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πίσκου τοϋ οπίσω κειμένου τής 'Εμπορικής Σ χ ο
λής. Ό χαλκός τοϋ Μαρμαρά έτιμάτο μεγάλως
ύπό τών Ελλήνων. Πλεΐσ.οι διάσημοι ανδριάντες κατεσκευάσθησαν έ; αΰτοϋ. έν οΐς ό τού
’Απόλλωνος τής Σικυώνος. εί·. ών τών θησαυρών
τή ; φιλόκαλου ταύτης πόλεως, είς ήν οί Κρήτες Διποινος καί Σκυλλις έκομισαν τήν τέχνην
τής γλυπτικής.

Προσορμιζόμενός τις ε'ις τήν νήσον Χάλκην,
κειμε'νην είς μικράν άπόστασιν άπό τής ’ Αντιγό
νης, άντί τών γυμνών βράχων καί τών αγόνων
άγρών, οΰς κατέλιπεν, ανευρίσκει μάλλον βαθύ
σκιους κατωφέρειας καί γρχφικώτερα τοπεϊα.
Ή νήσος Χάλκη κοσμούμενη ύτο δασών πευ
Τ ά τής Χάλκης Μοναστήρια είνε τά δ ια σ η κ ώ /, άραιώς φυομ.ενων έπι ταύτης τής ερυθρω
μότερα καί λαμπρότερα τών έν ταίς ΓΙριγκιπονπού γής τώ » ΙΙριγκιποννήσων, καλυπτομένη ύπο
νήσοις, άλλά δέν φανεται δ π έχρησίμευσαν έπι
κομαρεών, χλοερών δρυών, καί έλαιών, έχουσα
Βυζαντινών ώ ; τά τών νήσων ’ Αντιγόνης καί
λιμένα κομ-ψόν, ώραΐα ακρωτήρια, καί αμ μ ώ Πρώτη; ώς τόποι έίορίας ήγεμόνων. Η Χάλκη ε'δεις λιμενίσκους,, πε?ιβαλλομ.ένους ύπό ζωηράς
νεκα των φυσικών αΰτής θελγήτρων έθεωρήθη
καί πλούσιας βλαστήσεω ; τών μεσημβρινών κλι
τόπος ψυχαγωγίας καί τέρψεως μάλλον ή κομάτων, διατεμνομένη ύπο τερπνοτήτων όδών,
λασεως· καί άν ποτε ηγεμόνες καί ήγεμονίδες
έλικοειδώς διερχομένων ύπό δένδρα ύψϊκομα, ύ τής Βυζαντινής αυλής ήλθον κατά καιρούς νά
περκειμένων δέ θαλάσσης τοϋ βαθυτέρου κυανού
ταφώσιν έν τοϊς κελλίοις τής ευτυχούς ταύτης
χρώματος, καί κατά μήκος φερομένων θαυμανήσου, ήσαν μάλλον έκούσιοι άναχωρηταί, ή ά
σιωτάτων πανοραμάτων, περιέχουσα μεγαλοπρε
θλιοι έξόριστοι, άναμένοντες έν τώ τόπω τούτω
πείς καί εύμεγέθεις Μονας, πανταχόθεν περιτόν ακρωτηριασμόν καί τόν θάνατον.
κλειομένας ύπό δένδρων, θεωρεΐταιώ; ό μαργα
Ή πόλις τής Χάλκης, έπιχαρίτως έκτεινομένη
ρίτης τού Μχρμαρά, ένέχουσχ άλησυ.ονήτους καλέπί τής πκρκλίχς, τής νευούσ/,ς πρός τήν ΙΙρίγλονάς.'Εν ταύτη είνε διακεχυμένη ή δρόσος και
κιπον, οΰδέν ε’χει τό άξιον λόγου.
Είναι σωρεία
ή χάρις τών λιμνών τής ’Ιταλίας, παριστά
’ αγροτικών μ,εγαρων καί ξύλινων οίκίσκων, άνευ
τμήμα μικρόν τού κόλπου τής Νεαπολεως έν
ιστορίας, ήρεμα έξαπλουμένων έπί τής άκτής
πλήρει Ανατολή μετά τού κυανωτέρου ουρανού
χαριεντο; κολπίσκου. Ή πόλις ορίζεται πρός Δ
τής 'Ελλάδος κα· τών λχμπυριζόντων κυμάτων
ύπό τών στοίχων ύψικόμων κυπαρίσσων τής Μο
τού Μαρμαρά. Ό κχταλιπών τήν πρωίαν φλενής τού 'Αγίου Γεωργίου, πρός Α ύπό τοϋ ώραίου
γόμενον οωμάτιον ξενοδοχείου τού Πέραν αισθά
ακρωτηρίου, έφ' ού είνε έκτισμένη ή Μονή τής
νεται άνεκλαλητον ευφροσύνην έπί τή θέα ταύ
'Αγίας Τριαδος, πρός Β ύπό τής ύψηλής κορυ
της τής θαυμασίας φύσεως, τής νησιωτικής ταύ
φής τής νήσου, έφ’ ής ύψούτκι γηραιός γραφικός
της ύάσεως, τής διαρκώ; δροσοβόλου, τής τόσον
πύργος, σκοπιά άπαρχμίλλητος, αρχαία θέσις
ήδυπαθώς ύπό τής προνοία; τεθείσης εκεί, όλίγα
σκοπιωρών, μεταβληθείς ειτα είς ανεμόμυλον,
βήματα μακράν τής κονιορτώδου; καί πνιγη
ήδη ήρειπωμένον.
ρής Κωνσταντινουπόλεως· ή προξενουμένη αύτώ
Ή φήμη τού ονόματος τής Χάλκης προήλθεν
έντύπωσις μένει ανεξίτηλος έκ τής μνήμης.
έκ τών μεγαλοπρεπών καί πλουσίων αυτής ΜοΉ Χ άλκη, άλλοτε καλουμένη καί Χαλκίς, καί
ναστηρίων. Οί εΰαγείς ούτοι οίκοι είνε τρεις, ών
Χαλκΐτις, έλκει τό όνομα έκ μεταλλείων χ αλ
ό μέν είς είνε κεκλεισμένος σήμερον, οί δέ λοιποί
κού, πρό πολλού έγκαταλελειμ-μένων, άτινα τό
δύο πρό χρόνων δέν έκπληροϋσι τόν αρχικόν αύπάλαι άπετέλουν τόν πλούτον αΰτής, "Ιχνη ση
τών προορισμόν.Ή πρώτη Μονή, ήν βλέπουσι το
μαντικά αρχαίων έκμ-εταλλεύσεων φαίνονται ε"τι
πρώτον οί έξ Αντιγόνη; καταπλέοντες, είνε ή
καί νύν, ιδίως έπί τής ά '.τής τοϋ θελκτικού κολ
τής Θεοτόκου, κείμενη έπί θαυμαστής θέσεως
απέναντι τής Κωνσταντινουπόλεως. Είς τήν Μο
1 . Έ κ του αυγγράμματος το ϋ G . S c h lu m b e r g e r « L e s
νήν ταύτην μεταβαίνουσιν έκ τής πόλεως τής
Iles des P r in c e s · .
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Χάλκης διερχόμενοι την νήσον δΓ ατραπών ·χαΟ θεολόγος ούτος ήγεμών, ούτινος ή μακρά
ριεστάτων κ ατά μήκος εύρείας θαλάσσης, έλισδιαμονή έν 'Ιταλία αποτελεί έν τών περιεργοτάσομένων ύπο ευώδεις πεύκας καί άργυροχρότων ιστορικών έπεισοδίων τής ΙΕ' έκατονταετηους ελαίας, διά κατωφερείων χλοερών, απέναντι
ρίδος, διαδοχικώς συνεζεύχθη μετά τριών γυ
σκηνογραφικών τοπείων άνά παν βήμα ρ,εταναικών. Τ φ 1 4 1 4 , οντος ε'τι .τούτου πρίγκιπος
βαλλομένων, διά κολπίσκο>ν άγριων καί μονηρών,
διαδόχου , ό πατήρ του, ό αύτοκράτωρ Μα
αληθών ερημιών έν πλήρει παραδείσιο τής φύνουήλ, έδωκεν αύτώ γυναίκα ήγεμονίδα 'Ρ ω σ σεως, όπου το ΰδωρ τού Μαρμαρά κοιμάται τό
σίδα ηλικίας ένδεκα ετών, θυγατέρα τοϋ Β α
σον γαλήνιον ύπό πύρινον ουρανόν ώστε φαίνεται
σιλείου Δημήτροβιτς, μεγάλου δουκός τής
οίονεί κάτοπτρον χρυσούν.
Μ όσχας. Ή δύστηνος αϋτη κόρη, ήτις ήγαπάτο
Ή Μονη της Θεοτόκου ύπήρξεν ή κυριωτάτη
ύφ ολης τής αυλής, άπέθανε μετά τρία έτη έν
της νήσου. Έ τ ι καί νυν S i είνε διάσημος άνά
έπιδημίγ. πανώλους, ήτις άπεδεκάτισε καί καπάντα τον ελληνικόν κόσμον. Κεΐται μεταξύ δύο
τηρήμωσε τά Βυζάντιον, καί ήτις άφήρπασεν
ακρωτηρίων επί δροσερού καί δασώδους οροπε
ωσαύτως καί ένα υιόν τοϋ Βαγιαζίτου. Ό ’Ιωάν
δίου ύπερκειμένου τής θαλάσσης εις μέγιστον ύ
νης ΙΙαλαιολόγος ένυμ.φεύθη έκ νέου κατά τόν
ψος. Τ α ευρύχωρα καί ύψηλά οικοδομήματα αυ
Νοέμβριον τοϋ 1420 μετά τής Σοφίας, θυγατής άνακαινισθέντα εντελώς κατέχονται ύπό τής
τρος τοϋ Μαρκησίου Ίωάννου Β ’ τοϋ Μοντφεραελληνικής Εμπορικής Σχολής, σχολής άνθούτικού καί τής Ισαβέλλας πριγκιπέσης τής Μ α
σης ώς πάσαι αί ίδρυθεϊσαι καί συντηρούμενα!
γιόρκας. Επί τή εύκαιρία δέ ταύτη έγένετο
ύπο τών Ελλήνων, τής φυλής ταύτης, ήτις σύν
συμμέτοχος τού θρόνου μ.ετά τού πατρός του έν
ταΐς λοιπαΐς όργά πρός τήνμάθησιν. Προ εκατον
προβεβηκυία ηλικία οντος. Ή νέα Ίταλίς ώνοταετηρίδων ή Μονή αϋτη ύπήρξεν έν τών σπου
μασθη Παλαιολογίνα- άλλ’ ό δεύτερος ούτος γά 
δαιότατων θρησκευτικών και εκπαιδευτικών κέν
μος, ό τελεσθείς τή 19 Ιανουάριου ύπήρξεν α
τρων τοϋ Ελληνισμού, άπειροι δέ Πατριάρχαι τής
τυχής· διότι ή Σοφία ήτο μέν εύπαίδευτος, α γ α 
Κωνσταντινουπόλεως άποθανόντες έτάφησαν έν
θή, γλυκεία, γυνή έξοχος, άλλ' ήτο τόσω δυσει
τή Μονή ταύτη έπί τής τουρκικής κυριαρχίας.
δής, ώστε ούδέποτε ό Ιωάννης συγκατένευσε νά
Είνε πιθανόν, καί δή σχεδόν βέβαιον, ότι ε"μεταχειρισθή αυτήν ώς σύζυγον.
κειτο κατά τούς πρώτους χρόνους τοϋ Βυζαντι
Ή νέα αϋτη βασίλισσα, ήτις τή έντολή τοϋ
νού κράτους εις τήν θέσιν ταύτην Μονή Ή ποιη
πάπα Μαρτίνου θέλοντος νά συνδιαλλαγή πρός
τική σιγη τών ωραίων τούτων τόπων, ή άποτόν αύτοκράτορα, συνεζεύχθη βασιλέα σχισμα
μόνωσις, τό μεγαλεϊον τής τοποθεσίας, πιθανώς
τικόν, διατηρούσα τό δόγμα της, διήγαγεν έπί
προσείλκυσαν ενωρίς ενταύθα τής θεοσοφίας οπα
εξ έτη άθλιον βίον. Ά λ λ ’ έπί τέλους μή δυναμέδούς. άφιερωθέντας εις διαρκή ερευνάν τών ιδίων
νη νά ύποφέρη πλειότερον τήν αποστροφήν, ήν
αύτών συνειδήσεων. Έν τούτοις πάντες συμφωένέπνεε πρός τόν Ίωάννην Παλαιολόγον, ον ένούσιν εις τήν είδησιν ότι ό αληθής κτίστης τού I
δέχθη νά λατρεύη, ά λ λ ’ ό όποιος διήγε βίον
ευαγούς οίκου, ον σήμερον αντικατέστησαν τά |
άκόλαστον, άπεφάσισε νά διαζευχθή άπό τούτου
σημερινά κτίρια είνε ó ’ Ιωάννης ΙΓ Παλαιολόκ ατ' ίδιον τρόπον. Μετά παοέλευσιν έτους άπό
γος, ό προτελευταίος βασιλεύς τών Βυζαντινών,
τού θανάτου τοϋ Μανουήλ, καί τήν άνάρρησιν
ό όποιος έπί τής θέσεως πιθανώς αρχαιότερου μο
είς τόν θρόνον τού Ίωάννου Ι Γ διέπλευσεν εσπέ
ναστηριού οικοδόμησε νέον μεγαλοπρεπές εις μνή
ραν τινά τόν Κεράτιον κόλπον καί κατέφυγεν είς
μην Ίωάννου τού Προδρόμου, τού συνωνύμ.ου αύτούς όμοφύλους αύτή Γενουηνσίους τού Γ α λ α τά ,
τ φ πάτρωνος.
οϊτινες περιχαρείς γενόμενοι έπί τή εύκαιρία ταύ
Ό Ιωάννης Η’ είνε κυρίως διάσημος διά τό
τη όπως παράσχωσι πράγματα είς τούς ΙΙαλαιομακρόν ταξείδιον αύτοϋ εις τήν Δύσιν, καί τήν
λόγους, οϋς έμίσουν, έσπευσαν νά φυγαδεύσωσι
παράστασιν έν τή συνόδω τής Φεοράρας τοϋ
τήν βασιλίδα έπί γαλέρας έρχομένης έκ Τ α 1 4 3 8 , τή συνελθούση ύπό τήν προεδρείαν αύτοϋ
νάϊδος, τής κειμένης είς τόν βαθύτατον μυχόν τής
τε καί τού Π άπα Ευγενίου Δ ', τήν βραδύτερου
Άζοφικής. Ή Σοφία άποβιβασθεϊσα είς Γενούην,
μετενεχθεϊσαν εις Φλωρεντίαν, ένεκα ένσκήψανένθα έγένετο δεκτή μετά βασιλικών τιμών, έτος λοιμού. Ό Βασιλεύς έν τή Συνόδω εκείνη ύσπευσεν αμέσως νά ένταφιάση είς τό βάθος μο
πέγραψε τήν ένωσιν τής 'Ορθοδόξου εκκλησίας,
ναστηριού λύπην, ήτις κατέληξε μετά τοϋ βίου
έ’νωσιν βραδέως έπελθοϋσαν όπως σώση έκ τής
της. Έν πάση άλλη περιπτώσει οί έμποροι τοϋ
καταστροφής κράτος καταρρέον, καί ήτις έναυάγησεν έκ τής θρησκομανίας τών κατοίκων τοϋ
άναγνώσται ήμών δύναται ν’ άναγνώσωσι τά περί τούτου
ίν τ ή ιστορία τού Έ Χ λτ,νιχοϋ έθνους τόμω Ε ' σελ. 3 3 7 ,
Βυζαντίου. *)
1) Λεν βυμφωνοϋμεν μ ετά τον σοφού σνγγραφέω; εις
τονς λόγους τής αποτυχίας τή ς ένώσεως, πασίγνωστων ίστοριχως οντων τών α ιτίω ν , άτινα έπέφερον τήν αποτυχίαν. 0 1

