
Εχώ’ιΤίται 
τή 1/13 καί 15/27 

έκαστου u-ηυύς.

Τιμή έτησία Φοάγκ. 40.
προπληρωμένη Μάρκ. 32.

stg χρυσόν. Ήούβλ. 16.Ετος Δ'. Έν ΛΕΙΨΙΑι τη 15!27 ’Ιουνίου 1884 Αρ. 76.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

Ή OFrij. — Άπόδιταϋμα έχ τών περιηγήσεων τοΰ Πυθαγόρα (τέλος). — ’Αρ
χαία Έλλ>(ί<Χ)( Επιγραφή εύρεθεϊσα έν ’Αγγλία. — Ή ffayife τών άμεριχανιχών χρο- 
χοόείλων έν ΦλωρίΛι.' — Τύ ζασανιστήριον τοΰ AiSrjrog έν' Ισπανία. (Caldaria.) — 
Ό ζωγράφοι 'Ρίχτερ xai τά έργα αύτοΰ. — Τύ Μονάχο o>g έπιχίνό'ν'νον Έλδοράύο. — 

ΠοίψΓ<£. Άναμί’ϊσίΐς. — 'θ ποιητή Tswrffo»·. — Βιόλω/ρα^ιχά. — Διάφορα. — 
Αινίγματα xai λϋσίΐς.

ΕΙΚΟΝΕΣ.
Ή ΟΓτ>). — Ή παγίς τών χροχοόςιλων έν ΦλωρίιΙ'ι. — 'Ο ζωγράφοι Γ. 'Ρίχτερ 

xai τά έργα αυτοί. — Τύ ΛΙοιτε Κάρλο xai τό Μοναχό. — Ό ποιητή Tiwffor έν 
τώ απουό'αδτηρίω αύτοΰ.
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ΩΡΑΙΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.

Η ΟΙΤΗ.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 49.)

Υ μακράν τής μικράς ζοιλάδος, τής ύπό 
τών ύδάτων τοΰ Σπερχειού περιβρεχο- 
μένης, καί πρός νότον τής θεσσαλικής 

πεδιάδος, εκτείνεται σειρά όρέων, κοινόν φέρουσα 
όνομα, ή Οίτη. 'Η σειρά αΰτη τών ύψηλών 
όρέων, άρχομένη άπό τής άρχαίας τών Εύρυ- 
τάνων χώρας, απολήγει άποτόμως παρά τήν 
μεσημβρινήν άκτήν τοΰ Μαλιακοΰ κόλπου, σχη- 
ματίζουσα το περιώνυμον στενόν τών Θερμοπυ
λών, περί οΰ έν τώ προλαβόντι διελάβομεν 
τεύχΜ· , .

'Η ύψίστη τών όρέων τούτων κορυφή, 6673 
πόδας ύπεράνω τής επιφάνειας τής θαλάσσης 
ύψουμένη, ήτο τδ πάλαι τφ Διί τώ ύψίστφ ιερά 
καί έφερε τδ όνομα τής Πυράς καί Φρυγίας, 
διότι έπ’ αύτής κατ’ Αρχαίαν τινά παράδοσιν ό 
'Ηρακλής κατέκαυσε τά θνητά αύτοΰ μέλη καί 
άνήλθεν είς τδν ’Όλυμπον, είς τήν χώραν τών 
Αθανάτων.

Τά όρη ταΰτα, τά χωρίζοντα τήν θεσσάλικήν 
πεδιάδα άπό τών μεσημβρινών τής Ελλάδος 
χωρών, άπετέλουν τό διάφραγμα μεταξύ τών 
ελληνικών χωρών καί τών τδ πάλαι ύπδ άγριων 
καί βαρβάρων φυλών κατοικουμένων τόπων. 
Τρεις δέ ήσαν αί φυσικαί διά τών σχεδόν «δια
βάτων τούτων όρέων δίοδοι, έν αίς τδ στενόν 
τών Θερμοπυλών ήτο ή φυσικωτέρα καί εύρυ- 
τέρα. Οί τά όρη ταΰτα καί τάς παρακειμένας 
πεδιάδας οίκοΰντες λαοί ήσαν, ώς άναφέρουσιν 
οι άρχαΐοι συγγραφείς, άγριοι καί φιλοπόλεμοι, 
συνεχείς συνάπτοντες πολέμους πρδς τούς φιλη- 
σύχους έγχωρίους. Δρύοπες καί Αίνιάνες 
έκαλοΰντο οί λαοί ούτοι, καθ’ ών κατά τάς 
μυθικάς παραδόσεις πεισματώδεις συνήψε μάχας 
ό ‘Ηρακλής, ό τδν τής ’Ασίας πολιτισμόν Αντι
πρόσωπων ήρως. Μεταξύ άλλων διηγούνται αί 
παραδόσεις αύται ξτι δ 'Ηρακλής, διερχόμενος 
ποτέ μετά τής Δηϊανείρας καί τοΰ τέκνου αύτοΰ 
"Υλλου διά τής άγριας τών Δρυόπων χώρας 
έλαβε ταύρον έκ τής ποίμνης τοΰ θειοδάμαντος, 
βασιλέως αύτών, καί τόν κατεβρόχθισεν. Έρίσας 
ώς έκ τούτου πρός τούς Δρύοπας ένίκησεν αύ
τούς καί αίχμαλωτίσας ύπεδούλωσεν αύτούς τώ 
έν Δελφοΐς Άπόλλωνι, τήν δέ χώραν αύτών 
έδώρησεν είς τούς φίλους καί συμμάχους αύτοΰ, 
τούς Μαλιεΐς. 'Ο τών Μ άλιέων βασιλεύς έκα- 
λεΐτο Κήϋξ, καί ήτο φίλος τοΰ Ηρακλέους έπι- 
στήδιος. Γνωστόν είναι τδ άρχαΐον ποίημα, τό 
άποδιδόμενον είς τδν Ησίοδον, έν φ περιγρά- 
φεται ό γάμος τοΰ Κήϋκος καί ή λαμπρά ύπο- 
δοχή, ής παρ’ αύτώ έτυχεν ό Ηρακλής.

Αι μυθικαί αύται παραδόσεις μαρτυροΰσι 
περί τής εισβολής ξένων πολεμικών λαών είς 
τήν χώραν ταύτην καί περί τών πολυχρονίων 
πολέμων καί άγώνων αύτών.

Τρεις ήσαν αί θεότητες, αί ιδίως ύπό τών 
Δρυόπων λατρευόμεναι, Δημήτηρ ή Χδονία, Κόρη 
ή Μελίβοια καί "Αδης ό Κλύμενος, δλαι θεό
τητες τής γής καί τών καταχθονίων δυνάμεων, 
θεότητες ώς έκ τούτου τών πρώτων τής 'Ελλά
δος κατοίκων, τών Πελασγών. Έκ τούτου δη- 
λοΰται δτι οί Δρύοπες ήσαν λαός Αρχαιότατος, 
κατοικήσας έξ άρχαιοτάτων ήδη χρόνων τάς 
κλιτύας τοΰ Παρνασσοΰ καί τής Οίτης καί τάς 
παρακειμένας κοιλάδας, αΐτινες τδ πάλαι έκα- 
λύπτοντο ύπό πυκνών δασών, ώς καί τήν κοι
λάδα τήν μεταξύ Οίτης καί Παρνασσοΰ, ήν περι- 
βρέχουσι τά υδατα τοΰ Κηφισσοΰ. 'Η κοιλάς 
αΰτη, τό πάλαι Δρυοπίς καλουμένη, κατε- 

λήφθη δγδοήκοντα περίπου έτη μετά τήν αλωσιν 
τής Τροίας ύπδ τών Δωριέων καί έκλήθη Δω- 
ρίς (Ήρόδοτ. 8, 31). Ητο τό πάλαι άγονος 
καί πετρώδης· ώς έκ τούτου δέ καί οί κάτοικοι 
αύτής ήσαν άποροι καί πτωχοί, δθεν καί ύπο 
τών μεταγενεστέρων Αιμοδωριεΐς ώνομάσθησαν 
(Δωριείς πειναλέοι). Ό Ξέρξης είσβαλών είς 
τήν Ελλάδα καί διελθών διά τής μικράς ταύ
της χώρας, άφήκεν αύτήν άθικτον, ώς συμμα- 
χήσας μετά τών θεσσαλών. Πολλάς δμως ύπέ- 
στη ή χώρα μετά ταΰτα καταστροφάς καί 
δηώσεις ύπό τών Φωκαέων, τών Μακεδόνων 
καί τών Αίτωλών (Στράβων 427), διότι πάντα 
τά πολεμικά ταΰτα στίφη οί αύτών διήρχοντο 
κατερχόμενα πρός μεσημβρίαν.

Όλίγαι ήσαν αι έν τή άγρια ταύτη χώρα 
πόλεις- οί άρχαΐοι συγγραφείς άναφέρουσι μόνον 
τάς Άμφανάς, τήν 'Ροδουντίαν καί τήν Τειχι- 
οΰντα, φρούριον οχυρόν, προφυλάττον τά στενά 
(Στράβων 428). 'Υπήρχε καί τό Φρίκιον παρά 
τάς θερμοπύλας καί ή Τραχίς είς τάς ύπωρείας 
τής Οίτης.

Πυρά ή καί Φρυγία έκαλεΐτο, ώς ήδη 
έρρέθη, ή ύψίστη τής Οίτης κορυφή. Καί ή 
κορυφή αΰτη, ώς καί πολλαί άλλαι, ήτο ιερά 
είς τόν υψιστον Δία, φ καί θυσία·, ένταΰθα έτε- 
λοΰντο. Ένταΰθα έλαβε χώραν καί ή άποθέωσις 
τοΰ 'Ηρακλέους, υιού προσφιλούς τοΰ ύψίστου 
Διός. Τήν άρχαιοτάτην ταύτην μυθικήν παρά- 
δοσιν άναφέρει άρχαΐον ποίημα επικόν, κακώς 
άποδιδόμενον εις τόν "Ομηρον, διότι είναι μετα
γενεστέρου ποιητοΰ έργον, τοΰ Κρεωφύλου, καί 
έπεγράφετο "Οίχαλίας αλωσις”. Έζη τό πάλαι 
έν Οίχαλίφ, όχυρα τής Θεσσαλίας πόλει, διά
σημος τοξότης Εΰρυτος καλούμενος, δστις ύπε- 
σχέθη είς γάμον τήν ώραίαν αύτοΰ θυγατέρα 
Ίόλην είς εκείνον, δστις ήθελε τόν νικήσει είς 
τό τόξον ό 'Ηρακλής έλθών είς Οίχαλίαν ένί- 
κησε τόν Ευρυτον, δέν έλαβεν δμως εις γάμον 
τήν θυγατέρα, Αρνουμένου τοΰ πατρός τήν υπό- 
σχεσιν- όργισθείς ό 'Ηρακλής κατέστρεψε τήν 
Οίχαλίαν, έφόνευσε τον Ευρυτον καί τούς άγριους 
αύτοΰ υιούς καί άρπάσας τήν Ίόλην έφυγε μετ’ 
αύτής πρδς τήν Τραχινίαν χώραν. Μαθοΰσα 
τοΰτο ή Δηϊάνερα, ή τοΰ 'Ηρακλέους σύζυγος, 
ήγανάκτησε καί έπεμψεν ώς γαμήλιον δώρον 
πολυτελή χιτώνα, βεβαμμένον έν τφ αίματι τοΰ 
Κενταύρου Νέσσου. Ένδυθείς ό 'Ηρακλής τόν 
δηλητηριασμένον χιτώνα κατεφλέχθη ύπ’ αύτοΰ 
καί άρπάσας τόν Λίχαν, τόν κομίσαντα τδ δώ
ρον, τόν έξεσφενδόνισεν μέχρι τής θαλάσσης, 
αύτός δέ άνελθών είς τήν κορυφήν τής Οίτης 
έπέβη τής πυράς καί άπέπτη είς τον Όλυμπον, 
ένθα έλατρεύετο ώς εύεργέτης τοΰ Ανθρωπίνου 
γένους.

Ί άς άρχαίας ταύτας παραδόσεις, τάς τοσοΰτον 
χαρακτηριστικός, ένθυμίζει ήμΐν ή κορυφή τής 
Οίτης, τοΰ έλληνικοΰ τούτου όρους, ής εικόνα 
δημοσιεύομεν σήμερον. Ποιον τδ όρος έν Έλ
λάδι, ποία ή κορυφή, ποιοι, τολμώμεν είπεΐν, 
οί βράχοι, οΰς ή ζωηρά τών άρχαίων Ελλήνων 
φαντασία νά μή διεκόσμησε δι’ άφελοΰς καί 
όντως ποιητικής παραδόσεως! Τοΰτο είναι καί 
το καθιστών ήμΐν τοΐς νεωτέροις τά μέρη ταΰτα 
σεβαστά · τοΰτο τό παρασχδν Αφορμήν είς όλους 
τούς ποιητάς δλων τών έθνών καί δλων τών 
αιώνων νά ψάλλωσι τά θέλγητρα τής Έλλη
νικής γής!

Π.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ.

(Voyages de Pythagore.)

(Συνέχεια καί τέ?.ος.)

Σ
ΟΦΕ'Ερμοδάμα, άνέκραξα έν τή πρώτη μου 
έκπλήξει, ένταΰθα έστιν ό ναός τοΰ ορθού 

λόγου καί ή μήτηρ τής Εριφύλης είνε ό 
χρησμός.
Ήρχισαν νά βαδίζωσιν. 'Η πομπή ήτο 

απλή. Ο χρυσός καί ή πορφύρα ούδόλως έστιλ
βαν έπί τών ένδυμάτων τών προσκεκλημένων. 
Οί μεγάλοι καί οί πλούσιοι εις τοιαύτας περι
στάσεις διανέμουσι πολυτίμους έσθήτας, άλλ’ ό 
’Αλκμαίων, συμφώνως τή μετριότητι τής κατα- 
στάσεώς του, μάς έδωκεν άνθινους στεφάνους. 
Επειδή έτιμάτο πολύ έν Σάμφ, αί οδοί, άς 
διετρέξαμεν, εύρέθησαν πλήθουσαι πολιτών άμ
φοτέρων τών φύλων, έξελθόντων τών οικιών των, 
ΐνα μάς ίδωσι. Πρό ήμών είς αύλητής, δύο 
παίζων συγχρόνως αύλούς, έρρύθμιζε τά βήματα 
χορού νεανίσκων, οίτινες δρχούμενοι έπανελάμ- 
βανον τόν έσφδόν τοΰ γαμήλιου ΰμνου. Ή σε
βάσμιος μήτηρ τής νεονύμφου ήρχετο κατόπιν 
φέρουσα πρό τής νύμφης τόν άφιερωμένον λαμ
πτήρα τφ θεφ 'Υμεναίφ. Ή νύμφη τήν ήκο- 
λούθει μέ τήν κεφαλήν κεκαλυμμένην ύπ’ έρυ- 
θράς καλύπτρας, ινα κρύπτη τήν εύαίσθητον 
ταραχήν, ύφ’ ής έκυριεύετο. 'Η κόμη τη:, 
δεδιχασμένη έπί τοΰ μετώπου της, ένδειγμα τής 
νέας θέσεώς της, έπανέπιπτεν είς πλοκάμους 
κυματίζοντας έπί τών ώμων της. Ήτο έστε- 
φανωμένη δι άνθέων Αφιερωμένων τή’Αφροδίτη 
καίτή'Ήρα· ό σύζυγός της επίσης - παραπλεύρως 
αύτής ήρχοντο ό πατήρ της καί ό Ποδαλείριος.

Φθάσαντες ένώπιον τοΰ βωμού οί δύο σύζυ
γοι, έδωκαν τούς στεφάνους των τή ίερεία, ΐνα 
άγιασθώσιν τούς έπανέλαβον, τούς άντήλλαξαν, 
καί τούς έπανέθηκαν έπί τής κεφαλής των. 
Μετά ταΰτα έθυσίασαν πολλά ίερεία, κεκαθαρ- 
μένα τής χολής των, χωρίς νά λησμονηθή καί 
ή ύς διά πολλάς μυστηριώδεις αιτίας, άς έςη- 
γοΰσι ίοϊς νεονύμφοις τήν έπαύριον τών γά- 
μων των.

Τής θρησκευτικής ιεροτελεστίας εκπληρω
θείσης, έπανέλαβον τήν άγουσαν είς τόν πατρικόν 
οίκον, δστις ώφειλε νά χρησιμεύση τώ εύτυχεΐ 
ζεύγει, δπερ συνωδεύσαμεν έν μέσω χαρωπών 
ασμάτων καί τών εύλογιών τοΰ δημοσίου. Μετά 
τήν έπιστροφήν μας πρό τής θύρας, ή νύμφη, 
βοηθουμένη ύπό δύο τής νεότητός της συντρόφων, 
έτήρησεν έπιμελώς τήν πάτριον συνήθειαν τοΰ 
νά υπερπηδήση τόν φλοιόν χωρίς νά θίξη 
έπ’ αύτοΰ.

Εις τό τέλος τοΰ φαγητού, οΰτινος ή φαι- 
δρότης ούδόλως κατέληξεν είς άσχημοσύνας γε
λοιώδεις, ό Ποδαλείριος, μετά τούς οικείους 
ΰμνους τή έορτή, έψαλεν ασμα Ακροαματικόν. 
"Φέρετε μου τήν μύρτον- έπιθυμώ, μάς είπε, 
νά σάς διηγηθώ τήν Αληθή καταγωγήν τοΰ 
άμόρφου τούτου Αγάλματος, δπερ έλάτρευον έπί 
πολύν καιρόν είς Σάμον, έπί τών βωμών τοΰ 
ναοΰ τής ' Ηρας.” "Ή θεότης αύτη, ζηλότυπος 
ολίγον, ώς γνωστόν, ώπωπτεύθη ήμέραν τινα οτι 
ό σεβαστός αύτής σύζυγος τή έγεινεν άπιστος ■ 
καί χωρίς νά ζητήση έξηγήσεις, έγκαταλείπει 
άμέσως τήν συζυγικήν κοίτην έρημον, καί σπεύ
δει είς Εύβοιαν, δπως έκεϊ συσσωρεύση τό 
πεΐσμά της. ’Ώφειλεν ίσως νά έκλέξη άναχω- 
ρητήριον μάλλον ασφαλές, διότι, είρήσθω με
ταξύ μας, οί πλούσιοι κάτοικοι τής νήσου ταύ
της τής Μεσογείου, ούδόλως θεωρούνται ώς 

διάγοντες βίον παραδειγματικόν. Ο Ζευς, ώς 
καλός σύζυγος, δστις έπιθυμεΐ νά σωφρονίση τήν 
σύζυγόν του χωρίς νά τήν πληγώση, μεταβαίνει 
έπί τού Κιθαιρώνος είς Βοιωτίαν, ένδύει ώς 
ήγεμονίδα τόν κορμόν γηραιάς δρυός, καί περι
φερών αύτόν έφ’ άμάξης, έλκομένης ύπό ζεύγους 
βοών, διατάσσει τή Φήμη νά διακήρυξή παν
ταχοΰ καί πρό πάντων είς τήν Εύβοιαν, δτι ό 
πρώτος τών θεών, έγκαταλειφθείς ύπό τής πρώ
της γυναικός του, αποφασίζει, δπως συζευχθή 
δευτέραν, καί δτι έξέλεξε τήν θυγατέρα τοΰ 
’Ασωπού ποταμού, τήν ώραίαν, ήτις έθεμελίωσε 
τήν πόλιν τών Πλαταιών.

Εις τόν θρύλλον τούτον ή "Ηρα διαπερφ 
αύθις τήν θάλασσαν, ρίπτεται έπί τοΰ Κιθαι
ρώνος, καταβαίνει είς τάς Πλαταιάς, τοποθε
τείται έπί τής οδού τής γαμήλιου άμάξης, καί 
προτίθεται νά κατατεμαχίση τήν καλύπτραν τής 
νύμφης και αύτήν ταύτην τήν νύμφην. Η συ
νοδεία φθάνει. Ή Ανυπόμονος "Ηρα ήθέλησε 
νά έπιταχύνη τό βραδύ βήμα τών βοών, ΐνα 
άπολαύση τάχιον τής γλυκείας ήδονής τής εκ- 
δικήσεως. Τέλος ή άμαξα φθάνει πρό αύτής. 
Διαπερα τό πλήθος, καί διά φρενητιώδους ορ
μής Ανεγείρει καί διασπά πράγματι τήν κιτρίνην 
καλύπτραν τής νύμφης. Όποια εκπληςις ! Αντί 
ήγεμονίδος, είς γηραιός κορμός δένδρου παρου
σιάζεται είς τάς προσβολάς τής φιλύποπτου συ
ζύγου, ήτις πρώτη άναγκάσθη νά γελάση διά 
τό περιστατικόν. Ό άγαθός Ζεύς δέν ήθέλησε 
νά παρατείνη τήν ταραχήν της. Ένόμισεν αύ
τήν ίκανώς τιμωρηθεΐσαν. Κατέβη παρευθύς 
έπί χρυσού νέφους ένθα έθηκε τήν σύντροφόν 
του τεταπεινωμένην καί μεταμεληθεΐσαν- καί 
τό σεβαστόν ζεύγος ήλθεν έπί τών θελκτικών 
οχθών τοΰ ήμετέρου ποταμού Ίμβράσσυ, ΐνα 
έκεΐ άμοιβαίως ένηγκαλισμένοι σφραγίσωσιν 
αίωνίαν ειρήνην. Καί ιδού συγχρόνως ή κατα
γωγή τοΰ ναοΰ τής "Ηρας καί τοΰ ξυλίνου αγάλ
ματος της, έπί τόσφ μακρόν χρόνον καί σήμερον 
έτι λατρευομένου εν Σάμω.”

