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ΑΡΧΑΙΑ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 97.)

Ρ) παρατεθειμένη σήμερον είκών παριστα 
? τά σωζόμενα έρείπια τής μεγάλης έν 
§ Μεσσήνη τής Πελοποννήσου πύλης, 

ύφ’ ήν διήρχετο ή όδδς ή άπδ Μεσσήνης εις 
Μεγαλόπολιν άγουσα. ΤΙ πύλη αυτή, αριστούρ
γημα δχυρωματικής τέχνης, ήτο είδος φρουρίου, 
περιβαλλομένου ύπδ δύο τετραγώνων άχυρών 
πύργων. Δύο πύλαι συνεχόμενα! διά στρογγύλης 
αυλής άπετέλουν ανέκαθεν τδ δλον οικοδόμημα, 
οΰ πολλά διεσώθησαν μέχρι σήμερον λείψανα. 
Τά τήν πύλην περιβάλλοντα τείχη, έκ μεγάλων 
ογκολίθων κατεσκευασμένα, διατηρούνται είσέτι 
είς ύψος ικανόν, καί ήμιτεθαμμένα έντός" τών 
πυκνών θάμνων, τών τήν πεδιάδα καλυπτόντων, 
ώραίαν παριστώσιν εικόνα αρχαίου μεγαλείου 
καί δόξης, καί πολύ δικαίως διεγείρουσι τδν 
θαυμασμόν τών περιηγητών, καθ’ δσον μάλιστα 
καί ή Μεσσηνία είναι μία τών περιεργοτέρων 
τής Πελοποννήσου χωρών.

Ή χερσόνησος, ή ύπδ τών έθνογράφων ή 
χερσόνησος τοΰ Αίμου ή τών Βαλκανίων δρέων 
συνήθως καλουμένη, καταλήγει πρδς μεσημβρίαν 
είς δύο εύρείας πεδιάδας τής Πελοποννήσου, 
τήν τής Λακωνίας καί τήν τής Μεσσηνίας. Καί 
ή μέν τής Λακωνίας ,πεδιάς, διαβρεχομένη ύπδ 
τών ύδάτων τοΰ Εύρώτα, καταλήγει είς τδν 
άρχαΐον λακωνικόν κόλπον, σήμερον κόλπον τοΰ 
Μαραθωνησίου, ή δέ δυτική πεδιάς, ή τής Μεσ
σηνίας, χωριζομένη άπδ τής πρώτης δια τών 
άποκρήμνων τοΰ Ταύγέτου βράχων, περιβρέχεται 
ύπδ τοΰ Παμίσου καί καταλήγει εις τδν άρχαΐον 
κόλπον τής Κορώνης, τδν σήμερον κόλπον τών 
Καλαμών καλούμενον. Αί δύο αύται εύφοροι 
πεδιάδες ύπήρξαν έν άρχαιοτάτοις ήδη χρόνοις 
κέντρα πολιτισμού, διότι έν αύταΐς ό έξ ’Ασίας 
πολιτισμός, αί λατρεΐαι, αί τέχναι καί έπιστήμαι 
τάς πρώτας έθεσαν ρίζας. Αί μυθικαί παρα
δόσεις, άναρίθμητοι καί ποικίλας δηλοΰσιν ήμϊν 
οτι πλεΐστοι δσοι λαοί έκ διαφόρων χωρών 
ήλθον καί κατφκησαν τάς καρποφόρους ταύτας 
πεδιάδας, ών οί πρώτοι κάτοικοι ήσαν οι πα- 
νάρχαιοι έκεΐνοι Πελασγοί, ους, ώς τήν κατα
γωγήν αύτών άγνοοΰντες, οί "Ελληνες, έξέλαβον 
ώς γηγενείς καί αύτόχθονας, δηλ. ώς γεννη- 
θέντας έκ τής γής αύτής, έκ τών βράχων καί 
τών δένδρων τής χώρας. Ί ών παναρχαίων τού
των Πελασγών διάφοροι διεσώθησαν έν τή χώρα 
αί λατρεΐαι, καί ιδίως ή λατρεία τοΰ ύψίστου 
θεοΰ, τοΰ Διός, έν Σπάρτη, ή τοΰ Διός, τοΰ 
Ίθωμάτα, έν Ίθώμη τής Μεσσηνίας, ήτις άνα- 
καλεΐ ήμϊν τάς έπί τοΰ Λυκαίου τής ’Αρκαδίας 
τελουμένας άνθρωποθυσίας. Τολμηροί θαλασ
σοπόροι καί πειραταί ές ’Ασίας, οί Κάρες καί 
Λέλεγες, δέν έβράδυνον νά έγκατασταθώσιν έν 
Μεσσηνία, ένθα έκτισαν τήν πόλιν τής Άνδα- 
νίας, πρώτον αύτών κτίσμα, καί μετέφερον τήν 
λατρείαν τής ’Αρτέμιδος καί ιδίως τών Διό
σκουρων. Μετά τούς Κάρας ήλθον οί Αίολεΐς, 
οιτινες είσίν οί θεμελιωταί τής Βασιλίδος καί 
τής Πύλου, 
διεδέχθησαν οί Άτρΐδαι, ή άπδ τοΰ Πέλοπος 
έλκοντες τδ γένος, οιτινες ήνωσαν ύπδ τήν έξου- 
σίαν αύτών ολόκληρον τήν Μεσσηνίαν καί τήν 
Λακωνίαν. Αί παραδόσεις τοΰ Μενελάου, 
Ελένης καί άλλων ήρώων άνήκουσιν είς τούς 
χρόνους τούτους.

Αιώνες παρήλθον και τούς Αίολεΐς

rr

τής

Ήλθον κατόπιν οί ιστορικοί χρόνοι, καί οί 
Δωριείς, είσβαλόντες είς τήν Πελοπόννησον, 
καθυπόταξαν τήν χώραν ούχί τοσοΰτον διά τής 
ισχύος τών δπλων δσον διά μέσων ειρηνικών. 
ΤΙ χώρα διηρέθη είς πέντε έπαρχίας, καί οί 
φίλεργοι αύτής κάτοικοι άνέδειξαν αύτήν πλου- 
σίαν καί εύδαίμονα· άλλά τδν πλούτον καί τήν 
εύδαιμονίαν ταύτην φθονήσαντες οί πέραν τοΰ 
Ταϋγέτου οίκοϋντες Λακεδαιμόνιοι, έπέπεσαν 
κατά τής εύφορου τής Μεσσηνίας πεδιάδος, καί 
ήρξαντο οί πεισματώδεις έκεΐνοι πόλεμοι, οί 
γνωστοί ύπδ τδ όνομα τών μεσσηνιακών. Ό 
πρώτος μάλιστα τών πολέμων, εΐκοσιν δλα διαρ- 
κέσας έτη, ύπήρξε καταστρεπτικώτατος διά τήν 
Μεσσηνίαν, ήτις ύπέκυψεν εις τήν κυριαρχίαν 
τών Λακεδαιμονίων. Όγδοήκοντα έτη μετά 
ταΰτα οί Μεσσήνιοι μή άνεχόμενοι πλέον τδν 
μισητόν ζυγόν έπανέστησαν, δπως άποτινάξωσιν 
αύτόν. ’Αριστόδημος, ό τών Μεσσηνίων ανδρείος 
στρατηγός, έξετέλεσε κατά τδν δεύτερον τοΰτον 
μεσσηνιακδν πόλεμον θαύματα άνδρίας καί έπί 
δεκαεπτά δλα έτη άντέστη κατά τών έχθρών. 
Άλλά καί πάλιν οί Μεσσήνιοι ήναγκάσθησαν νά 
ύποκύψωσιν είς τήν δύναμιν τών Λακεδαιμονίων, 
καί έγκαταλείψαντες τήν γενέτειραν αύτών γήν 
άνεζήτησαν είς ξένας χώρας νέαν πατρίδα. 'Ο 
τρίτος μεσσηνιακδς πόλεμος έξερράγη τω 455 
π. Χρ. καί κατέληξεν είς τήν έντελή έρήμωσιν 
και καταστροφήν τής άλλοτε εύδαίμονος καί 
πλούσιας χώρας.

Μόλις δέ κατά τδ 369 π. Χρ. άνέτειλεν 
ό ήλιος τής άπελευθερώσεως. ’Επαμεινώνδας ό 
Θηβαίος, είσβαλών είς τήν Πελοπόννησον, άπη- 
λευθέρωσε τούς Μεσσηνίους καί συγκεντρώσας 
τούς έπιζήσαντας κατοίκους έκτισε τήν περιώ
νυμον κατόπιν καταστάσαν πόλιν τής Μεσσήνης 
είς τούς πρόποδας τής Ίθώμης.

’Εν τφ μέσω τής πεδιάδος τής Μεσσηνίας 
ύψοΰται 802 μέτρα ύπεράνω τής έπιφανείας 
τής θαλάσσης όρος δικόρυφον, ού ή μία τών 
κορυφών λέγεται Ίθώμη, ή δέ Εύα. Τό ύψηλδν 
τοΰτο όρος, ένθα έτελοΰντο είς παναρχαίους ήδη 
χρόνους θυσίαι είς τιμήν τοΰ Διός, άρχει τής 
εύφορου πεδιάδος· άπδ τής ύψηλής ταύτης σκο
πιάς τδ βλέμμα έκτείνεται έλεύθερον πρδς τήν 
κατάφυτον πεδιάδα, καί πρδς τήν κυανήν θά
λασσαν. Ού μακράν δέ τής κορυφής κεΐται ή 
μονή τοΰ Βουρκάνου, κατέχουσα μίαν τών γρα- 
φικωτάτων έν Έλλάδι θέσεων. Είς τούς πρό
ποδας αύτοΰ τοΰ όρους έκειτο ή πόλις τής Μεσ
σήνης, ώς άνωτέρω εΐπομεν, ώχυρωμένη διά 
ισχυρών τειχών, ών ό περίβολος ήτο δύο δλων 
γεωγραφικών μιλίων. Τά τείχη ταΰτα, ών τά 
λείψανα διεγείρουσι τδν θαυμασμόν τοΰ περιη- 
γητοΰ, ήσαν κατά τδν Παυσανίαν (IV, 31, 5) 
τδ ώραιότερον παράδειγμα δχυρώσεως, τδ γνω
στόν αύτώ. Σήμερον μέρος τών θαυμάσιων τού
των τειχών κατέχουσιν αί πενιχραί καλύβαι τοΰ 
χωρίου Μαυρομμάτι. '0 Παυσανίας περιγράφων 
τήν Μεσσήνην άναφέρει άρχαίαν άγοράν, περιέ- 
χουσαν πλεΐστα δσα αγάλματα θεών καί ήρώων 
καί πηγήν διαυγεστάτου ΰδατος, τήν Άρσινόην· 
άναφέρει πρός τούτοις καί άρχαΐον θέατρον καί 
σταδιον, έν φ έτελοΰντο άγώνες, ιερόν τοΰ Σε- 
ράπιδος καί τής Ισιδος, γυμνάσιον μέ άγαλμα 
τοΰ ’Επαμεινώνδα καί πλεΐστα άλλα οικοδομή
ματα, ών πολλά διεσώθησαν μέχρι σήμερον 
λείψανα. Τά περιεργότερα δμως τών έρειπίων 
τούτων είναι τά τών άχυρών τειχών τών περι- 

βαλόντων τήν πόλιν καί τά τής μεγάλης πύλης, 
τά όποια παριστα ή ήμετέρα είκών.

Π.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΙΣΗι ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΜΟΙΡΑι ANA- 
ΠΤΥΞΕΩΣ ΑΥΤΗΣ.

Μελέτη Ν. Διβάρη, ίατροΰ.

Π
ρο έτους περίπου, λαμβάνει χώραν, συ- 
ζήτησις έν τω περιοδικοί "ό Κόσμος” 
περί γυναικός, άφορώσα είς τήν νοημο

σύνην αύτής, έν συγκρίσει πρδς έκείνην τοΰ άν
δρός, καί περί τοΰ τρόπου καί τοΰ βαθμού τής 
έκπαιδεύσεως αύτής, δόντος άφορμήν πρός τοΰτο, 
τοΰ εύμαθοΰς Κου Φωτιάδου, όρμωμένου άπδ τής 
περιγραφής τοΰ έν ’Αμερική Βυσσαρείου παρθε
ναγωγείου, καί τών άποτελεσμάτων αύτοΰ.

Τό ζήτημα βεβαίως δέν είναι νέον, ούδέ τοΰ 
τυχόντος άλλ’ έπειδή έν τή συζητήσει ταύτη έν 
η πολλά καί καλά έλέχθησαν, παρεισέφρησαν 
καί άνακριβή ούκ όλίγα, δέν ένομίσαμεν άπο 

II σκοπού, ινα άφ’ ένδς μέν άνακαλέσωμεν είς τήν 
μνήμην τών τά άνακριβή γραψάντων, μετά τοΰ 
δφειλομένου αύτοΐς σεβασμού, τήν άνακρίβειαν, 
άφ’ ετέρου δέ ώθήσωμεν τήν συζήτησιν έτι 
περαιτέρω, καί δώσωμεν άφορμήν τοΐς είδικοΐς 
παρ’ ήμϊν έν τοΐς ζητήμασιν τούτοις καί κΰρος 
εχουσι, πρδς συζήτησιν σοβαράν καί σπουδαίαν, 
δσον σοβαρόν καί σπουδαΐον είναι τδ ζήτημα.

Έλέχθη δτι ή γυνή είναι ού μόνον άκα- 
τάλληλος, άλλά καί άνεπίδεκτος πρδς 
έκμάθησιν μεταφυσικών καί έπιστημονικών σπου
δών, τοΰ έγκεφάλου αύτής κατά πολλά 
διαφέροντος άνατομικώς, επομένως καί 
φυσιολογικώς, έκείνου τοΰ άνδρός. Πρός άπό- 
οειξιν τοΰ ισχυρισμού τούτου, είπον δτι ή νόησις, 
έοράζουσα είς τούς .προσθίους τοΰ έγκεφάλου 
λωβούς, έχει σχέσιν πρός τόν μικρόν ή μέγαν 
όγκον, τήν βαθύτητα ή έπιπολαιότητα τών γύ
ρων, τδ παχύ ή λεπτόν τής φαιας ούσίας καί 
τδ βάρος έν γένει αύτοΰ, καί δτι τής άνατομι- 
κοφυσιολογικής αύτής διαθέσεως μή ούσης 
όμοιας έν άμφοτέροις τοΐς γένεσι, προφανών 
δέ μορφολογικών χαρακτηριστικών άπδ 
τής έμβρυακής άκόμη ήλικίας, διακρινόντων τδ 
άρρεν τοΰ θήλεος, έπεται ώς άναγκαία συ
νέπεια καί ή διαφορά τής νοήσεως καί τής 
άναπτόξεως έκατέρου τών φύλων.

Είπον άλλοι φυσιολογοΰντες έπί τοΰ γυναι
κείου οργανισμού δτι ύπάρχουσι συγγενείς καί 
ψυχολογικά! διαφοραί τών δύο φύλων, 
δτι δηλ. ό μέν άνήρ έ'χει μάλλον τδ αύτε- 
νεργδν καί αύτόθυμον, ή δέ γυνή τδ δε
κτικόν καί τηρητικόν, καί δτι ό άνήρ, πολλφ 
ταχύτερον μεταβαίνει άπδ τών μερικών καί άτο- 
μικών παραστάσεων είς τάς καθόλου έννοιας 

I καί άρχάς, ή δέ. γυνή τούναντίον, διό καί ύ-η- 
ρετικήν καλοΰσιν αύτήν, καί τέλος προσέθεσαν 
δτι ή γυνή διαφέρει τοΰ άνδρός ούχί κατά ποσδν 
άλλά κατά ποιόν.

Οί ισχυρισμοί ούτοι, ύπδ έπιστημόνων δο
κίμων καί διδασκάλων σεβαστών λεγόμενοι, 
έχουσί τι τδ αληθές, ούχί δμως καί τό άδια- 
φιλονείκητον, ούδέ φέρουσι τήν σφραγίδα τής 
ένιαίας καί μαθηματικής άληθείας.

Ειδομεν τί, οί είδικώτεροι καί πρυτάνεις, 
περί τε τήν φυσιολογίαν καί τήν φιλολογίαν, 
φρονοΰσιν έπί τών ζητημάτων τούτων. 'Ο Lou- 
get συζητών τάς γνώμας τών Neumann καί 
Cruvilliek τοποθετούντων τήν νόησιν, τοΰ μέν 
είς τούς προσθίους, τοΰ δέ είς τούς όπισθίους 
τοΰ έγκεφάλου λωβούς, έκάστου συμπαίρενοντος 
έκ τών ιδίων αύτοΰ πειραμάτων, λέγει· " S’il 
"nous plaisait a notre tour d’attribuer aux 
"lobes moyens le meme role assigne par 
"Neumann, aux lobes posterieurs, assurement 
"les observations no nous feraient pas defaut” 
ήτοι “άν ήθέλομεν καί ημείς νά τοποθετήσωμεν 
"τήν νόησιν είς τούς μεσαίους λωβούς, δπως ό 
"Neumann τοποθετεί αύτήν είς τούς όπισθίους, 
"βεβαιότατα δέν θά έστερούμεθα παραδειγμάτων.”

’Αλλά καί αν παραοεχθώμεν μετά τών πολ
λών, ώς άλήθειαν, δτι ή νόησις έγκειται είς 
τούς προσθίους τοΰ έγκεφάλου λωβούς, και τότε 
ό δλος τοΰ έγκεφάλου όγκος ούδεμίαν πρδς τήν 
νόησιν σχέσιν έχει. Ιδού τί καί περί τούτου 
λέγει ό ίδιος Louget: "Si Ton vent admettre 
"avec Gall qu’une partie seulement des 
"hemispheres cer6braux est en rapport avec 
“l'exercice de la pensee et que ceux-ci se 
"subdivisent en autaut d’organes qu’il y a de 
"facultes fondamentales, on arrive facilement 
"a concevoir que le volume de la masse 
"encephalique entiere ne peut etre absolument 
"en rapport avec l'intensite de l’intelligence 
"et ne peut etre consider^ coinme une m6- 
"sure certaine et rigoureuse de cette inten- 
“sitfi.” ’Ήτοι έάν παραδεχθή τις μετά τού 
“Gall, δτι μέρος μόνον τών έγκεφαλικών ήμι- 
"σφαιρίων έχει σχέσιν πρδς τήν νόησιν, καί δτι 
"ταΰτα ύποδιαιροΰνται εις τόσα όργανα, δσαι αί 
"κύριαι διανοητικαί δυνάμεις, εύκόλως δύναται 
"νά έννοήση οτι ό έγκεφαλικδς όγκος, ολόκληρος 
"λαμδανόμενος, δέν έχει απόλυτον σχέσιν πρδς 
"τήν δύναμιν τής νοήσεως ούτε δύναται νά θεω- 
"ρηθή ώς μέτρον βέβαιον καί άκριβές τής δυ- 
"νάμεως ταύτης.”

'Ως πρός δέ τήν σχέσιν τής βαθύτητος ή 
έπιπολαιότητος τών γύρων τοΰ έγκεφάλου, καί 
επομένως τής μείζονος ή έλάσσονος έπιφανείας 
αύτοΰ πρός τον βαθμόν τής νοήσεως ή γνώμη 
έπίσης δέν είναι ενιαία ούδ’ άκριοής, διότι ή 
έκτασις τής έπιφανείας τοΰ εγκεφάλου τοΰ προ
βάτου λ. χ. είναι κατά το Leubet μεγαλητέρα 
εκείνης τοΰ κυνός (τών άναλογιών λαμβανομένων 
έννοεΐται ύπ’ οψιν), καί μόλα ταΰτα ό τελευ
ταίος ούτος είναι γενικώς παραδεγμένος ώς 
νοημονέστερος.

