελληνικήν προφοράν πρός τήν γαλλικήν καί κ α - αίσθημα.» Περαίνει δε τόν άληθώς άξιαγαστον τοΰ- 
Ταστρεφούσηί τήν μορφήν, τόν τόνον, τήν αρμονίαν τον λόγον δ Βευλέ ως ^ςής* «είς τήν Ελληνικην 
γλώσσης κατ’ έξοχήν μουσικής.» Έ ν -ιή πρωίμω δέ λοιπόν φιλολογίαν κατ εξοχήν αποκειται νά μορφώ» 
ταύτγι διδασκαλία τών έλληνικών πολλά τά καλά νη άνδρας, καί δή άνδρας έλευθέρους.» 
καί ύπέρ τής νεωτέρας φιλολογίας διαβλέπει- διότι Μετά τό τέλος τοΰ ύπό πάντων έπιδοκιμασθέντος
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τούτου λίγοι», δπότε 6 χ. Έ ιχθάλ επλησίασεν δπως 

™ΥΧ.*ΡΪΙ ° Βευλέ άνήγγειλεν αύτώ δτι, τού
ύ,τέρ τών Κρητών κομιτάτου ταχέως όργανωθέντος, 
ήδύνατο ήδη νά συνεργασθή υπέρ τής ταχείας εύο- 
Οωσεως του υπέρ τών έλληνικών σπουδών συλλόγου. 
Και δή μετά τινας προσδιαλέξεις συνέντευξις ώρίσθη 
?ιά τήν 24ην Μαρτίου πρδς συζήτησιν περί τοΰ 
σχηματισμού αύτοΰ. Έ ν  αυτη δέ παρευρέθησαν έκτδς 
τοΰ κ. ’ ΕϊχΟάλ, Βρυνέτου δέ Πρέλ ν.α\ Βευλέ ένδε
κα έ'τι μέλη, Ιχ  τών γνωστότατων έν τοΐς έλληνι- 
κοΐς γράμμασι, μεταξύ τών δποίων διακρίνομεν 
τά ονόματα τών κ.χ. Deheqoe, Gidel, Miller, Perrot 
χ. λ. π., τοΰ κ, E gger τοΰ τοσαΰτα κατόπιν ύπέρ 
τής δργανώσεω; και αής προόδου τοΰ συλλόγου 
μοχθήσαντος, μή δυνηθέντο; ένεκα αιφνηδίοϋ άσθε- 
νείας, νά συμμετάσχη τή ; προκαταρκτικής ο'ύτως 
s ίπεΐν ταύτης συνεδριάσεως, ής άρςαμίνης πρώτος 
ήγόρευσεν δ Βρυνέτο; δέ Πρέλ· άλλ’ έ'νεχα τής φυ
σικής αΰτώ δειλίας καί τοΰ φόβου μήπως μή γείνη 
παραδεκτδν δλόχληρον τδ άρχικδν αύτών σχέδιον, 
περιωρίσθη εις τήν πρότασιν σχηματισμοΰ συλλόγου 
σκοπδν έ'χοντος νά προμΓ,θεύη εις τά μέλη αύτοΰ 
τά κυριωτέρα τών έν τή νεωτέρα ελληνική δημοσι- 
ευομένω> βιβλίων,

Ά λ λ ’ δ κ. ’ί ιχ θ ά λ , βλέπων δτι είς τοΰτο μόνον 
περιοριζόμενον τδ σχέδιον άπέβαλλεν τήν άναγκαι- 
αν πρός έπιτυχίαν αύτοΰ άξίαν καί σπουδαιότητα, 
προέτεινε πρδς τούτοις δπω; συζητηΟή τδ ώρισμένον 
πρόγραμμα τής συνεντεύξεως καί τούτου γενομένου 
ή σύστασις συλλόγου πρδς διάδοσιν τών ελληνικών 
γραμμάτων παμψηφεί έγενετο αποδεκτή, πενταμε

λής δ’ επιτροπή έξελεγη, δπως προσδιοριση διη- 
κριβωμένως τδν σχοπδν καί τδν τρόπον τής ένερ- 
γείας.

Έ ν  μεταγενεστίρα δέ συνεδριάσει άπεφασίσθη ή 
σύστασις κομιτα'του έκ τριάκοντα μελών τήν επω
νυμίαν τών ιδρυτών φερόντων. Τούτων. δέκα καί 
τρεις ήσαν μέλη τοΰ ΙΙανακαδημίο.), πέντε τής έν 
ΆΟήναις Γαλλικής σχολής καί δύο μέλη άμφοτέ- 
ρων τούτων.

Ά πδ τής έβδόμης δέ Μαίου τοΰ 1867 ό σύλλο
γος εισέρχεται πλέον είς τδ στάδιον τής τακτικής

αΰτοΰ ένεργείας, δπότε πρόεδρος μέν έξελέγη δ 
πρεσβυτερος τών Γάλλων έλληνιστών Πατΐνος, 
Αντιπρόεδροι δέ οί κ. Egger καί Βευλέ, ταμίας δ 
κ, Έ ιχθάλ, γραμματεύς δέ δ κ. Chassang ‘Ο ά- 
ριθμδς δέ τών ιδρυτών άπδ τριάκοντα ηύξήθ/j είς 
πεντήχοντα, μεταξύ τών δποίων διαχρίνομεν τά i -  
νοματα καί τριών ‘Ελλήνων, τών κ .κ . Κωστ Μελά 
Δεληγιάννη καί  ̂ Βαλέττα. Τότε δέ έγένετο καί ή 
καταβολή τοϋ ήδη συνερανισθέντος αργυρίου, εί; 
τρισχιλια άνερχ ομένου φράγκα, ών τά ή μίση περί
που δ ακάματος συνέλεξε Βευλέ.

Εντεύθεν δέ γι,-αντείοις το"?; βήμα σιν άνδροϋται 
δ σύλλογος, 5στις τυγχάνιι μέν τής έπιδοκιμασίας 
τοΰ ^τότε ύπουργοΰ τής παιδείας κ. Duruy, ψηφίζει 
δέ τήν δημοσίευσιν έπετηρίδος, δέχεται τάς συμπα
θείς συγχαρητηρίους προσρήσεις τοΰ έν Κωνσταντι- 
νουπόλει έλληνικοΰ φιλολογικού Συλλόγου καί μι
σθοί ίδιαιτίραν αίθουσαν διά τάς συνεδριάσεις αύ
τοΰ. Ήρίθμει δέ τότε μέλη πεντακόσια εικοσιν, ών 
το πέμπτΓν Έ λλη νες τών έν Μασσαλία, Λονδίνω 
Παρισίοις καί ΆΟήναις.

Μετά μηνών πέντε διακοπήν ό Σύλλογο; έπαν- 
έλαβε τάς έργασίας αύτοΰ τδν Δεκέμβριον τοΰ 
18Κ7 κα! παραυτά έπαριυσιάσθη ευκαιρία, οπωςτήν 
ίσχύν αύτοΰ καταϊείξη· διότι δ τότε ύπουργδς. τής 
παιοείας, παρακινηθείς έκ τών αδιάλειπτων κατά 
τή , διοασκχλιας τών ελληνϊκών παρατηρήσεως ύ- 
πεδείςατο εν τινι πρδς τδν Αύτοκράτορα ύπομνή- 
ματι τούς δυναμένί υς νά έπενεχθώσιν έν τή διδα
σκαλία αύτών περιορισμούς καί προσεκιλει τούς 
καθηγητάς νά άποφανθώσι περί τών ύποδεικνυομέ. 
νων μεταβολών. ‘Ο Σύλλογος καθήκον αύτοΰ ύπο- 
λαβων τήν έξέτασιν τοΰ ζητήματος τούτου, έπελά- 
βετο ταυτης και περατώσα; αυτήν είς πέντε δια 
δοχιχάς συνεδριάσεις άνεθηκεν είς τδν κ. Egger 
τήν σύνταξιν υπομνήματος περιλαμβάνοντος τά κυ- 
ριώτερα τών έ* τών συζητήσεων τούτων έξαχθέντων 
πορισμάτων, οπερ καί παρουσιασθέν είς τδν ύπουργδν 
καί δημοσιευθέν ύστερον κατεδείχθη ά'ριστος Επί
κουρος τών ελληνικών σπουδώ/ καί έχρησίμευιε 
μάλιστα τά μέγιστα κατά « ά ς  περί τής δημοσίας
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έχπαιδεύσεως γενομένας έν τή Βουλή τοΰ Βελγίου 
συζητήσεις-

‘Ο άριθμδ; δέ ήδη τών συνδρομητών άνήρχετο 
είς έπτακοσίους πεντήκοντα, τής Κωνσταντινουπόλε
ως μόνης εκατόν νέους παρασχούσης.

Πρδς δέ δ έν Κωστρντινουπόλει μεγάθυ
μος κ. Χρηστάχης Ζωγράφος, ό κατά πάντα ά ια - 
δει/θείς έφάμιλίος τών /,ωσιμαδιϊν καί Κ απλανών, 
συνέστησε τδ φερώνυμον αύτώ έτήσιον αγώνισμα, 
ίίς δ ήταν παραδεχτά καί τά είς τήν νεωτέραν ελ
ληνικήν γεγραμμενα βιβλία* πρώτη αυτη, καθ’ δ- 
σον ί'σμεν, επίσημος καθιέρωσις τής συγχρόνου ελ
ληνικής, ώς φιλολογικής γλώσσης έν Εύρώπη.

Ά λλά  μακρδν Οά ήτο νά παρακολουθήσωμεν τδν 
ουγγραφέα έν τή εξιστορήσει πάντων τών Ιργων 
τοΰ Συλλόγου άπδ τής εποχής ταύτης μέχρι τοΰ 
τέλους τής δεχαετοΰς αΰτοΰ περιόδου· άρκούμεΟα 
μόνον ν’ άναφέρωμεν τδ ψήφισμα τής γαλλικής κυ- 
βερνήσεω;, τδ άναγορεύον τδν Σύλλογον ίδρυμα  
χρήσιμον τιf  πολ'.τύφ  καί νά συνθρηνήσωμεν τδν 
θάνατον τεσσάρων τών ιδρυτών αύτοΰ καί έκ τών 
πρωτίστων ελληνιστών καί φιλελλήνων, τών Αοιδί
μων Βευλέ, Βρυνέτου δέ Πρέλ, Πατίνου καί Φ ιρ μ ί- 
νου Διδότου. 1)

‘Ως επίλογον δέ, ή μάλλον ώς έπαομήν τής ά -  
ξιολόγου αύτοΰ πραγματείας δ κ. Έ ιχθά λ  τάς έ -  
πομένας τίθησι γραμμάς, άριστα είχονιζούσας τάς 
πολυειδέϊς ώφελείας, &; δ άγαθοποιδς ουτος Σύλ
λογος παρέσχεν.

«Συστηθείς πρδς ένίσχυσιν τών έλλ. σπουδών έν 
Γαλλία ό ήμέτερος Σύλλογος πιστώς έξετέλεσε τήν 
εντολήν του ταύτην, άπονέμων τοΐς συγγραφεΰσι 
τών χρησιμωτέρων πρδς τήν πρόοδον τών έλλ· 
γραμμάτων βιβλίων κα! τοΐς λαβοΰσι τήν δάφνην 
έν τοΐς πανεπιστημειακοΐς άγώσι τάς ύπδ τοΰ κανο
νισμού όριζομένας άμοιβάς κα!, τδ δή κάλλιστον, 
καθιστάμενος κέντρον, περί δ συνέρ^-υσαν παραυτά 
ci πλειστοι τών έν Γαλλία άγαπώντων καί άσχο-

1) Βιογραφίαν τούτου ύφ’ ήμών δημοσιευθεΐσαν 
δρα έν τώ 185  φύλλω τής ένταΰθα έκδιδομένης 
άλλοιε «’Ιωνίας».