τού χ. Παπαρρηγοπούλου, χ χΐ έν ταΓς ΊστοριχαΓς μ είέτα ις
τού Μ. 'Ρ εν ιίρ η , · Ό "Ελλην Π άπας Α λέξανδρος, τό Β υ 
ζάντιον καί ή έν Βα σιλεία σ ύ νοδ ος·, ϊνθα δραματιχώτατα
ίχτίθεντα ι τά τή ς Συνόδου.
Σ η μ . Μεταφρ.
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Γ α λ α τά ήθελον άποτίσει βχρεΐχν ζτμ·αν έπί τή
άφρονι αύτών συμμετοχή είς το βασιλικόν τόλμ η
μ α, άλλ’ έν τή προκειμένη σύδολως ήνωχλήθησαν· διότι ό Ιωάννης ΙΙαλαιολόγος, νέος ώραϊο;
καί άσωτος, ευχαριστηθείς έπί τή απαλλαγή
άπό γυναικός μεμψίμοιρου, τής όποιας ή κλαυθμηρά παρουσία ήτο δΓ αύτόν αδιάλειπτος έπϊπληξις, άπέφυγε νά προβή είς διάβημά τι μετά
τό γεγονός, τό τόσον ολίγον κολακευτικόν τής τι
μής του. Μετά έν έτος δέ, εύθυς ώς ήδ-,νήθη,
ήλθεν είς τρίτον γάμον με τα ήγεμονίδος πρός ήν
κατελήφθη ύπό ύπερβολικού έρωτος. Αϋτη ητο
ή Μαρία Κομνηνή θυγατηρ τού ’Αλεξίου Δ ' τής
Τραπεζούντος. Μια τών άδελφών τής νέας βασιλισσης ειχεν ύπανδρευθή τόν ηγεμόνα τώνΤουρκομάνων Τζιχάν Σαχην, έτέρα τόν ήγεμονα τών
Σέρβων Γεώργιον Βραγκοβιτζ. Είς τών άδελφών
της ήτο ό Καλογιάννης μέλλων φονεύς τού πατρός
του,
μέλλων αύτοκρατωρ τής Τραπεζούντοςώστε ή νέα βασίλισσα είχε πανταχόθεν συγγένειαν
προς ηγεμονικούς οίκους. Έ κέκτητο δέ πρός τούτοις έξαισίαν καλλονήν καί περιεβαλλετο ύπόχάριτος άξιεράστου σπινθηροβολουσης έκ τού πνεύ
ματός της,ώστε κατά τόλέγειν τών συγχρόνων ητο
ή θελκτικωτέρα βασιλίς τής ΙΕ' έκατονταετηρίδος. Ό αύτοκρατωρ, ό όποιος δέν έγίνωσκεν
έκ τού συζυγικού βίου είμή τά παραπονα τά
δίκαια, άλλά καί άνυπόφορα τής δευτέρας γυναικός του, τής Πεδεμοντιας, κατελήφθη ύπο
φ λ ο γ ρ ίς συμπάθειας προς τήν θυγατέρα τών
Κομνηνών, καί ήγαπησεν αύτην περιπαθώς,και
άντηγαπήθη. Ή Μαρία άνεκηρύχθη Αύγούστα
καί έστέφθη πανηγυρικώς ύπό τοϋ πατριαρχου
’Ιωσήφ. Δυστυχώς αί άδιακόπως αύςάνουσαι μέ·
ριμναι τής πολιτικής καταστασεως κατέστησαν
άναγκαίας τάς συχνάς αποδημίας τού αύτοκρατορος, καί οΐ δύο σύζυγοι συνεχώς άπεχωρίζοντο.
Κ α τά μήνα Νοέμβριον τού αύτοϋ έτους 1427
ό Ιωάννης Η' άνεχώρησεν είς Μωρεαν, όπου δ ι μείνε παρά τ φ άδελφφ αύτου τφ Δε πότη τού
Μ ιστρά, τ ώ μέλλοντι Κωστανταντινω Δραγατση· άλλ' ή μακροχ ρονιωτέρα αποδημία αύτοϋ
ύπήρξεν ή έν τή συνόδω τής Φεοραρας. Τ ή 25
Νοεμβρίου 1437 ό ’Ιωάννης άνεχώρησεν είς Βε
νετίαν όπου έτυχεν ύπο τών αρχών καί τών ευγενών τή ς γνωστής θαυμασια, καί φαντασυ,αγορικής υποδοχής. Δεν ανήκει είς τό θέμα ήμών ή
περιγραφή τών περιωνύμων εκείνων συνεδριάσεων
τής Συνόδου, έν αίς διέπ.εψεν ό Καρδινάλιος
Βησσαρίων, οϊτινες δέν συνετιλεσαν είς σωτηρίαν
τής Κωνσταντινουπόλεως άπό τής έγγιζούσης
πτώσεως. Ό τ ε μετά δυο έτη κατά τάς πρυϋτας
ημέρας τού 14 40 ό Ίοιαννης Παλαιολόγος άπεβιβασθη είς τήν βασιλεύουσαν εύρε τήν δυστυχή
1) Λέν είνε ίστοριχώς έξΐ|χρι6ωμένον
Μεταρρ.

τό τοιβϋτον. Σ η μ.
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αύτοκράτειραν Μαρίαν τεθνηκυίαν ποό τινων έβδομαδων. Καίτοι δέ ό ποώτος ε":ω: είχε ψυχρανθή, καί ό άπιστος σύζυγος ειχεν έπιδαψιλεύσει
τήν εϋνοιαν αύτοϋ ε.ς πολλάς άλλας γυναίκας
τής Ιτα λ ία ς, ήσθανθη βαρείαν λύπην έπί τφ
θανάτφ εκείνης ήτις ειχεν εύφρανει τάς καλλιτέρας ημέρας τού βίου του.
Έ κ τής ένώσεως ταύτης τών αισθημάτων,
τής τόσον ενδομύχου καί τόσον ισχυράς, άλλά
και τόσον ίφηαίρου τών δύο τούτων βασιλικών
καρδιών άπέμεινεν ήμίν έν ενθύμημα είς την
ώραίαν Μονήν τής Χάλκης. Ό Ιωάννης Παλαιολογος είχε κτίσει τήν Μονήν, τήν σήμερον έκ
νεου άνεγερθείσαν, άλλ’ ό ναΐσκος τής θεοτοκου,
ού ό θόλος ΰψούται ε'τι καί νύν παρά τή μεγάλη
μοναστηριακή εκκλησία έν τή εύρυχώρω κεντρι
κή αύλή, φκοδομήθη δαπαναις τής Μαρίας
Κομνηνής τής φιλτάτης αυτού συντρόοου, ήτις
έν τοϊς χρόνοις τού κοινού αύτών έρωτος προ τής
μακράς αποδημίας είς Φλωρεντίαν και τών ά πατηλών συγκινήσεων τής Σ-νόδου ένθέρμως συνεμερίσθη τών εύσεβών προθέσεων τού άνδρός της.
Ό ναΐσκος ούτος τής Θεοτόκου κατά τήν πυρκαίάν, τήν καταστρεψασαν τήν Μονήν καί τήν
περικαλλή εκκλησίαν τού Ίωάννου Προδρόμου,
κατα τήν ΙΖ’ έκατονταετηρίδα, όιετηρήθη εν
τελώς ά·έπαφος καί αλώβητος. Καίτοι δέ άρχικώς ή Μονή τού Ίωάννου Παλαιολόγου ήτο
αφιερωμένη είς Ίωάννην τόν Πρόδρομον, προ αρ
χαιότατων χρόνων ήτο γνωστή υπο το Ονομα
Μονή τή ; Θεοτόκου, πιθανώτατα ένεκα τού κομ
ψού ναΐσκου, ον ε'κτισεν ή Μαρία Κομνηνή είς
τιμήν τής Παναγίας. Κ α τά τήν δευτέραν άνακαίνισιν τής Μονής περί τά τέλη της τελευταίας
έκατονταετηριδος άνεκαλυψαν έν τοίς έρειπίοις
τά τεμάχια τής επιγραφής τής βασιλικής πύ
λης, είς ήν διά μεγάλων γραμμάτων τών χρό
νων των Παλαιολογων άνεγραφετο το όνομα τοϋ
αϋτοκράτορος:
Ι ω ά ν ν η ς έν Χ ρ ι σ τ ώ π ι σ τ ό ς β α σ ιλ ε ύ ς κ α ί
α ύ τ ο κ ’. ά τ ω ρ

Ρ ω μ α ίω ν , ό ΙΙα λ α ιο λ ό γ ο ς .

["Ε π εια ι συνέχεια ].
Μ ειάρρασις

-------------

Δ . Μ.

ιΒ I Ο · ! ^ . ------------------

Ε σχάτω ς εΰρεθη και κατετίθη έν τφ ταχυδρομικω
μουσεφ τοϋ Βερολίνου επιστολή, σταλεΐσα προ εκα
τόν περίπου ετών εκ Φιλαόελςείας τν^ς ’Αμερικής
είς τινα γερμανικήν πόλιν. Έ κ τών έπί τού οακέλλου αότής σημειώματα)« εμφαίνε-αι ο:ι έπληρώθησαν
ταχυδρομικά τέλη 23 δρ. καί 25 λεπτά. Σήμερον
' πληρώνονται μόνον 25 λεπτά.
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Ιίρο έτών τινων ε”ζη, εις τι κτήμά του, b Κύ
ριλλος ΓΙετρόβιτζ Τρογεκούρωφ, είς τών παλαιών
’ Ρώσσων αρχόντων. Τ α πλούτη του,το έπίσημ,ον
του γένους καί αϊ σχέσεις αύτοϋ, τ ώ προσεπόριζον μεγάλην ίσχύν είς τήν επαρχίαν εκείνην, έν
ή εύρίσκετο το κτήίμά του. Διαφθαρείς έκ των
κολακειών τών περί αύτόν, είχεν απόκτηση την
έξιν να δεικνύη τό βίαιον τοϋ χαρακτήρός του,
καί πάσας τάς φαντασιοπληξίας διανοίας ίκανώς
περιωρισμένης. Οί γείτονες ϋπέκυπτον άγογγύστως καί είς τάς έλαχίστας αύτοϋ ιδιοτροπίας,
οί δε δηριόσιοι υπάλληλοι είς ¡/.όνον τό όνομά του
έτρεμον. Ό Τρογεκούρωφ έδέχετο πάντα τής
δουλοπρεπείας τ ά δείγματα ώς φόρον όφειλόμενον αύτώ. Ή οικία του ήτο πάντοτε πλήρης
ξένων, προθύμως συμμεριζομένων τάς θορυβώδεις
εστιν δτε δέ καί σκανδαλώδεις διασκεδάσεις τοϋ
όκνηροϋ άρχοντος. Ούδείς έτολρια ν’άρνηθή πρόσκλησίν του, ούδέ ήδύνατο, είς γνωστάς ημέρας,
νά ¡/.ή το» προσφέρη τό όφειλόμενον σέβας, έπισκεπτόμενος αύτόν είς τό χωρίον ΓΙοκρόφσκαν.
Ό Τρογεκούρωφ ήτο λίαν φιλόξενος, ¡α’ ολην δέ
τήν εκτάκτως ίσχυράν του κράσιν, δίς τής έβδομάδος έπασχεν έκ πολυφαγίας, καί καθ’ έσπέραν εύρίσκετο έν ευθυμία.
Έ ργον είχεν ό κτηματίας τής Ποκρόφσκας νά
περιτρέχη συχνάκις τάς έκτεταμένας του κτή
σεις έν πότοις καί άδιαλείπτω ευωχία, καθεκάστην σοφιζόμενος πανουργίας, ών θύμα έγίνετο
πρό πάντων μέν νέος τις γνώριμος, ά λ λ ’ ενίοτε
καί αύτοί οί παλαιοί του φίλοι, εξαιρέσει ένός
καί μόνου, τοϋ Άνδρέου Γαβρίλιτζ Δουβρόφσκη.
Ό Δουβρόφσκης ούτος, πρώην ύπολοχαγός τής
φρουράς, καί κύριος έπτακοσίων ψυχών ( 1 ), ήτο
ό πλησιέστερός του γείτων. Ό Τρογεκούρωφ, ά λαζών είς τάς σχέσεις του καί μετά τών έπισημοτέρων, έσέβετο τόν Δουβρόφσκην, άν καί
πτωχόν. Ά λ λ ο τ ε είχον συνυπηρετήση είς τόν
στρατόν, έγνώριζε δέ ό Τρογεκούρωφ έκ πείρας
τό άνυπόμονον καί αποφασιστικόν τού χαρακτήρος εκείνου· αί περιστάσεις τούς είχον χωρίση έπί
πολύν καιρόν, καί b μέν Τρογεκούρωφ προώδευσε
ταχέως, ό δέ Δουβρόφσκης, καταστραφείς σχε
δόν ΰλικώς, ήναγκάσθη νά λάβη τήν άφεσίν του,
καί νά έγκατασταθή είς τό μόνον έναπομεϊναν
αΰτώ κτήμα. Ό Τρογεκούρωφ μαθών ταύτα,
τ ω προσέφερε τήν προστασίαν του, άλλ’ b Δου4 Πρό τής ά ικ λ ιυ β ιρ ώ σ ίω ; των δουλοπαροίκων, γινομένης χ χ τ * τό ί 8 6 1 ίπ ί Ά λ ιξά ν ίρ ο ν Β ' ίχ τοΰ, άριβμού τών
δούλων (ψυχών) ίρα(ν»το ή β η μ ιν τιχ ό τη ; τών χτήαιων τού
ρώβου χ τη μ α τίο υ . Σ η μ . τοϋ Μ ετ .
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βρόφσκης τόνηύχαρίστησε, καί έμεινε πένης καί
ανεξάρτητος. Μετά τινκ εντη, b Τρογεκούρωφ,
παραιτηθείς τής ύπηρεσίας μέ τον βαθμόν στρα
τηγού, μετέβη είς τά κτήμ ατά του, όπου καί
μ ετά χαράς έπανείδον άλλήλους οί δύο φίλοι.
Έ κ τοτε έβλέποντο καθ’ έκάστην, b Τρογεκούρωφ
δέ b μή άξιώσας έπισκέψεώς του ποτέ κανένα
έσύχναζεν είς τόν οίκίσκον τού αρχαίου του συν
τρόφου. Συνηλικιώται, τής αύτής τάξεως, καί
τής αύτής τυχόντες παιδεύσεως, ώμοίαζον έν μέρει τόν χαρακτήρα καί τάς κλίσεις, είς τινας δέ
περιστάσεις τοίς Ιλαχεν απαράλλακτος κλήρος·
νυμφευθέντες έξ έρωτος άμφότεροι, μ ετ’ ού πολύ
ε’χήρευσαν, άφού απέκτησαν άνά εν τέκνον έ
καστος. Καί b μ.έν υιός τού Δουβρόφσκη έξεπαιδεύετο είς Πετρούπολιν, ή δέ θυγάτηρ τού Τρο
γεκούρωφ κατ’ οίκον, καί b τελευταίος ούτος έ
λεγε συχνάκις τ ώ Δουβρόφσκη-— "Ακούσε, α 
δελφέ Ά νδρέα Γαβρίλιτζ, όταν b Βλαδίμηρός
σου εύρη στάδιον, θά τοϋ δώ σω τήν Μάσαν.
καί άς έχη μόνον τά ρούχα πού φορεί. Είς ταύτα
b Δουβρόφσκης άπεκρίνετο κινών τήν κεφαλήν·
— Ό χ ι , Κύριλλε Πετρόβιτζ, b υιός μ.ου δέν είνε διά τήν Μαρίαν Κυρίλλοβναν. ΙΙτο»χός μικροευγενής, προτιμότερον νά εύρη σύζυγον όμ.οίκν
του, καί νά είνε είς τόν οίκόν του κύριος, παρά
νά γείνη υπηρέτης νέας χαϊδεμένης.
Παντες έφθόνουν τήν αρμονίαν, ήτις έπεκράτει μεταξύ τοϋ άλαζόνος Τρογεκούρωφ, καί τού
ταπεινού γείτονός του, έθαύμαζονδέ τήν τόλμην
τοϋ τελευταίου ύσάκις, είς τό γεύμα, παρά τώ
Τρογεκούρωφ, έξέφραζεν έλευθέρως τήν γνώμην
του, άδιαφορών αν αϋτη άντέκειτο είς τήν γνώ
μην τοϋ οικοδεσπότου. Καί είχον μέν ζητήση νά
τόν μιμηθώσι καί τινες άλλοι, όπως έξέλθωσι
τής όφειλομένης ύπακοής, ά λ λ ’ b Τρογεκούρωφ
τούς έφόβισε τόσον, ώστε άφήκαν είς τό έξής
πάσαν τοιαύτην άπόπειραν, καί μόνος b Δουβρόφ
σκης έμεινεν ε’κτός τοϋ γενικού νόμου. Ά λ λ : ά | πρόοπτον συμ.βεβηκός έτάραξεν αίφνης τήν ύπάρ! χουσαν άρμονίαν, καί μετέβαλε τά πάντα.
Ήμ.έραν τινά, άρχομένου τοϋ φθινοπώρου, ö
; Τρογεκούρωφ ήτοιμάζετο δι’ έκδρομήν. Τήν πα
ραμονήν είχε δοθή διαταγή είς τούς κυναγωγούς
] καί ιπποκόμους νά ώσιν έτοιμοι είς τά ς πέντε τής
! πρωίας. Ή σκηνή καί τό μαγειρεϊον είχον προα1 ποσταλή είς τό μέρος όπου έμελλε νά παρατεθή
ί τό γεύμα. Ό οικοδεσπότης καί οί ξένοι μετέβησαν είς το κυνοτροφεϊον, οπου πλείονες τών πεντακοσίων θηρευτικών κυνών έζων έν μέσω άφθο
νου τροφής καί περιποιήσεων. Έκεί ύπήρχε καί
ι θεραπευτήριο/ διά τούς ασθενείς κύνας, ύπό τήν
j επιστασίαν τού χειρουργού Τιμόσκα, καί μέρος
ί ιδιαίτερον όπου αί θήλειαι ε'τρεφον τά μικρά των.
j Ό Τρογεκούρωφ ύπερηφανεύετο διά τό κάλλι| στον τούτο κυνοτροφεϊον, καί πάντοτε έκαυχάτο
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δΓ αύτό ενώπιον τών ξένων του, ών τινες τό | ποτού, ώργίσθη, καί ε"στειλεν έκ δευτέρου τόν
αύτόν ύπηρέτηνμ,έ εντολήν νά εϊπη τώ Δουβρόφ
είχον έπισκεφθή τούλάχιστον δι’ εικοστήν φοράν.
Έ χ ω ν περί αύτόν τούς ξένους του, περιήρχετο ' σκη,, ότι, άν αύθωρεί δέν ήρχετο νά διανυκτερεύση είς Ποκρόφσκαν, b Τρογεκούρωφ θά έπαυε
τό κυνοτροφεϊον, συνοδευόμενος ύπό τοϋ Τιμόσκα
καί τών κυριωτέρων κυναγωγών, ϊστατο ε”μπρο- | τού λοιπού πάσαν μετ’ αύτοϋ σχέσιν. Ό ύπηρέσθεν φωλεών τινων, τό μέν έρωτών περί τής ύ— I της άνεχώρησεν έκ νέου, b δέ Τρογεκούρωφ, έγερθείς τής τραπέζης, απέλυσε τούς ξένους, καί
γειας τών άσθενών, τό δέ έπιφέρων παρατηρή
άπεσύρθη είς τόν κοιτώνά του.
σεις, κατά τό μάλλον ή ήττον αύστηράς καί
Τήν επιούσαν, ή πρώτη του έρώτησις ήτο άν
δικαίας, καί καλών τούς γνωρίμους κύνας ϊνα
b Δουβρόφσκης εύρίσκετο έκεϊ. Είς άπάντησιν τώ
τούς Οωπεύση καί συνομιλήση μ ετ’ αύτών. Οί
έπέδωκαν επιστολήν, ήν b Τρογεκούρωφ διέταξε
ξένοι έθεώρουν χρέος των νά θαυμάζωσι τό κυτόν γραφέα του ν’ άναγνώση, καί ήτις διελάμνοτροφεΐον τοϋ Τρογεκούρωφ, μ-όνοςδέ ό Δουβρόφ
βανε τά έπόμ.ενα·
σκης έσίγα καί έσκυθρώπαζε· κυνηγός έμπαθής,
δέν είχε τά μέσα νά κρατή πλείονας τών τριών
κυνηγετικών κυνών, καί ήσθάνετό τινα φθόνον
είς τήν θέαν τοϋ μεγαλοπρεπούς τούτου κυνοτροφείου.
— Τί τά καταίβασες, άδελφέ ; ή δέν σ άρέσει τό κυνοτροφεϊον μ ου ; ή ρώτησε ν ό Τρογε
κούρωφ.
— Ό χ ι, άπήντησεν άποτόμως ό Δουβρόφ
σκης· τό εύρίσκω άπεναντίας θαυμάσιον, καί δέν
πιστεύω οί άνθρωποί σας νά ζούν τόσον καλά,
όσον οί σκύλοι σας.
ΙΙροσβληθείς, είς τών κυναγωγών, είπε— Έ μεΐς, δ ό ξα σοι ό θεός, δ ιά τήν ζω ή μας
δέν έχομε παράπονα, άς ήνε καλά ό άφέντηςή άλήθεια δμ.ως είνε, πώς μερικοί άφεντάδες μ'
εύχαρίστησι θά άλλάζανε τό σπίτι των μέ τήν
πρώτη σκυλοφωλιά εδώ· καί πλειό χορτασμένοι
θά ήτανε καί πλειό ζεστοί.
Είς τήν αυθάδη παρατήρησιν τού δούλου
του, ό Τρογεκούρωφ άνεκάγχασε θορυβωδώς, τόν
έμιμήθησαν δέ καί οί ξένοι του, άν καί ήσθάνοντο, ότι ή άστειότης τού δούλου ήδύνατο καί
είς αύτούς ν’ άναφέρηται. *0 Δουβρόφσκης ώ χρίασε, καί δέν έπρόφερε λέξιν, ωφεληθείς δ ’ έκ
τής άπροσεςίας τού Τρογεκούρωφ ένησχολημ-ένου
είς τήν έξέτασιν νεογεννήτων τινών σκυλάκων, έγένετο άφαντος, χωρίς ύπ’ ούδενός νά π α ρατηρηθή.
Έπιστρέψας μετά τών ξένων του έκ τού κυνοτροφείου, ό Τρογεκούρωφ έκάθησεν είς τό δεϊπνον, τότε δέ μόνον παρετήρησεν ότι έλειπεν ό
Δουβρόφσκης. Είς τήν έρώτησίν του οί άνθρω
ποι άπήντησαν, ότι ο Ανδρέας Γαβρίλιτζ άνεχώρησεν, ό δέ Τρογεκούρωφ αμέσως διέταξε νά
τρέξωσι κατόπιν του, καί νά τόν άναγκάσωσι
νά έπιστρέψη άφεύκτως. Ούδέποτε είχε κυνηγήση
άνευ τοϋ Δουβρόφσκη, πεπειραμένου καί λεπτού
έκτιμητοϋ τών κυνικών άρετών, καί κριτού ά λανθάστου είς πάσας τάς περί κυνηγεσίου φιλονεικίας. Ό άποσταλείς υπηρέτης έπανήλθεν ένώ
άκόμη τό δεΐπνον έξηκολούθει καί άνεκοίνωσε
τ ώ κυρίω του, ότι ό Δουβρόφσκης ήρνήθη νά επιστρίψη. Ό Τρογεκούρωφ, θερμανθείς έκ τού