Μετά τήν διήγησιν ταύτην, ό Ποδαλείριος 
ήφανίσθη χωρίς νά παρατηρηθή ύπό τίνος καί 
έδραμεν εις τόν νυμφικόν θάλαμον, ΐνα έν αύτώ 
δεχθή τήν προσφιλεστάτην αύτοΰ. Η μήτηρ 
ταύτης έλαβε καί αύθις τόν λαμπτήρα διά τής 
μιας χειρός, καί διά τής έτέρας τήν χεϊρα τής 
θυγατρός της, καί έπορεύθησαν ένθα ό θεός 
'Υμέναιος τήν άνέμενεν άνυπομόνως. Συνωδεύ- 
θησαν καί πάλιν έν μέσφ κραυγών χαράς.

Ό ’Αλκμαίων έξήρτησεν άπο τού ένός τών 
δύο προσκεφαλαίων τής κλίνης τών νεονύμφων 
εικόνα παριστώσαν τόν 'Αρποκράτην, ύπό τά 
χαρακτηριστικά νεανίου, μελανοφθάλμου, τον 
ένα πόδα ύψοΰντος καί τόν λιχανόν τής χειρός 
επί τών χειλέων έχοντος. Ό εύφυής ζωγράφος 
είχε θέσει έν τή Αριστερά του κλώνον ροδακι- 
νέας κεκαλυμμένον ύπό φύλλων καί κατάφορτον 
καρπών · τά δύο φύλα άλληλοδιαδόχως έζήτησαν 
άπό τόν πατέρα τής νύμφης τήν έξήγησιν τών 
'ιερογλυφικών.

Αλκμαίων. Νέοι έρασταί! νέοι σύζυγοι! 
έστέ εύτυχεΐς χωρίς νά καυχηθήτε πολύ δι’ 
αύτό. Ή εύτυχία είνε ταπεινόφρων. Ό ευ
τυχής άνήρ χαίρει χωρίς νά τό εΐπη. "Οστις 
όμιλεϊ πολύ, κινδυνεύει νά μή πιστεύηται. Ό 
άκριτόμυθος βαδίζει μονοποδητί. Ό καρπός τής 
ροδακινέας όμοιάζει τή καρδίφ καί τό φύλλον 
τού δενδρυλλίου τούτου τή γλώσση. Είνε συμ
βουλή τής φύσεως, ύποχρεοΰσα ύμάς νά εχητε 
πάντοτε ταύτα έξαρτώμενα. Ή γλώσσα οφείλει 
*ά έχη τήν ρίζαν της έν τή καρδία, άλλ’ ή 
καρδία δύναται νά έπιτρέπη τά Απόρρητα είς 
τήν γλώσσαν. Δυστυχία τώ ίεροσύλιυ, δστις 
Αποκαλύπτει τά μυστήρια τού 'Υμεναίου. Διά 

τά τέκνα τοΰ Άλκμαίωνος περιττόν ίσως θά ήτο 
τό μάθημα τούτο- άλλά μεταξύ τών κεκλημένων 
πολλοί εΐχον ανάγκην αύτοΰ · καί ό φίλος τοΰ 
ΙΙοδαλειρίου, ό ζωγραφήσας τήν εικόνα ταύτην, 
εΐχε παραστήσει μετά προθυμίας τόν πόθον τοΰ 
πατρός, ύπερηφάνου, διότι ωφελείτο τής περι- 
στάσεως, ΐνα δώση τοΐς κατοίκοις τής Σάμου 
άναγκαίαν παραίνεσιν. Ούκ εγνωσαν ταύτης 
ώφεληθήναι. Ό 'Αρποκράτης δέν είνε θεός των.

Ό Έρμοδάμας έξέλεξε τήν στιγμήν ταύτην, 
ΐνα μέ προσελκύση καί μέ άποσπάση τών ιχνών 
τής Εριφύλης, ής ήκολούθουν πάντα τά βήματα. 
Είσήλθομεν σιωπώντες, ΐνα παραδοθώμεν είς τήν 
άνάπαυσιν.

ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ. ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ.

Τήν πρωίαν τής επομένης ήμέρας έπλησίασα 
τόν φίλον μου μετά τρόπου ήττον ελευθερίου 
τοΰ συνήθους · παρετήρησε τοΰτο και μοί ώμί- 
λησεν ουτω-

Πυθαγόρα, δ,τι είδες, δ,τι έδοκίμασας ίσως 
τάς τελευταίας ταύτας ήμέρας, θά σέ ώφελή- 
σωσι πλέον παρ’ άπαντα τά σοφά μαθήματα. 
Εξέθεσα τήν νεανικήν ψυχήν σου είς τήν δια
φθοράν τής Αρετής, κεκοσμημένης διά τοΰ θελ- 
γήτρου τών Χαρίτων. Έάν ή καρδία σου ήθελε 
μείνει ψυχρά, θά σοί ελεγον σήμερον- ’Αποχω- 
ρισθώμεν, ούδέν ύπέρ σοΰ δύναμαι νά πράξω. 
Έχεις τό μάλλον άνίατον πάντων έλάττωμα- 
είσαι άναίσθητος είς τό μόνον πράγμα, δπερ 
δύναται νά συγκίνηση τόν άνθρωπον. Πυθαγόρα, 
έρωτεύθης μίαν μόνην, τιμήν άνταξίαν άπάσης 
τής φιλοδοξίας σου- άλλά πρέπει νά αξιωθής 
έκείνης. Είσαι μακράν τοΰ νά ήσαι δ,τι δικαι
ούται τις ν’ άναμείνη. Ή νήσος Σάμος είνε 
σφαίρα πολύ στενή διά τήν φαντασίαν σου, με- 
γαλυνθεΐσαν πάντοτε διά τών Αντικειμένων, άτινα 
τήν περιβάλλουσιν- είσαι πολύ νέος άκόμη ΐνα 
σκεφθής δεσμόν, άπαιτοΰντα δλην τήν ωριμότητα 
τοΰ ορθού λόγου. Έάν πέποιθάς μοι, από τής 
αΰριον θά έξέλθωμεν τής νήσου ταύτης, ΐνα 
ύπάγης νά τελειοποίησης τήν έκπαίδευσιν σού 
ύπό τινα μέγαν διδάσκαλον.

Πυθαγόρας. Ερμοδάμα! δλοι οί πόθοι 
μου είσί νά αξιωθώ ήμέραν τινα νά σε ομοιάσω. 
Ούδόλως θέλω ετερον οδηγόν παρά σέ. Μήν 
άποχωριζόμεθα.

Έρμοδάμας. Μοί εγεινες πολύ προσφιλής, 
ώστε νά μή σ’ έγκαταλίπω. 'Αγωμεν όμοΰ νά 
συμβουλευθώμεν άλλους χρησμούς έκείνων, πρός 
ούς άπευθύνθημεν ένταΰθα.

Πυθαγόρας. Διατί νά ύπάγωμεν τόσον 
μακράν νά ζητήσωμεν τήν εύδαιμονίαν; Δέν μέ 
έδίδαξες δτι αυτή είνε έν ήμΐν; Καί δτι δύναται 
τις νά λεχθή εύτυχής, μόνος ώς έν πλήθει, έν 
τώ βάθει δεσμωτηρίου, έν περιωρισμένη νήσω 
ώς έν τώ μάλλον εύρεΐ χώρφ; Μείνωμεν έν
ταΰθα· έχω δλα τά άγαθά μου. Ή Σάμος είνε 
ή Αληθής πατρίς μου, καίτοι ή Σιδών μοί εδωκε 
τήν γέννησιν. Ή χώρα τοΰ Έρμοδάμαντος εινε 
καί ίδική μου. Τί θά μάθω άλλως τε; Ιί θά 
ϊδω κάλλιον τής οικογένειας τοΰ Άλκμαίωνος;

Έρμοδάμας. Υιέ μου, ας περιηγηθώμεν · 
κατά τήν έπάνοδόν σου θά έχης μακράς διη
γήσεις νά κόμης καί θ’ άκουσθώσι μετ αισθή
ματος ζωηροτέρου άκόμη τοΰ τής περιέργειας 
"Ούδόλως αρμόζει νά παρουσιασθώμεν είς τούς 
βωμούς τών θεών μέ χεΐρας κενός”. Αύτή 
αυτή ή ’Εριφύλη μοί ώμίλει ουτω χθες την 
πρωίαν έν τώ ναώ τής "Ηρας, άφοΰ μέ ήρώ- 
τησεν, έάν ό Πυθαγόρας έπλεε μετ’ δλίγον.

Πυθαγόρας. Ερμοδάμα, ή ’Εριφύλη σοί 
ώμίλησε περί έμοΰ τοιουτοτρόπως! άναχωρή- 
σωμεν σήμερον.

Έρμοδάμας. Καλέ νέε, αί ψυχαί μας 
συμψαύονται. Ές αΰριον ή άναχώρησίς μας.

ΓΙδη κατεγινόμεθα προετοιμαζόμενοι διά τό 
ταξείδιόν μας. Εις Αξιωματικός τής αύλής τοΰ 
ΓΙολυκράτους παρουσιάζεται μετ’ έπιστολής ·

“Πολυκράτης, ίασιλεύς τής Σάμου 
τφ σοφφ Έρμοδάμαντι.

Έλθέ νά μ’ εΰρης, έν τώ άνακτόρφ μου αΰριον, 
ή δσον οίον τε τάχιον. Φέρε τόν μαθητήν σου”.

Ο σεβαστός μοι φίλος άπήντησε τώ απε- 
σταλμένω- "Είπέ τώ κυρίω σου δτι θά τόν έπι- 
σκεφθώμεν κατά τήν έπιθυμϊαν του . . .

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ
ΕΥΡΕΘΕΙΣΑ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ-.

ΝΑΚΑΛΥΨΙΣ είς άκρον ένδιαφέρουσα (λέ
γει το σπουδαΐον Περιοδικόν τοΰ Αον- 
αίνου 11 Ακαοηαια της 14 1ου- 

νίου 1884) έγένετο έν τή έπαρχία Westmore
land τής ’Αγγλίας, καί άκριβώς έν τή πόλει 
Brough, τή Αρχαία Ούερτέραι τών 'Ρωμαίων. 
'Υπό τήν πύλην τής έκκλησίας τοΰ Άγιου Μι
χαήλ εύρέθη πλάξ έπιτύμβιος μεθ’ έλληνικής 
επιγραφής. _

Περί τοΰ εύρήματος τούτου λέγει έν τφ ρη- 
θέντι Περιοδικώ ό διαπρεπής Άγγλος αρχαιο
λόγος, καθηγητής κ. Α. Η. Sayce.

"Μεταξύ διαφόρων έπιτυμβίων λίθων εύρέθη 
πλάξ μετά λατινικής έπιγραφής άναφεοούσης τό 
όνομα τοΰ Σεπτιμίου Σεβήρου, καί έτέρα πλάξ, 
περί ής γράφω. Ό λίθος έχει μήκος μέν δύο 
ποδών περίπου, πλάτος δέ ένός- είς τό άνω 
μέρος φέρει ώς κόσμημα δύο τετράγωνα κεχω- 
ρισμένα διά σταυροειδών γραμμών είς οκτώ 
τρίγωνα, έκατέρωθεν δέ φαίνονται κλάδοι φοί
νικος, ώς έχουσι τοιούτους οί τάφοι τών κλα
σικών χρόνων έν μέσφ τών κλάδων τούτων 
είναι ή έλληνική έπιγραφή, ήτις κατά πάσαν 
πιθανότητα ένεχαράχθη είς έποχήν μεταγενε- 
στέραν. Φωτογράφημα καί πανομοιότυπον τής 
έπιγραφής έστάλησαν πρός τόν καθηγητήν Γεώρ
γιον Stephens, τόν διάσημον Αρχαιοδίφην, δστις 
πλήρη έχων τόν νοΰν του τών βορείων Αρχαιο
τήτων άπεφάνθη δτι ή έπιγραφή συνίσταται έκ 
12 ρουνικών στίχων καί μνημονεύει τής ταφής 
εύγενοΰς γυναικός όνόματι Κιμοκόμης (ClMOKOM). 
Ό σοφός καθηγητής άπέστειλεν άντίγραφον τής 
έπιγραφής ταύτης πρός τό Περιοδικόν- "Με- 
λέται έπί τής Μυθολογίας τών βορείων λαών”. 
Έξέτασις δέ έπισταμένη τοΰ Αντιγράφου τούτου 
μ’ έπεισεν δτι ή έπιγραφή είναι Ελληνική ούχί 
δέ ρουνική. Ό κ. Stephens έςέλαβε τούς χα
ρακτήρας ώς ρουνικούς, έν φ έγώ άνεκάλυψα 
λέξεις έλληνικάς- δι’ δ και λίαν περίεργος ήμην 
νά λάβω πανομοιότυπον τοΰ λίθου. Τοΰτο καί 
έγένετο καί εύτυχής λογίζομαι άνευρων τό πλεΐ
στον τοΰ κειμένου. Γά γράμματα είναι τά τών 
άρχαίων ελληνικών χειρογράφων καί ώς έκεΐνα 
χωρίς Αποστάσεις μεταξύ τών λέξεων. Όσον 
έπέτρεπεν ήμΐν τό πρόχειρον υλικόν, ό διδάχτωρ 
Ισαάκ Τάϊλωρ καί έγώ ήλθομεν είς τό συμ
πέρασμα δτι τά γράμματα ταΰτα άνήκουσιν είς 
τό δεύτερον ήμισυ τής Ε'. μ. Χρ. έκατονταετη- 
ρίδος- οπωσδήποτε ούτε αρχαιότερα τοΰ έτους 
400 μ. Χρ. είναι ούτε νεώτερα τοΰ 600. Επειδή 
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δέ ή έπιγραφή ούδέν τι αναφέρει χριστιανικόν, 
φαίνεται δτι έχαράχθη πρδ τής έκχριστιανίσεω; 
τών βορείων χωρών τής Εύρώπης. Αί παρά
γραφοι χωρίζονται διά φύλλων, ώς έν λατινικαΐς 
έπιγραφαϊς, άλλ’ αί λέξεις (εξαιρέσει έν στίχω 
ε'.) δέν είναι κεχωρισμέναι.

Η επιγραφή έχει ούτω·

α·. ΕΚΚΑΙΔΕΧΕΤΗ—Σ
β·. ΙΔΩΝΤΥΜΒΩΣΚΕΦΘΑΝΙ 
γ'. ΥΤΤΟΜΟΙΓΗΣ . ΕΡΜΗ 
δ'. ΚΟΜΜΑΓΗΝ[Ε]ΝΕΠΟΣ 
ε’. ΦΙΛΙΒΙΩΤΟΣΟΔΕΙΤΗΣ 
στ'. ΧΑΙΡΕΣΥΠΑΙΤΤΑΡΟΔΟΥ 
Γ. ΚΗΝΠΕΡΘΝΗΤΟΝΒΙΟ[Ν] 
η’. ΕΡΤΤΗΣ . ΩΚΥΤΑΤΗ . ΤΙ 
ft'. ΤΗΣΤΤ . ΑΡΜΗ . ΣΟΥΙΩΝΕΤΤΙ 
ι'. ΚΙΜΩΗ . ΡΟΝΓΗ . ΚΟΥΦΟΥ 
ια’. ΣΕΑ . . ΟΝΓΑΡΟΠΑΙΣΕΡΜΗΣ 
ιβ'. ΒΗ ..... .

"Ητοι ώς έγγιστα·
" Τή δεκάτη έκτη ημέρα τού μήνας "Ιδού 

έτάφη άώρως μετ’ οίμωγής ό Ερμή:, απόγονος 
τού Κομμαγένους, φιλιβίωτος διαβάτη:. Χαϊρε, 
σύ παΐ, απερχόμενος τής οδού ταύτης, καίτοι 
διήλθες διά τού θνητού βίου. Διά τής μεγάλη: 
ταχύτητας τής άσπίδος σου. οτε έξεστράτευσας 
κατά τού Κιμοή . . . ό παΐς Ερμής.”

ΙΔΩΝ είναι πιθανώς τό όνομα τοΰ μηνός, 
διότι τδ "δεκαέξ τών ϊδών” δέν παρέχει έν
νοιαν. Περίεργον είναι, δτι "Ιδας λέγεται δτι 
ήτο ό πρώτος Άγγλος βασιλεύς τής Νορθουμ- 
βρίας. Ίδ συνηρημένοι» σχήμα έν τελεί τού β'. 
στίχου φαίνεται δτι είναι ΦΘΑΝΕΙΣ αντί 
ΦΘΑΝΩΝ. ΊΙ λέξις ΤΥΜΒΩΣΚΕ είναι αρ
κούντως παράδοξος, πλήν ή έννοια αύτής κατα
φανής. ΟΜΟΙΓΗ έχαράχθη άναμφιβόλως αντί 
ΟΙΜΩΓΗ. ΝΕΠΟΣ είναι τό λατινικόν nepos, 
δπερ έν κελτικαΐς έπιγραφαϊς σημαίνει απόγο
νος. Ό καθηγητής RHYS λέγει δτι τό ΟΔΕΓΠΙΣ 
εύρηται έπίσης έν κελτικαΐς έπιγραφαϊς. Έν 
τώ στίχφ ζ'. έλλείπει το Ν άπό τής λέξεως 
Β10Ν. Ίδ ΩΚΥΤΑΊΉΣ είναι υπερθετικός, καί 
11 ΑΡΜΗ (parma) ήτο ή λατινική όνομασία τής 
κελτικής άσπίδος. ΟΤ φαίνεται ένταΰθα ση
μαίνον χρόνον. ΕΡΜΗ είναι έξελλήνισις τού 
κελτικού ονόματος Erema = Agricola (λατιν.). 
Τοΰτο ύπενθυμίζει ήμϊν τήν έκλατίνισιν Ονομά
των έν χρόνοις μεταγενεστέροις. ΚΟΜΜΑΓΗΝΕ 
αντιστοιχεί πρός τό κελτικόν Komogaan, δπερ 
εύρέθη έν Όγμική τινι έπιγραφή. Ό καθ. 
Rhys υποθέτει δτι τδ ΦΙΛΙΒΙΩΤΟΣ είναι τδ 
αγγλικόν Macbeth (φιλί σημαίνον Mac καί 
βίωτος beth). ΚΙΜΩΗ.ΡΟΝΤΗ φαίνεται έπί
σης λέξις κελτική· άλλ’ ή έλλειψις τών τριών 
μεσαίων στοιχείων καθιστά άδύνατον τήν άκριβή 
άνάγνωσιν αύτής.

Ύπό ιστορικήν έποψιν ή έπιγραφή αυτή είναι 
σπουδαιοτάτη. Τά έν αύτη άναφερόμενα ονό
ματα είναι κελτικά, καί δμως ή διεφθαρμένη 
έλληνική γλώσσα, έν ή είναι γεγραμμένη, ήτο 
βεβαίως διάλεκτος λαλουμένη. Τοΰτο έμφαίνε- 
ται ούχί μόνον έκ τών γραμματικών τύπων, 
άλλά καί έκ τών έν αύτη κελτικο-λατινικών λέ
ξεων. Έχομεν επομένως ένταΰθα Κέλτας κατοι- 
κοΰντας έν τώ πρώην ρωμαϊκοί στρατιωτικοί 
σταθμφ καί όμιλοΰντας διεφθαρμένην ελληνικήν 
διάλεκτον, καί τοΰτο, πιθανώς, περί τδ τέλος 
τής ε'. έκατονταετηρίδος, βεβαίως δέ ευθύς μετά 
τήν άναχώρησιν τών 'Ρωμαίων έξ ’Αγγλίας καί 
πρδ τής ύπδ τών "Αγγλων κατοχής τής έπαρχίας 
Westmoreland καί τής έκχριστιανίσεως αύτής. 
'Υποθέτω λοιπόν δτι έπίσημός τις 'Ρωμαίος έλ- 
ληνικής καταγωγής είχε νυμφευθή έν Ούερτέραις 
γυναίκα έγχωρίαν, καί δτι ή οικογένεια αύτη 
καί μετά τδν άποχωρισμδν τής ’Αγγλίας άπό 
τής ρωμαϊκής αύτοκρατορίας έξηκολούθει ομι

λούσα τήν ελληνικήν γλώσσαν. Τοιοΰτοι "Ελ
ληνες ύπηρέτουν έν ’Αγγλία κατά τούς τελευ
ταίους χρόνους τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, 
δπερ άποδεικνύεται καί έκ τινων ελληνικών 
ονομάτων, οίον Γερόντιο; (Gebaint).

'Οπωσδήποτε ό έπιτύμβιος ούτος λίθος περί
εργον καί δλως άπροσδόκητον διαχέει φώς έπί 
τής σκοτεινής έκείνης έποχής, καθ’ ήν οι δυ
στυχείς Βρεταννοί ήγωνίζοντο ύπέρ τής ζωής 
καί τής πατρίδας των κατά τών παντοδυνάμων 
κατακτητών.

Η Π Α Γ I Σ
ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΩΝ

ΕΝ ΦΛΩΡΙΔΙ.

(Μετά εικόνας, 8ρα σελ. 53.)

— ' Οί Άλλιγάτορε; (άμερικανικοί κροκό
δειλοι) έχουν καί αυτοί τον τρόπων των, είπεν 
ό κύριος Βίλλιαμ Κάρτερ ρίπτων μετά προσοχής 
ζάκχαριν εις τδ ποτήριόν του καί άνακατόνων 
αύτήν. 'Όλα τά ζώα έχουν τδν τρόπον των καί 
πρέπει νά γνωρίζη τις τήν δύναμιν καί άδυνα- 
μίαν των, δταν θέλη νά τά κυνηγήση. Τδ ένα 
έχει τήν δύναμιν του εις το στόμα, τό άλλο εις 
τό μέτωπον, οί άλλιγάτορες δμως τήν έχουν εις 
τήν ουράν. "Οσον άφορα τδ στόμα, αύτδ άκρι- 
βώς είνε τδ άσθενέστατον μέρος των καί στοι
χηματίζω, δτε έγώ έμπορώ μέ τάς χεΐράς μου 
νά τοΐς τδ κλείσω.”