λουμένων περί τάς έλληνικάς μελέτας καί δημι
ουργών επομένως σύνδεσμον πολυτίμου άδελφίξεως 
μεταξύ τών αγνώστων, ώς έπί τδ πολύ, άλλήλοις 
εργατών τούτων ένίοτε δέκαί φέρων, ώς δ κ. Egger 
ειπεν, είς φώς άγνώστους άφοσιώσεις καί διανοίγων 
ύπολανθανούσας πρότερον κλήσεις. Ά φ ’ έτέρου δέ 
ή Έπετηρίς ήμών κατέστη καταφύγιον έ'ργων, ατινα 
ούδαμοΰ ίσως άλλοθι ήθελον τύχει τή; προσηκού- 
σης τάξεως· διότι έν αύτάΐς ύπάρχουσιν άλλ^λοδι— 
αδόχως άρχαιολογιχα,έτιγραφιχά, φιλολογικά κρι
τικά, ίστορικαί, νομιχαί χαί γραμματικαί διατριβαί, 
έ (χ= χαραγμένα μνημεία, μεταφράσεις νέαι καί λοι
πά πρδς τήν άρχαίαν έπιστήμην άναφερόμενα. Ά λ 
λά  πρδ πάντων περί τήν μεσαιωνικήν καί νεωτέραν 
γλώσσαν τε καί φιλολογίαν ή Έπετηρίς ήμών μάλ
λον ιδιαζόντως έπραγματεύθη. Είσήλθομεν δέ είς 
τήν ίδδν ταύτην ούχί κατά προηγουμένην άπόφασιν, 
άλλ’ άπλώς δδηγούμενοι έκ τοΰ άξιολόγου τών ύπδ 
τοϋ λαοΰ καί ύπ’ αύτών έτι τών έλληνιστών άγνο- 
ουμένων ζητημάτων. Τοΰτο δ’ έσται “κιστευομεν, 
μία τών έπιφανεστέρων ύπηρεσιών τοΰ ήμετέρου 
Συλλόγου, δι’ ήν καί πλείστης θέλει τύχει χάριτος, 
δτι δηλαδή διά τοΰ φωτδς, δπερ έπέχυσεν έπί τών 
ζητημα'των τούτων, συνέσφιξε τούς δεσμούς τους ε -  
νοΰντας τήν Γαλλίαν πρδς τήν νεωτέραν Ε λ 

λάδα..»
Σ. I. Π.

  -

Π Ε Ρ Ι  Φ Ω Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ .

Ε πιφανής λόγιος διακεκριμμένην κατέχων θέ- 
σιν έ'ν τε τοΐς γράμμασι καί τή πολιτεία, έν Βερο- 
λίνω δέ νΰν τάς διατριβάς ποιούμενος, άναγνώσας 
δσα περί φωνογράφου έν τινι τών παρελθόντων φύλ
λων τοΰ «Βίωνο;» έγράφησαν, άπέστειλε τή συντά- 
ξει αύτοϋ τήν έπομένην περί τοΰ Αντικειμένου τού
του πραγματείαν, ήν καί καταχωρίζομεν ώδε, εύ- 
χαριστοΰντες τδν άγαθδν πατριώτη» έκ χαρδίαςχα ί
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εΰελπιζόμενοι άμα δτι ή πολογράφος αΰτοΰ γραφΐς 
δεν θέλει λησμονή Ινι δτε τον «Βίωνα.»

Κ ύριε Σ υ ν τ  άκτα,

Εις ίσα περί τοΰ φωνογράφου έν τω «Βίωνι» 
λέγετε ολίγας λέξεις ζητώ τήν άδειαν νά προσθέ- 
σω ώς αΰτόπτης γενόμενος τοΰ εξαίσιου τούτου εφ
ευρήματος,

‘Ο Φωνογράφος οΰϊέν τω οντι έστίν ή μετάλ
λινος χίλυνδρος, ώς εκείνον περίπου εις ον έψήνομεν 
τδν καφφέν, χατά τον αΰτόν τρόπον διά χειρίδος πε
ρί εαυτόν σιρεφόμενος, άλλά καί ούτως ώστε νά 

προχωρή παραλλήλως τΰ  ά'ξωνί του. Περιελίσσε- 
ται δέ διά λεπτού μεταλλοχάρτου, αΰτοϋ εκείνου 
δι ου συνήθως τυλίσσονται εΰώδη σαπώνια ή ζα 
χαρωτά καί εγγύτατα τή ; μιας των πλευρών αΰτοΰ 
υπάρχει, καθετως εις αυτόν προσαρμοσμένος, χ ω 
νοειδής τις σωλήν, είς ου τήν πρός τδν κίλυνδρον 
4πήν έστί χεχολλημένος χαί χαλώς τεταμένος χάρ
της· μεταξΰ δέ τοϋ χα'ρτου χαί τοΰ χιλύνδρου κρέ
μεται μικρά μεταΛλίνη βελόνη, ης ή άκίς, αμβλεία 
οϋσα, αποτελεί στίγματα έπί τοΰ μεταλλοχάρτου, 
οσάκις τδν Ιγκίζει

Γνωστόν έστιν έ* τής φυσικής δτι δ ήχος οΰδέν 
ετερον έστίν ή παλμός τις παραγόμενος έκ τής 
συγκροόσεως ηχηρών σωμάτων έν τω άέρι, καί άνά- 
λογον προκαλών παλμόν τοΰ άκουστικοΰ όργα'νου· 
ή Si διάφορος τών παλμών ίδιότης παράγει καί τών 
ήχων τήν διαφοράν. Παρετηρήθη φερ' είπεΐν δτι δ
σω συχνότεροι είσίν οί παλμοί έ'ν τινι χρονικω δια- 
στήμαπ τόσον οξύτερον τόνον παράγουσιν, Ούτως 
αν ύποτεθή δτι 3 0 0  παλμοί ταΰ άέρος έντδς [δευ
τερολέπτου παράγουσιν τόν μουσικόν τόνον φ ά , 4 0 0  
παλμοί έντός τοΰ αΰτοΰ χρονικοΰ διαστήματος θά 
παραγάγωσιν Τοως τόν τόνον σ ο λ ,  χαί 5 0 0  τόν 
τόνον λ α .  Καί πάλιν ά* προφερομένης μιας ?ωνής, 
δ άηρ παλληται έφ’ ενός δευτερολέπτου, προφερομέ- 
νης δε άλλης, έπ! δύω, ή δευτέρα εστία μακροτέ
ρα τής πρώτης. Τέλος τό έντονον ή αίτιον τής φω

νής έξαρταται έχ τής μείζονος ή έλασσονος σφο- 
δρότν;τος ή βαθύτητος τών παλμών.

Παρετηρήθη λοιπόν υπό τοΰ έν ’Αμερική Έδισώνος 
οτι αί δονήσεις τού άέρος, προσδάλλουσαι τεταμ,έ- 
νον χάρτην ή ά'λλην λεπτήν μεμβράνην, χινοΰσΐιΐ 
αυτήν, άκριβώς επ αυτήν έπαναλαμβανόμεναι, καί 
τοσοϋτον αισθητώς, ώστε εκάστη δόνησίς τής μεμ
βράνης ή τοΰ χάρτου, δύναται νά χινήσ*] τήν έφ- 
απτομένην τής έπιφανείας αΰτοϋ μικράν ακίδα, ή -  
τις άνα πάσάν της κίνησιν, άρα διά πάντα παλμόν 
τοΰ άέρος, κέντα έλαφρώς τόν μεταλλοχάρτην, δςτις 
περιβάλλει τόν πλησιέστατα αΰτής περιστρεφόμενο·/ 
χιλυνδρον. Οσοι λοιπόν παλμοί τοΰ άέρος, τοσαΰτα 
στίγματα έπί τοΰ μεταλλοχάρτου.

Ά φ ’ οΰ λοιπόν παύσωσιν οί παλμοί, δηλαδή οί 
ήχοι οί παράγοντες αΰτοΰ;, δν ό στιχθείς ΰπ’ αΰ- 
τών χίλυνδρος μετατεθή ούτως ώστε ή βελόνη ν ' 
αντίστοιχη εις την αρχήν τών στιγμάτων, καί άν 
άρχίοΥ) νά στρέφηται πάλιν ώς έστρέφετΟ δτε έδέχθη 
τά στίγματα, ή ακίς τής βελόνης θέλει είσέρχεσθαι 
είς έκαστον τών στιγμάτων, καί τίθεσθαι ούτως είς 
κίνησιν, ή δέ κίνησις αυτής μεταδίδεται είς χόν 
χάρτην δν αύτη έγχίζει, τ*ΰ χάρτου δ’ ή δόνησις 
δονεί τόν αέρα, ώστε άντιστρόφως τά στίγματα τά 
παραχθέντα έκ τών παλμών τοϋ άέρος διά τοΰ 
χάρτου καί τής βελόνης, ήδη διά τής βελόνης καί 
τοΰ χάρτου παράγουσιν αΰτά εις τόν άέρα παλμοΰς, 
οίτινες άπτονται τοΰ άκουστικοΰ ήμών τυμπάνου καί 
γίνονται ακουστοί. 'Α ν φέρ’ είπεΐν δ πρώτος έκφω- 
νηθςίς ήχος παρήγαγε 3 0 0  παλμοΰς έντός τοϋ 
δευτερολέπτου (ήδιαρχέσας 1)10  τοϋ δευτερολέπτου 
άν παρήγαγε 3 0  παλμοΰς), ό δεύτερος έπί τοΰ 1)10 
τοΰ δευτερολέπτου 4 0  καί δ τρίτος 50 , ήτον λοιπόν 
χατά τήν ανωτέρω ύπόθεσιν, δ πρώτος φά , ό δεύ
τερος σόλ, δ τρίτο: λά , τότε χαί έπί τοΰ μεταλλο
χάρτου 3 0  στίγματα παρήγαγεν δ πρώτος, 4 0  δ 
δεύτερος, 5 0  ό τρίτος, καί επομένως ισάριθμοι ί -  
σονται οί έπί τής δείτέρας στροφής τοΰ χιλύνδρου 
παραχθησόμενοι παλμοί τής βελόνης, τοΰ χάρτου, 
τοΰ άέρος καί τοΰ άκουστικοΰ τυμπάνου, καί χατά 
συνέπειαν τοΰτο θέλει πάλιν άντΛηφθή τών τόνων 
φ ά, σολ, λά. Ά ν  προσέτι ό πρώτος τόνος δι*ρκέ-
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erj έπί ϊν  δευτερίλεπτον, οί δύω ά'λλοι έπί ήμισυ 
ϊκαστος, τότε τό φ ά  Ισεται μακρότερον τοΰ σόλ 