Κύριέ μου,
«Τ ότε μόνον αποφασίζω νά έλθω είς ΙΙοκρόφσκαν, άν μέ στείλετε τόν δοϋλόν σας Π αραμόσαν νά ζητήση συγχώρησιν από έμέ δέν έξαρτά τα ι νά τόν τιμωρήσω ή όχι. Είς έμέ διόλου
δέν αρέσουν αί αστειότητες τών δούλων σας,
άλλά καί άπό σάς τόν ίδιον δέν τάς ύποφέρο»,
διότι έγώ δέν είμαι γελωτοποιός, άλ λά παλαιός
εύγενής. Τ αύτα καί μένω πρόθυμος θεράπων

'A riipiac Αουβρόρσχης.Ό
Κ ατά τάς περί έθιμοταξίας έπικρατούσας ι
δέας, τοιαύτη έπιστολή σήμ-ερον θά ήτο λίαν
άπρεπης* τόν Τρογεκούρωφ όμως δέν παρώργισε
τό ϋφος, άλλ’ ή ούσία αύτής.
— Π ώς, άνέκραξε πηδήσας έκ τής κλίνης άνυ·
πόδητος· νά τού στείλω τούς άνθρώπους μου νά
τούς τιμ.ωρή ή νά τούς συρχωρή ! Καί τί λοιπον
ένόμισε ; καί ήξεύρει μέ ποιον έχει νά κάμη ;
έγώ θά τού δείξω τί θά είπή νά τ ά βάλη μέ
τόν Τρογεκούρωφ.
Ένδυθείς έν τάχει, άνεχώρησε μετά τής συ
νήθους πομπής- άλ λά τό κυνήγιον δέν έπέτυχε,
καί τό γεΰμ,α δέ ύπό τήν σκηνήν άπέτυχεν έπίσης, ή τούλάχιστον δέν ήρεσε τω Τρογεκούρωφ,
όστις έδειρε τόν μάγειρον, ύβρισε τούς ξένου;
του, έπιστρέφων δέ μετά τής συνοδίας του διήλθεν έπίτηδες διά τών άγρών τού Δουβρόφσκη.
Β'
ΙΙαρήλθον ήμέραι τινές, ή δέ μεταξύ τών δύο
J γειτόνων έχθρα δέν κατηυνάζετο. Ό Δουβρόφ
σκης δέν έφάνη πλέον είς τήν Ποκρόφσκαν, b δέ
Τρογεκούρωφ, μή ύποφέρων τήν κυριεύουσαν αύ| τόν άνίαν, έδείκνυε τό πεϊσμά του διά τών πλέον
| ύβριστικών εκφράσεων αί'τινες, χάρις είς τόν ζή
λον τών έκεϊ εύγενών, έφθανον μέχρι τοϋ Λουβρόφσκη διωρθωμέναι καί έπηυξημέναι. Ούτως
είχον τά π ράγμ ατα, ότε νέα τις περίστασι:
: έξήλειψε καί τήν τελευ^αίαν πρός συμφιλίωσιν
j ελπίδα.
’ Ημέραν τινά ό Δουβρόφσκης περιήρχετο τό
μικρόν του κτήμα, ότε, πλησιάσας είς τό έκ
I σημϊίδών δάσος του, ήκουσευ αίφνης κτύπτΛίς πι-
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λέκεως, καί μετά τινας στιγμάς τριγμόν πεσόντος δένδρου διευθυνθε·; αμέσως πρός το μέρος
έκεϊνο, εύρέθη :νώπιον χωρικών τ ι ς ΙΙοκρ'.φσκα:.
κλεπτόντων τά δένδρα του Φωραθέντες, έττειρχθησαν να τραπώσιν εις φυγήν, άλλ’ ό Δουβρόφ
σκης, τή {Ιου,θεία του άμαξηλατου, συνέλαβεν
ένα εξ αυτών, τόν έδεσε καί τόν άπήγαγεν.
Έκτος τούτου έμειναν εις χεΐρας του νικητού, ώς
λάφυρα, δύο εχθρικοί ίπποι. Τόν Δουβρόφσκην
κατείχεν άμετρος θυμός· ποτέ πρότερον οί άνθρωποι του Τρογεκούρωφ, αν καί γνωστοί κα
κούργοι, δέν είχον τολμήση να παρανομήσοισιν
έντό; τών κτημάτων του, γνωρίζοντες τάς στενάς
αύτοϋ μετά τού κυρίου των σχέσεις· τώρα δέ ο
Δουβρόφσκη; ειδεν, ότι ωφελούνται ε’κ τής μετα
ξύ αύτοϋ καί τοϋ γείτονας του ρήξε,ι):, καί άπεφάσισε, παρά τάς γενικάς περί τού δικαίου τοϋ
πολέμου παραδεδεγμένα; ιδέας. νά τιμωρήση
τόν αιχμάλωτον του δ·ά ^αβδισμών, τού; δέ
ίππους νά κρατήση προς ίδιον όφελος.
Αύθημερόν ή περί τοϋ συμβάντος φήμη έφθασεν εις τά ώ τα τοϋ Τρογεκούρωφ, δστις έγεινεν
έξω φρενών, και εις την πρώτην του ορμήν ήθέλησε μ ετά τών ανθρώπων του νά έπιπέση κατά
τής Κηστβνιέφκας (ούτως ώνομάζετο τό ‘/ωρίον
τοϋ γείτονας ταυ,) νά την λεηλατήση, καί νά πολιορκήση τόν κυρίαν αύτής εντός τής ίδιας του
έπαύλεως. Τ ά ταιαϋτα ανδραγαθήματα δέν ήσαν σπάνια δ·.’ αύτόν· αίφνης όμως έσοφίσθη άλ
λο τι. Έ νω περιήρχετο μέ βαρέα βή μ ατα την
αίθουσαν, είδεν αϊφν/ις έκ τοϋ παραθύρου τρίϊππον άμαξαν σταθείσαν παρά την αύλείαν θύρανάνθρωπός τις, φέρων μανδύαν έκ χονδρού υφά
σματος, έξήλθε τής άμάξης, καί έπορεύθη πρός
τό οίκημα τού οικονόμου. Ό Τρογεκούρωφ έγνωρισε τόν παρεδρον Σαβασκιν, δν καί διέταξε νά
προσκαλεσωσι . Μετ’ ολίγον ό Σαβασκιν ϊ στατο ενώπιον τού 'ΓρΟνγεκούρωφ καί ταπεινώς
προσκυνών άνέμενεν εύλαβώς τάς διαταγας του.
— Καλώς ή λ θ ε ς . . . . Έλησμόνησα πώς σέ
λένε, είπεν ό Τρογεκούρωφ· διατι ήλθες ;
— Έπήγαινα εις τήν πόλιν, έξοχώτατε, άπήντησε Ο Σαβάσκιν, καί ήλθα νά μάθω άπότόν
Ίβάν Δαμιανιτζ, άν ύπάρχη καμμία διαταγή.
— Εις τήν ώραν ήλθες. . .
πάρε ρακί καί άκουσε.

Σέ

χρειάζομαι·

Τόσον φιλική ύποδεξίοισις έξέπληξεν εύαρέστως τόν παρεδρον όθεν ήρνήθη νά πίη, καί ήτοιμάσθη ν’ άκουση τον Τρογεκούρωφ μετά με
γίστης προσοχής.
— Έ χ ω ένα γείτονα, είπεν ό Τρογεκούρωφ,
μικροκτηματίχν, ένα αυθάδη, καί θέλω νά τοϋ
πάρω τό κτήμα τ ο υ .. . . πώς σού φαίνεται;
— Έ ξοχ ώ τα τε. ύπαρχουν τίποτε έγγραφα ;
— Άνοησίαες μοϋ λ έ ς ,, τί έγγραφα; τό ζ ή -
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τη μα είναι νά παρθή τό κτήμα καί μέ έγγραφα
καί χωρίς έγγραφα.
|
— Έ ξοχ ώ τα τε. δύσκολον πράγμα.
— Συλλογίσου, αδελφέ, προσπάθησε νά εϋρης
τόν τρόπον.
1

— "Αν, π. χ. ξοχώτατε, ήτο δυνατόν μέ
! κανένα τρόπον νά λαβητε εις τήν κατοχήν σας
} τό έγγραφον τής ιδιοκτησίας, δυνάμει τού όποιου
εκείνος κατέχει τό κτήμ ά του, τότε β έ β α ι α ...
— Κ αταλαμ βάνω , άλλά δυστυχώς όλα τά
έγγραφά του έκαησαν τόν καιρόν τής πυρκαϊάς.
— Πώς, έξοχώτατε ; τά έγγραφά του έκάησαν ; άλλά τότε τί καλλίτερου θέλετε ; εις τοιαυτην περίστασιν ένεργεϊτε κατά τόν νόμον, καί
καί χωρίς αμφιβολίαν θά εύχαριστηθήτε πληρέ
σ τα τα.
— Ν ο μ ί ζ ε ι ς ;.., Κύτταξε λοιπόν, έγώ β α 
σίζομαι εις τόν ζήλον σου, καί νά ήσαι βέβαιος
δ τι θά σ ’ ευχαριστήσω.
Ό Σαβασκιν χαιρετίσας έξήλθεν,έκτοτε δέ
παρεδόθη δλος εις τήν ύπόθεσιν, καί τόσον δεξιώς ένήργησεν, ώστε ακριβώς μετά δύο έβδομ άδας ό Δουβρόφσκη; προσεκλήθη νά έμφανισθή
εις τό δικαστήριον, καί παρουσιάση τά έγγραφα,
δυνάμει τών όποιων κατέχει τό χωρίδιον Κηστενιέφκαν.
Ό Δουβρόφσκης έξεπλάγη μεγάλως, καί αύθημερόν έγραψεν εις άπάντησιν απότομον έκθεσιν,
έν ή έδήλου ότι τό χωρίον Κηστενιέφκα έκληρονόμησε παρά τοϋ μακαρίτου πατρός του, ότι τό
κατέχει δυνάμει τοϋ κληρονομικού του δικαιώ
ματος, ότι μέ τόν Τρογεκούρωφ δέν έχει νά μοιραση τίποτε, καί τέλος οτι πάσα ξένη άπαίτησις, άφορώσα τήν ιδιοκτησίαν του αύτήν, είνε
απάτη καί δόλος.
Ή έπιστολή αϋτη ηϋχαρίστησε λίαν τόν πάρεδρον Σαβασκιν, δστις είδεν έξ αύτής πρώτον
δτι ό Δουβρόφσκη; είναι άπειρος εις τάς τοιαύτας ύποθέσεις, καί δεύτερον οτι άνθρωπον τόσον
εύερέθιστον καί απρόσεκτου θά δυνηθή ευκόλως
νά έμπλεξα,, βάλλων αύτόν εί; δύσκολον θέσιν.
Μετά ταϋτα ό Δουβρόφσκης, έςετάσας απαθώς
τήν έρώτησιν ήν τω άπέτεινον, είδεν δτι ήτο
ανάγκη ν’ άπαντήση ακριβέστερα- οθεν συνέταξεν έσκεμμένως έτερον έγγραφον, δπεο όμως
: κατόπι/έκριθη ανεπαρκές.
Ή ύπόθεσις παρετείνετο, Πεποιθώς εις τό δίί καιόν του, ό Δουβρόφκης ολίγον περί αύτής έ| φρόντιζε· δέν είχεν ούτε τήν έπιθυμίαν ούτε
την δύναμεν νά έςοδεύη, πρώτος δέ αύτός έσκωπτε τό ελαστικόν τής συνειδήσεως τών δημο
σίων υπαλλήλων, και ή ιδέα τοϋ νά γείνη θύμα
δόλου δέν τώ έπήρχετο κ ατά νοϋν. Ά λ λ ά και ό
Τρογεκούρωφ ολίγον έσκέπτετο περί τής έπιτυχίας τής ύτοθέσεως. Ά ν τ ’ αύτοϋ ένησχολείτο ό
I Σαβασκιν, ενεργών έπ όνόματι του, φοβίζων καί
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δωροδοκών τού; δικαστάς, έξηγών δέ τά αύτοκρατορικά διατά γμ ατα κ ατά τό δοκοϋν αύτω.
Όπωσδήποτε, έν ίτει 1 8 . . . τήν ένάτην Φεβρουαρίου, ό Δουβρόφσκης προσεκλήθη, διά τής
αστυνομίας τής πόλεως, νά έμφανισθή εις τό πρωτοδικείον *** ό’πως λάβη γνώσιν τής άποφάσεως,
εις τήν μεταξύ αύτοϋ καί τού στρατηγού Τρογεκούρωφ ύπόθεσιν περί τού διαφιλονεικουμένου
κτήματος, καί ύπογράψη τήν εγκρισιν αύτοϋ, ή
τάνάπαλιν. Αύθημερόν ό Δουβρόφσκης άνεχώρησε διά τήν πόλιν, άλ λά προδραμών ό Τρογε
κούρωφ διήλθεν ένιόπιόν του, προσέβλεψαν δέ
άλλήλους ύπεροπτικώς, καί ό Δουβρόφσκης παρετήρησεν έπί τών χειλέων τού άντιδίκου του
σκληρόν μειδίαμα.

| τούτοι; ό Δουβρόφσκης ήσθένησε, προσκληθείς
δέ ό έκεϊ ιατρός (κατά τύχην ούχί πολύ ά μ α θής) τόν άφήμαξεν αμέσως διορίσας συγχρόνως
έπίθεσιν βδελλών καί έκδορίων πρός τό έσπέρας
ό ασθενής ήτο καλλίτερα, καί τήν έπαύριον τόν
έστειλαν εις τό χωρίον του, δπερ σχεδόν δέν τω
1 ανήκε πλέον.