Αύτή αύτη ή άμφιβολία έπικρατεΐ καί ώς 
πρδς τήν σημασίαν τοΰ παχέος ή λεπτού τής 
φαιάς ούσίας, έν σχέσει πρός τήν νόησιν. 'Όσον 
δ’ άφορα τδ βάρος τοΰ έγκεφάλου έν τή αύτή 
σχέσει, νομίζοντες δτι έκ παραδρομής έγράφη 
ή γνώμη αύτη, άρκούμεθα ν’ άναφέρωμεν δτι 
ένώ είς τδν άνθρωπον ή άναλογία είναι I : 35 
είς τδν δελφΐνα είναι 1 : 36 (Gale). Τί 
δ’ εϊπωμεν περί τής γνώμης δτι ή βιολογική 
και μορφολογική διαφορά τών δύο φύλων άπο- 
τελοΰσα δύο διαφόρους φύσεις συνεπάγεται 
ώς άναγκαίαν συνέπειαν καί τήν διαφοράν τής 
νοήσεως καί τοΰ τρόπου καί τοΰ βαθμού τής 
άναπτύξεως έκατέρου τών φύλων;

Άφ’ ού έκφράσωμεν απλώς τήν απορίαν 
ήμών δια τήν εύκολίαν, μεθ’ ής οί όποστηρί- 
ζοντες τήν γνώμην ταύτην μεταφέρουσι τήν 
νόησιν άπδ τοΰ έγκεφάλου είς άλλα όργανα, 
έπιτραπήτω ήμϊν ν’ άναγράψωμεν τί περί τής 
διαφοράς τής φύσεως καί τοΰ βαθμού τής άναπτύ
ξεως δοξάζουσιν οί μεγαλείτεροι τών τε άρχαιο- 
τέρων καί μεταγενεστέρων φιλοσόφων.

‘Ο Πλάτων, διαλεγόμενος πρδς τδν Γλαύκωνα 
(Πολιτ. ε'. σελ. 140) λέγει-

"Ούκοΰν, ήν δ’ έγώ, καί τδ τών άνδρών καί 
"το τών γυναικών γένος, έάν μέν πρδς τέχνην 
"τινά ή άλλο επιτήδευμα διαφέρον φαίνηται. 
"τοΰτο δή φήσομαι έκατέρω δεΐν άποδιδόναι, 
"έάν ο’ αύτώ τούτιρ φαίνηται διαφέρειν, ούδέν 
"τι φήσομεν μάλλον άποδεδεΐχθαι, ώς πρδς δ 
"ημείς λέγομεν διαφέρει γυνή άνδρός, άλλ’ έτι 
"οίησόμεθα δεΐν τά αύτά έπιτηδεύειν τούς τε 
"φύλακας ήμϊν καί τάς γυναίκας αύτών.” Καί 
άνωτέρω έν τή αύτή σελίοι· "Τοιγάρτοι, είπον, 
“έξεστιν ήμϊν, ώς έοικεν, άνερωταν ημάς αύτούς, 
"εί ή αύτή φύσις φαλακρών καί κομητών καί 

‘θ εναντία, καί επειδή όμολογώμεν έναν- 
"τίον είναι, έάν φαλακροί σκυτοτομώσι, μ ή έαν 
"κομήτας, έάν δ’ αύ κομήται μή τούς ετέρους.”

Ό πολύς Montaigne γνωματεύει ότι - "τό τε 
"άρρεν καί τδ θήλυ έχύθησαν έν τω αύτώ τύπω” 
— dans le meme moule — αν δέ ύπάρχει 
διαφορά, οφείλεται είς τήν αγωγήν, τούς νόμους 
καί τάς συνήθειας. Ό δέ ROUSSEAU, καί τοι 
έν πολλοΐς έπηρεαζόμενος ύπδ τοΰ τότε μή 
συνηγορούντος ύπέρ τής γυναικός πνεύματος λέ
γει· "En tout ce qui tient au sexe, la femme 
'est Fhomme; elle a les memes organes, les 

"memes besoins et les memes facultes. La 
"machine est construite de la meme maniere, 
"les pieces en sont les memes; le jeu de 
"l’une est celui de l’autre; la figure est sem- 
"blable et sous quelque rapport qu’on les 
"considere, ils ne different entre eux que de 
"plus ou moins, ήτοι έκτος τής διαφοράς τών 
"γεννητικών οργάνων, ή γυνή είναι άνήρ· έχει 
"τά αύτά όργανα, τάς αύτάς άνάγκας, τάς αύ- 
"τας διανοητικός δυνάμεις. Ή μηχανή είναι 
"μία, τά διάφορα αύτής μέρη τά αύτά καί ή 
"άποστολή των μία, ό τύπος είναι είς, καί ύπδ 
"οίανδήποτε έποψιν καί δν έξετάσωμεν αύτούς, 
"δέν διαφέρουσι μεταξύ των, είμή κατά τδ μάλ- 

il ecs *<« »λον η ηττον.
Τ) Saint LambeBT πρεσβεύει έπίσης δτι· 

' Dans tons les climats l’homme et la femme 
"naissent avec les memes instincts, mais dans 
"tous les climats l’opinion etablit les habi- 
"tudes qui changent la nature; ήτοι είς δλα 
"τά κλίματα δ τε άνήρ καί ή γυνή γεννώνται 
"μέ τάς αύτάς όρμάς άλλ’ είς δλα τά κλίματα 
"ή περί τών φύλων γνώμη δημιουργεί συνη- 
' θείας, αίτινες άλλοιοΰσι τήν φύσιν.’’

Καί τέλος ινα μή κοπώσωμεν τδν άναγνώστην 
λήγομεν προσθέτοντες τήν γνώμην τής Staet· 
είπούσης δτι· "Le genie n’a pas de sexe; ήτοι 
"ή νοημοσύνη δέν έχει φΰλον.”

Αί αύθεντικαί αυται μαρτυρία·, δέν είναι 
ίκαναί νά πείσωσι καί τούς μάλλον δύσκολους, 

| δτι δ τε άνήρ καί ή γυνή είσίν όμοιοι έν δλοις 
καί καθ’ δλα; ΤΙ δέ προτελευταία, δέν ύπεν- 
Ουμίζει είς τδν γράψαντα δτι ή έλλειψις τοΰ 
αύτενεργοΰ καί αύτοθύμου, άν ύπάρχη αυτή δέν 
είναι συγγενής τή γυναικί, άλλ’ δφείλεται,είς τήν 
δουλείαν είς ήν καταδικάζομεν τό πνεύμα αύτής;

Άλλά καί ταΰτα αν έχωσιν ουτω, προσθέ- 
τουσιν οί έναντίοι, ή γυνή ούδέποτε ήθελε δυ- 
νηθή νά καταγίνη είς έργα άπαιτοΰντα σωμα
τικήν ρώμην καί κόπους συνεχείς, διότι τά όστά 
αύτής είσί λεπτότερα καί όλιγώτερον στερεά, 
τδ οέ μυϊκόν σύστημα δλιγώτερον άνεπτυγμένον 
έκείνου τού άνδρός. Είναι άνάγκη νά εϊπωμεν 
είς τούς τοιούτους δτι τά δστα είσίν μέν άληθώς 
λεπτότερα άλλ’ άρκούντως στερεά, δπως έκεΐνα 
τοΰ άνδρός, ώς συνιστάμενα έκ τών αύτών ανα
τομικών στοιχείων, καί δτι ή σχετική άδυναμία 
τοΰ μυϊκού συστήματος είναι συνέπεια τοΰ κα
θιστικού, τοΰ άεργου καί έν γένει μαλθακού βίου 

τής γυναικός; Άπόδειξις τούτου, έκτδς τών όσων 
έπιφυλασσόμεθα νά εϊπωμεν κατωτέρω, δέν είναι 
αί άθλητικαί γυναίκες και έργατικαί, αί έν άλ- 
λαις συνθήκαις βιούσαι; άλλως καί άν ύποτεθη 
πραγματική τις διαφορά, πρέπει διά τοΰτο νά 
σήπηται καί παραλύηται ή γυνή; ’Ιδού έν τή 
περιπτώσει ταύτη τί ό Πλάτων γνωματεύει. 
(Πολ. ε'. σελ. 143.) Άποδοτέον δή ταΐς τών 
φυλάκων γυναιξί έπεί περ. αρετήν αντί ίματίων 
άμφιέσονται καί κοινωνητέον πολέμων τε καί τής 
άλλης φυλακής τής περί τήν πόλιν καί ούκ 
άλλα πρακτέον· τούτων δ’ αύτών τε έλαφρότερα 
ταΐς γυναιξίν ή τοΐς άνδράσι δοτέον, διά τήν τοΰ 
γένους ασθένειαν.” Καί ταΰτα μέν ή άνατομία 
ή φυσιολογία καί οί φιλόσοφοι. Τί δ’ ή ιστορία 
λέγει περί γυναικός; — Βιβλίον ολόκληρον θά 
έπλήρούν άν άνέφερον τδ δέκατον τών γυναικών 
τών διαπρεψασών είς τήν φιλοσοφίαν, τάς έπι- 
στήμας, τήν πολιτικήν, τά στρατιωτικά, καί έν' 
γένει άπαντα τά έργα, τά θεωρούμενα δήθεν 
αποκλειστικόν δικαίωμα τού άνδρός καί άπδ τών 
οποίων άπεκλείσθη ή γυνή, μόνον διότι είναι 
γυνή, ένώ κατά Πλάτωνα (σελ. 141) "ούδέν έστίν 
έπιτήδευμα τών πόλιν διοικούντων γυναικός διότι 
γυνή, ούδ’ άνδρός διότι άνήρ. άλλ’ ομοίως διε
σπαρμένα·. αί φύσεις έν άμφοϊν τοΐς ζώσιν, καί 
πάντων μέν μετέχει γυνή έπιτηδευμάτων 
κατά φύσιν, πάντων δέ άνήρ, έπί πάσι δέ 
άσθενέστερον γυνή άνδρός”.

Όλίγα έκ τής Ιστορίας σταχυολογούμενα 
παραδείγματα θέλουσιν άποδείξει ή μάλλον έπιρ- 
ρώσει τήν γνώμην οτι ή γυνή κατ’ ούδέν δια- 
νοητικώς ύστερεΐ τοΰ άνδρός καί δτι αύτη είναι 
ικανή ού μόνον είς βαθεία; μεταφυσικός σπουδάς 
καί έρεύνας νά έπιδοθή άλλά καί είς έργα 
άπαιτοΰντα σωματικήν ρώμην καί θάρρος.

Ό Πίνδαρος ό ύψιστος τών λυρικών ποιητών, 
μή δέν ήρυθρίασεν ένώπιον τής λυρικής Μούσης 
άποκαλεσθείσης συμμαθητρίας αύτοΰ Κορίννης, 
τής πεντάκις τήν δάφνην άπδ τής κεφαλής αύτοΰ 
άφαιρεσάσης κατά τούς άγώνας τούς ποιητικούς;

Ή δέ Σαπφώ, ή καί δεκάτη έπικληθεΐσα 
Μούσα, μή ώς έκ τοΰ πυρδς τοΰ πάθους καί έν 
γένει τοΰ υψους τών ποιήσεων αύτής, δέν ήτο 
τωόντι ή προσωποποίησις τής λυρικής ποιήσεως; 
Ή Λεσβία ποιήτρια λέγει ό Pierron έξέχει 
μεταξύ τών ενδοξότερων έν τή άρχαία'Ελληνική 
φιλολογία δνομάτων καί κατέχει ύψίστην έν 
αύτή θέσιν. Τις δέ τών άνδρών δέν άποκα- 
λύπτει τήν κεφαλήν άπέναντι τής ’Ασπασίας; 
Τά ύψηλότερα μαθήματα τής ρητορικής, τής 
φιλοσοφίας καί τής πολιτικής ήρχοντο ν’ άκού- 
ωσιν αυτήν πραγματευομένην οί μεγαλήτεροι 
τής εποχής τη; φιλόσοφοι· είς δέ τδ έξοχον 
αύτής πνεύμα δφείλει τήν έπιρροήν ήν έξήσκησεν 
έπί τού Περικλέους, έπιρροή είς ήν ό Περικλής 
δφείλει έπίσης κατά μέγα μέρος τήν εύγλωτ- 
τίαν του οί δέ Αθηναίοι τήν πρδς τάς τέχνας 
καί τδ ώραΐον ροπήν αύτών.

Άπας ό χρόνος δέν ύπήρξε παραγωγικός με
γάλων πνευμάτων, δπως διά τούς άνδρας, ουτω 
καί διά τάς γυναίκας, διά τάς τελευταίας δέ 
πολύ δλιγώτερον, διότι ώφειλον αύται νά ύπερ- 
πηδήσωσι άπάσας τάς δυσχερείας, άς αί τότε 
περί γυναικός έπικρατοΰσαι ίδέαι παρενέβαλλον 
είς τήν άνάπτυξιν αύτών.

Καί δμως κατερχόμενοι τούς αιώνας άπαν- 
τώμεν τήν Louise LabIc, τήν όποιαν, αΐ τε έμ
μετροι καί πεζαί συγγραφαί αύτής τάσσουσι 
μεταξύ τών έξοχοτήτων τής εποχής αύτής. 
Αξία ιδιαιτέρας μνείας είναι ή έν πεζώ 
συγγραφή αύτής· Le debat de la folie et 
de l’amour, διάλογος δστις έδωκεν άφορμήν είς 
τδν Lafontaine νά συνθέση τδν γνωστόν μύθον, 
L’amour et la folie. Τά άπαντα αύτής τά



Άρ. 79. I 13 Αύγούστου 1884.] ΕΣΠΕΡΟΣ. 101
100 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 79. I 13 Αύγούστου 1884.

πλήρη χάριτος νοημοσύνης καί πάθους, καίτοι 
πολλάκις άνατυπωθέντα, κατέστησαν σπανιότατα.

'Ολίγον περαιτέρω άπαντώμεν καί ετερον έν 
τω γυναικείο» στερεώματι λάμποντα αστέρα τήν 

προύκάλεσε τον Θαυμασμόν τών μεγαλειτέρων 
τής εποχής της άνδρών και ιδίως τοΰ MuSCa- 
ron και Flechier. Ό λόγος Discours de la 
Gloire δι’ ον έλαβε το πρώτον τής ’Ακαδημίας

Περί δέ τής La Sabli&RE, ήν και κόσμον 
τοΰ 17°" αΐώνος ώνόμασαν, άρκεΐ ν’ άναφέρωμεν 
ότι ό Laeontaine, ό La Fare και ό Bernier, 
ήσαν ού μόνον φίλοι αχώριστοι αύτής άλλά και 

tique d’accouchements, δι’ ού εσχάτως έπλού- 
τισεν αυτή τον σπουδαίου τούτον τής ιατρικής 
κλάδον, οί πολυάριθμοι αύτής άκροαταί, καί ή 
θέσις τής, ώς διευθύντριας ενός τών μεγαλειτέρων 

μυδιστοριογράφος δέ τίθεται είς τάς άνωτάτας 
τοΰ κλάδου τούτου τής φιλολογίας βαθμίδας.

Τίνος δέ μεγάλου άνδρός ή λάμψις έπε- 
σκίασε ποτέ εκείνην τής Βαρωνίδος Stael, τής 

Delpliine, Corinne, L’Allemagne, Conside
rations sur la revolution Framjaise καί άλλα 
δεικνύουσιν ού μόνον τό μεγαλοφυές άλλά καί 
ποικίλον τών γνώσεων αύτής. Διό καί παρα-

Η ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΗΒΟΛΟΣ ΕΝ ΚΥΡΗΝΗι.
Η ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΚΕΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ ΕΝ ΤΩι ΠΑΡΑΔΕΙΣΩι ΤΟΥ ΗΡΑΙΟΥ.

GoUBNAY, εκδότην και σχολιαστήν τών φιλοσο
φικών δοκιμίων τοΰ MONTAIGNE, τήν συγγρά- 
ψασαν · L’egalite des hommes et des femmes; 
La defence de la po6sie et du langage des 
poetes, και μεταφράσασαν επιτυχέστατα τον 
Βιργίλιον, τόν Τάκητον και τον Σαλλούστιον.

Τί δ’ είπωμεν περί τής ScudeRY; Χαρί- 
εσσα, τερπνή και διδακτική μυθιστοριογράφος, 
ποιήτρια ύψυπέτης και φιλόσοφος βαθύνους, 

βραβεϊον και αί περί ηθικής συνδιαλέξεις αύτής 
είναι τοΐς πασι γνωστά.

Είναι άνάγκη νά ύπενθυμίσωμεν τήν Se- 
vigne! Τό φυσικόν, τό άπέριττον, τό χάριεν, 
το αισθηματικόν, τό βαθύνουν, έν ταΐς έπιστο- 
λαϊς αύτής καί τό ύφος έν γένει, χρησιμεύουσιν 
ώς πρότυπον τοΰ είδους τούτου τής φιλολο
γίας, και άναφέρονται ώς ύπόδειγμα είς δλα τά 
διδακτικά συγγράμματα. 

έξαλλοι θαυμασταί. ΔιήλΟεν αυτή απασαν ού
τως είπεΐν τήν κλίμακα τής άνθρωπίνης διανοίας 
καί δέν υπάρχει άντικείμενον δυσερεύνητον δπερ 
δέν συνεζήτησε καί συνέγραψε. Γνωρίζουσα κατά 
βάθος πλείστας δσας γλώσσας συνέγραψε φυσι
κήν, άστρονομίαν καί μαθηματικά. Γνωστή ή 
συγγραφή του Bernier ή έπιγραφομένη "Abrege 
Gassendi”, ήν δι’ αύτήν συνέγραψεν.

Ιο τρίτομον τής Lachapelle βιβλίον· Pra- 

νοσοκομείων τής Εύρώπης, δέν είναι ικανά ΐνα 
κινήσωσι τον φθόνον καί αυτών τών μεγαλει- 
τέρων ιατρικών επισημοτήτων; Είς ποιου δέ τάς 
άκοας δέν άντηχεΐ ήδύτατα τό όνομα τής Gl- 
bardin τής καί Muse de la Patrie έπωνο- 
μασθείσης; "Απαντα τής ποιήσεως τά είδη, ή 
κωμιρδία, ή τραγφδία, ή λυρική ποίησις έγρά- 
φησαν ύπ’ αύτής μετά τοΰ μεγαλειτέρου υψους, 
λεπτότητος αισθήματος καί καλλιτεχνίας. 'Ως 

προσωποποιήσεων αύτής τών γραμμάτων, τών 
τεχνών, τών έπιστημών, τής βιομηχανίας καί 
τής πολιτικής αύτής. Ούδέν τών ζητημάτων 
τών άναφερομένων είς τά άντικείμενα ταΰτα, 
ού μόνον δέν ήτο ξένον αύτή, άλλ’ έν ταΐς συ- 
ζητήσεσι ταΐς λαμβανούσαις χώραν έν τή αι
θούση αύτής, μετά τών έπισημοτέρων είς τούς 
διαφόρους τούτους κλάδους ειδικοτήτων είχε 
πάντοτε τήν υπεροχήν. Αί δέ συγγραφαί αύτής 

βάλλουσιν αύτήν ούχί πρός ένα άλλά πλειοτέρους 
τών μεγάλων άνδρών, άποδίδοντες αύτή τό ύψος 
καί τήν βαθύνοιαν τοΰ MONTESQUIEU καί τό 
πνεύμα τοΰ Rousseau.

(Έπεται συνέχεια.)
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Η ΘΕΟΔΩΡΑ.
NEON ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΝ ΤΤΟΙΗΜΑ ΜΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 

ύπό

ΚΛΕΩΝΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗ.

(Μετά δύο εικόνων, δρα σελ. 100 και 101.)

