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ΑΡΙΩΝ Ο ΜΕΘΤΜΝΑΙΟΣ.

Ύπό ΤΤ. Ματαράγκα.

άρχαΐοι ινα παραστήσωσι τήν δύναμιν 
ής μουσικής έφαντάσθησαν διαφόρους 
,ύθους, οιτινες άρζούντως άποδεικνύουσι 

πόσον έτίμων τάς καλάς τέχνας καί τούς εις 
αύτάς διαπρέποντας. Τδ αίσθημα τοΰ καλού 
κατείχε τήν πρώτην έν τή καρδία των θέσιν, 
ή δέ δλη έθεωρεΐτο ώς δλως δευτερεύον, ού 
άνεμιμνήσκοντο μόνον είς τήν άπαίτησιν τοΰ 
στομάχου, ή δπως δι’ αυτής εύκολύνωσι τήν 
άπόλαυσιν τών ηθικών τέρψεων, έν αίς έν ταΐς 
πρώταις κατελέγοντο ή ποίησις καί ή μουσική. 
Διά τοΰτο έν τή άρχαιότητι καί τδ έσχατον 
χωρίον είχε τδ θέατρόν του, δπερ έκτίζετο συγ
χρόνως με τάς πρδς κατοικίαν οικίας. Διήρ- 
χοντο δ’ έν αύτώ ήμέρας δλας τής άνοίξεως καί 
τοΰ θέρους τερπόμενοι είς τήν ποιητικήν έκτύ- 
λιξιν τών μεγάλων έθνικών γεγονότων καί είς 
τά ασματα τοΰ χορού, άτινα ήσαν ή αρχή καί 
ή βάσις τών παλαιών δραμάτων.

Καί ταΰτα μέν δίκην προλόγου. Ήδη πρό
κειται νά εϊπωμεν όλίγας λέξεις περί τοΰ Με- 
θυμναίου ποιητού Άρίονος, δστις μετά τοΰ 
συγχρόνου του Τερπάνδρου προελείαναν τήν όδδν 
είς τήν κατόπιν αύτών άζμάσασαν διαπρεπή 
ποιητικήν τριάδα, τήν Σαπφώ, τόν ’Αλκαίον καί 
τήν Ειρήνην, οιτινες κοσμοΰσι διά λαμπρού ποι
ητικού διαδήματος άπαστράπτοντος έκ πέντε με
γάλων άδαμάντων τήν ώραίαν καί άφνειάν Λέ
σβον, ήτις διατηρηθεΐσα μέχρι σήμερον έλληνι- 
κωτάτη διακρίνεται διά τά φιλόμουσα αισθήματα 
τών ευφυών καί φιλέργων κατοίκων της.

'Ο ’Αριών ών ένταύτώ ποιητής καί μουσικός 
ώς πάντες οί αρχαίοι ποιηταί έζησε κατά τά 
700 πρ. Χρ. ’Ελάχιστα αύτοΰ έργα σώζονται 
μέχρι σήμερον ή μάλλον ατελή τινα αποσπά
σματα, τών όποιων ή γνησιότης αμφισβητείται. 
Είς τόν ποιητήν τοΰτον αποδίδεται ή έφεύρεσις 
ή μάλλον ή τελειοποίησις τού Διθυράμβου, 
δστις ήτο ποίημα πλήρες ζωηρότητος καί δυ- 
νάμεως ψαλλόμενον κατά τάς έορτάς τού Διο
νύσου, ού τίνος έξύμνει τά κατορθώματα. Τοι- 
ούτου είδους ποιήματα όλίγα έν τοΐς κατόπιν 
χρόνοις έγράφησαν, αί δέ νεώτεραι φιλολογία·, 
εν μόνον έχουσι νά έπιδείξωσιν άξιον λόγου, το 
τοΰ Ιταλού ποιητού Redi, έπιγραφόμενον "ό 
Βάκχος έν Τοσκάνη”, δπερ διακρίνεται διά τό 
ζωηρόν καί εύχαρι τής έκφράσεως, τόν ποιη
τικόν ένθουσιασμόν έν τή έςυμνήσει τών δια
φόρων ειδών τοΰ οίνου, καί διά τάς αλλεπαλ
λήλους θελκτικός εικόνας, αίτινες καθιστώσι τό 
ποίημα τοΰτο άμίμητον είς τό είδος του καί 
άνεκτίμητον κόσμημα τοΰ ιταλικού ΙΙαρνασσού. 
Έν τοΐς μετέπειτα χρόνοις ή σημασία τοΰ δι
θυράμβου έπεξετάθη, καί διά τοΰ ονόματος τού
του καλούνται μέχρι σήμερον τά σφοδρά καί 
ένθουσιώδη ποιήματα, άτινα φαίνονται ποιηθέντα 
έν στιγμή ποιητικής μέθης.

Έπί τής έποχής τοΰ ’Αρίονος έβασίλευεν 
έν Κορίνθφ ό Περίανδρος, δστις καταλέγεται 
μεταξύ τών έπτά σοφών τής άρχαιότητος. Ό 
τύραννος ούτος είτε έξ αντιζηλίας είτε μή δυ- 
νάμενος ν’ άνεχθή τάς παρεκτροπάς τοΰ ’Αρίονος 
έφυλάκισεν αύτόν πολλάκις καί τέλος τόν ήνάγ- 
κασε ν’ άπέλθη είς Σικελίαν, ένθα είς μουσικόν 
τινα αγώνα έλαβε τό γέρας. "Οτε κατόπιν έπε- 
βιδάσθη έν I άραντι έπί τίνος κορινθιακού πλοίου, 
δπερ ές ιδίων έναύλωσεν, οί ναύται άπεφάσισαν 
νά τον ρίψωσιν είς τήν θάλασσαν ινα διανεμη- 
θώσι τούς θησαυρούς του. Μαντεύσας δμως τούς 
σκοπούς των τούς ίκέτευσε καί ύπεσχέθη νά 
τοΐς δώση πάντα δσα είχεν άρχει νά τώ χαρί- 

νωσι τήν ζωήν. Άλλ’ έκεΐνοι έμειναν άκαμπτοι 
καί τόν διέταξαν ή νά φονευθή ίδιοχείρως άν 
ήθελε νά τδν θάψωσιν, ή νά πέση είς τήν θά
λασσαν. Ήδη δέν έχομεν ή ν’ άκολουθήσωμεν 
τόν χαριέστατον καί άφελέστατον 'Ηρόδοτον, 
δστις διέσωσεν ήμϊν τάς όλίγας περί ’Αρίονος 
πληροφορίας. Εις τοιαύτην αμηχανίαν περιελθών 
ό Άρίων τούς παρεκάλεσεν, επειδή ή άπόφασίς 
των ήτο άμετάκλητος, νά τδν άφήσωσι νά σταθή 
είς τά εδώλια τού πλοίου φορών τά καλλίτερά 
του ένδύματα καί νά ψάλη, προσθέσας δτι θά 
έφονεύετο μόνος μετά τό τέλος τοΰ άσματος. 
Οί ναύται έδέχθησαν τήν πρότασίν του. καθότι 
έμελλον ν’ άκούσωσι τδν έξαίρετον άοιδόν, καί 
άφήσαντες τήν πρύμναν συνεσωρεύθησαν είς τό 
μέσον τοΰ πλοίου. Τότε ό Άρίων ένεδύθη τά 
κάλλιστα τών ένδυμάτων του. έλαβεν είς χεΐρας 
τήν κιθάραν, έστη όρθιος έπί τών εδωλίων καί 
έψαλε τον δρθιον λεγόμενον σκοπόν, μελφδίαν 
ένθουσιώδη καί παροξυντικήν, καί αφού έτελείω- 
σεν έρρίφθη είς τήν θάλασσαν μετά τών ένδυ
μάτων του. Καί τδ μέν πλοΐον έξηκολούθησε 
τόν δρόμον του, έκεΐνον δέ, ώς λέγεται, δελφίν 
τις έλαβεν έπί τής ράχεώς του καί τόν έφερεν 
είς τδ άκρωτήριον Ταίναρον. Έκεΐθεν ό’Αρίων 
έπορεύθη είς Κόρινθον φορών τά ίδια ένδύματα 
καί φθάσας διηγήθη όσα τώ συνέβησαν. Άλλ’ ό 
Περίανδρος ούδέν πιστεύσας τόν έφυλάζισε καί 
διατάξας νά τδν φυλάττωσιν άγρύπνως περιέ- 
μεινε τήν έλευσιν τών ναυτών. Άμα έφθασαν 
ούτοι είς τδν λιμένα τούς προσεκάλεσεν "να 
μάθη παρ’ αύτών τά περί τοΰ Άρίονος· έκεΐνοι 
δ’ άπεζρίθησαν οτι ήν σώος καί ύγιής είς τήν 
Ιταλίαν καί δτι κατέλειπον αύτόν είς Τάραντα 
πλουτοΰντα. Αίφνης δμως ένεφανίσθη ένώπιον 
των ό Άρίων μέ τά αύτά ένδύματα, τά όποια 
έφερεν δτε έπεσεν είς τήν θάλασσαν· τότε οί 
ναύται μείναντες έκθαμβοι δέν ήδυνήθησαν ν’ άρ- 
νηθώσι τδ άποδιδόμενον αύτοΐς έγκλημα. Εν
νοείται δτι ό Περίανδρος κατεδίζασεν είς θάνατον 
τούς αισχροκερδείς καί κακούργους ναύτας. — 
Έπί τής έποχής τού 'Προδότου, ώς αναφέρει ό 
ίδιος, έσώζετο εις τό Ταίναρον μικρόν άγαλμα 
χαλκοΰν παριστών τδν Άρίονα καθήμενον έπί 
δελφίνος. Τδ πιθανώτερον πάντων είνε δτι ό 
Άρίων ύπήρξεν ό έξοχώτερος κιθαρφδδς καί 
άοιδδς τής έποχής του, καί δτι, άν δέν έφεύρεν, 
έτροποποίησεν δμως σπουδαίως τον διθύραμβον 
ζών έν Κορίνθφ έν τή αύλή τού Περιάνδρου, 
καί δτι έν Κορίνθιρ κατ’ άρχαιοτάτην έτι έποχήν 
έκαλλιεργήθη τό είδος τούτο τής ποιήσεως, τδ 
ποιητικώτατον καί όργιαστικώτατον.

θά ήδιζούμεν τήν μνήμην τού Άρίονος άν 
ήθέλομεν εϊτε έν πρωτοτύπφ εϊτε έν μεταφράσει 
παραθέσει ένταΰθα τό άποδιδόμενον αύτώ μακρόν 
άπόσπασμα, δπερ άναγινώσκομεν έν ταΐς συλ- 
λογαΐς τών άποσπασμάτων τών άρχαίων Ελ
λήνων λυρικών, διότι έξ αύτοΰ λείπει τό κύριον 
προσόν τής ποιήσεως, ή θερμότης τού αισθή
ματος, ήτις ιδίως χαρακτηρίζει τό είδος τής 
ποιήσεως, είς δ διεκρίθη ό διάσημος ούτος 
Αέσβιος ποιητής, ού ποιούνται μνείαν μετ’ έπαί- 
νων πολλοί τών άρχαίων, έν οΐς καί αύτός ό 
Πίνδαρος, δστις ήτο ό άρμοδιώτερος κριτής προ- 
κειμένου περί λυρικών ποιημάτων καί δστις βε
βαίως είχεν ύπ’ δψιν τήν συλλογήν τών ασμάτων 
τοΰ Άρίονος, τά όποια ούτος περιερχόμενος τήν 
Ελλάδα έψαλλεν είς έορτάς καί πανηγύρεις 
κατά τήν τότε συνήθειαν.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ

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

Μελέτη Ν. Διβάρη, ιατρού.

(Συνέχεια.)

ινα μή μαζροδομώμεν ύπενθυμίζομεν 
τροχάδην τήν Remusat, τήν λα- 

σαν παρά τής Ακαδημίας τδ χρυ- 
σούν μετάλλιον διά τδ "περί ανατροφής τών 
γυναικών” σύγγραμμα αύτής. Τήν άχώριστον 
τοΰ Rousseau, St. Lambert φίλην Hau- 
DEL0T, ής γνωσταί αί ποιήσεις καί τδ σύγ
γραμμα τδ έπιγραφόμενον " Mes pensees”. 
Τήν Sophie Guttermann τήν συγγράψασαν 
"Les contes moraux, Les caprices de l’amour 
et de l’amitie, Les soirees de Melusine” καί 
άλλα. Τήν La Roche συγγραφέα τής Asterie, 
τής Histoire des guerres civiles de Grenade, 
Le grand Scanderberg καί άλλων. Τήν Boc- 
Cage, τής όποιας τά έργα Le Paradis perdu, 
La mort d’Abel, La Colombiade et les Area
zones έθαυμάσθησαν παρά τού Fontenelle καί 
τού Voi.taike. Τήν Sand τής οποίας είς παν 
σπουδαΐον περιοδικόν δύναται τις ν' άπαντήση 
σπουδαιοτάτην πραγματείαν έπί μυρίων ποικίλων 
ζητημάτων καί τής όποιας αί συγγραφαί είναι 
τόσον πολλαί ώστε άπλούς αύτών κατάλογος θά 
έπλήρου ολόκληρον σελίδα. Τήν Dora d’Istria, 
ήτις δεκαπενταετής έτι μετέφρασεν έπιτυχέστατα 
γερμανιστί τήν Ήλιάδα· τήν συγγράψασαν κα
τόπιν ΙΙολιτικά, Ιστορίαν, Περιηγήσεις, μυθι
στορήματα καί μύρια άλλα, καί τή όποια ή 
Έλληνική Βουλή άπένειμε τδν τίτλον τής Έλ- 
ληνίδος πολίτιδος, τιμή ής ή πρώτη μεταξύ τών 
γυναικών ήξιώθη. Ιίροσθετέον δ’ έν παρόδω 
δτι καί περί τήν ζωγραφικήν έχει ικανότητα 
ού τήν τυχοΰσαν, δύο δέ τών εικόνων αύτής 
έκτεθεΐσαι έν τή έν ΙΙετρουπόλει εκθέσει έβρα- 
βεύθησαν ύπό τής Ακαδημίας.

Άλλ’ ινα μή καταχρασθώμεν τού χρόνου 
τού άναγνώστου κόψωμεν ένταΰθα τόν ήμέτερον 
κατάλογον, δστις θά έγίνετο λίαν μακρύς, ινα 
άναφέρωμεν είσέτι τινάς έκ τών γυναικών έζεί- 
νων, αίτινες διέπρεψαν είς τά στρατιωτικά.

Είς τούς άποτάτους αιώνας φέρων τδν νούν 
ένθυμεΐται πας τις τήν Σεμίραμιν, ήν αληθώς 
αγνοώ είς ποιαν νά κατατάξω θέσιν, διότι ού 
μόνον ώς στρατηγός κατέκτησε τήν ’Αρμενίαν, 
τήν Αίγυπτον, τήν Αιθιοπίαν καί δλην τήν μι- 
κράν Ασίαν μέχρι τών Ινδιών, άλλά καί έπε- 
νόησε καί άπετέλεσε γιγαντιαΐα έργα ώς τής 
Βαβυλώνας τά τείχη, τούς μαγευτικούς αύτής 
κήπους, τήν έπί τοΰ Εύφράτου γέφυραν καί άλλα. 
Ή δέ ζατάκτησις τών Βάκτρων, ή είς μόνην 
τήν στρατηγικήν αύτής ικανότητα δφειλομένη, 
έσεται μνημεΐον άφθιτον τής μεγαλοφυιας καί 
τών σρατηγικών αύτής σχεδίων.

Τίς δέ λησμονεί τήν Άρτεμησίαν ώς Ναύ
αρχον κατά τήν έν Σαλαμΐνι ναυμαχίαν; "Αν 
απαντες οί Πέρσαι είχον τό θάρρος νά πολεμή- 
σωσιν ώς αύτή, οί μέν ήμέτεροι θά έπλήρωνον 
πολύ άζριβωτέραν τήν νίκην, έκεΐνοι δέ δέν θά 
έδιδον άφορμήν νά λεχθή δτι κατά τήν ναυμα
χίαν εκείνην "οί μέν άνδρες έφέρθησαν ώς γυ
ναίκες, αί δέ γυναίκες ώς άνδρες”. Ή Mar
guerite de Valdemar είναι λίαν γνωστή ώστε 
νά μαζρηγορήσωμεν έπ’ αύτής. Καλλονή έξι- 
διασμένη, θάρρος δέ ενέργεια ζαί δραστηριότης 
μεγάλου άνδρός ήσαν τά διακρίνοντα τήν έξοχον 
αύτήν γυναίκα. Ή κατά τού Albert έκστρα
τεία καί ή παντελής αύτοΰ κατατρόπωσις μαρ- 

<

τυροΰσι τά λεχθέντα. Τίς τών μεγάλων τοΰ 
κόσμου στρατηγών δέν ώχρια απέναντι τής 
Jeanne d’Arc; ό μεγαλείτερος τών στρατηγών 
τής Αγγλίας δ Talbot, ό καί Άχιλλεύς τής 
Άλβιόνος έπικληθείς, έρριψε κατησχη μένος τά 
δπλα άπέναντι αύτής έν τή κατά τήν Orleans 
μάχη, καί μία ολόκληρος Γαλλία οφείλει τήν 
έλευθερίαν της είς μίαν γυναίκα! ό δέ Κάρολος Β'. 
ήκολούθει πειθηνίως τδ πύρ καί σίδηρον έκ- 
σφενδονίζον αύτής βλέμμα.

'Η Marguerite d’Anjou δέν διήνυσε τον 
βίον αύτής άπαντα είς νικηφόρους εκστρατείας; 
Τοΐς πάσιν είναι γνωσταί αΐ ένδοξοι νίζαι άς 
ένίκησεν έπί κεφαλής τού στρατού αύτής κατά 
τδ St. Alban, Northampton καί Wakefield.

I lap’ αύτή άπαντώμεν τήν Anne de France 
ήτις ού μόνον διφκησε τό κράτος άντικαθιστώσα 
τδν Κάρολον Η', μετά περίσζεψιν φρονήσεως 
ζαί ίκανότητος ού τής τυχούσης, άλλά καί έξε- 
στοάτευσεν αύτοπροσώπως κατά του Δουκος τοΰ 
Orleans τοΰ μετά ταΰτα βασιλεύσαντος υπό τήν 
επωνυμίαν Λουδοβίκου τοΰ IB', καί κατετρόπωσε 
καί ήχμαλώτισεν αύτόν.

Ού μακράν ταύτης βλέπομεν τήν Jeanne 
HeiiiQUIER άναπτύξασαν δραστηριότητα, καρτε
ρίαν, θάρρος ζαί πνεύμα στρατιωτικόν άπαρά- 
μιλλον κατά τδν μεταξύ αύτής καί τού Δουκός 
Ίωάννου πόλεμον, πεσοΰσαν δέ πτώσιν ήρωΐδος 
κατά τήν πολιορκίαν τής Ί’όζης.

Είναι άρα γε άνάγκη νά ύπενθυμισωμεν τας 
Σπαρτιάτιδας γυναίκας, τήν ήμετέραν Βουβου- 
λίναν, τάς Σουλιωτίδας ζαί έν γένει άπάσας τάς 
γυναίκας έζείνας τής ήμετέρας έπαναστάσεως, 
αίτινες διά τδν έρωτα πρδς τήν ΙΙατρίδα, τδ 
θάρρος ζαί τόν ήρωϊσμδν των δοξάζουσι τδ ' Ελ- 
ληνιζδν όνομα;

Άλλ’ είς τήν Πολιτικήν διέπρεψαν γυναίκες; 
Τδ πλήθος τών διαπρεψασών έν τώ δυσκόλφ 
τούτφ σταδίφ άπαντα "Ναι”, διότι είναι ζαί 
τδ μόνον, τδ όποιον τδ " Έλέφ θεού” ζληρονο- 
μιζδν δίκαιον, καί ή έν άναζτόροις γένεσις άφη
σαν έλεύθερον έν μέρει είς τάς γυναίκας! Όποια 
τφόντι άντίφασις! Η γυνή, ή ύπηρετιζή, ή 
τού αδτενεργού καί αύτοθύμου στερουμένη, 
δικαιούται νά διαχειρίζηται τάς τύχας ολοκλήρου 
λαού, διότι έλιζνίσθη έν βασιλείω λίζνφ!! “Έχει 
άρά γε τόσην μαγικήν δύναμιν ή πορφύρα, ώστε 
τδ άτε λές τοΰτο δν, τδ κατά ποσδν ζαί ποιόν (:!) 
διαφέρον τοΰ άνδρός, νά τδ μεταδάλλη είς δν 
τέλειον, αύτενεργόν καί αύτόθυμον; Ναι, είσίν 
ήναγκασμένοι ν’ άπαντήσωσι γελοίως οί τά μικρά 
περί γυναικός φρονοΰντες, διότι άλλως δέν θέ- 
λουσι δυνηθή νά δικαιολογήσωσι τδν μακρόν 
κατάλογον τών γυναικών τών διαπρεψασών έν 
τφ σταδίφ τούτφ, έξ ού έπιτραπήτω ήμϊν ν’ άνα
φέρωμεν τάς έξής· Τήν Μαργαρίταν τής 
Αύστρίας, ήτις διορισθεΐσα ύπδ τού Μαξιμι- 
λιανού διοικήτρια τών Κάτω Χωρών, άνέπτυξε 
νοημοσύνην άπαράμιλλον, προστατεύσασα τάς 
τέχνας, τήν βιομηχανίαν ζαί τά γράμματα. ΙΙα- 
ραστάσα δέ ιός πληρεξούσιος είς τάς συζητήσεις 
τής Cambrai, συνωμολόγησε τήν συνθήκην τοΰ 
1508 μετά τοΰ Καρδιναλίου Αμβροσίου καί τήν 
τού έτους 1529 μετά τής Λουίζας τής Σαβοΐας.