Παρήλθεν ολίγο; καιρός, άλ λ' ή ύγεία τού
ασθενούς Δουβρόφσκη δέν έβελτιοϋτο. Καί ναι
μέν ή παραφροσύνη δέν είχε πλέον έπαναληφθγ,
1 αί δυνάμεις του δμως προφανώς ήλαττούντο.
Ά φ ήσας τάς συνήθεις του ένασχολήσεις, σπανίως
| έξήρχετο τοϋ κοιτώνό; του, καί έπί όλοκλήρους
ημέρας έμενε βυθισμένος εις σκέψεις. Ή ΓεγόΦθάσας εις τήν πόλιν, ό Δουβρόφσκης κατέ- ] ροβνα,άγαθή γραία, παιδοκόμος άλλοτε τοϋ υίοϋ
θ.υσε παρά τινι γνωρίμω του έμπόρω, παρ’ ψ καί
του, έφρόντιζεν ήδη περί αύτοϋ τού ίδιου, ώς
διενυκτέρευσε, τήν πρωίαν δέ τής έπιούσης ένεπερί βρέφους· τ ω ένθύμιζε τήν ώραν τού φαγη
φανίσθη εις τό δικαστήριον, οπού ούδενός έπέτού καί τοϋ ύπνου, τω ε'διδεν ή ίδια τήν τρ ο συρε τήν προσοχήν. Κατόπιν έφθασε καί ό Τρογε
ήv του, καί τόν έβοήθει νά κατακλιθή. Ό Δουκούρωφ, δν τά μέλη έδέχθησαν δουλοπρεπέσταρόφσκης ύπήκουεν αύτή καί μόνον μ ετ’ αύτής
τα, καί τ ω προσέφερον θρανίου, άπό σέβας πρός
συνεκοινώνει. Δέν ήτο εις θέσιν νά σκεφθή περί
τον τίτλον, τά έτη, καί τόν σωματικόν του όγ
τών ύποθέσεών του, ή δέ Γεγόροβνα είδε τήν
κον, ένώ ό Δουβρόφσκης όρθιος, έστηρίζετο έπί
ανάγκην νά γνωστοποιήση τά διατρέξαντα εις
τού τοίχου Έν τφ μέσω βαθείας σιγής ό γραμτόν νέον Δουβρόφσκην, ΰπηρετοϋντα εις έν τά γμ α
ματευς άνέγνω τήν άπόφασιν. ’Αφού δ ’ ίσιώπητού πεζικού τής φρουράς καί εύρισκόμενον τότε
σεν, ό πάρεδρος ήγέρθη, καί αποταθείς μετά βα
εις Πετρούπολιν. "Οθεν άτοσπάσασα φύλλον χάρ
θείας ύποκλίσειος πρό; τόν Τρογεκούρωφ, τόν προτου έκ τού βιβλίου τών έξόδων, ύπηγόρευσεν εί;
σεκάλεσε νά ύπογράψη. Ό θριαμβεύων Τρογε
τόν μάγειρον Χ αρίτωνα, τόν μόνον έγγράμμακούρωφ ε’ λαβεν έκ τής χειρός του τόν κάλαμον,
τον τοϋ χωρίου, έπιστολήν, ήτις καί αύθημερόν
καί διά τής ύπογραφήςτου έδήλωσε τήν πλήρη
έστάλη εις τό ταχυδρομείου.
αύτοϋ εύαρέσκειαν.
Είναι ήδη καιρός νά γνωρίση ό αναγνώστης
τόν άληθή ήρωα τής διηγήσεώς μας.
Έ λθεν ή σειρά τοϋ Δουβρόφσκη. Ό γραμμαΌ Βλαδίμηρος Δουβρόφσκης εξεπαιδεύετο εις
τεύς τ ώ παρουσίασε τό έγγραφον, άλλ εκείνο;
τήν στρατιωτικήν σχολήν τών εύγενών, όπόθεν
ίστατο μέ τήν κεφαλήν κάτω νεύουσαν. Ό
είχεν έξέλθη μέ βαθμόν ύπαξιωματικού τής φρου
γραμματεύς έπανέλαβε τήν πρόσκλησιν νά ύπο
ράς.Ό πατήρ του δέν έφείδετο ποσώς χρημάτων
γράψη τήν εγκρισιν ή τήν αποδοκιμασίαν αύτοϋ,
διά τήν αξιοπρεπή συντήρησιν τού υίοϋ του, δστις
ίάν, παρ’ έλπίδα, φρονή ότι έχη δίκαιον, καί
όρμητικοϋώνχαρακτήροςκαί φιλόδοξος,ηύχαρίστει
σκοπεύη νά έφεσιβάλη τήν ύπόθεσιν.
τάς Ιδιοτρόπους ορέξεις του, έπαιζεν, έδανείζετο
Ό Δουβρόφσκης έσιώπα . . . Αίφνης ήγειρε τήν
καί
ούδόλως περί τοϋ μέλλοντος μερίμνων, ώνεικεφαλήν, οί οφθαλμοί του έξήστραψαν, έκρουσε
ροπόλει
ένίοτε, δτι θάττον ή βράδιον, θά εϋριδιά τού ποδό; του τό έδαφος, καί ώθήσας ίσχυσκε
πολύφερνον
νύμφην.
ρώς τόν γραμματέα, τόν έρριψε κατά γής, είτα
'Εσπέραν
τινά
είχβν συνίλθη πάρ’ αύτώ αξιω 
δέ, άρπάσας τό μελανοδοχείου, έτίναξεν αύτό
ματικοί
τινις
καί
διεσκέδαζον έξηπλωμένοι καί
κατά τής κεφαλής τού παρέδρου. Φρίκη κατέ
καπνΐζοντες,
δτε
ό
θαλαμηπόλος του Γρήσας
λαβε πάντας· εί; τόν θόρυβον οί φύλακες ε'δρατ ώ ίπίδωκεν έπιστολήν, ής ή επιγραφή καί ή
μον, καί μετά κόπου ήδυνήθησαν, σύροντές τον,
σφραγίς έξέπληξε σφόδρα τόν νεανίαν. Ό θεν ά νά τόν όδηγήσωσι μέχρι τού έλκήθρου του. Ό
ποσφραγίσας αμέσως αύτήν, άνέγνωσε τά ακό
Τρογεκούρωφ έξήλθε κατόπιν, συνοδευόμενο; ύπό

f

τών μελών τοϋ δικαστηρίου Ή αιφνίδια παρα
φροσύνη τοϋ Δουβρόφσκη ίσχυρώς έπε'δρασεν έπί
τής φαντασίας του, καί ούδεμιάς καλής λέξεως
ήζίωσε τού; δικαστάς, οϊτινες άνίμενον τάς εύχαριστίας του, άνεχώρησε δ ' αμέσως εις Ποκρόφσκαν, αισθανόμενο; τύψεις συνειδότος, καί μή
έντελώς ικανοποιημένος έκ του θριάμβου του Έν

λουθα .
«Κύριέ μας Βλαδίμηρε Ά νδρέϊτζ, έγώ ή
δ ά δ ά σου, τολμώ νά σοϋ .γράψω διά τήν ύγεία
τοϋ πατέρα σου. Είναι πολύ άσχημα, καμμία
φορά παραμιλεϊ, καί δλη τήν ήμέρα κάθεται σάν
μικρό παιδάκι— καί είνε στού Θεού τό χέρι καί
ή ζωή καί ό θάνατός μ α : — Νά έλθης έδώ.
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καλό μου παλληκάρι· έμεϊς θά σού στείλωμε
καί άλογα ei; τήν Α μ μουδιά. ’Ακούεται, πώς
τό Κριτήριο έρχεται νά μάς παραδώσγι δλους είς
την εξουσία τού Τρογεκούρωφ, διότι λένε είμα
στε έδικοί του— μα εμείς άπο τά παληά χρό
νια είμαστε έδικοί σας— καί ποτέ τέτοιο πράγ
μ α δέν τό ακούσαμε. ’ Εσύ αύτού ei; ττιν 11ετρούπολι είμπορεΐς ν' άναφερθής είς τον πατέ
ρα τον βασιλέα μας, νά μή μάς αδικήσουν Μένω
ή πιστή σου δούλα Ά ρή να Γεγόροβνχ Βουζιρόβα.»
Ό Βλαδίμηρος Δουβρόφσκης μετά συγκινήσεω; άνέγνωσε τρις καί τετράκις τ ά ; ασυνάρτη
τους τα ύ τα ; γραμμχς. Είς μικράν ηλικίαν ειχε
μείνγ) ; ρφανός μητρός, μόλις δε γνωρίσας τόν π α 
τέρα του, οκταετής εστάλη είς Πετρούπολιν.
Ούχ ήττον ήτο μετ' αύτού νοερώς σ,,νδεδεμένος,
και τοσούτω μάλλον ήγάπ α τη ν οικογενειακήν
ζωήν, όσω όλιγώτερον είχεν άπολαύστ) των ήρέμων αυτής θελγήτρων.
Ή ιδέα τού ν’ άπολέση τον πατέρα του τώ
έπροζένει βαρεϊάν οδύνην, ή δέ θεσις τού δύσμοι
ρου ασθενούς, ήν έμάντευεν εκ τή ς ληφθείσης ε
πιστολής, τόν ετλήρου φρίκης. Έ φανταζετο τον
πατέρα του, είς τό αφανές χωρίον του, έγ κ α τα λελειμ-αένον είς τάς χεϊρας γραίας ευήθους και
των υπηρετών,. . απειλούμενου ΰπό συμφοράς
τίνος, και φθινοντα, άνευ βοήθειας, έν όδύναις
σωματικαΐς καί ψυ/ικαϊς. Ό Βλ.αδιμηρος έμεμφετο εαυτόν διά τήν ένοχον αμέλειαν του. Πρό
καιρού στερούμενος ειδήσεων, ούτε καν είχε σκεφθή νά ερώτηση περί τού πατρός του, ύποθέτων
αυτόν ταξειδεύοντα, ή άπησχολημένον είς οίκια κάς φροντίδας.
"Οθεν άπεφάσισε ν’ αναχώρηση, καί μάλιστα
νά δώ ση τήν παραίτησίν του, άν ή κατάστασις
τού πατρός του δέν ήθελε τ ω έπιτρεψη ν’ άπομακρυνθή αύτού. Οί σύντροφοί του, έννοήσαντες
τήν ανησυχίαν του άπήλθον, ό δέ Βλαδίμηρος
μείνας μόνος, έγραψεν αναφοράν ζητών άδειαν
απουσίας, καί, μέ τήν καπνοσύριγγα άνά χΑΪποος,
έβυθίσθη είς βαθείας σκέψεις.

I νιωτάτων— , λατρεύει τήν "Ανασσαν ώς δ είδω| λολάτρης τό είδωλόν του, αισθανόμενος έν ταύτώ
1 φόβον δεισιδαίμονα καί θαυμασμόν απεριόριστον.
Ά λ λ ’ έγώ 'Ρώσος ών, καί ούδένα -λόγον έ/ων
ι'να θεωρώ τήν Α. Μ. τήν "Ανασσαν Βικτωρίαν
ώς τήν έκδήλωσιν θείου τινός δικαίου, θάποτολμήσω νά ανεγείρω ολίγον τό παραπετασμ.χ τού ιερού, καί άτενίσας είς τό εϊδωλον, νά
παραστήσω είς ύμάς είλικρινώς τήν γυναίκα, ήν
άποκρύππει άπό τών βλεμμάτων των ανθρώπων
ή λάμψις τού στέμματος.
Καί έν πρώτοι; μάθετε ότι ή νύν "Ανασσα καί
ή ζώντος ε'τι τού συζύγου της Ά ν α σ σ α είνε δύο
γυναίκες όλως διάφοροι. ’ Εκείνη μέν είχε τόν
άνδρα της δδηγόν, σύμβουλον, λατρεύουσα αυτόν
σταθερώς- είχεν αύλήν μεγαλοπρεπή, ήτο εύφυεσ τά τη , θελκτική, γελόεσσα, αμέριμνος, άρεσκομένη καί είς τ ά ελάχιστα άνευ τινός ύπερηφανείας. Ή αξιέραστος Ά ν α σ σ α διηυθέτει διάτω ν
ί ίδιων αύτής χειρών τήν αίθουσάν της παρόντος
τού Μένδελσον καί ετραγώδει τρέμουσα ενώπιον
αύτού. Έτήρει δέ εθιμοτυπίαν τοσαύτην μόνον,
όσην άπήτει ή θέσι; της, ήσθάνετο τά ς συγκινή
σεις νεαράς μητρός, ήγαπ α τάς διασκεδάσεις
κα' δέν το άπέκρυπτεν, άνεμιγνύετο μετά τών
υπηκόων της καί επίχεεν έπί τού έθνους όλου την
μαρμαρυγήν τής εύδαιμ,ονία; της. "Ετι δέ πρός
τούτοις ήτο γυνή έξαιρέτω; κομψοτάτη.
’Α λλά τίς ήθελε δυνηθή νά αναγνώριση, οτι
ή "Ανασσα εκείνη είνε ή σήμερον γεγηρακυία
γυνή, ή άρχαιότροπος, απέριττος, νωθρά τήν όψιν καί σκαιώς διαλεγομένη, ή φεύγουσα μέν
τούς ανθρώπους, άδιαλείπτως δέ πενθούσα καί
πνιγομένη έν τή πικρία τών λυπηρών αναμνή
σεων καί πόθων της, ούτως ωστε οί περί αυτήν
νομίζουσι πολλάκις ότι ε“χουσιν ενώπιον αύτών
νούν καταπεπτωκότα είς πρόωρον τρόπον τινά
ήθικόν γήρας.