— Άφ’ ού πρότερον σάς καταπίη, κύριε 
Κάρτερ, άπήντησα μετριοφρόνως. Ήξευρα μέν 
τήν μεγάλην πείραν τού γενναίου κυνηγού, άλλ’ 
αύτδ το έθεώρησα ύπερβολήν. Ένόμιζον δτι 
διά νά έξηγήση καλώς τήν αλήθειαν τοΰ πράγ
ματος, έκαρύκευσε χάριν τών ιδιωτών ολίγον 
Ισχυρότερον τήν γνώμην του ή δσον ήθελε τδ 
θεωρήσει άναγκαΐον απέναντι είδήμονος. Ό 
κύριος Κάρτερ ήτον έμπαθής κυνηγός μεγάλων 
θηραμάτων καί άπό τριάκοντα έτών περιηγείτο 
’Αφρικήν, Αμερικήν καί ’Ασίαν διά νά φονεύση 
σπάνια ζώα.

— Παραδέχομαι δτι έκλεισε τδ στόμα του, 
άπήντησεν ήσύχως ό κύριος Κάρτερ. Τδ έκλει- 
σεν ίσως, διότι σκέπτεται περί τοΰ τελευταίου 
γεύματός του ή διότι δέν θέλει νά σάς τρομάξη, 
τέλος πάντων έάν έγώ έμπορέσω νά συλλάβω 
το κλεισμένον στόμα, νά ήσθε βέβαιος, δτι άλλι- 
γάτωρ 13 ή 14 ποδών μήκους δέν δύναται νά 
τδ άνοιξη, έάν έγώ δέν θέλω.

Έσιώπησα καί έκλινα τήν κεφαλήν μου πρδ 
τής άταράχου ταύτης έπαναλήψεως.

— ’Απ’ έναντίας πρέπει νά προσέχητε άπδ 
τήν ουράν, έξηκολούθησεν ό κύριος Κάρτερ. Έάν 
έκθέσητε τδν πόδα σας εις τδ κτύπημα τής ούράς 
του, δέν γλυτώνετε, είνε τδ ίδιον ώς έάν τδ 
έξεθέτετε εις τήν βολήν τηλεβόλου. Τδ άπο- 
τέλεσμα δέν ήθελεν είσθαι πολύ διάφορον. — 
Πρδ καιρού έφόνευσα κροκοδείλους εις τήν Αί
γυπτον, διηγείτο ό κύριος Κάρτερ παρακινηθείς 
έκ τής προσοχής μου. "Οτε ήμην νέος έςήλθον 
μέ ένδυμα κροκοδείλου, «>ς τδ ώνόμαζεν ό 
ράπτης μου. Κατ’ έκείνην τήν έποχήν κατε- 
σκεύαζον έν Λονδίνω ένδύματα έξ ιδιαιτέρου 
υφάσματος όμοιου μέ τήν λάσπην τού Νείλου. 
Τδ χρώμα κατείχε τήν μέσην θέσιν μεταξύ 
μαύρου, κίτρινου καί πρασίνου καί τούτο έπί 
τφ σκοπώ τοΰ νά καθιστά τδν κυνηγόν άπαρα- 
τήρητον, άγνώριστον, δταν έκειτο έπί τής όχθης. 
"Ολ* αυτά δμως είν άνοησίαις. Τί νομίζετε,
ξεύρετε τί σκληρό δέρμα έχουν αύτά τά ζώα; 

δσο θέλετε κτυπάτε τήν ράχιν καί τά πλευρά 
καί μέ σφαίρας μάλιστα, ποΰ δκτώ κάμνουν 
μίαν όκάν, δλαις πηγαίνουν ’στά χαμένα. Πρέ
πει νά έπιτύχητε τδ ’μάτι, άλλέως δ κροκό
δειλος γυρνά ’πίσω καί σείς μένετε μέ άδεια 
χέρια. "Υστερα ήλθα εις τήν Φλωρίδα καί 
εκεί είδα άλλον τρόπον, μέ τδν όποιον μετα
χειρίζονται οί άνθρωποι αύτά τά ζφα. Τά συλ
λαμβάνουν ζωντανά.

— Φυσικά, δταν ήνε άκόμη μικρά, ύπέλαβον.
— Τί μικρά; μεγάλα θηρία ώς έκεΐ έπάνω! 

είπεν ό κύριος Κάρτερ. Εις τά θηριοτροφεία 
καί τούς ζφολογικοΰς κήπους έχουν βέβαια 
ώραίας λίμνας καί δεξαμενάς, καί μέ κιγκλίδας 
φυσικά, καί βλέπετε έκεΐ μέσα νά κολυμβοΰν 
ζώα όκτώ έως δώδεκα πόδας μακρά. Εις τήν 
Φλωρίδα δμως ευρίσκετε σχεδόν εις κάθε κατά
στημα περιέργων πραγμάτων ένα τέτοιο ζώον, 
καθότι τδ έχουν εις τό παράθυρον καί χρησι
μεύει ώς αγγελία ή έπιγραφή. Κατ’ άρχάς 
ένόμισα καί έγώ, δτι τδ είχον συλλάβει μικρόν 
καί τδ άνέθρεψαν, άλλά κατόπιν έμαθα τήν αλή
θειαν. "Οτε δύο ήμέρας μετά τήν άφιξίν μου 
έγύριζα εις Ταξομβίλλην είδα ανθρώπους σωρευ- 
μένους έμπροσθεν ένδς καταστήματος. Εις τήν 
θύραν ιστατο μία χειράμαξα καί παρετήρησα 
’σάν νά ’ξεφόρτωναν ένα μεγάλον κορμόν δένδρου. 
Έξ ρωμαλέοι μαύροι τδν έσήκωσαν καί τδν 
έφεραν άκριβώς άπό τον δρόμον μέσα, δτε έγώ 
έπλήσίασα καί είδα, δτι αύτδς ό μεγάλος κορ
μός ήτο κροκόδειλος, τον όποιον τόσον σφιχτά 
τόν είχον δέσει μέ σχοινιά, ώστε έφαίνετο σάν 
ένα κομμάτι ξύλο. Τον έθεσαν εις ζυγαριάν 
έντδς τής αυτής καί άπεδείχθη, δτι έζύγιζεν 
άνω τών 500 δκάδων καί οτε ό καταστημα
τάρχης τδν έμέτρησε, τδ μήκος του ήτον δεκα
τριών ποδών, τεσσάρων δακτύλων καί κάτι πα
ραπάνω. Τδ θηρίον ήτο ζωντανόν, άλλ’ δλως 
διόλου άοπλον, διότι τού είχον δέσει καλά 
τδ στόμα, τά ποδάρια καί τήν ούράν. Έπάνω 
εις τό σώμα του έφαίνετο δλίγον βλαμμένον, 
άλλά καμμίαν σπουδαίαν πληγήν δέν είχε πάθει. 
Πλησίον του έστέκετο μικρός άνθρωπος, ό όποιο: 
έλεγεν εις τούς μαύρους, πώς έπρεπε νά καται- 
βάσουν τδ θηρίον εις τήν δεξαμενήν, έμαθα δέ 
δτι ό μικρός αύτδς άνθρωπος είχε συλλάβει αύ- 
τόν. Τδ σώμά του δέν πιστεύω νά ήρκει ώς 
πρόγευμα εις τδν κροκόδειλον. Μόλις έζύγιζεν 
60 δκάδες, τό έξωτερικόν του ήτον αφανές καί 
δέν έλεγε πολλά. Έγώ τδν ύπελόγιζον έως 
70 έτών καί δμως, άν καί ήτον άσπρομάλλης, 
χλωμός καί αδύνατος, είχεν εις τά χέριά του 
νεύρα καί τά παμπάλαια φορέματά του ήσαν 
γεμάτα λάσπη.

"Οτε έλαβε μετριοφρόνως τά χρήματά του, 
25 δολλάρια, άπδ τδν καταστηματάρχην καί 
άπεμακρύνθη, τόν ήκολούθησα καί τδν ώμίλησα. 
Τδν καλόπιασα ολίγον μέ έν σιγάρον καί μοί 
ύπεσχέθη νά συμπαραλάβη καί έμέ εις τδ κυνήγι.

Εις τήν Φλωρίδα έχουν ώραίους ποταμούς, 
τούς όποιους άκόμη δέν έπεσκέφθησαν πολλοί 
ψαράδες, καί έκεΐ είνε δάση, τά όποια άκόμη 
δέν ήκουσαν τδν ήχον τή; άξίνης. Έξεκινήσαμεν 
λοιπόν, ό γέρων κυνηγός μέ τδν υιόν του καί 
έγώ, καί έβυθίσθημεν εις έν άπδ έκεΐνα τά δάση, 
τά όποια άκόμη καί τδ μεσημέρι είνε σκοτεινά. 
Εις τήν όχθην ενός ποταμού, ό όποιος ήσύχως 
έρρεε κάτω άπδ τήν σκιάν υψηλών πευκών — 
ήτον δ παταμός άγιος ’Ιωάννης — άπηντήσαμεν 
έκεΐ δύο άλλους άκόμη, οί όποιοι, καθώς καί 
ό φίλος μου, δέν έφαίνοντο πάρα πολύ καθαροί 
εις τα ένδύματά των, και έκωπηλατοΰμεν αργά 
πρός τά κάτω τού ποταμού, έως δτου έφθάσαμεν 
εις μικρούς κολπίσκους, δπου τδ νερδν τοΰ πο
ταμού μένει άρκετά ήσυχον.

Εκεΐ ήτο μικρός τοιούτος κόλπος, εις τον 
όποιον έφαίνετο δτι εύχαρίστως κατώκουν κρο
κόδειλοι. Γύρω περιεκυκλούτο άπδ τόσον πυκνόν 
δάσος πευκών, ώστε δτε ήρχιξε νά νυκτώνη 
έφαίνετο ολόμαυρος. Μόνον έν μέρος αύτοΰ ήτο 
φωτεινόν καί άβαθές, ώστε ό κροκόδειλος, δ 
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όποιος θά ήρέσκετο νά μένη έδώ, έκεΐ βεβαίως 
ήλιάζετο εις τάς θερμάς ήμέρας. Τότε άπέ- 
βημεν εις τήν ξηράν καί οί άνθρωποί μου κα- 
τεσκευασαν φραγμόν έκ πλατέων πασσάλων εις 
τδ ύδωρ, ήμικυκλικδν πρός τδ μέρος τού ποτα
μού. Οί πάσσαλοι ΐσταντο σχεδόν δύο πόδας 
ύψηλότερον τής επιφάνειας τού κόλπου. Εις 
τδ μέσον μόνον άφήκαν μίαν οπήν άρκετά πλα
τείαν διά τόσον μέγα άμφίβιον. "Υστερα έκοψαν 
τα κλαδιά ένδς νεαρού δένδρου, τδ όποιον έκειτο 
πλησίον τοΰ φραγμού των, ώστε έφαίνετο γυμνόν 
ως πάσσαλος. Ίδ πάχος του εις τήν ρίζαν ήτον 
ενός ποδός καί εις τήν κομμένην κορυφήν σχε- 

δδν ήμίσεως ή ένδς τρίτου τοΰ ποδός. "Επειτα 
έρριψαν μίαν θηλειάν εις τήν κορυφήν τού δέν
δρου και βραδέως τδ έτράβηξαν πρός τά κάτω 
ώστε λυγισμένον έφαίνετο ’σάν καλάμι. Εις τδ 
άλλο άκρον τοΰ σχοινιού έκαμαν μίαν άλλην 
πλατυτέραν θηλειάν καί τήν έκρέμασαν εί; ένα 

πάσσαλον εις τό μέσον τού φραγμού τοιουτο
τρόπως, ώστε τό δλον έφαίνετο άληθής παγίς. 
'Ως δόλωμα έθεσαν έπί τίνος πασσάλου τόν 
μηρόν παχέος χοίρου, τδν όποιον, έπειδή δέν 
ήτο πολύ νωπός, ήδύνατό τις μακρόθεν μάλλον 
νά μυρισθή παρά νά ΐδη. Είξεύρετε βεβαίως 
δτι ό άλλιγάτωρ δέν έχει δξεΐαν όσφρησιν.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν έτοποθετήσαμεν τήν 
παγίδα, ώστε ό άλλιγάτωρ έπρεπε νά περάση 
τήν κεφαλήν εις τήν θηλειάν, έάν ήθελε ν’ άρ- 
πάση το χοιρομήριον καί υστέρα δύο έξ ημών 
καί ένας μεγάλος σκύλος έμειναν εις τήν ξηράν 
πλησίον τοΰ δένδρου, ήναψαν φωτιάν καί έκρά- 

τουν τά δπλα εις τάς χεΐρας, έγώ δέ καί δύο 
άλλοι έκαθήσαμεν εις τδ πλοΐον καί έμένομεν 
ήσυχοι πλησίον τού φραγμού.

Είχε νυχτώσει δτε είχον έτοιμασθή δλα καί 
ή νύξ ήτον άρκετά σκοτεινή. Οί πίθηκοι, οί 
όποιοι εις τά δάση κρέμονται άπδ τάς ούράς 

των έκ τών κλάδων τών δένδρων, έτόνιζον τό 
έσπερινον ασμά των καί έδώ κ’ έκεΐ έξέπεμπον 
κραυγάς, δταν ήκουον νά μυκαται ό πάνθηρ. Τί 
ώραία, τί ήσυχη νύκτα ήτο! Μόνον άπδ άλλι- 
γάτορας ούτε φωνή, ούτε άκρόασις. Εγινε με- 
σάνυκτα, έκτύπησε μία, δύο ώραις — δλα ήσαν 
ήσυχα καί μόλις καί μετά βίας ήμποροΰσα νά 
κρατώ άνοικτά τά ’μάτια.

Τέλος έφάνη πρός άνατολάς μία φωτεινή 
γραμμή, μεταξύ τών κορμών τών πευκών ήρχισε 
νά λάμπη ολίγον φώς καί λυπημένος έσκεπτόμην, 
δτι ’πήγε ’στά χαμένα τδ κυνήγι. Άλλ’ όχι, 
ό γείτων μου μέ ’σκούντησε καί είδα δτι έκι- 
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νεΐτο κάτι. "Ηζουσα ένα βαρύν κτύπον <ύς όταν 
τύ κουπί κτυπα τύ νερύν άπό τύ πλατύ μέρος, 
ζαί αμέσως ήρχισε νά φωτίζηται τύ νερόν πλη
σίον τοΰ φραγμού. Κάτι έζινεΐτο έκεΐ μέσα. 
Ήκούσθη δυνατόν φύσημα άπό μεγάλους ρώθω- 
νας καί μετά εν δευτερόλεπτο·/ έκαμε μίαν κί- 
νησιν ώστε τύ οένδρον άνυψώθη ζαι έκλονίζετο 
έδώ κ’ έκεΐ, έν ω πάντοτε έμενε αρκετά λυ- 
γισμένον, καί τότε είδον τήν μακράν κεφαλήν 
ενός άλλ’.γάτορος νά ’βγαίνη άπύ το νερύν. 
Έπρεπε νά ίδήτε και ν’ άκούσητε τύν θόρυβον, 
τύν όποιον έκαμνε τύ θηρίον, αμα ήσθάνθη τον 
βρόχον είς τον λαιμόν ζαί δέν ήδύνατο νά βυ- 
Οισθή. Γύρω γύρω τύ νερύν έγινε ζατάλευζον άπό 
άφρίζοντα κύματα. Έκεΐ είς τήν Φλωρίδα ό 
ήλιος ανατέλλει ένωρίς ζαί πέντε λεπτά μετά 
ταΰτα είχεν έξαπλωθή άρζετύν φως ώστε νά 
δυνάμεθα νά βλέπωμεν, πόσον έξηγριωμένως 
έζύτταζε τό θωραζοφόρον θηρίον τύ χοιρομήριον, 
διά τοΰ οποίου ήπατήθη, έν <;> μέ τήν ούράν του 
λυσσωδώς έκτύπα τά κύματα. Άπεμακρύνθημεν 
μέ τό πλοιάριον άπο τον φραγμόν προς τήν 
όχθην καί ό νέος, τόν όποιον ειχομεν μαζύ μα; 
έμβήκε είς τήν λάσπην διά νά συνενωθή μέ 
τούς άλλους. 'Ημείς δέν ήμποροΰμεν νά πλη- 
σιάσωμεν τό θηρίον, διότι ήτο πολύ μεγάλο καί 
ήδύνατο νά καταθραύση τύ σκάφος. Αύτοί άπό 
τήν όχθην έπλησιάσαν τύν φραγμόν καί έροιψαν 
θηλειάς εις τό ζωον. Καί πράγματι λαμπρά το 
κατόρθωσαν. ΙΙρίν περάαη μία ώρα τό είχον 
πλέον μέσα. Τήν έργασίαν των τήν έζαμνον μέ 
προσοχήν, διότι ήρχιζον άπό τήν κεφαλήν ζαί 
έπήγαιναν προς τήν ούράν. Πρώτα έδεσαν 
τήν κεφαλήν καί τά προσθινά πόδια, υστέρα τά 
οπισθινά καί συγχρόνως τήν ράχιν και τελευ
ταΐον τήν ούράν. Έπί τέλους έφαίνετο απα
ράλλακτο·/ ’σάν έκεΐνο, τό όποιον είδον είς Ί'α- 
ξομβίλλην καί τό έθεσαν όπίσωθεν τοΰ πλοιαρίου 
διά νά τό σύρουν μακρύτερα.

Τότε ήλθεν ό μικρός κυνηγός καί μ’ έπιασε 
άπο τον βραχίονα. Τον έκύτταςα καί παρατή
ρησα δτι τό πράγμα δέν τοΰ είχε άρέσει πολύ. 
— Είνε πολύ στενόχωρη δουλεία, έλεγε, ζαί θέλει 
πολΰν κόπον. Έάν είχον δρεξιν ’μπορούσε νά 
μοι δείξη άλλο τι. ’Εξεπλάγην δλίγον, άλλ’ 
είχα έμπιστοσύνην είς αύτόν και είπον δτι 
ευχαρίστως ’πήγαινα οπού δήποσε. Έφώναξε 
τόν υιόν του καί έλαβε μίαν δέσμην σχοινιών 
είς τήν χεΐρα, ό υιός έλαβεν ένα μυτερόν πάσ
σαλον καί φτυάριον ζαί έπειτα προύχωρήσαμεν 
είς τήν όχθην, ένώ οι άλλοι μέ τον αιχμάλω
τον έπλεον τον ποταμόν πρός τά άνω.

— Αυτό θέλει πολΰν κόπο ζαί διαρζεΐ πολΰν 
καιρόν, είπεν άκόμη μίαν φοράν ό μικρός κυ
νηγός γελών μόνος του. ’Έλεγεν δτι ’πηγαί
ναμε ν’ άνασζάψωμεν ένα θηρίον. Έγώ έμεινα 
έκστατικός καί αύτος ήρχισε νά μοι έξηγή τό 
πράγμα. Τά ζώα ευρίσκουν εύχαρίστησεν εντός 
σπηλαίων είς τύ νερόν, έλεγεν. Τά σπήλαια 
αυτά άρχίζουν άπό τήν όχθην κάτω άπό τό 
νερύν καί προχωρούν μέσα είς τήν ξηράν. "Οταν 
ό ήλιος ήνε πολΰ θερμός, έξέρχονται οί άλλι- 
γάτορες, δταν δμως άρχίζη νά ψυχραίνη κρύ
πτονται δπίσω είς τάς τρώγλας. Τότε ’μπορεί 
τις νά τους ’ξεσκάψη. Αύτή ή έξήγησις δέν μ’ 
εύχαρίστησε κατά πολλά, καί δι’ αύτό έσιώ- 
πησα καί έπερίμενα νά ίδώ πράγματα.

Έφθάσαμεν είς άλλον κόλπον πλέον έλεύ- 
θερον άπο τόν πρώτον, τοΰ όποιου ή όχθη ήτον 
ομαλή καί άμμοΰδης καί ώμοίαζεν δλίγον μέ 
βάλτον. Έπεΐ είδα πολλάς πέτρας καί ραβδία 
χωμένα είς τύ έδαφος έξεπίτηδες. Μία μεγάλη 
χελώνη έβάδιζε’στήν άμμον άλλά τώρα δέν μ’ 
εμελλε, τί σούπα ήθελα νά φάγω, καί διά τούτο 
τήν άφήκα νά έρπη. Ό μικρός κυνηγός | 

διηνθύνθη πρός έν τών ραβδίων καί παρετήρησε 
έκ τοΰ πλησίον τήν άμμον. Έφαίνετο άνακα- 
τωμένη καί είχε βαθείας αύλακας. " ’Μπήξε 
έδώ!” είπεν είς τόν υιόν του δεικνύων είς αύτόν 
μίαν θέσιν ’Έγινα πολΰ περίεργος.