Ιήν Άνναν τής Αγγλίας, κατά τήν βα
σιλείαν τής όποιας αί τέχναι καί αί έπιστήμαι, 
και έν γένει ή αγγλική φιλολογία, έφθασαν εις 
τδν υψιστον αύτών βαθμόν. Ήτο αΰτη ό Περι
κλής τής Άλβιόνος. ΊΙ σύνεσις, ή βαθύνοια 
και ή περί τήν πολιτικήν οξυδέρκεια αύτής ήσαν 
άπαράμιλλα, κατά δέ τήν συνθήκην τής Ούτρέ- 
χτης ή γνώμη της ήτο ή διαθέσασα τά τής 
Εύρώπης βλης.

Ιήν Μαρίαν θηρεσίαν, αύτοκράτειραν τής 
Αύστρίας καί βασίλισσαν τής Ουγγαρίας, ήτις 

ύπήρξε πρότυπον άνάσσης. Αύτη διά τοΰ πνεύ
ματος, διά τής περινοίας καί τής πολιτικής οξυ
δέρκειας της ήδυνήθη ν’ άντιμετωπίση τόσους 
τοΰ θρόνου μνηστήρας, τδν <1>ριδερΐκον τής ΓΙρωσ- 
σίας, τον βασιλέα τής 'Ισπανίας, τδν τής Γαλ
λίας, τόν δούκα τής Βαυαρίας, καί νά έπανα- 
φέρη τήν τάξιν καί τήν εύημερίαν έν τή χώρα 
αύτής, ύποστηρίξασα τάς τέχνας, τήν γεωργίαν, 
τά γράμματα καί έν γένει παν ο,τι συνέτεινεν 
είς το μεγαλεΐον καί τήν πρόοδον τοΰ κράτους 
αύτής.

Τήν 'Ρολάνδην, ήτις παρά ταΐς μεγάλαις 
αύτής φιλολογικαΐς γνώσεσι, έφερε οιακεκριμένην 
νοημοσύνην καί δεξιότητα πολιτικήν. 'Ως ή 
ψυχή θεωρουμένη τών Γιρονοίνων μεθ’ ών ήνώθη, 
διηύθυνεν έπιτυχέστατα. καί έν καιροΐς χαλε- 
πωτάτοις έπ’ ονόματι τοΰ άνδρός αύτής τδ ύπουρ- 
γεΐον τών έσωτεριζών. Τά Απομνημονεύματα 
αύτής πολλάκις άνατυπωθέντα είσί τοΐς πάσι 
γνωστά.

Καί τέλος ινα μή μακρηγορώμεν άναφέρομεν 
τήν Αικατερίνην Β'. τήν έπονομασθεΐσαν καί 
ταύτην Σεμίραμιν τής Άρκτου. Άξια αυτή 
διάδοχος τοΰ Μεγάλου Πέτρου, καί παράτασις 
ούτως είπεϊν καί συμπλήρωσις τής διανοίας 
αύτοΰ άπετέλεσε τά μεγαλεπήβολα αύτοΰ έ'ργα. 
Κατέκτησε τήν Κριμαίαν, τήν Άζωφιζήν, τδ 
Κίνβουρν, τό Ίσμαήλιον τήν Πολωνίαν διφκησε 
μετά συνέσεως καί άνδριζής τώ δντι ρώμης, 
ύπεστήριξε τήν βιομηχανίαν, τά γράμματα, τήν 
γεωργίαν ζαί τάς τέχνας, φίλη δέ άκρα τοΰ 
Voltaire, τού D’Alambert καί τοΰ Diderot 
έθαυμάζετο ύπ’ αύτών, διά τό καθόλου ύπέροχον 
τοΰ πνεύματος αύτής ζαί τήν περί τήν Πολι
τικήν μεγαλοφυϊαν της ιδίως.

Γοιαύτα παραδείγματα δέν είναι άρκετά νά 
πείσωσιν, οτι ή γυνή άοίκως έθεωρήθη άνεπί- 
δεκτος ύψηλής μαθήσεως ζαί άζατάλληλος δι’ έργα 
άπαιτοΰντα πρωτοβουλίαν, θάρρος ζαί ρώμην σω
ματικήν ;

Άλλ’ οί φρονοΰντες τάναντία λέγουσιν δτι 
αί γυναίκες αύται είσίν έξαιρέσεις, φαινόμενα, 
ζομήται. Ημείς μετά τής φυσιολογίας, τής 
φιλοσοφίας καί τής 'Ιστορίας φρονούμεν τδ έναν- 
τίον. Καί ένόσφ οί δυστροποΰντες δέν έπιδει- 
ζνύουσιν ήμϊν διά συγκριτικών στατιστικών πι
νάκων τήν γνώμην αύτών (πράγμα αδύνατον 
διότι ουδέποτε ή γυνή άφέθη έλευθέρα νά συνα- 
γωνισθή τώ άνδρί), θέλομεν καί δικαιούμεθα νά 
πιστεύωμεν δτι είναι κανών.

<1>ρίττομεν άναλογιζόμενοι τόν έξανδραπο- 
δισμόν, είς δν παρά τοΐς άρχαίοις ζαί αύτοΐς 
μάλιστα τοΐς πεπολιτισμένοις λαοΐς, ήτο κατα- 
δεδιζασμένη ή γυνή. Είς τήν Λαζεδαίμονα αύτήν, 
όπου αί γυναΐζεις έζων βίον έλευθερώτερον, 
ούδεμία περί ανατροφής αύτών φροντίς, έκτος 
τής άφορώσης είς τάς ασκήσεις τοΰ σώματος, 
καί τοΰτο δπως καθιστάμενη αύτη ρωμαλαιο- 
τέρα, γίνη ικανή πρδς παραγωγήν ύγειών καί 
εύρώστων πολιτών.

Έν Άθήναις έπώλουν ζαί ήγόραζον αύτάς, 
ώς παν άλλο εμπόρευμα, διά νόμου δέ άπηγο- 
ρεύετο ταΐς γυναιξί πάσα διαχείρισις ή άγορά 
ή πώλησις αντικειμένου έχοντος άξίαν πλειο- 
τέραν μέτρου κριθής! άπεβλακούντο δέ αύται 
ζεζλεισμέναι έντός τών γυναιζώνων, ζαταγινό- 
μεναι εις τήν ύφαντικήν, τήν ποικιλτικήν ή τήν 
μαγειρικήν, καί τήν περιποίησιν τοΰ σώματος 
αύτών, ινα θέλγωσι τόν κτηνώδη αύτών σύζυγον!

Ποιου δέ ή συνείδησις δέν έπαναστατεΐ άνα- 
λογιζομένου δτι παρά τοΐς μεγάλοις έκείνοις 
άνδράσιν ύπήρχε τό έθιμον τού δανείζειν αύτάς, 
καθώς δανείζει τις οιον δήποτε άλλο άντικεί- 
μενον!

Παρά δέ τοΐς Έωμαίοις, δπου ό δίκαιος, ό 

αύστηρδς Κάτων άναφέρεται δανείσας τήν γυ
ναίκα αύτοΰ τώ Όρτενσίφ, τδ έθιμον τούτο 
προέβαινεν έτι περαιτέρω. Γυναίκα δανεισθεΐσαν 
καί έπανελθοΰσαν κατά τήν διάρκειαν τού έτους, 
έδικαιοΰτο νά κρατήση ώς {δικήν του ό τελευ
ταίος κάτοχος! Γνωστόν έπίσητ δτι διά νόμου 
άπηγορεύετο έκεΐ ταΐς γυναιξί τδ δικαίωμα τής 
κληρονομιάς.

Παρά δέ τοΐς βαρβάροις λαοΐς ή τύχη τής 
γυναικός είναι τι άπίστευτον. Εκτός τοΰ δτι 
ή γυνή είναι παρ’ αύτοΐς δούλη τοΰ άνδρός, 
καί οφείλει νά. τόν ύπηρετή, άναγινώσκουσα είς 
τούς οφθαλμούς αύτοΰ τήν θέλησίν του, νά 
τρώγη δέ κατ’ ιδίαν δ,τι έπερίσσευσεν έζείνφ 
καί νά τον ακολουθεί πεζή βαίνοντα έφιππον, 
άλλ’ είναι ούτος καί ό άπόλυτος κύριος τής 
ύπάρξεώς της, δυνάμενος νά φονεύση, νά πνίξη, 
νά. ρίψη αύτήν είς τούς κύνας διά τήν έλα- 
χίστην παρεκτροπήν!

Κατά τον μεσαίωνα, παρά τοΐς Σλάβοις ιδίως, 
ή γυνή ώφειλε νά καίηται ζώσα έπί τής πυράς, 
έφ’ ής έκειτο τδ πτώμα τοΰ άποθανόντος συ
ζύγου· άλλοίμονον δέ είς έζείνην, ήτις δέν συ- 
νεμορφοΰτο μέ το άγριον τούτο καί άπάνθρωπον 
έθιμον έξηυτελίζετο, περιεφρονεΐτο καί έμισεΐτο 
θανασίμως καί παρ’ αυτών έτι τών γονέων της, 
είς ους μετεδίδετο ή άτιμία! Άκόμη καί σή
μερον ύπάρχει τδ άπάνθρωπον τοΰτο έθιμον 
παρά τοΐς Ίνδοΐς έν δλη αύτοΰ τή είδεχθεΐ 
ισχύει. Κατά στατιστικήν τινα ύποβληθεΐσαν 
είς τήν βουλήν τής Αγγλίας μόνον έν Βεγγάλη 
ό άριθμδς τών άποθανουσών διά τού φρικώδους 
τούτου θανάτου γυναικών άνέρχεται άπδ τού 
1815 μέχρι τοΰ 1823 είς 5425 θύματα! Παρά 
τοΐς Ίνδοΐς συνηθέστατον είναι νά βλέπη τις 
γυναίκας έζευγμένας ώς κτήνη είς τάς άμάξας. 
Έν Νέα Ζελανδία καί αύτή ή μητρική στοργή 
είναι άγνωστος, καθότι θεωροΰσι καθήκον νά 
συνειθίζωσι τά τέκνα έξ άπαλών ονύχων νά 
περιφρονώσι τάς μητέρας! Έν Νουκαχίβα. έν 
καιρφ σιτοδείας αί γυναίκες χρησιμεύουσιν ώς 
τροφή είς τούς άνδρας! Τί δ’ εϊπωμεν περί τής 
άγιας εκείνης Συνόδου, έν ή συνεζητεΐτο άν ή 
γυνή έχη ψυχήν ή όχι;

Έν τοιαύτη λοιπόν κτηνώδει καταστάσει 
καταδικασθεΐσα ή γυνή ήδύνατό ποτέ νά βαδίση 
παραλλήλως τώ άνδρί καί νά άναδειχθή οΐα 
έκεΐνος; Βεβαιότατα όχι. Ιδ κατ’έμέ, άπορών 
διά τούς διαλάμψαντας τήδε κακεϊσε μεταξύ 
τών γυναικών φαεινούς άστερας, θαυμάζω πώς 
ή γυνή δέν άπεκτηνώθη έντελώς, καί τδ φαινό- 
μενον τούτο θά μοί ήτο άνεξήγητον άνευ τής 
εύφυοΰς παραβολής τοΰ Duiiay, είπόντος βτι 
"τδ γυναικεΐον πνεύμα είναι ώς ό Παράδεισος 
"τής Έδέμ, δστις παράγει καλλίστους καρπούς 
"άνευ καλλιέργειας”. (L'esprit de la femme 
est coniine le jardin de l’Eden, qui produit 
de fort beaux fruits, sans avoir besoin de 
cultivation.)

Τδ ον δμως έκεΐνο, τό όποιον γαλουχεΐ 
ήμάς, τδ όποιον διευθύνει τά πρώτα ήμών βή
ματα καί διά τής λεπτής καί αρμονικής φωνής 
διδάσκει ήμάς τάς πρώτας λέξεις- τδ δν, τδ 
όποιον άπομάσσει τά πρώτα ήμών δάκρυα καί 
άγρυπνεΐ παρά τώ λίκνω ήμών, καί τδ όποιον 
καλείται μήτηρ, δέν ώφειλε νά μένη έν τώ 
έξευτελισμφ καί τή καταστάσει έκείνη, είς ήν 
άδικοι καί άγνώμονες γενεαί άνθρώπων κατε- 
δίκασαν αύτό· καί ή γυνή τώ δντι εύρίσκεται 
σήμερον παρά τοΐς πεπολιτισμένοις έθνεσιν έν 
θέσει κατά πολύ βελτίονι έκείνης, είς ήν έμα- 
ραίνετο καί άπεβλακοΰτο.

(Έπεται τό τέλος.)
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Η ΙΟΥΛΙΑ ΡΕΚΑΜΙΕ.

ΤΙ τό κάλλος είναι καί έχέγγυον εύδαι- 
μονίας, τό ρητόν τούτο δεν έπραγμα- 
τοποιήθη έν τώ βίο* τής ’Ιουλίας Ί’ε

καμιέ. Έν τή εποχή αύτής, τή τοσούτον πλούσια 
εις καλλονάς, ήτο ή 'Ρεκαμιέ μία τών ώρα'.ο-

τοΰ έλέφαντος, ελαφρώς ροδόχρουν βϊβαμμένον. 
’Ιδίως χαρίεσσα ήτο ή έκφρασις τού προσώπου, 
διότι ποτέ μέν είχε αφέλειαν παιδικήν, άλλοτε 
δέ έπεστέφετο ύπό μειδιάματος ειρωνικού. Το 
ώραιότερον όμως μέρος τού προσώπου της ήσαν 
οι όφθαλμοί, περί τών όποιων είπε·? εις των 
ευφυών θαυμαστών της· "Ses yeux sont dou
bles d'ame.” Είχον οί οφθαλμοί της τό μυ-

\λλ’ ή τόσον εύειδής αϋτη γυνή ήτο ατυ
χέστατη εις τον γάμον της. Δεκαπενταετή μόλις 
οί γονείς της τήν υπάνδρευσαν μετά τού μαρκη- 
σίου Ί’εκαμιέ, πλουσιωτάτου τραπεζίτου, εχοντος 
τριπλασίαν αυτής ηλικίαν. Ίο συνοικέσιον τούτο 
δεν έξηγεΐται, άφ’ ου και ό πατήρ της ήτο αρ
κούντως εύκατάστατος. II ’Ιουλία Ι’εκαμιέ 
έγεννήθη τώ 1780 εις Λυών ό πατήρ της έλέ-

Η ΙΟΥΛΙΑ ΡΕΚΑΜΙΕ.

καί έισαίνετο ώς θεά πλανωμένη έπί νεφών — 
αίφνης εισήλθεν ό σύζυγός της εις τό δωμάτιον, 
ωχρός καί εις άκρον τεταραγμένος καί τή άνήγ- 
γειλεν ότι έχρεωκόπησεν καί 
ότι έντελώς είναι κατεστραμ
μένος· τήν παρεκάλεσε δέ νά 
δεχθή τούς προσκεκλημένους, 
όπως αύτος λάβη καιρόν νά 
δραπετεύση. ΊΙ ’Ιουλία ήτο 
κατά τήν αποφράδα έκείνην 
ήμέραν ύπέρ ποτέ ώραία, καί» 
ύπέστη τό φρικτον τής τύχης 
ράπισμα μετ’ άποραδειγματί- 
στου γενναιότητας. Ούδείς 
ήδύνατο νά έννοήση τί συνέβη · 
βραδύτερο·? όμως ώμολόγησεν 
ή ιδία, ότι ένόμιζεν οτι ώνει- 
ρεύετο καί ότι τά πάντα περί 
αύτήν ήθελον καταπέσει ώς 
διά μαγικής ράβδου. Γούτο 
καί συνέβη μετά τινας ημέρας, 
διότι καί τό ώραΐόν της μέ
γαρο·? ένοικιάσθη καί τά λαμ
πρά έπιπλα καί κοσμήματα 
όλα έπωλήθησαν έπί δημο
πρασία καί ή θεά δέν έπλα- 

έπί τών νεφών 
πεζή ώς πτωχός

άνορών τού αιώνός της θαυμαζομένη καί λα- 
τρευομένη. Τέλος όμως καί δι’ αύτήν έπήλθεν 
ή ώρα τού πειρασμού. Έν Coppet έγνώρισε

νάτο πλέον 
άλλ’ έβαινε 
θνητός.

Μεταξύ

τερών γυναικών, 
πρώτον ότι ήτο 
τώδης καί τέλος 
σύγχρονοι αύτής 
ευλύγιστος 
στήθος 
ή στάσι 
κόμη της 
σικούς βοστρύχους· ή ρις αυτής είχε τήν ελλη
νικήν ευθύτητα κα’ι τήν γαλλικήν λεπτότητα· τό 
στόμα της ήτο μικρόν, τά δέ χείλη πορφυρόχροα 
καί τρυφερότατα * οί δδόντες της ώς δύο σειραί 
λευκότατων μαργαριτών το χρώμα τού προ
σώπου της είχε τήν λευκότητα καί διαφάνειαν

ΙΙερί αύτής ήδύνατο νά λεχθή, 
αγαθή, είτα οτι ήτο πνευμα- 
δτι ήτο έξαισίως ωραία. Οί 
τήν περιγράφουσιν ώς εξής· 

ς, υψηλή μορφή· ώμοι, λαιμός καί 
πλαστικώτατα· τό παράστημα ηγεμονικόν· 
ς τής κεφαλής αύτής χαριεστάτη. Ή 

ήτο καστανόχρους καί έσχημάτιζε φυ-

στηριώδες πρίσμα, το όποιον στίλβει έν τώ άδά- 
μαντι καί ώς κεραυνός ενεργεί, διότι ή ’Ιουλία 
Ί’εκαμιέ είχε πνεύμα καί πνεύμα πολύ, δια- 
ψεύδουσα κατά τούτο τό συνήθως λεγόμενον ότι 
τό κάλλος συνοδεύεται ύπό ανοησίας. Άπόδειξις 
τής εύφυΐας της τρανοτάτη ήτο, ότι διετήρει 
σχέσεις φιλικωτάτας πρός τήν εύφυεστάτην γυ
ναίκα τών χρόνων της, τήν Κυρίαν Stael- έτι 
όμως ούσιωδεστέρα άπόδειξις είναι ή μαρτυρία 
τών συγχρόνων της Σατωβριάνδου, Μονμορανσύ, 
Αμπέρ κ. άλ. ΙΙερί αύτής ειπεν ή Κυρία Κρύ- 

δενερ ■ ή 'Ρεκαμιέ δύναται νά φέρη εις πειρασμόν 
καί αγγέλους, καί καλόν ήτο νά μή ήναι τόσον 
ώραία.

γετο Βερνάρ. 'Ο γάμος της έτελέσθη έν μέσιρ 
τού αναβρασμού τής γαλλικής έπαναστάσεως · 
ίσως δέ καί αύτος ήτο ό λόγος, δι δν οί γονείς 
της τοσούτον ενωρίς τήν υπάνδρευσαν. Βεβαι- 
ούται ότι ό σύζυγος της τήν μετεχειρίζετο πάν
τοτε ώς φιλόστοργος πατήρ· καί όμως κατόπιν 
οέν συγκατετέθη εις τό διαζύγιον, εις τό όποιον 
αύτή έπιμόνως τον παρεκάλει νά συγκατατεθή. 
Καί ή λάμψις δέ τού πλούτου, ήτις ώφειλε νά 
τήν ικανοποίηση διά τήν άποτυχούσαν οικιακήν 
της εύτυχίαν, δλίγον μόνον διήρκεσεν.