Ή θλΐψις μετέβαλε τελείως τήν φύσιν τής
Ά νάσσης· καί ό βλέπων αύτήν έκ τού σύνεγγυς
αισθάνεται έναλλάξ θαυμασμόν καί αντιπάθειαν,
άλλο»; δέ, ϊνα τό εϊπωμεν καθαρά άπαξ διά
( Έ π ιτ α ι συνέχεια)
παντός, είνε γυνή παράδοξος καί ακατανόητοςΠ. A . Α.
διότι ή μεγάλη ποικιλία ή κατά πάσαν ώραν
----------άναφαινομένη έν τε τώ χαρακτήρι αύτής καί
ταΐς πράξεσι, συντελεί τά μ,αλιστα είς τό νά άποπλανά καί τόν άκριβέστατον καί λεπτότατου
Η ΑΝΑΣΣΑ
παρατηρητήν. Προκειμένου νά γίνη ή είκών τής
( Έ * το\5 σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ ο ς ■ 'II κ ο ι ν ω ν ί α τ ο δ Λ ο ν δ ί ν ο υ · )
Α . Μ. τής Ά νάσσης Βικτωρίας ζώσης, ή είκών
%
Τ
I ·
*
»
Άπέχου τής Ά ν ά σ σ η ς! αναφωνεί ή ’Α γγλία, j α υ^ τ η Λ
ν χ εινι χ α τ α ν χ γ χ η ν ιχιστχ α ν τ ιφ χ ^ ίω ν :
Πάς "Αγγλος είτε ούίγος είτε τόρυς συμφωνεί καί
μεγάλη καί μικρά ώς Ά ν α σ σ α , χήρα άπαραμύπρός τόν δεινότατον αντίπαλον του, θεωρών τήν
θητο: καί εύπαραμύθητος, μήτηρ καλή καί μήΑ . Μ. τήν "Ανασσαν Βικτωρίαν ώς ον ύπερφυές,
τηρ δυσάρεστος, τηρεί μετ’ εύλαβείας τά χρι
ώς εννοιάν τινα άφηρημενην, ή μάλλον ιός τι πνευ
στιανικά αύτής καθήκοντα καί ούδόλως είνε φι
ματικόν Πάς πολίτης τού Ηνωμένου Βασιλείου
λόθρησκος, γυνή εύφυεστάτη καί ενίοτε μωροάν μή είνε δημοκρατικός— πράγμα εκ ν&Ν σπα- ! τά τη , καρδια εϊλπαθής άλλά πολλάκις άδι>ίώ-
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είς πάν άλλο είδος πολιτεύματος ή τό μοναρχι
πητος καί υβριστική, γυνή εκπρεπεστάτη καί
κόν. Έ ά ν δέ τό Ηνωμένου Βασίλειον έγίνετο
περισπούδαστος καί έςαίφνης έλαχίστου λόγου
δημοκρατία μετά προέδρου γυναικός, ή μ.εταάξια, αύτόχρημα αίνιγμά δύσλυτον.
βολή θά συνίστατο έν τή μορφή μόνον ούχί δέ
Μετά θάνατον ή Ά ν α σ σ α Βικτωρία θά ε"χη
πράγμ-ατι ή έν τ ώ προαιώνιο» μηχανισμό» τών
έξ ίσου καί τού; ύπέρ αύτής καί τούς έναντι ον
θεσμών.
αύτής· άλ λά τήν κρίσιν άμ,φοτέρων θά έπισκιαση
Ή Α . Μ . ή Ά ν α σ σ α Βικτωρία παρασκευά
καθ' ολου τό μυστήριον.
Πολλοί "Αγγλοι, τής τάξεως ίδίο: τών αστών,
ζει θαυμασίως τό έδαφος πρός ήπιαν μ ετάβαάγαπώσιν ετι τήν "Ανασσάν των αυτομάτως
σιν. Άποκρύπτουσα έκυτήν άπό τών βλεμμάκαί καθ' έ'ξιν. Ά λ λ ’ ή Α . Μ. ή "Ανασσα Βικτω | των τών ύπηκόων της καί συνηθίζουσα αύτούς
ρία δέν δεσπόζει πλέον τού λαού της, βλέπει
νά μή τήν βλέπωσιν, άπέδειξεν άνεπαισθήτως
δτι είνε περιττή. Ή ’Αγγλία δαπανά πλεΐστα
καί αύτή εξαφανιζόμενου κατά μικρόν τό αξί
ω μα αύτής καί τό γόητρον. Ή αληθής Ά ν α σ σ α
δσα χάριν τής βασιλικής οικογένειας, παρέχουσα
κ α τ’ έτος νέας πιστώσεις πρός τινα τών άπειροσυναπέθανε μετά τού πρίγκιπος Αλβέρτου τού
συζύγου της, ή δ ’ ετι ζώ σχ είνε μόλις ή σκιά
πληθών βλαστών τη ς. Ό δέ τόπος ήρχισεν ήδη
νά διανοήται Οτι ή βασιλεία είνε πολυδάπανος
τής πρώτης.
καί δέν είνε τουλάχιστον στοιχεΐον ζωτικόν ούδέ
Έν τούτοις θά προσπαθήσω νά τήν παρα
κατ’ άκολ.ουθίαν χρήσιμον είς τήν κυβερνητικήν
στήσω ύπό τήν τριπλήν αύτής όψιν, τουτέστιν
λειτουργίαν.
έν τ ω πολιτικω βίω, τώ έπισήμω καί τ ώ οικο
Ή Αγγλία δημοκρατουμενη θά ήτο άρα γε εύ; δαιμονεστέρα; ’Αγνοώ, άλλά καί τό ζήτημα είνε
I άοκούντως σπουδαϊον, ώστε νά το μελετήση τις
| καί νά το βασανίσή. Ή Ά ν α σ σ α , όφείλομ,εν νά
το άναγνωρίσωμεν, έχει φρονήματα πολ.ιτικά καί
, δεν είνε γυνή άμαθής, διδάσκαλοι αύτής Ιγένοντο
δ Πήλ, δ Ί ’ ώσελ, δ ΓΙαλμερστών, δ Βήκονσφιλδ,
δ Γλαδστω ν. Μορφωθεϊσα καί χειραγωγηθεϊσα
Τ ό Σύνταγμα θεωρεί τήν “Ανασσαν ώ ς α λ ά 
θητου, απαραβίαστου καί ανεύθυνου, έχουσαν δέ , ύπό τής φρονήσεως καί τής συνέσεως τού πρίγκιπος Αλβέρτου, είνε ϊκανο»τάτη είς τό νά κρίνη
πάντα τά δικαιώματα καί κατέχουσαν αύτά α 
καί άποφασίση περί παντός ζητή μ ατος, δσάκις
πόλυτα, άλλ’ έπί τώ δρω ούδενός τούτων νά ποιΟελήση νά εργασθή πρό τούτο. Οί διπλωμάται
ήται χρήσιν. Τ ό Σ ύνταγμα κελεύει τήν βασίλισ
σαν νά κυβερνά διά τών υπουργών της, έκφρα- I καί οί πολιτικοί άνδρες οϊ πλ.ησιάζοντες αύτην
εκπλήσσονται διά τάς εύρείας αύτής γνώσεις, την
σις «κατάλληλος τήν σήμερον· διότι ού μόνον
σαφήνειαν
τών διανοημάτων καί τήν' τεραστίαν
δέν κυβερνά πλέον, άλλ’ ούδέ κάν ύφίσταται τήν
μνήμην.
Ά
λ
λ ’ ή παθητική αύτής στάσις ή ύπερένόχλησιν τού νά βασιλεύη.
βαίνουσα
τάς
απαιτήσεις τού συντάγματος καί ή
’Ενίοτε άναλογιζόμενός τις τό φάσμα τούτο,
άποχή
άπό
παντός
πράγματος, έλαττούσι καί
έρωτ^ί εαυτόν έάν ή βασίλισσα τής ’Αγγλίας ζή
τό
έκ
τών
αρετών
της
όφελος. Καί οϋτω πως δί
ε'τι, καί δποϊόν τι τών έθνικών αύτής καθηκόν
καιοί
δσημίραι
ε
”τι
μάλλον
τό ύπό τού κ. Νιζάρ
των έπιτελεΐ.
^ η θ έ ν « Τ Ι Ά ν α σ σ α ούδέν άλλο είνε ή σεπτός
Καί άν παρητεϊτο άμα τ ώ θανάτω τού πρίγόμηρος καθειργμένος ύπό τής ελευθερίας έν τοΐς
κιπος Αλβέρτου, δέν θά ήτο νύν μάλλον άπ οάνακτόροις.»
μεμονωμένη άπό τών υπηκόων της, Τήν ενδόμυ
Συγγραφείς "Αγγλοι (παραλλήλισαν τήν β α 
χον αύτής θλϊψιν μεταφέρει άπό άνακτόρου είς
σιλείαν
τήςΒικτωρίας καί τήν τής’Ελισάβετ άλλά
άνάκτορον διανέμουσα τήν ϋπαρξίν τη ; μ,εταξύ
διατί
άοά
γ ε ; Δ όξα τώ Θεώ ή νύν Ά ν α σ σ α δέν
τού Ούίνδσορ έν τή κομητεία Βέρκς, τής Όσβόρέαίανε
τήν
βασιλ,είαν τ η ; διά τών έγκλημάτων
νης έν τή νήσω Ούάίτ καί τού Βαλμοράλ έν
τής προγ'όνου αύτής· έάν δέ είνε ύποδεεστερα ε
Σκωτία, ούδόλως άξιούσα νά ένθυμηθή δτι έχει
κείνης κατά τήν εύφυίαν, δι’ αύτό τούτο ε"χει πνεύ
καί πρωτεύουσαν, ένθα ή έμφάνισίς της ήθελεν
μα συμ,φωνότερον πρός τας άπαιτήσεις τής θέάναζωογονήση τήν μεμαραμμένην καί έσβεσμέσεώ; της. Διότι τί τήν ήθελε τήν δραστηριότη
νην αύλήν. Ά γ ν ω σ το ς είς τήν νεαν γενεάν ούδέν
τα τής Ε λισάβετ έν συνταγματική κυβερνήσει:
έποίησε πρός έκρίζοισιν τού σπέρματος τών δη
Τούναντίον
ή Βικτωρία, κατέστη πρότυπον τή:
μοκρατικών, οϊτινες εύδοκιμούσιν ένεκα τής άπροσωπικής
άφανείας πρό τού υπουργείου καί
πομακρύνσεως τής Ά νάσσης καί μάλλον εμφυ
1
τού
Κοινοβουλίου.“Οθεν
ή Ά ν α σ σ α αποχωρεί δσητεύονται έν τώ πνεύμ.ατι τών ύπηκόων. Καί τοι
μεραι
άπό
τού
δημοσίου
βίου, τού επισήμου βίου.
δέ -ύφίσταται έν ’Αγγλία πίστις είς τό βασιλι
έπιρρίπτουσα
εί:
τόν
πρίγκιπα
τή : Ούαλλίας πά.
κόν αίσθημα, ή χώ ρα α·1 τη φαίνεται ώριμάζσύσα

γενειακό».
Ή "Ανασσα Βικτωρία είνε θυγάτηρ τού δουκό; τού Κέντ, νεωτέρου αδελφού Γεωργίου τού
Δ ', άμφοτέρων άποθανόντων άπχίδων, απερι
σκεψία είς ήν ούδόλως θά ύποπέση ή νύν βασι
λεύουσα οικογένεια, ής ή περί τούτου πρόν.ια
είνε ίσως υπερβολική.

το μ ο ς

κ β ’—

1886
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σας τάς αγγαρείας εις δν κατά μικρόν μετεβί- | νισθείσης τής Ά νάσσης, απέρχονται οϊκαδε. καί
βχσε καί πάντα τά βασιλικά καθήκοντα : τούς ; οί δαιτυμόνες, αν μ.ή κρατήση τινάς αυτών τό
χορούς, και τά τοιαύτα, ώστε δ μέν —ρίγκιψ τής I σφαιριστήριον, παιγνίδιον άθώον. Αΰτη είνε ή
Ούχλλίχς προεδρεύει πασών των έν τή Αυλή
μόνη ίπιτρεπομένη διασκέδασις έν ταϊς ύποδοτελετών, ή δέ βασίλισσα περιωρίσθη εις ολίγας
χαίς ταύταις ήτις, ώς βλέπετε, οΰδέν έχει τό
τινάς δλως ιδιαιτέρας καί ώρισμένας ύποδοχχς,
φιλόπαιγμον.
καί εις επισήμους τινάς επισκεψεις. Τ ά γεύματά
Οί προσκεκλημένοι οί διημερεύοντες μετά τής
της είνε σύντομα κα! ψυχρά, οϊ δαιτυμόνες ε’πιΆ νάσσης άγοοάζουσι τήν τιμ.ήν ταύτην διά κα
τετηδευμένοι, αί δέ κυρίαι τής τιμής μομίαι τεταρροής άναποφεύκτου, διότι ή Α. Μ. δέν δύναταγμέναι πέριξ τής βασιλικής Σφιγγός. Έ ν τή
ται νά ύποφέρη τήν θερμ.ότητα,διά τούτο δέ καί
τή ερημιά δέ ταύτη, έξ ής ε’λλείπει πασα κίνηουδέποτε συγχωρεί νά άνάπτωσι πύρ δπου αύτή
σις και ζω ή , ή εθιμοτυπία τηρείται ακριβέστα
διαμένει. Κ ατά τάς όμηγύρεις ταύτας επικρατεί
τα εις ύπερβολήν αληθώς άφόρητον καί όχληράν.
άκρα μονοτονία, ή δέ συνδιάλεξις περιστρέφεται
Ή γηραιά κόμισσα Βοϋνσεν διηγείται δτι
περί κοινά τινα καί τετριμμένα. Όθεν μυρία όσα
προσκληθεΐσά ποτε ύπό τής Ά νάσσης εις νεύμα,
μ.ηχανώνται καί έπινοούσιν ί'να ύπεκφεύγωσιν εύεπειδή κατείχετο ύπό δεινής καταρροής, έδέησε
σχήμως. Ό παραμένων ώρας τινάς παρά. τή Ά νά καταφυγή εις ταχυδακτυλουργικά τεχνά
νάσση φαίνεται ώς γηράσας ή ταξειδεύσας είς
σμ ατα ί'να έγκρύψη κοινόν ίινόμακτρον ε’ν τ ώ έχώρας ε'ξαφανισθείσας.
πισήμω έκ τριχάπτων μ.αντηλίω της.
Πού οί χρόνοι εκείνοι καθ' οΰς ή νεαρά βχσιΠολλάκις δέ είνε αστεία ή ακρίβεια τή ς τη λίς παρέθετεν ε’ν τοΐς κήποις μέν τών ανακτόρων
ρήσεως της εθιμοτυπίας. Παραδείγματος χάριν
Βούκιγγαμ μ.εγάλα προγεύματα είς έςακοσίους
αείποτε αί εις τήν τράπεζαν τής Ά νάσσης προσδχιτυμόνας, τάς βροχεράς δέ ημέρας έν τή αι
κεκλημέναι κυρίαι όφείλουσι νά προσέρχωνται
θούση αυτής έκαστος ώφειλε νά διηγηθή ανέκ
γυμνόν έχουσαι τόν τράχηλον, ού ένεκα πολλαί
δοτον « δ ιά νά περάση ή ώ ρα,» αύτή δέέθαυμάώμ.οπλάται ριγοϋσιν. Ή Α.Μ. ή "Ανασσα Βικτω
ζετο έν τοϊς βασιλικοίς χοροίς διά τήν χάριν μεθ'
ρία έμμένουσα εις τούς άρέσκοντας αυτή συρμούς
ής έχόρευε τό μετονέτον, ή έχουσα τόν νούν της
τής νεότητάς της δέν θέλει νά ίδη συρμούς άλ
είς τάς διασκεδάσεις παρελάμβανεν έξερχομενη
λους, πας δέ νέος συρμός τήν εξερεθίζει. Ό τ ε δέ
έφιππος εις περίπατον τάς κλείδας τού ταμείου
ή πριγκίπισσα τής Ούαλλίας είσήγαγε τάς άψίκαί τας έχανε καθ’ δδόν, καί πρός άνεύρεσιν άλείας, ή "Α νασσα έμήνυσε διά τίνος τών θαλα
πεστέλλοντο άποσπάσμ.ατα αστυνομικών κλητή
μηπόλων εις τήν λαίδην Σ* έμ.φανισθείσαν πρό
ρων πρός άκραν ευφροσύνην καί θυμηδίαν όλου
τής Ά νάσσης μετά τών dpe.iutir άς είχον ήδη
τού Λονδίνου ! 1Ιάντων τούτων μία μόνη ύποπάσαι αί Ά γγλίδες, νά άπέλθη, καί τότε μ,όνον λείπεται άνάμ,νησις έν τώ χαρακτήρι τής Ά νά σ
νά άναφανή είς τήν Αυλήν, άφ’ οΰ αύξηθώσιν αί
σης, έν τοϊς χοροίς δήλον δτι τών ορεινών Σκώκατά τό μέτωπον κεκομμέναι τρίχες.
των, κυνηγών, ανθρώπων χονδρών, έχόντων α 
Αί κυρίαι όφείλουσι νά εχωσιν ώς κόσμημα
τής κεφαλής τά τρία λευκά πτερά τ ά επί τού
οικοσήμου του πρίγκιπος τής Ούαλλίας, καί ταϋτα
έμπεπηγμένα όρθια ε”μ.προσθεν ώς τήν λοφιάν
πτηνών τινων ή αρχηγού τίνος τής φυλής τών
Σιού. “Αν δέ τύχη κυρία τις νά φορή τόν λόφον
τούτον κατ' άλλον τρόπον ή ώς κελεύει δ κανο
νισμός, πάραυτα άποστέλλεται είς τό κάτοπτρόν
της νά τά διόρθωση. ΤΙ μίστρες Λ άγγτρυ ένεφανίσθη ποτέ πρό τής Ά νάσσης φέρουσα ρ.έν τά
τρία πτερά, άλλά κ ατά πολύ φιλάρεσκον τρό
πον· παρευθνς άπεστάλη θαλαμηπόλος τις πρός
τήν εύμορφον παραβκτιν τού κανονισμού,κελεύων
αύτήν ή νά τά διόρθωση κατά τά νενομισμένα
ή νά άπέλθη
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νατροφήν ήττονα τής τών θεραπόντων τών με
γάλων οίκων· έν τοΐς χοροίς δέ τούτοις ή Α . Μ.
δέν άπαξιοϊ νά παοίσταται μετά τής ακολουθίας
της, καί οί μ.έν πρίγκιπες συγχορεύουσι μετά
τών αύλικών θεραπόντων, αί δέ κυρίαι τής αυ
λής μετά ηνιόχων, κηπουρών, θαλαμ.ηπόλων, μ.αγείρων, οί δέ μ.εγιστάνες καί οί έν τελεί μετά. θα
λαμηπόλων. ΤΙ "Ανασσα ένδεδυμένη έσθήτα βραχείαν ήν ανασύρει δι’ άμφοτέρων τών χειρών
μετά πολλής χάριτος, ευκίνητος ώς είκοσαέτις
κόρη, ελαφρά καί χαρίεσσα παρά τήν ηλικίαν της,
μετέχει φαιδροτάτη τών σκιρτητικών καί ιδιορρύθ
μων τούτων χορών. Καί ή πριγκίπισσα τής Ούαλλίκς προσκαλεί τόν ηνίοχόν της καί χορεύει
μ.ετ' αυτού· >.> δέ πρίγκιψ ένα μόνον χορόν δέν
τή συγχωρεί, τόν άγαν οικιακόν στρόβιλον. Δέν
νομίζετε δτι αναγινώσκετε ύλην διηγήματος τού

Μετά. τό φχγητόν ή Ά ν α σ σ α πριν άποχωρήση
είς τά οώμχτά της ίποτ-ίνει πρό; ένχ έκαστον
τώ -ροσκ κ ημενω- /όνους τινάς ευμενείς πεςί
Οΰαλτερσκώττου ; Τ ά πάντα έν τή Σκωτία
τών ιδιαιτέράν /ύτώ ν συμφερόντων καί υποθέ
ταύτη άγουσιν είς τόν χπλοϋν καί αγροτικόν
σεων σηυ.ειοιτέον δέ δτι έχει έξαισίαν μνήμην
βίον, ή δε Ά ν α σ σ α φαίνιτχι άναγεννωμένη καί
και γινώσκει τήν ιστορίαν ενός έκάστου. Έ ξα ο α - 1 άνχζώσχ έν αύτή.
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Λατρεύει ή Ά ν α σ σ α τήν χώραν ταύτην καί
οϊ προσφιλείς αύτή Σκώτοι κατέχουσιν δλην αύτής
τήν καρδιαν· καί αύτοί δέ οί ταπεινότατοι καί
εύτελέστατοι είνε φίλοι ττ,ς. Φέρεται πρός αύτούς
μετ’ άγαθότητος καί τήν πρός αύτους εύμένειαν
ούτής άντχποδίδουσι δι’ αγάπης καί πίνουσιν
είς υγείαν της.
”Οτε άπέθανεν ό πατήρ τού Ίωάννου Βράουν,
μικρός κτηματίας, ή "Ανασσα άναμιχθείσα μετά
τών συγγενών καί τών φίλων τού τεθνεώτος έπορεύθη είς τήν οικίαν καί έπαρηγόρησε τήν άπορον
τυφλήν χήραν, καθίσασα παρ’ αύτή έν τ ώ μα
γειρείο» καί τηρήσασα πάντα τ ά ε"θιμα ώς έάν
ητο στενή συγγενής τής πενθούσης οικογένειας.
[ " Ε π ί τ α ι τό τέλος.]