καί τοϋ λά  καί οί τρεΐς τόνοι όμοϋ άποτελέσουσι 
τόν μετρικόν δάντυλον. 'Α ν τέλος είς έξ αΰτών, 
έστω ό δεύτερος, προφερθή δυνατώτερα, οί παλμοί 
οΰς θέλει παραγάγει £σονται ίσχυρώτεροι, καί τά 
στίγματα έπί τοΰ μεταλλοχάρτου βαθύτερα, άρα, 
τ’ άνάπαλιν, ή κίνησις τής είς αύτά εισερχομένης 
βελόνης μεγαλειτέρα, καί έπομένος οί ΰπ’ αυτής 
προκαλούμενοι παλμοί τοΰ χάρτου, τοΰ άέρος, τοΰ 
άκουστικοΰ τυμπάνου, καί δ παραχθησόμενος ήχος 
ίίχυρώτερος,

Οΰτος έστίν δ όργανισμός τοϋ φωνογράφου, καί 
«ύτη περίπου ή έξήγησις τοΰ φαινομένου, δστις πα
ράγει χατά τό μάλλον ή ήττον άχριβώς πάντα τά 
πάθη τής φωνής. Ά λ λ ’ Ιν μένεί τό δυσεξήγητον· 
τις τών παλμών ίδιότης παράγει τήν δίαφοράν τοϋ 
ίχου τών φωνηέντων, εϊτε καθαρών, εί'ιε συνδυα- 
ζομένων μετά συμφώνων; Περί τούτου διάφορα έ- 
γνωμάτευσαν οί φυσιοδίφαι, ιδίως τήν ΰπόθεσιν δτι 
ή τής προφοράς αΰτών διαφορά έξαρταται έκ τοϋ 
διαφόρου συνδυασμοΰ δξύτητος συμπεπλεγμένων τόνων 
ή ταχύτητος τών παλμών, κατ’ άναλογίας τών διά 
τριών ή διά πέντε ή άλλων άποστάσεων έντός τής 
διά πασών, παντοίως συμπλεκομένων.Άλλ'ή ίκα^ 
νώς αυτη σκοτεινή έρμηνεία είς οΰδέν άσφαλές 
στηρίζεται πείραμα, καί έξ έναντίας ή διευκρίνησις 
αΰτής Ιστι καύχημα τοΰ φωνογράφου, δστις έκ ί-  
σιης φωνής δίδει ούτως είπεΐν τόν μαθηματικόν 
τόνον, χαράττων αΰτόν διά στιγμών κατά τό μάλ
λον ή ήττον πυκνών κα: μάλλον ή ήττον συνεχών 
Χαί βαθέων.

Ά λ λ ο  ιδίωμα τοΰ φωνογράφου έστίν δτι 5·.' δ 
χίλυνδρος, δταν πρόχηται νά παραγάγη τήν φωνήν, 
στραφή ταχύτερον ή βραδύτερον παρ' δτι παρήγα- 
γε τά στίγματα, ή έπαναλαμβανομένη φράσις άπο- 
€aiv6t ίξυτέρα ή βραδυτέρα τήν άρχικώς έκφωνη- 
θ«ίσης, διότι τά στίγματα καί οί παλμοί άντιστοι- 
χοϋσιν έν τή πρώπ] περιστάσει είς βραχύτερον 
Χρόνον, ήτοι είσίν άναλόγως πυκνότεροι, καί τοΰ- 
ναντίον έν τή δευτέρα.

Καί άπρόσιτος μεν δέν είναι δ φωνογράφος

παντα'πασιν είς τά μή «ΰπερχειλή βαλάντια·» έξ 
έναντίας είναι μηχανή άπλουστάτη καί εΰωνοτάτη- 
Ά λ λ ά  μέχρι τοϋδε τοΰλαχιστον άκόμη δέν άντα- 
ποκρίνεται είς δσα οί εΰφανταστότεροι άπ’ αΰτοΰ 
άπαιτοϋσιν. Οΰτε τοΰ £>ήτορος οΰτε τοϋ ποιητοΰ τ ’ 
αριστουργήματα, οΰτε τής άοιδοϋ τά μέλη καί τοΰς 
λαρυγγισμούς δύναται νά διατηρήσγ], άλλά μόνον 
δ ,τ ι τώ ειπή τις εΐ'ς τό αΰτίον του, δηλαδή είς τόν 
χωνοειδή σωλήνα τόν παρά τόν κίλυνδρον. (α) 
ΙΙροσέτι δέ ή δύναμις τής προφοράς έλαττοϋται 
διά τής έπαναλήψεως, διότι τά στίγματα άμβλύ- 
νονται κατ’ όλίγον, καί δέν παράγουσιν έπίσης σφο- 
δράς τάς δονήσεις ώς κατ’ άρχάς.

‘Ο φωνογράφος εΐναι ή έπιστημονική πραγμα
τοποίησή τοΰ μύθου τοΰ χουρέως, δστις ένεπιστεύθη 
είς τόν βόθρον δτι δ Μήδας εΤχεν ώτα δνου, καί 
μετά ταΰτα έφύησαν κάλαμοι έπαναλαμδάνουσαι 
μεγαλοφώνως τό μυστικόν. "Ω ! Ά ν  ΰπήρχεν έπί 
τών αρχαίων, καί μίαν μόνην φράσιν του τώ ένε- 
πιστεύετο δ Δημοσθένης, δέν Οά μάς έξέσχιζον 
σήμερον τά ώτα οί 'Εράσμιοι τής Εΰρώπης διά 
τής άνεράστου αΰτών προφοράς, δι’ ής καταστρέφουσι 
τήν ‘Ελληνικήν.

Ρ.
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α) Ά λ λ ά  καί ή δυσκολία αύτη χατενικήθη, καθ' 
ά' πληροφορεί ήμάς δ χ. ΙΙαρβέλλης έν τή έπιστη·» 
μονική έπιφυλ. τής Έφημερίδος τών Συζητήσεων, ΰπό 
τής κ. Έ λίζας Γρέΰ, ήτις κατεσκεύασενέον φωνόγρα
φον, δπερ δύναται καί έξ άποστάσεως μέτρων τ ι-  
νών νά άκούη, νά μεταγράφη, νά έπαναλαμβάνη 
εΰχρινώς καί νά διατηρή κατόπιν τοΰς προφερθέν- 
τας λόγους. Ούτω δή έλπίς ΰπάρχει Ιτι ή νηπιά- 
ζουσα είσέτι άνακάλυψις αύτη μετ' οΰ πολυ βελτι- 
ωθήσεται καί τελειοποιηθήσεται έπί τοσοϋτον, ώστε 
έξ άπλοΰ περιέργου θεάματος καταστή μηχανή 
πράγματι καί έπιτηδεία πρός παντοίας έπιτυχεις έ -  
φαρμογάς. Σημ, Συντάξ.



Β Ι ΩΝ

μ ι α  Ε Π ΙΪΤ Ο Λ Η  ΤΟΥ Ν Ε ϊΕ Α Ρ Ω Δ
προς ζ ίν  χ ίμ η τα  Κ αποδίσχριαν.

Ίή ν  έπομένην έπιστολήν γραφείσαν ύπό τοΰ Νε« 
σελρώδ τω άδελφώ τοΰ Ίωάννου Καποδιστρίου άμα 
τω φόνω αΰτοΰ, χρεωστοΰντες τη φιλοχάγάθω προσ
φορά τοΰ μετά μητρικής στορ γης καί τό έλάχκπον 
μνημεΐον τής ήμετέρας ιστορίας άποθησαυρίζοντος 
συ μπολίτου ήμών ίατροϋ κ. Μ. Κοισονή, δημοσι- 
εύομεν, κάθ’ δτι έξ αΰτής καταφαίνεται οΰχ! μό
νον ποίαν έντύπωσιν έπροξένησεν ένΦωσσία δ θάνατος 
τοΰ κυβερνήτου, άλλά μην και οποίαν έννοιαν εΐχον 
οί έν τέλει κα! ό αΰτοκράτωρ αυτός περί τής άνι- 
δρύσεως τοϋ έλληνικοϋ κράτους.

Έ ν  Πετρουπο’λε ι τ $  15 Δ εκεμ βρ ίου  1831  

Κ ύριε Κ ό μ η !

‘■II έπιστολή (α) τήν οποίαν μ’ έκάμετε τήν τ ι
μήν νά μέ γράψητε, δέν ήδυνήθη νά έπαυξήση τήν 
οποίαν αισθάνομαι λύπην άφ’ δτου έφθασεν ένταΰθα 
ή είδησις τοϋ τρομεροΰ συμβάντος τής 2 7  7βρίου- 
κα! δ ίδιος Αΰτοκράτωρ ήτο διά τοΰτο είς ά'κρον λυ
πημένος, άλλ ' έμέτρίασεν ίποσοΰν τήν λύπην του, 
άφ’ ου έ’λαβε σήμερον γνώσιν τών εις τήν έπιστο- 
λήν σας διαλαμβανόμενων.

*Η Α. Μ. μ’ έπεφόρτισε νά σας βεβαιώσω, δτι 
θέλει εΰαρεστηθή νά έξακολουθήση κα! προς ΰμας 
ΐά  αισθήματα τής εΰνοίας καί ΰπολήψεως, τήν οποί
αν δ Μακαρίτης αδελφός σας έφάνη άξιος κατά πολ
λούς λόγους. Καί ύμείς, Κύριε Κόμη, άπεκτήσατε 
είς τήν εύνοιαν καί ΰπόληψιν τή ; Α. Μ. δικαιώμα
τα, άναδεχθέντες μέ άξιέπάινον πρός τήν πατρίδα 
σας άφοσίωσιν χρέη δύσκολα καί περιστοιχισμένα ά
πό πικρίας, τά όποια δέν εϊναι άμφιβολία δτι θέλε
τε δυνηθή νά έκπληρώσητε, ώφελίμως, άν, ώς έ λ -  
πίζομεν, οι έν τη ‘Ελλάδι φρόνημοι προσπαθήσουν

α) Σημειωτέον δτι φυλάττομεν τήν δρθογοαφίαν 
καί τήν στίξιν τοΰ «ρωτοτύπου.