Ό νέος ένέπηξε τον πάσσαλον είς τήν άμ
μον καί τόν ώθει βραδέως καί λοξώς πρός τά 
κάτω. Τότε μοΰ έφάνη ώς νά έγινεν ό πάσσα
λος ζωντανός. Έπάνωθεν τόν έκράτει ό νέος, 
άλλά καί κάθωθεν έφαίνετο δτι τον συνέλαβεν 
άλλος τις. Ίον έσειε δυνατά. Τώρα μόλις 
πλέον ήδύνατο νά τον κράτη ο νέος. Αόρατος 
δύναμις εσυρεν αύτόν κάτωθεν καί δλίγον κατ’ 
δλίγον ήρχισε ν’ άνοίγηται ή άμμος καί είδα 
το πλήρες χώματος πρόσωπον άλλιγάτορος, ό 
όποιος είχε τόν πάσσαλον είς το στόμα καί 
λυσσωδώς κατεδάγκανεν αύτόν. Τί θά γίνη 
λοιπον: έσκεπτόμην. 'Ο μικρός κυνηγός έπλη- 
σίασεν άταράχως μέ το φτυάριον καί έσήκωσε 
τήν άμμον γύρω τής κεφαλής τοΰ άλλιγάτορος. 
ΓΙροσεΐχε πολΰ νά μή ζτυπήση τό ζιύον ή 
βλάψη τοΰς δφθαλμούς του, καί ύ άλλιγάτωρ 
έφαίνετο δΓ αυτό εύγνώμων, κρατών πάντοτε 
διά τών οδόντων τον πάσσαλον καί μή άρπάζων 
τύ φτυάριον. Άλλ' ό πάσσαλος είχε χωθή βα- 
θειά. είς τό στόμα καί αύτος είχε νά μασσήση 
τρεις πόδας ξύλον. "Οσιο έλευθερωτέρα έγένετο 
ή κεφαλή, τόσοι σφοδρότερον έκινεΐτο καί ό 
πάσσαλος καί ό νέος ήναγκάζετο νά πηδά ότέ 
μεν δεξιά, άλλοτε δέ άριστερά διά νά κράτη 
τήν άλλην άκραν. "Οτε ήλευθερώθη ή κεφαλή 
και το στόμα τοΰ ζώου καί έφαίνοντο οί πρό
σθιοι πόδες, έν <ι> τό άλλον σώμα εύρίσκετο 
ωσάν έντός θήκης, έλαβεν ό γέρων κυνηγός σχοι- 
νιον και περιέδεσε το στόμα, ώστε δέν ήδύνατο 
να τό άνοιξη, καί με άλλο σχοινίον έδεσε σφι- 
γκτά ράχιν καί προσθίους πόδας. Κατόπιν έξη- 
κολούθησε νά σκάπτη. Άφ’ ού έσκαπτε δύο 
ποοας πλάτος έδενε τό έλευθερωθέν μέρος μέ 
άλλο σχοινίον, το όποιον συνήνου μέ τά προ
ηγούμενα. Ούτως ολίγον κατ' δλίγον έφθασεν 
εις τήν ούράν καί τήν είχε δέσει ήδη δυνατά 
πριν ή τό τελευταΐον μέρος έξαχθή δλως διό
λου άπό τήν λάσπην. "Οταν έτελείωσεν ή άνα- 
σκαφή καί τό δέσιμον, έκειτο καί ό άλλιγάτωρ 
ουτος σαν κορμός δένδρου.

— Αύτό δέν χρειάζεται πολΰν καιρόν, είπεν 
ό μικρός κυνηγός ήσύχως βλέπων με καί άνα- 
μένων τρόπον τινά τήν γνώμην μου. —

Ό κύριος Βίλλιαμ Κάρτερ διηγήθη τ' άνω- 
τέρω είς τον μετ’ αύτοΰ συνομιλούντα κύριον 
κατά τήν διάβασιν τής διώρυγος. Μετέβαινεν 
είς Ί'υρόλον πρός θήραν αιγάγρων. Μετεφέρο- 
μεν δέ τήν διήγησιν ταύτην είς τον '"Έσπερον”, 
διότι νομίζομεν ότι οί φίλοι άναγνώσται αύτοΰ 
μετ’ ενδιαφέροντος θά μάθωσι τον παράδοξον 
τρόπον τής αλιείας τών φοβερών τούτων θηρίων 
καί εύχαρίστως θά. ΐδωσι τήν παρατιθεμένην 
εικόνα.

ΤΟ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΟΤ ΛΕΒΗΤΟΣ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ»

(CALDARIA).

ή σύζυγος Φιλίππου τοΰ'Ωραίου 
έμμανώς τήν ζωγραφικήν. Ελε- 

ι ή άτυχής βασίλισσα έπασχε τάς 
φρένας, διό καί πρός διασκέδασιν τή είχον συ
στήσει τήν ζωγραφικήν, τέχνην τήν όποιαν αύτή 

κατόπιν είς μέγαν βαθμόν έκαλλιέργησε. Κα- 
τώρθωσε νά ζωγραφή έκ πρώτης δψεως πι
στότατα οίονδήποτε πρόσωπον. 'Ο βασιλεύς 
Φίλιππο; ήθέλησέ ποτέ νά φυλλολογήση τό 
λεύκωμα τής ’Ιωάννας, ένθα εΰρίσκοντο μόνον 
ιδιόχειροι ιχνογραφία1, τής βασιλίσσης.

('Η ’Ιωάννα τότε έφερεν άκόμη τον τίτλον 
Μεγαλειότης, έν ω ό σύζυγός της καταγόμενος 
έκ ξένης ήγεμονικής οικογένειας έζαλΐϊτο απλώς 
Υψηλότατος καί έν τοΐς έπισήμοις έγγραφοι; 
έγράφετο πρώτον· βασίλισσα ’Ιωάννα καί 
κατόπιν βασιλεύς Φίλιππος). '0 βασιλεύς 
Φίλιππος λοιπόν εΰρεν έν τώ Αευκώματι τής 
’Ιωάννας έπανειλημμένως καί ύπό διαφόρους 
παραλλαγάς το πρόσωπον άνδρός, ότέ μέν ώς 
νικηφόρον ηρώα, ότέ δέ ώς προσευχόμενον 
προσκυνητήν ζαί άλλοτε ώς έραστήν γονυπε- 
τούντα προ τής ερωμένης. Φαίνεται δτι το 
πρόσωπον πολΰ άπησχόλει τήν φαντασίαν τής 
νεαρά; γυναικός, άφ’ ού τοσάκις καί κατά τό
σους τρόπους το άνεκάλει είς τήν μνήμην της 
ζαί ή αβρά ζωγραφία, ή τεχνική έπιμέλεια ζαί 
παράστασις, ή εύλάβεια μεθ’ ής έζάστη είκών, 
ζαίτοι παραλειπομένης πάσης άλλης διακοσμή- 
σεως, διεξήγετο, άπεδείζνυεν δτι τήν χεΐρα είχε 
βοηθήσει ένταύθα καί ή καρδία.

Ή είκών αΰτη δέν παρίστανε τοΰς χαρα
κτήρας Φιλίππου τοΰ βασιλέως. ΙΙτον άρά 
γε δνειρόν τι τής νεανικής αύτής ήλικίας, 
έρωτόληπτός τις τρουβαδοΰρος ή ιππότης, δν 
ή νεαρά βασιλόπαις μετά παλλούσης καρ
δίας είδε φέροντα τά χρώματα τής δεσποίνης 
του, άγωνιζόμενον καί νιζώντα, καί περί τόν 
τράχηλον τοΰ όποιου κατόπιν μετά τρεμούσης 
χειρός άνήρτησε τήν κεντητήν ταινίαν, καί ον 
ούδόλως ήδυνήθη έζτοτε νά λησμονήση; — ή 
μήπως ούδέ τούτο, άλλά μόνον πεπλασμένον τι 
ιδανικόν, οία νεαραί γυναίκες έν τοΐς δνείροις 
των νομίζουσιν δτι βλέπουσι μεταξύ τών νεφε
λών άνήρ, δν ούδείς ούδέποτε είδε, δστις ού- 
δαμού ούδέποτε υπήρξε; Καί τούτο ήτο δυ
νατόν.

'0 Φίλιππος έκ γενετής δέν ήτον 'Ισπανός, 
είχεν δμως εύγενή όρμέμφυτα καθιστάντα αύ
τόν άξιον τού νά ήνε τοιούτος. Απλή έρώ- 
τησις είς τόν μέγαν ιεροεξεταστήν Δέζα, 
ποιος αρα ήδύνατο νά ήνε ό ιππότης έκεΐ- 
νος, ό τόσον δμοιος μέ τήν εικόνα ταύτην. 
εν νεΰμά του είς μυριοφθάλμους κατασκόπους 
τής άγιας Έρμανδάδ καί μετά δύο έβδομάδας 
ή άπάντησις έκομίσθη — ό ιππότης έζεΐνος μέ 
τό έπίμηζες μελάγχρουν πρόσωπον, μέ τά ίδιορ- 
ρύθμως μειδιώντα χείλη, μέ τοΰς μεγάλους 
μέλανας δφθαλμούς ύπό πυζνάς μελαίνας όφρΰς 
δέν ήτον άλλος ή ό δον Ζάϋμε δ’ Άβίλα — ό 
μ α ρ ρ ά ν ο ς!

Κατά τήν έποχήν τής ένδοξου ίεράς έξε- 
τάσεως μαρράνους ώνύμαζον τούς μαύρους 
ίππότας, οίτινες είχον άσπασθή τόν χριστιανισμόν 
και ους ένοχοποίουν ώς τηροΰντας έν κρύπτω 
τά έθιμα καί τάς τελετάς τοΰ Ίσλάμ. Καί 
βραδέως μέν άλλ’ άδιακόπως ούτοι κατεστρέ- 
φοντο, ζαίτοι αύτοί άπετέλουν τό άνθος τών 
ιπποτών τής ’Ανδαλουσίας. Άλλως δέ μαρ- 
ράνος σημαίνει ίσπανιστί σχεδόν καί “χοίρος”.

Ήτο πολύ πιθανόν, δτι ό δόν Ζάϋμε δ’ Άβίλα 
δέν ήτον άζριβώς έζεΐνος, δστις τόσον πολΰ 
ώμοίαζε μέ τάς εικόνας τής βασιλίσσης, τό βέ
βαιον δμως είνε δτι ήτον ό πλουσιώτατος έζ 
τών τότε εύγενών, καί γνωρίζομεν, δτι οί χρη
στοί δικασταί τής ίεράς έξετάσεως διενέμοντο 
άδελφιζώς μεταξύ των τήν περιουσίαν τών κα
ταδίκων.

Έζη τότε έν Καστιλία διάσημος τις ζω
γράφος, οχι διάσημος, διότι ίδρυσε νέαν σχο

λήν ή έγκατέλιπε περίφημα καλλιτεχνήματα, 
άλλά μάλλον διότι ήδύνατο άστραπιαίως νά ζω
γραφή, έν δευτερολέπτω νά συλλαμβάνη τας 
γ’ελόιοδεστέρας μορφάς κ’ έντδς ολίγων λεπτών 
νά ρίπτη αύτά; έπί τής περγαμηνής., ’Ωνομά- 
ζετο Λουδοβίκο; δέ Αουκέρος, άλλ’ έν 'Ρώμη 
ώνόμαζον αύτόν "Frapresto” (Παπατρέχαν) 
όνομα, δπερ καί τώ έμεινε.

Μαθών ό Φίλιππος δτι άνευρέθη τό πρωτό
τυπον τοΰ αινιγματώδους έκείνου προσώπου αμέ
σως μετεκάλεσε παρ’ αύτώ τόν Λουκέρον.

— Μαέστρο, τω είπε, οφείλεις νά ζωγρα- 
φήσης διαδοχικώς καί πολλάκις ζών τι πρόσω
πον, το όποιον θά έχης δύο ώρας υπό τήν διά- 
Οεσίν σου- ποσάκις ήθελες δυνηθή κατά τό 
διάστημα τούτο νά τό ζωγραφήσης;

— 'Οσάκις διατάξη ή 'Υμετ. Μεγαλειότης.
— ’Άς παύσουν αί κολακεϊαι. Έν πρώτοις 

δέν ονομάζομαι Μεγαλειότης καί δεύτερον ου- 
δείς δύναται νά διατάξη τόν καλλιτέχνην. ’Αλλά 
τί νομίζεις, δύνασαι εντός δύο ώρών δεκάκις νά 
ζωγραφήσης τό πρόσωπον; ΔΓ έκάστην εικόνα 
λαμβάνεις 1000 ρεάλια.

— Έάν ή 'Υμετέρα Μεγαλειότης συγκατα- 
τεθή νά μοί χορηγήση δύο χιλιάδας, ζωγραφώ 
έντός δύο ωρών οίον δήποτε πρόσωπον δεκα- 
πεντάκις.

— Καλά- θά τάς έχης. ’Αλλά δέν θά ένο- 
χληθής, έάν άπό καιρού είς καιρόν μεταδάλληται 
τό πρόσωπον, έάν οί χαρακτήρές του λαμβάνωσιν 
άλλην έκφρασιν, έάν άντί τοΰ συνήθους καί κα
θημερινού προσώπου έχεις νά παλαισης μετά 
εκτάκτου καί άσυνήθους;

— νΩ, Μεγαλειότατε, τό άσύνηθες είνε ή 
σπουδή, ή άπόλαυσις τοΰ τεχνίτου! Έάν μέ 
άναμένη τοιοΰτό τι, ζωγραφώ έκαστον άντίτυπον 
άντί 1500 ^εαλίων.

— Άφησε αύτά· είς τήν Έσκουριάλην δέν 
παζαρεύουν μέ ύπηρέτας. Τώρα ύπαγε είς τήν 
αίθουσαν τών άλγουαζίλ, οι όποιοι μετά μίαν 
ώραν θά σε οδηγήσουν έκεΐ. Έν τώ μεταξύ 
θά σοι δοθώσι τά αναγκαία ζωγραφικά έργαλεΐα.

Μετά μίαν ώραν έλαβεν ό Αουκέρος τάς 
γραφίδας καί τάς περγαμηνάς του καί άκολούθως 
έπέοη έντός κλειστού φορείου. Έπί μακρόν 
έφέρετο δΓ άντηχούντων διαδρόμων καί κλιμάκων 
έως δτου τέλος έστησαν οί φορείς έν χώρφ, 
οπού τά βήματα ούδόλως άντήχουν. 0 χώρος 
ούτος ή ήτο λίαν χαμηλός, ή εΰρίσκοντο πολλά 
πρόσωπα έν αύτώ.

Έδώ ήνοιξαν τήν θυρίδα τού φορείου ζαί 
διέταξαν αύτόν νά ζαταβή.

’Αμέσως κατενόησεν ό τεχνίτης ποΰ εΰρί- 
σζετο.

Ή εύρεΐα και είς χαμηλά τόξα άπολήγουσα 
στοά ήτο κύζ.λωθεν περιεστρωμένη διά μελανών 
ύφασμάτων. Έκ τών έπί τών κιόνων προσηρ- 
τημένων κρίκων έκρέμαντο άλύσεις καί σχοινιά, 
άτινα δλα είχον τό άπαίσιον έκεΐνο χρώμα τής 
σκωρίας, δπερ έγζαταλείπει τό αίμα άφ’ ού 
άποξηρανθή. Έν ταΐς γωνίαις άτάκτως ήσαν 
συνεπισωρευμέναι σιδραΐ λαβίδες, λίστρα, τρί
γωνοι ζοχλίαι καί άλλα σιδηρά έργαλεΐα, έν ω 
εις τό βάθος έπί ΰψώματός τίνος έζάθηντο μορ- 
φαί περιτετυλιγμέναι είς μελανά ενδύματα. Έπί 
τών κεφαλών των έφερον κουκζούλας, το δέ 
πρόσωπον έκάλυπτον πυζναί καλύπτραι. "Ολη 
η στοά έφωτίζετο ύπό μιας καί μόνης λυχνίας 
κρεμαμένης έκ τής οροφής. Τό πληρούν αύτήν 
μηκώνειον έλαιόν έρριπτεν άμυδρόν, ωχρόν φώς 
επι τών πέριξ άντικειμένων.

Ητον ή αίθουσα τής . ίεράς Έξετά
σεως.

Μόνος ό μέγας ιεροεξεταστής είχε γυμνόν 
τό πρόσωπον· αύτος έκάθητο έφ’ υψηλής έδρας 

έν μέσω τών λοιπών δικαστών καί τό μέλαν 
μετάξινον ένουαά του εποιει παράδοξον αντιθεσιν 
πρός τά άπλά ενδύματα τών άλλων.

’Έν τινι πλαγία πλευρά τής αιθούσης έκειτο 
τράπεζα, παρ’ ήν έζάθηντο ήδη δύο άνδρες, ό 
μέν μετημφιεσμένος, ο δε φερων προσωπιοα εκ 
μετάξης. Ό πρώτος ήτον ό γραφεΰς τού ιερο- 
εξεταστηρίου δοκιμάζων άζριβώς τήν στιγμήν 
έζείνην τήν γραφίδα του έπί τοΰ δνυχος τού 
άντίχειρος, ό δ’ άλλος ένευσε τώ Λουζέρφ να 
λάδη θέσιν παρά τήν τράπεζαν.

Ούδείς ώμίλει.
Τότε ό ποοσωπιδοφόρος έζαμε νεύμα τώ 

μεγάλω ιεροεξεταστή καί εν τώ άμα δύο μυσται 
τής Έρμανδάδ προύχώρησαν είς τό μέσον τής 
στοάς καί έκεΐθεν άνήγειραν μέλαν ύφασμα, ύφ’ 
δ εύρίσκετο ή κεφαλή, ήν ώφειλε νά ζωγραφήση 
ό τεχνίτης.

Ή κεφαλή δέν ήτον άποζεζομμένη, όχι- ήτο 
ζωντανή μέ ζωηρά καί οργίλα, βλέμματα, εύθυ- 
τενές μέτωπον, μέ χείλη έκφράζοντα περιφρόνησιν 
καί μεγάλους, άστράπτοντας οφθαλμούς. ΙΙτον 
ή ώραιοτέρα κεφαλή ήν ήδύνατο ποτέ νά ονει
ροπόληση γυνή, καί άνήρ νά φοβηθή.

( I χρηστό; Ίορκουεμάδας, δστις πρός μέγαν 
έπαινόν του έντός ένδεκα ετών ώδήγησεν εις τα 
βασανιστήρια έκατοντάκις χιλίου; άνθρώπους, 
μεταξύ τών άλλων προσφορωτάτων μέσων, δι 
ών ήδύνατο νά μά.θη τά μυστικά τών ανθρώπων, 
έπενόησε καί τήν Καλδαρίαν.

Έντός μεγάλου, δέκα κάδους περιέχοντας 
όρειχαλζίνου κυλίνδρου πλήρους έλαιου έρρι- 
πτετα ό πεπωρωμένος αμαρτωλός και άφινετο 
έκτος μόνον ή κεφαλή του. Κατόπιν ή κεφαλή 
αΰτη διά τίνος καταλλήλου οπής έπί τοΰ έδά- 
φους άνεβιβάζετο είς τήν αίθουσαν τού δικα
στηρίου, έν ω ό κύλινδρο; έμενεν έπί τής έσχα- 
ρας, ύφ’ ήν βραδέως άνήπτετο τό πΰρ ζαί ζατα 
τόν βαθμόν τής πωρώσεως τοΰ αμαρτωλού ήλατ- 
τούτο ή άνεοριπίζετο, έω; δτου τό ελαίαν βρα
δέως έθεομαίνετο έπί μάλλον καί μάλλον και 
τό θύμα ή ώμολόγει ή άπέθνησκε.

Αύτό θά εΐπή Καλδαρία.
ΊΙ κεφαλή λοιπόν εύρίσκετο έν τώ μέσω 

τής αιθούσης φωτιζομένη έπαρκώς ύπό τής 
άκριβώς άντικρύ κρεμαμένης λυχνίας, — τούτο 
ήρκει είς τόν Λουκέρον.

'Υπερηφάνω; έστρεψε τά βλέμματα ή κεφαλή 
πρός τοΰς μετημφιεσμένους καί αί συνεσταλμένα·, 
όφρύς έξεδήλουν άμετάβλητον πείσμα καί θάρρος.

Ή πρώτη αΰτη είκών ήτο καλή.
Τότε ό μέγας ιεροεξεταστής είπεν εις τον 

κατηγορούμενον.
— Δόν Ζάϋμε δ’ Άβίλα, ομολόγησαν εί; 

τούς δικαστάς σου, πότε ώμίλησας πρώτον καί 
πότε τελευταΐον μετά’Ιωάννας — τής θυγατρός 
τοΰ Φερνάνδου;

'Π κεφαλή ήρχιαε νά όμιλή.
— Μακρόθεν μόνον τήν είδον πάντοτε καί 

ούδέποτε ώμίλησα μετ’ αύτής.
— Δόν Ζάϋμε δ’ Άβίλα, είχες μετά τής 

’Ιωάννας σχέσεις άΘεμίτους, όμολόγησον, τινας 
άποδείξεις έχεις παρά σεαυτώ τοΰ παρανόμου 
έρωτός της;

Είς τούς λόγους τούτους τό πρόσωπον τοΰ 
ήρωος έγινε καταπόρφυρον έξ οργής, οί οφθαλ
μοί έξέπεμπον σπινθήρας. Τήν στιγμήν ταύτην 
ήτον ό>ραιότατος.

— Ή έοώτησίς σου προσβάλλει έκείνους, 
οΰς ώς υπήκοος έχεις καθήκον νά σέβησαι. Ηθε
λαν φανή είς έμέ αύτόν έγκληματίας, έάν ήξίουν 
άπαντήσεως έρώτησιν τοιαύτην. Ή βασίλισσα 
είνε άγνή ζαί άθώα.

'Ο Αουκέρος ήτοιμάζετο νά ιχνογράφηση καί 
τό πρόσωπον τούτο, άλλ’ ό παραζαθήμενος προσω

πιδοφόρος συνέλαβε τήν χεΐρά του καί έκρά- 
τησεν αύτήν.

— Τώρα οχι, κατόπιν θά ΐδης ώραιότερον 
πρόσωπον. Ό ιεροεξεταστής ένευσεν είς δύο 
κλητήρας, οίτινες αμέσως άπεμακρύνθησαν· μετ’ 
ολίγον ήρχισε νά μεταβάλληται ή μορφή · είχον 
ανάψει κάτωθεν τό πΰρ.

— Κύτταξε τώρα, παπατρέχα!
Κατ’ άρχάς οί οφθαλμοί ήρχισαν νά σπιν- 

θηροβολώσιν, αί φλέβες τοΰ μετώπου νά έξογ- 
ζώνται, σπασμωδικώς νά συστέλλωνται οί μΰς 
τοΰ προσώπου, καί ή έζ τής πρώτης φρίκης 
άπόγνωσι; παρεμόρφωσε το ώραΐον άνορικόν 
πρόσωπον.

Καλόν ήτο διά τήν δευτέραν εικόνα.
— Η’ άπαντήσης εις τάς έρωτήσεις ήμών, 

δόν Ζάϋμε δ’ Άβίλα; άντήχησεν έζ νέου ή 
ξηρά καί ύπόκωφος φωνή τού ίεροεξεταστοΰ.