Π. I. Φ.

ΤΟ ΛΕΥΚΟΝ ΡΟΔΟΝ
[Σ υ ν έχ εια χα ΐ τέλος· ? ϊε κροηγούμ. φΰλλον.]
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δύο γαμβροί καί μέ ζητούν, δ δικηγόρος πού έχει
μεγάλην άξίαν καί δ άλλος πού έχει μεγαλην
περιουσίαν. Πρέπει νά εκλέξω· δ πατέρας μ.έ ά φίνει έλευθέραν· σύ δέν εννοείς τίποτε άπ’ αύτά·
έγώ κλίνω περισσότερον είς τήν άξίαν ά λ λ ’ ή
καλή μου φίλη, ή δποία πάντοτε μού έδωκε κα
λ ά ; συμβουλάς, μέ συμβουλεύει νά προτιμήσω τά
χρήμ,ατα. Είνε βλέπεις πολύ λεπτόν τό ζ ή τημα.
"Ολοι αύτήν τήν συμβουλήν Οά σού έ^ δαν,
καλή μ.ου Λαύρα, είπεν ή Λευκή μετά. ζωηρότητος· ένας δικηγόρος επαρχίας δέν κερδίζει τί
ποτε· τί δίκας είμ.πορεί νά. έχη ;
Έ γ ώ έχω ένα έξάδελφον είς τήν Λίλλην δ
δποίος ΰπερησπίσθη πολλούς μεγάλους κακούρ
γους· ή έφημεοίς έκεΐ τόν παρωμ-οίασε μέ τον Μι
ραμπό», άλ λά κανείς δέν τήν έπίστευσε τήν εφη
μερίδα· αύτό μόνον έκέρδισεν δ έξάδελφός μου.
Ά λ λ ’ αύτό τό κέρδος σού φθάνει ν άγοράράσ-ης έν όιπίδιον καν ;— καί έπειτα, Λαύρα μου,
τί νά σού ε’ι πώ, σύ δέν είσαι δι’ επαρχίαν, σύ
ανήκεις είς τούς Παρισίους όπως τ ά άστρα ανή

Μετά τό δυστύχημα τούτο μία μ.όνη π αρη 
κουν είς τόν ούοανόν.
γοριά ύπελείπετο εις τήν Κλαίρην, ή σπουδή·
Οί Παρίσιοι είνε ή πόλις τών γυναικών· αι
έπεδόθη δέ συντόνως είς αύτήν καί έπλούτισεν
άσχημ.οι έκεί γίνονται ώραΐαι, αί ώραίαι γίνον
άφθόνως τήν μνήμην αύτής καί το πνεύμα.
ται θεαί καί τάς λατρεύουν γονυπετείς- ώ ! οι
Έπανευρίσκομεν αύτήν μετά τρία έτη έν λαμ
ΓΙαρίσιοι! όταν προφέρω τό δνομά των δέν είξεύπρά έσπεοίδι, έν τή εξοχική τού πατρός της πα
ρω πώς γίνομ,αι. . .
ρά ίο Σ εδάν οικία.
Ό άλλος νέος, δ δποίος δέν έχει επάγγελμα
Ή Κλαίρη είνε τώ οα ύψηλή καί περικαλλής
άλλ’
είνε πολύ πλούσιος θά σέ ύπάγη είς τούς
νεανις, έκ τής έν τώ παρθεναγωγείο» διατριβής
Παρισίους·
ε"χει άλ ογα, άμαξας, δύο γέροντας
αύτής διατηρήσασα μόνον σοβαρότητά τινα ήν
θείους, θεωρεϊον είς τό Μελόδραμα, καί διστάζεις
όμως κολάζει ή γλυκύτης τού βλέμματός της.
Πρό ολίγου ε'μελψε τό μουσικόν τεμάχιον, δι’ ακόμη, αγαπητή μου Λαύρα; καί συλλογίζεσαι
ακόμη τόν δικηγορίσκον σου, δ δποίος περνά την
δ ήξιώθη τού πρώτου βραβείου' είνε δέ τούτο τό
νεότητά του φωνάζων ενώπιον τών ενόρκων
In fla m m a tu s τού θείου S ta b a t τού ’Ροσσίνη.
Οί νέοι καί αί νεάνιδες, οί εύτυχεϊς ούτοι τού καί φεύγει άπό τό κακουργοδικείον κρατών μίαν
όαβρέλλαν μέ τό ένα χέρι καί τρεις τέσσαρες ο
μέλλοντος κατακτηταί, έκρότησαν τάς χεΐρχς
κάδες κίτρινων δικογράφων μέ το άλλο !
ένθουσιωδώς έπικυρώσαντες τήν άπόφασιν τών
Λαύρα μ.ου, άν πάοης αύτόν τόν δικηγόρον
έλλανοδικών τού Παρθεναγο»γείου. Ή Κλαίρη
θά
μ
αλώ σω μεν δέν είνε δυνατόν νά ύπαρξη πλέον
άταράχως διέρχεται τάς αίθούσας καί μ ετ α β α ί- |
φιλία
μ.εταξύ μ.ας· δέν θέλω νά έχω σχέσεις με
νει είς τό άνδηρον τού κήπου πρός αναψυχήν.
τάς
άνοήτους.
Δύο νεάνιδες περιεπάτουν ύπό τά δένδρα ολί
ΤΙ Κλαίρη ήκουε μετά ποιας φρίκης τάς επι
γον μεριμ.νώσαι περί τής έν τή αιθούση συναυ
κινδύνους καί τόσον δελεαστικά; έκείνας συμβουλίας. Ή μία έξ αύτών άκούσασα τόν κρότον τών
λάς τής φίλης τής αδελφής της.
βημάτων τής Κλαίρης έστράφη καί είπε ’.
Ή δέ Λαύρα παραζαλισθείσα άπό την στο>— Ά ! σύ είσαι! Έ λ α ! ε”λα νά γίνης ή τρίτη
μυλίαν τής συμμαθητρίας της καί νικηθεΐσα ύπο
Χάρις !
τών χκαταμχχήτων επιχειρημάτων της απήντα
Ή ταύτα λέγουσα είνε ή Λαύρα, ή μεγαλειδιά σιγής ΐσοδυναμοΰσης πρός συγκατάθεσιν.
τέρα αδελφή τής Κλαίρης· τήν στιγμήν εκείνην,
Ή εκλογή τού συζύγου είχεν ήδη δριστικώς
ώς θέλομεν ίδτ,, συνεζήτει περί σπουδαιοτάτου j
άποφασισθή·
δ μέν δικηγόρος έχασε τήν δίκην του,
άντικειαένου μετά τής άλλοτε συμμαθητρίας
οί
δέ
Παρίσιοι
¿κέρδισαν τήν ίδικήν το»ν.
της Λευκής Δεζάντη.
Ή
Λαύρα
έρριπτε
τά βλέμματά τ η ; έπ·. του
— Καϋμένη Κλαίρη μου, είπεν ή Λαύρα μεθ
δομής, συγ/ώρησέ μας. Δέν ήκούσαμεν τό ώραΐον 1 σταθαού τού σιδηροδρόμου καί διέβλεπε·/ ήδη ε’.ς
τόν ορίζοντα μαγευτικήν οπτασίαν περίχρυσων
κομμάτι πού έτραγουδησες· Λ’έν έχω νουν όιά τήν
αιθουσών, πολ.υφώτων. αδαμαντοκολλητων κομουσικήν καί είξεύρεις δια τί- παρουσιάσθησαν
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ρημάτων, εξαίσιων στολών, νεφών άνακρόκου, 1 τών τραυμ,ατιών τού χρηματιστηρίου, τόν σιδη
*όσμον δλον άνθέων, μύρων,μουσική;, άπολαύσεως,
ρόδρομον τού Βελγίου.
γοητείας· έν ένί λογω τού; Παρισιού;, τού; ΠαΉ φρόνησι; ήτο εν τών κυρίων προσόντων τής
ριβίους διαβλεπομένους έκ τής έπαρχίας· τήν πρωοικογένειας τού Ζοφρέν. Ούδείς έποιφελήθη τήν
Τ£ύουσχν τής όνειροπολήσεως, τού δράματος, τού
ευκαιρίαν νά ύβρίση τήν Λαύραν· αλλά μετά
νεωτερου μυθιστορήματος· τον γήϊνον παράδει
χαράς ύπεδέξαντο αύτήν πάντες ώσεί ήτο εύσον πάση; Εϋας· τήν μόνην πόλιν έν ή αί γυναίτυ χής!
κεί μ-ένουσι πάντοτε τριακοντούτιδες.
Συνήθως οί άνθρωποι μεταχειρίζονται τά α 
Γενομενης τής εκλογής δέν έβράδυνεν δ γ ά 
τυχήματα τών δυστυχών πρός κατάθλιψιν αύτών.
μος. Ό χάνων αίαν έβδομάδα τής νεότητάς του
Άπεφασίσθη μάλιστα έν κύκλω οικογενειακό)
£ν τή έπαρχίκ χάνει αιών* δλον εαρο; έν Πανά τηρηθή ή επιφάνεια καί νά καταβληθή πάσα
ρισίοις.
προσπάθεια όπως φυλαχθή μυστικόν τό έπισκήψαν
Ά λ λ ’ ή πραγματικότης διεδέξχτο το δνειρον·
δυστύχημα.
Ή Λαύρα ύπανδρεύθη τον πλ.ούτον· καί ή
— Πρέπει ν’ άποφεύγη κανείς νά κινή τόν οί
i'i x άπεπέμφθη.
κτον, είπεν εις τήν Λαύραν δ πατήρ της· δ οίκτος
Έν τχϊς πλουσίαις οίκογενείαις ύ γάμος τής
όταν δέν προέρχεται άπό φίλον ή άπό συγγενή
μιας αδελφής συνεπάγεται τόν τής άλλης. Ή
είνε σχεδόν πάντοτε ειρωνεία.
Κλαίρη άν καί έβίου έν τή μονώσει, το κάλλος
Ή κοινωνία, ήτις προσέχει εις τά φαινόμενα
αύτής καί τα προσόντα ήσαν λίαν γνωστά έν
μάλλον ή εις τά πράγματα, έξηκολούθησε τάς
τή γενεθλίω πόλε·., έν άγνοια δ ’ αϋτής προτά
επισκέψεις της εις τήν αίθουσαν τού κυρίου Ζο
σεις γάμου έγίνοντο καθ’ έκαστην προ; τον π α 
φρέν, καί αί ώριμοι τήν ηλικίαν καί ματαιόσχο
τέρα της.
λοι γυναίκες, αϊτινες νομίζουσί πως δτι ύπανδρεύΌ κ Ζοφρέν κχί ή σύζυγός του είχον κ αταονται αύταί όταν ύπανδρεύωσιν άλλας, έξηκο ιρύγη εί; τα έν τ α ΐ; έπαρχίαι; έν χρήσει έτι α 
λούθησαν τό έργον το»ν καί προέτειναν διαφό
φελή τεχνάσματα· έκάλουν εί; γεύμα δλόκληρον
ρους γαμβρούς εις τήν μητέρα τής Κλαίρη;.
οικογένειαν, τήν δ επαύριον έζήτουν τήν γνώμην
Νέοι τινές ένεκα τής κοινωνικής θέσεως ή τής
τή; Κλαίρης περί τού —ρεσβυτέρου υιού, συνδαιπεριουσίας αύτών νομίζοντες δικαίως δτι δέν εΐ
τυμόνο; τής προτεραίας.
χον ανάγκην τών προξενητριών, δέν άφινον νά
Ή Κλαίρη ήνοιγεν έκπληκτους οφθαλμού; καί
τούς διαφύγη καμμία πρόσκλησις ε’ις τάς έφεπαρετήρει τήν μητέρα της. Ό κ. Ζοφρέν έπασπερίδας τού Ζοφρέν καί άπετόλμων δειλώς προει
νελάμβανε τότε τήν έρώτησιν μετά νωχελείας
σαγωγικήν τινα ερωτικήν έξομολόγησιν.
τινός, καί ή Κλαίρη άπεκρίνετο δτι δ νέος δέν
Ή Κλαίρη ήκουε πάντα άλλ’ ούδέν. άπε
είχεν εμποιήσει εις αύτήν ούδεμίαν έντύπωσιν,
κρίνετο.
καί δτι δέν είχε μορφαίση ούδεμίαν περί αύτού
Είχεν έπινοήση τρόπον τινά συμπεριφοράς, οσγνώμην.
τις δέν ητο ούτε φιλαρέσκεια, ή μήτηρ τής
Το συνοικέσιον έματαιούτο.
αιωνίου έλπίδος, ούτε σοβαρότη; άπενθαρρύνουσα.
Έκ φιλοφροσύνης ·δέ άπεκρίνοντο προς τήν οι
’Εφαίνετο δλην αύτής τήν προσοχήν ε’χουσα, έν
κογένειαν έκείνην δτι ή Κλαίρη πολύ νέα ούσα
παιδική άφελ.εία, εις τά μουσικά αύτής τεμά
Üv είχεν άποφασίση είσέτι ν’ άποκατασταθή.
χια. τά λευκώματα, τήν πρός τήν μητέρα τη ;
Αλλά τό έττόμενον συμβάν διέκοψε πάσας 1 στοργήν, ούδείς δ ’ ύπέθετεν δτι έν αύτή ύπήρχεν
τα; προς υπανδρείαν αύτής ένεργείας, συνταράάλλ.η τις σκέψις έκτός τών παιδαριωδών ένασχοξχν τήν οικογένειαν τού Ζοφρέν.
λ.ήσεων καί τών αθώων κλίσεων.
Έν τω αίώνι τούτω έπενόησαν οί άνθρωποι
’Ολόκληρο; χειμών είχε παρέλθη πολλάς συμτην τέχνην τού καταστρέφεσθαι έντελώς έν βραπαρασύρας προτάσεις γάμου· δ Απρίλιος έπανήλχυτάτω χρόνω.
θεν άνθοστεφής.
Ο σύζυγος τής Λαύρας απλούς έκατομμυριούΉ οικογένεια Ζοφρέν τήν τελευταίαν αύτής
χο; ών καί προσπάθησα; νά προσθέση τρία έκαέφεσπερίδα εδιδε τόν μήνα τούτον.
Εν τή αι
τομμυριχ είσέτι είχεν άπολέση ολην τήν περιουθούση τού πλουσίου βιομηχάνου παρευρίσκοντο
οίαν του εν τ ώ χρηματιστηοίω των Παρισίων.
πλείους τού συνήθους κεκλημένοι.
Επιστολή μετά δακρύων γραφεΐσα καί τήν
Πολλοί μνηστήρες νκυαγήσαντες έπί τής υφά
υπογραφήν τής Λαύρας φερουσα ανήγγειλε τό
λου τής άρνήσεως έπέβησαν πάλιν τού έφολκίου
δυστύχημα, ή δε δυστυχής γυνή άκολουθήσασα
τής έλπίδος, άναμένοντε; μεταβολήν καιρού.
την επιστολήν της άφίκετο τήν έπαυριον εί; τόν
Ν έο; τις κεκλημένος ήγγέλθη, δ ’Ιούλιος Λ α πατρώον οίκον.
λώνδας.
Ο σύζυγο; αύτή ; παοενοχλούμενος ύπό τών
Ό νέος οΰτος τότε τό πρώτον είσήρχετο εις
δανειστών προσέφυγεν εις τό σύνηθε; καταφύγιου
τόν οίκον τού Ζοφρέν. ’ Εφαίνετο είκοσιέξ μέχρι;