μεθ’ υμών εννωμένοι νά προλάβουν τά φρικώδη τής 
άναρχίας αποτελέσματα καί νά πείσουν αυθις τάς 
Δυνάμεις, αϊτινες έπιθυμοϋν άληθώς τήν παλιγγε
νεσίαν αΰτοΰ τοΰ τόπου, είς στάσιν τοϋ νά φέρουν 
εις πέρας εΰτυχές τους συμβιβασι/,οΰς καί τάς συμ
φωνίας, δσας αναγκαίας ε ί,  τήν υπαρξίν του, ώς 
κράτους Εΰρωπαϊκοΰ καί άνεξαρτήτου. Αί δια
πραγματεύσεις, αι οποΐαι θέλουν έπιταχύνει τό ά - 
ποτέλεσμα τοΰτο, «ξακολουθοΰνται ήδη έκ μέρους 
τών Αυτοκρατορικών αΰλών μέ διπλάσιάν προσπά
θειαν. Οί έν ΙΙαρισίοις καί Λονδίνω πρέσβεις μας, 
έλαβον τας καταλληλοτέρας εις τήν περίστασιν ταύ
την όδηγίας· πλήν άφ’ ετέρου εϊναι ανάγκη κατε- 
πείγουσα νά έχωσι προηγουμένως πεποίθησιν οί κά
τοικοι δλων των κλάσεων καί δλων τών μερών τής 
‘Ελλάδος ότι καμμία σύμβασις άφορώσα τήν πατρί— 
δα των δέν θέλει έκπληρωθη καί στερεωθή χωρίς 
τής συγκαταθέσεως τής 'Ρωσσίας ,;καί δτι δ Αΰτο
κράτωρ δέν θέλει συγκατατεθή ποτέ είς τάξιν τών 
πραγμάτων, ήτις είς πάσαν στιγμήν ήθελεν απει
λεί νά καταστήση αΰτά τά μέρη θέατρον ταραχών, 
έπαναστατικών κινημάτων καί έγκλημάτων,

‘Ο Μακαρίτης άδελφός σας ήξευρε, καθώς οΰδέ 
υμείς αγνοείτε, Κύριε Κόμη, δτι ή Α. Μ. δέν έ - 
φαντάσθη, οΰδέ φαντάζεται ποτέ νά άναδεχθή περί 
τής ‘Ελλάδος έξαιρετιχήν προστασίαν. Συμφώνως 
μέ τους συμμάχους του ή Α. Μ. ήθίλί,σε νά δώση 
τέλος είι» πάλην αιματώδη, παραταθείσαν έπ! πολΰ, 
και να σχηματίσ/j τόν τόπον αΰτόν κράτος ^ειρηνικό/ 
καί άνεπιβ λαβές,

Ό  Αΰτοκράτωρ τοΰτ’ αΰτό θέλει καί σήμερον, 
καί όπως άν ήθελον άποβή τά πράγματα τής Εΰ- 
ρώπης, ή θέλησίς του δύναται νά έκπληρωθη, άν 
οι ίδιοι Ελληνες δέν ήθελον έπιφέρη έμπόδια, δη
λαδή αν δέν θέλουν ν’ άποπλανώνται άπό τινας ά - 
νεήτους φιλοδόξους καί νά νεκρώσουν διά τών έμ - 
φυλιων διχονοίων τάς τόσον γεννναίας ύπέρ αύ
τών διαθέσεις.

Θ-λετε ωφελήσει Κύριε Κόμη οΰσιωδώς τήν 
πατρίδα σας, δίδοντες νά έννοήση έκαστος τών 
Έ λ λή /ω ν  αΰτός τάς τόσον ψηλαφητάς αλήθειας 
καί προτρέποντας τοΰς προκρίτους τοϋ Έθνους νά
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ουνοισθανθοϋν τά με/άλα χρέη, τά δποΐα έχουν 
νά έκπληρώσουν διά μόνον τά συμφέροντα της πα-> 
τρίδος των.

Δύσκολον ήθελον ήσθαι νά τελειώσω τήν π α 
ρούσαν μου έπιστολήν χωρίς ν’ ανακαλέσω είς τήν 

μνήμην μου κα! νά κλαύσω τόν αδελφόν, τόν οποί
ον θρηνείτε, καί τόν φίλον, ουτινος ή στέρησις μέ 
έχίκρανε καιρίως· δσον δέ δι' υμάς Κύριε Κόμη 
καί δι’ Ελους έκείνους δσοι τόν έγνώριζαν καί έξε- 
τίμησαν τάς άρετάς του δέν υπάρχει άλλη παρη- 
γορία, είμή έκείνη τήν όποιαν δύναται νά φέρη ή 
βεβαιότης, δτι ή μνήμη του θέλει εισθαι πάντοτε 
έντιμος καί μακαρία, ώς μνήμη άνδρός θυσιίσαντος 
τό παν διά νά άποκαταστηθή ώφέλιμος πρός τους 
όμοιους του.

θέλω  λαμβάνει πάντοτε μ’ εύχαρίστησιν καί μέ 
πόθον Κύριε Κόμη τάς έπιστολάς τάς όποίας ήθέ- 
λατε εΰαρεστηθή νά μ’ άποστέλλητε, χαί ελπίζω 
δτι θέλω λαμβάνει καί τοΰ λοιποΰ ώς καί σήμερον 
τήν εΰκαιρίαν νά σας βεβαιώ περί τών πρός υμάς 
εΰνοίκωτάτων διαθέσεων τής Α. Α. Μ·

Δεχθήτε έν τοσούτω σάς παραχαλώ Κύριε Κό
μη τήν διαβεβαίωσιν τής ϋπερεξαιρέτου πρός υμάς 
ΰπολήψεως.

Ν έσελροδ.

 <   -

Ο Ι  Α Θ Ι Γ Γ Α Ν Ο Ι

(Έ χ  τών ιού  '•Ρώαου πο ιητον  ΙΙούσχιν.)

Είς τών εΰφανταστοτέρων καί μεγαλειτέρων ποι
ητών, ή μάλλον δ μεγαλείτερος τής νϋν έποχής 
ποιητής τής ‘Ρωσίας ήτον ό πρό ολίγων ετι μ η 
νών είς τάς αιωνίους μονάς άποστάς Πούσκιν τού
του Ιν  τών ώραιοτέρων έργων, τό προχείμενον, δη- 
μοσιεύομεν διά τοΰ«Βίωνος»,θΐλοντες νά δώσωμεν τοΐς 
ήμετέροις άναγνώσταις μικράντινα έννοιαν τής ρω
σικής φιλολογίας χαί νά καταϊείςωμεν άμα δτι τό

μόλις χθές έκ τής βαρβαρότατος άνακίψαν ρωσικόν 
έθνος δέν στ-:ρεΐται ποιητών άξιων νά χαΟέξωσι 
θέσιν μεταξύ τών μεγαλειτέρων βάρδων τοϋ νεωτέ - 
ρου κόσμου, ώς θέλουσι καθομολογήσει μεθ’ ήμών 
οί ήμέτεροι άναγνώοται μετά τήν άνάγνωσιν τών 
’Αθιγγάνων, οΐτινες είναι όντως χαριέστατον ειδύλ- 

λιον-

Οί ’Αθίγγανοι, πλήθος ταραχώδες, περιπλανών- 
ται έν Βεσσαραβία· σήμερον έπί τής δχθης τοϋ 
ποταμοϋ τανύουσι τάς έσχισμένας αυτών σχηνάς. 
Μεταξύ τών άμαξοδρόμων δπισθεν ρακών ταπήτων 
δρά τις λάμπον τό πϋρ, πέριξ τοΰ όποιου ουτοι  ̂ κα- 
θήμενοι έτοιμάζουσι τό δεΐπνόν των, ένω έπί τοΰ 
χόρτου έδώ μέν οί ίπποι βόσκουσιν εικαίως, έκεΐ 
δέ έξημερωμένη τις άρκτος κατέλυσε παρά τινι κα- 
λύβη. "Ολα εισίν είς κίνησιν έν τώ μέσω τής έρή- 
μου· άναχωροϋσιν αΰριον αμα τή χαραυγή, έφ ό 
καί έκαστος ποιεί περιχαρώς τάς αυτοϋ προπαρα · 
σκευάς.Αί γυναίκες ά’δουσι, τά παιδία κραυγάζουιιν, 
ένω αί σφύραι άντηχοΰσι» έπί τοΰ άκμονος. Αλλά 
παραυτά έπί τής άλήτιδος αγέλης διαχύνεται ή σιγή 
τοΰ 'ύπνου και ή γαλήνη της στέππεως δέν διατα- 
ράσσετΛΐ πλέον ή μόνον ΰπό τών υλακών τών κυνών 
καί τών χρεμετισμών τών Τππων.Όλα άναπαύονται, 
αί πυραί σβύνονται, καί μόνη ή σελήνη λάμπει 
μακρόθεν έν τω στερεώματι, χΰνουσα τό φώς της 
έπί τοΰ ΰπνώττοντος στίφους.» Έ ν  τ ιη  μόνον σκηνή 
γέρων τις δέν έκοιμήθη έτι, άλλά καθήμενος πρό 
τινων άνθράχων καί θερμαινόμενος, φ'ρει το βλέμ
μα έπί τό πεδίον, δπου έςαπλοΰται ή δμίχλη της 
νυκτός. ‘Η θυγάτηρ του έπορεύθη ινα διατρέξη τήν 
έρημον πεδιάδα· έλεύθερον πχιδίον οΰδέν άλλο γνω
ρίζει ή τήν ιδιοτροπίαν του. Θά έπανέλθη · · · · 
άλλ’ ίδου ή νυξ καί παραυτά ή σελήνη Οά χαθή 
δπισθεν τών νεφών έν τώ άρίζοντι. ‘II Ζεμφίρα δέν 
έπανήλθε καί τό εΰτελές δεΐπνον τοϋ γέροντος έ -

κρύωσε περιμένοντος.
Ά λ λ ’ ίδου αΰτη. Ό πισθεν αΰτής νέος τις βαδί

ζει, άγνωστος τώ Ά θιγγάνω:—  «Πατερ, ειπεν ή 
νεάνις, οδηγώ ένα ξένον. Ό πισθεν τοΰ Κουργάνου,
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έκεΐ κάτω Ιν τ·?) έρήμω συνήντησβ αΰτόν χαί τον 
φέρω ένταΰθα διά τήν νύχτα· θέλει νά γίνη Α θ ίγ 
γανος, ώ ; ήμεΐς·ή δικαιοσύνη τον *αταδιώκει, άλλ’ 
εν έμοί θά εβρη άγαθήν σύντροφον.—  ’Ονομάζεται 
Αλέξιος χαι θα με άκολουθή πανταχοΰ.»

‘Ο γέρων. Καλώ;· μεϊνε άχρι της αΰριον υπό τήν 
ς έ γ ψ  τής ήμετέρας σκηνής χαί έτι μακρότερον, έάν 
Οέλης. ’Έσο εκ τών ^ήμετέρων. Θά συνειθίσης ε ί; 
το'υς τρόπους μας, εις τόν πλανώδη βίον μας, είς 
τ 0ν άθλιότητα, εις την έλευθερίαν* αίίριον άμα τή 
χαραυγή ή αυτή άμαξα θά μας φέρη *αί τους τρεΐς. 
Λάβε Sv έπάγγελμα, έ'κλεξον: σφυρηλάτει τόν 
σίδηρον, ή ψάλλε άσματα περιάγων τάς άρκτου; 
άπό χώραν είς χώραν.

’Αλέξιος. Μένω.

Ζεμφιρα. Ανήκει εις έμέ· τις θά έδύνατο νά μοί 
Τον άφαρπαση; . . .  Αλλ είναι άργά, ή σελήνη έ -  
δυσεν. ‘Η δμίχλη καλύπτει τήν πεδιάδα κα! οί δφ- 
θαλμοί μου κλείονται άκουσίως μου.