Μέγα έδίδετο γεύμα παρά τώ κ. 'Ρεκαμιέ. 
ΊΙ ’Ιουλία έφόρει λεπτότατον λευκόν ένδυμα, 
περικεκοσμημένον διά πλουσιωτάτων μαργαριτών,

τών θαυμαστών
. ή™ καί ό Ναπολέων καί 

ό αδελφός του Λουκιανός. Εάν 
ή Ιουλία ήτο δλιγώτερον σε
μνότυφος, εύκόλως ό'Ρεκαμιέ 
ήδύνατο νά λάβη συνδρομήν 
έκ τού δημοσίου ταμείου· 
άλλ’ ή αρετή τής εύειδούς 
γυναικός ήτο άτρωτος · 
εις τούτο δέ τήν ένίσχυε 
δι έπανειλημμένων έπι- 
στολών εις τών εύγενε- 
στέρων φίλων της, ό δους 
τού Μονμορανσύ. Έπι
μόνως ήρνήθη ή ’Ιουλία 
νά δεχθή θέσιν παρά τή 
αύλή τού νέου αύτοκρά- 
τορος, προσφερομένην αύ
τή ύπό όρους εξαιρετικούς· 
διό καί τοσούτον ώργίσθη 
ό άλαζών ήγεμών, ώστε 
καί αυτήν έκ τής Γαλλίας 
έξώρισε καί μετ’ αύτής 
καί τήν διάσημον αύτής 
φίλην, κυρίαν Stael.

Άμφότεραι αι γυναΐ- 
άπήλθον εις Ελβε- 
καί κατοίκησαν έν 

κωμοπόλει Coppet, 
έγένετο ταχέως τό 

έντευκτηριον όλων τών 
έχθρών τού Ναπολέοντος. 
'0 περιώνυμος Ταλλεϋ- 
ράνδος 
μεταξύ 
στάτων 
κράξε · 
l’esprit 
(Κάθημαι μεταξύ τής εύ- 
φυιας καί 
Ή Κυρία 
ειρωνείας ■ 
(Χωρίς νά

Έν τοσουτω η Γεκαμιε ήτον 
είκοσι καί επτά ετών, χωρίς ποτέ νά αίσθανθή 
έρωτα, άν καί διηνεκώς ύπό τών εύφυεστάτων

Η ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΑΨΙΣ ΤΟΥ ΤΙΤΟΥ.
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τού κάλλους.)
Stael τώ άπήντησε
"Sans avoir ni l’un 
έχετε ούτε τό εν ούτε τό άλλο.) 

τοσούτω ή ' Ρεκαμιέ

μετά πίκρας 
πϊ l’autre”.

έν ηλικία

Πρωσσίας, νέον 
τρόπους, δστις 

ροσώπω τήν μελαγχολίαν έκείνην, 
ι τά δεινοπαθήματα τής πατρίδος 
Συς ήνωσε καί ό κοινός έχθρός, 
καί ό έρως δέν έβράδυνε νά

τον πρίγκηπα Αύγουστον τής 
εύειδέστατον καί εύγενή τούς 
είχεν έν τώ π 
ήν τώ ένεποίουν 
του. Τούς δύο νέους 
ό Ναπολέων,

πλήξη τάς δύο έκείνας καρδίας. Άλλ’ ή ένωσις 
αυτών ούδέποτε έτελέσθη, τό μέν διότι ό σύ
ζυγος τής Ιουλίας άδυσωπήτως τή ήρνήθη τό 

διαζύγιον, τό δέ διότι ό πρίγ- 
κηψ τής Πρωσσίας, αίχμάλω- 

----------------- τος ών τής Γαλλίας, δεν 
ήδύνατο νά συνάύη γάμον όσφ 
εύρίσκετο έν τοιαύτη θέσει 
καί μακράν τής πατρίδος του.

"Οτε ό πρίγκηψ άπήλθεν 
έκ Coppet, ή ’Ιουλία τώ 
έδώρησεν ώς ενθύμημα τήν 
εικόνα της φυσικού μεγέθους, 
ό δέ ήγεμονόπαις τή προσέ- 
φερεν ώραιοτάτην εικόνα τών 
οχθών τής λίμνης τής Γενεύης, 
τού μέρους, έν ω διήλθον τάς 
ευτυχείς τού έρωτός των ώρας. 
Ό πρίγκηψ ένόσω έζησεν είχε 
τήν εικόνα τής ερωμένης του 
έν τώ σπουδαστήριο) του, αυτή 
δέ περιπαθώς έτήρησε τήν μι
κρά·? εικόνα, ήτις μετά ταύτα 
άπέβη τό μόνον κόσμημα τού 
έρήμου κελλίου, έν ω διέμει- 
νεν έν τώ μοναοτηρίιρ τής 
Abbaye aux bois.

Τό πενιχρόν τούτο δωμά
τιον κατέστη πάλιν τό έντευ- 
κτήριον διασήμων προσώπων 
έν αύτώ ή διαπρεπής ηθο
ποιός ' Ραχήλ άπήγγελλε τάς 
ώραιοτέρας αύτής σκηνάς, ή 
Δελφίνη Γιραρδίνου άνεγίνω- 
σκε τά πρώτα αύτής ποιή
ματα, καί ό Σατωβριάνδος έκά- 

θητο ώς λατρευομένη θεό- 
της έν μέσιρ πυκνών νε
φών θυμιάματος, περι- 
παθώς αγαπών τήν εύειδή 
φίλην του. Άλλ ή Ιου
λία καί πάλιν άπέδειξεν 
ότι ήσθάνετο μέν τό αί
σθημα τής φιλίας, ούχί 
όμως καί τό τού έρωτος, 
διότι ζητηθεΐσα παρ’ αύ- 
τοΰ εις γάμον, ήρνήθη νά 
δεχθή τό λαμπρόν όνομα 
καί τήν πλουσίαν αύτού 
κατοικίαν. ΊΙ φιλία τοι- 
ούτου άνδρός ήτο αλη
θώς πλούσια αμοιβή διά 
τήν αρετήν τής ώραιας, 
αγαθής καί έμφρονος Ιου
λίας Ρεκαμιέ. 'Ο Σα- 
τωβριάνδος άπέθανε τή 
4 Ιουλίου 1848, ή δέ 
διάσημος αύτού φίλη άπε- 
βίωσεν έκ χολέρας τό θέ
ρος τού έτους 1849.

ΑΙ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΑΙ ΠΥΛΑΙ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ.

δύο θριαμβευτικοί πύλαι, (ή τού Τίτου
κ«ί ”θΰ Κωνσταντίνου) ών σήμερον πα-

ραθέτομεν τάς εικόνας, άποτελοΰσι τρόπον τινά
τά δύο άκρα έν τή αναπτύξει τών περιέρ-
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γων τούτων οικοδομημάτων. Τδ εύγενέστε- 
ρον δείγμα τοΰ αρχαίου μονοθύρου τύπου εί
ναι ή άψί; τοΰ Τίτου, ητις έν ταΐς άπλαΐ; 
αύτής διαστάσεσι καί τή καλλιτεχνική αυτή; 
διαρθρώσει μεγάλα»; διαφέρει από τή; βαρεία; 
καί διά πολλών πλαστικών κοσμημάτων, τών 
πλείστων έκ τής άψίδος τοΰ Τραϊανού ληφθέντων, 
πεφορτωμένης άψίδος τοΰ Κωνσταντίνου. 
Ί’πάρχουσιν έν τω κόσμω πράγματα, πρδς τά 
όποια τοσοΰτον έξωκειώθημεν, ώστε είτε ούτε 
καν φροντίζωμεν περί τής σημασίας αυτών είτε 
τά θεωροΰμεν ώς ευνόητου τι καί φυσικόν. Έκ 
τών τοιούτων άντικειμένων είναι καί αί θριαμ
βευτικοί αψίδες, αιτινες σήμερον άνεγείρονται 
έν έορταΐς καί έπισήμοις περιστάσεσιν, άμα δέ 
παρέλθη ή εορτή έξαφανίζονται καί καταρρί- 
πτονται, έαν δεν οίκοδομώνται διά ύλης στερεός 
είς μνήμην έκτάκτου τίνος συμβάντος. "Οτι αί 
τοιαΰται θριαμβευτικοί άψίδες είναι άπομίμησις 
έθους αρχαίου ρωμαϊκού είναι γνωστόν· ύπδ 
τήν άψίδα διέρχεται ό πανηγυριζόμενος καί ή 
συνοδεία αύτοΰ, διέρχεται ή έπίσημος πομπή· 
αλλά πάσα πύλη υποτίθεται βτι έμφαίνει είσο
δον, καί αί θριαμβευτικοί άψίδες είναι πύλαι 
μεμονωμένοι. Ή έξήγησι; τούτου μένει είσέτι 
εκκρεμής. "Ισως ήδύνατό τις νά πιστεύση δτι 
αί θριαμβευτικοί αψίδες είναι άπομίμησις τών 
πυλών τής πόλεως, άλλ’ αί πύλαι αύται δέν 
ίσταντο μεμονωμένοι καί συνείχοντο πάντοτε 
πρδς τείχος ή οικοδόμημα. Πρδς τούτοι; δέν 
υπάρχει λόγος νά ύποθέσωμεν οτι οί 'Ρωμαίοι 
ώδήγουν τούς νικητάς κάτωθεν αψίδων, θέ- 
λοντες τρόπον τινα νά σημάνωσιν οτι τους υπο
δέχονται είσερχομένους είς τήν πόλιν· πρδς 
τί τότε νά κοσμώσι τάς αψίδας διά αγαλ
μάτων θεών καί ηρώων, τά όποια άριστα ήού- 
ναντο νά στηθώσιν έπί βάθρων καί στηλών έν 
τή όδω;

Τδ ζήτημα συνδυάζεται πρδς τήν δλην έξοι- 
κοδόμησιν τής άρχαίας 'Ρώμης. 'Η 'Ρώμη ήτο 
πόλις, ητις ούτε πρδς νεωτέραν τινά πόλιν ούτε 
πρδς ρωμαϊκήν αποικίαν δύναται νά παραβληθή. 
’Εάν ό Αύγουστος λ. χ. έκτισεν έν τή χώρα 
τών Ταυρίνων τήν πόλιν εκείνην, ητις μέχρι 
σήμερον έν τω κατά τδ φαινόμενο·? δλως νέω 
Ιουρινω, δεικνύει τήν ύπδ τοΰ Αύγούστου όρι- 

σθεΐσαν εύθυγραμμίαν τών οδών καί πλατειών, 
τούτο έξηγεΐται διά τοΰ οτι ή πόλις αΰτη έγέ- 
νετο κατ’ ευθείαν τοιαύτη, ούδέ είχεν άρχαΐά 
τινα συμπλέγματα οικιών ή διεύθυνσιν οδών, τά 
όποια ώφειλον οί αρχιτέκτονες νά λάβωσιν 
ύπ οψιν. Τούτο όμως δέν συνέβη έν 'Ρώμη. 
Ή'Ρώμη ίδρύθη ύπδ δλως διαφόρους περιστά
σεις, ηΰξησε καί άνεπτύχθη βαθμηδόν έπί αιώνα; 
πολλούς, έκτίσθη δέ έπί έδάφους δλως ανωμάλου, 
καί είχεν ώς πόλις χαρακτήρα, περί ού δυσκόλως 
δύναται τις νά σχηματίση ιδέαν ακριβή. 'Γπάρ- 
χουσιν ίχνη, πείθοντα ημάς οτι έν 'Ρώμη έπε- 
κράτει ιδιαίτερός τις τρόπος τής οικοδομής τών 
οικιών, καθ’ δν διάφοροι οικοδομάν άπετέλουν 
συμπλέγματα, χωριζόμενα απ’ άλλήλων διά 
στενοτάτων οδών, δτι αί οίκίαι εΐχον κοινούς 
μεσότοιχους καί τήν είσοδον μόνον πρδς τδ έν 
μέρος. Έκ τούτου καταφαίνεται δτι ούδόλως 
όμοιάζουσιν αί νεώτεραι πόλεις, έν αίς ή διά 
τών όδών συγκοινωνία είναι πάντη ελεύθερα καί 
άνετος. Τδ μόνον, δπερ δίδει ήμϊν άμυδράν περί 
τής άρχαίας 'Ρώμης ιδέαν, είναι οί έν ταΐς άρ
χαίας γερμανικαΐς πόλεσι δίοδοι (passages), ών 
ολίγα πλέον σώζονται σήμερον ίχνη. Έν ταΐς 
διόδοις ταύταις, αιτινες δμοιάζουσι προ; τά ρω
μαϊκά vicus, άμαξαι δέν κυκλοφοροΰσι, άλλ’ αί 
οίκίαι συνέχονται καί έχουσι μίαν μόνον είσοδον, 
έν η χωρίζονται αί στεναί πρδς τά διάφορα 
τμήματα δίοδοι. Έν ταΐς μικραΐς ταύταις οί- 

κίαις κατφκει έν 'Ρώμη ό όχλος· οί δέ πλού
σιοι καί εύπατρίδαι είχον οικίας πολύ διαφόρους 
και ευρυτέρας. Ί ά μέγαρα ταύτα τών πλουσίων 
άπετέλουν αρχιτεκτονικός μονάδα; καί έκειντο, 
ώς φυσικόν, έν άλλα*.; τή; πόλεω; συνοικίαις· 
ταύτα είχον προσιτήν είσοδον καί είς τάς άμά- 
ςας, αν καί έν τή άρχαία Ρώμη ή κίνησις 
τών αμαξών ήτο λίαν περιορισμένη. Αί πλεΐσται 
επομένως τών όδών τής 'Ρώμης ήσαν στεναί 
και ώς έκ τούτου πεπληρωμέναι πάντοτε άν- 
θρώπων, Υπήρχε διάταξις. αί άμαξαι νά μή 
κυκλοφορώσιν έν τή πόλει είμή μόνον έν καιροί 
νυκτό;· ή διάταςις αυτή άπέβλεπε βεβαίως μόνον 
τάς χάριν διασκεδάσεως έν χρήσει άμάξας. Μό
νον εν έπισήμοις περιστάσεσιν έφαίνοντο άμαςαι 
έν ήμέρα άνά τάς οδούς. "Οτε ό δικτάτωρ Καΐ- 
σαρ μετέβη εί; τήν τελευταία·? τής γερουσίας 
συνεδρίασιν ήτο ασθενής ■ διό καί, κατά Σουε- 
τώνιον καί Πλούταρχον, δέν έπορεύθη πεζή 
άλλ έπί φορείου έφέρετο. "Οτε ό έν Ώστία 
διατριβών αύτοκράτωρ Κλαύδιος έμαθεν δτι ή 
σύζυγός του Μεσσαλίνα ύπανδρεύθη έν 'Ρώμη 
έπισήμως τον ύπατον Σίλιον, καί έσπευσεν εί; 
'Ρώμην δπω; τιμωρήση τούς ένοχου;, αναφέρει 
ή ιστορία οτι ή ένοχο; γυνή διά νά προλάβη 
τούς κατηγόρους της έπέβη έξωθεν τής πύλη; 
τή; Ώστία; άμάςη;, μεταφερούση; τάς άκαθαο- 
σία; τών αύτοκρατορικών κήπων, άλλά μέχρι 
τής πύλης έπορεύθη πεζή, διότι ούτως ήλπιζε 
να φθάση ταχύτερου ή έάν μετεχειρίζετο φο- 
ρεΐον, τδ όποιον μετά δυσκολίας θά διέτρεχε 
τάς πολυανθρώπου; οδούς. Σήμερον βεβαίως ή 
Μεσσαλίνα θά έπέβαινεν άμάςη;. Οί 'Ρωμαίοι, 
οί τοσοΰτον εύρεΐα; καί άναπαυτικάς όδού; 
μεταξύ τών διαφόρων πόλεων κατασκευάσαντες, 
διετήρησαν έντδς τών πόλεων τδ άρχαϊον σύ
στημα τών όδών, διότι ό τρόπος τών οικοδομών 
δέν τοϊς έπετρεπεν άλλως. Μήπως δέν συμ- 
βα ίνει τούτο καί σήμερον έτι έν μικραΐς πόλεσιν, 
έν αίς δυσκόλως κυκλοφορούσιν αί άμαςαι; Έν 
Ισπανία υπάρχει πόλις, Ίάκα καλουμένη. έν ή 

ούδέ ή ταχυδρομική άμαξα δύναται νά είσέλθη · 
αύτη σταματά προ τής πύλη; καί οί έπιβάται 
είσίν ήναγκασμένοι νά εισέλθωσιν άποστολικώς 
έν τή πόλει.

Αί άρχαΐαι ρωμαϊκαί συνοικίαι (vici) έκλεί- 
οντο καί διά πυλών· τούτο έξηγεΐ καί τό πλή- 
θο; τών έν 'Ρώμη πυλών ή άψίδων (arcus). 
Αί πύλαι αύται είναι ή άρχή καί τών θριαμ
βευτικών άψίδων, αΐτινε; διαφέρουσι κατά τούτο 
μόνον, δτι άνεγείροντο έν ταΐς όδοΐς, δι ών 
είσήρχετο έν τή γενετείρα αυτού πόλει ό έκ 
τοΰ πολέμου επανακάμπτω-? νικητής. ’Αλλά 
καί αί οδοί αύται τών θριάμβων δέν ήσαν πλα- 
τεΐαι, ώς τούτο καταφαίνεται έκ τοΰ μέχρι 
σήμερον σωζομένου τμήματος τής όδού, έν ή 
διά τής θριαμβευτικής τού Σεπτιμίου Σεβήρου 
άψίδος άρχεται ή προ; τδ Καπιτώλιον άνάβασις. 
Έν τή θριαμβευτική όδω άνεγείροντο καί τά 
ξύλινα παραπήγματα καί ικριώματα, προσωρινά 
μόνον κτίρια, παρά τά όποια διήρχετο ό νικητή; 
καί τά όποια ήσαν τρόπον τινά άπομίμησις τών 
πυλών, αιτινες άπέκλειον τάς διαφόρους συνοι
κίας, ώστε ό νικητή; έν τή θριαμβευτική του 
πορεία είχεν ένώπιόν του τό δλον τής πατρίου; 
του · ιδέα κωμική μέν άλλ’ δπωσδήποτε μεγα
λοπρεπής. Βραδύτερον μόνον αί προσωοιναί 
αύται οίκοδομαί κατεσκευάσθησαν έκ λίθου. 
Επομένως ίστορικώς μόνον δύναται νά έξηγηθή 
ή καταγωγή αυτών, διότι άρχιτεκτονικαί ίδέαι 
δέν πίπτουσιν έξ ούρανοΰ άλλ’ άναπτύσσονται 
όργανικώς έκ τού δλου ιστορικού βίου τοΰ λαού, 
καί οι 'Ρωμαίοι, οΐτινες έν τή τέχνη ούδέν 
ίδιον έφεδρον, εχουσιν δμως τήν δόξαν, δτι 
έδωσαν άρχιτεκτονικήν εκφρασιν είς τούς δια

φόρους αύτών πρδς τήν κοσμοκρατορίαν στα
θμούς.

Ο ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ
ΤΑΦΟΣ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ TOT Α'.

και να 
ημέρας 

τής Άγια;

Ω
Σ πάντες σχεδόν οί άναδειχθέντες μεγάλοι 
άνδρες έδοκίμασαν περί τδ τέλος τοΰ βίου 

των τό άστατον της τύχης, ρεπούσης πρδς τήν 
τών άνθρωπίνων πραγμάτων φοράν, ουτω καί ό 
Ναπολέων, ό άναδείξας τήν Γαλλίαν, ό καθυ- 
ποτάξας πλείστους δσους λαούς, φέρων τήν νίκην 

εμπροσθέν του, έπέπρωτο νά έξορισθή 
ς τά; τελευταία; του 

έρήμφ καί άκάρπω νήσο» 
. ’Ολίγα δμω; μετά τον θάνατον έτη 

δστι; καί ζών καί μετά θάνατον 
τδ Οξύνουν καί μεγαλεπήβολον 

■ου, άπεφασίσθη κοινή γνώμη παρά 
ιόντων τά πράγματα έν Γαλλία νά 

τα οστά του καί νά κατατεθώσιν 
•εποϋ; μνημείου, άνταξίου τοϋ με

ς, μνημείου δπερ άνεγερθέν έν τή 
τών ’Απομάχων διεγείρει 

ιών έπισκε
:ήν γαλλικήν 
δίδομε·?

:ου, έπέπρωτο 
διάγη ώς έξόριστο 
έν τή 
Ελένης, 
τού άνδρός, 
έθαυμάσθη διά 
τή; σκέψεώς 
τών τότε διε 
μετακομισθώσι 
έντδς μεγαλοπρι 
γάλου άνδρός, 
έκκλησία τών ’Απομάχων διεγείρει τον θαυ
μασμόν τών έπισκεπτομένων αύτδ καί καθω- 
ραΐζει τήν γαλλικήν πρωτεύουσαν. Τού μνημείου 
τούτου δίδομε·? σύντομον ένταΰθα περιγραφήν 
χάριν τών άναγνωστών τού '"Εσπέοου”.