φΓ^Κ^ΤΣΠΑΣίΟΝ' άγγελμα διά πάντα; τούς φί- 
λου; τής άναθαλλούσης ήμών φιλολο- 
για; κομίζομεν σήμερον. Νέον έκδί- 

δεται προσεχώς έν Λειψία έργον τοΰ γνωστού 
έν τω φιλολογικφ κόσμφ κ. Κ λέωνος Ί’αγ- 
καβή, ή Θεοδώρα. Πρόκειται περί τή; πολ
λής και άλλοκότου έκείνης γυναικός, περ’ι Θεο
δώρας τή; Κύπρια;, τή; περικαλλούς καί φιλή
δονου κατά τά πρώτα αύτή; έτη, μεγαλοφυούς 
δέ καί μεγαλοπράγμονο; μετέπειτα, τής συζύγου 
δηλονότι Ιουστινιανού τοΰ Α'., καί αύτοκρατείρας 
τοΰ Βυζαντίου, ή; αί ύπνώττουσαι άρεται λαμ- 
πρώς έξήστραψαν ευθύς ώς άνήλθεν εις τό ύπα
τον τών αξιωμάτων. "Ο,τι διέπραξεν ή έπαφρό- 
διτος θυγάτηρ τοΰ θηριοτρόφου ’Ακακίου έλησμο- 
νήθη, δτε παράφορον έμπνεύσασα έρωτα εις τον 
κυρίαρχον τής Οικουμένης άνεδείχθη ή ψυχή 
τής εύκλεοΰς έκείνης τοΰ μεσαιωνικού ήμών βίου 
έποχής, καθ’ ήν οί στρατηλάται Βελισάριος καί 
Ναρσής, καταστρέψαντες τά λαμπρά τών Γότθων 
καί Βανδήλων βασίλεια, καθυπόταξαν αύτω τον 
γνωστόν τότε κόσμον καθ’ ήν έκτίζετο ή'Αγία 
Σοφία ύπο τοΰ’Ανθεμίου καί Ισιδώρου· καθ’ ήν 
τέλος έκ τών πολυταράχων τοΰ Ιπποδρόμου 
φατριών, τών Βενέτων καί Πρασίνων, έξερράγη 
ή φοβερά τοΰ Νίκα στάσις, ήτις άπετέφρωσε 
το ήμισυ Βυζάντιον.

Καί ταΰτα μέν τά ιστορικά γεγονότα· άλλ’ ό 
ήμέτερος ποιητής χειριζόμενο; τήν θαυμασίαν 
ταύτην καί δλως έθνικήν ύλην, συμπλέκει αύτά 
κατά τρόπον άξιοθαύμαστον καί απαρτίζει ούτω 
μεγαλοφυίαν όντως καταπληκτικήν.

‘Η Θεοδώρα, κατά τήν πλοκήν ταύτην, έσχε- 
τίσθη έν τρυφερά ηλικία τον Διοικητήν τής έν 
’Αφρική Πενταπόλεως Έκηβόλον, δν άργότερον 
καταλείπει, άφ’ ού άπέκτησεν έξ αύτοΰ υιόν. 
Καί ό μέν Έκηβόλος, περιπεσών εις απελπισίαν, 
περιέρχεται κατ’ άρχάς ώς παλαιστή; τούς ιπ
ποδρόμους, καί τέλος ώς Δήμαρχος τών Πρα
σίνων, άναδείκνυται ό πρωτουργός τής στάσεως 
τοΰ Νίκα, το δέ άπολεσθέν βρέφος άναπτύσ- 
σεται εις έξόχως μεγαλοφυά νεανίαν, τον ’Αν
θέμιον, δστις ζή εις τήν αύλήν τοΰ μεγάλου 
Ιουστινιανού, άγνοών τήν πρός τήν αύτοκρά- 

τειραν μυστικήν αύτοΰ συγγένειαν. Ό ’Ανθέμιος 
άγαπα τρυφερώς τήν έπέραστον Ιωάννινάν, μο
νογενή θυγατέρα τοΰ Βελισαρίου, καί τρυφερώ- 
τερον άνταγαπάται. Άλλ’ ό πανίσχυρος καί 
πολύμητις τής αύλής έπαρχος Ιωάννης ό Καπ- 
παδόκης, έπιθυμεΐ δι’ εαυτόν τήν άφνειάν κλη
ρονόμον τοΰ κραταιοΰ στρατηλάτου καί ωθεί 
τήν αύτοκράτειραν εις αρπαγήν αύτής. Έπί 
πολύ άνθίσταται ή Θεοδώρα, καίτοι εις τόν Καπ- 
παδόκην δφείλουσα τό διάδημα, άλλά τέλος 
υποκύπτει, κατά τήν στάσιν τοΰ Νίκα, δπως 
σώση το κλυδωνιζόμενον κράτος. Έν ω δέ 
ταΰτα συνέβαινον είχεν άποπερατωθή ό θεσπέ- 
σιος τοΰ ’Ανθεμίου ναός καί άμέσως μετά τά 
έγκαίνια έπρόκειτο νά τελεσθή ό γάμος τοΰ καλ
λιτέχνου· άλλ’ άντ’ αύτοΰ άγει εις τόν βωμόν τήν 
νύμφην, άρπαγεϊσαν έν τω μεταξύ, ό τυμβογέρων 

’Έπαρχος. Έκμανείς τότε ό ’Ανθέμιος άπο- 
φασίζει τήν καταστροφήν ού μόνον τοΰ θαυμά
σιου αύτοΰ δημιουργήματος, άλλά καί τής πε- 
φιλημένης αύτοΰ μνηστής καί συμπάσης τής 
Αύλής, τής εις τόν γάμον παρισταμένης. Πρός 
τοΰτο δέ καταφεύγει εις έξοχον αύτοΰ έπιστη- 

μονικήν άνακάλυψιν. Τίνα νομίζετε; Τήν δύ- 
ναμιν τοΰ άτμοΰ. Π άντε; έπίστευον άχρι τοΰδε, 
ότι εί; τόν Νεύτωνα οφείλεται ή άνεύρεσις τή; 
τιτανίας έκείνης ισχύος, ήτι; εντός ήμίσεως αι- 
ώνος μετεμόρφωσε τήν οικουμένην, άλλ’ ό 
κ. Ραγκαβής, άνερευνήσα; τά; σκοτεινά; κρύ- 
πτας, έν αί; φυλάττεται ό πλούσιος Βυζαντινό; 
θησαυρό;, άπέδωκε τά τοΰ Καίσαρος τώ Καίσαρι. 
Καί πράγματι, διά τών έν ταΐς σημειώσεσι πα- 
ρατιθεμένων χωρίων άποδείκνυται άναμφηρίστως, 
δτι ό δαιμόνιο; τοΰ ήμετέρου ’Ανθεμίου νοΰς 
διέγνω τήν μεγάλην άλήθειαν, ήτι; έν τούτοι; 
συνταφεΐσα μετ’ αύτοΰ, μόλις μετά δώδεκα αι
ώνα; έπέπρωτο νά έξανθήση καί αύθις πρό; 
όφελος τής άνθρωπότητος.

Ό ’Ανθέμιο; πραγματοποιεί τήν φοβέραν 
αύτοΰ πρόθεσιν, καί καταπίπτω·? ό μεσαίος θό- 
λος τοΰ Ναού, έτερον τοΰτο ιστορικόν γεγονός, 
φονεύει μεταξύ πολλών άλλων καί τήν ’Ιωάν
νινάν. Κατά δέ τήν διεξαγωγήν τής έπί τούτφ 
δίκης άνακαλύπτει ή Θεοδώρα, δτι ΐσταται προ 
αύτής ώς κατάδικος ό πρό πολλοΰ άπολεσθείς 
υιός. Μετά φοβερά·? ψυχικήν διαμάχην έπι- 
τυγχάνει ή ατυχής άνασσα τήν άναοολήν τής 
έκτελέσεως, καί μεταβαίνουσα παρά τώ Άνθεμίφ 
έν τή ειρκτή άποκαλύπτει αύτω τήν άλήθειαν. 
’Αλλ’ ούτος, φρίττων πρό τής ψευδούς αύτοΰ 
θέσεως, καί μετά σκηνήν, ήτις άφικνεΐται μέχρι 
τών ύψίστων καλλονών τής δραματικής έμπνεύ- 
σεως, φονεύεται εις τούς πόδας τής μητρός. 
Αυτή δέ, εις τά καίρια τρωθεΐσα, δύει τότε 
βραδέως, ώς ό Φοίβος όπισθεν τών εσπερινών 
νεφών, άφ’ ού άναδώση ύστάτην λάμψιν κατά 
το έσχατον τοΰ Βελισαρίου άνδραγάθημα, δι’ ού 
ό παλαίμαχος ούτος διασώζει τήν ύπό τών 
θύννων προσβληθεΐσαν πρωτεύουσαν.

Τοιαύτη ή κυρία πλοκή τοΰ δράματος· άλλά 
περί αύτήν δρώσι πλεΐστα άλλά πρόσωπα, ό 
ιστορικό; Προκόπιος, ό Τριβωνιανός, ό ποιητής 
Παύλος ό Σιλεντιάριος, ό βοηθός τοΰ ’Ανθεμίου 
Ισίδωρος ό Μιλήσιος, ή σύζυγος τοΰ Βελισαρίου 
Άντωνίνα, οί Συγκλητικοί Πηγάσιος καί Σο- 
λόμων, αί έταϊραι Χρυσομαλλώ, Ίνδαρώ καί 
Κομιτώ, ό εύνοΰχος ’Γόης καί πολλά άλλα, 
συντελοΰντα εις άπαρτισμόν πλήρους είκόνος τής 
μεγάλης έκείνης βασιλείας. "Οπως δέ οί έρωτες 
τοΰ Παύλου καί τής Φραγκίσκας φωτίζουσιν, 
ώς ιλαρά άκτίς, τά ζοφερά τής κολάσεως τοΰ 
Δάντου άντρα, ούτω καί τό παρόν έργον φωτί- 
ζουσιν, ώς τρυφερόν λυκόφως, αί περιπαθείς τοΰ 
’Ανθεμίου καί τής ’Ιωάννινάς σχέσεις, εις ας 
μετά πολλής καλλιτεχνικής χάριτος ένυφαίνεται 
δ μύθος τής Ευχής καί τοΰ "Ερωτος. Άφ’ ετέ
ρου δέ περί τόν κυρίως δραματικόν τούτον πυ
ρήνα άπλοΰται, ώς μεγαλοπρεπής πορφύρα, ή 
ιστορία, καί ούτω; όρώμεν πρό τών οφθαλμών 
ήμών άνελισσομένας τά; κατά τών Περσών, τών 
Γότθων καί τών Βανδήλων περικλεείς στρατείας 
τοΰ Βελισαρίου καί Ναρσοΰ, τών Βενέτων καί 
Πρασίνων τούς έμφυλίους σπαραγμούς, τήν φο
βεράν τοΰ Νίκα στάσιν καί τά λοιπά τής έπο
χής έκείνης τραγικά γεγονότα, ατινα διαλευ- 
καίνονται έπίσης δι’ άφθονων σημειώσεων έν τέλει 
τοΰ έργου εύρισκομένων.

Περί τής γλώσσης ούδέν λέγομεν, καθότι ό 
κ. 'Ραγκαβής είναι προ πολλοΰ γνωστός εις τό 
Πανελλήνιον διά τό καθαρεΰον αύτοΰ δφος. 
Σημειοΰμεν δμως δτι τό βιβλίον έκδίδοται μετά 
πάσης τής πολυτελείας, εις ήν άφίκετο έν Εύ- 
ρώπη ή τυπογραφική τέχνη έν τω γνωστφ τυ- 
πογραφείω Γ. Δρουγουλίνου, κοσμείται ύπό 
πολλών ώραίων εικόνων, καί προσφέρεται εις 
τό κοινόν έν τόμω πολυτελώ; δεδεμένω, ώστε 
ύπό πάσαν έποψιν τυγχάνει άληθές άγλάϊσμα 
διά τά Ελληνικά γράμματα.

Εύτυχεΐς λογιζόμεθα δυνάμενοι νά παραθέ- 
σωμεν ώδε, δίκην άπογεύσματο; τή; άναμενο- 
μένη; πανδαισία;, μίαν τών σκηνών τοΰ δράματος 
καί δύο τών ωραιότερων αύτοΰ εικόνων. Καί 
ή μέν Σκηνή, μαρτυρούσα εν μικρω περί τοΰ 
έξοχου πάθους τοΰ δ'.απνέοντος τό δλον έργον 
δείκνυσι τον Ανθέμιον καί’Ισίδωρον παρασκευ
άζοντας εις τάς κρύπτας τής Αγίας Σοφίας 
τήν άνατίναξιν τοΰ Ναού, τών δέ εικόνων, ή 
μέν παοιστα τήν Θεοδώραν παίζουσαν λύραν, ή 
δε τήν Ιωάννινάν ίκετεύουσαν τήν Άφροδίτην 
έν τφ παρά τφ Βοσπόρφ διανθεΐ παραδείσιο τοΰ 
Ηραίου, "να φανή "λεω; εί; τούς μετά τοΰ Αν

θεμίου έρωτας.
Ιδού τό άπόσπασμα ■

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

ΣΚΗΝΗ IB'.

λώρος υπόγειος ύπό τήν 'Αγίαν Σοφίαν. Κίονες βα- 
στάζουσι τούς χαμηλούς βόλους. Εις τό βάθος φαί
νονται δύο ύπερμεγέθεις λέβητες, ύφ’ ού; καίει μεγάλη 
πυρά φωτίζουσα τό υπόγειον. ‘0 'Ανθέμιος, λαμ- 
βάνων άγκαλίδας ξύλων έκ τίνος γωνίας, ρίπτει αύτάς 
εί; τό πΰρ. Ό 'Ισίδωρος παρακωλύει αυτόν τό κατά 

δύναμιν.

Ισίδωρος.
Σέ ικετεύω σύνελθε, Ανθέμιε, 
παραφροσύνη τοΰτο αποτρόπαιος.

Ανθέμιος.
Σοί λέγω δτι πάντα ήδη μάταια.
Ακράδαντος μου ή άπόφασις.

’Ισίδωρος.
Ούδέν

σέ θίγει πλέον. Όλως τήν συναίσθησιν 
τών πράξεών σου, σοΰ αύτοΰ άπώλεσας, 
καί βαίνεις παραφόρως πρό; τήν άβυσσον.

Ανθέμιος.
Ναι, παραφόρως.

’Ισίδωρος.
' II πτωχή τί έπταισεν 

έκείνη κόρη; Άνηρπάγη.
Ανθέμιος.

Εύλογεΐ 
τήν βίαν ίσως ήδη, ήτις τήν απλήν 
τοΰ καλλιτέχνου νύμφην μετεποίησεν 
εις τήν συμβίαν μεγιστάνος.

’Ισίδωρος.
’Αδικος

μοι φαίνεσαι.
’Ανθέμιος.

Βεβαίως ή άπέριττος 
εύδαιμονία, ήτις βάσιν εύθραυστον 
τό φίλτρον έχει, εύτελής παρίσταται 
πρό τή; τιμή; τοΰ πλούτου, καί τών τέρψεων 
ύπάρξεω; έξοχου.

Ισίδωρος.
Τρυφερώτατα 

έκείνη σέ ήγάπα, καί σοί έμεινε 
πιστή βεβαίως.

Ανθέμιος, μετά πικρίας.

Τήν χρυσήν συρράπτουσα 
γαμήλιον έσθήτα.

Ισίδωρος.
Κίνδυνον δεινόν 

κατά τά; πρώτα; ή ζωή διέτρεξεν 
αύτής ήμέρα;. Έμμανώς κατέσκελλεν 
αύτήν τό άλγος, καί δακρύων έχυσεν 
ώκεανούς. Άν ήδη συγκατένευσεν 
εις γάμον, έφ’ φ φρίττει, παροτρύνεται 
ύπό τοΰ πόθου δπως νόμιμος δοθή 
μορφή τις τέλος εις άπαίσιον δεσμόν.

Ανθέμιος, παραφόρως.

Καί ούτως εάν έχη, φοβερώτερον 
έκρήγνυται τό πάθος, δπερ τήκει με. 
Άφ’ ού άφεύκτως άπωλέσθη δ', εμε, 
ή περαιτέρω παρουσία βλάσφημο; 
αύτής έν τούτφ τω στυγνω καθίσταται 
πλανήτη, δπου έρωτα μοί ώμοσε.
(Σιγά έπί βραχύ, καί εΐτα μετ’ άφατου άλγους.) 
Πιστέ μου φίλε, άφες. ’Άν άνοίξωσι 
τάς πτέρυγας συγχρόνως αί ψυχαί ήμών 
πρός σφαίρα; αιθέριους, δπου άγνωστα 
καί μίση καί άπάται, τήν άκήρατον 
τοΰ αιωνίου φίλτρου ίσως ευρωσι 
πηγήν που κρυπτομένην εί; τοΰ σύμπαντο; 
τά ομιχλώδη βάθη. "Ισως πνίγουσαι 
έκεΐ τούς ρύπου: καί τά έλκη τά πικρά 
τοΰ κόσμου τούτου τέλος τήν άτέρμονα 
τελέσωσι μνηστείαν, ήν ώρκίσθησαν.

Ί σίδωρος.
Ό Καππαδόκης τούτων πάντων αίτιος.

Ανθέμιος.
Μοί ενθυμίζεις αύθις τό άπαίσιον 
έκεϊνο τέρας. Εννοείς, Ισίδωρε;

(Λαμβάνω·? αυτόν τοΰ βραχίονος.) 
Ε’ιπέ μοι, τοΰτο άκριβώς κατανοείς; 
ΊΙ τρυφερά παρθένος, ήν έλάτρευσα 
μετ’ άκαθέκτου, παράβολου έρωτος, 
εις ήν τόν οίον χαίρω·? έθυσίασα, 
καί ήν έγώ ώς δν τι υπεράνθρωπου 
έτίμων, ήδη έρμαιου καθίσταται 
τοΰ μαμμακούθου τούτου τυμβογέροντος! 
Ώς θησαυρόν φυλάττω ανεκτίμητου 
ολίγα; τρίχα;, ας ποτέ μοί έδωκεν, 
έπέρων νύκτας δλας δπως τήν σκιάν 
αύτής μακρόθεν ίδω διαβαίνουσαν, 
τό έδαφος έφθόνουν, δπερ έθιγον 
οί τρυφεροί ποδίσκοι, ήμην όλβιος 
άν ήγγιζον τήν χεΐρα τήν έπέραστον, 
καί ώς τό φύλλον έτρεμον τό κίτρινου 
άναπολών τήν ώραν τήν παμπόθητον, 
καθ’ ήν τάς πρώτα; τρυφερά; έψέλλισεν 
έγγύ; μου λέξεις, έκ τρυφής λιπόθυμος. 
Καί ήδη ή τοσοΰτον, φεΰ, πολύτιμος, 
ή ιερά έκείνη καί πολύκλαυστος 
θηριωδώς άσπαίρει εις τούς όνυχα; 
γυναιμανοΰς σατύρου! Ω! κλονίζεται 
ό νοΰ; μου, καί φρυάττει καί άπόλλυται, 
εις τήν ιδέαν ταύτην.

Ισίδωρος.
Τέκνου δείλαιον !

Ανθέμιος.
Καί λογικώς σύ εΐτα έτι όμιλεΐς, 
εις γλώσσαν άνθρωπίνην συμβουλεύων με; 
Αιών δοκεΐ μοι δλος άποφώλιος 
έκάστη ώρα, καθ’ ήν μένει παρ’ αύτω, 
καί αν ύπήρχε βίος άλλος, έδιδον 
προθύμως πάσαν τήν αιωνιότητα 
τήν νύκτα δπως ταύτην τήν έπώδυνον 
έξαφανίσω, έπισπεύδων τήν στιγμήν, 
καθ’ ήν τό μέλαν χάος αναμένει με, 
καί μετ’ έμοΰ έκείνην τήν τριστάλαιναν.

Ισίδωρος.
Πλήν σκέφθητι όποιον τό κακούργημα 
δ μελετάς. Συρρέει δλη αυριον 
εις τόν Ναόν ή πόλις. Ή Βασίλισσα, 
ό Αύτοκράτωρ, δ,τι κέκτηται σεπτόν, 
και τίμιον, καί μέγα τό Βυζάντιον, 
περικαλλείς γυναίκες, άνδρες ένδοξοι 
καί τρυφερά παιδία. "Ιδε σπεύδουσι 
προθύμως πάντες, δπως σοΰ τιμήσωσι 
τό μέγα έργον, ιδε τού; εύγνώμονας 
πρό; τούς αιθέρα; οφθαλμούς έγείοουσι 
καί τόν δοτήρα εύλογοΰσι τής ζωής, 

καί τής ευδαιμονίας. Άλλ’ απαίσιο; 
μυκάται δοΰπος αίφνης, ό θεσπέσιος 
Ναός κλονεΐται, πίπτει, καί εις άμορφον 
έν άκαρεΐ τό πλήθος μεταβάλλεται 
σωρόν άσβόλης, δπου έτι σπαίρουσιν 
έν τω ίχώρι σάρκες αποτρόπαιοι.