Τότε έστράφη πρός αύτόν ή κεφαλή καί 
ώσανεί άμέσως έπανήλθε πάλιν ή ηρωική αύτή; 
εύστάθεια, άπεκρίνατο ·

— Κατηραμένη ή γλώσσα, ήτι; ήθελέ ποτέ 
ζαί λέξιν μόνον έζφέρει είς άπάντησιν τών λό
γων σου!

Καί ταΰτα είπούσα συνέσφιγξε τά χείλη καί 
ήτένιεν έμπρός της μετά εξογκωμένων όμμάτων 
συγζρατοΰσα πάσαν κραυγήν άλγους.

Καί ή τρίτη αΰτη είκών ήτο καλή.
Τό πΰρ άνερριπίζετο όλονέν.
Έπί τοΰ προσώπου ΐστανται μεγάλοι μαρ

γαρίτα·. ίδρώτος, ό άλγεινός άγων τοΰ σωματικού 
άλγους κατά τής άνδριζής θελήσεως έγκατο- 
πτρίζεται έπ’ αύτοΰ. Αίφνης ή κεφαλή έξέ- 
πεμψε βρυχηθμόν άλγους, οί οφθαλμοί σπασμω
δικώς συνεζλείσθησαν καί άνεγείρουσα τήν πα- 
ραμεμορφωμένην δψιν, ήν τινα κατεκάλυψεν ή 
βάσανο; τή; κολάσεως, άδυνατεΐ νά κρύψη πλέον 
το άλγος της. Έβρυχάτο ώς οί έν τώ Άδη 
κατάδιζοι.

— Τώρα, κύτταζε τώρα, παπατρέχα!
Έζάστη γραμμή χάνει τό πρότερον σχήμά 

της, ή ψυχή δέν είνε πλέον κυρία έαυτής, οί 
οφθαλμοί αγρίως περιστρέφονται είς τά κοιλώ- 
ματώ των, τά χείλη άφρίζουσι καί ζαταρώνται 
Θέον ζαί άνθρώπους.

Ά! Παπατρέχα, έάν τώρα έπιτύχης, πόσον 
ωραία θά. γίνη ή τετάρτη είκών!

Διαρκώς άνερριπίζετο κάτωθεν τό πΰρ.
— Θ’ άπαντήσης εις τά; ερωτήσεις ήμών, 

δόν Ζάϋμε δ’ Άβίλα;
Ή κεφαλή δέν αποκρίνεται πλέον, ούδέ κραυ

γάζει, άλλ’ άρχίζει νά μειδιά. Ή αγωνία τοΰ 
θανάτου τήν έξαναγκάζει είς γέλωτα, είς καγ
χασμόν, καί ό σαρδώνιο; αύτος γέλως είνε δ,τι 
φρικωδέστατον δύναται τις ποτέ νά ίδη.

'0 Αουκέρος ζωγραφεΐ ταχέως· έτελείωσε 
τό πέμπτον ιχνογράφημα.

Ό προσωπιδοφόρος νεύει νά καταπαύσουν τό 
πΰρ. Φοβείται μή άποθάνη ό δ’ Άβίλα πρό 
τού «ορισμένου χρόνου.

Τό πρόσωπον χάνει βαθμηδόν τήν άλγεινήν 
έρυθρότητα καί άντ’ αύτής άπλοΰται έπ’ αύτοΰ 
ωχρόν, πελιδνόν χρώμα· οί ύπό τοΰ σπασμωδικοΰ 
γέλωτος παραμορφωθέντες χαρακτήρες διαστέλ- 
λονται μικρόν καί δμως είνε δλως τεθραυσμένοι, 
κατεστραμμένοι. 'Ο Αουκέρος έτελείωσε τήν 
έκτην εικόνα.

Τότε έρωτα πάλιν ό ιεροεξεταστής.
— Θ’ άποκριθής, δόν Ζάϋμε;
Βραδέως άνορθοΐ ό ιππότης τήν κεφαλήν, 

εύρεΐς διανοίγονται οί οφθαλμοί του ώστε φαί
νεται τό λεύκωμα αύτών, ή πελιδνή καί άχρους 
δψις έπιμηκύνεται· δέν είνε πλέον άνθρώπου 
πρόσωπον αύτό, άλλά φάσματος έγειρομένου έκ 
τοΰ τάφου ζαί έκεΐθεν όμιλοΰντος, έν ω προσηλεΐ
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τδ τεταραγμένον βλέμμα του έπί τοΰ προσωπι- 
δοφόρου-Ώ! τί φοβερόν βλέμμα!

— ίοιπόν, Παπατρέχα, διά τί έκουράσθη ή 
γραφις είς τήν χεΐρά σου; αύτή εΐνε ή σπου
δαιότατη διά μελέτην είκών! — κύτταξε!

II φασματώδης κεφαλή αρχίζει νά όμιλή 
μετά βαρείας, ψυχορραγούσης φωνής.

— Φίλιππε! — μετά έπτά ήμέρας — 
θά σοι άποκριθώ — πρδ τοΰ θεοΰ!

Οί οφθαλμοί περιστρέφονται, τά χείλη μέ- 
νουσιν ανοικτά, ή κεφαλή κλίνει πλαγίως καί 
καταπίπτει· πας χαρακτήρ άπεναρκώθη.

— Σβήσατε τδ πΰρ! άνέκραξεν ό Ιεροεξε
ταστής.

— Δέν εΐνε ενδιαφέρουσα ή κεφαλή τώρα; 
ήρώτησεν ό προσωπιδοφόρος τδν ζωγράφον, μή 
σε μέλει, ίχνογράφησέ την, διότι έλιποθΰμησε 
μόνον, θά τδν ανεγείρουν μετ’ δλίγον καί τότε 
πάλιν έξακολουθοΰμεν.

Αλλ’ ήπατάτο, διότι ό ιππότης δεν εΐχε 
λιποθυμήσει, — άλλ’ εΐχεν άποθάνει καί δέν 
παρέσχεν άλλην εικόνα είς τδν Λουκέρον.

— *Α! τδν άναθεματισμένον! άνέκραςεν ό 
ζωγράφος, αποθνήσκει είς τδ όγδοον κομάτι 
καί μοΰ αρπάζει τούλάχιστον δέκα χιλιάδες 
ρεάλια.

— Μή φοβήσαι, θά λάβης σφον τδ ποσόν 
άντί τών οκτώ εικόνων, διότι έπέτυχον λαμπρά, 
τόν παρηγόρησεν δ προσωπιδοφόρος, τώρα πή
γαινε καί έπεξεργάσου αύτάς καλώς καί έπι- 
μελώς.

Μετά, τέσσαρας ήμέρας αί εικόνες ήσαν έτοι
μα·., μετά φρικαλέας φυσικότητος έξειργασμέναι. 
II Φίλιππος έδώρησεν δλας είς τήν σύζυγόν 
του . . .

Τήν πέμπτην ήμέραν διεδόθη άνά τήν χώραν 
ή άγγελία, δτι παρεφρόνησεν ή βασίλισσα ’Ιω
άννα . . .

Γήν έκτην ήμέραν προσεκάλεσεν ό βασιλεύς 
Φίλιππος δ Ώραΐος τούς μεγιστάνας τής Καστι- 
λιας και άνεκοίνωσεν αύτοΐς τήν άγγελίαν τοΰ 
δυστυχήματος, δτι ή έγκεφαλική νόσος τής Ιω
άννας έπήλθε μετά πλήρους μανίας . . .

Τήν έβδόμην ήμέραν οί μεγιστάνες τής Κα- 
στιλίας ώνόμασαν Φίλιππον τδν 'Ωραΐον μεγα
λείο τατον καί έγραψαν πρώτον τό όνομά του 
καί κατόπιν τδ τής ’Ιωάννας . . .

Τήν δγδόην ήμέραν Φίλιππος δ 'Ωραίος 
εκειτο — έν τφ φερέτρφ. — "Ελεγον δτι άπέ- 
θανε δηλητηριαστείς.

"Ας γίνη ΐλεως ό θεός πρδς τούς άποθανόν-

(Έν. τοΰ γερμανικού.)

Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΡΙΧΤΕΡ ΚΑΙ ΤΑ
ΕΗΆ ΑΥΤΟΥ.

(Μετά είκόνος, 2ρα σελ. 56.)

ιΤ* ’Απρίλιον τοΰ τρέχ. έτους άπεβίω- 
σεν έν Βερολίνο» έξηκοντούτης τήν 
ηλικίαν ό Γουστάβος'Ρίχτερ, είς 

τών διασημοτέρων ζωγράφων τής Γερμανικής 
πρωτευούσης, δν πλεΐστοι δσοι έπένθησαν καί 
ού τήν στέρησιν βαθέως ήσθάνθη ή καλλι
τεχνία.

Βεβαίως έν Εύρώπη πολλοί ζώσι καλλιτέχ- 
ναι καί διαπρεπείς καί άσημοι· τοΰ 'Ρίχτερ 
δμως μνημονεύομε·?, διότι ούτος έχάραξε νέαν 
όδόν έν ένί τών δυσκολωτέρων κλάδων τής 
ζωγραφικής, έν τή προσωπογραφία. 11'Ρίχτερ 
ήτο, κατά τήν μαρτυρίαν τών μελετησάντων τά 
έργα του, αληθής προφήτης τοΰ ιδεώδους ωραίου, 
ήτο καλλιτέχνης ούδέποτε περιορισθείς ύπδ τών 
δεσμών τής πραγματικότητος, άλλ’ ήτο ρωμαν- 
τικος και έν τοΐς μικροτέροις αύτοΰ έργοις. 
Εΐχε τδ σπάνιον μυστικόν νά δίδη είς τό ιδεώ
δες μορφήν γραφικήν καί νά περιβάλλη τά έργα 
του διά τίνος μαγείας ήτις χαρακτηρίζει τήν 
τάσιν αύτοΰ. Τήν τάσιν ταύτην τήν όντως καλλι
τεχνικήν παρατηροΰμεν έν δλαις ταΐς προσωπο
γραφίας αύτοΰ, καί έν ταΐς τών επισήμων προ
σώπων καί έν τοΐς τύποις τοΰ λαοΰ. Άοκεΐ 
νά ρίψωμεν βλέμμα έπί τής παρατεθειμένης 
είκόνος, έν η συμπεριελάβομεν τά κυριώτερα 
τών έργων αύτοΰ, τά πολλάκις άντιγραφέντα 
καί χαλκογραφηθέντα, δπως έννοήσωμέν πόσον 
άμιμήτως μετεχειρίζετο τον χρωστήρα. ’Εν 
τοΐς έργοις τούτοις, τά. όποια φαίνονται ελα
φρώς έρριμμένα έπί τοΰ πανίου, πόση ενυπάρχει 
έπιμέλεια, πόση ακρίβεια, πόσος κόπος! Έν τή 
ηρεμώ, αρμονική έκφράσει τών εικόνων του ού- 
δαμώς φαίνεται ή κοπιώδης έργασία.

Γίδς πτωχού ξυλουργού δ 'Ρίχτερ ήσθάνθη 
έκ παιδικής ήδη ηλικίας τήν έμφυτον κλίσιν 

■ πρός τήν ζωγραφικήν, ή καί άφιέρωσεν δλον 
αύτοΰ τόν βιον. Διδαχθείς το πρώτον έν Γερ
μανία, μετέβη έν ήλικίσ. εϊκοσιν έτών είς ΙΙαρι- 
σίους, ένθα έπί τρία δλα έτη είργάσθη ύπδ τήν 
όδηγίαν τοΰ άρίστου προσωπογράφου Δέοντος 
CoGNlET· εΐτα δέ άπήλθεν είς 'Ρώμην. Τφ 
1861 περιηγήθη τήν Αίγυπτον, τφ δέ 1863 τήν 
Κριμαίαν· έκ τών χωρών τούτων έφερε μεθ’ 
εαυτού τύπους, οίτινες θά μένωσιν έσαεί άληθή 
άριστουργήματα. Έν ηλικία τεσσαράκοντα καί 
δύο έτών ένυμφεύθη τήν νεωτέραν θυγατέρα τοΰ 
διασήμου μουσουργού Meterbeer, ήτις ύπήρξε 
δι αύτόν σύζυγος πολύτιμος καί σύντροφος ανε
κτίμητος. Πόσον εύαίσθητος καί φιλόστοργος 
πατήρ ήτο άποδεικνύουσιν αί διάφοροι εικόνες 
τών 
ζαί

τέκνων του έν 
έν τή ήαετέρα

μικρά ήλικίφ, ώς φαίνονται 
είκόνι· τά δύο αδέλφια, τδ

έπί ~ Μ /του οερματος του Λεοντος ιπ-ευον παιοιον
καί τδ κρατούν έν χερσί τδ ποτήριον, είσί τά
τέκνα του. Τόσον ένθέρμως ήγάπα ό Ρίχτερ
τήν τέχνην του, ώστε καί ύπό τής άμειλίκτου 
νόσου κατατρυχόμενος, ήτις τώ έπήνεγκε τόν 
θάνατον, έκράτει έν μέσφ τών φρικτοτέρων αυ
τού πόνων τδν χρωστήρα καί είργάζετο άόκνως 
μέ τρέμουσαν μέν τήν χεϊρα, ζωηράν όμως 
έχων τήν φαντασίαν καί ακολουθών τάς όντως 
ποιητικός αύτοΰ έμπνεύσεις.

ΤΟ ΜΟΝΑΚΟ
ΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΝ ΕΛΔΟΡΑΔΟ.

Σκιαγραφία ύπό Fepob ν. Zobeltitz.

(Μετά είκόνος, βρα σελ. 57.)

Ν τών ώραιοτάτων σημείων είς τήν μα
γευτικήν 'Ριβιέραν (Riviera di Po
nente) , είναι έκείνη ή μικρογραφική 

ηγεμονία, τδ Μονακό, τδ όποιον πάντες γνωρί- 
ζομεν, άν καί δέν ύπερβαίνη τά δύο τετραγωνικά 
μιλιά, δπερ εις πλείστους άποβαίνει έπιζήμιον 
ή μάλλον όλέθριον, καί τδ όποιον πολύ δικαίως 
ώνόμασαν''Παράδεισον τού Διαβόλου”. Τό Μο
νακό, κείμενον μεταξύ Nizza καί Mentone έπί 

κολοσσιαίου τριγώνου καί έν τή θαλάσση προ
εκτεινόμενου βράχου, φρουρεί οίονεί τάς άκτάς 
τής Γαλλίας καί ’Ιταλίας. II παράδοσις διη
γείται, ότι πάλαι ποτέ άποβιβασθείς ό 'Ηρακλής 
είς τήν ακτήν ταύτην έπυργοποίησε τούς βράχους 
διά τών γιγαντιαίων αύτοΰ χειρών, οίτινες καί 
μέχρι τής σήμερον προεξέχουσιν είς τήν κυανήν 
θάλασσαν. 'Ο "λιμήν τοΰ Ηρακλέους” έκαλείτο 
εκ τούτου ή μικρά αυτή χερσόνησος κατά τάς 
πρώτας μ. X. εκατονταετηρίδας, μέχρις ού βρα
δύτερο·?, δτε ίορύθη έκεϊ Ελληνική άποικία 
έλαβε τό όνομα, διά τδ μονήρες τής θέσεώς της, 
Μονό οίκος, δπερ ύπό τών ’Ιταλών ήκρωτη- 
ριασθη είς Μονακό, τδ όποιον σημαίνει τήν 
σήμερον, μοναχόν — <ύς τοΰτο δεικνύει καί 
το οικοσημον τού Μονακού, παριστών δύο γιγαν- 
τιώδεις πωγωνοφόρους μοναχούς, φέροντας σαν
δάλια καί τρίβωνα.

Έκ τής άρχαίας ιστορίας περί Μονακού 
ολίγα άναλόγως γνωρίζομεν. Οί Σαρακηνοί, 
οίτινες κατά τήν [>'.■ εκατονταετηρίδα έγένοντο 
επίφοβοι άνά τάς άκτάς τής Μεσογείου θαλάσσης, 
λεγεται ότι εύρον έν τή βραχώδη ταύτη φωλεα 
κατάλληλον όρμητήριον, έως ού τδ 968 έτερος 
πειρατής, ονομαζόμενος Grimaldi, έξεδίωξε τού
τους εκεΐθεν, καί έγένετο ό ίδιος κάτοχος τοΰ 
ρωμαντικοΰ τούτου τεμαχίου τής γής. Έ.κτοτε 
τδ Μονακό διετέλει ύπδ τήν ιδιοκτησίαν τής 
οικογένειας Grimaldi· δτε δέ κατά τδ έτος 
1731 ο πριγκηψ ’Αντώνιος άπεβίωσεν άνευ άρ
μενων κληρονόμων, ή ήγεμονία μετεβιβάσθη είς 
τόν ήγεμόνα Leonard de Goyon-Matignon, 
δστις, ώς γαμβρός τού πρίγκηπος ’Αντωνίου, 
ώφειλεν έντούτοις ν’ άποδεχθή τδ όνομα Gri
maldi. ΊΙ Mentone καί Roccabruna οί δύο 
ουτοι όμοροι τόποι οίτινες άπό τής 14γ·: έζα- 
τονταετηρίδος άνήκον είς τδ Μονακό, έπωλή- 
θησαν ίδ 1860 είς τήν Γαλλίαν, καί τό ηγε
μονικόν γένος περιωρίσθη είς δύο τετραγωνικά 
μίλια έπιθαλάσσια καί πετρώδη, άλλά ζωγοα- 
φικότατα, ανεπίδεκτα όμως πάσης ζαλλιεργίας 
ώς μή καρποφόρα, είμή μόνον δι’ άτροφον χλόην 
ή ίσως καί διά μονήρη τινα έλαίαν. Καί δμως 
έπι τοΰ γυμνού τούτου βράχου έμελλε νά πα- 
ΡαΧθΏ παράδεισος — ή μαγική ράβδος τοΰ Δια
βόλου εζρουεν ήδη τδ ύπδ ύδάτων περιβομβούν 
έκ γρανίτου όρος.

Ήδη κατά τό έτος 1858 έταιρία κεροοσκό- 
πων άπετάνθη παρακλητικώς είς τδν ήγεμόνα 
Κάρολον τόν Γ'., ινα έπί τών γαιοκτησιών του 
έπιτραπή αύτή νά ίδρυση κατάστημα παιγνείου 
(Spieletablissement). Άρχήθεν ή έταιρία αΰτη 
ήθέλησε νά. έγκατασταθή έν Nizza, άλλά τή 
άπεποιήθησαν τήν αυτόθι προνομιούχο·/ παρα- 
χώρησιν, ύπο τήν αιτιολογίαν δτι ήδη είς Aix- 
les-Bains ύφίσταται προσόμοιον όλβιον Ίνστι- 
τοΰτον, καί ούδεμία άφορμή ύπάρχει έπίσης 
δπως έλκύη τδ χρήμα έκ τών θυλακίων τών 
κατοίκων. Ό πριγκηψ Κάρολος έσκέπτετο άλλως 
περί τοΰ πράγματος- ή έτησία χειμερινή δια
μονή έν Παρισίοις τώ έστοίχιζε πολλά, καί οί 
εταίροι οί μέλλοντες νά ίδρύσωσι τδ νέον τούτον 
καταγώγιον τών χαρτοπαιζτών προήγελλον ούχί 
εύκαταφρόνητον αύξησιν τοΰ εισοδήματος του. 
Ό&εν ό πριγκηψ Κάρολος έοωκε τήν αίτηθεΐσαν 
άδειαν, άλλά συγχρόνως έζοινοποίησεν ένεργόν 
διαταγήν δι’ ής άπηγορεύετο αύστηρώς είς σύμ- 
παντας τούς έξακισχιλίους αύτοΰ ύπηκόους νά 
φοιτώσιν είς τδ νέον τούτο μέγαρον. Ή θεμε- 
λίωσις έτέθη είς κίνησιν, δέν εύημέρει βμως* οί 
εταίροι έστεροΰντο τών άναγκαίων σημαντικών 
κεφαλαίων, ζαί οΰτω τδ κατάστημα τής Societe- 
anonyme μόλις διετηρεΐτο.

Έπήλθε τδ έτος 1872 και έπέφερεν έν Γερ
μανία τήν διά νόμου κατάργησιν τών χαρτο- 

παιγνείων. Έν Wiesbaden, Homburg, Baden- 
Baden, Doberan, Ems, καί Nauheim εΐχον 
παύσει νά τροχαλίζωσι τά διά σφαιρών τυχο- 
παίγνια (Roulettekugeln) — τδ πάθος δμως 
τού παίζειν πολλοΰ γε καί δει νά έξαφανισθη 
έκ τοΰ κόσμου. Κάλλιον παντός άλλου έγνώριζε 
τοΰτε άνήρ τις, δστις τό ήμισυ τοΰ βίου του 
άισιέρωσεν οίονεί είς τήν σπουδήν τοΰ έλαττώ- 
ματος τούτου, καί συνήθροισεν έπί τών πρασίνων 
τοαπεζών περί τοΰ αντικειμένου τούτου τα πλου- 
σιώτατα μαθήματα. Ούτος ήτο ό Francois 
Blanc, δ τέως ενοικιαστής τοΰ έν 'Αμβούργφ 
χαρτοπαικτείου. Πρωίαν τινα έαρινήν άφιχθείς 
ό" Fr. Blanc είς Μονακό παρουσιάσθη είς τόν 
πρόεδρον τής " Societe-anonyme”. Έξήγαγε 
τδ χαρτοφυλάκιόν του, κατέθεσεν έπι τής τρα
πέζης 1,760,000 φρ. είς Γαλλικά δημόσια χρεώ- 
γραφα, καί έδήλωσεν είς τδν έκπλαγέντα πρό
εδρον δτι προτί&εται διά τής ποσότητας ταύτης 
ν’ άγαράση τήν Τράπεζαν τής "άνωνύμου” με
τοχικής Εταιρίας. Τήν έπιοΰσαν ό Blanc ήτο 
ό ιδιοκτήτης τοΰ παικτείου τοΰ Μονακού.