Είναι ήμέρα. <0 γέρων βαδίζει βραδ-ΐ βήματι 
πέριξ σιωπηλής τινο; σκηνής: «Έ γέρθιμι Ζεμφίρα 
ό ήλιος άνέτειλεν / Έςύπνησον, ξένε μου, είναι 
καιρός, είναι καιρός. Έγκαταλείψατε, τέκνα, τήν 
κοίτην τής οκνηρίας». Έν τω άμα το στίφος έξα- 
πλοΰται μ ! μέγαν κρότον · συμπτύσσουσι τάς σκηνάς, 
αί δμαξαί εΐσιν ϊτοιμοι προς άναχώρησιν* δλα κ ι
νούνται. Ίδου αΰτοί βαίνοντες έπί τών ερήμων 

πεδίω ν προ αΰτών βαδίζουσιν οί δνοι φέροντες 
έντός καλάθων τά παιδία, ένώ όπισθεν άκολουθοΰσιν 
οί σύζυγοι, οί άδελφοί, αί γυναίκες, α! θυγατέρες, 
νέοι και γέροντες. ‘Οποΐαι φωναί! όποιος θόρυβος ! 
Ε ις τας έπωδας τής Άθιγγανίδος άναμίγνυνται οί 
γρυλλισμοι τής άρκτου, ανυπομόνω; |δακνούσης τήν 
άλυσίν της. ‘Οποία άποστίλβουσα ποικιλόχροια ρα
κών^! Οί κϋνες ΰλακοΰσιν έπί τω ήχοϋντι άσκαύλω, 
έν ω οί τροχοί τρίζουσιν έπ! τής άμμου κα! τών 
χαλίκων. Όχλοβοή, άθλιότης, άγριότης! Ά λ λ ’ δλα 
είσ! πλήρη ζωής καί κινήσεως! Βαβαί τής ώς τόν 
θάνατβν ήμετέρας άδρανοϋς μαλθακότητος, βαβαί

τής ημετερας ραθύμου χαυνώσεως, τής μονοτόνου ώ; 
τά άσματα τοϋ δούλου !

‘Ο νέος φέρει άθυμον βλέμμα έπί τοΰ έρημου 
πεδίου· δεν τολμά νά έκμυστγ;ρευθή οΰδ’ είς εαυτόν 
τήν μυστηριώδη τή; λύπης του αιτίαν. ̂ Έ ν τούτοις 

ή Ζεμφίρα εύρίσκεται παρά τό πλευράν του. Διατί 
ή καρδία τοϋ νέου άνασκιρτα είς τό στήθος του; 
ποία μυστική στενοχώρια τόν βασανίζει ·

’ - ,  · ’ · ■ · ’ · · · ·  ·
« Το μικρόν πτηνόν τοϋ θεοϋ δέν γνωρίζει οΰ;ε

φροντίδα, cur’ έργασίαν. Πρός τί θά έκοπία νά 
πλέξη κλίνην μόνιμον κα! διαρκή; Ί ΐ  νυξ είναι 
μακρα, εν κλαδίον τω άρκεΐ πρός κοίτην. Έλθέτω 
ο̂  ήλιος εν τή δόξη του, τό μικρόν πτηνόν άκούει 

την φωνήν^τοϋ θεοϋ, τινάσει τάς πτέρυγάς του καί 
ψάλλει τό άσμά του . »

«Μετά τήν άνοιξιν, τήν αίγλη ν τής φύσεως, έρχε
ται τό θέρος μέ τά θάλπη του· είτα φθάνει τό οψι- 
μον φθινόπωρεν όδηγοΰν όμίχλας καί ψΰχος. Πρός 
μεμακρυσμένας χώρας, είς χλιαρά κλίματα τό πτη
νόν πετα μέχρι τής άνοίξεως »

Είναι ώς τό ά'φροντι πτηνόν 5 έξίριστο; νομάς. 
Δ ι’̂  αΰτόν δέν υπάρχει ώρισμένον κατάλυμμα, δέν 
υπάρχει συνήθεια. Πανταχοϋ ευρίσκει στέγην ϊνα 
διέλθη τήν νύκτα. ‘Η αΰγή τόν έξυπνα, έγκαταλεί - 
πει τήν ήμέραν του εις τήν θέλησιν τοϋ θεοϋ καί 
τό έ'ργον της ζωής δέν θά ταράξη τήν ά'δολον γα 

λήνην τής καρδία; του. ‘Οτε μέν αί απολαύσεις 
τής δόξης λάμπουσι πρό τών όμμάτων του ώ ;;ά π ο -  
μεμαχρυσμένον ά'σ:ρον, ότέ δέ άναμιμνήσκεταΐ τής 
πολυτελείας καί τών ευχαριστήσεων. Συχνά ό κ ε 
ραυνός ένσκήπτει έπί τής κεφαλής του, άλλ’ ούτος 
υπό τήν καταιγίδα, ώς ύπό αίθριο ν οΰρανΐν, *0!-  
μάται ά'φροντις. Αΰτοϋ έπορεύθη ό ’Αλέξιος, λησμο- 
νών τής τυφλής τύχης τήν πονηρίαν. ’Ά λλοτε, μέ
γιστε θεέ, όποια πάθη άνεκυκώντο έν τή ψυχή 
ταύτη! Πώς διέκαιον τήν βασανιζομένην' ταύτην 
καρδίαν ! Τήν έγκατέλειψαν ήδη άπό πολλοΰ . . . 
Διά μακρόν άρά γε ; θ ά  έγερθώσι μίαν ήμέραν;
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Ζεμφίρα. Φ ίλε, εΐπέ μοι, δέ/ λυπεΐσαι δ,τι 
έγκατέλειψα; διά πάντοτε;

Αλέξιος. Τί έγκατέλειψα ;
Ζεμφ. Γνω ρίζεις,.. οικογένειαν, πόλεις. . .
Ά λέξ· Έ γώ  νά λυτηθώ^διά αΰτά 1 Έ άν έγνώ- 

ριζ:ς, έάν έδύνασο νά φαντασθής τήν δουλείαν τών 
πόλεων τούτων, δπου πνίγεται τ ι ς ! Έ κεΐ οι αυλιζό- 
μενοι μεμολυσμένοι άνθρωποι δέν άνέπνευσαν ποτέ 
τήν καθαράν άτμόσφαιραν τή ; πρωίας, οΰτε τας 
έαρινάς όσμάς τών λειμώνων. Έντρέπονται να ά - 
γαπώιιν. ‘Η σκέψις , . , τήν καταδιώ*.ουσι μακράν 
αΰτών. Εμπορεύονται τήν έλευθερίαν των. Έ ρπον- 
τες πρό τών ποδών είδώλιον, τοΐς αίτοϋσι χρήματα 
καί άλύσεις. Τί έγκατέλειψα ; 'Άφρονας προδοσίας, 
άνεκκλήτους διαδικασίας, μωράς τοΰ πλήθους έχθρας 
ή τήν άτίμωσιν!

Ζεμφ. Ά λ λ ’ έκεΐ βλέπει τις μεγάλα άνάκτορα, 
ποικιλοχρόους τάπητας, παίγνια, όχλώδεις έορτάς.. 
κχί τά ενδύματα τών γυναικών πόσον είσί πλού
σια /

Ά λεξ. ‘II χαρά τών πόλεων, μάταιος κρότος1 
έκεΐ δέν ύπίρχει Ιρως, δέν υπάρχει άληθής χαρά. 
Αί γυναίκες, . ά ! σΰ είσαι καλλίτερα εκείνων, σΰ 
ήιις δέν έχεις ανάγκην οΰτε τών πλουσίων των 

κοσμημάτων, οΰτε τών άδαμάντων των οΰτε τών 
περιδέραιων των, Δέν θά μέ άπατήτης, φίλη μ ου ... 
Π ο τέ /.. Μόνη μου εΰχαρίστ'Λσις είναι νά5] διαμε- 
ρίζωμαι μετά σοϋ έ'ρωτα, ειρήνη;, εκούσιον έξο- 
ρίαν.

Ό  γέρων. Μάς άγαπά; βί>, καί τοι γεννηθής 
μεταξύ πλουσίων; πλήν δέν ουνειθίζουσιν ευκόλως 

τήν έλευθερίαν δσοι έγνώρισαν τάς ήδονάς του 
πλούτου! Παρ’ ήμΐν διηγούνται τήν ίσιορίαν ταύ- 
τγ!ν: ‘Ημέραν τινά έν τή χώρα ταύτη ήλθεν άν
θρωπός τις έκ νότου, έξόρπτος υπό τινο; βασιλέ
ας· άλλοτε έγίνωσκα τό περίεργον ονομά του, 
αλλά νΰν τό έλησμ,όνησα. Γέρων τά έτη, ήτο νέος 
τήν καρδίαν, διάπυρος διά τό καλόν είχε τό θεΐον 
^ώρον τοΰ ψάλλειν καί ή φωνή του ήτον ώς δ 
νρότος τών ΰδάτων. Ό λ ο ι τόν ήγάπων. ”Εζη έπί 
τών δχθών τοϋ Δουνάίεως, μηδένα κακοποιών, εΰ- 
Χαριστών νέους καί γέροντας διά τών διηγήσεων

του. Δέν εγίνωσκε τίποτε, δειλός καί αδύνατος ώς 
παιδίον* έ’πρεπεν οί ξένοι νά τω φέρωσιν κυνήγιον 
καί ίχθΰς συλληφθέντας διά τών δικτύων των* κα! 
δτε δ άγά^ρους ποταμός έκαλύπτετο ΰπό1 πάγων,δταν 
οί νότιοι άνεμοι έσΰριζον, προητοίμαζον διά τόν ά 
γιον γέροντα μαλακήν κι ί τη ν έκ θερμών πόκων. 
Ά λ λ ’ οΰτος ποτέ δέν έσυνείθισεν είς την ζωήν 
ταύτην τής άθλιότητος· ήτον ωχρός, ξηρός. ‘Η δργή 
θεοϋ τίνος, έλεγε, τόν χατεδίωκε δι’ αμάρτημά τ£. 
Πάντοτε έπερίμενεν, άλλ’ ή άπελευθέρωσίς του δέν 
ήρχετο. Πλανώμενος έπί τής δχθης τοΰ Δουνάβεως, 
έθρήνει άκαταπαύστως καί πικρά δάκρυα έ'τρεχον 
έκ τών δφθαλμών του είς άναμνησιν τή ς’μεμακρυ- 
σμένης πατρίδος του. Τέλος άποθνήσκων ήθελι· . 
νά φέρωσι τά δοτά του είς τήν πατρίδα , 
πιστεύων δτι, μετά τόν θάνατον αυτοϋ μάλιστα δέν 
θά έδύναντο νά ε'ύρωσι τήν άνάπαυσιν έν τή γη τής 

εξορίας.
Ά λ έξ . Ίδου λοιπόν ή τύχη τών τέκνων σου, ώ 

‘Ρώμη, ώ κυρίαρχος τοΰ κόσμου ! Ψ άλτα  τών έ -  
ρώτων, ψάλτα τώ ί θεών, είΛέ μοι τί εΐναι ή δό
ξα ; ήχώ έξερχομένη τοΰ τάφου, κραυγή θαυμασμοΰ, 
θόρυβος άντηχών άπό ήλικίαν είς ήλικίαν, ή μάλ
λον υπό τήν στέγην καπνιζούσης καλύβης ή διή- 
γησις αγρίου Αθιγγάνου !