Ανθέμιος.
Ναι, ίσως τοΰτο μέ πραύνη πρός μικρόν. 
Ό Αύτοκράτωρ λέγεις, ή Βασίλισσα, 
πλήν πρώτοι ούτοι τών ένοχων. "Εδωκεν 
ή Θεοδώρα τήν γραπτήν διαταγήν, 
ήν ό κακούργος γέρων έξετέλεσε.
Οί μεγιστάνες πάντες καί Πατρίκιοι 
παιδία καί γυναίκες: Τόσον κάλλιαν. 
Άρά καί φρίκη μέ κύκλοι, καί ήθελαν 
δι’ άπηνών ονύχων τήν ύφήλιον 
σπαράσσων καί μιαίνων, έτι μειζονα 
τήν άπαισίαν τής οργής μου έκρηξιν.

Ισίδωρος.
Σύ ταΰτα λέγεις, σύ ό πλήρης συμπαθούς 
έλέους πρός τά πάθη τών όμοιων σου;

Ανθέμιος.
’Άν άλλοτε υπήρξα βρέφος, τήν πικράν 
νΰν έγνων ειρωνείαν τής ύπάρξεως. 
Μή έλεή ή μοίρα ή πανίσχυρος 
τό πλάσμα τό θρηνώδες, δπερ εις αύτήν 
ύπείκει; "Αφες. Φρίκη λέγω καί άρά.

(Μετά μικρόν.)
"Ω, αυριον τελούνται τά έγκαίνια 
τής εκκλησία; ταύτης, ήτι; γέννημα 
τυγχάνει τή; ψυχής μου, καί συμπλήρωσις 
τής εορτής ό γάμος έσται ό φρικτός. 
"Αν ό τεχνίτης λείπη, άδιάφορον, 
καί ό νυμφίος· λεπτομέρεια μικρά 
διορθουμένη παρευθύς. Ταλαίπωροι! 
Το πνεύμα δπερ διαπλάττει, εύχερώ; 
καί καταστρέφει.

(θεωρεί πέριξ.) 
Εκκλησία προσφιλής, 

ενσάρκωσις σύ πάντων τών όνέιρων μου, 
υπέρ έκείνης σέ άνήγειρα έγώ.
Μ’ ένέπνεεν ό έρως ό θεσπέσιος, 
καί τή σοφία τή ύψίστη τοΰ Θεού 
εύγνωμοσύνη; φόρον σ’ έξελάμβανον 
τή δωρησάση τοΐς θνητοΐς τήν άφατον 
άγάπην τών άγγέλων. Πλήν κατέστρεψε 
τά πάντα μία ώρα, εις άπαίσιον 
το θειον κάλλος ζόφον μεταβάλλουσα. 
Καί σύ έν τούτοις έτι ΐστασαι, Ναέ, 
έν ω τό σόμπαν πέριξ καταστρέφεται; 
Άλλ’ ίσως άναμένεις τήν άπώλειαν 
έκεΐθεν, δθεν εσχε; καί τήν υπαρξιν. 
Όλίγας ώρας έτι έγκαρτέρησον, 
καί χαΐρε δέξαι τελευταΐον. ’Άν μακρά; 
μέριμνας πας σου λίθος έναομόνιος 
άπήτησεν, άρκεΐ μοι δφθαλμοΰ ριπή, 
καί αύθις έση ειδεχθές έρείπιον.

’Ισίδωρος.
Θεέ μου, ποία συμφορά άνήκεστος!

Ανθέμιος,
μετά μικράν σιγήν στρεφόμενος πρός τούς λέβητας. 

Καί σύ τοΰ πνεύματός μου θειον γέννημα, 
έφεύρεσις υπάτη, ήτις σύμπαντα 
τόν κόσμον μοί καθίστας υποχείριον, 
σύ τοΰ ολέθρου έση νΰν τό ό'ργανον,

(Τφ Ίσιοώρφ.)
Τούς λέβητας έκείνου; βλέπεις; Έν αύτοΐς 
τό φοβερόν στοιχεΐον έτοιμάζεται.
Διά τής έπιστήμης δαμαζόμενος 
θεός τυγχάνει ό άτμός τόν άνθρωπον 
πρός τούς Τιτάνας έξισών, άλλ’ άν αύτόν 
ερμητικώς έγκλείσης, τρέμε, δείλαιε, 
ό γίγας τότε άκαθέκτω; μαίνεται, 
καί άνασπα τού κόσμου τά θεμέλια.

Επακριβώς τά πάντα ύπελόγισα. 
Περί τήν μεσημβρίαν έσται αυριον 
ή έκκλησία πλήρης καί τά στέφανα 
ό ϊερεύς άλλάσσων εύχηθήσεται 
εύδαιμονίαν τοΐς νυμφίοις, πλήν, ούαί, 
κλονίζονται οί τοίχοι, έξερεύγεται 
ό αδης φλόγας, ό Ναός κρημνίζεται, 
καί εις φρικώδη τάφον μεταβάλλεται, 
καλύπτοντα καί φίλτρον καί κακούργημα.

Ί σίδωρος. 
Ή άποφράς ιδέα εις άπόγνωσιν 
ωθεί με. "Ακουσόν μου τέλος, πείσθητι.

Ανθέμιος, 
ρίπτων ξύλα εί; τήν πυράν. 

Βοήθησόν με τήν πυράν άνάπτοντα, 
άν θέλης όντως μετ’ έμοΰ τόν θάνατον 
ώς λέγεις, άλλως φύγε.

’Ισίδωρος.
Σέ ήγάπησα, 

Ανθέμιε, ώς τέκνον περιπόθητο·?. 
Έφ’ δλα έτη κοπιάζων παρά σέ, 
καί μένων έν τω σκότει διωχέτευσα 
παν δ,τι είχεν ή ψυχή μου κάλλιστον, 
τό κλέος δπως σοΰ αύξήσω. ’ Η σκιά 
έγώ υπήρξα, σύ τό φώς. ’Άν έμεινεν 
έν σοί χορδή τις άνθρωπίνη, άν μικράν 
φιλίαν έχης δι’ έμέ, πραύνθητι, 
είσάκουσόν μου.

(‘0 ’Ανθέμιος σιγά. ‘0 ’Ισίδωρος πίπτει πρό αύτοΰ 
γονυκλινής.).

Εις τήν κόνιν ιδε με 
προ σοΰ, τών όφθαλμών μου δάκρυα πικρά 
αίσθάνθητι τάς χεΐρας ταύτας λούοντα, 
έλέησόν με τέλος. Μεταπείσθητι, 
έκ τής μανίας τής φρικώδους σύνελθε, 
εις ήν πλανάσαι.

Ανθέμιος, 
άποσπώμενος καί απομακρυνόμενος.

Φρίκη, λέγω, καί άρά. 
Ούδέν γνωρίζω τούτου άλλο.

Ισίδωρος, 
άνεγειρόμενος βιαίως.

Επαρκώ; 
ίκέτευσά σε. "Ηδη μεταβάλλομαι. 
Άφ’ ού τά πάντα παρά σοί άνίσχυρα, 
διά τής βίας τό φρυκτόν κακούργημα 
παρακωλύσω. Σπεύδω προς τόν Άνακτα.

(Διευθύνεται πρός τήν θύραν τού υπογείου. ‘0 ’Ανθέ
μιος όρμά πρό αύτοΰ , αποσπά τήν κλείδα, καί ρίπτει 

αύτήν εις τό πΰρ.)
Τί έπραξας, παράφρον; Νΰν άπώλετο 
τό παν. Ώ φρίκη!

(Κάθηται έπί τοΰ βάθρου ένός τών κιόνων, καί κρύπτει 
τό πρόσωπον διά τών χειρών.)

Ανθέμιος.
’Άν πιστεύης εις Έδέμ 

καί αδην, μή μετάσχης τοΰ έγκλήματος, 
άν άλλως, χεΐρα βοηθόν παράσχου μοι 
κατά τήν νύκτα ταύτην τήν έπάρατον. 
"Ω, πόσον ήδη τήν τρυφήν κατανοώ, 
μεθ’ ής έν τή κολάσει συνδαυλίζουσιν 
οί δαίμονες τήν φλόγα τήν άκοίμητον. 
Καί ούτοι μίσος έν αύτοΐς έγκλείουσι 
πρός τόν Θεόν, τήν πλάσιν, καί τον άνθρωπον, 
καί ούτοι εν είσέτι μόνον αίσθημα 
τηροΰσι τής άφατου άπογνώσεως.

(Μετά μικρόν.)
Ίδέ συρίζει ό άτμός καί μαίνεται, 
άνυπομόνως καί αύτός καραδοκών 
τήν άπευκταίαν ώραν τής λυτρώσεως.

(‘0 ’Ισίδωρος μένει ακίνητος. ‘0 ’Ανθέμιος ρίπτει 
ξύλα εις τήν πυράν. Πίπτει τό διασκήνιον.)
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ΚΙΝΕΖΙΚΟΝ ΤΕΪΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΕΝ ΑΓΙΩι ΦΡΑΓΚΙΣΚΩι.

(Μετά είχόνο;, 2ρα σελ. 104.)

S
3® "Αγιος Φραγκίσκος έν Καλιφορνία είναι 
£1Γ/μία τών πλέον κοσμοπολιτίοων πόλεων 
£<© τής ύφηλίου· έν αύτή ό πληθυσμός 
είναι ό τά μάλιστα ποικίλος, και όλων τών 
ειδών αί γλώσσαι ακούονται έν ταΐς δδοΐς και 
τοΐς έμπορικοΐς καταστήμασιν. Ή συρροή δμως 

αυτή τοσούτων έθνικοτήτων έχει και τδ κακόν 
αύτής μέρος, καί μάλιστα δσον αφόρα τήν κινε
ζικήν έν Άγίιρ Φραγκίσκο) επιδρομήν, καθ’ ής 
ή Κυβέρνησις τών 'Ηνωμένων τής ’Αμερικής 
Πολιτειών πρδ έτών ήδη έσκίπτετο νά λάβη 
δραστήρια μέτρα, άλλά μέχρι τοΰδε άνευ πολ
λής επιτυχίας. Άφ’ ετέρου δμως δέν πρέπει 
νά λησμονήση τις, πόσην αξίαν έχει ό "κίτρινος 
τής ’Ασίας άνήρ” (ώς καλείται δ Κινέζος) έν 
’Αμερική ώς ανθρώπινον φορτηγδν ζώον. Υπερ
βολικόν βεβαίως είναι νά παραδεχθή τις δτι ή 
Καλιφορνία είναι αποτέλεσμα κινεζικής έργα- 
σίας· ούχ ήττον δμως θετικόν είναι δτι εις 
πλεΐστα δσα έργα οί Κινέζοι είναι δ μεγαλεί- 
τερος μοχλός· αυτοί είναι αί έπιμελεΐς μέλισσας 
έν ταΐς εύφόροις ταύταις χώραις τοΰ Ειρηνικού 
’Ωκεανού · έν τοΐς βιομηχανικοΐς έργοστασίοις τδ 
πλεΐστον τών εργατών μέρος άποτελεΐται ύπδ 
Κινέζων τά οινοποιεία Κινέζους κατ’ εξοχήν 
μεταχειρίζονται· αύτούς προσλαμβάνει έργάτας 
δ κτηματίας διά τήν καλλιέργειαν τών αγρών 
του καί τών κήπων του · αύτοί τέλος είναι οί 
πλεΐστοι τών έν ταΐς οίκίαις μαγείρων καί υπη
ρετών. Κατά στίφη μεταβαίνουσι τά τέκνα τοΰ 
ούρανίου Κράτους είς τήν ’Αμερικήν, καί σή
μερον κατέστησαν σχεδόν άπαραίτητοι. Είναι 
ταΰτα πράγματα, ατινα ούδείς δύναται νά άμ- 
φισβητήση. Άλλ’ ούχί μόνον διά τοΰ αριθμού 
κατέστη ό Κινέζος στοιχεΐον προόδου έν ταΐς 
χώραις τού Ειρηνικού· καί άτομικώς άκόμη 
είναι ήσυχος, έπιμελής, άοκνος έργάτης, δστις 
έχει άξιομίμητον υπομονήν καί εργάζεται έπί 
τιμή πολύ μετριωτέρα τών άλλων, ύποτασσό- 
μενος είς τάς θελήσεις καί προσταγάς τοΰ μετα- 
χειριζομένου αύτδν κυρίου. Τδ μετάλλιον τοΰτο 
έχει δμως καί τδ αντίστροφον αύτοΰ μέρος· δ 
Κινέζος είναι τοσοΰτον ακάθαρτος, ώστε δικαίως 
εννοεί τις τήν άγανάκτησιν ήν προκαλεΐ τοΐς 
Άμερικανοΐς ή έπιδρομή αυτή. Μιας μόνης 
ώρας διαμονή έν τή κινεζική συνοικία τοΰ Αγίου 
Φραγκίσκου, τή καλουμένη Κ ινεζουπόλει, 
αρκεί δπως πείση έκαστον περί τοΰ χαρακτη
ριστικού τούτου ελαττώματος τών υπηκόων τού 
Ούρανίου Κράτους. Βεβαίως ούδένα συμβου- 
λεύομεν νά είσέλθη άνευ συνοδείας αστυνομικού 
κλητήρας είς τον λαβύρινθον τούτον τών πολυ- 
ανθρώπων, ακαθάρτων καί επικινδύνων δδών καί 
είς τάς ύπδ τών Κινέζων κατοικουμένας οικίας, 
έν αίς δ αήρ είναι μεμολυσμένος καί δπου ζώσι 
συσσωρευμέναι οικογένεια·., αΐτινες απορίας άξιον 
είναι πώς έχουσι τδν άπαιτούμενον έν αύταΐς 
χώρον. ’Εν αύταΐς ούδέ ίχνος άναπαύσεως ή 
εύρωπαϊκής τάξεως καί πολιτισμού· τά δωμάτια 
είναι δπαί καί άντρα· αί κλίναι είναι ξύλινα 
σκαμνία, ύπερκείμενα άλλήλων ώς έν τοΐς στε- 
νοΐς τών πλοίων κοιτώσιν ή κάλλιον είπεΐν έν 
δονιθώνι. Τά δωμάτια ταΰτα, πρδς τά όποια 
άγει σκοτεινή καί στενή δίοδος, φθάνουσι μέχρι 
τής στέγης καί είς δύο ή τρία ύπδ τήν γήν 
πατώματα, έν οίς οΐ έπιμελεΐς έργάται άπο- 
σύρονται τήν νύκτα καί ένταφιάζονται ώς ζώντα 
λείψανα. Ιΐανταχοΰ ή αηδής τοΰ οπίου οσμή, 
ήν έχει δ έπισκεφθείς τά σπήλαια ταΰτα έπί 

δύο καί τρεις ήμέρας εις τούς ρώθωνάς του. 
Οί τοίχοι είσί κάθυγροι καί τδ έδαφος ολισθη
ρόν, ώστε άνά παν βήμα κινδυνεύει τις ή νά 
πέση ή νά κτυπήση τήν κεφαλήν του έπί τών 
άπδ τής δροφής έξεχουσών δοκών.

’Ανυπολόγιστον είναι τδ πλήθος, τδ συσφη- 
νόμενον τήν νύκτα είς τούς μικρούς τούτους κοι
τώνας, ών τδ ένοίκιον δέν υπερβαίνει τδ έν 
φράγκον κατά μήνα. Καί αύτή ή άμερικανική 
άστυνομία δέν είναι είς θέσιν νά έςιχνιάση τοΰτο. 
"Οτι δμως ή συνοικία αΰτη ή δυσώδης καθ’ έκά
στην καθίσταται μεγαλειτέρα, άποδεικνύεται έκ 
τής τεράστιας έκτάσεως, ήν άπό τινων έτών 
ελαβεν. ’ίσως έπρεπεν ή Κυβέρνησις νά περι- 
βάλη αύτήν οι’ άληθούς κινεζικού τείχους· 
άλλ’ ήδύνατο καί ουτω νά περιστείλη τδ κακόν: 
Αμφίβολον, διότι, ώς άνωτέρω ε’ιπομεν, αί κα

τοικία·. αύται προχωροΰσιν ύπδ τήν γήν, ώς κα- 
τοικίαι άσπαλάκων (τυφλοποντίκων), καί ένίοτε 
εκτείνονται καί ύπδ τάς δδούς αύτάς τής πό- 
λεως· ώστε έκών άκων ό λευκός πληθυσμός τού 
Αγίου Φραγκίσκου ύποχωρεΐ καί παραχωρεί 
θέσιν είς τήν βαθμιαίαν ταύτην καί άδιάκοπον 
κινεζικήν πλημμύραν. Ή τοιαύτη πλημμύρα 
άνθρωπίνων πλασμάτων είναι μοναδική έν τή 
ιστορία.

Τό περίεργον δέ είναι δτι ή Κινεζική αΰτη 
συνοικία έν Άγίω Φραγκίσκφ έχει καί τά κα
ταστήματα της, καί τά τεϊοπωλεΐα καί δπιο- 
πωλεΐά της, καί τό θέατρόν της καί έν γένει 
ολα δσα άπαιτοΰσιν αί τού βίου άνάγκαι · τδ δέ 
παραδοςώτερον είναι δτι άναλόγως τά δημόσια 
ταΰτα μέρη έχουσι καλλιτέραν τήν δ'ψιν ή δ,τι 
ήδυνατό τις νά προσδοκά έν συνοικία, έν ή το- 
σαύτη έπικρατεΐ γλισχρότης καί πενία. Τούτο 
άποδεικνύει καί ή σήμερον παρατεθειμένη είκών 
Κινεζικού τεϊοπωλείου, τό όποιον καθ’ έκάστην 
χρησιμεύει ώς έντευκτήριον χιλιάδων Κινέζων, 
ερχομένων ένταΰθα νά πίωσι τδ προσφιλές αύ- 
τοις ποτδν καί νά καπνίσωσι τό μεθυστικόν 
δπιον. Τό κατάστημα είναι αρκούντως καθαρόν 
και πλουσίως οιεσκευασμένον· αί τράπεζαι είναι 
μεν ξύλιναι, άλλά καθαραί- τδ τέϊον προσφέρεται 
έν λευκοΐς κυπέλλοις καί έπί δίσκων κινεζικών, 
παραπετάσματα κρέμανται είς τάς θύρας καί τά 
παράθυρα, ώραΐαι λυχνία·, κρέμανται άπδ τής 
οροφής, οί ύπηρέται λευκά ένδεουμένοι σπεύ- 
δουσι πρόθυμοι νά ύπηρετήσωσι τούς πελάτας · 
έν γένει δέ καθήμενός τις έν τοιούτω τεϊοπω- 
λείω δέν δύναται νά φαντασθή δτι εύρίσκεται 
έν συνοικία τοσοΰτον άκαθάρτω καί πτωχικήν 
έχούση δψιν. Άλλά καί δ Κινέζος έργάτης 
μέ δλην τήν οικονομίαν του άγαπα ένίοτε νά 
παραδίδηται είς τάς τέρψεις τού τειου καί τού 
οπίου, καί νά λησμονή δτι δι’ αύτδν ό βίος είναι 
άδιάκοπος σειρά κόπων καί μόχθων καί στερή
σεων παντοειδών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΥ.
(Μετά είκόνος, 8ρα σελ. 105.)

4
Α'.

ΥΤΟΣ ήτο ώς φοΐνιξ 
‘Τπερηφάνως θάλλων, 

Καί ώς κισσός έκείνη, 
Ό τούτον περιβάλλων.