1ή 12 Μαΐου 1840 ό τότε ύπουργδς τών 
κύριο; dk Bemusat 

ερί μετακο- 
τοΰ έν 'Αγία Ελένη τελευτή- 

Α'., τυχών μετά μυστικήν 
;ρί 

•■στούτου άδειας. 
ΓΙαρισίους παρά 
τούτοι σταλέντος είς

εσωτερικών τής Γαλλίας 
καθυπέβαλε σχέδιον έν τή βουλή 
μιδής τών όστών 
σαντος Ναπολέοντος 
προ; τήν Αγγλίαν διαπραγμάτευσιν τή;

Τά όστά μετακομισθέντα εί 
τοΰ πρίγκηπο; JoiNViLLE έπί 

Αγίαν 'Ελένην, κατετέ- 
θησαν προσωρινώς εν τω ναω τών ’Απομάχων. 
Διά ψηφίσματος τή; Βουλή; προσεκλήθησαν οί 
καλλιτεχναι νά καθυποβάλλωσι σχέδια ιδιαιτέρου 
μνημείου, έν φ νά κατατεθή τδ λείψανον τοΰ 
άνδρός, ού τδ δνομα χρυσοί; λάμπει γράμμασιν 
έν ταΐς δέλτοις τή; ιστορίας. Καλλιτεχνική 
διηγέρθη άμιλλα· πλεΐστα καί ποικίλα σχέδια 
καθυπεβλήθησαν, ή δέ συστάσα Επιτροπή άπε- 
φάνθη ύπέρ τοΰ σχεδίου τοΰ Βισκόντη, ω καί 
άνετέθη παρα τοΰ ύπουργείου τών εσωτερικών 
καί ή έκτέλεσις. Τό μνημεΐον έξετελέσθη θαυ- 
μασίω; με ολας τάς δυσκολίας καί τά προσκόμ
ματα, τά όποια ήναγκάσθη νά ύπερνικήση ό 
έξοχος καλλιτέχνης, καί έξετελέσθη πιστώς κατά 
τήν άπόφασιν τής βουλής. 'Η γνώμη τής βου
λή; ήν νά τεθή ό τάφος ύπδ τον μέγαν βόλον 
τοΰ ναού τών ’Απομάχων, βστι; έχει δύο εισό
δους, τήν μίαν βόρειον, τήν δ’ άλλην νότιον. 
Καί ή μέν βόρειο; είσοδο; άγει πρδς τήν με- 
γάλην αύλήν τοΰ Μεγάρου τών ’Απομάχων, εί; 
δέ τήν νότιον προσέρχεται τι; διά τή; ήμικυ- 
κλείου πλατείας τού Vauban, οθεν παρίσταται 
ή έξωτερική θέα τού εύρυτάτου οικοδομήματος 
έν ολη τή μεγαλοπρεπείς αύτής. "Οπισθεν τής 
προσόψεως τής νοτίου θύρα; εύρίσκεται θόλος, 
ύφ’ δν εύρίσκονται δύο μεγάλα μνημεία ίδρυ- 
θέντα πρδς τιμήν τών έπιφανών στραταρχών 
ΛΆπβαν καί ΤϋΒΕΝΚΒ 
βασιλείαν Λουδοβίκου 
ματα ή ιστορία θέλει

Τό ζήτημα, πρδς 
έπρεπε νά στραφή ή 
παρέσχε πολλά τφ Βισκόντη πράγματα, 
ή άνέγερσι; αυτού έπί τού δαπέδου τής έκκλη- 
σίας, δπως μή έπισκιασθή τό θυσιαστήριον. Τάς 
δυσκολία; ταύτα; ύπερεπήδησεν ό καλλιτέχνης 
οίκοδομήσα; κρύπτην έν τω κέντρφ τού ναού 

, οΐτινες έδόξασαν τήν 
τού 1Δ'., καί ών τά δνό- 
διαιωνίσει.
ποιαν τών δύο εισόδων 
πρόσοψις τοΰ μνημείου, 

ώς καί

ύπδ τον εύρύν θόλον. Τδ εύφυές τούτο σχέδιον 
έχει τδ προτέρημα δτι ούδόλως επισκιάζει την 
εσωτερικήν κομψότητα καί μεγαλοπρέπειαν τής 
ώραίας τών Απομάχων έκκλησίας, έν ω άπ’ 
έναντίας διά τής άνιδρύσεως τού μνημείου έπί 
τοΰ δαπέδου αύτής κατά πολύ αύτη θά ήλατ- 
τούτο. Εισερχόμενό; τι; εί; τον ναόν άμέσω; 
αισθάνεται τήν παρουσίαν τοΰ αύτοκρατορικοΰ 
μνημείου, βλέπων τήν οπήν τή; κρύπτη;, ήν 
καταλλήλω; ό τεχνίτη; ήνέιρξεν έν τω κέντρο» 
τού ναοΰ, θέσα; περί αύτήν είδος περιστηλίου 
έκ λευκού μαρμάρου· έκεΐθεν θαυμάζει τι; τδ 
περικαλλέ; μνημεΐον έκτεινόμενον προ τών πο- 
δών του έν ύλη τή σοβαρά αύτοΰ μεγαλοπρεπείς. 
Προς τήν κρύπτην όδηγεΐ θύρα κειμένη όπισθεν 
τού θυσιαστηρίου τοΰ ναού, ένθα τδ έδαφος είναι 
ταπεινότερον κατά δύο περίπου μέτρα. Πρδς 
τήν θύραν τής κρύπτης κατέρχεται τις διά κλί- 
μακος μαρμάρινης έλικοειδοΰς περί τδ θυσια- 
τήριον στρεφόμενης, καί είτα αντιμετωπίζει τις 
θύραν δρειχαλκίνην έχουσαν οψιν σοβαρώ; επι
βλητικήν· άνωθεν αύτής έπί μελαίνης μαρμά
ρινης πλακάς έχαράχθη ή εξής έπιγραφή·

“Επιθυμώ τά όστά μου νά κατατεθώσιν 
έπί τών δ/θών τοϋ Σηκουάνα, έν τω μέσο» τού 
γαλλικού λαού, δν τοσοΰτον ήγάπησα.”

Τδ μέγα θυσιαστήριον, ύφ’ δ ευρηται δίοδος, 
ύψοΰται είς δέκα βαθμίδας άπδ τού έδάφους 
μονολίθους έκ μαρμάρου τής Καρράρα; περι- 
φρασσομένας διά κιγκλίδων έκ φαιοχρόου μαρ
μάρου τής Άρριέγης, δμοιάζοντος προ; τά άρ- 
χαΐα ρωμαϊκά μάρμαρα, τά μετακομισθέντα έξ 
’Αφρική;. Τέσσαρες έλικόμορφοι κίονε; έκ μέ- 
λανο; μαρμάρου διακοσμοΰσι τον βωμόν καί 
ύποστηρίζουσι τον μεγαλοπρεπή τού θυσιαστη
ρίου θόλον οί μονόλιθοι ούτοι κίονε; έχουσιν 
ύψος έπτά μέτρων καί διάμετρον ένενήκοντα 
εκατοστό μέτρων. "Ανωθεν τοΰ θόλου ύψοΰται 
δρειχάλκινο; σταυρό; φέρων τδν Ίησοΰν Χριστόν 
έκ λευκού μαρμάρου, έργον μεγάλη; καλλιτεχνι
κή; αξία;· κατά τήν βάσιν τοΰ σταυρού έν σχή- 
ματι ημικυκλίου ΐστανται εξ άγγελοι έξ έπι-
κεχρυσωμένου χαλκού.

Εκατέρωθεν τή; θύρα; τής κρύπτης ύψούνται 
δύο άγάλματα κολοσσιαία, όρειχάλκινα, παρι- 
στώντα τήν πολιτικήν καί τήν στρατιωτικήν 
ίσχύν, άμφότερα δέ φέρουσι σφαίραν καί σκή- 
πτρον αύτοκρατορικόν. Πέραν τής θύρας εύρηται 
σκοτεινός θολοειδής χώρος, σχηματιζόμενος ύπδ 
τών βαθμιδών τοΰ άνωθεν θυσιαστηρίου. Εκα
τέρωθεν δέ, ώς φρουροί φυλάττοντες τδν τάφον 
τού άνδρός, δν ζώντα ύπερηγάπησαν, ΐστανται 
τά μνημεία τών στρατηγών Βερτράνδου, τοΰ 
πιστού φίλου τού Ναπολέοντος, τού άκολουθή- 
σαντο; αύτδν είς πάσα; τά; έκστρατεία; του καί 
είς τήν νήσον "Ελβαν, καί Δυρώκ, δν ό αύτο
κράτωρ ήγάπα ώς αδελφόν ένεκα τής πρδς αύτδν 
παραδειγματική; άφοσιώσεώ; του.

Πέραν τοΰ προδόμου κεΐται ή Κρύπτη, ής 
τδ σχήμα είναι κυκλοτερές. Τδ ύπδ τδ βάθος 
έδαφος αύτής είναι έξ περίπου μέτρων, ή δέ 
διάμετρος είκοσιτριών, έν ω ή διάμετρο; τοΰ 
άνω στομίου αύτής, περιφρασσομένου, ώς εΐπο- 
μεν, διά περιστυλίου, είναι μόνον δεκαπέντε. 
Το λοιπόν τής κρύπτη; μέρος έπιστεγάζεται ύπδ 
τού άνωθεν έδάφους, βπερ ύποστηρίζουσι δώδεκα 
κίονες μονόλιθοι έκ λευκού μαρμάρου τής Καρ- 
ράρας. Τούς κίονας τούτους κοσμοΰσι κολοσ
σιαία άγάλματα, έστραμμένον εχοντα τδ πρόσω- 
πον πρδς τδν σαρκοφάγον καί είκονίζοντα συμ- 
βολικώς τάς ένδοξοτέρας νικάς τοΰ αύτοκρά- 
τορος. Τά άγάλματα ταύτα έπεξειργάσθησαν 
παρά τοΰ περιφανούς γλύπτου Pbadier, άπο- 
θανόντος πρδ τής έγκαινιάσεως τού αύτοκρατο- 
ρικοΰ μνημείου.

'0 Σαρκοφάγος, ύψούμενος έν τφ μέσφ τή; 
κρύπτη;, είναι κατεσκευασμένο; έξ έρυθρού φιν- 
λανδικοΰ γρανίτου, ύλης άναλλοιώτου ίσοδυνα- 
μούσης πρδ; τδν πορφυρίτην τών άρχαίων. Πρώ
το; μεταχειρισθεί; τήν ύλην ταύτην είναι ό 
Alontferrant, άρχιτέκτων τοΰ αύτοκράτορο; τή; 
'Ρωσσία;, κατασκευάσα; έξ αύτής πολλάς στήλας 
τοΰ ναού τοΰ Άγιου Ισαάκ τής Πετρουπόλεω;. 
'0 Σαρκοφάγος έχων μήκος τεσσάρων μέτρων, 
πλάτος δύο καί ύψος τεσσάρων, άποτελεΐται έκ 
τεσσάρων τμημάτων καί στηρίζεται έπί κρηπίδος 
έκ πρασίνου μαρμάρου τοΰ Βοσγείων. 'Η έξω
τερική λάρναξ είναι κατεσκευασμένη έξ ύλη; 
τίνος καλουμένης algaila έκ Κορσικής, έντδς 
δ’ αυτής κεΐνται δύο έτεραι έκ μολύβδου καί 
κέδρου κατεσκευασμέναι, κομισθεΐσαι άπο τής 
Άγιας Ελένης μετά τών οστών τοΰ αύτοκρά- 
τορος. Τδ έδαφος, έφ’ ού κεΐται ό σαρκοφάγος, 
είναι ψηφιδωτόν, σχηματίζον μέγαν στέφανον 
έκ φύλλων δάφνη;· άκτΐνε; δ’ έξερχόμεναι άπδ 
τού στεφάνου τούτου έξαπλοΰνται έπί δλου τού 
μνημείου. Έπί τοϋ ψηφιδωτού έδάφου; άνα- 
γινώσκονται τά ονόματα τών έπιφανεστέρων νι
κών τοΰ Ναπολέοντο;. Τδ έπιστεγασμένον μέρος 
τή; κρύπτη; φωτίζεται διά δώδεκα δρειχαλκίνων 
λαμπτήρων, όμοιου σχήματος τών πήλινων λύ
χνων, τών άνευρεθέντων κατά τάς άνασκαφάς 
τής Πομπηίας· άνάπτουσι δέ αύτούς μόνον κατά 
τάς έπισήμους έορτάς, ήτοι τής γεννήσεως καί 
τοΰ θανάτου τοΰ αύτοκράτορο;. Οί τοίχοι τή; 
κυκλοτεροΰ; στοά; κοσμούνται διά δέκα μεγάλων 
έκ λευκού μαρμάρου άναγλύφων, παριστώντων 
άλληγορικώ; τήν κατάπαυσιν τών πολιτικών 
ταραχών, τήν ΐδρυσιν τοΰ Τάγματο; τή; τιμής, 
τήν έκκλησιαστικήν συνθήκην, τδ διοικητικόν 
συμβούλιου, τήν διοικητικήν ύπηρεσίαν, τδν κώ
δικα, τδ πανεπιστήμιο-?, τήν ένθάρρουσιν τού έμ- 
πορίου καί τή; βιομηχανίας καί τά δημόσια 
έργα. 'Η συνέχεια τών άναγλύφων τούτων δια
κόπτεται ύπδ τής θύρας τοΰ προδόμου καί τής 
θύρας ύπογείου τίνος θαλάμου, δστις είναι είδος 
άγιαστηρίου κατεσκευασμένου έκ μέλανος μαρ
μάρου καί καλείται “ή αίθουσα τού ξίφους”· 
περιφράσσεται δέ ύπδ κιγκλίδων δρειχαλκίνων 
έπικεχρυσωμένων. Έν αύτώ είσί κατατεθειμένα 
διάφορα κειμήλια, ήτοι τδ ξίφος δπερ έφερεν 
ό αύτοκράτωρ κατά τήν μάχην τής Αύστερλίτσης, 
τά παράσημα άτινα έκόσμουν τό στήθος του 
κατά τάς έπισήμους τελετάς, τδ χρυσοΰν στέμμα, 
τδ προσφερθέν αύτφ παρά τής πόλεως Χερ- 
βούργου, καί εξήκοντα σημαΐαι, τρόπαια τών 
νικών του. Αί σημαΐαι αύται έκόσμουν άλλοτε 
τήν αίθουσαν τής Βουλής. Καί τά μέν κειμήλια 
ταύτα κεΐνται έπί προσκεφαλαίου τεθειμένου έπί 
δρειχαλκίνου κιβωτίου, άλλ’ αί σημαΐαι διά τών 
διαφόρων αύτών χρωμάτων κοσμοΰσι τούς τοί
χους τοΰ σκοτεινού θόλου, δστις φωτίζεται 
δι’ άκοιμήτου λύχνου, άμυδρον έκχέοντος το φώς.

'Π δαπάνη τού μεγαλοπρεπούς τούτου μνη
μείου άνήλθεν εις 3 εκατομμύρια φράγκων κατά 
τάς άκριβεστάτας πληροφορίας. Τή 7 Μαΐου 
1861 ένώπιον τού αύτοκράτορος Ναπολέοντος 1". 
καί πολλών έπισήμων προσώπων, μετά τδν έγ- 
καινισμόν, κατετέθησαν τά λείψανα τοΰ μεγάλου 
Ναπολέοντος, άτινα μετακομισθέντα πρδ εικο
σαετίας περίπου άπδ τής Άγιας 'Ελένη; άνε- 
παύοντο, ώ; εΐπομεν, έν τω ναω τοΰ 'Αγίου Ιε
ρωνύμου τών ’Απομάχων. Πρώτοι φύλακε; τού 
αύτοκρατορικοΰ μνημείου ύπήρξαν ό ’Ιωάννη; 
Santini, γεννηθείς τω 1790 καί συνοδεύσας τον 
Ναπολέοντα είς Αγίαν Ελένην καί δ Πέτρος 
HEUD1EE γεννηθείς έν Παρισίοις τω 1799.

Νικόλαος Γ. Μουσοόρης.

Η ΚΟΡΩΝΗ.
(Μετά είκόνος, Ζρα σελ. 113.)

πόλις τής Κορώνης έν ΙΙελοποννήσφ 
κεΐται έν θέσει γραφικωτάτη, μάλιστα τω 

έκ θαλάσσης μεταβαίνοντι προ; αύτήν. Βρα
χώδες άκοωτήριον έκτείνεται εις τήν θαλασσαν 
καί σχηματίζει εύρύν καί άνοικ.τδν λιμένα πρδ 
τής μικρά; πόλεω; Κορώνη;. Αί οίκίαι ύψούν
ται έπί τοΰ άποτόμου βράχου καί έπιστέφονται 
ύπδ βενετικού φρουρίου, περιβάλλονται δέ ύπδ 
τείχου; ώχυρωμένου διά πύργων καί έπάλξεων.

ΊΙ Κορώνη ύπέστη λίαν ενωρίς, ώς έκ τής 
έπικαίρου ναυτικής αύτής θέσεως, τας διαφόρους 
περιπέτειας, ών ή Πελοπόννησος ύπήρξε τδ θέα
τρο·?. Παραχωρηθεΐσα ύπδ τοΰ Γουλιέλμου τοΰ 
Βιλλαρδουΐνου εις τούς Βενετούς, ώ; άμοιβή 
τής συνδρομής αύτών, περιέπεσεν έν ετει 1622 
είς τήν έξουσίαν τών 'Ισπανών, είτα δέ έκυ- 
ριεύθη πάλιν ύπδ τών Βενετών, καί ύπδ τών 
Τούρκων, έπολιορκήθη τω 1770 ύπδ τών Ρώσσων 
καί κατελήφθη τέλος έν ετει 1828 ύπδ τών 
Γάλλων, οΐτινες ένεκατέστησαν έν αύτή τάς ελ
ληνικός άρχάς.

Η Κ1ΘΑΡ1ΣΤΡΙΑ.
Είκών Φρ. Αύγ. Kaulbach.

*^ί?·Ξ^ο δνομα Kaulbach είναι πρδ τριών 
Κίήδη γενεών διάσημο·? έν τή ιστορία τής 

καλλιτεχνίας. Πάππος τοΰ ζωγράφου, 
ω οφείλομε·? τήν εικόνα ήν σήμερον δημοσιεύ
ομε·?, ήτο ό Γουλιέλμος KAULBACH, ό διαπρεπής 
έν Μονάχω ζωγράφος, βστις τοσοΰτον έδοξάσθη 
παρά τοΰ κόσμου δλου καί τοσοΰτον έτιμήθη 
παρά τοΰ φιλομούσου βασιλέως τή; Βαυαρία; 
ίουδοβίκου τοΰ Α'. Έπί τά ίχνη τοΰ πάππου 

καί τοΰ πατρός του βαδίζει καί ό τριακονταετής 
μόλις τήν ηλικίαν Φριδερΐκος Αύγουστος KauL- 
BACH, δστις έποίησε τήν Κιθαρίστριαν. 'Η 
είκών αυτή τοσοΰτον έθαυμάσθη έν τή τελευταία 
τής Βιέννης καλλιτεχνική έκθέσει, ώστε ώοίσθη 
ώς πρώτον βραβεΐον τοΰ μετά τήν έκθεσιν συ- 
σταθέντος λαχείου. 'Π δλη έμφάνισις τής κι- 
θαριστρίας είναι σεμνοπρεπής καί πλήρης χά- 
ριτος· δ χιτών της είναι δλως άρχαϊκός. Έν 
χερσί κρατεί τήν κιθάραν βεβυθισμένη εις τά; 
σκέψει; ώς μυστηριώδές τι αίνιγμα, δπερ ελκύει 
τδν παρατηρητήν καί στερεοί τδ βλέμμα του 
έπί τής γραφής. 'Ο νεαρός ζωγράφος είς τούτο 
ιδίως έπιτυγχάνει, δτι δίδει χάριν ανέκφραστου 
είς τάς γυναικείας αύτοΰ μορφάς, ας ποτέ μεν 
άρύεται έκ τοΰ άρχαίου έλληνικού καί ρωμαϊκού 
κόσμου, ποτέ δέ έκ τών νεωτέρων χρόνων. ΤΙ 
λεπτή καί, ούτως είπεΐν, άριστοκρατική έκφρασις, 
ή καθιστώσα τάς μορφάς αύτάς ζώσας, κυριεύει 
τάς καρδία; καί φέρει τό δνομα τού καλλιτέχνου 
είς τά; ευήλια υψη τή; φήμη; καί έπιτυχίας. 
"Οπισθεν τή; έλαφράς κατά τδ φαινόμενον έμ- 
πνεύσεως κρύπτεται έργον σοβαρόν, ενσυνείδητον 
καί άληθώ; καλλιτεχνικού, έργον, δπερ διηνεκώς 
τείνει εί; τήν άνάπτυξιν καί τελειοποίησιν. Έν 
τω έν Μονάχω έργοστασίω τοΰ τεχνίτου δύναται 
τις νά παρακολουθήση δλα τά στάδια τή; άνα- 
πτύξεω; ταύτη; καί νά έννοήση πόσον αύστηρώς 
δ καλλιτέχνη; άκολουθεϊ τά; παραδόσεις τής 
οικογένειας του καί μετά πόσης θρησκευτικής 
εύλαβείας βαδίζει τήν όδδν τήν πρδς τήν έντέ- 
λειαν άγουσαν. Ούδεμία δέ ύπάρχει άμφιβολία 
δτι δ Φρ. Kaulbach, έχων ένώπιόν του βίον 
μακρδν είσέτι, θέλει παράξει καί άλλα έργα 
άντάξια τοΰ κλεινού αύτοΰ ονόματος καί τής 
σχολής, έν ή έδιδάχθη.
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ΔΑΝΕΙΣΤΑΙ ΠΡΟΞΕΝΗΤΑΙ.
Πολωνικόν διήγημα.