(εττεται συνέχεια  ̂ Γ. Κ. Γ,

Η Δ Υ Σ Κ Ο Λ Ο Ι  ΘΕΡΑΠΕΙΑ.
( Δ ι ή γ η μ α . )

(συνέχεια χ»ϊ τέλος)

Μετά τρεΐς μήνας έπεχειρήσαμεν εκδρομήν τινα 
είς άρχαΐον πύργον έκεΐ πλησίον ευρισκόμενον. ‘Η 
εκδρομή δμως αύτη ήτον ολίγον έπίπονος διά τήν 
μικράν Μαρίαν, δι’ δ συνεφωνήθη, ϊνα δ Όκτάβιος, 
δστις δέν ήδυνήθη νά μάς συνοδεύση, ελθη έφ’ ά - 
μάξης καί μας συναντήση πλησίον ποταμοΰ τίνος. 
‘Ο ήλιος ήρχισεν ήδη νά δύη καί ήμεΐς κατέβημεν
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μέχρι τοϋ ποταμού, άλλ’ έκεΐ cuts τόν Όκτάβιον 
οΰτε την άμαξαν εύρομεν. Τ ί είχε λοιπόν συμβίΐ 
είς αυτόν ; δτι συνήθως συμβαίνει είς δλους τους 
ανακριβείς δηλ. άναχωρήσας πολΰ πρό της όρισθεί
σης ώρας, άπήντησεν έν τώ μέσω της δδοϋ τοιαύ- 
την μαγευτικήν τινα θέσιν, ώστε δέν ήδυνήθη νά μή 
καταβή τής άμαίξης καί τήν ιχνογράφηση, δικαιο
λογούμενος έν έαυτώ 3ιά τοϋ συνήθους τύπου « ώ 
εχ(θ ακόμη noXhv καιρόν.η

Παραδοθείς ό Όκτάβιος εις τήν ιχνογραφίαν έ -  
λησμονησΐν δλωσδιόλου τήν ύπόσχεσίν του καί εύ- 
ρίσκετο εις τό τέλος σχεδόν τοϋ ιχνογραφήματος 
αύτοΰ, δτε ένεθυμήθη δ:ι τόν περιέμενον. Ά λ λ ’ 
ήτο ήδη άργοί! Τότε κατελήφθη ύπό τής βιαίας 1 - 
κείνης ανυπομονησίας τής συνήθους είς τους άργο- 
ποροΰντας καί κατεμαστίγωσε τούς ίππους, ϊνα 
κερδίση τόν άπωλεσθέντα χρόνον. Ά λ λ ά  κατά τήν 
παροιμίαν οστις β ιά ζετα ι σχο ντά π ΐίΐ, 6 Όκτάβιος 
έχασε μάλλον ή έκέρδισεν έκ τούτου, διότι, τών 
ίππων μή 2ντων συνειθισμένων ν* τρέχωσι τόσον 
ταχέως, ήναγκάσθη νά σταθή έν τώ μέσω τοΰ 
δρόμου του, δπως έπ’ όλίγον άναπνεύσωσιν οι ά— 
σφυκτοϋντες ήδη 'ίπποι αύτοΰ, και έκ τούτου ν’ 
α?Ύ'ι53’Π ήμίσειαν έ:ι ώραν. ‘Ημίσεια δμως ώρα 
ήρκησεν ϊνα δ ουρανός καλυφθή ύπό νεφών χαί 
ήμεΐς ν* καταληφθώμεν έξαίφνης ύπό χα λ ά - 
ζης καί βροχής, ήτις κατέβρεξεν ήμας μέχρι 
τοΰ μυελοϋ τών δστέων, διότι δέν ήδυνήθημεν νά 
εϋρωμεν καταφύγιον ε ί; τήν έρημον όχθην. ‘Η μ ι
κρά Μαρία ή τόσον ασθενής κατά τήν κρασιν, ά λ 
λα καί ή τόσον εύφυή; κα! εύαίσθητος, ύπέφερε το- 
σουτον, ωστε οτε ο Οκτάβιος έφθασεν, εΰρεν αυτήν 
ρίγωσαν, πχγωμένην, κα! τά χείλη έχουσαν λευκά. 
Μετεφέραμεν αύτήν σχεδόν άναίσθητον είς τήν ά 
μαξαν κα! είς μάτην προσεπαθήσαμεν καθ’ δλον τό 
διάστημα τοΰ δρόμου ϊνα τήν θερμάνωμεν. Τέλος 
έφθάσαμεν οίκοι, κα! δ ιατρός, ον αμέσως προσε- 
καλέσαμεν διεκήρυξεν δτι ή μικρά Μαρία έπασχεν 
έκ περιπνευμονίας. Οΰδέν, ούϊέν δύναται νά έκφραση 
την λύπην και τήν άπελπισίαν, ήν έδσκίμασεν έπί 
τούτω ό Οκτάβιο;, δστις κατά τό διάστημα τών 
έννεα ήμ;ρών, καθ ά; διήρκεσεν ό κίνδυνος, δέν

ίγκατέλειψεν ούδ’ έπ! μίαν στιγμήν τό προσκεφά- 
λαιον τής άσθενοΰς αδελφής του. Βλέπων τήν ά- 
πελπισίαν τοϋ πατρός του κα! τήν άγωνίαν τή; 
μικρά; Μαρίας, ηλεγχεν έαυτόν ώς φονέα τής α
δελφής του· όιότι μίνη ή αργοπορία του ήν τό αί
τιον τής άσθενείας αύτής. Τέλος έννέα ήμέραι πα- 
ρήλθον κα! ό ιατρός διεκήρυξεν δτι ή ασθενής έ- 
σώθη,

Μετα πόσης τοτε συγκινήσεως ό ’Οκτάβιος έρ- 
ριφθη εις τους πόδας τοϋ πατρός του καί χέων πο
ταμούς δακρύων, τόν παρεκαλει νά τόν συγχώρηση ! 
Ω ήδη πλέον αί προσπάθεια! ήμών ειχον στεφθεΐ 

ύ..ό έπιτυχιας· διότι ό Ό κτίβ ιος είχεν έντελώ; 
θεραπευθεΐ,

Εϊκοσιν έτη παρήλθον άπό τής ήμέρας έκείνης,
η ; ί  Οκτάβιος είναι ούχί μόνον τό παράδειγμα 

τής ακρίβειας αλλα τό θύμα?, ούτως είπεΐν, αύτής.
Ούόεποτε φθάνει είς συνέντευξίν τινα ούτε δν 

λεπτόν πρότερον ή υστερώτερον τής όρισθείσης ώ
ρας, ώστε οί φίλοι του άστειευόμενοι τόν ονομάζο- 
μεν ιό  ανΟρωπινον ώρολίγιον. «Γελάτε, γελάίε, 
μο! απεκριθη ήμέραν τινά δτε τώ έδιδον τό ίπίΟετον 
τοϋτο, σάς τό έπιτρεπω, άλλ’ ένθυμηθέϊτε, φίλτατε, 
πόσα μέσα μετεχειρίσθητε ϊνα μέ θεραπεύσητε ! 
Ένθυμεισθε άκόμη τό πρώτον μου ώρολόγιον; Πόσον 
τότε έκαμον να με περιμένουν’ οί άλλοι κα! πόσον 
ήδη έγώ περιμένω τούς άλλους; Βλέπετε δτι μετέ
πεσα έκ τοΰ ένός_ά’κρου είς τό έτερον; άλλ* έφεϋ- 
ρον μέσον, ϊνα μή χάνω τόν χρόνον, δν διαθέτω 
άναμένων τούς άλλους. ‘Η κυρία δέ Γενλίς αναφέ
ρει είς τά απομνημονεύματά της, δτι επιχείρησε νά 
κεντήση τάπητα, επι τοΰ όποίου είργάζετο δις μόνον 
τί?ς ήμέρας, »·Τέπ ίτ ινα  λεπτά, περιμέ*ουσα κατά τό 
γεϋμχ και τό δεΐπνον ’τούς συνδαίτορας. Μετά τ ι -  
να δ’ έτη είδε καΓαύτή μετά θαυμασμού, δτι ειχε 
κατασκευάσει Ιν τέλειον έργον.! Ούτω λοιπόν καί 
έγώ φέρω πάντοτε μετ' έμοΰ δύω πράγματα, να 
ωρολόγιόν μου καί τόν «Όράτιον»· δτε δε φθάνω 
πρώτος εις συνέντευξίν τινα ,έξίγω  τόν προσφιλή μου 
ποιητήν καί αποστηθίζω στίχους τινάς.Τοιουτοτρόπωί 
έν διαστήματι οεκαπέντε έτών έμαθον δλας τάςώδάς, 
τάς σατύρας καί τα επιγράμματα· εννόησα τήν ποιη·

Β Ι Ω Ν 109

ν.κήν τέχνην καί άπό τοΰ τελευταίου Ιτοΰς ήρχισα 
τόν Βιργίλιον καί έλπίζω δτι χάρις είς τόν χρόνον, 
δν άναμένων άργός θά έχανον άνευ σκοπού, θ» 
γίνω ήμέραν τινά είς τών καλλιτέρων Λατινιστών.»

( Έ χ τοΰ  Γ α λ λ α ο ΰ )  2 .  Σ.

  ■ P ^ e X e ^ J l · ·    '

Ο ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ ΙΙΕΤΡΟ Σ ΠΩΤ
ΚΛΙ TO 2ΙΛΒΡΟΑΡΟΜ1ΚΟΝ ΑΪΤΟΥ ΣΥΜΒΑΜΛ.

(συν^χεκχ καί τίλος.)

— Πώς I δέν έχει άλλο βαπόρι σήμερα ;Μά πρέπει 
νά φύγω, νά πάγω σπήτι σ’ τή γυναίκα μου καί 
σ’ τά παιδιά μου! Π ρέπει! μ’ άκοΰς ;

—  Μή κάνης ταραχή έδώ μέσα καί πήγαινε 
ήσυχα σ’ τό σπήτί σου, εί δέ μή θά φωνάξω τόν 
σταθμάρχην.

- -  Πήγαινε καί φώναξε τόν σταθμάρχην σου 
λοιπόν 1 έφώνησεν δ Πέτρος μανιώδης. Αυτό ίσα 
ίσα κέγώ θέλω! Πρέπει νά πάγω σπήτι σ’ τή γυ - 

ναΐκά μου κα! σ’ τά παιδιά μου.
‘Ο φύλαξ έξήλθεν κινών τήν κεφαλήν του καί 

μετά δύο λεπτά έπανήλθε μετά τοΰ σταθμάρχου.
—  Πρέπει νά πάγω σπήτί μου, Κυρ Σταθμάρχη. 

Πρέπει νά πάγω σπήτι σ’ τή γυναίκα μου καί σ’ τα 
παιδιά μου, έφώνησεν δ ταλαίπωρος Πέτρος.

—  Ά λλά , καλέ μου άνθρωπε, δέν είναι δυνατόν 
απόψε, ειπεν οΰτος προσπαθών νά καθησυχαση αύ- 
tov, πρέπει νά περιμένης έως αύριον τό πρωι.

— Ή  ίσως ή εύγενεία του δ βαρώνος θά διά
ταξη έπίτηδες βαπόρι; είπεν δ φύλαξ γελώ» ε ί-  
ρωνικώς.

Τό αίμα άνέβη τ ό τ ε  έπ! τοϋ προσώπου τοΰ Πέτρου.
—  Κα! πρέπει ναναι κανείς βαρώνος γιά νά 

ταξειδεύη μέ έπίτηδες βαπόρι ;
—  "Ο χι, ειπεν δ σταθμάρχης γελών, δστις εχει 

πολλά χρήματα νά τό πληρώση ήμπορεΤ νά ταξει- 
δ·ύοη μέ αύτό.

—  Πολλά χρήματα! άνεκραύγασεν δ Πετρίς, 
καί πόσο κοστίζει τό δ^αβολεμμένο αύτό βαπόρι ίσα 
με τή Δ — ;

— Είκοσι πέντε τάληρα!
—  Είκοσι πέντε τάληρα ! Διάταξέ τ ο ! Νά ε ί

κοσι πέντε τάληρα! Φωτιά δός του κ’ έμπρός / Ό  
ΠέτροςΙΙώτ δέν είναι βαρώνος,μά μπορ«ΐνά ταξειδέψί) 
μέ έπίτηδες βαπόρι· τά μέσα του τοϋ τό επιτρέπουν.