Αύτδς ώς κλάδος ήτο, 
'Ως άνθος δέ έκείνη, 
Τ’ όποιον τά γλυκά του 
Αρώματα έκχύνει.

Αύτδς ιύς νότος ήτο 
Τδν πόντον ό μαστίζων, 
Ώς ζέφυρος έκείνη 
Ήπίως ψιθυρίζων.

Τούς εύρεν έν τω μέσω 
Τοΰ βίου τής πορείας 
'0 Έρως, καί συνήψε 
Τάς δύο των καρδίας.

Β'.

’δου, τδν περιμένει,
Τάς χεΐράς της σταυρόνει, 

Καί πρδ αύτής ό πόντος 
Τδ κΰμά του άπλόνει.

ΙΙού είναι ό πιστός μου; 
Μήνες παρήλθον πλέον, 
θαλάσσας διασχίζει, 
"Η κόσμον βλέπει νέον;

Είναι έν χώρα, δπου
Γ’ άνθος ευωδιάζει;

”Η δπου ψυχρός πάγος 
"Ολην τήν γήν σκεπάζει;

Καί είρον τήν προσβλέπει
Τό δολερόν το κύμα,
Ώς θέλον νά τή εΐπη·
Είμί τοΰ ναύτου μνήμα!

(Κατά το Γερμανικόν.)

ΔΑΝΕΙΣΤΑΙ ΠΡΟΞΕΝΗΤΑΙ.
Πολωνικόν διήγημα.

(Συνέχεια.)

•^^^^ΜΙΣΕΙΑΝ ώραν μετά ταΰτα το ελκυθρον 
j— R αύτοΰ έσταμάτησε προ τοΰ κτήματος 

Βαοατίν, δπου εΐχεν ήδη άγγελθή ή 
έλευσις τοΰ εύγενοΰς γείτονος. Ό Βαλεριανός 
έχαιρέτισε μετά πολλής άξιοπρεπείας καί ύπερη-

Η

φάνου εύγενείας τον μέλλοντα πενθερόν του καί 
τω έδειξε τά "θαύματα τοΰ κόσμου” ώς ό 
'Εβραίος ώνόμαζε τάς μηχανάς.

'0 εύγενής κτηματίας έμεινεν έκπληκτος, 
έστέναξεν, έθαύμασεν, έζήλευσεν είδε καί τά 
νέα έπιπλα τής αιθούσης, και τάς εικόνας· έδο- 
κίμασε τδ παλαιόν κονιάκ καί γλυκύτατον πα
λαιόν οίνον- έκάπνισε λαμπρόν καπνόν, ον τω 
προσέφερεν δ Βαλεριανός — καί ήττήθη.

'0 πονηρός Βαλεριανός έλαβεν άμέσως, τδ 
δ ή λεγόμενον, τδν ταύρον έκ τών κεράτων.

— 'Έχετε θυγατέρα χαριτόβρυτον.
— Ώ! Π αρακαλώ!

— 'Η δεσποσύνη Βικτωρία είναι πράγματι
ώραιοτάτη.

— Ναί, ναί, άρκετά νόστιμη.
— Έάν δέ ήναι καί εύφυής καί καλή, δσον 

είναι ώραία —
— Είναι καλό κορίτσι!
— Έγώ μόνον άπαξ τήν είδα, καί τοΰτο 

μακρόθεν — δυστυχώς δι’ έμέ —
— Διατί δυστυχώς;

— Δυστυχώς, άπήντησεν ό Βαλεριανός στε
νάζων, διότι νομίζω — όχι νομίζω — είμαι 
βέβαιος δτι άγαπώ τήν θυγατέρα σας —

— Μεγάλη τιμή δΓ έμέ — είπεν δ κ. Φέ
στεμβουργ μετά βαθείας ύποκλίσεως.

— Ναί, άγαπώ τήν δεσποσύνην Βικτωρίαν, 
καί σάς τήν ζητώ είς γάμον.

Το πρόσωπον τοΰ γέροντος κτηματίου άπή- 
στραπτεν ύπδ χαράς·

' — Άλλά .’. .
— "Ω! μή με κάμετε δυστυχή— είπε πα-

ρακλητικώς δ Ιδιοκτήτης τής άλωνιστικής μη- 
7-ανίΡ· , , , , ,

— Έννοήσατέ με καλώς — άπήντησεν ό 
κ. Φέστεμβουργ, πληρών δεύτερον ποτήριον 
οίνου. — Τήν εύχήν μου έχετε —

— Μέ κάμνετε τδν εύτυχέστερον τών άν- 
θρώπων! άνέκραξεν ό Βαλεριανός έναγκαλιζό- 
μενος τδν γέροντα.

— Έγώ τό θεωρώ πράγμα τετελεσμένων— 
προσέθηκεν ό κ. Φέστεμβουργ — τό κατ' έμέ 
δηλαδή· άλλά ή θυγάτηρ μου — βλέπετε — 
είναι άλλο πράγμα· καί έξυνε τήν κεφαλήν του 
καί έοριπτε βλέμματα ερωτικά πρδς τήν φιάλην.

— "Ηκουσα περί τών ιδιοτροπιών τής δεσποι
νίδας Βικτωρίας, είπεν ό Βαλεριανός· άλλ’ αύ- 
ταί είναι ίδέαι, αΐτινες . . .

— "Ω! βεβαίως, έάν κατακτήσητε τήν καρ
διάν της, διεβεβαίωσεν ό γέρων άλλά πρδς Θεού 
δέν πρέπει νά ύποπτευθή δτι τήν κατακτάτε μέ 
τήν συγκατάθεσίν μου, διότι άλλως δλα είναι 
χαμένα.

— "Αφετε καί έγώ τά διορθόνω, είπεν ό 
φιλάρεσκος νέος μειδιών.

— Δέν άμφιβάλλω ποσώς, άπήντησεν ό Γερ
μανός- άλλ’ ώς προεΐπον, ού μόνον ή κόρη δέν 
πρέπει νά ύποπτευθή περί τής συνεννοήσεώς μας, 
άλλ’ υμείς πρέπει νά τήν κατακτήσητε κατά τδ 
φαινόμενον παρά τήν θέλησίν μου. ώς έν μυθι
στορήματα ναί, ναί, πρέπει νά παίξητε μυθιστό
ρημα άπδ τοΰ πρώτου κεφαλαίου μέχρι τοΰ 
τελευταίου.

— Εΐμεθα σύμφωνοι!
Καί σφίγξαντες τάς χεΐράς ήσπάσθησαν άλ

λη λους.
— Συγχωρήσατέ μοι άκόμη μίαν έρώτησιν, 

είπεν δ γέρων· είσθε θρήσκος;
— θρήσκος; δηλαδή, άν πρέπη νά ομιλήσω 

είλικρινώς . . .
— *0/1;  ήρώτησεν ό γέρων γελών.
—

*) Γνωστόν είναι δτι οί στρατιώται τοΰ Σοδιέσκη, 
τοΰ σωτήρος τή; Βιέννης, έφερον έπί τών ώμων με
γάλα; πτέρυγας.

— Πολύ καλά' καί έγώ ώς πρδς τοΰτο έχω 
ιδέας φιλελευθέρους, είπεν ό κ. Φέστεμβουργ· 
άλλ’ ή σύζυγός μου — ώ! έκείνη — θά τδ 
ίδήτε — θά ήναι έναντίον σας έάν δέν μετα- 
βαίνητε καθ’ έκάστην είς τήν λειτουργίαν καί 
έάν δέν έξομολογήσθε τούλάχιστον άπας τής 
έβοομάδος.

— Κακή βλέψις τοΰτο!
— Κακή βλέψις; Χά! Χά! Χά! είπε γελών 

δ γέρων· δσον ή μήτηρ θά σάς κατηγορή, το
σοΰτον θά σάς υπερασπίζεται ή θυγάτηρ μου, 
καί έπειδή ή σύζυγός μου έχει έτοιμον γαμβρόν 
διά τήν Βικτωρίαν, ένα άπδ έκείνους τούς ύπο- 
κριτάς, τδν όποιον προστατεύει δλαις δυνάμεσι, 
τοΰτο δΓ ύμάς είναι μεγίστη πιθανότης επι
τυχίας.

— "Ωστε πρέπει μέ κάθε τρόπον νά παίξω 
κωμωδίαν; ήρώτησεν δ κτηματίας, συλλογισμένος.

— Βεβαίως, μέ κάθε τρόπον, έάν θέλετε νά 
λάβητε είς σύζυγον τήν Βικτωρίαν.

— Καί δύναμαι νά βασισθώ είς τήν συνδρο
μήν σας;

— Βεβαιότατα, άπήντησεν ό γέρων τριβών 
τάς χεΐράς του· πολύ μέ διασκεδάζει αύτή ή 

ύπόθεσις· άλλά σείς πρέπει νά έκτελέσητε τδ ;· 
έργον σας μέ μεγάλην έπιτηδειότητα· μ’ εννο
είτε; ρωμαντικώς, δονζουανικώς — είς τδ φως 
τής σελήνης — μέ τήν κιθάραν — μέ τήν 
κλίμακα έκ μετάξης —

— Ίσως καί μονομαχίαν μέ τδν άντίζηλόν 
μου; ήρώτησεν ό Βαλεριανός.

— Τί λέγετε; άν έτίθεσθε έπί κεφαλής λη- 
σρικής συμμορίας; διέκοψεν αύτδν ό γέρων.

— Δέν μοι φαίνεται κακόν, άπήντησεν ό 
νέος· πολιορκώ τήν έπαυλίν σας — κάμνω 
έφοδον κατ’ αύτής — αρπάζω τήν δεσποινίδα 
Βικτωρίαν — τήν άπάγω —

— Ααμπρά! Λαμπρά! είπεν ό γέρων κατεν- 
θουσιασμένος ■ έχω ένα κόκκινον μανδύαν, πλα- 
τύν καί ώραΐον σάς τον δανείζω πρδς τοΰτο.

** *
Έν τω άναπαυτικφ τοΰ έν Κοσιόλκα μεγάρου 

έστιατορίω έκάθητο παρά τήν τράπεζαν ή οικο
γένεια Φέστεμβουργ. Άπό τών τοίχων έκρέ- 
μαντο μνημεία τοΰ άρχαίου πολωνικού μεγα
λείου, πανοπλίαι, θώρακες, περικεφαλαία·., ση
μαία·. έσχισμέναι, πτέρυγες άγγέλων παραδόξου 
σχήματος*),  ή προσωπογραφία ένδοξου πολε- 
μιστοΰ, ή είκών ωραίας γυναικδς μέ τήν κομψήν 
πολωνικήν καλύπτραν. Κατά τινα παράδοσιν ή 
είκών παρίστα τήν φιλόδοξον έρωμένην τοΰ 
ψευδο-Δημητρίου, Μαρίναν. Έπί κεφαλής τής 
τραπέζης έκάθητο ένώπιόν τοΰ άχνίζοντος καί 
αδοντος σαμοβαρίου δ κ. Φέστεμβουργ, έχων 
πρδ αύτοΰ γερμανικήν έφημερίδα· άριστερά. αύ
τοΰ ΐστατο ή σύζυγός του, μικρά στρογγύλη 
γυνή μέ ξανθήν κόμην καί έρυθράς παρειάς, 
καταγινομένη είς παρασκευήν τοΰ τείου· δεξιά 
δέ ή δεσποινίς Βικτωρία ήτοίμαζε τεμάχια άρτου 
μετά βουτύρου. Μέ βλην αύτήν τήν βλως πο- 
ταπήν έργασίαν της, ή ποιητική τάσις τής εύει- 
δούς κόρης έφαίνετο έκ τών ένδυμάτων της· 
έφόρει άλλοκότως κεκομμένον κοιτωνίτην, δπως 
φοροΰσιν αύτδν αί γυναίκες έν ταΐς είκοσι τοΰ 
ζωγράφου Βαττώ, ή δπως κατεσκευάζετο διά 
τήν φιλόκαλον μαρκησίαν Πομπαδούρ ή τήν 
Άδριανήν Αεκουβρέρ, τήν δυστυχή έρωμένην 
τοΰ άγριου Μαυρίκιου τής Σαξωνίας. Ή πλού
σια αύτής κόμη έπιπτε λελυμένη έπί τών 
ώμων της.

Πρδ τής θερμάστρας ΐστατο θερμαινόμενος 
δ κομψός ’Ιουδαίος Αεβής, ό έπιστάτης τοΰ κτή
ματος τοΰ κυρίου Φέστεμβοοργ.

— Τά νέα σου είναι σήμερον δλίγα, είπεν 
ό κύριος.

— "Ηθελα νά διηγηθώ καί άλλο τι είς τήν 
’Εκλαμπρότητα σας καί είς τήν σεβαστήν Κυ
ρίαν, είπεν ό ’Ιουδαίος άδιαφόρως κατά τδ φαι- 
νόμενον, άλλά ... δέν τό ένθυμοΰμαι τώρα.

— θά τδ ένθυμηθής, τω είπεν ή Κυρία, έν 
ω ή Βικτωρία έψαλλε ψιθυρίζουσα τεμάχιον 
’Ιταλικού μελοδράματος.

— Τό ηύρα, τδ ηύρα, άνακράζει αίφνης ό 
έπιστάτης μέ τοσαύτην δρμήν, ώστε ή Κυρία 
κρατούσα τεμάχιον ζακχάρεως τδ έρριψεν έκ τής 
ταραχής της είς τδ άγγεΐον τοΰ γάλακτος.

— Μ’ έτρόμαξες! . . .
— Μέ συγχωρεΐτε, εύγενεστάτη· τώρα τδ 

ενθυμούμαι, έξηκολούθησεν δ έπιστάτης- ή δε
σποσύνη Βικτωρία έπιθυμεΐ διδάσκαλον τής’Ιτα
λικής γλώσσης.

— Τής ιταλικής γλώσσης; έπαναλαμβάνει 
ή μήτηρ.

— Βεβαιότατα, παρετήρησεν ή Βικτωρία· 

χρειάζομαι τήν γλώσσαν ταύτην διά τήν μου
σικήν.

— Ηύρα λοιπόν ενα καλόν διδάσκαλον διά 
τήν εύγενεστάτην δεσποσύνην, είπεν δ’Ιουδαίος 
πλησιάζων έτι περισσότερον είς τήν θερμάστραν.

— Ελπίζω δτι είναι άνήρ ηλικιωμένος, 
είπεν ή μήτηρ^

— Είναι άνθρωπος σοβαρός, άλλ’ όχι ηλι
κιωμένος, άπήντησεν ό ’Ιουδαίος.

— Τότε δέν μάς κάμνει, παρετήρησεν ό 
πατήρ.

— Πολύ φρόνιμα! έπανέλαβεν ή μήτηρ.
Άλλά ή διωδία τών γονέων έξερεθίζει τήν 

άντίστασιν τής θυγατρός.
— Καί διατί όχι; ήρώτησεν αΰτη· έλπίζω 

δτι καί σύ καί ό πατήρ έχετε δλην τήν άπαι- 
τουμένην έγγύησιν εις τον χαρακτήρα μου, καί 
οέν χρειάζεται νά τήν ζητήτε είς τήν ηλικίαν 
τοΰ διδασκάλου.

— Βεβαιότατα, άπήντησεν ό πατήρ· άλλά...
— Έκτδς τούτου δέν έχομεν καί έκλογήν, 

διέκοψεν αύτδν ή κόρη ζωηρώς· πρέπει νά ήμεθα 
εύχαριστημένοι δτι έν γένει εύρίσκομεν διδά
σκαλον.

— Είναι ’Ιταλός; ήρώτησε πάλιν δ πατήρ.
— Βέβαια Ιταλός· άπήντησεν δ ’Ιουδαίος 

ύψών τούς ώμους του· πώς ήμποροΰσα άλλως 
νά τδν συστήσω; Είναι νέος άπδ πολύ καλήν 
οικογένειαν, πολύ καλά μορφωμένος, μέ ώραίους 
τρόπους, άλλά πολύ δυστυχής· δέν έχει άλλο 
είς τδ κεφάλι του παρά τήν δυστυχίαν του . . .

— Καί πώς είναι δυστυχής; έξηκολούθησε 
τάς έρωτήσεις του ό γέρων.

— Τοΰτο είναι μυστικόν, άπήντησεν ό έπι
στάτης καταβιβάζων τήν φωνήν του καί πλη
σιάζων εις τήν τράπεζαν είναι άπδ οικογένειαν 
εύγενή, άλλά μέ τήν έπανάστασιν έχασε δλα, 
καί τά κτήματά του καί τά πλούτη του, καί 
άναγκ,άζεται τώρα νά δίδη μαθήματα, ό καλός 
έκεΐνος νέος, διά νά συντηρήση τον έαυτόν του, 
καί τήν μητέρα του καί τά άδέλφια του . . .

— Τοΰτο είναι λαμπρόν, λαμπρόν! άνέκραξεν 
ή Βικτωρία. Πρέπει νά βοηθήσωμεν αύτδν τδν 
εύγενή νέον, καί έπειδή τοΰτο πρέπει νά γείνη 
χωρίς νά προσοληθή ή φιλοτιμία του, θά μέ 
δώση μαθήματα τής ’Ιταλικής· δέν είναι ουτω, 
πατέρα;

— Έάν ή μήτηρ ήναι σύμφωνος, άπήντησεν 
ό γέρων.

— Έάν δ πατήρ δέν ήναι έναντίος, είπεν ή 
μήτηρ.

Άμφότεροι οί γονείς εύρίσκονται άοπλοι 
ένώπιόν τών έτοιμοπολέμων καί νικηφόρων βλεμ
μάτων τής θυγατρός.

— Τότε θά φέρω έοώ τδν καλόν νέον, είπε 
ταχέως δ έπιστάτης δπως διαλύση πάσαν άμ- 
φιοολίαν.

— Καλά! είπεν δ πατήρ μειδιών πονηρώς.
— Καί τοΰτο δσον τάχιστα! παρετήρησεν 

ή κόρη.
— Αΰριον; ήρώτησεν ό Λεβής.
— Κάλλιον σήμερον άκόμη· είπεν όριστικώς 

ή Βικτωρία.
** *

Μετά μεσημβρίαν τδ ελκυθρον τοΰ Ιουδαίου 
Λεβή σταματά πρδ τής οικίας τοΰ κ. Φέστεμ
βουργ καί κατέρχεται έξ αύτοΰ μετά τοΰ Ιου
δαίου καί δ ’Ιταλός διδάσκαλος — ό κ. Βάλε- 
ριανδς Κοχάνσκης. "Οτε δέ είσήλθον είς τήν 
αίθουσαν οί δύο ξένοι, ό οικοδεσπότης δέν ήδύ
νατο νά κρατήση τδν γέλωτά του καί δπως μή 
προδοθή έρράπιζε τδν σκύλον του. Ό πονηρός 
’Ιουδαίος έπαρουσίασε τδν κ. Βαλεριανόν ώς 
τδν κ. Ιωσήφ Σκαρλάτην είς τήν οικοδέσποιναν,
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ήτις μετά συμπάθειας παρετήρει τόν πρό αύτής 
έν στάσει σεμνή ίστάμενον ώραΐον νεανίαν. Έν 
τοσούτω ή ζωηρά θαλαμηπόλος έσπευσεν εις τό 
δωμάτων τής Βικτωρίας καί τή ανήγγειλε τήν 
έλευσιν τοΰ ξένου.

— Είναι νέος ωραιότατος, τή είπεν.
— Είναι ξανθός; ήρώτησεν ή δεσποινίς, διευ- 

θετίζουσα τήν ξανθήν αυτής κόμην. Σημειωτέον 
δτι ή ^ωμαντική Βικτωρία άπεστρέφετο πάντοτε 
τους ξανθούς άνδρας.

— ’Όχι, είναι μαύρος, άπήντησεν ή υπη
ρέτρια.