(Συνέχεια.)

Νομίζω

I·’ ου έρχεται εις τήν οικίαν μας, με
γάλη έπήλθε μεταβολή και έν τφ Εξω- 
τερικφ και έν τφ έσωτερικφ μου βίω. 
δτι εχομεν καθ’ δλην τήν ημέραν τον 

ήλιον, δτι επί τής χιόνος φύονται άνθη, δτι 
αισθάνομαι τήν ευωδίαν των, δτι τά πτηνά κε- 
λαδοΰσιν έπί τών παγωμένων κλάδων καί δτι 
ακούω το ασμα τής άηδόνος έν πλήρει χειμώνι. 
Τί συνέβη έν έμοί; Εύρον άνθρωπον διδάσκοντα 
με τήν ιταλικήν — όχι · εύρον τδν πρώτον άνδρα 
έν τω βίω μου, τον πρώτον έκ τοΰ ύπερηφάνου 
γένους τών κυρίων τής γης, τον έχοντα δικαίωμα 
έπί τοΰ τίτλου τούτου· εύρον άνδρα, δστις διά 
τοΰ πνεύματός του, διά τών γνώσεων του μοί 
Εμπνέει σεβασμόν. Σεβασμόν; Μόνον σεβασμόν; 
Ή μήπως καί έρωτα; . . .

’Εάν τον αγαπώ — ή αγάπη μου είναι 
αίσθημα ήσυχον, αλλά βαθύ καί γλυκύ. Ούδέν 
έν τφ αίσθήματι τούτφ, το όποιον νά μέ τα- 
ράττη. ’Απ’ έναντίας, μόνον ή παρουσία του 
μέ ταράττει — καί μάλιστα εις τοιοΰτον βαθμόν, 
ώστε πολλάκις αγανακτώ κατ’ αύτοΰ, δτι δέν 
μένει διαρκώς παρ’ έμοί· δταν δέ ήναι πλησίον 
μου αισθάνομαι ώς ευεργεσίαν τινά, ώς φως καί 
αιθρίαν, ώς θερμότητα εύχάριστον, ύπο τήν ευερ
γετικήν έπιρροήν τής όποιας οί ίερώτεροι βλα
στοί τής ψυχής μου άνθοΰσιν . . .

"Εχει αύτδς αίσθημα δι’ έμέ; Όταν είμεθα 
μόνοι μέ άποφεύγει· άλλ’ δταν καθήμεθα παρά 
τήν τράπεζαν Ενώπιον τοΰ θερμοΰ τειου — δταν 
διηγήται περί τών ταξειδίων του, τό βλέμμα 
του προσηλοΰται Επ’ έμέ μέ τόσην αγάπην, μέ 
τόσην συμπάθειαν! Χθές ή χειρ μου εψαυσε 
κατά τύχην τήν χεΐρά του — καί οί δάκτυλοι 
αύτοΰ έπίεσαν τούς δακτύλους μου — ”Η μή
πως ήτο ονειρον τής φαντασίας μου; , . .

Πώς νά περιγράφω δ,τι σήμερον μοί συνέβη; 
ΙΙαρήλθον τόσαι ώραι έκτοτε, καί δμως ακόμη 
αί αισθήσεις μου είναι τεταραγμέναι. . . Μοί 
είπεν . . . δχι, έχω λάθος· εγώ ήρχισα. Τον 
ήρώτησα■

— Είσθε τώρα εύχαριστημένος; "Οταν σάς 
ΐίδον κατά πρώτον μοί έφάνητε τεταραγμένος · 
τώρα δμως το μέτωπόν σας είναι λεΐον καί έν 
τω δφθαλμφ υμών κατοπτρίζεται ή χαρά.

— Πώς νά ήμαι μελαγχολικός πλησίον σας, 
δεσποσύνη; «μοί άπήντησε, πλησίον σας είμαι 
άλλος άνθρωπος.

— Πώς τούτο; ήρώτησα εγώ.
— Συλλογισθήτε τήν θέσιν μου, προσέθηκε 

σοβαρώς. Λησμονώ τί άπώλεσα- πατρίδα, οι
κογένειαν, περιουσίαν αλλά πώς ήλθον εις τήν 
χώραν σας; Ξένος καί άγνωστος. Τις μέ γνω
ρίζει; Τίς ήξεύρει ποιος είμαι; Πολύ συγκατα
βατικοί είναι οί άνθρωποι νά μή μ’ έκλαμβά- 
νωσιν ώς τυχοδιώκτην, ώς αγύρτην — νά μή 
μέ δέχωνται μετά δυσπιστίας ή καί μετά περι- 
φρονήσεως —

— Περιφρονήσεως; διέκοψα έγώ. Καί τίς 
τολμά νά σάς περιφρονήση;

— Ναί, δεσποσύνη μου· ΰμεΐς λέγετε τούτο
— ύμεΐς.

— "Ω! έγώ σάς εκτιμώ — σάς εκτιμώ με- 
γάλως, άπήντησα έγώ μετά ζέσεως καί ένθου- 
σιασμοΰ, διότι ήσθανόμην δτι πάσα λέξις ήρχετο 
έκ τής καρδίας μου· έγώ τοσαύτην έχω προς 
υμάς έμπιστοσύνην καί πεποίθησιν, ώστε . . .

Δέν ήδυνήθην νά είπω άλλο τί, διότι αύτδς 
ήρπασε τήν χεΐρά μου, τήν έφερεν εις τά χείλη j 

του, καί άπήλθε τοΰ δωματίου τρέχων· έγώ δέ 
ένόμιζον δτι ή χειρ μου έκαιεν, δτι μέ το φί
λημά του έκεΐνο είχεν ανάψει τδ αίμά μου — 
Πώς θά τελειώση τούτο; Τί ανοησίας γράφω; 
Οι συλλογισμοί μου είναι πλησίον του, εις τδ 
μικρόν, τδ πενιχρόν του δωμάτιον — Τώρα 
έννοώ . . . Όχι, ούδέν εννοώ, ούδέν θέλω νά 
σκεφθώ, ούδέν ν’ αποφασίσω. — θ’ άφήσω νά 
μέ παρασύρη τδ κύμα — "Ω! είναι τόσον εύ
χάριστον καί γλυκύ, νά ήναί τις άνευ θελή- 
σεως! . . .

** *

Τήν έπιοΰσαν, άφ’ ής ή Βικτωρία έγραψε 
τήν τελευταίαν σελίδα τοΰ ήμερολογίου της, ό 
Εβραίος άνήγγειλεν δτι ό ’Ιταλός διδάσκαλος 
είναι ασθενής. Καί πράγματι έκείνην τήν ήμέ- 
ραν δέν έφάνη. ΤΙ Βικτωρία καθ’ δλην τήν 
ημέραν ήτο συλλογισμένη, άφηρημένη καί περί 
τδ εσπέρας άπεσύρθη εις τδν κοιτώνά της καί 
έκλαυσεν. Τδ πρωί δέ παρεκάλεσε τδν πατέρα 
της νά μεταβή ό ίδιος καί πληροφορηθή περί 
τής ύγείας τοΰ διδασκάλου της. Ό κ. Φέστεμ- 
βουργ διέταξε νά ζεύξωσι τδ όχημα καί μετέβη 
παρά τφ Βαλεριανω, δστις τον ένηγκαλίσθη πε- 
ριπαθώς.

— Τί έχετε; ήρώτησεν αύτδν ό γέρων. Μή
πως τδ αίσθημά σας ήναι έν τω οβύννεσθαι;

— ΙΙώς είναι τούτο δυνατόν; άπήντησεν ό 
Βαλεριανός· ’Αγαπώ τόσον πολύ τήν θυγατέρα 
σας! Όποιον χαρακτήρα έχει! Όποιαν καρδίαν! 
Όποιον πνεύμα! Λυπούμαι δτι τή έδωκα αφορ
μήν δυσαρέσκειας διά τής απουσίας μου· άλλ’ 
ήτο ανάγκη καί ή Βικτωρία νά συνέλθη καί νά 
έννοήση τδ αίσθημά της.

— Λοιπόν θά έλθετε 
κ. Φέστεμβουργ.

— Βεβαίως, θά έλθω.

σήμερον; είπεν ό

— Τότε σάς προτείνω νά έλθετε εύθύς 
μαζύ μου.

— Σάς είμαι κατά πάντα εύγνώμων.
"Οτε είσήλθεν ό Βαλεριανός μετά τοΰ πατρός 

της, ή Βικτωρία σχεδόν έλιποθύμησεν έκ τής 
χαράς της. Ό Βαλεριανός, μή δυνάμενος πλέον 
νά κρατηθή, έλαβε τήν χεΐρά της καί τήν 
ήσπάσθη τρυφερώς, έν φ δ κ. Φέστεμβουργ, μή 
θέλων νά φανή ένιχλητικός, έθώπευε τον κυ
νηγετικόν κύνα, δστις έπήδα έκ τής χαράς.

"Οτε δέ οί δύο νέοι εύρέθησαν μόνοι κατά 
τήν ώραν τοΰ μαθήματος, ή Βικτωρία, διακό- 
πτουσα τό μάθημα, είπεν·

— Είσθε ασθενής;
— Είμαι ακόμη ασθενής.
— Τί λέγετε; Μέ τρομάζετε!
— Δέν θέλω νά σάς άπατήσω· αναγκάζομαι 

ν’ άπέλθω.
— Καί δέν θά έπανέλθετε πλέον;
-"Οχι.
Οί όφθαλμοί τής Βικτωρίας έπλήσθησαν δα

κρύων.
— Δέν θέλετε λοιπόν νά έλθετε πλέον! 

είπε μετά τινας στιγμάς.
— Δέν δύναμαι νά έλθω.
— Τότε πηγαίνετε — πηγαίνετε αμέσως! 

άνέκραξεν ή νεάνις, Εγειρόμενη υπερήφανος καί 
ώργισμένη.

— "Ω! δεσποσύνη, άπήντησεν ό Βαλεριανός, 
άξίζω τούτο;

— Καί τί άλλο αξίζετε;
— Τδ έλεος σας.
‘Η Βικτωρία τδν προσέβλεψε μέ τους με

γάλους τρυφερούς της οφθαλμούς.
— ’Αγαπώ . . . είπεν ό νέος.
— Αγαπάτε; έπανέλαβεν ή Βικτωρία έρυ- 

θριώσα.

Βικτωρία μέ οφθαλμούς άπαστράπτοντας.

— Άγαπώ Κυρίαν, ήν ούδέποτε δύναμαι
νά δνομάσώ ίδικήν μου.

— Αγαπάτε Κυρίαν: έψιθύρισεν ή Βικτωρία
ώχριώσα καί τρέμουσα.

— Όχι, όχι, άπήντησεν ό Βαλεριανός · άγαπώ
κόρην, κληρονόμον πλουσίαν. θά μ’ Εννοή
σετε . . . άγαπώ άνευ έλπίδος.

— Καί διατί άνευ έλπίδος; ήρώτησεν ή

— Διότι ούτως μοί τό υπαγορεύει ή τιμή μου. 
— Ή τιμή σας;
— Ούοέποτε πλέον θά πατήσω τήν οικίαν. 
-Τήν οικίαν αας;
— Μάλιστα, τήν οικίαν σας, Βικτωρία· 

διότι ύμεΐς είσθε Εκείνη, ήν άγαπώ, ήν λατρεύω, 
ήν γονυπετής . . .

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν είσήλθεν εις τό 
δωμάτιον ή μήτηρ όπως πληροφορηθή περί τής 
ύγείας τοΰ διδασκάλου τής κόρης της. Εύθύς 
μετ’ αυτήν είσήλθον δ κ. Φέστεμβουργ καί ό 
έπιστάτης Λεβής.

— Σάς τό λέγω πάλιν, κύριε εύεργέτα μου, 
έφώναξεν ό Εβραίος, σάς τδ λέγω καί Εμπρός 
εις τήν εύγενεστάτην δεσποσύνην δέν υπάρχει 
καλλίτερα τύχη διά τήν δεσποσύνην μας εις 
δλην τήν χώραν μας ή ό κύριος Βαλεριανός 
Κοχάνσκης. Είναι άνθρωπος χρυσός, κτηματίας 
λαμπρός, ιππότης εύγενής — εύγενής σάς λέγω! 
Ω! έπεθύμουν νά μέ ήκουεν ό λαμπρός Εκείνος 

άνθρωπος.
Ή Βικτωρία έρριψε βλέμμα άγριον έπί τού 

’Ιουδαίου.
— Ω! μή μου αναφέρει; τον κ. Κοχάνσκη, 

είπεν ή μήτηρ — νά μή άκούσω πλέον δι’ αύτδν 
τδν άνήθικον άνθρωπον.

— Καί έγώ δέν θέλω ν’ άκούσω δι’ αύτόν, 
προσέθηκεν ή Βικτωρία.

Ό 'Εβραίος ύψωσε τούς ώμους του.
— "Ας ήναι· είπεν ό πατήρ· άλλά διά σή

μερον αρκεί· μή κοπιάζετε περισσότερον· "Ας 
λάβωμεν το τέϊον . . .

Μικρόν πριν ή άναχωρήση ό Βαλεριανός, ή 
Βικτωρία άπήλθε τής αιθούσης. Ό Βαλεριανός 
ήρχιζε νά φοβήται.

— Τήν προσέβαλα, είπε καθ’ εαυτόν, καί 
ούτε καν ήθέλησε νά μέ άποχαιρετίση.

Έν δυσθυμία κατήλθε τήν κλίμακα καί έπέβη 
τοΰ έλκύθρου. Ό 'Εβραίος έλαβεν εις χεΐρας 
τάς ήνίας, καί τό μικρόν ελκυθρον έπέτα έπί 
τοΰ παγωμένου εδάφους. Εις άπόστασιν δια- 
κοσίων βημάτων άπό τής έπαύλεως ήτο μικρόν 
δάσος· δτε τό ελκυθρον διήρχετο, μαύρη μορφή 
έφάνη όπισθεν τών δένδρων καί έκαμνε σημεία 
διά τοΰ ρινομάκτρου. Τό Ελκυθρον έστάθη, Κυ
ρία κεκαλυμμένη διά πέπλου έπλησίασε, καί 
άνεπέτασε τδ κάλυμμα.

— Βικτωρία! άνεφώνησεν ό Βαλεριανός 
πηδών έκ τοΰ έλκύθρου καί γονυπετών ένώπιον 
της· δέν είσθε θυμωμένη μαζύ μου;

— θχι» άπήντησεν ή νεάνις — διότι σάς 
άγαπώ καί θά σάς άκολουθήσω δπου θέλετε ώς 
σύζυγός σας.

** *

Τήν έπιοΰσαν ή Κυρία Φέστεμβουργ παρευ- 
ρίσκετο εις τδ ιταλικόν μάθημα. Ήτο τούτο 
σύμπτωσις ή υποψία; 'Οπωσδήποτε ή παρουσία 
τής μητρδς ένέβαλε τήν Βικτωρίαν εις μεγάλην 
εξαψιν, ήτις διεφαίνετο εις τάς άποτόμους καί 
νευρικάς αυτής κινήσεις· έθραυσε δύο ή τρεις 
καλάμους, έχυσε μελάνην έπί τοΰ ώραίου βελ
γικού τάπητος, έσχισε τδ τετράδιόν της καί 
φύλλα τινά έκ τοΰ βιβλίου τών ιταλικών δια
λόγων. Έν καιρω τοΰ τεΐου ή ώραία άλλά 

πεισματώδης κόρη στραφεΐσα προς τον Βαλε- 
ριανον τω είπεν

— Ή μπορείτε νά έξηγήσητε όνειρα;
— Ισως, άπήντησεν ούτος μειδιών.
— ’Ακούσατε λοιπόν, προσέθησεν ή Βικτω

ρία· ώνειρεύθην τήν παρελθοΰσαν νύκτα βτι επο- 
ρευόμην έπί μεγάλης χιονοσκεπούς πεδιάδος· 
ούτε δένδρον έφαίνετο, ούτε καλύβη· άκρα ήσυ- 
χία παντού καί έρημία· ό άνεμος μόνον έστέναζε 
καί ή χιών έπιπτε κατά τοΰ προσώπου μου· 
έγώ έτυλίχθην εις τδν μανδύαν μου καί έκάλυψα 
τήν κεφαλήν μου μέ τδν πέπλον — αίφνης 
ε’.οον ώς χρυσίον πρό τών ποδών μου· άλλα 
δέν ήτο χρυσίον, ήτο άκτίς φωτός· τά πυκνά 
νέφη διεχωρίσθησαν καί ό ήλιος έκάλυψε μέ 
τάς ζωηράς αυτού άκτΐνας τήν δλην πεδιάδα· 
προ τών ποδών μου έφύοντο άνθη πολλά, ρόδα, 
υάκινθοι, ΐ'α. "Ω! πόσον ώραΐα ευωδίαζαν τά 
ία! Τί σημαίνει τδ ονειρον τούτο:

Ό Βαλεριανός έσιώπα·
— Τί; δέν μοί λέγετε τίποτε;
— Τδ ονειρον τούτο, είπεν ό κ. Φέστεμβουργ, 

σημαίνει άνέλπιστον εύτυχίαν, έαρ έρωτος έν 
μέσοι τής χιόνος —

— Τί σοί ήλθεν, διέκοψεν αύτδν ή σύζυγός 
του, νά έμβάλλης τοιαύτας ιδέας εις τήν κόρην 
μας, ήτις δλην τήν ήμέραν αυτά έχει εις τδν 
νοΰν της;

'Όταν άνεχώρησαν, ό Βαλεριανός είπεν εις 
τον Εβραίον·

— Πρέπει νά εύρω ία.
— "Ια; άπήντησεν ό δανειστής κατατεθορυ- 

βημένος· ία; Καί ποΰ νά εΰρωμεν τά ία;
— Ποΰ; Τούτο άφίνω εις τήν εύφυιαν σου. 

’Αλλά πρέπει νά έχω ία διά τήν δεσποινίδα 
Βικτωρίαν.

Ό Εβραίος ήρχισε νά προσεύχηται καθ’ 
έαυτόν. Τήν αυτήν έσπέραν μετέβη εις τδ κτήμα 
τού κόμητος Σκάρβεκ, τοΰ όποιου ήτο γνωστός, 
καί ήρώτησε τδν κηπουρόν.

— Λλλο δέν μένει, άπεφάνθη ούτος, παρά 
νά φέρωμεν τά ία άπό τήν Φλωρεντίαν.

— Άλλά δέν θά μαρανθούν καθ’ οδόν: 
παρετήρησεν ό ’Ιουδαίος.

— ’Εάν τεθούν έντδς καλού κιβωτίου καί 
άποσταλούν διά τής ταχείας αμαξοστοιχίας, έγ- 
γυώμαι ότι θά φθάσουν εις καλήν κατάστασιν. 
άπήντησεν ό κηπουρός.

Ό ’Ιουδαίος μετέβη εύθύς εις τδ τηλεγρα
φείου καί έτηλεγράφησεν εις Φλωρεντίαν.

Παρήλθον ήμέραι τινές, καθ’ άς ό Βαλερια- 
νός, παρωργισμένος δτι ή μήτηρ ουδέ έπί στι
γμήν τον άφινε πλέον μόνον μετά τής Βικτωρίας, 
είχεν έντελώς λησμονήσει τά ία, δτε αίφνης ό 
έπιστάτης Λεβής παρουσιάσθη ένώπιόν του κρα
τών μικρόν κιβώτιον μετά πολλής προφυλάξεως, 
ώς νά ήτο βρέφος νεογέννητον.

— Τί έχεις έκεΐ;
— Τά ία, Εκλαμπρότατε.
— Ια ια;

Ναί, δτι έφθασαν άπό τήν Φλωρεντίαν.
Ό Βαλεριανός ήνοιξε τό κιβώτιον τά άνθη 

ήσαν τόσον ζωηρά, ώς νά είχον έκκοπή έκείνην 
τήν στιγμήν. Ή ευωδία των διεχύθη έν τω 
δωματίω.