— "Οπως αγαπάτε ! άπήντησεν δ σταθμάρχης μετ’ 
εύγενείας. Μετά Εν τέταρτον ολα θα ηναι έτοιμα. 
’Εν τούτοις νά τηλεγραφήσω εις τήν Δ —■ δτι θά 
φθάση έκεΐ εν έκτακτον.

Μετά Ιν τέταρτον πράγματι δ Πέτρος έκαθητο 
μετά τοΰ Σπίτζ έν τ^ πρώτη θέσει και ή συνολκή 
άνεχώρει καπνίζουσα έκ τοϋ στάθμου, ένώ τό ασμα 

αύτοΰ

Ακριβή μου Φαδερλάνδη 
σ’ τήν ύγειά σου τή καλή!

άντήχει έξω τοΰ παραθύρου*ής άμάξης.

Τό περί τής ιδιαιτέρας συνολκής τηλεγράφημα 
ειχεν έν τούτοις παραγάγει μεγίστην ταραχήν έν 
Δ — . Ό  έκεΐ σταθμάρχης γνωρίζων δτι ή Αύτοΰ 
Έξοχότης δ Πρωθυπουργός άνεμένετο, άν*κοίνωσε 
παραυτά τό περιεχόμενον αύτοΰ είς τά ; άρχάς προ
σθέτων, δτι υψηλής περιωπής μόνον πρόσωπον ?ύ- 
ναται νά τιμήση τήν Δ—  δι’ έπίτηδες συνολκής κα! 
δτι, έπειδή δ ήγεμονόπιις τής Πρωσσίας συνέβαινε 
νά εύρίσκηται είς αυτά τά μέρη, ήτο πολύ πιθανόν, 
ώστε δ έξοχος ουτος έπισκέπτης νά ήτο ή Αύτοΰ 
‘Γψηλότης. ‘Ο δήμαρχος ήτο σχεδόν εκτός έαυτοΰ 
εκ τής παραφοράς· διότι έντός μιας ώρας ή συνολκη 
ήδύνατο νά καταφθάση χαίουδέν ειχε προετοιμασθή. 
Ά λ λ ’ ήτον δ διάδοχος τοΰ Στέμματος; ήτον δ 
Πρωθυπουργός; Έ π ί τοΰ αντικειμένου τούτου τό 
τηλεγράφημα ούδέν διεκοίνου. Καί διά μέν τόν Ή -  
γεμονόπαιδα γενική φωτοχυσία τής π ίλεω ς καί 
δεΐπνον πολυτελές έπρεπε νά παρασκευασθη 8ιά δέ 
τόν Πρωθυπουργόν αί δδοί μόναι προσήκε νά δια - 

κοσμηθώσι διά σημαιών.
—  θ ά  διατάξ/ο τό συμπόσιον, τήν φωτοχυσίαν



110 ΒΙ ΩΝ

καί τάς σημαίας, (αΰτη ήτον ή σοφή άπόφασις τοΰ 
πρώτου άρχοντος τής πόλεως·) καί ουτω θά ήμεθα 
έτοιμοι Ιν έκατέρα περιπτώσει.

Οι γραμματείς καί ή Αστυνομία έτρεχον διά της 
πόλεως Τνα συγκαλέσωσι πάντα τά μέλη τής δη- 
μαρχιας· δ δημόσιος κήρυξ έ'ίρουε τόν κώδωνά του 
διά μέσου τών οδών έπιτάσσων εις τους πολίτας, δ -  
σον τάχιστα, νά διαφωτίσωοι καί διακοσμήσωσι 
τάς οικίας των διά σημαιών, ένώ ό ξενοδόχος τοΰ 
πρώτου τής πόλεως ξενοδοχείου κατέσφαζεν άσπλάγ- 
χνως μέγαν άριΟμον νησσών καί δρνιθίων διά τό 
συμπόσιον.

Εν τούτω τώ μεταξύ’ έ δήμαρχος επαναλάμβανε 
πρό τής συζύγου του τά δύο λογίδια απερ ε-χε 
προετοιμάσει— τό Sv διά τόν διάδοχον τοΰ Στέμμα
τος, τό οέ 'έτερον διά τόν Πρωθυπουργόν· ειτα δέ, 
π ίριβλη0ε!ς μέλανα ιματισμόν καί λευκόν λαιμο- 

ίειην,^^σπευσε πρός τόν σταθμόν τοΰ *ιδ»5ροδρόμου> 
ε\θα ειχε συναχθή σϋμπαν τό διοικητικόν σώμα 
μετά τής μουσικής τής πόλεως.

Ό  σιαθμα'ρχης, τήν έπίσημον περιβολήν το υ έν- 
δεδυμίνας, άνεκοίνωσεν εις τούς κυρίους τού'τους 
οτι κατ αυτήν άκρ,βώς τήν^στιγμήν ό τηλέγραφος 
έκόμισεν αυτω τήν εί'δησιν δτι ή έπίτηδες συνολκή 
διέβη τόν τελευταΐον σταθμόν,^;έξ_ο5 είκάζετο δτι 
μ ετά  Sv τέταρτον θέλει φθάσει.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι έδωκαν εις τά πρόσωπά 
των ταπεινήν τινα καΓσεβάσμιον έκφρασιν,-οί μου
σικοί εχορδο?.όγη?αν τά δργανα αύτών καί δ δή- 
μ«ΡΧ5? ώχρα τή μορφή έστη κατά μέρος έπανα- 
λαμδάνων άπαξ έτι τά δύο αύτοΰ λογίδια.

, Καί| ^  τκ  ποοσεγγιζούσης συνολκής
ηκουσθη, οι έρυθροι φανοί τών Α μα ξώ ν ^έφάνησαν

και μετά δύο λεπτά ή ιδιαιτέρα^αΰτη συνολκή έστη 
πρό τοΰ συνηθροισμένου δημοτικού σώματος. Ι ό  πα- 
ραθυρον τής π ρ ώ η ς^έσ εω ς ήτον άνοικτόν, ά λ λ ’ 
ούδείς έφαίνετο_,£νδοθεν.

<0 Εαλ*ίπωρος δήμαρχος ήτον έν μ ; /α’λη αμη
χανία· διότι ήγνόει έτι τις δ, έλθών,Γδ διάδοχος τοΰ 
Στέμματος'ή  δ Πρωθυπουργός; πλήν δήλον δτι 
ή τίν  δ πρώτος τούτων διότι δ δεύτερος βεβαίως ή -  
δελεν ήδη φανή άπό τοΰ παραθύρου · δι’ δ ό δή-

μ*ΡΧ0ί  δήςας πρότερον καί ποιήσας ταπεινότατων 5. 
πόκλισιν ώμίλησε τάδε,__

Αύτοκρατορική ‘Τμών Μ εγαλειότης, οί άντι 
Αντιπρόσωποι τ ή ς 'π ι , . . πιστής ύμών π ο λ ε . . .  πό
λεως Δ, συνήλΟομεν ένταΰθα ί'να ύπο . . .  ίιποδεχθώ- 

μεν Αύτοκρατοραήν ύμών^Μεγαλειότητα με. 
τα πάντων . . .  πάντων , . .

Ένταΰθα δ δήμαρχος έλησμόνησε τήν συνένει- 
αν καί έπισυνέβη μικρά τις παΰσις. ’Αλλά καί νΰν 

ς ένεφανίσθη άπΰ τοΰ παραθύρου καί μόνον ή- 
χηαεν έκ τής άμοίξης ήχ^τα  αΰτοκρατορικός δόγνος 
ακολουθούμενος ύπό δξείας ύλακής κυνδς.

Εν τουτυις δ φύλαξ είχε χαταβή καί μετ’ απε
ριορίστου έκπλήξεως έθεάτο τήν άστείαν σκηνήν.

~  Αλλα) Κύριοι— , ήνέωξε τό στόμα του νά 
βιη ΐ, ίποτε δ δήμαρχος, δστις άνεμάσσα είσέτι ά- 
νεπιτυχώς τό λογίδιόν του, μή δυνάμενος δ τάλας 
ν« ένθυμηθή τήν κατόπιν λέξιν, μ „ ά  άπελπισίας 
κίνησε την χειρα πρός τοΰς μουσικούς, ών δ θίασο; 

αμ.έσως ήρξατο μελωδών πατριωτικόν τ ι 5συια, τών 
δημοτικών συμβούλων άγαλλομένων καί' άναφω. 
νουντων: « Ζ ή τα /ή  Αύτοκρατορική Αΰτοϋ Τ ψ η λό- 
τηζ ! Ovqqu ! ov(j()cc /#

Ηδη έπί.τέλους κίνημά τι έγένετο έν τή άμάςη 
καί έπί τοΰ παραθύρου ένεφανίσθη ή ύπναλέα καί 
έκπεπληγμένη μορφή’τοΰ ΙΙέτρου ΙΙώ:.
< ‘°  ?ύλα5 Υ ^ώ ν έκ καρδίας έδραμε ν’ άνοιξη 

τήν θύραν τή; άμάξης, άφ’ ή ; έξήλθεν δ Πέτρο; 
μας, τον κάλαθον έπί τών ώμων έχων, τήν ράβδον 
V τ3 * ειΡ!’ xai στραφεί; άπαξ έτι πρό; τό βάθο; 

του δχήματο; έκραύγασεν : Έ λ α  λοιπόν, Σ π ίτζ ' 
έλα !

Έκπεπληγμένος ολίγον δ Πέτρος διέβη διά μέ
σον τώ* μελών του δημοτικού συμβουλίου, έκβαλ- 
λων τό σχιάδιόν του καί λέγων,—

—  Καλησπέρα, Κύριοι!

Ό .” δήμαρχος?Ιν τη Αγανακτήσει αύτοΰ άφήκε 
τόν πΐλον νά πέση έκ τω ν  χειρών του, ένώ τά 
πρόσωπα τών λοιπών μελών τής δημαρχίας έξετά- 
θησαν είς άπειλητικώτατον τρόπον.

—  Αυτός είναι μα την αλήθειαν, έψιθύρισεν εΤς,
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βυτός είναι, δ Πέτρο; Ιϊώ τ δ σιδηρουργός 1 καί νά 
Γλθη μέ έκτακτον!

—  Δοΰλός σας, Κύριοι!, είπεν δ Πέτρος σπεύδων 
ταχίως έπί τά πρόσω· ά λλ ’ ή ύπόθεσις πάσα έφάνη 
είς αύτόν ύποκρύπτουσά τι τό μυστηριώδες.

Ό τε  δέ οί τής πόλεως Αντιπρόσωποι έφωτίσθη- 
sav παρά τοΰ φύλακος περί τών διατρεξάντων, αί 
έκθαμβοι φυσιογνωμίαι αυτών έπανήλθον είς τήν 
φυσικήν κατάστασιν καί πάντες γϋ ,ω  aOavov πλήν 
εί; μόνος, ό ατυχής δ,-^μχρχος, δέν συνεμερίσθη τήν 
ίλαρότητα ταύτην τών συνεταίρων του. ’Απέσπασεν 
έκ τοΰ λαιμοΰ τόν. λευκόν αΰτοϋ λαιμοδέτην καί 
βέσας αυτόν έν τώ θηλακίω του ώρμησεν διά μέσου 
τής λαμπρώ; διαφωτισθείση; κα! διακοσμηδείσης 
πόλεω; πρός τό Δημαρχεΐον, όπόθεν έξέπεμψε πάν
τα; τοΰς υπαλλήλους τής άστυνομίας κα! κήρυκας 
Τνα άναγγείλωσι δτι ύπάρχει νεωτέρα διαταγή αναι

ρούσα τήν πρώτην περί χαρών κα! αγαλλιάσεων.
Ά λλά τό εις τό ξενοδοχεΐον διαταχθέν συμπό- 

οιον ώφειλε νά πληρωθή έκ τών δημοσίων χρη
μάτων.