'Η Βικτωρία άνέπνευσε· ρίπτει Ακόμη εν 
βλέμμα έπι τού κατόπτρου και τρέχει εις τήν 
αίθουσαν. '0 Βαλεριανός άφ’ ής στιγμής τή 
έδεσε τά παγοπέδιλά της ήτο πλέον σκλάβος 
της, άλλ’ δτε τήν είδε τώρα είσερχομένην εις 
τήν αίθουσαν έν δλη τή νεανική αύτής καλλονή, 
ένόμισεν δτι τήν είδε πρώτον ήδη· έμεινε δε 
τεταραγμένος, και άναυδος, μή γνωρίζων τί 
ν’ άπαντήση εις τήν μέλλουσαν αυτού μαθήτριαν, 
ήτις χαριέντως τον έχαιρέτισεν. Έν τή συγ
κινήσει του έψέλλισε διακεκομμένος λέξεις περί 
τής ωραίας πατρίδος του, περί τών δυστυχη
μάτων του, περί τής βαθυτάτης εύγνωμοσύνης, 
ήν ήσθάνετο έπί τή φιλική ύποδοχή έν τή οικία 
τοΰ εύγενούς πατρός της. Τότε ήλθεν εις έπι- 
κουρίαν του δ ’Ιουδαίος, δστις ήρξατο συζητών 
μετά τών γονέων περί τού πρακτικού μέρους 
τοΰ ζητήματος. 'Η Βικτωρία ήκουσε πόσον 
μέτριοι ήσαν αΐ Απαιτήσεις τού Ιταλού καί άνα- 
μιγνυομένη εις τήν συζήτησιν κατόρθωσε νά 
διπλασιασθή ή αμοιβή του. ' Η μήτηρ δάκνει 
τά χείλη της, ό πατήρ μειδιά, ό διδάσκαλος 
ευχαριστεί μεθ’ ύποκλίσεως.

— Πότε δφείλω ν’ άρχίσω τά μαθήματα; 
ήρώτησε τέλος.

— Αυριον, άπήντησεν ή Βικτωρία.
— Καί διατί δχι σήμερον; διέκοψεν ό πατήρ.
— Διότι σήμερον ό κ. Σκαρλάτης θά φιλο

ξενηθώ έν τή οικία μας, εΐπεν ή νεάνις. θά 
μείνετε εις τό γεύμα, κύριε· θά μάς διηγηθήτε 
περί ’Ιταλίας, περί Γαριβάλδη, περί τών προ
μάχων τής έλευθερίας —

Παρατεθέντος τοΰ τείου καί ή θυγάτηρ καί 
οί γονείς ήκουον μετά χαράς καί μάλιστα μετ’ έν- 
θουσιασμοϋ τόν κ. Βαλεριανόν διηγούμενον, δστις 
κατά καλήν του τύχην είχεν έπισκεφθή δλην 
τήν ’Ιταλίαν καί ώς έκ τούτου ούδέ άπαξ περι- 
ήλθεν εις αμηχανίαν. Μετά ζωηρών χρωμάτων 
ώμιλησε περί Βενετίας, περί Φλωρεντίας, περί 
'Ρώμης· ώμιλησε περί Γαριβάλδη, ύφ’ δν, ώς 
εΐπεν, έπολέμησεν έν Σικελία — καί τέλος, 
άποκαλύπτων τον βραχίονά του έδειξε τήν πλη
γήν, ήν τω έπήνεγκεν άντίζηλός τις έν μονο- 
μαχίφ, καί ήν έξήγησεν ώς πληγήν λόγχης 
έπενεχθεΐσαν αύτω έν πεισματώδει καί αιματηρά

Οί δφθαλμοί τής Βικτωρίας έπληρώθησαν 
δακρύων. Γήν νύκτα δέ ώνειρεύθη ή ρομαντική 
νεάνις δτι ό Βαλεριανός ιστατο έπί προμαχώνας 
κρατών ξίφος έν χειρί, καί δτι πλησίον αύτοΰ 
ιστατο αύτή, σειούσα τήν τρίχρουν τής’Ιταλίας 
σημαίαν.

** *

Ή Βικτωρία μέ σκοπόν ώρισεν ώραν μετά 
μεσημβρίαν διά τό ιταλικόν μάθημα· διότι εύθύς 
μετά τό μάθημα παρετίθετο τό τέϊον, καί έκά- 
στοτε ό Βαλεριανός προσεκαλεΐτο νά παρακα- 
θήση· αύτός δέ έκάστοτε ήρχιζεν αποποιούμενος 
καί έπί τέλους ένέδιδε καί έμενεν. Έκεΐ δέ 
παρά τήν τράπεζαν έδιηγεΐτο περί ’Ιταλίας, καί 
άνεγίνωσκεν ένίοτε έκ τοΰ Δάντου ή τοΰ Άρι- 
όστου· πολλάκις δέ έψαλλε καί μετά τής 

Βικτωρίας διωδίας έξ ιταλικών μελοδραμάτων. 
'0 πατήρ έμειδία καθ’ έαυτόν, ή δέ μήτηρ 
εύρισκε καθ’ έκάστην τόν Ιταλόν έλκυστικώ- 
τερον. Καί ή Βικτωρία; Δέν ήδύνατο μέν νά 
έννοήση άκριβώς τό αίσθημά της, άλλ’ όσάκις 
τό ώρολόγιον Ανήγγειλε τήν έλευσιν τοΰ Βα- 
λεριανοΰ ή καρδία της έπαλλε σφοδρότερον.

Πολλάκις καί ό κ. Αεβής ένεφανίζετο έν 
τή οικία κατά τήν ώραν τού μαθήματος καί διά 
τής εβραϊκής αύτοΰ οξύνοιας παρετήρει μ’ εύχα- 
ρίστησιν τάς προόδους τοΰ προστατευομένου του 
καί πάσης έδράττετο εύκαιρίας, δπως έπαινέση 
αύτόν. Συγχρόνως δέ μετά ενθουσιασμού ώμίλει 
περί τοΰ ικανού κτηματίου κ. Κοχάνσκη, περί 
τοΰ προτύπου κτήματός του, περί τής άλωνι- 
στικής μηχανής καί τού άτμαρότρου αύτοΰ- ό 
δέ κ. Φέστεμβουργ μετά τοσαύτης κατανύξεως 
καί εύχαριστήσεος ήκουε τούς επαίνους τούτους, 
ώστε πολλάκις ό Βαλεριανός ένεβάλλετο εις 
ταραχήν καί Αμηχανίαν. Κατά τό μάθημα απέ
φευγε νά όμιλή μετά τής κόρης περί άλλου ή 
περί τής ιταλικής γραμματικής. "Οσιο δμως 
αύτός διετέλει προφυλακτικώτερος, τοσοΰτον 
έξήπτετο ή φαντασία τής νεάνιδος, ήτις προέβη 
μάλιστα καί εις σύνταξιν ημερολογίου. Τό ήμε- 
ρολόγιον είναι έν τω βίφ νέας κόρης ώς τις 
στήλη έμφαίνουσα δριον όπισθεν αύτοΰ τοΰ 
όρίου κεΐται ή άθωότης τής παιδικής καρδίας, 
έμπροσθεν δέ ό έρως.

(“Επεται ή συνέχεια.)

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΑΣ
ΤΟΥ

ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ.

Κατά τό εις τιμήν τών ναυτών τοΰ “Ναυάρχου 
Μιαούλη” παρατεθέν έν ‘Ραμλίψ παρά τήν ’Αλεξάν
δρειαν γεύμα, ό κ. Γεώργιος Κ. Κω νσταντινίδη ς 
απήγγειλε τό κάτωθι χαριέστατον ποίημα·

Άλυτες μου, σάν Αράξετε 
I σ’ αύτήν έδώ τήν πόλι,

δέν αίσθανθήκετε παλμό 
εις τήν καρδιά σας δλοι;

Τής ’Αλεξάνδρας τό ’ψηλό 
σάν ίδετε φανάρι, 

δέν σάς έφάνη ή σκιά 
πώς ήτο τού Κανάρη;

Παράπονο δέν ’κούσετε 
σιγά άπό τό κύμα, 

πώς στόλου δέν ή μπόρεσε 
νά γένη μαύρο μνήμα;

Αέγουν πώς σάν άράξετε 
άγέρας δέν φυσούσε· 

σέ αύρα μετεβλήθηκε . . .
Συγχώρησι ζητούσε! 

Συγχώρησε! γιατ’ αύτός 
μάς αρπαξ ’ό άγέρας 

τής ναυτικής παλληκαριάς 
τό ένδοξο τό γέρας! 

Άχ! δεύτερο θά είχαμε 
θρίαμβον Σαλαμίνας, 

αν έξαφνα δέν ’φύσαε 
ό άνεμος έκεΐνος!

Καλώς τα, τά δελφίνια μας, 
σ’ αυτό τό περεγιάλι· 

εις τήν θερμή μας πέσατε 
καί άνοικτή Αγκάλη.

Στά στιβαρά τά χέρια σας 
κρατείτε τό τιμόνι 

τοΰ μέλλοντος, καί εΐσθε σείς 
παρηγοριά σας μόνη.

Καλώς τα, τά ναυτόπουλα, 
τής θάλασσας σαμάρι!

’Απόγονοι τοΰ Κριεζή, 
Μιαούλη καί Κανάρη!

Σείς είσθε ή έλπίοα μας, 
σείς, δλο μας τό θάρρος.

Συλλογισθήτέ το καλά 
τό θειο αύτο βάρος!

Έάν έλευθερίας φώς 
εις τήν Έλλάδ’ Αστράφτη,

τό χέρι τό Ατρόμητο 
τό άναψε τού ναύτη.

Ελλάς καί Ναύτης είναι έν, 
Αχώριστο ζευγάρι,

χωρίς αύτον είν’ ή Ελλάς, 
σάν στή ξηρά τό ψάρι.

Πηγαίνετε εις τό καλό, 
Αδέλφι’ Αγαπημένα!

Μίαν εύχήν σάς δίδομεν 
μέ ’μάτια δακρυσμένα ■

"Νά ταξειδεύσετέ ποτέ 
μέ ολοκλήρους μοίρας, 

καί ςτολοκαύτες μέ δαυλό 
Κανάρη εις τάς χεϊρας!”

ΟΙ ΔΥΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΝΑΝΝΟΙ.
(Μετά είκόνος, όρα σελ. 109.)

Π
ΑΡΑΔΟΞΟΥΣ ιδιοτροπίας έχει ένίοτε ή 
φύσις, ή τοσοΰτον ώρισμένως καί κανο- 
νικώς πάντοτε λειτουργούσα. Μία τών 
ιδιοτροπιών της είναι παρά τοΐς άνθρώποις οΐ 

γίγαντες καί οΐ νάννοι. Καθώς ένίοτε βλέπομεν 
άνθρώπους άναπτυσσομένους σωματικώς ύπέρ τό 
σύνηθες δριον, ούτως άφ’ ετέρου παρουσιάζονται 
ήμΐν άνθρώπινα πλάσματα, τά όποια καίτοι κα- 
νονικώς άνεπτυγμένα, έχουσι σώμα πολύ τοΰ 
συνήθους ταπεινότερον. Τό περιεργότερον τών 
τελευταίων τούτων έτών παράδειγμα τής τοι- 
αύτης τής φύσεως ιδιοτροπίας παριστα ήμΐν τό 
ζεύγος τών ’.Αμερικανών νάννων, οιτινες περι- 
ελθόντες τήν Εύρώπην καί έπιδειχθέντες εις 
βλας τάς μεγαλειτέρας πόλεις, έτέλεσαν πρό τής 
εις ’Αμερικήν μεταβάσεώς των τόν γάμον των 
έν ’Αγγλία.

Οί δύο ούτοι νάννοι έπεδεικνύοντο έν Εύρώπη 
ύπό τό όνομα τού στρατηγού Μίτε καί τής 
μις Μίλλη, καί ώμοίαζον δύο ζώσας κούκλας. 
Έάν δλοι οί μέχρι τοΰδε έπιδειχθέντες νάννοι, 
μήδ’ αύτοΰ τοΰ διασήμου ναυάρχου Τόμ Πούς 
έξαιρουμένου, διεκρίνοντο έν μέρει διά τό δύσ- 
μορφον τοΰ ένός ή τοΰ ετέρου μέλους τού σώ
ματος ή διά τό περιωρισμένον τών διανοητικών 
δυνάμεων, παρά τοΐς προκειμένοις νάννοις Απ’ 
έναντίας τήν άκραν βλέπομεν κανονικότητα βλων 
τών μελών τού σώματος καί τό εύθυμον καί 
ζωηρόν τού χαρακτήρος. Ό στρατηγός Μίτε 
άγει ήλικίαν 22 έτών, έχει ύψος 22 δακτύλων 
καί βάρος 9 ώς έγγιστα λιβρών (ήτοι 3’/2 δκά- 
δων). Οί τρόποι του είναι λεπτοί, ή παράστασίς 
του Αξιοπρεπής καί τό γοργόν τοΰ πνεύματός 
του έμποιεΐ πράγματι θαυμασμόν. Χαριέστατος 
είναι δταν ψάλλη διά τής λεπτής αύτοΰ φωνής 
Αμερικανικά ασματα. “Η σύντροφός του, καί 

νΰν καί σύζυγός του μις Μίλλη, είναι ηλικίας 
18 έτών, έχει ύψος 19 Γ, δακτύλων καί βάρος 
μόνον 7 λιβρών. Τά χαρακτηριστικά τού προ
σώπου της είναι κανονικά καί εύειδή, οί οφθαλ
μοί της πλήρεις πονηριάς, ιδίως δμως 
διακρίνονται διά τήν ωραιότητα αί μι- 
κραί αύτής χεΐρες. ‘Η δίαιτα τών 
ούο τούτων μικροσκοπικών πλασμάτων 
είναι ή συνήθης παρ’ δλοις τοΐς άν- 
θρόποις, τά φαγητά τά αύτά ■ διά τήν 
σοκολάταν έχουσιν άμφότεροι προτί- 
μησιν.

Πρό τριών ήδη έτών ήσαν μεμνη- 
στευμένοι καί ώς τοιοΰτοι περιήλθον 
τήν Εύρώπην ύπό τήν οδηγίαν έπι- 
χειρηματίου τίνος ’Αμερικανού, δστις 
ούχί μικράς ώφελείας προσεπορίσθη έκ 
τής έπιδείξεως αύτών. ”Ηδη δμως, 
λήξαντος τοΰ συμβολαίου, έτέλεσαν. ώς 
εΐπομεν, έν ’Αγγλία τόν γάμον των, 
λαβόντες ώραΐα δώρα παρά τής αγγλι
κής Αριστοκρατίας, καί άπήλθον εις 
τήν πατρίδα των, δπως ζήσοσιν έκεΐ 
πλησίον τών συγγενών των. Λέγεται 
δτι διά τής άνά τήν ’Αμερικήν καί 
τήν Εύρώπην περιοδείας έξησφάλισαν 
Αρκούντως τον μέλλοντα αύτών βίον. 
Ισως δμως μετά παοέλευσιν έτών τι- 

νων έπιχειρήσωσι μετά τών τέκνων 
των νέαν περιοδείαν, άλλά ταύτην βε
βαίως δι’ ίδιον λογαριασμόν.

Η ΙΣΑΤΙΣ Η ΚΥΑΝΗ 

ΑΛΩΠΗΞ.

τών ζώων, τά 
όποια σπανιώτατα 

δύναταί τις νά ίδη ζών
τα έν τοΐς θηριοτροφείοις 
τής Εύρώπης, τού ό
ποιου δμως τό πολυτι- 
μότατον δέρμα είναι Αρ
κούντως γνωστόν έν τφ 
έμπορίφ είναι ή κυανή 
Άλώπηξ ή Ίσάτις 
(ώς καλείται έπιστημο- 
νικώς). Τό ζώον τοΰτο, 
δπερ ευρηται έν ταΐς 
χώραις τοΰ βορρά κα
λείται παρά μέν τοΐς 
Γροενλανδοΐς Τερενι- 
άκ, καί παρά τοΐς Σα- 
μοϊέδαις Ν όγα, φέρει έν 
τοΐς ζωολογικοΐς κατα- 
λόγοις τό λατινικόν όνο
μα Vulpes lagopus, καί 
τούτο ένεκα τών πυκνών 
αύτοΰ τριχών, τών σχη- 
ματιζουσών περί τούς πό- 
δας αύτοΰ είδος γούνας, 
προσφόρου διά τά κλίματα ένθα κατοικεί. Σπανι
ώτατα έμφανίζεται ή ίσάτις εις μέρη μεσημβρινά · 
τούτο δέ συμβαίνει μόνον όσάκις έκτακτος δριμύς 
χειμών τήν άποδιώκει πρός μέρη, έν οίς δύναται 
νά εύρη τήν τροφήν της. Προορισμένη να ζή έν 
χώραις ψυχραΐς ή ίσάτις έλαβε παρά τής φύ
σεως πυκνάς τρίχας, ήτις καθιστά αύτήν πολύ 
παχυτέραν παρ’ δτι πράγματι είναι. Τό μέγε
θος αύτής είναι μικρότερον τού τής κοινής άλώ- 
πεκος· οί πόδες αύτής είναι ταπεινότεροι, τό 
σώμα μακρότερον, ή κεφαλή μικρότερα, τά ώτα 

στρογγυλότερα, το ρόγχος δλιγώτερον οξύ, ή 
ούρά πυκνοτέρα καί ό χρωματισμός τών τριχών 
πολύ διαφορώτερος. 'II ίσάτις τό θέρος είναι 
φαιόχρους, μολυβδόχρους ή έλαφρώς καστανό-

ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΝΑΝΝΟΙ

Η ΙΣΑΤΙΣ. (Κυανή άλώπηξ.) 

χρους μέ χρωματισμόν κυανοΰν, τόν δέ χειμώνα 
καθαρός λευκόχρους, ώς οί αγροί, έν οίς διαι- 
τάται. ΈΙ μετάβασις δμως άπό τοΰ ένός εις 
τόν άλλον χρωματισμόν δέν γίνεται άποτόμως, 
άλλά βαθμηδόν. 'Ως έκ τούτου συνέβη πολ
λάκις οί θηρευταί ή οί περιηγηταί νά μή άνα- 
γνορίσωσιν εύκόλως τά ζώα ταΰτα, καί ν’ άπο- 
δώσωσιν αύτοΐς διαφόρους όνομασίας, οίον κυ
ανής Αλώπεκος, λευκής αλώπεκος, φαιοχρόου, 
πολικής, βραχώδους κ. τ. τ. Σήμερον δμως 
είναι άποοεδειγμένον δτι δλα αύτά τά είδη είσιν

εν καί το αύτό, τό ύπό τό όνομα ίσάτις 
γνωστόν.