— Καλά τά κατάφερες, Αεβή, είπεν ό κτη
ματίας· ακούσε τώρα τδ σχέδιόν μου. —

Ό δανειστής καί ό οφειλέτης προσήγγισαν τάς 
κεφαλάς των καί συνεσκέφθησαν ταπεινή τή φωνή. 
Καί πάλιν μετά μεσημβρίαν κατά τό ιταλικόν μά
θημα ό μητρικός φρουρός δένέλειπεν ή Βικτωρία 
ήτο ώχρά έκ τής οργής, έν ω ό Βαλεριανός 
έμειδία προσποιούμενος τδν εύθυμον καί εύχα- 
ριστημένον. Ή νέα κόρη δέν ήδύνατο νά έν
νοήση τοιαύτην συμπεριφοράν καί παρ’ ολίγον 

ώργίζετο κατ’ αυτού. Τήν ώραν τοΰ τειου ό 
πονηρός δανειστής είσήλθεν άπαρατήρητος εις 
τδν κοιτώνα τής Βικτωρίας, ήνοιξε τδ παράθυρον 
τδ προς τδν κήπον καί ρίψας ολίγα ξύλα εις τήν 
εστίαν, όπως δικαιολογήση τήν έκεΐ μετάβασίν 
του έκλεισε πάλιν τό παράθυρον, άλλ’ εις τρόπον 
ώστε τδ κλεΐθρον νά μή κλεισθή, άλλά τδ έν 
φύλλον νά έρείοεται μόνον έπί τοΰ άλλου.

Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ Βαλεριανοΰ ή 
Βικτωρία άνήλθεν εις το δωμάτιον της, καί 
έκλείδωσε τήν θύραν, όπως έξακολουθήση τδ 
ήμερολόγιόν της. Αίφνης ήκουσε παράδοξον 
τριγμόν· τή έφάνη ώς νά έτριζεν έλαφρώς τδ 
παράθυρον. Ήγέρθη καί είδε προς τό παρά
θυρον — Εις τό παράθυρον τή παρουσιάσθη 
πρόσωπον — ήτο ό Βαλεριανός.

Π νεάνις δέν έζήτησε νά μάθη πώς άνήλθε 
μέχρι τοΰ παραθύρου — άλλ άνεπέτασσε βιαίως 
το παράθυρον καί έδέχθη εις τάς άγκάλας της 
τον ερωμένον.

— Πώς κατώρθωσες ν’ άναβής; ήρώτησε 
τότε· δέν σέ είδε κανείς; — Είτα δέ άλλά- 
ζουσα τόνον, προσέθηκεν-

— Ανήκω εις υμάς — ούδείς θά μάς χωρίση.
— Άνέβην διά κλίμακος, Βικτωρία, άπήν

τησεν ό Βαλεριανός.
— Ώ! τώρα τδ βλέπω — τώρα έννοώ πό

σου; κινδύνους ύφίστασαι μόνον καί μόνον διά 
νά μοί είπης όλίγας λέξεις — άλλά δέν πρέπει 
νά. μένης τοΰ λοιποΰ εις θέσιν τόσον επικίν
δυνον — χοίρε!

— Ήλθα μόνον διά νά σάς προσφέρω αύτά 
τά όλίγα ία — είπεν ό Βαλεριανός τείνων τή 
έρυθρκύση κόρη τά άνθη.

— Εαρ έρωτος έν μέσιρ τής χιόνος! άνέ
κραξεν ή Βικτωρία· τώρα πρέπει ν’ άναχωρή- 
σητε, άλλ’ όχι διά παντός· άφ’ ου καταβήτε 
άσφαλώς έγώ θ’ άνασύρω τήν κλίμακα — αυριον 
δέ. άφ’ ού οί γονείς μου κοιμηθώσι, καταβιβάζω 
πάλιν αυτήν, διότι πρέπει νά όμιλήσωμεν —

— Αυριον λοιπόν!
— Τδ μεσονύκτιον.
Καί ο Βαλεριανός κατήλθε· φθάς εις τδ 

έδαφος έκρότησε μέ τάς χεΐρας, καί ή Βικτωρία 
άνασύρασα τήν κλίμακα έκλεισε τδ παράθυρον 
φιλήσασα δέ τά ία περιπαθώς έψιθύρισεν ' ’ Εαρ 
έρωτος έν μέσφ τής χιόνος!”

(Συνέχεια καί τέλος.)

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ.
Ιστορική μελέτη μετά εικόνων.

(Έκ τοϋ Γερμανικοί).)

1.
‘ί'ηρ*ιός Στώβ περιγράψας έν τοΐς χρο- 

■1 My Ι/νικοΐς τοΰ Λονδίνου τήν μικράν γοτθικήν
έκκλησίαν τού Αγ. Πέτρου EvTowergreen 

λέγει κατόπιν, δτι έν αυτή "κεΐνται δύο δούκες 
μεταξύ δύο βασιλισσών”. Νεώτεραι έρευναι γε- 
νόμεναι άπό τών μέσων τοΰ 1850 καί έφεξής 
έφανέρωσαν έτι άπαισιώτερα πράγματα δσον 
άφορά τδ έν τή μικρά εκκλησία έπίσημον τούτο 
νεκροταφείου. Ούτως έκ τών ύπο τά λεία μάρ
μαρα άνευ σταυρού ή μνημείου τεθαμμένων 
συνελέγησαν τά εξής ονόματα· John Fisiieb, 
έπίσκοπος τής Τ’οχεστέρης, άποκεφαλισθείς τω 
1535, Σίρ θωμάς Μοβε, καρατομηθείς τφ 1535, 

Βασίλισσα "Αννα Βολένη καρατομηθεΐσα τφ 
1536, θωμ. Κρόμβελλ. καρατομηθείς τφ 1536, 
Μαργαρίτα κόμησσα Σαλισβουρίας, καρατομη
θεΐσα τφ 1541, Βασίλισσα Αικατερίνη Howard, 
καρατομηθεΐσα τφ 1542, Λαίδη ’Ιωάννα Γρέϋ, 
καρατομηθεΐσα τφ 1554 καί ούτως επεται φο
βερά σειρά όνομάτων δουκών, κομήτων, κομησ- 
σών, βαοώνων καί λόρδων — άπαξαπάντων 
καοατομηθέντων, εις δέ καί μόνος Εξαιρείται, ό 
σίρ Ράλφ Vane, δστις έν έτει 1552 — άπηγ- 
χονίσθη. Εις ούδέν άλλο μέρος τοΰ κόσμου, 
ούτε έν τφ "μεγάλο) τάφφ τής Αγγλίας”, τφ 
Ούεστμίνστερ, ούτε έν Saint-Denis, εύρίσκονται 
συνηνωμένοι διά κοινού φοβερού θανάτου τοσαύτα 
καί τοσοΰτον έπίσημα ιστορικά όνόματα, το- 
σοΰτον έπιδράσαντα έπί τών τυχών τής πατοίδος 
των. — Ή ιστορία τής Αγγλίας είνε γεγραμ- 
μένη διά γραμμάτων αιματηρών έπί τών πύργων 
καί προμαχιόνων, έπί τών τοίχων τών δεσμω
τηρίων, έπί τοΰ ικριώματος καί τοΰ νεκροταφείου. 
Τά τελευταία νήματα πάσης κινήσεως, ήν έπρό- 
κειτο νά καταπολεμήση ή βασιλεία, ή έκκλησία 
ή ό λαός τής Αγγλίας, άγουσιν έπί τέλους εις 
τό Λοΰβρον καί ένταΰθα — άποκόπτονται.

Ούτω δέ ό Πύργος είνε ένσάρκωσις τρόπον 
τινά τών τυχών τής Αγγλίας, είνε μνημεΐον 
τής ιστορίας αυτής. Ή άρχιτεκτονική αύτοΰ 
καί ή τοποθεσία δέν παρέχει ήμΐν σπουδαΐόν τι 
διδόμενον, "να άξιώσωμεν αύτδ περιεκτικωτέρας 
παοατηρήσεως. Ή έξωτερική αύτοΰ δψις καί 
ή Εσωτερική διαίρεσις τών διαφόρων οικοδομών 
ούοαμώ; άνακαλοΰσιν εις τήν μνήμην ήμών τά 
πολυπληθή καί δι’ εύγενοΰς άρχιτεκτονικοΰ 
ρυθμού διακρινόμενα περίπτερα καί μέγαρα τής 
Αγγλίας — καί έκαστος άπαξ ιδών αύτά γι- 
νώσκει, δτι ό Λονδίνειος Τάμεσις μάλλον έλατ- 
τοΐ ή άνυψοΐ τά θέλγητρα τής τοποθεσίας των. 
Εις τήν βόρειον αύτοΰ όχθην Εγγύτατα τοΰ άνα- 
τολικοΰ τείχους τοΰ παλαιού άστεως καί έπί 
μέτριου υψώματος τοΰ έδάφους, όπόθεν δεσπό- 
ζεται ή πόλις τε καί τδ ρεύμα τοΰ ποταμού 
καί ήτις κατά τάς τρεις πρδς τήν πόλιν πλευράς 
περικυκλοΰται ΰπδ πλατείας τάφρου, άνορθοΰται, 
σχηματίζων άνώμαλον πεντάγωνον, ποικίλως συμ- 
πεφυρμένος σωρός πύργων, τειχών καί στεγών 
καί ονομαζόμενος Tower of London — ώσπερ 
άπαίσιον φάσμα καί άνευ τής εύγενοΰς ψαθυράς 
περιβολής βρύων καί μελαγχολικών κισσών. Έν 
τφ μέσω τοΰ πενταγώνου άνεγείρεται, Ελεύθερον 
καί ύπο τεσσάρων πύργων έστεμμένον, βαρύ 
τετράγωνον οικοδόμημα, ό λευκός Πύργος. Αύτδς 
είνε ό πυρήν τοΰ παλαιού νορμανδικού βασιλικού 
μεγάρου, παρά τδ γήράς του δμως ελλείπει αύτφ 
ή μαγεία τοΰ μεσαιωνικού ρωμαντισμοϋ, ή Ελα
φρά κάμψις τών λίθινων γραμμών καί ή άνε- 
παίσθητος ψαθύρωσις τών γωνών τών τειχών, 
δι’ ής ή Εργασία τών αιώνων καθιστά ήμΐν 
τόσον σεβαστούς τους μάρτυρας τούτους τοΰ 
παρελθόντος.

Έκ τών κασσιτέρινών Επάλξεων τοΰ πύργου 
τούτου δυνάμεθα νά Επισκοπήσωμεν τδ σύνολον· 
τον εσω χώρον περικλείει τδ εσω εύρΰ τείχος 
έστεμμένον διά δώδεκα παλαιών πύργων, όπισθεν 
τοΰ τείχους τούτου άνυψοΰντο πρότερον πολλά 
πλίνθινα οικοδομήματα, χρησιμεύσαντα ώς νο
μισματοκοπεία άπό Έδουάρδου τοΰ Γ'. (1327) 
μέχρι τοΰ 1S10, εις τήν θέσιν των κατεσκευάσθη 
τώρα κυκλοτερής οδός. Μακρότερον εις τήν 
Εξωτερικήν αυτής πλευράν καί παρά τό χείλος 
τής τάφρου ύψοΰται τδ Εξωτερικόν περιτείχισμα, 
ού ή μονοτονία εις τήν νότιον πλευράν δια
κόπτεται ύπο πέντε πύργων.

Ό Εσωτερικός χώρος πληροΰται ύπδ πλήθους 
οικοδομών, αΐτινες άτάκτως, άρρύθμως, έκάστη 
δμως αυτοτελής καί άκοινώτητος πρδς τάς άλλας,
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ΚΛΙΜΑΞ, ΥΦ’ ΗΝ ΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΗΓΕ- 
ΜΟΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΚΑΙ ΡΙΧΑΡΔΟΥ.

διεσπαρμέναι έπί τοΰ έδάφους, ήθελον παρέχει 
ήμϊν πιστήν εικόνα παρελθόντος φεουδαλικοΰ 
μεγαλείου, έάν τά μέτωπα τών νεωτέοων οικο
δομών δέν έτάραττον τήν φαντασίαν· ήτοι μικρά 
γοτθική έκκλησία, νεόδμητον οπλοστάσιο·?, οι
κήματα στρατιωτικών καί πολιτικών υπαλλήλων, 
νεόδμητο; στρατών, όλα κομψά και καθαρά, 
στιλπνά καί καλώς προσηρμοσμένα, πάγγυμνα 
δμως απέναντι τών σκυθρωπών μαρτύρων χιλιε
τούς σχεδόν παρελθόντος. Διότι καί κατ’ αύτάς 
ετι τας θυελλώδεις πρωϊνάς ώρας τοΰ αγγλικού 
λαοΰ ό λευκό; ούτος πύργος ήγειρε τήν ΰπερή- 
φανόν του κεφαλήν εις τά υψη. Γουλιέλμος ό 
Κατακτητή; έσκέπτετο νάκαταστήση αύτόν φρού
ριο·? δτε κατά τό 1078 έπί τών λειψάνων αρ
χαίου τείχους, δπερ κατά τήν παράδοσιν είχεν 
οίκοδομηθή ύπό τοΰ ’Ιουλίου Καίσαρος, άνφκο- 
δόμησε τδ ισχυρόν Keep έν τή "πόλει” τών 
Άγγλοσαξώνων.

Γονδοΰλφος ό "κλαψιάρης”, άνήρ έχων 
υγρούς οφθαλμού; άλλά καί ευφυείς ιδέα; καί 
ώ; βενεδικτΐνο; μοναχό; γινώσζων κάλλιστα καί 
τόν πλούτον τή; ανατολική; τέχνη; καί τήν νορ
μανδικήν άπλότητα τοΰ Bee, St. Quen καί 
Etienne έπεράτωσε κατά παραγγελίαν τού Γου- 
λιέλμου τόν λευκόν πύργον μετά βαρεΐαν φορο- 
λόγησιν τών ’Αγγλοσαξώνων. Ερρίκο; ό Γ'. 
(1216—1272), ήγεμών είδήμων τή; τέχνη; καί 
θέλω·? νά έξάρη τό καλόν διά τή; λαμπρότητος 
τοΰ ώραίου έκέρδησεν έν τώ προσώπω τοΰ Άδάμ 
Λαμβουρν άξιον διάδοχον τού Ι'ονδούλισου καί 
εύφυα αρχιτέκτονα τών οικοδομών του· δι’ αύτοΰ 
ώκοδόμησε τήν II ύλην τοΰ υδατος. τό Νεώριον. 
τόν πύργον τοΰ Λίκνου καί τόν πύργον τοΰ Φα
νού. Άλλά καί ό έσωτερικό; κόσμο; τών λί
θινων τούτων οικοδομών συνδέεται μετά τού 
όνόματο; τοΰ βασιλέως του περί οΰ καί άλλα 
λαμπρά λίθινα ποιήματα έν τε Westminster καί 
έν Beaumaris καί έν Conway μαρτυροΰσι· αί 
πολυπληθείς μαρμάρινοι στήλαι, τό κομψόν πα
ρεκκλήσιον, δπερ άνήγειρεν εί; ιδίαν του χρήσιν 
καί δπερ έχρησίμευσε τοΐς διαδόχοις του έως 
δτου έπί τοΰ βωμού του έδολοφονήθη 'Ερρίκο; 
ό Στ'., τά έντεχνα σανιδώματα καί οί τολμηροί 
θόλοι τών δωμάτων τών πύργων άνήκουσι τό) 
’ Ερρίκο).

Τοιουτοτρόπως ό Πύργος ύπερηυξήθη έκ τοΰ 
αρχικού προορισμού του · τό ίσχυρότατον φρού- 
ριον τής νοτίου ’Αγγλίας άπό τοΰ άνοικοδομή- 
σαντος αύτό 'Ερρίκου μέχρι; 'Ερρίκου τοΰ Ζζ. 
κατέστη ή λαμπρά διαμονή τών βασιλέων τή; 
’Αγγλία; — καί ή οίκτρά ειρκτή βασιλέων, 
βασιλισσών, δουκών, κομητών καί λόρδων, πο

λίτικων και σοφών, πατριωτών καί μαρτύρων, 
άνδρών οιτινες υπήρξαν "αρχηγοί μεγάλων στρα
τιών, κεφαλαι ισχυρών κομμάτων, χρησμοί έν 
τοΐς βασιλικοί; συμβουλίοι; καί κόσυοι τής 
αυλή;”.

Ενταύθα δέ εν τή ιστορική σημασία αύτοΰ, 
ήτις κινεί τό μετά φρίκη; συνηνωμένον ενδια
φέρον, ήμών είς τά; ριζικά; πολιτικά; καί θρη
σκευτικά; μεταβολά; τού βίου τού αγγλικού 
λαοΰ μέχρι τού 18'-υ αιώνος, θά. παραμείνωμεν 
μικρόν και δια βραχέων θά έξετάσωμεν αύτήν.

Έν τή νοτίφ πλευρά τού κτιρίου, έπί τή; 
κρηπιοος, ητι; χωρίζει τον εσω χώρον τού 
φρουρίου άπο τοΰ ποταμού, έκβάλλει είς τον 
ποταμόν σιδηρά καί σκυθρωπή πύλη. Είς τήν 
είσοδον ταύτην άπεβιβάσθη άθορύβως καί ύπό 
τήν αιγίδα τή; νυκτό; τό βασιλικόν πλοιάοιον 
επ αυτού εύ,οισκοντο ολίγοι μόνον άνθρωποι, ό 
εί; έξ αύτών ήτο δέσμιος, ό δ’ έτερο; έζράτει 
πέλεκυν. Ένταΰθα είς τήν πύλην τών προ
δοτών έτελείωσε τό ταξείδιον τοΰ θανάτου- ό 
δέσμιο; άνήλθε τήν κλίμακα τήν άγουσαν εί; 
τήν εσωτερικήν πύλην τοΰ πύργου καί επομένως 
εις το ικρίωμα. Ουδεμία σωτηρία, ούδεμία 
πλέον έπιστροφή εί; τόν βίον. ' Άφετε πλέον 
πάσαν έλπίδα δσοι εΐσέρχεσθε ένταΰθα!” ’'Οπισθεν 
τοΰ πύργου εύρίσκεται ό άτυχή; μεταξύ τεσ
σάρων γυμνών τοίχων, μακράν δέ ό λαό;, οί 
όπαδοί, οί φίλοι. Τό ού; τού ανθρώπου καί ή 
χάρις τού βασιλέως δέν άκούουσι τήν φωνήν του 
εντεύθεν. Εινε άπωλολώς, έάν δεν δύνηται νά 
βοηθήση αύτό; εαυτόν.

0 πρώτο; αιχμάλωτος τού Πύργου έσωσε·? 
αύτο; εαυτόν άπό τού πελέκεω; τού δημίου. 
Ο Έάλφ Φλαμβάρδ έπίσκοπο; τοΰ Δούρχαμ 
καί συγχρόνως γενναίο; πολεμιστή; ήγάπα πάρα 
πολύ τήν κεφαλήν του καί αύτή ή κεφαλή 
του ήτο πανουργοτέρα τής τού βασιλικού αύ
τοΰ δεσμοφύλακος. Πρότερον ήτον εύνοούμενο;

υπουργός τού Γουλιέλμου Ί’ούφου τώ 1101 καί 
κατόπιν υπό Ερρίκον τόν Α'. έπεσε θύμα άλλαγής 
τοΰ συστήματος, έροίφθη είς τόν λευκόν πύργον 
καί άφ ου ό Άνσέλμο; τής Κανταβριγία: σκλη- 
ρώς ήρνήθη αύτώ πάσαν βοήθειαν ήναγκάσθη νά 
καταφυγή εί; τήν ιδίαν πανουργίαν καί μάλιστα 
άφ’ ού έγίνωσζεν, δτι τότε άφαίρεσι; τή; σφοα- 
γΐδος δέν έσήμαινεν άλλο ή άφαίρεσι·? τή; κε
φαλής. Ζοφεράν τινα νύκτα τοΰ Φεβρουάριου 
παρηγγειλε νά τφ φέρωσι πολλούς κάδους πλή
ρεις οίνου καί έν ω οί φύλακες αύτοΰ έμεθύ- 
σκοντο εύθύμως συνδιαλεγόμενοι μετ’ αύτοΰ, 
εξήγαγεν αύτός έκ τίνος κάδου σχοινίον, διηυ- 
θύνθη εις τό ύπέρ τήν στοάν δωμάτιον πρό; 
τό μέρος τοΰ ποταμού, έδεσε τό σχοινίον είς 
τόν σιδηροΰν σταυρόν τοΰ παραθύρου καί μηδέ 
τήν ποιμαντορικήν αύτοΰ ράβδον λησμονώ·? κα-

ΘΕΣΙΣ, ΕΝ Ηι ΙΣΤΑΤΟ ΤΟ ΙΚΡΙΩΜΑ ΤΗΣ 
ΑΝΝΗΣ ΒΟΛΕΝΗΣ.

τήλθεν ό γενναίο; άνήρ έξ υψους 56 ποδών. 
Καί είχε μέν διαψευσθή εί; τούς ύπολογισμού; 
του, διότι τό σχοινίον ήτο λίαν βραχύ, πιστοί 
δμω; ύπηρέται έδέχθησαν αύτόν κάτωθεν, έισεοον 
αυτόν εί; τήν έν τώ ποταμώ λέμβον καί ταχύ
τατα κατέπλευσαν τόν I άμεσιν προ; τά; έκοολάς 
του, εί; τήν Γαλλίαν, πρό; τήν έλευθερίαν.