Ε

Σ

Τ

Ι Α

είκοσιοκτώ ετών καί τό έξωτερικόν αύτού ούδέν | κρινήση τό συγκινήσαν τήν θυγατέρα της αϊτεον,
πρός τούτο δέ μετεχειρίσθη κάλλιστον μέσον· έσίτό εξαιρετικό / παρίστα. ΙΙρούχώρησε πρός τήν
γησε καί δέν ήρώτησε.
οικοδέσποιναν, ήτις έσφιγξε φιλοφρονώ; τήν χείρά
Τότε δέ ήρώτησεν ή Κλαίρη άλλά μετά μ α 
του καί τ ω είπε·
κράν σιγήν.
— Ή κόρη μου δέν κατέβη ακόμη, δ δέ σύ
Ή μήτηρ άπήντησεν, άλλ’ άτημελώς, ώς νά
ζυγός μου παίζει ούϊστ εις τήν αίθουσαν. Θ ά σάς
μή
έδιδε καμμιαν σημασίαν εις τάς άναφερομέσυστήσω.
νας εις τόν νέον ερωτήσεις.
Τό θά οιϊγ συστήσω τούτο δέν εφαίνετο ε”χον
— Είνε άπό τό Ε’ , έσπούδκσεν εις τούς ΙΙατήν κοινήν αύτού έννοιαν.
ρισίους· αΰριον θά γευματίση μαζί μας.
Β λέμματα συνεννοήσεω; άντηλλάγησαν μ ετα
Τάς λέξεις τα ύ τα ; άκούσασα ή Κλαίρη έρξύ τών παρεστώτων, δ δέ νέο;, μόνος έν μέσω α 
ρίγησεν.
γνώστων, διηυθύνθη πρός τραπέζιόν τι καί ήρξαΉ κυρία Ζοφρέν έζήτει τήν λύσιν τού αινίγ
το φυλλολογών εν λεύκωμα.
ματος, άλλά ματαίως.
Ή Κλαίρη κατέβη τέλος· δέν έκώλυσεν αύτήν
Κ α τά τήν έσπερίδα έκείνην ή νιάνις έφάνη
νά κατέλθη ένωρίτερον ή περί τής στολή; αύ
• διάφορος ολως έαυτής· τότε τό πρώτον άφήκε
τής ένασχόλησις- είχεν έργασθή έπί μίαν ώραν
τήν σοβαρότητα, τήν σοβαρότητα έκείνην ήν διεέλαττώ σασ α πρός όφελος αύτής τάς ώρας τής
| τήρει άπό τού παρθεναγωγείου, καί ήρςατο μειαργίας άς απαιτεί έφεσπερίς τις.
| διώσα, τά δέ μειδιάματα αύτής καίτοι έπιτετηΉ μήτηρ έσπευσε πρός αύτήν δείξασα παI δευμένα κατ’ άρχάς διέχυσαν έπί τών χαρακτη
ρακειμένην έδραν, έπειτα δέ τή είπεν ’Απόψε
ριστικών τη ς θαυμάσιον θέλγητρον.
μάς ήλθε νέος προσκεκλημένος., .δ υιός ενός π α
Ή μήτηρ αύτής έμενεν έκπληκτος.
λαιού φίλου τού πατρός σου.
Ή κυρία Ζοφρέν έπεθύμει άνυπομόνως ν’ άναΉ Κλαίρη απήντησε δι’ άσημάντου τίνος ά !
I κοινώση τά ς σκέψεις αύτής εις τόν σύζυγόν του,
καί δέν έξηκολούθησε τήν συνδιάλεξιν.
καί ε'νευεν εις αύτόν ύπερθεν τής κεφαλής του
— Πολ.λ.ά καλά λέγουν δι’ αύτόν τόν νέον,
! συμπαίκτου του, παρά τήν τράπεζαν τού ούϊστ'
προσεϊπεν ή μήτηρ· δ πατήρ του θέλει νά τόν
| άλλ’ δ Ζοφρέν, δστις έχανε τήν στιγμήν έκείνην,
άποκαταοτήση, διότι καλός γάμος θά διευκο
περιέμενε νά τόν εύνοήση ή τύχη διά ν’ άπανλύνω, τήν προαγωγήν του· δέν έχει περιουσίαν,
τήση εις τήν σύζυγόν του.
άλλ’ δ ύπουργός τ ω ύπεσχέθη θέσιν έλεγκτού εις
'Ανθρωπος παίζων ονθστ είνε μόνος έπί γής,
τό Λογιστήριον.
δεκατρία παιγνιόχαρτα άποΐελούσι τόν δρίζοντα
— Λοιπόν; είπεν ή Κλαίρη κ ατά πρόσωπον
αύτού.
παρατηρήσασα τήν μητέρα της.
’ Εν τή ρ εγάλη αιθούση ή Κλαίρη έκρουε τό
Τό Λοιπον τούτο έσήμαινε
κλειδοκύμβαλου·
ή νεάνις έμουσούργει περιπαθώς
— Διόλου δέν μέ μέλει δι’ δλα αύτά ! τό δέ
μελωδίαν
τού
Χερτζ,
πολλάκις ύπό (υγε διακοπροσηλωθέν έπί τής μητρός της βλέμμα έδήπεϊσα, είτα δέ χωρίς νά περιμείνη νά τήν παραλου ;
καλέσωσι, τούθ’ δπερ έξέπληξε σφόδρα τήν μη
— Πάλιν τά ίδια ! δέν θέλω νά μοί έκλέξη
τέρα της, ε'μελψε τό B el l’a g g io τής Σεμιράάλλος τόν σύζυγόν μου· έγώ μόνη ρ.ου θά τόν

μιόος.
έκλέξω.
Ή κυρία Ζοφρέν ούδέν ένόει· έντούτοι; τό μ.υΆ λ λ ’ ή μήτηρ προσέθηκεν
στήριον έκεϊνο είχεν αιτίαν τινά, άνακαλυφθεΐσαν
— Είνε αύτός δ νέος πού κλείει το λεύκωμα
μετά δέκα πέντε ημέρας.
καί έρχεται πρός ημάς. Τ ω ύπεσχέθην νά σού
Ή κυρία Ζοφρέν ώραίαν τινά έσπέραν τού
τόν συστήσω !
Μαίου
περιεπάτει μετά τής θυγατρός τη ; έν τω
Ό 'Ιούλιος Λ αλώνδας προύχώρησεν, ύπέκλινε
κήπω
καί
συνδιελέγετο μ ετ’ αύτής περί π ρ α γ πρό τής Κλαίρης, ή δέ κυρία Ζοφρέν είπε τάς
μάκων
άδιαφόρων
αίφνης ή άγαθή μήτηρ έφίτυπικάς τής συστάσεως φράσεις.
λησε
τήν
Κλαίρην
καί
είπεν αύτή.
Μετά τήν παρουσίασιν ταύτην δ νέο; διηυθύν
—
Ό
φίλος
τού
πατρός
σου, δ κύριος Λ αλών
θη πρός τό κλειδοκυμβαλον.
δας
σέ
ζητεί
εις
γάμον
διά
τόν υιόν του.
Ό μητρικός οφθαλμός δέν άπ ατάται· ή κυρία
Ή
Κλαίρη
άντησπάσθη
τήν
μητέρα της καί
Ζοφρέν παρετήρησεν δτι ή θυγάτηρ αύτής ήτο
είπε συγκεκινημένη;
εκτάκτως τεταρκγμένη, εί καί συνεκράτησεν όσον
— Δέχομαι!
ήδυνήθη τήν ταραχήν αύτής.
— Τώρα, προσεΐπεν ή μήτηρ, έξήγησέ μου
Ό ’ Ιούλιος Λ αλώνδας εντούτοις δέν ήτο Ά ντίτ α δλα, διότι δέν έννοώ τίποτε έξ δσων βλέπω
νοος έν μελαίνη στολή, ώστεάμέσως διά τού πρώ
! άπό δεκαπέντε ημερών.
του βλέμματος νά καταμαγεύση τήν νεάνιδα.
Ή Κλαίρη έδρεψεν έν λευκόν £όδον καί είπε:
Ή μήτηρ τής Κλαίρης ένδιεφέρετο νά διευ-
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— Καλή μου μητέρα, αυτό το ρόδον είνε ή
ΐδική μου φίλη τού πχθεναγωγείου, ή όποια ρ.
έσυμβουλευσε να ϋπανδρευθώ. Ένθυμείσθε την
έσπερίδα τοΰ Απριλίου· ό κ. ’Ιούλιος Λ αλώ νδας
είχεν είς τήν κομβιοδόχην του εν τριανταφυλλον
όμοιον μέ τ ο ύ το .. . Καί πάλιν δέν εννοείτε,
δέν εΐνε α λ ή θ εια ; Είνε όλό/.ληρος ιστορία καί
όταν Θά σάς τήν διηγηθώ θά τά εννοήσετε ¿¡λα.
Τ ότε ή Κλαίρη διηγήθη τήν ιστορίαν τού λευ
κού ρόδου τού παρθεναγωγείου, έν τελεί δέ είπε:
— Αφ’ οΰ πρέπει μία νέα νά ϋπχνδρευθή,
θά ύπεταστόμηνβέβκι* εις τον κοινόν νόμον,άλλ’
έπρόσμεινα όχι συμβουλήν, όπως ή καϋμένη ή
Λαύρα μας, αλλά κάτι τι ποϋ νά όμοιάζη με σηρ,είον τής θείας Προνοίας.
Ά μ α είδον πρώτην φοράν τον κ. Λαλώνδαν
μού έφανη οτι ό δάκτυλος τής θείας προνοίας
μού τόν ΰπεδείκνυεν ώς τον αναμενόμενον σύζυ
γόν μου.
ΤΙ κυρία Ζοφρέν ε”σφιγγε τήν θυγατέρα της
έν τή αγκάλη της.
— Ό δάκτυλος τής θείας Προνοίας είνε παν
τού, άλλά πρέπει νά εχη κανείς οφθαλμούς διά
νά τόν Μη. θ ά είσαι ευτυχής κόρη μου ! . . .
Ή μητρική αϋτη πρόρρησις επηλήθευσε. Σ ή 
μερον ή Κλαίρη διανύει τό πέμπτον τού γάμου
της ετος καί ό μήν τού μέλιτος αυτής δέν
έληξε, τ ά πάντα Si μάλιστα προσημαίνουσιν δ τι
Si·/ θά λήξη ποτέ .
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ρύβως δ ’ έγενικεύθη καί ή χρήσις τού χάρτου
πρός κατασκευήν αντικειμένων ήττονος σπουδαιότητος, οίον κορωνίδων εικόνων, ρόπτρων καί
πλακών, έκ τών ενεπίγραφων έκείνων των προσηλουμένων εις τάς θύρας. Τούτοις S' έπηκολούθησαν αί έκ πεπιεσμένου χάρτου λέμβοι, καί τά
άκάτια, καί αί κώπαι. Ή κατασκευή χάρτινων
τροχών τών σιδηροδρομικών αμαξών, ϋποληφθείσα τό κ α τ’ άρχάς ώς αποκύημα νοσούσης
διανοίας, άπεδείχθη τοσούτον επιτυχής, ώστε
σήμερον έν ταϊς μεγάλαις σιδηροδρομικαίς γραμμαίς άπό Νέας Υόρκης εις Σικαγον καί έν ταϊς
διακλαδώσεσι τού Ειρηνικού οί χάρτινοι τών σι
δηροδρομικών αμαξών τροχοί ύπερβαινουσι τούς
έξηκοντακισχιλίους. Ά π ό τινων μηνών μέγα τι
έργαστήριον κλινοσκευών έν Νέα Ύ ,ρκη πωλεί
στρώ μ ατα καί σκεπασματα καί προσκεφάλαια
έκ χάρτου. Διά ταινιών μαν.λλίου χάρτου έπιτιθεμ-ένων άλλήλαις καί προσκολλωμένων διά
κόμμεως, κοσμουμένων δέ καί διά παρυφών χάρ
τινων έπίσης, κατασκευάζονται σκεπάσματα,
καλλιτεχνικώτατα ε”χοντα ποικίλματα, ελαφρό
τ α τ α καί άμα θερμότατα, άτινα είναι περιζή
τη τα τόν χειμ,ώνα. Τ αύτα παλαιούμενα ανα
καινίζονται εύκολώτατα διά τού σιδηρώματος.
Άναμιγνυομένων εις τήν μάζαν τού χάρτου λευκώματος, τιτανου καί στυπτηρίας κατασκευάζον
ται πίθοι, πιθάκναι καί άλλα αγγεία στερεώ—
τερα τών ξύλινων καί καταλληλότερα πρός με
ταφοράν ρευστών, οινοπνευμάτων, πετρελαίου,
κλπ. Έργαστήριόν τι έν Νέα Ύόρκη κατασκευ| άζει έμβαδας, σανδαλια, υποδήματα χάρτινα
υδατοστεγή, τηρούντα θερμοτάτους τούς πόδας.
Μετά πολλάς βελτιώσεις καί τελειοποιήσεις έδυνήθησαν διά τής μάζης τού χάρτου νά λ α μ βκνωσιν ακριβέστατα τό σχήμα τού ποδός μέχρι
τών αστραγάλων, ώστε έκαστος προμηθεύεται
άρμ,όζοντα πρός τόν πόδα του ύποδήματα, έν ώ
διά τώ< καλαποδίων δεν ήτο κατορθωτή τοσαύτη έντέλεια. Α λλά καί τή αρχιτεκτονική έγέ—
νετο ύπηρετική ή χαρτοποιία,άπεργαζομίνη στεφανας θυρών και παραθύρων, γεισώματα,φατνώ
μ α τα καί τ ά τοιαύτχ.Τις οίδεν ! ίσως κατοικήI σωμ,έν ποτε καί έν χαρτίναις οίκίαις, άναμιμνη| σκουσαις έν μεγαλω τά χάρτινα κτίρια τών παιI δικών μας παιγνίων!

Έ κ τής αμερικανικής έφημερΜος τ-ής χαρτεμπορίας (P a p e r T ra d e J o u r n a l) έρανιζόμεθα τάς
έπομένας περιέργους πληροφορίας περί των ποι
κίλων χρήσεων τού χάρτου έν τοίς ήμετέροις
χρόνοις.
Πόρρω άπέχομεν, γράφει ή εφημερί; αϋτη, τού
παπύρου των Αιγυπτίων καί τής διφθέρας των
Ε λλήνων καί των 'Ρωμαίων. Ά γνοιαν Si π α χυλήν ελέγχει ό νομίζων άκόμη ότι χρήσις τού
χάρτου γίνεται μόνον έν τή τυπογραφία, πρός έκτυπωσιν βιβλίων καί έφημ.ερίδων ή προς γραφήν.
Ό δέκατος ε'νατος αιών, εί καί πολλοί ά ποκχλούσιν αΰτόνπεζόν, είδε πράγματα θαυμαII.
σιώτερα των αραβικών μυθολογημάτων. "Ας
άπαριθμήσωμεν μόνον άνευ σχολίων τάς διαφό
ρους περιόδους τής βιομηχανικής χρησιμοποιήσεως τού χάρτου "Οτε τό πρώτον έγένετο λόΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΕΣ
γος περί χάρτινων -χειριδών, καί περιλαίμιων καί I
υποκαμίσων καί περί κυψελών μελισσίων χαρτί- !
Ό βασιλεύ; τού Ά τσ ·ν έν Σουμάτρα, όστις
νων, παντες ή σχεδόν παντες κατέκριναν τό
πρό τινων ετών έπί μακρόν χρόνον άντέστη νικηπράγμα ώς παραλογώτατον· καί όμως σήμερον
φόρως κ αιά τών 'Ολλανδών, έχει άρίστην περί
τά χάρτινα ένδύμ,ατα είναι συνηθέστατα. Ά θ οέαυτού γνώμην, ώς έμφαίνεται έκ τών τίτλων