Τά δύο δείγματα τοΰ περιέργου τούτου ζώου, 
τά όποια εύρίσκοντα ζώντα έν τφ ζωολογικοί 

τών Παρισίον κήπφ, συνελήφθησαν έν 
Ισλανδία· άλλ’ ή ίσάτις άπαντάται 

συχνότερον Ακόμη έν τή βορείω Σκαν
διναβική, έν Γροενλανδία, καί έν τή 
άρκτώα Σιβηρία. "Ένθα δέν καταδιώ
κεται το ζώον τοΰτο δέν φροντίζει νά 
δρύξη λάκκον, δστις νά τώ χρησιμεύση 
ώς κοίτη, άλλ’ άρκεΐται νά καχαφύγη 
όπισθεν βράχου ή θάμνου, δπου περι
μένει τήν λείαν του, συνισταμένην έκ 
μικρών πτηνών καί δρνίθων. Οσάκις 
οί λέμοι κατά χιλιάδας έν στίχοις 
πυκνοΐς διέρχονται τήν χώραν, σπείρον- 
τες έν τή διαβάσει αύτών τήν κατα
στροφήν, ίσάτιδες παρακολουθοΰσιν 
αύτούς καί έπαισθητώς άραιούσι τούς 
στίχους των καί οί λαγόποδες, αί 
πέρδικες, οί μικροί χαραδριοί, οί λά· 
ροι καί αί νήσσαι πίπτουσι συχνότατα 
θύματα καί αύτά καί αί φωλεαί των 
τών Αδηφάγων διωκτών των, τών ίσα- 
τίδων. Άλλως τε τά ζώα ταΰτα δέν 
είναι πολύ Αχλεκτικά ώς πρός τήν 
τροφήν καί έν έλλείψει ζώντων πτηνών 
καί ζώων καταβροχθίζουσι τά ύπό τών 
κυμάτων εις τήν παραλίαν έκβραζόμενα 
πτώματα. Μετά Ανήκουστου θρασύτη- 
τος εισχωρούσι μέχρις αύτών τών σκη
νών τών περιηγητών καί άρπάζουσιν 
ού μόνον τά τρόφιμα, άλλά καί σάκ-
κους, σκεπάσματα καί ένδύματα μάλ

λινα καί δερμάτινα. Ό 
φυσιοδίφης SlELLER καί 
οί δπαδοί του, δτε περί 
τά μέσα τοΰ παρελθόν
τος αίώνος ναυαγήσαντες 
είχον ριφθή έπί τής νή
σου Behring, ένθα καί 
ήναγκάσθησαν νά δια- 
μείνωσιν έπί εξ δλους 
μακρούς μήνας, ύπέφε- 
ρον ούκ δλίγον έκ τών 
έπιδρομών τών σαρκο
βόρων τούτων ζώων · 
μάτην έπροσπάθουν νά 
τ’ άποδιώξωσι διά πυ
ροβολισμών, διά παγί
δων, διά τοΰ φόνου τι- 
νων αύτών, απερ έξέθε- 
τον ώς παράδειγμα καί 
έκφοβισμόν εις όψιν τών 
συντρόφων των- τήν νύ
κτα αί άλώπεκες ήρ- 
χοντο πάλιν, μετετόπι- 
ζον τούς βαρείς λίθους, 
δι’ ών έκαλύπτοντο τά 
τρόφιμα, έδακνον τά χει
ρόκτια, τά ύποδήματα 
καί αύτά τά δέρματα, 
τά χρησιμεύοντα ώς 

κλινοστρωμναί τών περιηγητών.
Δικαίως επομένως θεωρείται ή ίσάτις ζώον 

καταστρεπτικόν, καί πολύ δεδικαιολογημένη θά 
ήτο ή κατ’ αύτών Θήρα, καί αν τό δέρμα των 
δέν ήτο έμπορικώς τοσοΰτον πολύτιμον πλήν 
τό δέρμα τών ίσατίδων είναι έμπόρευμα πλού
σιον καί κατά τόν ένεστώτα αιώνα ή Θήρα τού 
ζώου τούτου έλαβε μεγάλας διαστάσεις. ΈΙ 
Θήρα αυτή ούδεμίαν παρέχει δυσκολίαν, καθότι 
όλίγον άνεπτυγμένον είναι τό αίσθημα τής συν- 
τηρήσεως παρά τοΐς ζώοις τούτοις, τά όποια
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ένοΰσι πονηριάν μετ’ απερισκεψίας, τόλμην μετά 
δειλίας ■ λέγεται μάλιστα δτι οί Σαμοϊέδαι ούτε 
παγίδας καν μεταχειρίζονται προς σύλληψιν τών 
ισατίοων άλλά προβαίνοοσι διά τοΰ έξης τρόπου- 
'Όταν τδν χειμώνα ή γη καλύπτηται ΰπδ πα- 
χείας στρώσεως χιόνος, οί θηρευταί κρατούντες 
ισχυρά πτύα, κατεσκευασμένα έκ δέρματος τοΰ 
ρέννου, εξέρχονται είς Θήραν- άμα δέ άνακα- 
λύψωσι τήν είσοδον κοίτης τίνος τών ισατίοων, 
έσκαμμένης έν τή χιόνι, σημειοΰσι τήν διεύ- 
θυνσιν, άποκαλύπτουσι τήν κοίτην διά τών πτύων, 
συλλαμβάνουσιν άπδ τής ούράς τά ήμινεναρκω- 
μένα ζώα καί τοΐς θραύουσι τήν κεφαλήν κατά 
τοΰ πρώτου παρατυχόντος βράχου. Έν άλλαις 
χώραις συλλαμοάνονται αί ίσάτιδες διά παγίδων 
ή φονεύονται διά πυροβόλων οπλών.

Ό κ. Φ. Μαρτίνος ύπολογίζει δτι κατ’ έ'τος 
90 χιλιάδες δέρματα ισατίοων πωλοΰνται έν 
ταΐς εύρωπαϊκαΐς άγοραΐς. Τά δέρματα ταΰτα 
είσι δύο ειδών- τά μέν προερχόμενα έκ τής βο
ρείου ’Αμερικής είσί καθαρού λευκού χρώματος, 
τά δέ, άποστελλόμενα έκ Λαβραδώρ καί ’Αρ
χαγγέλου, είναι φαιόχροα μέ κυανοϋν χρωμα
τισμόν · τδ πρώτον είδος πωλείται άπδ 6 μέχρι 
15 φράγκων τδ δέρμα, το δεύτερον άπδ 45 μέ
χρι; 90 φράγκων χρησιμεύει δέ ή πολύτιμος 
αυτή γούνα είς κόσμημα μανδυών γυναικείων, 
σπανιώτερον δέ είς τάπητας καί πολυτελή σκε
πάσματα. "Ολα τά δέρματα δέν έρχονται είς 
τήν Εύρώπην- ζωηρότατον γίνεται δι’ αύτών 
έμπόριον μέ τήν Κίναν, ένθα άπδ τοΰ παρελ
θόντος ήδη αίώνος διά τοΰ δέρματος τής ίσά- 
τιδος περιεκοσμοΰντο οί μανδύαι τών μανδαρίνων. 
Εκτός δέ τούτου πολλά πωλοΰνται έπιτοπίως 
ή μεταφέρονται είς τάς 'Ηνωμένας τής ’Αμε
ρικής Πολιτείας. Τέλος δέ καί πλεΐσται δσαι 
κυαναΐ άλώπεκες άπόλλυνται άσκόπως γενό- 
μεναι βορά τών άετών, τών γοπών καί τών πυ- 
γάργων. Επομένως άνευ ύπερβολής δύναται τις 
νά ύπολογίση οτι αί κατ’ έτος καταστρεφόμεναι 
ίσάτιδες ανέρχονται είς 300 χιλ., καί φόβος 
είναι μή είς μικρδν χρόνου διάστημα έντελώς 
έςαφανισθή τδ είδος. Έάν διατηρήται είσέτι, 
οφείλεται τοΰτο είς τήν άκραν τοΰ ζώου γονι
μότητα- έκαστη θήλυς ίσάτις γέννα τδ έαρ άπδ 
οκτώ μέκρι δέκα μικρών.

Μ’ δλον τδ άπερίσκεπτον καί άνόητον αύτοΰ 
τδ ζώον τοΰτο εύκόλως έςημερούται συλλαμβανό- 
μενον έν μικρά, ήλικία, καί είναι επιδεκτικόν 
ανατροφής τίνος- είναι δέ καί συμβιβαστικόν 
άρκετά. Αί έν Παρισίοις ίσάτιδες ούδεμίαν 
ύπέστησαν βλάβην ή μεταβολήν έν τω χρωμα- 
τισμίϊ) κατά τδν περυσινδν έκτάκτως μαλακόν 
χειμώνα- άπ’ έναντίας όμως ίσάτιδες, διατη
ρούμενοι έν 'Ρωσσία έν δωματίω θερμαινομένω, 
έχρωματίσθησαν λευκαί κατά τήν αύτήν τοΰ 
έτους έποχήν, καθ’ ήν λευκαίνονται καί αί τρί
χες τών αγρίων άλωπέκων, τών περί τδν πόλον 
ένδιαιτωμένων. Βεβαίως τό περίεργον τοΰτο 
ζώον δεΐται πολλών έτι παρατηρήσεων καί με
λετών, καί ελπίς ύπάρχει, δτι αί έν Παρισίοις 
διατηρούμενοι ίσάτιδες θά ζήσωσιν άκόμη, δπως 
άποδειχθή άν πράγματι τά σαρκοβόρα ταΰτα 
ζώα άπόλλυσι μεταφερόμενα τήν δύναμιν, ήν 
έχουσι ν’ άλλάσσωσι χρωματισμόν κατά τάς δια
φόρους τοΰ έτους έποχάς.

Έν Λειψία τή 29/10 Λύγούστου 1884. 

^γ^^ξηκολουθει ή χαλαρότης καί απραξία 
ggf^|®S0v χρηματιστηρίοις, προκληθεΐσα, 

ώς γνωστόν, καί έκ τής χολέρας καί 
έκ τής γαλλο-κινεζικής διαφοράς καί τέλος καί 
έκ τού νέου νόμου περί τραπεζών έν Γερμανία. 
Οί κάτοχοι χρεωγράφων έζήτουν νά τά πωλή- 
σωσιν, άγορασταί δέ όλίγιστοι έπαρουσιάζοντο — 
αίφνης δμως ώς διά μαγικής ράβδου έπήλθε 
μεταβολή, διότι καί αί τράπεζαι δημοσιεύσασαι 
τούς ισολογισμούς των απέδειξαν δτι αί εργασία·, 
των είχον άποβή έπικερδεΐς, καί καλά προεκή- 
ρυξαν μερίσματα, καί αί περί άφθονου εσοδείας 
βλέψεις έπραγματοποιοΰντο καί αί έλπίδες έν 
γένει άνεπτεροΰντο. Έν τοσούτιρ καί έκ ΙΙαρι- 
σίων έρχονται εύφρόσυνοι άγγελίαι- ή οιένεξις 
μετά τής Κίνας συμβιβάζεται, καί ή χολέρα 
όσημέραι παύει. Μεγάλως ελκύει τό ενδιαφέρον 
τών χρηματιστηρίων καί ή ύπόθεσις τής διώ
ρυγας τοΰ Παναμά- διότι έν ω πολλαχόθεν διε- 
δίοετο δτι τά κεφάλαια τής Εταιρίας κατά τό 
ήμισυ ήδη είναι έξηντλημένα καί δτι αί έργα- 
σίαι ένεκα τοΰ νοσώδους κλίματος βαίνουσι λίαν 
βραδέως, ό ιδρυτής τής Εταιρίας Αεσέψ έν τή 
τελευταία τών μετόχων συνελεύσει τά πάντα 
παριστα ύπό τήν λαμπροτέραν καί ένθαρρυντι- 
κωτέραν δψιν, καί ποιεί έν τέλει παραλληλισμόν 
σπουδαιότατον μεταξύ τής διώρυγος ταύτης καί 
τής τοΰ Σουέζ, ής, ώς γνωστόν, ήτο έπίσης 
κατασκευαστής. — Έν Λονδίνο» άπετελέσθη 
ύπόθεσις, μεγίστην έχουσα διά τούς χρημα- 
τιστικοΰς κύκλους σπουδαιότητα—ή αιγυπτιακή 
συνδιάσκεψις. "Οσαι καί άν συνεδέοντο πρός 
αύτήν προσδοκία'., φαίνεται όμως, κατά τάς τε
λευταίας ειδήσεις, δτι ό σκοπός αύτής έντελώς 
άπέτυχε- μεταξύ τών προτάσεων τής ’Αγγλίας 
καί τών άξιώσεων τής Γαλλίας δέν έπήλθε συμ
φωνία. Άλλ’ ή ματαίωσις τής συνδιασκέψεως 
δέν έπηρέασεν, δσω ένομίζετο, κακώς τά χρη
ματιστήρια, είτε διότι τοιοΰτο περιεμένετο τό 
άποτέλεσμα, είτε διότι ό κόσμος παρηγορεΐται 
διά τοΰ λόγου του Γλάδστωνος, δτι ή σύμπνοια 
θά έπιτευχθή. Μόνον τά αιγυπτιακά χρεώγραφα 
εμενον χαλαρά. — Βαθεΐαν ένεποίησεν έν Βερο
λίνο» έντύπωσιν ή έκπτωσις τών μετοχών τοΰ τουρ
κικού μονοπωλίου τών καπνών έν ωπρό τινων μη
νών ή τιμή τών μετοχών τούτων έν τω χρηματι- 
στηρίφ τοΰ Βερολίνο» ήτο 112.75, σήμερον ση- 
μειοΰται αυτή είς τά 103- ώς αιτία αποδίδεται 
ή μεγάλη παρακαταθήκη καπνού, ή εορτή τοΰ 
ραμαζανίου καί τό λαμβάνον χώραν λαθρεμπό- 
ριον. Είναι αύται αί πραγματικοί αίτίαι, ή 
άλλαι τινές κεκρυμμέναι; Περί τούτου δέν δυ- 
νάμεθα ν’ άποφανθώμεν άπό τοΰδε οριστικώς.

Λ.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Ιήν παρελθοΰσαν έβδομάδα έληξεν έν Λειψία 
ό τελεσθείς διαγωνισμός τής Σκοποβολής. Τά 
άποτελέσματα ύπήρξαν λαμπρά, καί πλεΐστοι 
δσοι σκοπευταί διεκρίθησαν διά τήν άκρίβειαν 
περί τήν σκοποβολήν. Μεταξύ τούτων δέον νά 

συγκαταλεχθή ό πρίγκηψ τής Βαυαρίας Μαξι- 
μιλιανός Εμμανουήλ, αδελφός νεώτερος τής 
αύτοκρατείρας τής Αύστρίας, δστις έκέρδισε πέντε 
βραβεία καί έπηνέθη παρ’ όλων τών συναδέλφων 
του, χειροκροτηθείς ένθουσιωδώς δτε προσήλθε 
νά λάβη τά βραβεία έκ χειρός τοΰ Προέδρου τής 
'Εταιρίας. — Ησαν έν τοΐς σκοπευταΐς καί 
επτά αδελφοί έκ μικράς τίνος κωμοπόλεως τής 
Γερμανίας- τδ περίεργον δέν είναι τοσοΰτον δτι 
επτά μέλη τής αύτής οικογένειας προσήλθον 
σκοπευταί, άλλ’ δτι έκ τούτων οί μέν τρεις 
ήλθον εκ τής πατρίδος των, οί δύο δέ έξ ’Ασίας, 
ένθα διαμένουσι, καί οί άλλοι δύο έξ ’Αμερικής, 
ένθα πρδ έτών είσίν αποκαταστημένοι. Οί τέσ- 
σαρες εν τή ξένη ζώντες αδελφοί άπεφάσισαν 
εφετος να επισκεφθώσι τούς γηραιούς γονείς των 
καί άφ’ ού άπαξ εύρίσκοντο έν Γερμανία ήλθον 
καί μέχρι Λειψίας χάριν τοΰ διαγωνισμού. Οί 
έπιτυχέστερον σκοπεύσαντες έκ τών έπτά αδελ
φών ήσαν οι δύο ’Αμερικανοί, άπόδειςις τοΰτο, 
δτι εν ’Αμερική ή τών όπλων άσκησις ένεργεΐται 
πάντοτε μετά πολλής έπιμελείας.

Επειδή δέ περί σκοπευτών καί διαγωνισμού 
σκοποβολής ό λόγος, επιτραπήτω ήμϊν ένταΰθα 
ν’ άναφέρωμεν καί περί νέου "Ελληνος σκοπευ- 
τού, δστις περιποιεΐ αληθώς τιμήν είς τό έθνος 
ήμών. Είναι ούτος ό δεκαεπταετής υιός τού έν 
Παρισίοις διαμένοντος κ. Θεοδώρου Νέγρη Ιω
άννης, δστις έν τω τελευταίο» διαγωνισμό» τών 
Maisons Lafitte ελαοε το πρώτον βοαβείον 
είς τήν σκοποβολήν. Καί έν Άθήναις έτι ευ
ρισκόμενος ό νέος ούτος "Ελλην, παΐς άκόμη ών, 
έπανειλημμένως έβραοεύθη είς τούς διαγωνισμούς 
τής Εταιρίας τής σκοποβολής. Έν Παρισίοις 
δμως ή κατά 1G0 συναγωνιστών έπιτυχία του 
ύπήρξε τόσον λαμπρά, ώστε ό Πρόεδρος εγχει
ρίζουν αύτώ τό βοαβείον θερμότατα τόν συνε- 
χ«ρη, κα· τΦ είπεν δτι θά καταστή ό πρώτος 
σκοπευτής τοΰ κόσμου. Οί Γάλλοι, βλέποντες 
έξ άρχής ήδη δτι ό "Ελλην έμελλε νά τούς 
νικήση προσεκάλεσαν έζ διαφόρων μερών τηλε
γραφικό»; τούς εμπειρότερου; σκοπευτάς, δπως 
διαμφισβητήσωσι τώ "Ελληνι τήν νίκην, λόγιο 
τοΰτο εθνικής φιλοτιμίας- άλλά καί πάλιν ούδέν 
κατωρθυσαν καί τδ πρώτον βραοεΐον έλαβεν ό 
κ. Ιωάννης Νέγρη;.

Ό τελέγραφος μετέδωζεν ήμϊν τήν λυπεράν 
εϊδησιν, δτι τήν παρελθοΰσαν Τρίτην, 24/5 Αύ
γούστου, πυρκαϊά καταστρεπτική έξερράγη έν 
τοΐς άνακτόροις τών ’Αθηνών, άποτεφριόσασα τό 
πλεΐστον μέρος τοΰ μεγαλοπρεπούς έκείνου οικο
δομήματος. Μεγάλην κατέβαλαν οί πυροσβέσται 
και αί άρχαί πρός κατάσβεσιν τής πυρκαϊάς 
δραστηριότητα, άλλ’ ό σφοδρώς πνέων βορράς 
έματαιωσε τάς προσπάθειας. Τό λυπηρότερον 
δέ είναι δτι καί τινες πυροσβέσται καί στρατι- 
ώται έπεσαν θύματα τής γενναιότητα; αύτών έν 
τή περιστάσει ταύτη.

Ιά έν ’Αθήναις ανάκτορα έκτίσθησαν, ώς 
γνωστόν, δαπάνη τού οασιλέως τής Βαυαρίας 
Λουδοβίκου Α'., δστις ήθέλησε νά οίκοδομήση 
μέγαρον αξιοπρεπές διά τόν υιόν του ν0θωνα, 
τδν πρώτον τής Ελλάδος βασιλέα, καί δστις 
μόνος έξελέξατο καί τήν κατάλληλον πρός τοΰτο 
θέσιν. ΤΙ πρός οικοδομήν τών άναζτόρων κατα- 
βληθεΐσα τότε δαπάνη άνήλθεν είς 6 εκατομ
μύρια φράγκων. Τά άνάκτορα άποπερατωθέντα 
κατιρκήθησαν παρά τοΰ βασιλικού τής Ελλάδος 
ζεύγους έν έτει 1837. Τό οικοδόμημα τοΰτο, 
καίτοι σχετικώς νέον, έχει δμως ήδη καί τήν 
ιστορίαν του. Έν αύτιί» ύπεγράφη έν έτει 1843 
τό Σύνταγμα- έξ αυτού άπήλθε τδν .’Οκτώβριον 
τού 1862 τδ βασιλικόν ζεύγος διά τήν περιο

δείαν, έξ ής δέν έμελλε νά έπιστρέψη πλέον- 
αύτδ έδέχθη έν έτει 1S63 τδν νέον τών Ελ
λήνων βασιλέα, Γεώργιον Α'. έν αύτώ τέλος ι| 
έλαβε χώραν καί τό σπουδαιότατον διά τδ μέλ
λον τής πατρίδος ήμων συμβάν, ή γέννησις τού 
πρώτου "Ελληνος διαδόχου τή 18 ’Ιουλίου τοΰ 
1868. Μετά τήν έξωσιν τοΰ "Οθωνος τά άνά
κτορα τών’Αθηνών περιήλθον είς τήν κυριότητα 
τοΰ έθνους, τό όποιον δεόντως άπεζημίωσε τήν 
βαυαρικήν κυβέρνησιν. Κατά τήν μεσοβασιλείαν 
έτέθησαν ύπό τήν φρούρησιν ιδιαιτέρως έπι- 
τροπής, ήτις λίαν άξιεπαίνως διεξήγαγε τήν άνα- 
τεθεΐσαν αύτή έντολήν καί παρέδωκεν αύτά άνέ- 
παφα κατά τήν έλευσιν τοΰ νέου ήγεμόνος. Έπί
σης μέγας οφείλεται έπαινος καί είς τδν λαόν 
τής πρωτευούσης, δστις κατά τάς θυελλώδεις 
καί κρίσιμους μετά τήν έκθρόνισιν τοΰ "Οθωνος 
ήμέρας είς ούδέν προέβη κατά τής κατοικίας 
τοΰ βασιλέως ατόπημα, άλλά μετά τής ίδια- 
ζούσης τώ Έλληνικώ έθνει ύπερηφανείας καί 
μεγαλοψυχίας περιήλθεν δλας τάς αίθούσας, δλα 
τά δωμάτια, τάς αύλάς καί τούς διαδρόμους, 
τά πάντα παρατηρών, τά πάντα περιεργαζόμενος, 
άλλ’ άξιοπρεπώς, ήσύχως καί μετά θρησκευτικού 
ούτως είπεΐν σεβασμού, καί ούχί μετά τής 
αχαλίνωτου έκείνης καί χαμερποΰς αύθαδείας, 
μεθ’ ής έν άλλαις χώραις ό λαός παρεκτρεπό- 
μενος είς τοιαύτας περιστάσεις καταφέρεται κατά 
τών πραγμάτων, τών άνηκόντων είς τούς έξω- 
σθέντας ηγεμόνας.