Όμοιον τόλμημα ήθέλησε διακόσια έτη άρ- 
γότερον νά επιχείρηση καί ό Γριφφΐνο; πρίγκηψ 
τής Ούαλλίας. Ούτο; ήτο λίαν ίπποτιζός καί 
έσκέπτετο, δτι άνανδρο; είνε ό στρατιώτη; έκεΐ- 
νος, δστις δέν τολμά νά πράξη δ,τι κατιύρθωσεν 
εις κληρικός. I ό υψο; τού παραθύρου ύπε- 
λόγισεν ήδη ο πρίγκηψ ορθώς, ούχί δμως καί 
τό ίδιον βάρος. Ιό σχοινίον άπεκόπη καί τήν 
έπομένην πρωίαν διαβάται εύρον τόν δυστυχή 
ανδρα έπι τού λιθοστρώτου συντεθλασμένον καί 
αποτελούντα σωρόν μόνον άνθρωπίνων συντριμ
μάτων. — Βραδύτερον ό ανήλικος υιός του κα- 
τώρθωσε μέν νά διαφυγή, άλλ’ ήναγκάσθη, άφ’ 
ού έπί τών όρέων τή; πατρίδος του ώ; λέων 
ήγωνίσθη ύπέρ αύτής, νά παραδοθή Έδουάρδφ Α'.
τώ Μαζρόποδι, δστις έστησε τήν αιμοσταγή
κεφαλήν τοΰ πρίγζηπο; έπί τοΰ αύτοΰ :πύργου κά-
τωθεν τοΰ όποιου ό πατήρ του εύρε τον τόσον
σκληρόν θάνατόν του.

’ Εν τώ βορειοανατολικά) πύργω, έν τώ ύπέο
το ωρολόγιο·? δωματίφ, ένέζλεισεν ό βίαιο;
Ιωάννης ό άνευ χώρας τό πρώτον γυναικείον

θύμα, τήν λαίδην Μάουδ Φιτσβάλτερ ή τήν
ωραίαν Μάουδ” ώς άπεζάλουν αύτήν οί ποιη- 

ταί τή; έποχής έκείνης, καί κατεδίωκεν αύτήν 
δια τών αισχρών αύτού προτάσεων. Άλλ’ ούτε 
άπειλαί, ούτε πείνα, ούτε τό ψύχος τή; άπαι- 
σια; ειρκτή; έμείωσαν το σθένος τή; άγνή; κό
ρης. Οτε δε αύτη μεθ’ ύπερηφανεία; καί περι- 
φρονήσεω; ήρνήθη τόν βασιλέα, έπεμψεν ούτο; 
δια τού άκολούθου του εί; τήν φυλακήν τη; 
δεδηλητηριασμένον αύγόν. Ή γενναία καί πει
ναλέα κόρη ήρπασε ζαί ταχέως ζατέφαγεν αύτό, 
μετά δυο δε ώρα; έκειτο πτώμα.

Έπέπρωτο δμω; 'Ριχάρδο; ό Β'., ό άσταθή; 
καί ίσχυρογνώμων παΐς έπί τοΰ θρόνου τού 
Έδουάρδου, νά άνεγείρη πέραν τή; τάφρου έπί 
τού Tower Hill τό ικρίωμα, είς δ κατά τού; 
ατυχείς πολέμου; τοΰ 1 Ε'. αίώνο; σχεδόν έζάστη 
μεγάλη οικογένεια τή; χώρας ώφειλε νά θυσιάση 
μίαν κεφαλήν.

Αύτόν τόν υπουργόν του Σίμωνα Βούρλεϋ 
ήναγκάσθη τώ 1388 ν’ άποκεφαλίση έκεΐ, διότι 
άπήρεσζε τώ δολίφ θείφ του Γλώστερ ζαί τό 
όργανον τούτου, ό λόρδο; Άρούνδελ άπήτει 
δι’ εαυτόν τό υπουργικόν χαρτοφυλάκων. Καί 
αύται αί ίκεσίαι τή; άγαθή; βασιλίσση; Άννης, 
γερμανιδος βασιλόπαιδο;, δέν ήδυνήθησαν νά 
σώσωσι τού θανάτου τον Σίμωνα· έθανατώθη τώ 
1388· άμέσως δμως κατόπιν εύρέθη ό Γλώστερ 

έν Καλαί έστραγγαλισμένο; έπί τή; 
κλίνη; του· καί τό δεύτερον θύμα τοΰ 
Έδουάρδου καί τοΰ ικριώματος επι 
τοΰ Tower Hill ήτον ό λόρδος Άρουν- 
δελ. Όλίγα έτη μετέπειτα έδυσε·? ή 
βασιλική λαμπρότη; τοΰ Έδουάρδου. 
Καθάπερ δέ πληροφορεί ήμάς ό Fliois- 
SA11T έπεφάνη εί; τήν αίθουσαν τού 
συμποσίου έν τώ λευζώ πύργο,) άπαξ 
ετι έν δλη τή βασιλική μεγαλοπρε- 
πεία μετά σκήπτρου ζαί στέμματο; 
έν μέσιρ τοΰ κύκλου τών επιφανέ
στατων βαρώνων — ώ; έζτεθρονι- 
σμένος βασιλεύ;. Στραφείς πρό; Ερ
ρίκον τόν Βολιγζβρόκιον είπε (ζατα τον 
Σαίςπηρ)·

“Τό Εαρύ φορτίο·? ζτλ.’’

Κατόπιν άπήχθη πάλιν εί; τόν ζελ- 
λίον του, τό όποιον πάλιν έγζατέ- 
λιπεν καί άπεσύρθη εί; τήν έπαυλιν 
Πομφρέτ έν Yorkshire, ένθα έπέ
πρωτο νά έξαγνίση τά άμαρτήματα 
τού βίου του διά φοβερού καί μέχρι τοΰδε ανε- 
ξηγήτου διατελοΰντο; θανάτου.

Έν τή αύτή αιθούση ζαί έπίσης ύπό λαμ
πρά; όμηγύρεω; περικυκλούμενον έκάθητο εκα
τόν έτη βραδύτερον τό αιμοχαρές τέρα;, ό 
"μοχθηρός θείος Γλώστερ”. Το αίμα στάζει έκ 
τών χειρών τοΰ βασιλικού κακούργου. Εν τινι 
διάδρομο,) όπισθεν τών παχέο)·? τοίχο)·? τή; αι
θούση; έκρυψε·? ένοπλους άνδρας, — είτα άνά 
μέσον τών κυρίων προχο>ρεΐ μετά διαπεραστικού 
βλέμματος πρό; τόν λόρδο·? Άστιγξς, τόν χλι
αρόν φίλον” καί άποστά τήν χειρίδα άπό τοΰ 
ρικνώδους βραχίονός του· "'II κακή μάγισσα, 
ή σύζυγο; τοΰ Έδουάρδου — μ’ έσημείωσεν 
ούτο) μέ τά; μαγεία; της. Τί νά. τήν κάμωμεν: 
— “Έάν αύτή έκαμε τήν πραξιν, εύγενέ- 
στατε ...” λέγει ό Άστιγξς. Γλώστερ· "Έάν: 
Μέ το έάν θέλει; νά. με γελάση;; Είσαι προ
δότη;. Κάτω τό κεφάλι!” Οί ένοπλοι όρμώσιν 
είς τήν αίθουσαν, άρπάζουσι τόν άτυχή Άστιγγα

Η ΠΥΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ, 

έκ τού κύκλου τών πεφοβισμένων κομήτων, άπά- 
γουσιν αύτόν διά τή; λίθινη; κλίμαζο; ζάτω 
ζαί ώ; άναφέρουσι τά χρονικά, έπειδή δέν 
εύρον τό ξύλινο·? πήγμα έπί τή; χλόη; εν τάξει 
έξήπλωσαν αύτόν έπί τινο; δοκού ζαί χωρίς νά 
τώ παράσχωσιν ούδέ ολίγα; στίγμα; σιωπηλή; 
προετοιμασίας άπέζοψαν τήν κεφαλήν του”.

Μόλις έκαθαρίσθησαν οί χλιαροί φίλοι καί 
έπιζίνδυνοι σύμβουλοι ζαί ιδού τό τέρα; έζτεινει 
χεΐρα μιαιφόνον ζαί κατά τού λάρυγγο; τών 
άσυμφόρο?·? συγγενών. Έν τώ πύργο) τής στοάς, 
έν τώ μιζρω βασιλικώ παρεκκλήσια) έδολοφόνησεν 
Ερρίκον τόν Στ'., έν τώ πύργο,) τοΰ Τοξότου τόν 
ίδιον άδελφόν Κλαρέντιον διέταξε ν’ άποπνίξωσι 
κατά τήν παράδοσιν εντός πίθου πλήρους οίνου 
τή; Μονεμβασίας. Εί; τόν πύργον τού Αίματος 
έστειλε τούς άνεψιού; του Έοουάρδον ζαί 'Pt- 
χάρδον, οιτινες άκόμη ΐσταντο εί; τήν πρός τόν 
θρόνον οδόν του, καί μετ’ αύτών τόν Ιάκωβον 
Tyrell άσυνείδητον καί άφωσιωμένον υπηρέτην

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ.
(’ΕΣωτέρική άποψις.) 

προ; τον διοικητήν τού Πύργου, Άπό 
τόν τίμιον Βραζενβουρύ έλαβεν ό Τυ- 
ρέλλ το σύνθημα καί τάς κλείδας, 
έκλεισε τά; θύρα; ζαί ' φοβούμενο; 
μάλλον τήν έζδίζησιν τού άπανθρώπου 
κυρίου του ή τόν θάνατον καί τήν 
κόλασιν” άπέλυσεν έσπέραν τινά έναν- 
τίον τών άθώων πλασμάτων δύο άναί- 
σθητα τέρατα, τόν Δίχτων ζαί Φόρ- 
ρεστ. Οί παΐοε; έζοιμώντο νήδυμον 
ύπνον έπί τής αύτής κλίνη; ' άμφό- 
τεροι ένηγζαλισμένοι διά τών αλαβά
στρινων, άθώων βραχιόνιον των καί 
εί; τού; πόδας των έκειτο άνεωγμέ- 
νον προσευχητάριο·?” · — ή συγκινητική 
είκών τή; άθωότητο; εξέπληξε προ; 
στιγμήν τού; ώμού; δολοφόνους, άλλ’ ή 
φρικώδη; πράξι; έξετελέσθη καί ήδη ό 
αιμοχαρή: Γλώστερ έκάθητο έπί θρό
νου, έφ’ ού ούδεί; μνηστήρ έφαίνετο οτι 
είχεν αξιώσεις.

Ταΰτα είνε ζοφεραί σζιαί, αίτινες έκ 
τών χρόνων τών πολέμων τών δύο Ρό

δων δεικνύουσιν ήμϊν τά αίματόφυρτα πρόσωπά των 
έπί τών πύργων τού φρουρίου · το όνομα τοΰ βδε- 
λυρού Γλώστερ φαίνεται αίμοσταγέσι γράμμασι 
γεγραμμένον επί τών τοίχων του, παρ αυτό 
δμω; παρίστανται ήμϊν ζαί ετερα απαίσια καί 
αίματόφυρτα ονόματα, τά τοΰ Ερρίκου τοΰ 11'., 
τοΰ βασιλέως τής άναμορφώσεως, καί Μαρία; 
τή; Τουδώρ. Ή μεγάλη αίθουσα τού πύργου 
Beauchamp, ής τινο: οί τέσσαρες τοίχοι καί 
σήμερον έτι είνε ζεκαλυμμένοι δι’ άπειραρίθμων 
έπιγραφών. μαρτυρεί περί τών φοβερών αίσχοουρ- 
γιών, ών θύματα έγένοντο πλεΐστοι τών εύγε- 
νεστάτων τής ’Αγγλίας άνδρών. 1 ά ονόματα 
τούτων άποδεικνύουσι τήν σπουδαιοτητα τοΰ 
μέρους έκείνου τή; αγγλική; ιστορίας, τοΰ λα- 
βόντος χώραν ενταύθα- πέντε άδελφοί Δούδλεύ 
ένεκαθείρχθησαν ένταΰθα καί άνέμενον τον θά
νατον, ά Φίλιππο; Χόβαρδ, ό κόμη; Άρουνδέλ, 
ό Κάρολο; Bailly ό τής Μαρία; Στούαρτ άκά- 
ματο; φίλο; καί βοηθό;, ό 'Ροβέρτο; Δούδλεύ,
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ό κόμη; τοΰ Αέστερ, ό ευνοούμενο; τή; Ελι
σάβετ, τέλο; τά δύο τελευταία λευκά ρόδα” 
Έδμόνδος καί’Αρθούρο; de la Pole έκάθησαν 
ένταΰθα και έν ταΐς μακραΐς ώραις τής σχολής 
των ένεχάραττον τά ονόματα των κα'ι υπέρ αύτά 
τάς ελπίδας καί τους στεναγμού; των έπί τοΰ 
λίθινου τοίχου. A passage perilous maketb 
a port pleasant, έγραφε μεταξύ έλπίδος και 
απελπισία; ό ’Αρθούρος DE LA Ροϊ.Ε ΰπδ τδ 
βάρος τών φρικωδεστάτων αναμνήσεων τοΰ Πύρ
γου. ’Εκεί επάνω έν τω πύργο» τοΰ Τοξότου 
άπεπνιγη ό δούξ τής Κλαρεντίας, ό προπάππος 
του, ύπεράνω τής τάφρου έπι τοΰ Tower Bill 
έξετεινε τήν κεφαλήν του έπί τή; λαιμητόμου 
ό καρδινάλιο; Pole — ό θείος του, καί κάτω, 
εκεί επί τή; παρά τήν εκκλησίαν χλόη; ή 
μαμμη του, κόμησσα Μαργαρίτα Σαλισβουρίας 
άπέθανε θάνατον φοβερόν. Δέν ήθελε ν’ άνέλθη 
εις τήν λαιμητόμον καί άφ’ ού διά τής βίας 
τήν άνέσυρον, ήρνεΐτο νά θέση τήν κεφαλήν έπί 
του ξυλίνου κορμού. Ουτω κάμνουν οί προ- 
δόται. καί έγώ δέν είμαι τοιαύτη!” είπεν αύτη, ό 
δέ δήμιο; τή άπήντησε·— Μά τώρα ούτως είναι 
ή συνήθεια, κυρία.’ — "Έτση! άνεφώνησεν ή 
αποφασιστική γυνή, εάν θέλης τήν κεφαλήν μου, 
έλΟέ νά τήν λάδη;’, καί ταύτα είπούσα έτρεχεν 
έν τή φοβέρα αυτή; αγωνία, έν ω ή λευκή 
κόμη της άτάκτως έκυμάτιζεν είς τον αέρα 
περί τήν κεφαλήν της, έπί τοΰ δαπέδου τοΰ 
ικριώματος καταδιωκομένη ύπο τού δημίου έ’χον- 
τος τον πελεκυν όπισθεν αύτής ύψωμένον, έως 
οτου τέλος το άγριον θηρίον κατέφθασε καί έφό- 
νευσε τήν έννενηκοντούτιδα γραίαν — τήν τε
λευταία·? έκ τοΰ βασιλικού γένους τών Πλαν- 
ταγενετών.

(Συνέχεια και τέλος.)

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΟΣ
BROCKEN.
(Μετά εικόνων.)

3^ξ^?ΦΕ'ΓθΣ περί τά μέσα τοΰ θέρου; συναντη- 
ρ|·τχ θέντες μετά τινων φίλων ομογενών έν 

Γερμανία άπεφασίσαμεν, επειδή δ καιρός 
ήτο καλός καί ό καύσων έν ταΐς πόλεσιν αρκούν
τως ένοχλητικός, νά ποιήσωμεν έκδρομήν ολιγο
ήμερον άνά τήν έπαρχίαν τού Harz, κειμένην 
εν τω δουκάτι;» τής Βρουνσβίγης. ΤΙ έπαρχία 
αύτη τής βορείου Γερμανίας είναι χώρα ορεινή, 
γνωστή διά τά πλούσια αύτής δάση καί διά τάς 
γραφικά; αυτή; τοποθεσίας· έν αύτη εύρηται 
και το υψηλότερου τών ορέων τή; άνω Γερμανίας, 
το Brocken, έφ' ωοί Γερμανοί σεμνύνονται ούχί 
τοσοΰτον διά το ύψος αύτοΰ, άλλα, διότι είναι 
τό κυρίως γερμανικόν όρος, ή κοίτη πολλών 
παραδόσεων τής γερμανικής μυθολογίας, ή προσω
ποποίησή τρόπον τινά τοΰ γερμανικού στοιχείου. 
To Brocken, τδ mons Bructerus τών'Ρωμαίων, 
εχει ύψος 1040 μέτρων ύπεράνω τής έπιφανείας 
τής θαλάσσης, ή δέ κορυφή αύτοΰ είναι έντελώ; 
γυμνή, παυούσης πάσης φυτείας εί; άπόστασιν 
30 μέτρων κάτωθεν αύτής. Τούτου ένεκα καί 
τα πενιχρά άνθη τά φυόμενα έν μέσω τών πε
τρών ένταΰθα εχουσιν δλως τον χαρακτήρα τών 
άνθέων τών Αλπεων. Κατά τήν γερμανικήν 
μυθολογίαν, κατ’ έτος τήν νύκτα τής 30 ’Απρι
λίου πρδς τήν 1 Μαΐου, τήν καλουμένην AVal-
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purgisnacht αί μάγισσα·., έπί κεφαλής εχουσαι 
τδν Σατανάν, χορεύουσι τδν φανταστικόν αύτών 
χορόν . . . Αλλά περί τών παραδόσεων τούτων 
κατωτέρω, οτε θά περιγράψωμεν τήν νύκτα, ήν 
διήλθομεν έπί τοΰ μεμαγευμένου τούτου όρους.

Μέχρι τής κωμοπόλεως Tbale, κείμενης είς 
τους πρόποδας τών ύψηλών καί απόκρημνων τού 
Harz όρέων, μετέφερεν ημάς τή 17 Αύγούστου 
ό σιδηρόδρομος· έντεΰθεν δμω; ή σιδηροδρομική 
συγκοινωνία παύει καί αντικαθίσταται διά καλών 
αμαξιτών όδών καί διά αναπαυτικών ατραπών. 
Διά τήν μετάβασιν ημών είς τό μικρόν χωρίον 
Treseburg ήδυνάμεθα νά μεταχειρισθώμεν τήν 
αμαξιτήν οδόν, άλλ’ έπροτιμήσαμεν τήν ατραπόν, 
τήν παρακολουθούσαν τό ρεύμα μικρού άλλ’ όρμη- 
τικοΰ χειμάρρου, τοΰ ποταμού Bode, δστις κατερ- 
χόμενος έκ τών ύψηλών ορέων σχηματίζει κατά 
τούς διαφόρους αύτοΰ έλιγμού; γραφικωτάτους 
καταρράκτας. ' Η ατραπός αύτη, ή άδρα δαπάνη 
κατά τήν δεξιάν τοΰ χειμάρρου όχθην χαραχ- 
θεϊσα, είναι μία τών ρωμαντικωτέρων όδών, άς 
δύναται τις νά φαντασθή- δάση πυκνότατα έπι- 
σκιάζουσιν αύτήν αριστερόθεν βράχοι απότομοι, 
ώς έπικρεμάμενοι είς τον άέρα ύψοϋνται ύπεράνω 
τών κεφαλών ήμών, δεξιόθεν δέ μετά πατάγου 
καί είς βάθος κρημνώδες ρέει ό ποταμός. ’Εν 
αρχή γέφυρα στερεά, έπικρεμαμένη είς ύψος 80 
ποΟών υπερανω τοΰ υδατος, συνοεει τας δυο όχ- 
θας. Τστάμενός τις έπί τής γέφυρας ταύτης, 
ητις καλείται "ή γέφυρα τοΰ Διαβόλου” έχει 
ύπεράνω βράχους άποκρήμνους, καλυπτόμενους 
ύπδ πυκνότατου δάσους πεύκων καί δρυών, κάτω
θεν οέ κρημνώδη άβυσσον, έν η τά άφρίζοντα 
τοΰ χειμάρρου κύματα διέρχονται μετά βροντώ
δους πατάγου διά μέσου ογκωδών πετρών, κατα- 
πεσουσών έκ τοΰ ύψους συνεπεία σφοδρών δονή
σεων τής γής ή άποσπασθεισών ύπδ κεραυνών. 
Έν τή θέσει ταύτη, λέγει ή παράδοσις, κεΐται 
είς τά αχανή τοΰ ύδατος βάθη, τό στέμμα βασι- 
λόπαιδός τίνος, ητις καταοιωκομένη ύπδ άγριου 
γίγαντος έπήδησεν έφιππος άπδ τού ενός τών 
βράχων επί τοΰ έτε'ρου καί έσώθη · ό καταδιώ
κω» αύτήν γίγας θέλων νά πηδήση καί ούτος 
κατέπεσεν είς τον ποταμόν καί έπνίγη. Άπδ 
τοΰ ονόματος αύτοΰ, Bodo καλούμενου, ώνομάσθη 
καί ό ποταμός Bode- επί τοΰ ένός τών βράχων 
φαίνονται έτι τά ίχνη τοΰ πετάλου τοΰ ί'ππου 
τής βασιλόπαιδος στερεώς έγκεχαραγμε'να έν τω 
λίθω.