οϋς προτάσσει τού ονόματος του, καί οϊτινες εν- | γίστη διενεργεΐται έμπορία άλεξηλίων, άτινα
είνε έν τών γνησιωτέρων προϊόντων τής ιθαγενούς
χουσιν ώς έξής έν μεταφράσει :
βιομηχανίας κατασκευαζομενα έξ ίνδοκα/άμιυ
« Ό βασιλεύς τού σύμ,παντος κόσμ,ου, ού τό
ή κλάδων ελαφρού καί ευκάμπτου ξύλου, καί
σώμα λάμπει υπέρ τάς ακτίνας τού ήλιου έν
χάρτου έλαιωμένου καί κεχρωματισμ,ένου, έφ’ ού
μεσημβρία· ό βασιλεύς, δν ό Θεός έπλασσε τετυπούνται αποφθέγματα τού Κομφουκίου ή θρηλειότερον τής πανσελήνου, καί ώραιότερον τού
σκευτικαί άλληγορίαι.
πολικού άστέρος ό βασιλεύς πάντων τών βασι
Έν πάσαις ταϊς θερμαϊς χώραις τό άλεξήλιον
λέων, πρό τού όποιου κλίνουσι τήν κεφαλήν οί
λοιποί βασιλείς, εύπειθώς άκούοντες τά ς προστα- | είνε είς μεγίστην χρήσιν, ιδιαιτέρως δέ τιμάται
ύπό τού βασιλέως τής Βιρμανίας, όστις έγκαυγάς του- ού ή διάνοια είναι τελειότερα στρογγυχ άται είς τόν τίτλον τού κατόχου είκολω τάτη ς σφαίρας ( ;), καί ού ή εϋδαιμ,ονία υπερ
σιτεσσάρων άλεξηλίων· άλ λ ά τό έξ άπλού φύλ
βαίνει τήν τής θαλασσής· ό δούλος τού θεού, ό
λου φοίνικος ή βανανέας έπί τού άκρου καλάμου
βλίπων τό πρόσωπον τού θεού καί δυνάμενος νά
καλύπτη τ ά αίσχη τών ανθρώπων καί νά συγ- ; τινός προσηρμοσμένον άλεξήλιον διαφέρει πολύ
τού τής Ία βα ς ή τής Σουμάτρας,τεχνηέντως καχωρή τάς αμαρτίας αυτών· ό χρησιμώτατος
τειργασμένου, έχοντος άργυροκόσμ.ητον ή χρυπάντων τών βασιλέων, ού οί πόδες εΰωδιάζουσι,
σοκόσμητον τήν λαβήν, καλλιτεχνικώς γεγλ.υμδιαχεομένης τής εύωδίας αυτών έπί τών κεφαλών
μένην, καί διά λίθων πολυτίμων κεκοσμημένην,
πάντων τών βασιλέων τού κόσμου.» Ά λ λ ά δεν
τού «καλυμμένου διά μεταξωτού υφάσματος,
άρχεϊται είς τα ύ τα μόνον. Είναι προσέτι «κύριος
καί πολυτίμων τριχάπτων καί σπανίων πτίλλων,
τού μελανόδοντος έλέφαντος» καί πλήν τούτου
όπερ φέρουσιν αί περίκομ,ψοι δέσποιναι τών ευρω
«κύριος τού ερυθρού, τού μελανός, τού λευκού, τοΰ
παϊκών μεγαλοπόλεοιν.
ποικίλου, τού παρδαλού καί τού στείρου έλέφαντος,
όστις ενώπιον τού θεού κοσμείται διά καλύμματος
Τοιούτο ον τό άλεξήλιον καθίσταται πολυτε
έκ ποικίλων λίθων.» Ό θεός ώρισε τον ηγεμόνα,
λές ά μ α σκεύος καί ωφέλιμον, διότι άπολαμβάόπως κυριαρχή πάντων, όπερ όμως φαίνεται οτι
νει τήν δύναμιν τών ήλιακών άκτίνων,άλλά πολδέν θέλουσι νά παραδεχθώσιν οί 'Ολλανδοί.
λώ πρός τούτο καλλιον είνε τό θερινόν άλεξήλιον,
'Ομοίως καί ό βασιλεύς τού Σιάμ είναι βασι- j τό έξ άνοικτού μεταξωτού κατασκευαζόμενον καί
ύπενδυόμενον ε’σωθεν διά λεπτούφούς πρασίνου ή
λεύς όλου τού κόσμου, χαί συγχρόνως βασιλεύς
όμοιος τω θεω. Καί ούτος φέγγει ώς ή σελ.ήνη καί j κυανού υφάσματος, όπερ έντε τή έξοχή καί π α 
ρά τήν θάλασσαν άποόεικνύεται χρησιμώτατον
λάμπει ώς ό πολικός άστήρ, ά λ λ ’ είναι κύριος
ώς προφυλάττων άπό τών ήλιάσεων, καί προφυμόνον τού λευκού ε’λέφαντος, τού έχοντος έρυθράν
φυλάττον τήν χροιάν τών περικαλλών δεσποινών
στρογγύλην ούράν. Είναι δέ ισχυρότερος τού
άπό τών καυστικών τού ήλιου άκτίνων.
βασιλέως τού Ά τσ ίν , διότι μόνον όταν αυτός
______________ _
ν
θέλη, λάμπει ό ήλιος καί ρέει τό όδωρ. Κάτοχος
ών τού ξίφους, τού 190διπ λόας έχοντος, ό έλαβε
βία παρά τού άσπονδου εχθρού του, ουδόλως
άπορον ότι έγένετο κύριος του δάσους τών μυιών
Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε Ι Σ
καί κάτοχος τής έπαιτικής πήρας, τής ά δα μ α ν - j
τοκοσμήτου. Είναι κύριος φοίνικος συγχρόνου τή
Έςεδόθη έσχάτως έν Σάμω ή έπετηρίς τή; ηγε
δημιουργία, σουλτάνος τού φλέγοντος όρους καί τού
μονίας Σάμου διά τ'ο ετος 1888. Τ'ο βιβλίον τοΰτο
χρυσού ποταμού, δεσπότης τού άέρος καί τών 1
συγκείμενον έκ 10 τυπογραφικών φύλλων περιλαμ
νεφελών, κύριος τού βουβάλου, ού τά κέρατα ά βάνει πλήν ιστορικών τινων περί τή αρχαίας Σ ά ου
πέχουσιν άλλήλων δώδεκα μέτρα.
έπί τοϋ πελοπον -ησιακοΰ πολέμου πληροφοριών, κα
ταστατικήν του συγχοόνου πληθυσμοί αύτής, τών
γεν /ήσεων, τών γάμων καί τών θανάτων, τής δημοσίας έκπαιδεύσεως. τής ίιαχε-.ρίσεως τή; δικαιοσύνης,
ΑΛΕΞΗΛΙ A
τής κινήσεως τοΰ εμπορίου, τής παραγωγή; προϊόν
των, τής ναυτιλία;, τή; ταχυδρομι ής καί τς/.εγραΤ ό άλεξήλιον έχρησίμευε τό πάλαι ώς έμ
φικής υπηρεσίας, καί άλλας πληιοοορίας περί τώ<
βλημα καί σημεΐον ύπερόχου κοινωνικής τάξεως.
διαφόρων γραφείων ή δημοσίων κατασ.ημάτων, αρ
Οί βασιλείς τών Αιγυπτίων παρίστανται έν π ά χαιολογικά ευρήματα καί ονομαστικόν κατάλογον τών
σαις ταϊς έπισήμους τελεταΐς σκιαζόμενοι δι’ ά υπαλλήλων. Κατά τήν έπετηρίδα ταυτην. ό πλη
λεξηλίου. Έν Σινική ανέκαθεν μέχρι τού νύν οί
θυσμό; τών έν τή νήσ ο Σ/μίων άνέ χεται εί. 41.
μεγιστάνες φέρουσιν άναλόγως τού βαθμού άλε
156 ψυχάς. ών 8 888 ά·.δρεο. 9 7 2 γυναίκες. 11,
967 άρρενα παιδία καί 10,649 θήλεα. ΑΙ κατά το
ξήλιον διπλούν ή τριπλούν θόλον έχον, τών τεσ
παρελθόν Ιτο; γεννήσεις ανέρχονται είς 1,622, οί
σάρων θολών έπιφυλαττομένων είς τόν αύτοκράγάμοι είς 290 καί οί θάνατοι εις 723. Τ ά σχολεία
τορα. Έ ν τή άπεραντω σινική αυτοκρατορία μ.ε-
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κατ'είδος διαιρούμενα εϊσίν εν Γυμνάσιον, 4 σχολαρ
χεία, 4 παρθεναγωγεία, 3 ελληνικά σχολεία καί 3 3
δημοτικά σχολούν έν πασι τούτοι; διδάσκουσι 5 8 διδά καλοί καί οοιτωσιν εις αύτα 4 .1 5 7 μαθηταί, ών
2 ,9 1 2 τού άρρενος καί 1 2 4 5 τοΰ θήλεος γένους.
Κατα το αύτό ετος είσήχθησαν έμπορεύματα αξίας
1 7 ,4 7 1 ,4 1 3 γροσίων καί έςήχθησαν έμπορεύματα
1 5 ,2 5 0 ,2 0 1 γροσίων.είσέπλευσαν δ έεις τούς λιμένας
τής νήσου 4 2 2 άτμόπλοια καί 3 ,0 4 4 ιστιοφόρα πλοϊα,
άπεστάλησαν έκ Σάμου εις αλλοδαπήν 1 .9 9 0 τηλε
γραφήματα καί ές αλλοδαπή: ήλθον εις Σάμον 2 ,1 0 4
τοιαϋτα. Είσήλθον εις τό νοσοκομεϊον τής Σάμου
6 3 ασθενείς, ών 5 0 άνορες καί 1 3 γυναίκες, καί τού
των πάλιν 4 7 Σάμιοι καί 1 6 ξένοι, έ ξ αύτών δέ
πάντων άπέθανον δύο-. '
Γερμανική τις έφημερίς, αφορμήν λαβούσα έκ τής
εύσαρκίας τού Βίσμαρκ, ήν παντι σθένει αγωνίζεται
νά καταπολεμήσνι ο μέγας άρχικαγκελάριος, απαριθ
μεί ώ ; εξής τάς διαφόρους φάσεις τής εύσαρκίας τού
της. Τ ό πρώτον έτος τής εις Κίσιγγεν μεταδάσεώς
του τώ 1874 ό πρίγκιψ έβάρυνε 2 0 7 λίτρας' τώ
1 8 7 6 , 2 1 9 λίτρας · τψ 1 8 7 7 ,2 3 0 λίτρα;· τώ 1 8 7 8 ,
2 4 3 λίτρας' τέλος τώ 1 8 7 9 ανέρχεται εις 2 4 7 λί
τρα ς. Τ ότε άρχεται ή θεραπεία τού ιατρού Σβένιγκερ·
τό βάοο: του πρίγκιπας κατέρχεται μετ’ ολίγον εις
2 2 7 · τώ 1 8 8 1 , εις 2 2 2 · τώ 1 8 8 3 εις 2 0 2 . Τ φ
18 8 4 ό Βίσμαρκ 3έν μεταβαίνει εις Κίσσιγγεν καί
το βάρος αύτοΰ αυξάνει- το 188·> άνήλθεν εις 2 0 5
λίτρας, έφ ί·»ςδ έ Ιφθασεν εις 2 0 8 .
Περιεργοτάτη άνακάλυψις έγένετο προ τίνος έν
•θ' ί)?Ρ, πολίχνη τής εν ’Αγγλία κομητείας Λιγγολνσάϊρ. Ο ί έργάται τής έταιρία; τοΰ φωταερίου, σκάπτοντες τά θεμέλια προς οικοδομήν γαζομέτρου, ευρον μέγαπλοίονέν άργιλλώδει στρώματι. Τ ό πλοίον
τούτο, έκληφθέν κατ’ άρχά’ς ώς απλούς κορμός
δρυός, ϋπέστη βλάδας τινάς ύπό τής άξίνης τών έργατών, ά λλ’ εύθύς ώς ένοήθη τί πράγματι ήτο, ή
σκαφή έγένετο μετά μεγίστης προσοχής, καί ούτως
άπεκαλύφθη μέγα μονόξυλον, έχον μήκος μέν 1 5 μέ
τρων, πλάτος 1 μ . 5 0 ύφεκατομέτρων καί ύψος 1
μ. 2 0 ύφεκατομέτρων. Τό μονόξυλον τούτο", κοίλος
ών πελώριος καί στερεώτατος κορμός δρυός,κατεσκευάσθη προφανώς έν τοίς προϊστορικοίς χράνοις καί
είναι πολυτιμότατον μνημεϊον τής ναυτικής τέχνη;
τών πρώτων κατοίκων τών Βρεττανικών νήσων. Δένδρον έχον τηλικοΰτον κορμόν οϋδαμοΰ τής Ευρώπης
φύεται νυν, καί φαίνεται οτι ανήκει εις τά έκλελοι
πότα είδη δλος ό κορμός είναι ισομήκης καί οί πρώ
τοι κλάδοι αύτού ήρχιζον εις ύφος δεκαπέντε περίπου
μέτρων άπό τοΰ εδάφους. Ό πυθμήν τού πλοίου, έχων μήκος δώδεκα μέτρων περίπου, ούδαμοΰ παρου
σιάζει ίχνος ιστού· ο! πλάγιοι τοίχοι είναι κάθετοι,
καί πρός τήν πρύμνην διακρίνονται ίχνη έδωλίων. Ε ύ ρέθη 2έ τό πλοίον εις άπόστασιν όλίγων μέτρων μό
νον άπό τού ποταμού Ά γχόλμου, τοΰ έμδάλλοντος εις
τόνΟΰμδερον. Ή πρφρα αύτού είναι έστραμμένη πρός
τήν ξηράν,ή δέ πρύμνη πρόςτό μέρος τοΰ ποταμού, έπί
χαμηλοτέρου έπιπέδου. Πιθανώς είχεν έξοκείλη καί
βαθμηδόν βυθισθή έν τή ιλύι* άμμος δέ καί υδρο
Έ ν Ά β ή ν α ΐζ , ·χ τοΰ τ υ π ο γ ρ ά φ ο υ τώ ν

χαρή φυτά έκάλυψαν ίσως αύτό, καί ούτως ανέπαφον
σχεδόν διετηρήθη μέχρις ήμών.
Έπιδεδαιοΰται ή αγγελία περί άνακαλύψεως νέου
χρυσοφόρου στρώματος μεγάλης έκτάσεως έν τή βορείω χώρα τή ; Δυτικής Αυστραλίας. Άπανταχόθεν
τής
Αυστραλίας συρρέουσιν έκείσε πολυπληθείς
χρυσοθήραι, καί λέγεται οτι έν βραχυτάτω χρόνια συνελέχθη χρυσός βάρους δεκακισχιλίων μέχρις δωδεκισχιλίων ουγκιών, άρίστ-ης ποιότητος, διότι έκαστη
ούγκια πωλείται άντί τεσσάρων λφών στερλινών.
Πλήν τής περιφερείας ταύτης, ήτις καλείται Κίμπερλυ, έπανελήφθη ή έκμετάλλευσις καί άλλου έγκαταλειφθέντος μεταλλείου, παρά τό Βραιγούδ, όπόθεν
εξάγονται νυν πλουσιώτατα μεταλλεύματα χρυσοΰ,
αργύρου καί μολύδδου. Τ ο περιεχόμενο·) ποσόν του
αργύρου είναι μέγα, άποδιδομένων 2 5 0 0 ουγκιών έξ
έκαστου τόνου μεταλλεύματος. Τ ό μεταλλείον, μ ετονομασθέν Κ ό χ-ϊ μούρ παρεχωρήΊη εις εταιρίαν τινά
έν Σύδνευ, ήτις κατεδαλεν άφθονα κεφάλαια, δπως
έκμεταλλευθή αύτό επαρκώ ς. Κατά τήν γνώμην τών
είδότων ή νότιος Αυστραλία είναι πλουσιωτάτη εις
μέταλλα. Παρά τήν Μερρ.νδήν υπάρχει καί όρυχείον
άδαμάντων.
Τ ά ς έπομένας περιέργους πληροφορίας εύρίσκομεν
εις γερμανικήν εφημερίδα περί τοΰ τρόπου τής κατατάξεως τού Χόδαρτ πασά εις τήν τουρκικήν υπη
ρεσίαν :
Καταταχθείς εις τό τουρκικόν ναυτικόν μικρόν
μετά τήν Κριμαϊκήν έκστρατείαν, ό Χόδαρτ δέν έλα δεν αμέσως βαθμόν μείζονα εκείνου ον ειχεν εν τή
πατρίδι του, ά λλ’ έπί πολύ υπηρετεί άσημος καί ά
γνωστος είτε εν τώ Ταρσανά έν τοίς γραφείο'.; τοΰ
ναυρχείου, είτε έν πολεμικφ πλοίω, μέχρις ου ¿δό
ξασε καί άνέόειξεν αύτόν ή δεινότης του ώς πυγμά
χου. Διότι ό Σουλτάνος ’Αδοούλ ’Αζίζ έξ ιδιοτρο
πίας ή πρός θεραπείαν τής αύξανούσης πολυσαρκία;
του ήρέτκετο εις γυμναστικά; ασκήσεις, και ήγωνίζετο εις τόν δρόμον πρός τούς αύτοκρατορικούς δρο
μείς, ή έπάλαιε πρός τούς πεχλιδάνιδες, ών είς παρ'
ολίγον συνέτριψέ ποτε τά σουλτανικά όστά του. Μόνην
τήν αγγλικήν πυγμαχίαν ήγνόει, καί ταύτης καταλ
ληλότατος διδάσκαλος έκρίθη καί έςελέχθη ό Χόδαρτ.
Έ ν άρχή ούτος άγωνιζόμενος πρός τόν κύριόν του,
έφείδετο αύτού, άλλ’ ίδών οτι ό μαθητής του έπετίθετο
κατ' αύτού άνευ οίκτου, έρεθισθείς ποτε τω κατήνεγκε
τοσούτω ισχυρόν γρόνθον, ώστε ό κυρίαρχος τών πι
στών καταβληθείς ανέκραξε Τ α μ ά μ ! Τ α μ ά μ .
(άρκεϊ) καί άπέσχε του λοιπού τής πυγμαχίας. Ού
δέν ήττον έτίμησε τόν Χόδαρτ υπερβαλλόντως καί τόν
έκράτησε παρ’ έαυτφ, άοειδώς άπονέμων αύιώ βαθ
μούς καί χρήματα. Μετά τήν σύλληψιν δέ τοΰ ’ Α ρκ α δ ί ο υ κατά τήν Κρητικήν έπανάστασιν, ό Σουλ
τάνος έξεδήλωσε τήν άκραν ευγνωμοσύνην του ανα
γόρευσα; αύτόν καπετάν πασσάν (άρχιναύαρχον).
Ή γυνή, ήτις έναδρύ -εται ύπερμέτρως διά τό
κάλλος της, άποδεικνύει δτι δέν εχει άλλο τι προ
τέρημα άξιολογώτερον.
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