Άγνοοΰμεν είσέτι όποΐαι αί διαστάσεις τής 
καταστροφής τοΰ πυρός · εύχομεθα μόνον ό τη- 
λεγράφος νά μετέδωκεν ήμϊν ύπερβολικήν τήν 
εϊδησιν.

Αίνιγμα 225.

Άπάνθρωπόν τινα, σκληρόν, άρχαΐον βασιλέα, 
Τούς ξένους θυσιάζοντα, τδ δλον μου εμφαίνει. 
Συνέλαβεν πλήν δυστυχώς τόν θειον "Ηρακλέα. 
Ούτως ήθέλησε σκληρά, άθλια Ειμαρμένη. 
Φόβος μέ έκυρίευσε, τδ ρόπαλον ώς είδον, 
Νά άφοπλίσωσι δ’ αύτδν τοΐς ύπηρέταις είπον, 
Κ’ είς θάνατον νά άγωσι- πλήν ούτος, διασπάσας 
Μετ’ εύκολίας τά δεσμά, ώρμησε μετά λύσσης 
Κατά τοΰ ύπηρέτου μου- τό ρόπαλον δ’ άρπασας 
Μ’ έφόνευσ’ δ άνίλεως καί τδν υιόν μ’ έπίσης. 
Πλήν σύ, άν θέλης, δύνασαι ζωήν νά μοί χαρίσης, 
’Αρκεί, ώ άναγνώστα μου, νά μέ διχοτομήσης. 
Τό πρώτον μου τό ήμισυ θά σοί παρουσιάση 
Ζώον τετράπουν εύηθες είς άκρον ■ δίχως άλλο 
θά μέ προσβάλλη τις πολύ, ούτως άν σ’ όνομάση. 
Είς άγγελον δέ τών θεών τό ήμισύ μου τ’ άλλο 
θά ϊδης αίφνης νά τραπή · πλήν συγκαταριθ- 

μοΰμαι
Κ’ είς τά λαμπρά φαινόμενα κί άρκούντως 

σ’ ένθυμούμαι.
Τδ πρώτον πάλιν ήμισυ άν θέλης νά χωρίσης 
Τετράπουν χυδαιότερον τοΰ άλλου θ’ άπολαύσης. 
Ταύτδ είς τ’ άλλο ήμισυ νά πράξης άν θέλησης, 
Ώς ιδιότητα άτμοΰ τότε θά μέ θαυμάσης. 
Άκέφαλον καί άμεσον άν τ’ δλον θεωρήσης, 
Άρχαΐον κ’ εύεργετικδν θεόν θ’ άναζαλύψης. 
Τέσσαρα μόνον γράμματα έζ τ’ δλου άν έζλέξης, 
Έμφανισθήσεται θεά τών μάλα έπισήμων 
Δύο δέ μόνον γράμματα άν στερηθή ή λέξις, 
Εύρήσεις δύο όργανα αισθήσεων χρησίμων. — 

Πλήν σέ ήνόχλησα πολύ, ώ λύτα μου, νομίζω. 
Παύω λοιπόν ήσύχασε- πλέον δέν σέ σκοτίζω.

Αίζ. Π. Βασιλειάδου, έν Τεργέστη.

Αίνιγμα 226.
Στά έλληνικά πελάγη

Είμαι νήσος τις μεγάλη.
"Αν τά δύο σύ ψηφία

’Αφαίρεσης τ’ αρχικά μου,
Νήσον θά μ’ ίδής καί πάλι

Καί ούχί πολύ μακράν μου.
Άλλ’ έάν τό πριν στοιχεΐον

Είς μικρόν σύ μεταβάλλης,
Τότε χαίρων τό στρουθίον

Καί πετοΰν θέ νά προσβάλλης-
ΙΊλήν τήν κάραν σύ άν θέλης,

"Ητις μένει, ν’ άφαιρέσης
Άπ’ τό μέσον μ’ ήδη σώμα,

θά γενώ θεά άμέσως
Καί εκ τοΰ Ζηνδς τδ δώμα

θά πετώ, καλέ μου λύτα,
Ταχυτέρα τής νεφέλης.

Δ. Φραγκόπουλος, έν Γαλαζίψ.

Αίνιγμα 227.
Τό πρώτον μου ποσότητα 

έμφαίνει, ώς ήξεύρεις-
Ώς μέλος τοΰ σού σώματος 

τδ δεύτερον θά ευρης-
Ώς όγκος δέ τδ δλον μου 

συνήθως απαντάται,
Πλήν ζών είς μέρη δροσερά 

έλεύθερον πλανάται.
Ν. Γ. Μουσοόρης, έν Βερδιάνσκα.

Πρόβλημα 228.
Σχηματισθήτω όνομα αρχαίου οασιλέως διά τών 

άρχιζών γραμμάτων ήρωος, άρχαίου ήγεμόνος, δστις 
ινα έζδιζηθή τόν φόνον τοΰ πατρός του έφόνευσε τήν 
ιδίαν αύτοΰ μητέρα, περιωνύμου ρήτορος, 9εοϋ, ασιανού 

> βασιλέως, ζριτοϋ τού Αδου, στρατηγού, Μούσης, άν
θρωπον , ού τό όνομα ήτο άπηγορευμένον νά προφέρη 
τι; έπί ποινή θανάτου, ζαί νομοθέτου.

Ό αύτός.

Πρόβλημα 229.

(Άριθμητιζόν.)

Έπωλήθη συγζομιδή σίτου 55/- ζυβιζών μέτρων 
πρός δραχμάς 23‘/2 τό έζατόλιτρον, έπί τή βάσει 
δείγματος άναλογοϋντος 79 χιλιόγραμμα ζαθ' έζατό
λιτρον, ζαί έπί τή συμφωνίφ νά έζπίπτηται ή τιμή 
άναλόγως τού βάρους, αν εύρεθή έλαφρότερον. Παρα- 
δοθέντος τού σίτου εύρέθη δτι έζύγιζε 77 μόνον χιλιό
γραμμα ζαθ’ έζατόλιτρον. Ζητείται α'.) ή ,άξία τοΰ 
παραδοθέντος πράγματος, ζαί β'.) τό παραδοθέν ποσόν 
είς χιλιόγραμμα.

Ίω. Κ. Γρούμπο;, έν Γαλαζίψ.

Πρόβλημα 230.
*ο**οί *ό* **οΰ*ο* έ*ί*η*α* *ή* *ό*α* 

*’ ού*εί*.
(Έλλείπουσι τά σύμφωνα.)

’Ιωάν. Ε. Άσαρίωτάζης, έν Γαλαζίψ.

Πρόβλημα 231.

Ό έ**αί*ω* *ι*ώ* **εί**ω* *οΰ ά*αί*40* 
*α*οΰ**ο*.

(Έλλείπουσι τά σύμφωνα.)
Ό αύτός.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αίνίγμ. 220. Αίνίγμ. 221.
Ό ερως. 0 τηλέγραφος.

Αινίγματος 222.
ΨΑΡΑ — ΑΡΑΨ.

Προβλήματος 223.
Π ατρίς
Ρ έα
Α ρης
- έρξης 
I ταλία
Τ ειρεσίας 
Ε λλάς
Λ άρισσα
Η ρα
Σ πάρτη.

Προβλήματος 224.
X. 1 = Χημεία.

"Ελι-ffai'· τά 207, 211 ή δεσποινίς θεοδώρα Βα- 
σιλειάδου έν Τύνιδι- τά 208, 209 ό κ. Γ. Μανι- 
δάζης έπίσης- τά 209—211 ό ζ. Γρ. Γ. Δρόσος έν 
Άλεξανδρεία- τά 213—215, 217—219 ό ζ. Λουζάς 
Στίνης έν Λάρναζι- τά 213, 217 ό ζ. Κοντουμάς 
έν Ζυρίχη- τά 213—215, 218, 219, 221, 222 ό ζ. Ίω. 
Κ. Γρούμπος έν Γαλαζίψ· τά 213, 215, 217 ή δε
σποινίς Έρ. Γ. Ζέρρου έν Προύση- τά 215, 217 ό 
ζ. Ε. Γεωργαντόπουλο ς έν Ίασίψ- τά 220, 223, 
224 δ ζ. I. Μ. Α. έν Λονδίνφ- τά 220, 222 ή Κυρία 
J. Υ. Gibson έν Swaynesthorpe τή;’Αγγλίας- τά 221, 
223 ό Κύριος J. Υ. Gibson έπίσης- τό 220 δ ζ. Έμμ. 
Σ ο λ ω μ ό ς έν Βουζουρεστίψ, ζαί τά 224 ή δεσποινίς 
‘Ελένη Ά9. Λύτσιζα έν Γαλαζίψ.

Κ. Σ. Κ. είς Ίάσιον. Εύχαριστούμεν- θέλομεν 
φροντίσει περί δσων γράφετε. — ζ. Μ. Γ. X. είς 
Ζιψί^η»’. Έλήφθη σημείωσις τής νέας διευθύνσεως.· — 
κ. II. Σ. εί; Κέρκυραν. Ποίημα μετ’ εύχαριστήσεως 
έλήφθη- Εσπερος έςαζολουθήσει άποστελλόμενος ύμΐν 
εί; II. — κ. Ν. Γ. Μ. είς ΒερΛάτσκα»·. Χειρόγραφον 
έλάβομεν · εύχαριστούμεν. Χρήσις αύτοΰ γενήσεται έν 
καιρφ εύθέτφ. — κ. Μ. Ί. είς ΚωΜτάι-rffar. Περι
κάλυμμα έστάλη ύμΐν πρό καιρού διά Βραΐλας- έλπί- 
ζομεν δτι μέχρι τοΰδε περιήλθεν εις χεϊρας ύμών. ΊΙ 
άςία αύτοΰ έλήφθη. — κ. A. Ν. είς Urincea. Τά 
τεύχη έστάλησαν αύθημερόν. — κ. Ί. Α. εί; ’Αθήνας. 
Έλπίζομεν διά τού παρόντο; τεύχους νά προσφέρωμεν 
τοΐς φίλοις άναγνώσταις τοΰ “ Εσπέρου” έν έκτάκτψ 
παραρτήματι καί έτέραν εικόνα τών ήρώων μας- άλλά 
δυστυχώς μέ δλας τάς προσπάθειας καί τά; έγκαιρους 
παραγγελίας ήμών, δέν ήδυνήθημεν νά προμηθευθώμεν 
είσέτι τά; αναγκαίας πρός τούτο φωτογραφίας. “09εν 
έπειδή και ύμεΐς ένδιαφέρεσθε είς τήν έξαζολούθησιν 
τών έκτάζτων παραρτημάτων, θέλετε μεγάλως συν
δράμει εί; τούτο τήν διεύθυνσιν, άποστέλλοντες, έάν 
σάς ηναι τούτο δυνατόν, τινάς τών προσωπογραφιών 
τών έπισημοτέρων ήρώων. (Σ. τ. Δ. Έάν τις τών 
ήμετέρων αναγνωστών ρίψη βλέμμα έπί τή; περικοπής 
ταύτης καί ηναι είς θέσιν νά φανη ήμϊν κατά τούτο 
χρήσιμος, βεβαιωθήτω δτι μεγάλας θά τψ ώφείλομεν 
χάριτας, άρκεϊ αί προσωπογραφίαι νά ώσι πισταί.)



112 ΕΣΠΕΡΟΣ. [‘Αρ. 79. I 13 Αύγούστου 1884.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ 50 Φ01Ν. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΤΘΤΧΣΤΣ ELSTER-STRASSE 19. LEIPZIG.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ. ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΔΟΤΑ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ £διά τής διώροφος 

Σουέζ), είς Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαίδ, Άδεν, Βομβάης, 
Κολίμβου, Πέναγγ καί Σιγγαπώρης τη α'. έκαστου μηνάς εις τάς 
4 μ. μ.

Εις Καλκούτταν διά Πόρτο-Σαίδ, Σουέζ, "Αδεν καί Κολόμβον τή 15 Ίανου- 
αρίου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 ’Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.

Επί τής γραμμής Τεργέστης-Βομβάης τά ατμόπλοια Οίλουσι διανύει 10 μιλιά 
τήν ώραν, μεταξύ δέ Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην εις τάς 4 μ. μ. είς 'Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμίον, Βρεντησίου, Πειραιώς, και διά 
Άγκώνος κτλ.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην από 10 ’Ιανουάριου) τή 6 μ. μ. 
είς Φιοόμιον , Κέρκυραν, Πάτρας, Κατάκωλον, Καλάμας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Τδ Σάββατον τή 2 μ. μ. είς Κωνσταντινούπολιν με προσέγγισιν είς Κέρκυραν 
καί Πειραιά· είτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τοϋ Εύξείνόυ Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοϋ Δουνάβεως.

ΕΙΣ ΤΓΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπδ τής 4 Ιανουάριου 
είς τάς 4 μ. μ. διά Άγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν’Αγκώνι διά Φιοόμιον 
καί έκ Φιουμίου),

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓ1ΉΤ0Τ. 'Εκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν 
Κέρκυρας (συγκοινωνία προς το Πόρτο-Σαίδ καί τήν Συρίαν).

διά Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης έβδο- 
μάδος.

(200

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσις καί τό Γενικόν 
Πρακτωρεϊον τοϋ αύστρο-ουγγρικοϋ Αόυδ έν Βιέννη (Scliwarzenberg-Platz άρ. 6).

//. DRUGULIN,
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LEIPZIG

PRINTER TYPEFOUNDER a£

FIRST PRIZES: PARIS 1867. PHILADELPHIA 1876. LEIPZIG 1879.

This establishment, founded 1829, is prefared to undertake the casting of type in all languages and the printing of plain or art 
works of all kinds in the most careful and prompt manner, at the most moderate terms. The cheaper rates at which compositors work in 
Germany, especially in Oriental languages, allow -works of that description to be set up in Germany; as the small cost of freight is thereby 
compensated for. Besides

V ORIENTAL WORKS
the proofs of which are carefully read by capable scientific men, whose services are at the disposal of the firm, another Speciality is the printing 
of works in Old Style with initials, head- and tail pieces on Dutch hand made paper.

Of the various languages, in which both the foundry and printing office are ready to work, the following may be more particularly enumerated:
x.
2.
3·
4-

Amharic 
Anglo-Saxon 
Arabic 
Aramaic 
Armenian

6. Assyrian Cuneiform
7. Aymara
8. Babylon. Cuneiform
9. Bengalee

xo. Black Letter 
Xi. Bohemian 
12. Brazilian

13. Bulgarian
14. Burmese
15. Coptic
10. Cyprian
17. Cyriilian
18. Danish
19. Demotic
20. English
2Γ. Estrangelo
22. Ethiopjc
23. Etrurian
24. Finnish

25. French
26. Georgian
27. Glagolite
28. Greek (Anc. and Mod.)
29. Greek Lapidary Type
30. Cuaranian
31. Hebrew
32. Ancicnt-Hebrew
33. Hieratic
34. Hieroglyphic
35. Hindustani
36. Hungarian

gj. Illyrian
38. Italian
39. Jewish Script-type
40. Kawi
41. Lettie
42. Lithuanian
43. Malay
44. Mandchoo
45. Median Cuneiform
46. Mexican
47. Nestorian
48. Norwegian

4Q. Palmyrene
50. Pehlwi
51. Persian
52. Persian Cuneiform
53. Phoenician
54. Polish
55. Portuguese
56. Rabbinical
57. Runic
58. Russian
59. Samaritan
60. SanskriL

61. Semitic German
62. Servian
63. Sind
64. Spanisn
65. Swedish
66. Syriac
67. Tartar
68. Thibetan
09. Turkish
70. Walloon
71. Wend
72. Zend

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ
KAI

ΤΑ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ.

θεολογία τοϋ ΣωκράτονΓ. Τύ περί πρό
νοιας δόγμα.

Πραγματεία γαλλιστί συγγραφεϊσα 

ύπό

ΓουΦταύου Δ’ ’ΕΐχΟαλ.

ΈξελληνιαΟεΐσα δε μετά προσθήκης 
έν παραρτήματι των ’Απομνημονευ

μάτων τοϋ Ξενοφώντος 

ύπδ

12ΑΝΝ0Τ Ν. ΒΑΛΕΤΤΑ.

Τιμή Μάρκ. 6.

by cutting new type for foreign languages, we are constantly increasing the number of our fountsBy constant purchase and also
and at present possess f8j Oriental\ 205 Gothic, 394 Latin, a total of 784 different founts of type. In Latin and Gothic founts
toe have the special letters required for the Northern and Roman languages. Samples of printing together with estimates and designs will be 
furnished on application.

ΕΝΛΕΙΨΙΑι 1884.

W, DRUGULIN.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.

Έν τώ γραφεία» τοΰ ΕΣΠΕΡΟΙ' έν Λειψία (Elster-Strasse 19)
εΰρηνται καί τά έξης

Τόμος Α'.
Τόμος Β'.
Τόμος Γ'·

βιβλία·

τοϋ Έσπήοου, έτος 
τοϋ 'Έοπίρου, έτος 
τοϋ 'Etf.-tepov, έτος

1881—1882.
1882— 1883.
1883— 1884.

Άδετος μεν φο. 40 (χρ.) δεδεμένος φρ. 50 (χρ.).
“Άδετος μέν φρ. 40 (χρ.) δεδεμένος δέ φρ.
Άδετος μέν φρ. 40 (χρ.) δεδεμένος δέ φρ.

50 (χρ.).
50 (χρ.).

τοϋ Longfellow. (Μετά εικόνων.)Τό «ιίμα τον Χιαβάθα. Έκδ. 1883 φρ. 6.25. Μετάφρασις έμμετρος έκ τοϋ ’Αγγλικού 
Μιχαήλ ό 11αλαιολό)'ος, πρωτότυπον ιστορικόν διήγημα. Έκδ. 1883. φρ. 2.50.

Τά άνω βιβλία εύρίσκονται καί παρά τοΐς βιβλιοπώλαις, Κυρίφ Π. Σ αράντη, βιβλιοπωλείου Φοίνικος έν ’Αλεξάνδρειά, Κυρίφ Ί. Παπάδη έν Κωνσταν- 
τινουπόλει, Κυρίοις Ε. Δοσίω καί Σα έν Κερκύρφ, Κυρίφ Σ. Γράσσφ έν Θεσσαλονίκη, Κυρίοις Δεκίπρη καί Σ“ έν Σμύρνη.

Συντάκτης· Δρ. 1. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELBTER-STR. 19.

Χαρτοπωλείου · Β. ΣΙΓΙΣΜΟΤΝΔΟΤ έν Βερολίνψ, Φραγκοφόρτη καί Λειψίφ. — Τΰποις· Γ. ΔΡΟΙΤΌΥΛΙΝΟΤ έν Λειψία.

■ "·- V /Γ W1V

Ο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ.

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΤ. Τύπων Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΓ έν ΔειψΙ?.