’Απδ τής ήμέρας ταύτης ό παρά τή Μεσο- 
γείω θαλάσση γυμνός καί άγονος βράχος ύπέστη 
θαυμασίαν άλλοίωσιν. Εκατοντάδες εργατικών 
χειρών ήρξαντο νά εργάζωνται μετ άκαταπαυ- 
στου καί άδιαλείπτου δραστηριότητας. Επι τοΰ 
όροΐΐεδίου τοΰ Μόντε Κάρλο (Monte Carlo) — 
ό πριγκηψ Κάρολος ώνόμασεν οΰτω τδ όρος — 
μετεκομίσθησαν άπειρα φορτία χώματος έκ τών 
καρποφόρων κοιλάδων, καί ήδη άνεβλάστησεν, 
ώς διά μαγικής κρούσεως έκ τοΰ έδάφους τούτου 
ένθα ούδέ κόκκος σίτου ήδύνατο νά ώριμάση, 
αληθής τώ όντι τροπική φυτεία. Έκεϊ πλέον 
σειόνται συμπλέγματα φοινίκων είς τόν καύσωνα 
τοΰ ήλιου, έκεϊ εύωδιάζουσι βαλσαμωδώς τα 
ρόδα, έκεϊ άνθοΰσι γεράνια, μυρσίναι, χρυσόμηλα, 
έκεΐ ύπολάμπουσι χρυσοκίτρινα μανδαρινια δια 
τών σκιερών άναδενδράδων, φλέγουσι πορφυρά 
έκατόνφυλλα, καί λάμπουσιν ώχροκύανα καί 
ίάνθινα ϊα. Πάν δ,τι ό ούρανός τής Μεσημβρίας 
συντελεί πρδς μεγαλοπρέπειαν τών γοητευτικών 
άνθέων, τοΰτο συνηνώθη καί ένταΰθα έπί τών 
περιηχούντων κυμάτων τοΰ Monte Carlo. Καί 
έν τώ μέσω τών ανθηρών τούτων άλυών υψώθη 
άνάκτορον μεγαλοπρεπέστατον μαυριτανικοΰ ρυθ-

• μοΰ, μετά πυργιών καί ποικίλως έζωγραφισμένων 
προσόψεων, καί μετά χρυσού κιγκλιδώματος πρδ 
τών ύψηλών κατοπτροειδών παραθύρων.

Άλλ’ ούδέν είσέτι παριστα τήν μεγαλοπρέ
πειαν.

Πρδς τδ μέρος τής θαλάσσης ό βράχος ήτο 
άπότομος καί κρημνώδης, ύπδ άρχαίαν ζωγρα
φικήν μορφήν καί τοΰτο δέν ήρεσκεν είς τούς 
βασιλείς Μαμωνάν καί ’Αγυρτείαν, οίτινες έδέ- 
σποζον έκ τοΰ ύψους τοΰ Monte-Carlo. Επί 
τοΰ φαιού πετρώματος χατεσκευάσθησαν προσή
νεμα έπιδώματα (Terrassen), καί κλίμακες 
εύρεΐαι έξ άμμίτου ώδήγουν έκ τής θαλάσσης 
πρδς τδ όροπέδιον. Μαρμάρινα δρύφρακτα έκρα- 
σπέδουν τά έπιδώματα, και έγγύτατα τής έπι- 
φανείας τής θαλάσσης κατεσζεύασαν άειθαλή 
λειμώνα, ΐνα έκεΐ ό άριστοζράτης ξένος δύνηται 
κάλλιαν νά εύθυμή φονεύων περιστεράς χάριν 
άναλγήτου παιδιας (Sport).

"Οτε τδ γυμνόν καί ύπδ τοΰ ήλιου περικαιό- 
μενον Monte Carlo έγένετο μικρά τις Έδέμ, 
δ Francois Blanc ήχησε τδν αύλόν του, 
καί ώσπερ τά παιδία τοΰ Hanieln ήζολούθουν 
Hcnole τδν " Μυσθήραν” (Rattenfanger) είς 
τδ όλέθριον όρος, ούτως συνήχθησαν απειράριθμοι 
έκ τού πλησίον καί μακρό&εν είς τήν δελεαστικήν 
φήμην τοΰ νέου γόητος, έπί τοΰ ούχί έλαττον 
καταστρεπτικού δρους, τοΰ παρά τώ Μονακώ 
επικινδύνου Eldorado. Ό Francois Blanc 

έτριβε τάς χείρας, καί ό πριγκηψ Κάρολος έγέλα 
ίσως χαιρεκάκως κατ’ έκεϊνον τόν χρόνον, έπειοη 
ήδη ήδύνατο κατ’ έτος νά σπαταλα πλέον τών 
100 χιλ. φρ. ε’ις Παρισίους· ή δέ Διεύθυνσις 
τοΰ παικτείου μόλις κατά τδ παρελθόν έτος 
άπηλλάγη καθ’ ολοκληρίαν έκ τοΰ πρδς τδν 
πρίγκηπα έτησίου φόρου δΐ ένδς άπαξ γενομένου 
συμβιβασμού έξ 9 έκατομ. περίπου φράγκων.

Ό Blanc προσεπάθησεν ΐνα είς τδ μέγαρόν 
του άποδώση λίαν έντιμον καί σεβαστόν όνομα. 
Ώνόμασε δηλ. τούτο "Kasino” — καί ή Διοί- 
ζησις αύτή έπεννόησε πρδς τούτοις τήν κατάλ
ληλον ονομασίαν "Cercle des Estrangers”. 
Τώ όντι τόπος συνεντεύξεως είναι είς τούς ξένους 
το Kasino, έπειδή ούδεμία χώρα εκ τής πεπο- 
λιτισμένης γής παρέλειψε νά πέμψη τούς άπο- 
σταλμένους της. Βεβαίως δέν είναι πάντοτε τά 
έζλεκτά στοιχεία τής κοινωνίας άτινα συναν
τιόνται έπί τοΰ Monte Carlo- άλλά καί έντελώς 
ψευδής ιδέα είναι, έάν πιστεύσωμεν οτε μόνον 
ό κομψός όχλος άπεπλανήθη είς τδ άνάκτορον 
τοΰ Blanc. ’Απεναντίας δύναται τις άκριβώς 
νά εΐπη, οτι πάντες, όσοι διέρχονται τήν Riviera 
έκ. Κάνναις μέχρι Γενουης, — οί χάριν δια- 
σκεδάσεως ταξειδεύοντες, πάσχοντες, έμποροι, 
νεόνυμφοι, καλλιτέχναι, καί σοφοί — προσφέ- 
ρουσι τήν θυσίαν των είς τδ είδωλον Monaco. 
Συχνάκις παρευρίσκεταί τις έπί τής πράσινης 
τραπέζης άμέσως πλησίον άπροσίτου τινδς καί 
επιφανούς αριστοκράτου, ή πλησίον νεαρωτάτου 
άνδρογύνου έκ καλλίστης οικογένειας· έπίσης 
δύναται νά βλέπη έκείνας τάς ύποπτους μορφάς 
ών το έπάγγελμα είναι άκριβώς έν άντιθέσει 
πρδς τούς δημοσίους νόμους, πρδς τήν εύκοσμιαν 
καί τήν ήθικήν, καί οίτινες άλλως έν τώ έξω- 
τερικώ των φέρουσι προφανέστατα τδν τύπον τού 
καινοπρεπούς φηλήτου. Ώσεΐ τδ Monte Carlo 
ήτο ούδετέρα κυριαρχία, έφ’ ής οί ρακενδύται 
όλων τών έθνών ήδύναντο πλέον νά παρακά- 
θηνται πλησίον τών έντιμων άνθρώπων άτιμω- 
ρητεί, διότι καί οί τελευταίοι περιπίπτουσιν είς 
τδ ελάττωμα, τό όποιαν οί πρώτοι έφερον άπό 
πολλοΰ είς τήν έντέλειαν.

( Επεται τό τέλος.)

ΠΟΙΗΣΙΣ.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.

κ’ έσίγησ’ ή μελωδική 
φωνή τής άηδόνος, 

βταν, είς τόν παράδεισον 
ποΰ σ’ εΐδον, μέ εύθυνη 

φιλοπραγμόνων στρόβιλος 
κ’ εύθυμων φίλων δίνη· 

Έκεΐ δπου τήν χεΐρά μου 
μοί έσφιξας τδ πρώτον, 

καί εΐδον τδ μειδίαμα 
τών πρώτων μας ερώτων. 

Τί άναμνήσεις! Ώ! ποτέ 
εύδαίμων αν δέν ήμην, 

άν τίποτε δέν σ’ έφερε
’σ τοΰ φίλου σου τήν μνήμην 

άν έζοιμώμην άφροντις
’σ τής λήθης τήν άγκάλην, 

άν τδ σβεσθέν ήφαίστειον, 
δέν ήναπτε καί πάλιν! 

Παντού σέ εΐδον! καί τδ πάν
’σ τον νοΰν μου άνεπόλει! 

έγέλων όλα, καί ή γή 
καί τ’ ούρανοΰ οί θόλοι.

Σέ εΐδον ύπδ τήν σκιάν 
τών δένδρων καθημένην, 

ώς χρυσαλίδα πέριξ μου 
σέ εΐδον ίπταμένην.

Είς τών άνθέων τήν χροιάν 
τά ρόδινά σου χείλη 

τά εΐδον, καί είς τών πτηνών 
τδ ασμα σ’ εΐδον, φίλη.

Σέ εΐδον είς τοΰ ποταμού 
τήν δίνην φερομένην, 

κ’ έπί τής άμμου αδουσαν, 
σέ εΐδον καθημένην.

Νά θίξω πλήν τήν χεΐρά σου 
είς μάτην έπειρώμην.

είς μάτην τήν έβένειον 
νά σοί θωπεύσω κόμην.

Πυγολαμπίς έσβύνεσο 
καί έστιλβες συγχρόνως, 

καί ήσο τής καρδίας μου 
καί ή χαρά ζΐ ό πόνος!

Παίζουν οί φίλοι, πλήν έγώ; 
πρηνής έπί τό χώμα,

στενάζων, φίλη τρυφερά, 
σέ περιμέν’ άκόμα!

Ν. Διβάρης.

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΕΝΝΥΣΟΝ.
‘Υπό Π. Ματαράγκα.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 61.)

ήμέτεοος αιών άνατείλας διά τού Βύ- 
-Έ,'Π ρωνος, έγχαράξαντος νέαν ποιητικήν 

όδδν καί καταλιπόντος άθάνατα μνη
μεία έξόχου νοδς καί καρδίας φλογέράς, χωρει 
πρδς τήν δύσιν του διαυγαζόμενος ύφ’ ετέρου 
ούχ ήττον λαμπρού ποιητικού άστέρος, τοΰ 
Τέννυσον, τοΰ όποιου τδ γλυκύ καί συμπαθές
φώς άντιθέτως πρδς τδ ζωηρόν καί μεγαλοπρε
πές τοΰ Βύρωνος θέλγει τήν δρασιν καί διαθέ
τει εύαρέστως τήν καρδίαν νικηφόρως άντιτασ- 
σόμενον πρδς τά πυκνά τοΰ ■ υλισμού νέφη, 
άτινα πανταχόθεν είσρεύσαντα έπλημμύρησαν 
τδν λαμπρόν ποιητικόν ορίζοντα.

"Οτε ό Τέννυσον έδημοσίευσε τα πρώτα αυ
τού ποιήματα ήκουσεν αύστηράς επικρίσεις. 
’Αλλά δέν άπήντησεν. Έπί δέκα βλα έτη 
ούδείς είδε τδ ονομά του έν δημόσιοι . τινι 
•σύλλω ή έν καταλόγιυ τινι. ’Αλλ’ δτε έφάνη 
έκ νέου είς τό κοινόν παραχρήμα έθεωρήθη ό 
μεγαλείτερος ποιητής τοΰ έθνους του καί τής 
έποχής του. Πάντες κατελήφθησαν ύπδ θελκτι
κής έκπλήξεως. ΊΙ ισχυρά γενεά τών ποιητών 
πρό μικρού έκλιποΰσα διήλθεν ώς τρικυμία. 
'Ως οί προκάτοχοι αύτών τοΰ 16"“ αίώνος τά 
πάντα προήγαγον μέχρι τών άκρων. I )ί μεν, 
κατά τδν Ταινε, συνέλεξαν τάς ύπερφυσικάς
παραδόσεις, τά θελκτικά ονειροπολήματα, διη- 
ρεύνησαν τήν άπωτάτην Ανατολήν, τήν Ελ
λάδα, τήν ’Αραβίαν καί τδν μέσον αιώνα καί 
έπεβάρυναν τήν άνθρωπίνην φαντασίαν διά τών 
■χρωμάτων καί φανταστικών πλασμάτων πάντων 
τών κλιμάτων. "Ετεροι ένεβάθυναν είς τήν μετα
φυσικήν καί ήθικήν, έρρέμβασαν έπί τής άν- 
θρωπίνης καταστάσεως καί διήλθον τήν ζωήν 
αύτών έν τφ ύψηλίρ καί μονοτόνφ, έτεροι προς- 
κρούσαντες έπί τοΰ αμαρτήματος καί τοΰ ηρω
ισμού περιήγαγον έν τφ σκότες και ύπο τας



61
[Άρ. 76. 15 27 Ιουνίου 1884. ΕΥΠΡΡΟΣ60 ΕΣΠΕΡΟΣ.

άστραπά; πομπήν εικόνων φοβερών, προσώπων 
είς άπόγνωσιν περιελθόντων έκ τών ελέγχων 
των και φωτιζόμενων ύπό τοΰ μεγαλείου των. 
Ύπήρχεν άνάγκη άναπαύσεω; μετά τοσούτους 
αγώνας και τοσαύτα; ύπερβολάς. '() Γέννυσον 
έξήλθε τής σχολής τοΰ φανταστικού, αισθηματι
κού καί διαβολικοΰ, άλλά κεκαθαρμένος. Πά- 
σαι αΐ μορφαί καί ιδέα·., αίτινες εύηρέστησαν, 
εύρίσκοντο παρ’ αύτφ, άλλά μεμετρημέναι καί 
διά χρυσού έκπεφρασμέναι ΰφους. ' Η ποίησις 
του ώμοίαζε προς ωραίας θερινά; νύκτας, οτε 
τήν θερμότητα τής ήμέρας μετριάζει ή δροσερά 
τής νυκτος αύρα.

Α-.

Ό,τι κατά πρώτον είλκυσε τήν προσοχήν 
.ήσαν αί εικόνες τών γυναικών. Ί1 Άδελίνα, ή 
Έλεονώρα, ή Λιλιάνα, ή βασίλισσα τοΰ Μαΐου 
ήσαν πρόσωπα αναμνήσεων έξελθόντα έκ χειρος 
έραστοΰ άμα καί καλλιτέχνου. Τδ βιβλίον τοΰτο 
τών αναμνήσεων είνε κεχρυσωμένον εις τά φύλλα, 
πεποικιλμένον δι άνθέων καί κοσμημάτων, φι- 
λοκάλως κεκαλλωπισμένον, μετάξινου, πεπληρω- 
μένον χαριεστάτων εικόνων διακρινομένων διά 
τήν λεπτότητα καί τήν ακρίβειαν αύτών, έντε- 
τυπωμένων μετά πολλής προσοχής έπί λευκού 
μοσχείου δέρματος ίνα έπ’ αύτών άναπαυθώσι 
καί ινα άπασχολήσωσι τάς απαλά; λεύκάς χεΐ- 
ρας νεονύμφου ή νεάνιδος. Εύκόλως ή δυσκό- 
λως θά ήδύνατό τις νά μετάφραση μίαν μόνην 
τών ωραίων τούτων εικόνων. Εκαστη λέξις 
είν’ έν αύταΐς εις χρωματισμός, επιτεινόμενος ή 
παραλλάσσων άναλόγως τής έπιδράσεως τοΰ 
πλησίον του. Καί δέν άρκεΐται μόνον είκονί- 
ζων τάς θελκτικά; πονηριάς, τάς αιφνίδιας υπε
ρηφάνειας, τά ήμίσεα ερυθήματα, τάς ακατα
νόητους καί παροδικάς ιδιοτροπίας τής γυναικείας 
καλλονής, άλλά προβαίνει περαιτέρω, άντιτιθέ- 
μενος αύτάς, έναρμονίζων· καί έξαισίω; δια
κόσμων.

Β'.

Ή δόξα έπισκέφθη τον Τέννυσον εύκόλως 
καί ταχέως. Έπί τριάκοντα καί πέντε ήδη 
έτη άπολαύει αύτής. Ή βασίλισσα τιμώσα τήν 
μεγάλην πρδς αύτδν τοΰ κοινού εύνοιαν τον 
ώνόμασεν έστεμμένον ποιητήν. Μέγας τις μυ- 
θιστοριογράφο; διεκήρυξεν αύτδν άληθέστερον 
ποιητήν τού Βύρωνος καί ύπεστήριξεν δτι ούδέν 
δμοιον πνεύμα έφάνη μετά τδν Σαίςπηρ. Ό 
Τέννυσον διήρχετο τδν βίον αύτοΰ εις τήν εξο
χήν έν μέσω βιβλίων καί άνθέων (δρα είκ. σελ. 61), 
μακράν τών αντιζηλιών καί ενοχλήσεων λατρευό- 
μενος ύπδ τών οικείων του, θαυμαζόμενος ύπό 
τών φίλων του καί πρδς πάντας προσφερόμενος 
μετ’ άπλάστου γλυκύτητος καί άφελείας.

Άλλ’ ύπδ τήν όμαλήν καί ήρεμον ταύτην 
επιφάνειαν ύποκρύπτεται εστία φλογερών παθών. 
Όποιον αίσθημα, όποια χάρις, όποια συγκίνησις 
έν τφ ποιήματι αύτοΰ τφ έπιγραφομένφ Locks- 
ley Hall; Άποσπώμεν όλίγους ές αύτοΰ στίχους, 
ούς μεταφερομεν ένταΰθα εν μεταφράσει ώς 
άπλήν σκιαγραφίαν άτελή καί ταύτην, ινα δώ- 
σωμεν ιδέαν τινά βεβαίως λίαν άσθενή, διότι ώς 
ειπομεν ό Ιέννυσον δέν μεταφράζεται, τής χά- 
ριτος, περιπαθείας καί γοητευτικής ήδύτητος 
τού κατ’ εξοχήν εύαισθήτου τούτου ποιητού. 
Άπεφύγομεν καί αύτήν τήν όμοιοκαταληςίαν ί’να 
δσον οιόν τε πιστότερον μεταδώσωμεν τάς Ιδέας 
τοΰ πρωτοτύπου. Διά τοΰ προσώπου τοΰ Locks- 
ley ό ποιητής άποτείνεται πρός τινα έξαδέλφην 
του, ήν, ώς φαίνεται, ήγάπα περιπαθώς καί 
έσκέπτετο νά νυμφευθή, άλλ’ αύτη ένδούσα εις 
τήν άπαίτησιν τών γονέων της ένυμφεύβη λόρ- 

δον πλούσιον, άλλ’ άγροΐκον τήν φύσιν, τήν καρ
διάν πεπωρωμένην ύπδ κραιπάλης καί άκολα- 
σίας. Ό πόνος του είνε γλυκύς καί έν ταύτφ 
δριμύς, έκρήγνυται, ώς κεραυνός έν μέσω γλυ
κείας γαλήνης τής φύσεως.

Είχε τήν ίψιν κάτωχρον, ισχνήν τήν παρειάν της, 
Οπόσον εις τήν νέαν της δεν ήρμοζ* ήλν/.ίαν.
Τούς οφθαλμού; είς πάσας μου προσήλου τάς κινήσεις 
Διατηρούσα σιωπήν άγάλματος ίαΟεϊαν.

Είς τήν ώχραν της παρειάν καί εις τό μέτωπόν της 
Τό κάτισχνου άνέθορε χροιά καί λαμπηδών τις, 
Ώς εΐοον άναΊοώσκουσαν έςαίφνης είς τάς χώρας 
Τής Αρκτου έρυθρότητα ,όοδόεσσαν τήν νύκτα.

Έστράφη· λαϊλαψ στεναγμών οιέρρης’ αιφνίδια 
Τό στήθος της· καί ώς ήώς έςήστραώ’ έν τιμ οάθει 
Τών μελανών όμμάτιον της ή νέα της καρδία.

Μοί είπε, σοί άπέκρυψα τό φλέγον αίσθημά μου 
Έκ φόβου μή έκοήλωσις μέ άοικήση φρούδη.
-Μοί εΐπ’, ισάδελφε, πολύ μέ αγαπάς τώ ύντι;
Καί κλαίουσ' αΰώς, πρό πολλοϋ μέ αγαπάς; μοί είπε.

Ο Έρως τό άμμόμετρον άνήρπασε τού Χρόνου
Καί μειδιών άνέτρεψεν είς τάς λαμπράς της χεϊρας. 
Ίπό τήν κουφήν δόνησιν αύτοΰ είς κόκκους άμμου 
Χρυσούς έκαστη έρρευσε τότ' ευτυχής στιγμή μου.

Έφ’ ίκανάς καΟήμενοι έπ’ έρεικών πρωίας 
ΊΙκούσαμεν νά φρίττωσι αί λόχμαι καί ήαθάνθην 
Είς τήν πνοήν της έαρος ζψογονοΰν με θάλπος.

Πολλάς παρά τά κύματα καβήμενοι εσπέρας 
Έν τέρψ’ ήκολουθήσαμεν τά πλοία τά μεγάλα. 
Καί αΐ ψυχαί μας ήπτοντο άλλήλων εύφροσύνως 
Έν πάση τών χειλέων μας ερωτική προσψαύσει.

Ώ έςαδέλφη, ασθενής τοσοΰτον τήν καρδίαν, 
Μαρία, ήτις είς έμε φεΰ! δέν άνήκεις πλέον.
Ώ λυπηρά, ώ λυπηρά έρείκη καί άθλια!
ίί άγονος, ώ άγονος ώραία παραλία!