— Έ νοια  σου, Πέτρε, κα! θά σοΰ τό πληρώσω ! 
ειπεν δ έξηγριωμένος δήμαρχος θυμωδώς λίαν.

Δύστηνε Πέτρε ώς έάν ήσο άξιος μομφής διά
τοΰτο

Διέβη διά μέσου τής λαμπρώ; έστολισμένης πό- 
λεω; άγνοών ϊλω ς δτι πάσα ή λαμπρότης αΰτη 
ειχεν άναπτυχθή δι’ αυτόν, τόν μή είς εΰθυμον κα- 
Ίαιτασιν νοό; δντα· διότι άνελογίζετο τήν περιφα- 
νή υποδοχήν, ήτι; άνέμενεν αΰτόν οίκοθι δπότε ή -  
βελε διηγηθή είς τήν Μαριγώ του, δτι έπλήρω- 
σεν είκοσι πέντε τάληρα διά έκτακτον συνολκήν,

Κ*! ώς τίμιος άνθρωπος έπραξε τοΰτο τήν αΰ- 
τ !̂ν εσπέραν· διότι δέν ήθελε κοιμηθή 'έάν άπέ- 
κρυπτεν αΰτό άπό τής γρτιάς το ν .

Τι συνέβη μετέπειτα, άν δηλ. ήγέρθη θύελλα, 
ΐ  δν τό ώραΐον ποσάκι, ή μεταξωτή ποδιά  κα: ή 
νχονφίτα άπέτοεψαν ταύτην, άγνοοϋμεν είσέτι. Έ ν  
μόνον δέ γινώσκομεν δτι τήν έπαύριον τό πρωί ή 
Μ^ρίγώ είχεν έρυθροτάτους οφθαλμούς καί δτί δ 
ΠέτΡ°ς έσφυροκόπει φοβερά, ώς έάν δ άκμων 
*·ίτοϋ ήτον ΰπεύθυνος διά τά διατρέξαντα.

Ά λ λ ’ δταν οί γείτονες διεχοίνωσαν Ετι πασαι 
αί χαραί κα! άγαλλιάσεις, ή μουσική, ή πρεσβεία, 
ή φωτοχυσία κα! τά πάντα ησαν πρός τιμήν τοϋ 
Πέτρου, ή φαιδρότης έπανήλθεν έπ! τής μορφής τής 
Μαριγσϋς, ή δποία δέν ήδύνατο νά κρατήση τόν 
γέλωτά της. Ά λ λ ’ δ Πέτρος έκτείνας τήν χείρά 
του είπεν,

—  ΓυναΤκά μου, νά τό χέρι μου· εΐναι ή 'ύστερη 
φορά ποΰ ένα τέτοιο πράγμα συμβαίνει.

Ά λ λ ’ δ δήμαρχος δέν δύναται νά λησμονήση τό 
σύμβαμα κα! μεμψιμοιρεΐ είσέτι κατά τοΰ Πέτρου 
Πώτ.

Σ,

•— *NZ>y\AA.,\AA/VVVV>/V>^w«—

2 Τ Α Τ Ι 2 Τ Ι Κ Α .

A t παγκόσμιοι ΐχθέσας.

Λονδ. 18 1 5  167  ^μ. 
Παρίσ. 1 8 5 5  186  »
Αονδ. 18 6 2  181 » 
Παρίσ. 1867  2 1 6  » 
Βιέννη 1873  186  »

» ; Ί > 8 7 6  1 5 9 »

Ίδου δ’ ακριβής Αριθμός τών έκθετών καί τών έ- 
πισκεπτών :

έσόδων, καθ’ήμφαν έσόδ.

6 1 7 0 0 0 0 3 6 9 4 6
4 5 3 3 4 6 4 2 1 3 2 1
6 2 1 1 1 0 3 3 4 3 1 5
9 0 6 2 9 6 5 4 1 9 5 8
7 2 5 4 8 6 7 3 9 0 0 4

9 7 8 9 3 9 2 61 5 6 8

Λονδ.
Παρίσ.
Λονδ.

Φ ιλα-
δέλφ.

ίκθέται έπισχέπται

1851 13917 b  6 8 3 9 1 9 5
1855 2 3 9 5 4 5 1 6 2 3 3 0
1862 28953 6 2 1 1 1 0 3
1867 50 2 2 6 10200000
1873 4 2 5 8 4 72 5 4 6 8 7

18-76 49 3 7 8 9857 6 2 5 .

* * *
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Α ί  έ·/.θέαει$ τ&ν Π α ρισ ία ιν .—  ‘Η πρώτη Ιν 
Γαλλί^: Ικθεσις έγένετα τώ 1798  έπί της πρώ
της Δημοκρατίας, συμμετέσχον 8' αυτής μόνον 11 0  
έκθίται, έ* 16 διαμερισμάτων της Γ αλλίας, ένεκα 
τών περισπασμών αυτής.

‘Η δευτέρα τψ 1801  ΰπήρξεν μεγάλη τέρα, κα
θότι 2 2 0  έκ 3 8  διαμερισμάτων, Ιξέθεσαν έν αυτη 
τα προϊόντα των.

Ή  τρίτη τφ  1802 . Έ κθέται 5 5 0 , έξ 73  δια
μερισμάτων.

‘Η τετοίρτη τώ 1806 . Έ κθέια ι 1 400 , έξ  104 
διαμερισμάτων.

Ή  πέμπτη τώ 1819 . Έκθέται 1500 .
‘Η Ικτη τώ 1 8 2 3 , έπί Λουδοβίκου τοΰ III' έν 

τοΐς άνακτόροις τοΰ Λούβρου.

‘Η έβδόμη τώ 1 827 . Έκθέται 1895 . Έ ν  αυτη 
έγένέτο χρήσις ώς βραβείου τοΰ Σταυρού τής Λ εγε- 
ώνος τής τιμής.

£Η ίγδόη τφ  1 8 3 4 . Έκθέται 3 9 6 0 .
‘Η παγκόσμιος εκΟεσις τοΰ 1867  ένομίσθη ώς ή 

μεγίστη τών προγενεστέρων καί τών μετά ταΰτα 
Εντούτοις διά τδν τοΰ τρέχοντος έ'τους, άφοΰ έδ ί- 
πλασιάσθησαν τά διαστήματα, συνεαφίγχθησαν οί 
έκθέται, συνεπυκνώθησαν τά έκθέματα, μετετράπη- 
σαν οί κήποι τής τοΰ 1867  είς οικοδομήματα διά 
τήν β'κθεσιν καί_ προσετέθη τό Τροκαδερώ, μόλα 
ταΰτα ακούεται έν αΰ:ή ή φωνή:«Είναι πολύ μικρά 
είναι πολΰ στενή, πολυ περιριωσμένη».

* *
*

‘Ο 2οσιαΙι<τμύ; έν Γ ερμανία .—  ‘Ο Σοσια
λισμός έν Γερμανία ήτο πρό εϊκοσιν έτών δλως ά - 
σήμαντον πραγμα, πρό δωδεκαετίας δέ ανίσχυρος 
τις μερίς, έν ω σήμερον είναι άληθή; δύναμις δια- 
θέτουσα πολλά μέσα ένεργείας καί συστήσασα 14  
τυπογραφεία, 41  πολιτικάς Εφημερίδας έξ ών 13  
έκδίδονται έξάκις τής έβδομάδος καί τών δποίων 
οί συνδρομηταί ΰπερβαίνουσι τάς 1 3 0 ,0 0 0 . Τδ έ -  
πίσημον οργανον τοΰ σοσιαλισμού δ Vorvarts έκδι- 
δόμενος έν Λειψία αριθμοί 1 2 ,0 0 0  περίπβυ συνδρο- 
μητάς. Ό  Neue W elt σύγγραμμα φιλολογικόν,

περί τους 3 5 ,0 0 0  συνδρομητάς Πάμπολλα έπίσης 
είσί τά περιοδικά τής σοσιαλιστικής μερίδος, έξ ών 
ό Arme Conrad, είδος τι ημερολογίου, τυποΰται εις 
5 0 ,0 0 0  άντίτυπα. Πολλοί καθηγητβί καί φοιτη- 

ταί τών Γερμανικών Πανεπιστημείων εύμενώς υπε- 
δέχθησαν τδν σοσιαλισμόν, δστις άριΟμε~ δπαϊούς 
καί έν αΰτοΐς τοϊς ΰπουργικοϊς γραφείοις, έν ω 
συγχρόνως εΰρεν άνοικτάς τάς θύρας τοΰ ‘Ομοσπον
διακού κοινοβουλίου,τοϋόποίου δώδεκα μέλη άνήκοο- 
σιν είς τήν σοσιαλιστικήν δημοχρατίαν.

Καί ταϋτα πάντα έν διαστήματι είκοσι σχεδόν 
έτώ ν!

Η  Χ Α Ρ Α .

‘Οπότβν ν σ κ ο τ ε ι ν ά  πληροΰσι τόν αίθ&α 
και^ζοφερα τις θύε?λα £κρήγνυτ#ι σφοδρά, 
άιτίς ήλίου αν φαν  ̂ όπόσον φαιδρότερα 
παρίσταται διώκουσα τα πρώην φοβερά.

03τως αν πλήρης συμφορών ύπέρκειται ό βίος, 
αν θύελλα τα στήθη μας βαρύγδουπος κυμαίνει, 
υπάρχουν Ομως καί χαραί Ιμπρο'ς μας αϊφνηδίως 
και ή ψυχή γελο'εσσα είς ούρανο!)ς προβαίνει.

Χαρά! ώς οασις λαμπρά ε?ς καυσηκάς ίρήμους, 
ώς ήλιος γλυκύτατος είς νύκτας ζοφεράς 
προφαίν.εσαι διώκουσα τάς σκάψεις τάς πενθίμους 
και άντί τούτων φέρουσα ?δ&ς ιλαράς.

Αμα φανης πλήθος λυπών και θρήνοι θυμοβόροι 
ώς οναρ διαλύονται είς νύκτα άπαισίαν, 
τήν εύφροσύνην πνίουσι στήθους παντός οί -ο'ροι 
και χαρωπόν μειδίαμα διώκει τήν πικρίαν.

Άκτινοβο'λα ομματα παντοϋ σε χαιρετίζουν 
καί γλώσσα πλήρης ήδονής έκθύμως σέ ΰμνεζ 
σκιρτώντα στήθη χάριτας μεγίστας σοί γνωρίζουν, 
θεότητα δέ απαντες σέ λέγουν ευμενή,

’Αφού τοσαΰτ» αγαθά λοιπον μχζή σου φέρεις 
καί τ' ονοαά σου φέρεται χρησμός παντού λατρείας, 
προς τί είπέ τά δώρά σου μακράν ήμών άπαίρεις 
καί της οδύνης ?ρμαιον άφίνεις τάς καρδίας;

Σ. I. Π.
<  . .