Πλειότερον απατηλή πλασμάτων φαντασίας 
Παντός δ,τι έν φσμασιν έψάλη ψευοεστέρα,
Πλαγγών ύπό τήν απειλήν πατρός διατελοΰσα, 
Δούλ’ ύπερμέτρως ταπεινή γλώσσης, μητρός Μέγαιρας.

’Οφείλω νά σοι ευχηθώ εύδαίμονας ήμέρας;
Άφ’ ού έμέ έγνώρισας, είς τόσον στενοτέραν 
Κατόπιν τής καρδίας μου καρδίαν νά κατέλθης;

Οΰτω θά γίνη· είς τόν βαθμόν τής ταπεινότητός του 
Πλειότερον κατέρχεσαι ημέρα τή ήμερα·
Πάν δ,τ’ είς σέ λεπτοφυές θά παχυνθή ταχέως 
Μέχρις οΰ γίνη δμοιον μέ τήν ίλύν έκείνου.

Οποίος τις ό σύζυγος τοιαύτη ή συμβία.
Τό βάρος τοΰ αγροίκου του καί φαύλου χαρακτήρας 
Ηά σέ βιάση βσον αύτός νά πέσης.

Καί δταν τας δυνάμεις του τάς νέας έξαντλήση 
Τό πάθος του, θά προσφερθξ είς σέ πολύ ολίγον, 
Καλλίτερα τοΰ σκύλου του καί θά σε άγαπήση 
’Ολίγον τι πλειότερον τοΰ ίππου του, άθλια.

Τίς ούτος; έχει οφθαλμούς δαρεΐς καί ύελώοεις· 
Λησμόνησαν πώς έγιναν τοιοΰτοι έκ τοΰ οίνου · 
Πλησίασε τον ιερόν τό απαιτεί καθήκον.
Ασπάσου τον ■ τήν χεϊρά του έν τή χειρί σου θλϊψον.

Ισως θά ηνε κεκμηκώς ό λόρδο; μου καί ίσως 
θά έχη τον εγκέφαλον πολύ τεταραγμένον.
Μέ τάς χαριεστέρας σου τέρψον αυτόν εικόνας, 
Μέ τάς θελκτικωτέρας σου ιδέας θώπευσέ τον.

Δεόντως θ' άνταποκριθή αύτδς δι' εύνοήτων 
Πραγμάτων . . . Προτιμότερου θά ήτο πρότερόν μου 
Ν’ άποθάνης, πίπτουσα νεκρά έκ τών χειρών μου . . .

Λοπούμεθα μή έχοντε; τδν άπαιτούμενον 
χρόνον νά μεταφράσωμεν καί άλλους στίχους 
έκ τε τοΰ ποιήματος τούτου καί έξ άλλων τής 
ποιητικής ταύτης Σειρήνας, ής πας φθόγγος είνε 
αρμονία, γλυκύτης, αίσθημα.

Γ·.

Μετά τδ ποίημα τοΰτο ό Τέννυσον έδημο- 
σίευσε τρία άλλα ' τήν Ήγεμονίδα” τδν "Μάουδ” 
καί κατόπιν τά " Ειδύλλια τού Βασιλέως”, άτινα 
πάντα πληροϋνται καλλονών, αίτινες έν πολλοΐς 

σιογνωμια 
τδ γλυκύ 
δτι είνε ό 
τερος τού

άμφισβητοΰσι τά πρωτεία πρδς αύτδν τδν Σαίςπηρ 
καί Βύρωνα. Έάν άπεπειρώμεθα τήν άνάλυσιν 
αύτών ήθέλομεν άναγκασθή νά πληρώσωμεν 
πολλά φύλλα χάρτου χωρίς τούλάχιστον νά 
ώμεν βέβαιοι, βτι θά παρείχομεν πιστήν τήν 
εικόνα τοΰ μεγάλου ποιητού. Έπιφυλαττόμενοι 
νά ποάξωμεν τοΰτο έν έτέρα περιστάσει δεν δυ- 
νάμεθα νά μή άναφέρωμεν μετά λύπης, δτι 
τοσοΰτον εξοχον πνεύμα είνε έντελώς σχεδόν 
άγνωστον εί; τδ έθνος μας καί ίσως ήμεΐς ειμεθα 
οί πρώτοι, οιτινες γράφομεν περί αύτοΰ έν Ελ
ληνίζω φύλλφ λαβόντες ιδίως αφορμήν έκ τής 
δημοσιευθεισης έν τφ ύπ’ άριθμ. 59 φυλλαδίου 
τοΰ Εσπέρου είκόνος παριστώσης τόν πρωθυ
πουργόν Γλάδστωνα έν Κοπενχάγη.

Έν τή είζόνι έζείνη πλησίον τοΰ βασιλικού 
πρίγκηπος τής Δανίας φαίνεται καί πωγωνο- 
φόρος τις γέρων ατενίζουν είς τδν Γλάδστωνα 
πίνοντα είς ύγιείαν τοΰ βασιλικού ζεύγους τής 
Δανίας. Περί τοΰ γέροντος τούτου, ού ή φυ- 

εχει τι τδ εμβριθές καί συνάμα 
καί ήπιον, ό 'Έσπερος άνέφερε, 
’Άγγλος ποιητής Τέννυσον, ίδιαί- 
Γλάδστωνος φίλος καί οτι μετά 

τδ τέλος τοΰ προγεύματος, δπερ ό Γλάδστων 
προσήνεγκεν έν τφ άτμοπλοίφ τού "Άγγλου ευ
πατρίδου Κούρη είς τους έν Κοπενχάχη παρε- 
πιδημοΰντας ήγεμόνας, δ ποιητής Τέννυσον άνέ- 
γνωσέ τινα τών ποιημάτων του, τά όποια κατέ
θελξαν τούς παρευρεθέντας.

Αί ολίγαι αυται λέξεις ήρκουν ν’ άποδείξωσι 
τά φιλόμουσα αισθήματα τής βασιλικής οικογέ
νειας τής Αγγλίας καί ιδίως τοΰ πρωθυπουργού 
τοΰ μεγάλου έκείνου έ'θνους, δστις καί έν τή 
περιστάσει ταύτη άπέοειξεν ού μόνον πόσον τιμά 
τά γράμματα καί ιδίως τήν ποίησιν, άλλά καί 
δτι αί τής νεότητος τοΰ κόσμου αναμνήσεις 
ήτοι ή ομηρική άρχαιότης έξακολουθεΐ ούσα τδ 
έξαιρετικδν αύτοΰ έντρύφημα καί αγαπητόν αύ
τοΰ όνειροπόλημα.

Έν τή είζόνι έκείνη νομίζει τις δτι βλέπει 
παρά τόν πολύμητιν Όδυσσέα καί τδν εύγενή 
καί έλευθέριον άναζτα τών Φαιάχων Αλκίνοον 
καί τήν σεμνήν καί χαρίεσσαν παρθένον Χαυσικάν 
τδν άοιδδν Δημόδοκον ψάλλοντα κατά τήν βα
σιλικήν τράπεζαν χαριέστατον άσμα πρδς τέρψιν 
τών υψηλών συνδαιτημόνων καί δεν δύναται 
βλέπων τήν μορφήν τού φιλέλληνος καί μεγαλο- 
πράγμονος Ι’λάδστωνος νά μή άνακαλέση εί; 
τήν μνήμην του τοΰ; ώραίους έκείνου; λόγου; 
τοΰ Όδυσσέως πρδ; τόν ποιητήν Δημόδοκον.

“Ήτοι μέν τόόε καλόν άκουέμεν έστΐν άοιοοΰ 
τοΰό’, οΐο 33' έστί, θεοΐς έναλίγγιος αύόήν.’’ 

(Όδυσ. I. 3—4.)

Διά τοΰ τρόπου τούτου καί ή ποίησις καί 
πάσα καλή τέχνη προκύπτει καί δέν έπέρχεται 
ώ; παρ’ ήμϊν τοσοΰτον ενωρίς, πριν είσέτι έξέλ- 
θωμεν τής παιδικής τοΰ έθνους ηλικίας, κατά- 
πτωσις παντός λεπτού καί υψηλού αισθήματος, 
ήτις δέν υπόσχεται δυστυχώς αίσια είς τήν νεω- 
τέραν ήμών φιλολογίαν, ήτις ενεκα τούτου άπό 
τινων έτών ούδέν έχει νά έπιοείξη άξιον λόγου 
έργον ή μεταφράσει; μυθιστορημάτων καί ψυχρά 
καί άμουσα ώς έπί τδ πλεΐστον ποιητικά έργα, 
άτινα έρχονται, καί παρέρχονται, χωρίς νά έμ- 
ποιήσωσιν ούδεμίαν αί’σθησιν καί έντύπωσιν. Τά 
πάντα δέονται ένισχύσεως, ένθαρρύνσεως, θω
πειών, ώς είπε τις φίλος μου, αίτινες είσίν ώς 
ή δρόσος είς τά άνθη, άτινα άνευ αύτής δέν 
φύονται ή φυόμενα ώχριώσι καί μαραίνονται 
πρό τής ώρας. Πέπρωται άράγε ό καθ’ έζά- 
στην αναπτυσσόμενο; υλισμός καί αύτήν νά 
καταστρέψη τήν αϊσθηαιν τού καλού, δι’ ής 
μόνη; δ άνθρωπος μεταρσιοΰται ύπέρ τήν ίλύν. 
είς ήν είσι προσζεκολλημένα πάντα τά λοιπά

0 Π
Ο

ΙΗ
ΤΗ

Σ Τ
ΕΝ

Ν
ΥΣ

Ο
Ν

 ΕΝ
 ΤΩ

ι Σ
Π

Ο
ΥΔ

ΑΣ
ΤΗ

Ρί
Ω

ι ΑΥ
ΤΟ

Υ.



62 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 76. 15 27 ’Ιουνίου 1884.
Άρ. 76. 15 27 Ιουνίου 1884.] ΕΣΠΕΡΟΣ. 63

πλάσματα, καί δΓ ής ή Ελλά; ήδυνήθη μετά 
τοσαύτα; καταστροφές νά διανύση έ'νδοξον βίον 
τριάκοντα αιώνων;

Δ'.
Καίτοι μή έχοντες ακριβείς πληροφορίας 

περί τής ήλικίας τοΰ Τέννυσον, ούχ ήττον γινώ- 
σκομεν δτι είνε ήδη γέρων ύπερεξηκοντούτης 
διατηρών τδ σθένος τοΰ πνεύματος και τής 
καρδίας. ’Απολαμβάνουν παρά τω έθνει του 
έξιδιασμένη; ύπολήψεως, δπερ έν αύτώ βλέπει 
ού μόνον μέγαν ποιητήν, άλλά και χαρακτήρα 
εύγενή , έντιμον, αγαθόν, διατηρηθέντα κα&αρδν 
και άμωμον καθ’ δλον τδ μακρδν διάστημα τού 
βίοο τοο, διέρχεται τάς ήμέρας του μακράν 
τής τύρβης τών πόλεων, παρά τδν πορθμόν τοΰ 
Λούβρου, είς άγροτικήν έπαυλιν μελετών και 
συγγράφων. Γινώσζει πολλάς γλώσσας, περι- 
ήλθεν ίκανάς χώρας, γνωρίζει τά ήδη και έθιμα 
πολλών λαών, τά πάντα μετά περιεργείας εξε
τάζει, εΐνε ενήμερος εις τε τήν φιλολογίαν καί 
πολιτικήν λαμβάνων πλεΐστα δσα περιοδικά και 
εφημερίδας. Ταύτοχρόνως έξασκεΐ τδ σώμα είς 
διαφόρους ασκήσεις. Ιππεύει, έκτελεΐ πεζός 
μακράς οδοιπορίας, θηρεύει, ποιεί θαλασσίας έκ- 
δρομάς μέ τήν θαλαμηγόν του, περιποιείται τόν 
κήπον του, ζή έν καθαρώ άέρι καί έν γένει απο
φεύγει παν τδ συντελούν είς τήν έξασθένησιν 
τών νεύρων καί δ,τι καθιστά τδ σώμα νωχελές 
καί βαρύ. Τά συγγράμματα του είσί πισταί 
εικόνες τοΰ ήπιου καί άγνοΰ χαρακτήρός του. 
Δύνανται ν’ άναγνωσθώσιν άνευ κινδύνου έν ταΐς 
οίκογενείαις. Όμιλεΐ περί τοΰ Θεού καί τής 
ψυχής εύγενώς, μέ τρυφερότητα, χωρίς νά προ- 
βαίνη μέχρι δογμάτων. Κλείων τις τδ βιβλίον 
του δέν περιπίπτει είς σκέψεις σκανδαλώδεις. 
Τούναντίον διατηρεί μειδίαμα ηδονής είς τά 
χείλη.

Πριν ή περάνωμεν τήν παρούσαν δέν κρίνο
με·? περιττόν ν’ άναφέρωμεν τήν περί αύτοΰ 
κρίσιν τοΰ έν άρχή μνησθέντος 1'άλλου κριτικού 
Η. Τλινε, δστις καίτοι κρίνων αύτόν άπδ άπό- 
ψεως γαλλικής ούχ ήττον εΐνε κατά τδ δυνατόν 
ειλικρινής καί δίκαιος, άν οχι υπέρ τδ δέον 
αυστηρός. "Πώς νά έκφοάσωμεν δι’ ολίγων 
λέξεων άπαντα; τοΰς χαρακτήρας τοσούτον ποι
κίλου πνεύματος; Έγεννήθη ποιητής ήτοι οικο
δόμο; άερίων άνακτόρων καί φανταστικών πύρ
γων! Αλλα τδ προσωπικόν πάθος καί αί 
άπορροφητικαί προκαταλήψεις, αίτινες συνήθως 
δεσποζουσι τής χειρός τών όμοιων του έλλειπον 
άπ’ αύτοΰ· δέν εύρεν έν έαυτω τό σχέδιον νέου 
οικοδομήματος, οικοδόμησε κατά τδν τύπον τών 
άλλων · έξελέξατο μόνον μεταξύ τών ώραιοτέρων 
μορφών τάς μάλλον κεκαλλωπισμένας, τάς μάλ
λον έντέχνους. Δέν έλαβεν έκ τών καλλονών 
τών άλλων ή μόνον τά άνθη. Έάν έν τή 
έκλογή ταύτη τών άρχιτεκτονικών τύπων τών 
άνανεωθέντων ή άνευρεθέντων ζητήση τις τά 
ίχνη του θέλει μαντεύσει αύτά είς διάζωμά τι 
έγγεγλυμμένον μετά πλείονος λεπτότητας, είς 
χαριέστβρόν τι καί κομψότερον κόσμημα, άλλά 
δέν θέλει τά παρατηρήσει έπαισθητά καί έμ- 
φανή ή έν τή άγνότητι καί άνυψώσει τής ηθι
κής συγκινήσεως, μεθ’ ής θέλει έξέλθει τού 
ποιητικού τοΰ Τέννυσον μουσείου.”.

"Ο,τι διά τήν Γαλλίαν είνε ό Alfred de 
MuSBET, εΐνε διά τήν ’Αγγλίαν ό Τέννυσον. 
Τίς ύπερτερεΐ τών δύο; Ζήτημα, δπερ οί Γάλ
λοι λύουσιν ύπέρ έαυτών, οί δέ "Αγγλοι ούδ’ 
είς συζήτησιν περί αύτοΰ έννοοΰσι νά κατέλθω- 
σιν. Όπωςδήποτε άμφότεροι είσί τά τελευ
ταία μεγάλα ποιητικά πνεύματα τοΰ ήμετέρου 
αίώνος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

ΠΕΤΡΟΥ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

ΔΑΦΝΑΙ. »

ματος συντελούσιν. 
ούδόλως δυστυχώ; 
στατον λόγον, δτι

αοιόοι 
ήθελε 
είναι, 
ληψις

εινων
αρα γε, 
μένος,

ΥΧΑΡΙΣΕΩΣ διεξήλθομεν φιλοκάλως τε- 
τυπωμένον ύπό τδν άνω τίτλον τεύχος 
τού νεαρού έκ Πειραιώς σπουδαστοΰ 

κ. Πέτρου’Αποστολίδου, γνωστού ήδη τοΐ; 
άναγνώσταις τοΰ '"Εσπέρου” καί έξ άλλων αύ
τοΰ δημοσιευμάτων.

’Ανεξαρτήτως τών έν τώ τεύχει τούτιρ περι
εχομένων τριών πατριωτικών ποιημάτων, αισθά
νεται τις τό γε νύν έχον είδος προκαταλήψεως 
έν γένει κατά τών ποιητικών έκείνων προϊόντων, 
άτινα άπήχησις όντα ώ; έπί τδ πολΰ τών θου- 
ρέίων τής μεγάλης ’Εποποιίας τού Είκοσιένα 
υμνητών, Σολωμού καί Βαλαωρίτου, ή μάλλον 
μετά κόρου άναμάσησις γνωστών φράσεων, άντι- 
κατόπρισις γνωστών εικόνων και πολλάκις πολ- 
λαχώς έξυμνηθέντων τόπων, είς τήν χαλάρωσιν 
μάλλον ή εί; τήν έπίρρωσιν τοΰ εθνικού αίσθή- 

Η κριτική, ήτις παρ’ ήμΐν 
άνεπτύχθη διά τδν άπλού- 
άπαντες τδν τού λογοκριτοΰ

κάλαμον άνά χεΐρας λαμβάνουσιν, ή κριτική 
δριμεΐα δφείλει ν’ άντεπεξέλθη κατά τών κατα- 
κλυσάντων τήν άλλως τε ούχί πλουσίαν νεω- 
τέραν ήμών φιλολογίαν τοιούτου είδους ποιη
τικών ονθυλλευμάτων. Το Είκοσιένα έξυμνήθη 
δεόντως. Τδ έψαλλον εκείνοι οίτινες τδ είδον, 
τδ έθεοποίησαν έκεΐνοι οίτινες τδ έψαλλον, τδ 
έλάτρευσαν έκεΐνοι οίτινες τδ έθεοποίησαν. Έκ 
τούτου δ θεσπέσιος τής Ελευθερίας ύμνος. .Μέ
γαν παραλογισμδν ήθελε τις βεβαίως έκφέρει, 
άν παντελώς άπηγόρευε τοΐς νεαροΐς τής Μούσης 
ίεροφάνταις τήν καθόλου έξύμνησιν τής πατρίδος 
ήμών, απλώς καί μόνον διότι μεγάλοι πρότερον 

ένθέως εξύμνησαν αύτήν. Ούτος βεβαίως 
βλασφημήσει. Έκεΐνο δπερ καταχρίνομεν 
τδ έπαναλαμβάνομεν, ή δχληρά έπανά- 
γνωστών φράσεων, εικόνων καί τόπων, 

ή παταγώδης καί προκρουστική τών μεγάλων 
γεγονότων άπεικόνισις. Δέν δύναται τις 
ύπδ τοΰ θείου έκείνου πυρός διαφλεγύ- 

τού πρδς τήν πατρίδα έρωτος, νά έξυ- 
τήν ώραίαν ήμών Ελλάδα άνευ τών 

μη λ ιο ν ίων, τών καρυ οφ υ λ λ ίω ν, τής Λαύ
ρας, καί τής φουστανέλλας; Έπαναλαμ- 
βάνων τις άκαταπαύστως καί χάριν πολλάκις 
τού χαίνοντος τού ρυθμού, τάς εύηχους μέν 
άλλά μόνον ιστορικής άξίας λέξεις ταύτα;, ύμνεΐ 
άρά γε τήν Ελλάδα κάλλιον τού Βερανζέρου, 
δστις δια τών άθανάτων αύτοΰ άσματίων ισα
ρίθμους είς τδ στέμμα τής μητρός ήμών έπέ- 
θηκεν άδάμαντας; Τά τδν κόσμον συνταράξαντα 
μεγάλα έκεΐνα γεγονότα έςυμνήθησαν δεόντως, 
ώς ή Ίλιάς ύπδ τοΰ 'Ομήρου, ό ’Απολεσθείς 
Παράδεισος ύπδ του Μίλτωνος, ό Φαΰστος ύπδ 
τού Goethe. "Οπως λοιπόν ήθελέ τις ίεροσυ- 
λήσει άν, κήρινα πτερά ’Ικάρου περιβαλλόμενος, 
έπεχείρει ν’ άνέλθη είς τά άπρόσιτα τού Όλύμ- 
που καί τής Έδέμ ΰψη, ήθελεν έπίσης οέληλον 
διαπράξει έργον δ επιχειρών νά ψάλλη τήν Ελευ
θερίαν τοΰ Σολωμού, τδν Κανάρην τοΰ Ούγκώ, 
ή τήν Φροσύνην · τού Βαλαωρίτου. 'Υπάρχει 
πέριξ τών ύψίστων άριστουργημάτων τής άνθρω- 
πίνης διανοίας βαθεΐά τις όροθετική γραμμή 
άπαγορεύουσα τήν δίοδον είς τάς ζηλοτύπους 
άλλά μέτριας διανοίας, είδος μυστηριώδους, 
σιωπηρά;, άλλ’ άδιαρρήκτου συνθήκης, ύπ’ αυτού 
τοΰ θεού ύπαγορευθείσης.

'Ανεξαρτήτως δμως τών άνωτέρω καί μεθ’ 
δλην τήν κατά τών τοιούτου είδους ποιημάτων 

προκατάληψιν ήμών, όφείλομεν ειλίκρινώς νά 
όμολογήσωμεν, δτι τά έν ταΐ; "Δάφναις” τού 
κ. II. ’Αποστολίδου τρία ποιήματα, ιδίως όμως 
το πρώτον, ή κε’. Μαρτίου, ποίημα άπαγγελθέν 
κατά τήν επέτειον τής αύτής ήμέρας έν ΙΙει- 
ραιεΐ, ήρεσεν ήμΐν. Έκ τοΰ ποιήματος τούτου, 
έν ω διαπνέει εικοσαετούς ένθουσιασμό; καί διά
πυρος πρδς τήν πατρίδα έρως, άριδήλως κατα- 
δείκνυται δτι δ κ. Άποστολίδης ού μόνον κάλ- 
λιστα τήν γραφίδα χειρίζεται, άλλά πολλά έν 
τω μέλλοντι χρόνιο υπόσχεται. Καίτοι δέ πε- 
πατημένην ήδη έβάδισε τρίβον, καί γνωστών 
εκφράσεων καί τόπων, κατ’ άνάγκην άλλως τε, 
έποιήσατο χρήσιν, τοΰθ’ δπερ, ώς έφθημεν εί- 
πόντες, ούδείς τών νέων τών γραφόντων εθνικά 
ποιήματα ν’ άποφεύγη δύναται, δέν δυνάμεθα 
δμως ν’ άρνηθώμεν, δτι έν τή κε'. .Μαρτίου άρ- 
κετήν εΰρομεν τήν πρωτοτυπίαν τής τε λέξεως 
καί τή; εικόνας. Ό στίχος π. χ. ένθα περί τής 
πυρπολήσεως τής ναυαρχίδος ύπδ τοΰ Κανάρη 
πρόκειται·

“Σόϋσε, Ουρανέ, τ’ αστέρια σου! II γή θά σέ φώτιση!’’ 

καί οί επόμενοι περί τού Σαμουήλ·

“Τήν άνθραζόβολη, θαρρείς, σαρώνοντας ό αέρα; 
Σπέρνει αστέρια ενα σωρό στον ούρανά, ποΰ είναι 
Συννεφιασμένο; σάν κΐ αυτός τό Κοΰγκί του νά κλαίη.” 

νομίζομεν άνευ υπερβολής δτι είναι αληθώς δύο 
άστέρια δυνάμενα νά χοσμήσωσι τον άστερόεντα 
ουρανόν τοΰ Είκοσιένα. Είναι δύο μόνον, άλλ’ 
άρκοΰσιν ήμΐν, οίτινες πολλάκις μέχρι τούδε 
διετρέξαμεν συλλογάς, χωρίς να εδρωμεν ούχί 
μόνον άστέρα άλλ’ ούτε καν πυγολαμπίδα.

Τελευτώντες συμβουλεύομεν τον κ. ’Αποστο- 
λίδην νά έξαζολουθή γράφων, διότι πολλά είς 
το μέλλον παρ’ αύτοΰ έλπίζομεν, άλλά νά γράφη, 
ώ; έγραφεν ό προσφιλής αύτφ, ώς έν τω προ- 
λόγφ του τούλάχιστον φαίνεται, Βερανζέρος, 
ολίγα καί καλά, καί νά ύμνή, ώς έζεΐνος, μάλ
λον τά είκοσι του έτη, καί δ,τι άλλο αύτοΐς 
παρομαοτεΐ, βέβαιος ών, δ,τι έπίσης άγαπα τις 
καί υπηρετεί τήν πατρίδα του πλουτίζων διά 
παντός είδους άληθών ποιητικών έργων τήν 
πενιχράν αύτής φιλολογίαν.

Έν ΛειΊία, μηνί Ίουνίω 1884.
Γ. Σ.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Ό βασιλεύς καί ή βασίλισσα τών Ελ
λήνων, μεταβαίνοντες άπδ Πετρουπόλεως είς 
Βησβάδεν διήλθον προχθές τήν πρωίαν διά Βε
ρολίνου. Έν τω σταθμω ύπεδέχθη τάς ΑΑ. 
Μ.Μ. ό ήμέτερος έν Βερολίνω πρεσβευτής κ. ’Αλ. 
'Ραγκαβής. Ωΐ βασιλείς προγευματίσαντες έν 
τω σταθμω έξηκολούθησαν τδ ταξείδιον, καί τη- 
λεγραφικώς ήγγέλθη ήδη ή έν Βήσβαδεν άφιξις 
αύτών. Λέγεται δτι ό βασιλεύς μεταβήσεται 
καί είς Ems, δπως χαιρετίση τόν έκεΐ εύρι- 
σκόμενον γηραιόν αύτοκράτορα τής Γερμανίας.

Βαθυτάτην θλίψιν ένεποίησεν έν δλη τή 'Ολ- 
λανδίφ δ πρόωρος θάνατος τοΰ διαδόχου τού 
δλλανδικού θρόνου, πρίγκηπος ’Αλεξάνδρου- 
'Ο βασιλόπαι; ούτος, ό μόνος έπιζών υιός τοΰ

βασιλέως τής'Ολλανδίας, ήτο έκ παιδικής ηλι
κίας φιλάσθενος, δΓ δ καί ολίγον μέρος έλαβεν 
β’ις τά τού κράτους- έσχάτως 
-όφοειδούς πυρετού, δστις άφήρπασε τδν πρίγ- 
κηπα έν ήλικία 33 έτών. 
πάτο πολύ ένεκα τού προσηνούς χαρακτήρός 
καί τών φιλελευθέρων αύτοΰ φρονημάτων, 
διαδοχή τού θρόνου περιέρχεται νύν κατά

φοσεβλήθη ύπδ
■>

Έν 'Ολλανδία ήγα-
του 
'Η 
τδν 

νόμον ϊίς τήν τετραετή θυγατέρα τού βασιλέως 
έζ τοΰ δευτέρου αύτοΰ γάμου. Πρδς ρύθμισιν 
τών τής διαδοχής συγκαλεΐται έκτακτος εθνική 
Συνέλευσις, έν ή, ώς φαίνεται, θ’ άποφασισθή, 
μετά τόν θάνατον τοΰ βασιλέως, δστις είναι ήδη

’ ’ " ι, άντιβασίλισσα
διαδόχου νά ήναι μέχρι τής 
αύτή ή μήτηρ αύτής, ή νΰν

έν ήλικία εξήκοντα οκτώ έτών 
τήί ' ' ’,. 
της αύτή ή μήτη

καί κηδεμών 
ενηλικιότητάς 
βασίλισσα.

Έκ τών ύποβληθέντων σχεδίων διά τδ έν 
Παρισίοις άνεγερθησόμενον Μνημεΐον τού 
Γαμβέττα εξ μόνον έκρίθησαν παρά τής Επι
τροπής άξια νά συναγωνισθώσιν. II κρίσις άνα- 
γνωσθήσεται τήν 15 Νοεμβρίου 1884. Ί δ πρώτον 
βραβεΐον είναι φράγκων 10 χιλιάδων, τδ οποία 
πληρόνονται μόνον καθ’ ήν περιπτωσιν το σχε- 
διον δέν έκτελεσθή· τδ δεύτερον βραβεΐον είναι 
6 χιλ. φρ. καί τδ τρίτον 4 χιλ. Ι’.αν τά. άπο- 
τελέσματα τοΰ συναγωνισμού δεν ωσιν επαρκή, 
οί έξ συναγωνιζόμενοι τεχνΐται λαμβάνουσιν άνά 
τρεις χιλ. φράγκων έκαστο; και ή Επιτροπή 
έπιφυλάτει έαυτή τδ δικαίωμα νά φροντιση κατά 
τδ δοκούν περί τής έκτελέσεως τοΰ μνημείου. 
Κατά τάς γαλλικά; έφημερίδας τδ σχέδιον Δα- 
λοΰ φαίνεται τδ πάντων επιτυχεστερον.

Κατά τδν άρτίως έκδοθέντα στατιστικόν Πί
νακα έν ’έτει 1883 τεσσαράκοντα καί έν 
θέατρα έγένοντο παρανάλωμα τοΰ πυρός. Και 
έν μέν 'Ρωσσία έκάησαν 12 θέατρα, έν τή βο- 
ρείω ’Αμερική 9, έν ’Αγγλία 7, έν 1 αλλία 3, 
έν Ιταλία 3, έν Πρωσσία 1, έν Κροατία 1, έν 
Αύστρία 2, έν τή νοτίω ’Αμερική 1, έν Αφρική 1, 
έν Ίαπωνίφ 1. Κατά τήν έν τω ίπποδρομίω 
τής Βερδιτσώβης έν 'Ρωσσία πυρκαϊάν έφονεύ- 
θησαν 268 άνθρωποι· ή πυρζαίά έν τω θεάτρω 
τής Νέας-’Ορλεάνης άπήτησεν 160 θύματα, καί 
κατά τήν έν τή αιθούση τής Βικτωρίας έν Σουν- 
δερλάνδη καταστροφήν άπέθανον έξ ασφυξίας 180 
παΐδες. Τδ δλον τών θυμάτων διά τό έτος 
1883 χίλια διακόσια. Οί άριθμοί ούτοι είσί 
φρικωδώς εκφραστικοί!

Έκ Το υλών τής Γαλλίας ήγγέλθη δτι συ- 
νέβησαν έν τή πόλει έζείνη κρούσματά τινα τή; 
έπαράτου χολέρας. Ή μάστιξ αΰτη πρό πολ
λών ήδη έτών δέν είχεν έπισκεφθή τήν Εύρώπην 
καί φόβος ύπάρχει μή τώρα άρχίση πάλιν τήν 
καταστρεπτικήν περιήγησίν της. Φαίνεται δτι 
τα έκ Τογκίνου έπανακάμπτοντα γαλλικά στρα
τεύματα μετέφερον τήν νόσον, διότι τά πρώτα 
κρούσματα έγένοντο μεταξύ τών άνδοών τούτων. 
Π γαλλική Κυβέρνησις έκήρυξεν δτι τά κρού

σματα δέν έχουσι τδν έπίφοβον χαρακτήρα τής 
άσιατικής χολέρας, άλλά μόνον τής σποραδική; 
καί ένδυμικής· άλλ’ ό πανικό; κατέλαβε τού; 
κατοίκους, καί ήδη όκτώ χιλιάδες έγκατέλιπον 
τήν πόλιν. Έν Μασσαλία έλήφθησαν πάντα τά 
προφυλαχτικά μέτρα.

Κύριος. Τί ώρα είναι, Γιάννη;
Γιάννης. Δέν ’ξεύρω.
Κύριος. Είς τί χρησιμεύει λοιπόν τδ ήλιαζδν 

ώρολόγιον, τδ όποιον έτοποθέτησα πρδ τού παραθύρου 
σου ;

Γιάννης. Ναί, άφέντη- άλλά τώρα είναι μεσά- 
νύκτα.

Κύριος. ’Ανόητε, καί δέν ’μπορεί; ν’ άνάψης 
ενα σπίρτο;

Αίνιγμα 207.

Τδ πάλαι ήμην κάτοικο; 
Τής χώρα: τών Ελλήνων, 

Αάτρις πολέμων καί μαχών 
Καί φίλο; τών κινδύνων... 

Έκ τών οκτώ στοιχείων μου 
Τδ έν άν έζτοπίσης, 

Καί δΓ ετέρου πάραυτα 
Τδ άντικαταστήσης, 

Δίχως πολύ νά κόπια;
Δίχως νά παρατρέχης,

Ώφιοφάγον δρνεον 
Ένώπιόν σου έχεις . . .

Τδ ίδιον στοιχεΐόν μου
"Αν δμως άφαιρέσης,

Κ’ είς τήν προπαραλήγουσαν 
Τόν τόνον μεταθέσης,

Εκτείνομαι έπάπειρον,
Πανίσχυρον προβάλλω,

’Λπέραντον καί φοβερόν 
Τήν σφαίραν περιβάλλω.

Έμμ. Σολωμό;, έν βουζονρεστίω.

Αίνιγμα 208.
Καί δαγκάνω καί στηρίζω, 
Καί φυλάττω καί στολίζω, 
Είμαι ζώον ζωηρόν, 
Είμαι άψυχον, ψυχρόν 
'Η άξια μου αύξάνει 
Μέ τήν πάροδον τών χρόνων 
"Αν γηράσω δέν άξίζω. 
θά μέ τρέφη; τότε μόνον· 
'Η διττή μου σημασία 
Κεΐτ έν τή δρθογραφία.

Γρ. Γ. Δρόσος, έν 'Αλεξάνδρειά.

Αίνιγμα 209.

θαυμάζουσι τού δλου μου
"Απαντες τά; ποιήσει;·

‘Η κεφαλή μου έλλειψε;
’Στδ σώμά σου μ’ εύρήσεις.

Αίκ. Βαβιλειάδου, έν Τεργέστη

Ιϊρόβί.ημα 210. 
(’Αριθμητικόν.)

’Ορφανής κόρης ζητηθείσης είς γάμον μέ 
1000 τάλληρα προίκα, ή θεία αύτή; προσεκά- 
λεσε τούς τέσσαρας υιούς της νά καταβάλωσι 
τδ ποσδν καθ’ ήν έκαστο; έχει διάθεσιν καί 
δύναμιν. Ούτως ό πρώτος κατέθεσιν δσα ήδυ- 
νατο, ό δεύτερος τδ τριπλάσιον τοΰ πρώτου, 
ό τρίτος δσα οί δύο πρώτοι όμοϋ, ό τέταρ
τος τδ ή μισό τού τρίτου, τδ δέ ύπόλοιπον 
έκ ταλλήρων 100 ζατέθεσεν ή θεία. Ζητείται 
πόσα ζατέθεσεν έκαστος.

Ίω. Κ. .Γρουμπόπ έν Γαλαζίφ.

ΙΙρόίλημα 211.
Εύρεθήτωσαν δύο στοιχεία τοΰ άλφαβήτου, 

σύμφωνα, ατινα τιθέμενα πλησίον άλλήλων 
άποτελούσι λέξιν, σημαίνουσαν δύναμιν ένυπάρ- 
χουσαν τω άνθρώπω.

Ν'. Γ. Μουσούρης, έν Βερδιάνσζα.

Πρόβλημα 212.
* * * * Σχηματισθήτω κυβόλεξον, ού τίνος
* * * * ή πρώτη λέξις νά σημαίνη σύνδεσμον,
* * * * ή δευτέρα βαθμόν ή έπίρρημα, ή τρίτη
* * * * πυράν καί ή τέταρτη αξίωμα.

Ό αύτό;.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αίνίγμ. 202. 
Τδ γράμμα Ν.

Αίνίγμ. 204.
ΚΟΥΜΑ — ΚΥΜΑ.

Αίνίγμ. 203.
ΑΚΑΚΙΑ — ΚΑΚΙΑ.

Αίνίγμ. 205.
ΠΙΝΔΟΣ ---- ΙΝΔΟΣ.

Ιίρολβήματος 206. 
ά ρ α.

Ο π ι ο ν.
1> ί π υ ρ ο ν.
-U ό δ ο ν. 
οφθαλμός.
1< τ α φ υ λ ή.

Ελι·σα>·· Τά 192—194, 197—199 και 201 ό κ. 
Ίω. Κ. Γρούμπος έν Γαλαζίφ· τό 198 ό κ. Ν. Γ. 
Μουσούρης έν Βερόιάνσκα· τά 202 καί 206 ό κ. 
Ίω. Άσαριωτάκης έν Ι’αλαζίψ · τό 205 ή δεσπο
σύνη 'Ελένη ’Α. Λύτσικα έπίσης· τά 204, 205 δ 
κ. Δ. Ν. Φ ραγκό που λος έπίσης· τό 205 ό κ. Κ. Γ. 
Σαριγιάννης, έπίσης· τά 265 καί 206 ό κ. Λέων 
Βασιλείου έν Τεργέστη· τά 202 και 205 ή δεσπο
σύνη Αίκ. II. Βασιλειάδου έν Τεργέστη, ήτις έλυσε 
τό δεύτερον τών αινιγμάτων έμμέτρως, ώς έξής·

"Αν την κεφαλήν τού Πίνδου 
Δοκιμάσης ν’ απόρριψης, 
Ποταμόν τινα ’Ασίας, 
Τόν Ινδόν θ' άνακαλύψης.
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Fabrik eiserner Gewachshauser. Eisenbaufabrik und Eisengiesserei.

— Specialitiiten

VOIn kIeinsten C'ulturhaus bis zuin griissten Winlergarten, Verauden, Bal- 
UT“ W<lLllbllclllbCr eons, Dachconstruclionen, Fenster, schmiedeeiserne Thore und Gitter.

Dampf- und Wasserheizungen Systemen enter jeder Garantie fiir Dauerbaftig- 
keit und Heizkraft.

Zaldreichste Referenzen. Kostenanschlage und Zeiclinungen stets gern zu Diensten.

ΑΓΓΕΛΙΑ.

ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΩΝ ΤΟΠΩΝ 

καί
ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥΤΩΝ ΕΝ ΡΩΜΥΝΙΑι

ΙΙΗΓΑΙ, ΦΑΣΕΙΣ. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΣΕΙΣ, ΛΤΣΙΣ.
----- ------------

ΕΙκοσαέτις περίοδος συμπληροΰται ήδη άπο τής 
σφετερίσεως έν ‘Ρωμυνία εισοδημάτων άναβαινόντων 
είς 13 περίπου έκατομμύρια Ολλανδικών καί τής 
άποξενώσεως απέραντων κτήσεων ζαί γαιών τών Άγιων 
τούτων Χωρών.

Ό άδικο; ούτος σφετερισμδς εναντίον τοΰτε πνεύ
ματος καί τοΰ γράμματος διαθηκών, χρυσοβούλλων, 
άρθρων ρητών ρωμυνικοΰ κώδηκος καί πρωτοκόλλων 
συνεδρίων καί συνδιασκέψεων τών ΙΙαρισίων, τοΰ Βυ
ζαντίου καί τοΰ Βερολίνου, προύκάλεσε πλεΐστα; δσα; 
διαμαρτυρία; καί προκαλέσει σπουδαία; ένεργείας έκ 
μέρου; τών κυβερνήσεων τή; 'Υψηλής ΙΙύλης, δτε δή 
ζρατούση; τών πλείστων ιερών Μονών, καί τή; Ελ
ληνικής, ή άνήκουσιν ήδη αί τοΰ Δασικού καί τών 
Μετεώρων τή; Θεσσαλίας προσοδοφόρου; έν 'Ρωμανία 
κτήσεις έχουσαι κυριαρχικαί Μοναί. Τάς περιπέτειας 
ούν τοΰ πολυθρυλλήτου τούτου Μοναστηριακού Ζη
τήματος μετ’ έπιτομής περιγραφής τών Άγιων καί 
θεοβάδιστων Τόπων, συνέγραψα είς τεΰχος μονότομον, 
βπερ δσονούπω έκδιοωμι είς φώς.

Ή συνδρομή ώρισται πεντάδραχμος έν Έλλάδι 
ή είς μετζηδιές έν Τουρκίφ, προπληρωτέα αμα τή 
έγγραφή πρδς εύχερεστέραν έκτύπωσιν.

Έν Κωνσταντινούπολή, Ιανουάριος 1884.
ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΣΧΙΔΗΣ.

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΚΑΙ

ΤΑ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ.
θιολογία τοΰ Σωκράτοοε. Τό πιρ'ι προ- 

νοίαΐ δόγμα.

Πραγματεία γαλλιστί συγγραφεΐσα

ΤονΟτανον Δ' Έΐ^θαλ.

Έξελληνισβεϊσα δέ μετά προσθήκης έν 
παραρτήματι τών ’Απομνημονευμάτων 

τοΰ Ξενοφώντος
Οζδ

12ΑΝΝ0Τ Ν. ΒΑΛΕΤΤΑ.

Τιμή Μαρκ. 6.

ΕΓΡΙΠΙΔΟΥ

ΕΚΑΒΗ
μετά ψυχαγωγίας έξ ιδιογράφου

ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΤ ΦΩΤΙΑΔΟΤ

καί νεωτέρων εξηγητικών σχολίων 
και σημειώσεων

ύπό

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΔΟΣΙΟΤ. Δ. Φ.

(Μετά είκόνος τού Λάμπρου Φωτιάδου).

ΕΝ ΓΑΛΑΖΙΩι
1884.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι 1884.
W. DBCGUblX.

Selbstthatige Zimmerfontaine 
mit Blumentisch ^i j und Aquarium 
Neu! 1 Oricrinell!

■1 d
Yorziiglichste ι ί \ ί /» Eleganteste 

leistung / ' T/ JI Ausfiihrung.

Landhaoser 
Besitzervon 
Villen etcr. 
sllein ak 
Jlluslrirt» 
Prospeclo 
gratis uni 

franko.

JiaTnebwerke 
gabe ich such 
zo schon vor- 
bandmsn 
Aquarian 
wie zu 
Springbrunnen < 

fur ·“
lOUISHEINRICI^ZWICKAU'/S.

F.KrietSChjWurzen/s 
anrrkunnt uor|iieti<6ner Quutitdt in 100 
oer(<6irt>riir n $i>rtrn.

3Riiecrfuritmente iu S, 6 unb 
9 JSarli rmpfobirn. a>rdsfl<rrteii (owie 
ifroipefite iierr Siriifiaffrnjrit, ilu^M- 
Arit unb ?<rn>enbune arr Misruits wer- 
brn auf jBunfdl franAo uberfunbl.

.........   ■ ■ ■ ■ « ■ ■ > ■ i i . . ■ ■,

TO ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑ TOT ΕΣΠΕΡΟΥ.
Έκαστον τών κομψών τούτων καί επιχρύσων περικαλυμμάτων 

τιμάται μαρκών 5 (ήτοι φράγκων 6.25) καί άποστέλλεται ελεύθερον 
ταχυδρομικού τέλους.

’Επειδή κατά τά δύο πρώτα έτη τινες τών Κυρίων συνδρο
μητών ήμέλησαν νά έμβάσωσι τδ τίμημα τών παραγγελβέντων περικαλυμ
μάτων, καί ώς έκ τούτου προέζυψεν έπαισθητή ζημία, ή Διεύθυνσις έλαβε 
τδ γενικόν μέτρον νά μή άποστέλλη τοΰ λοιποΰ έπ’ ούδεμία προφάσει 
περικάλυμμα άνευ τής προκαταβολής τοΰ τιμήματος αύτοΰ.

Συντάκτης· Αρ. I. Ι1ΕΡΒΑΝ0ΓΛ0Σ έν ΛΕΙΨΙΑι. EL8TER-8TR. 19.

Χαρτοπωλείου■ Β. ΣΙΓ1ΣΜ0ΥΝΔ0Γ έν Βερολίνφ, Φραγκοφόρτη καί Λειψία. — Ιϋποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟϊ ΛΙΝΟΥ έν Λειψίγ.