Επί δύο ολας ώρα; ή δοός διευθύνεται διά 
μέσου τών μεγαλοπρεπών τούτων καλλονών τής 
άγριας φύσεως· είτα δέ εύρυνομένης ολίγον τής 
κοιλάδας, οί βράχοι καθίστανται δλιγώτερον από
τομοι καί ό ροΰς τοΰ χειμάρρου δλιγώτερον ορμη
τικός — καί τέλος φθάνομεν είς Treseburg, 
μικρόν χωρίον κείμενον έν τω μέσω τών ορέων 
καί περιέχον 30 ή 35 οικίας. Οί κάτοικοι αύτοΰ, 
200 περίπου τον άριθμόν, είσί πτωχοί άγρόται 
καί ύλοτόμοι. ’Αρκούντως περίεργος είναι ή 
ιστορία τοΰ μικρού τούτου χωρίου. Πρδ έκατδν 
ετών περίπου, οτε ούτε οδός ούτε άτραπδς διέ
σχιζε τά; άγριας ταύτα; έρημους, λαθρέμποροι 
καί κακούργοι καταδιωκόμενοι ύπο τής έξουσίας, 
κατέφυγον εις τήν γωνίαν ταύτην τή; γής καί 
άνήγειρον πρόχειρα παραπήγματα, ένθα, μάλιστα 
έν χειμώνι, έ'μενον εντελώς ανενόχλητοι· οσάκις 
δέ τά στρατιωτικά άποσπάσματα έξέδραμον είς 
καταδίωξα» αύτών, ούτοι έγκαταλείποντες τάς 
καλύβας των κατέφευγον εί; τά πέρις όρη καί 
δάση, μέχρι; ού ό κίνδυνος παρήρχετο. Ούτω 
βαθμηδόν έκ τών ξύλινων παραπηγμάτων έσχη- 
ματίσθη μικρόν χωρίον, κατοικία φιλήσυχων, 
φίλεργων καί ολως ειρηνικών χωρικών, μέ μικράν 
έκκλησίαν, μέ μικρόν σχολεϊον καί μέ μικροσκο- 
πικάς άρχάς. Ό ίερεύς, δστις είναι καί ό διδά-
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σκαλος τοΰ χωρίου, είναι άνήρ νέος, λίαν άνε- 
πτυγμένος καί άριστος μουσικός· τή; ικανότητά; 
του ταύτη; μά; έδωκε δείγματα κατά τήν ολι
γόωρου ενταύθα διαμονήν ήμών παίξα; ήμϊν έπί 
τοΰ κλειδοκύμβαλού δύο ή τρία τεμάχια μουσι
κής, ά αύτδς είχε συνθέσει καί τονίσει· ό δήμαρ
χος τοΰ χωρίου είναι γέρων χωρικός, δστις οσάκις 
παρίσταται ανάγκη έκτελεϊ καί χρέη όδηγοΰ άνά 
τήν χώραν, εννοείται έπί χρηματική αμοιβή. 
Επειδή περί οδηγών ό λόγος, είρήσθω ενταύθα 
ότι πολλοί τών κατοίκων τοΰ Harz είσί τδ έπάγ- 
γελμα οδηγοί, λαμβάνοντες άπό 4 μέχρι 5 φράγ
κων τής ήμέραν μισθόν είναι δέ καί υποχρεω
μένοι νά φέρωσι καί τους μανδύας, τους μικρούς 
σάκκους καί τά; έλαφράς άποσκευά; τών ξένων, 
ού; όδηγοΰσι· τούτο όμως λαμβάνει χώραν μόνον 
κατά τοϋ; θερινού; μήνας, διότι ό χειμών έν μέσω 
τών ορεων τούτων και τών φαράγγων είναι δριμύ- 
τατος καί ούδόλως προσελκύει τούς περιηγητάς. 
Το ξενοδοχείου τοΰ Treseburg είναι ιδιοκτησία 
Γερμανού διαμείναντος επτά όλα έτη έν ’Αμερική 
καί άποκτήσαντος μικράν περιουσίαν ■ είναι κατά
στημα καθαρώτατον άνταποκρινόμενον πληρέ
στατα είς τάς άξιώσεις καί τών δυσκολωτερων 
καί άπαιτητικωτέρων περιηγητών. Μετά τό 
γεύμα, δπερ έφάγομεν έν ύπαίθρω ύπό κομψήν 
σκιάδα, έκάμαμεν περίπατον εί; τά περίχωρα 
καί άνέβημεν καί έπί ύψώματος, φέροντο; τδ 
όνομα ΤΙ λευκή έλαφος”, οθεν ή θέα έπί τών 
πέρις όρέων καί σκιερών κοιλάδων είναι όντως 
μαγευτική. Τό δέ έσπέρας παρηγγείλαμεν τήν 
άμαξαν διά τήν τή; έπιούση; έκδρομήν ήμών.

Προ; τδ όρος Brocken άγουσι καί οδοί άμα- 
ξιταί καί ατραποί διά τούς πεζούς· πάντε; όμως 
μάς είχον οιαβεβαιώσει δτι ή διά τοΰ χωρίου 
Riibeland αμαξιτή όδδς είναι ή ώραιοτέρα ώς 
προς τας ρωμαντικά; τοποθεσίας, καθότι αί ατρα
ποί κεχαραγμέναι έντδς στενωπών δέν έπιτρέ- 
πουσι τω όφθαλμω έλευθέραν τήν θέαν διό καί 
ημείς έπροτιμήσαμεν αύτήν ητις είναι καί άνα- 
παυτικωτέρα. Πράγματι αξιοθαύμαστος είναι ή 
φροντίς, ήν καταβάλλουσιν έν Γερμανία κυβερνή
σεις τε καί δήμοι είς κατασκευήν όδών καί έν 
γένει είς τήν διευκόλυνσιν τών μέσων τής συγ
κοινωνίας. Είς τά άκρότατα όψη τών ορέων, 
παρά τά; βαθείας τών χείμαρρων κοίτα;, διά 
μέσου τών πυκνότατων δασών, έν οί; λέγει; τά 
δένδρα σχηματίζουσι τείχος άδιάρρηκτον, έχα- 
ράχθησαν οδοί καί διά τούς πεζούς καί διά τάς 
άμαξας, όδοί καλώ; έστρωμέναι, έπιμελώς δια- 
τετηρημέναι, έν αίς διαρκώς άνθρωποι έργάζον- 
ται έπισκευάζοντες, διορθώνοντες, καθαρίζοντε;. 
’Αναμφισβήτητα σημεία πολιτισμού καί ευνομίας! 
θαυμάζοντες τήν τοιαύτην τάξιν ήμεΐς ώς "Ελ
ληνες δέν ήδυνάμεθα ή νά λυπούμεθα οτι παρ’ 
ήμϊν τοσοΰτον παρημελήθη μέχρι τοΰδε ή οδο
ποιία. θλιβερά είναι ή τοιαύτη σύγκρισις είς 
Ελληνας αγαπώντας τήν πατρίδα των καί ερχο

μένου; υπέρ τής προόδου καί ευημερία; αύτής. 
’Αλλά περί τοΰ ζητήματος τούτου του ζωτικό
τατου τοσαΰτα ήδη έλέχθησαν καί έγράφησαν 
ώστε θά ήτο ματαιοπονία νά μακρηγορήσωμεν 
επ αυτού. — Κατεκλίνθημεν λοιπόν ένωρίς, 
όπω; τήν πρωίαν άρχίσωμεν τήν έκδρομήν ήμών.

("Επεται ή συνέχεια.)

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Συμπληροΰμεν σήμερον τάς άτελεΐ; ήμών 
περί τής έν τοΐ; ’Ανακτόροις τών ’Αθηνών 
πυρκαϊάς πληροφορίας, περί ής ό τηλέγραφος 
έν τή συντομία αύτοΰ είχεν άναφέρει ήμϊν.

Ευτυχείς δέ λογιζόμεθα άναφέροντες δτι αί ζη- 
μίαι δέν ήσαν τόσον μεγάλαι, όσον έν άρχή ένο- 
μίζοντο, καί πρδ πάντων ότι ούδεί; τών στρα
τιωτών ή τών πολιτών, τών λαβόντων μέρος είς 
κατάσβεσιν τοΰ πυρός, έπαθε σπουδαΐόν τι· συ- 
νέβησαν μέν τραύματά τινα, άλλ’ έλαφρα όλα 
καί εύθεράπευτα. ΤΙ έκ τής πυρκαϊάς παθοΰσα 
πτέρυξ τών ανακτόρων είναι ή βόρειος, ής δω
μάτιά τινα έγένοτο παρανάλωμα τοΰ καταστρε
πτικού στοιχείου· αλλά καί ή βλάβη αυτή θέλει 
συντόμως έπιδιορθωθή μέ χρηματικήν τινα θυ
σίαν. Ούδέν έπιπλον ή πολύτιμόν τι σκεύος 
διηρπάγη ή κατεστράφη, καί έν τή περιστάσει 
ταύτη πάντες, μικροί καί μεγάλοι, έξετέλεσαν 
το καθήκον αύτών μετά πολλής ακρίβειας. '<1 
βασιλεύς μαθών έν Δανίφ, ένθα εύρίσκεται, τά 
καθ’ εκαστα τής πυρκαϊάς καί τής κατασβέσεω; 
αύτής έτηλεγράφησε τά ευχαριστήριό του πρό; 
τε τάς άρχάς τής πρωτευούση; καί πρδς τούς 
γενναίου; άνδρας, οΐτινες μετά τοσαύτης αύτα- 
παρνήσεως καί καρτερίας συνετέλεσαν είς τήν 
διάσωσιν τών ανακτόρων.

Έν Βεζανσώνι τής Γαλλία; άπεκαλύφθη πρό 
τινων ήμερών ό άνδριάς τού Κλαυδιου Jodf- 
FliOY, τοΰ έφευρετοΰ τοΰ άτμοπλοιου, εν με
γάλη έπισημότητι καί έν συρροή άπειρου πλή
θους λαού. '0 άνδριά; είναι έργον τοΰ γλύπτου 
Καρόλου Γωτιέ, τδ δέ βάθρον αύτοΰ, κομψότατου 
τήν έκτέλεσιν, είναι κατεσκευασμένον κατα το 
σχέδιον τοΰ άρχιτέκτονος Saint-Genest. Πρό
εδρος τή; έορτή; ήτο ό διάσημος Λεσέψ ώς 
αντιπρόσωπος τής γαλλικής ’Ακαδημίας. Γνω
στόν είναι ότι ό JoUFFHOY ήδη έν ετει 1776 
έποιήσατο δοκιμήν διά μικρού άτμοπλοιου έν 
τφ ποταμω Doubs, άλλ’ ή δοκιμή αύτη άπέ- 
τυχεν έντελώς. Τω 1783 έκαμε νέαν δοκιμήν 
έν Λυών, ητις έπέτυχε πληρέστατα. '0 εύρέτης 
βμω; δέν ήδυνήθη νά έφαρμώση τδ σχέδιον του, 
διότι τδ γαλλικόν Ίνστιτοΰτον ού μόνον δεν 
παρέσχεν αύτω τήν άναγκαίαν πρδς τούτο ύπο- 
στήριξιν, άλλα καί κατεπολέμησεν αυτό κατα- 
στήσας τά; δόκιμά; γελοίας. Τούτου ένεκα 
ήδυνήθη δ Φούλτων τω 1803 νά ύποβάλη είς 
τον πρώτον Ναπολέοντα τό σχέδιον άτμοπλοιου, 
καί νά θεωρηθή εύρέτης αύτοΰ. Έν τούτοι; 
καί αύτδς ύ Φούλτων άνεγνώρισε κατόπιν τήν 
άξίαν τοΰ JoUFFBOY, άφ’ ού ό διαπρεπής ’ Αραγω 
άπέδειξεν ότι ούτος είναι ό κυρίως έπινοήσας 
τήν κίνησιν τών σκαφών διά τοΰ ατμού. '0 
άνδριά; τοΰ JODFFB.OY έστήθη δημοσία δαπάνη.

’Απεβίωσε τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα έν 11α- 
ρισίοις μόλις τδ τεσσαρακοστόν τρίτον έτος τή; 
ήλικίας του άγων ό ’Αλβέρτο; DuMONT, 
γενικός έφορος τής παιδείας, βστις καί διά τών 
περί τής άρχαίας Ελλάδος συγγραφών του καί 
διά τής έν Έλλάδι πολυχρονίου αύτοΰ διαμονής 
ώ; μαθητοΰ τής γαλλική; έν Άθήναις σχολή; 
είτα δέ καί ώς διευθυντοΰ αύτής, έγένετο τά 
μάλα τοΐςΈλλησι προσφιλής. Τδ περί’Εφήβων 
σύγγραμμα αύτοΰ είναι έργον μεγάλης άξίας 
προδίδον βαθείας τής ελληνικής άρχαιότητος 
μελέτας. Καί ώς άνθρωπος όμως ό DUMONT 
ητο λίαν άξιαγάπητο; καί τήν Ελλάδα ήγά- 
πησεν άχραιφνώς και μέ τον ένθουσιασμδν έκεΐ- 
νον, δστις καταλαμβάνει τήν καρδίαν τών ειλι
κρινών φιλελλήνων. '0 πρόωρος αύτοΰ θάνατο; 
μεγάλως τήν έπιστήμην ζημιοΐ.

ΩΡΑΙ ΣΧΟΛΗΣ.

Αίνιγμα 232.
Κ’ είς τδν ουρανόν μ’ εύρίσκεις 

Καί έπί τής γής έπίσης·
Τήν αύτήν δέ σημασίαν

"Οτι έχω, μή νομίσης.
Έκεΐ μέν έν πρωτοτύπο», 

’Εδώ δέ ώς έκμαγεϊον
Μέ παρέλαβεν εν έθνος 

'Ώς πολιτισμού σημεϊον.
"Αν μέ άποκεφαλίσης,

Τότε μέλος σου θά γείνω
Καί τήν λύσιν του ευκόλως 

"Οπως ευρης σέ άφίνω.
Νικ. Δά^ζα; έν Βώλψ.

Αίνιγμα 233.
Αίνιγμα δέν σοί προτείνω ΐνα σέ καταζαλίσω· 
Πρόσεξε καί θά μέ ίδης έκεΐ όπου θά σοι δείξω· 
Είς τά βάθη τής θαλάσσης αν θελήσης νά είσδύσης 
Γίγαντα έμέ τδ πρώτον έμπροσθέν σου θ άντι- 

κούσης.
Ζήτησόν με ώ; θηρίον έν τω μέαφ τής Εύβοιας» 
’11; το ήμισυ καρποΰμαι μετά αδελφής μ’ όμοιας 
’Αοράτου, ής ό ήχος φθάνει εί; τήν Βαβυλώνα, 
ΚΓ ητις τών βαρβάρων πρώτη διαμένει σ’ τον 

αιώνα.
Είς τήν ιστορίαν τρέξε, θά ίδής κατόρθωμά μου 
Κΐ άπδ ναύαρχον θ’ άκούση; ποιον είναι τ’ όνο

μά μου ■ 
Ναυμαχίας μοί άρέσκει νά ύποκινώ κρυφίως· 
"Αν είς ναύτας μέ ζητήσης δέν θά μέ εύρής τε- 

λείιυς.
Πλήν σ’ έζάλισα, ώ φίλε, καί δεν δύνασαι νά 

μ’ εύρης;
Εϋχου βουλευτής νά γείνης, καί άφεύκτως θά 

μέ φέρης.
Νικ. I. Μουσούρη;, έν Βερδιάνσκα.

Αίνιγμα 234.
Τοΰ ούρανοΰ είμί θεά, 
Τοΰ Παρνασσού ή φίλη- 
"Αν λείψω φεύ! θά κλείσωσι 
Ένθουσιώντων χείλη.
Τήν φαντασίαν οδηγώ
’Στά ύψη ιπτάμενη-
Τό όνομά μου δέ ώ; πΰρ 
Νέους πολλούς θερμαίνει. 

"Αν θελήσης νά ίδή; 
Είς ποιον μέρος κείμαι, 
Μ’ ακρωτηριασμόν διπλοΰν 
’Στήν κεφαλήν σου είμαι.

Ό αύτό;.

Πρόβλημα 235.
Εύρεθέντος τοΰ κατωτέρω επιτύμβιου λίθου, 

ζητείται ή λύσις ή ή ορθή αύτοΰ άνάγνωσις·
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Ίω. Κ. Γρουμπό;, έν Γαλαζίφ.

Πρόβλημα 236.
(Κυβόλεξον.)

* * * * Σχηματισθήτω κυβόλεξον έκ τεσσάρων
* * * * μορίων, ών τδ α'. άρνητικόν, τό β'. βε-
* * * * βαιωτικόν, τδ γ'. χρονικόν καί τδ S', συγ-
* * * * καταθετικόν.

‘0 αυτός.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 225.
ΒΟΥΣΙΡΙΣ — ΒΟΥΣ — ΟΦΙΣ — ΥΣ — ΙΣ — 

ΟΣΙΡΙΣ ----  ΙΣΙΣ — ΟΥΣ — ΡΙΣ.

Αινίγματος 226.
ΚΥΘΗΡΑ — ΘΗΡΑ — ΘΗΡΑ — ΗΡΑ.

Αινίγματος 227.
ΠΟΛΥ — ΠΟΥΣ.

Προβλήματος 228.
32 άτροκλος. 
C ρέστης.
> υσίας.
-ΐ φαιστος.
5^ ύρος.
“C αδάμανθυς. 
ί> λκιβιάδης.
2 εΡΨιζόρη·
— ρόστρατος. 
Κ όλων.

Προβλήματος αριθμητικού 229.

Του κυβικού μέτρου άναλογοΰντος δεκαπλά
σιου βάρους δσον τό έπί έκατολίτρου, ό παρα
δοθείς σΐτος ήτο 770 χιλιόγρ. πρό; 12s/r Επειδή 
δέ ή τιμή ώρίσθη κατά βάρος καί ούχί κατά 
μετρον η τιμή είναι χ 770 X 125/7, 
ήτοι- Α'. ή τιμή τοΰ πράγματος δρχμ. 2,912.22. 

Β'. ό παραδοθείς σΐτος χιλιόγρ. 9,790. *)

Προβλήματος 230.
Πολλοί τον πλούτον έμίσησαν, τήν δόξαν 

δ’ ούδείς.

Προβλήματος 231.
Ό έγκαίρως αιγών κρείττων τοΰ άκαίρως 

λαλοΰντος.

’ Ελι·σαρ· τά 213. 214 ή δεσποινίς θ εοδ ώρα Βα- 
σιλειάδου έν Τύνιδι· τά 213, 215 ό κ. Εύθ. Κρέης 
έν ϊιμπίν-έλ-Κόμ· τά 213—215 ό κ. Κ. Φτερούδης 
έν Βιρσάμς (Αίγυπτου)· τά 213—215, 218 ό ζ. Λ. 
Εύαγγελίόης έν Καβάλλα · τά 213—215, 217—223 
ό κ. Γρ. Γ. Δρόσος έν Αλεξανδρεία· τά 220, 222, 223 
ό κ. Π. Βασσαλόπουλος έν Βραΐλα· τά 221—223 
ό κ. Πασχάλης X. Παπάζογλου; έν Σουφλίιρ· τά 
225—227, 230 ό ζ. Κίμων Κ ο ντο υμάς έν Ζυρίχη · 
τά 230, 231 ό κ. Κωνστ. Δ. Δεστούνης έν Βραΐλα· 
τά 220—222 ό ζ. Ε. Γειυργαντόπουλος έν Πασκάνη 
Μολδαβίας· τά 220, 222, 230, 231 ό κ. Α. Άρδα- 
βάνης έν Πλοεστίω· τά 25, 226, 230 καί 231 ή 
Κυρία Α. έν Πετρουπόλει· τά 221, 222 ή δεσποινίς 
’Εριφύλη Γ. Ζέρρου έν Προύση.

*) ’Εν τφ προταθέντι προβλήματι 229 (τεύχος 
'Εσπέρου 79) παρειβέφρυσε λάθος τυπογραφικόν άντί 
55/7 άναγνωσθήτιο 125/7.
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Συμπεριλαμβανομένων τών ταχυδρ. τελών. VIENNE. Συμφωνία καί κατ’ άποκοττήν.

ΔΩΡΑ.
Εις πάντα δστις ήθελεν έγγραφή συνδρομητής 

διά 18 μήνα; ήτοι άπό τής 1'·ς Ιουλίου 1884 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1885 εις τήν εφημε
ρίδα Le Moniteur de la Chance Eniverselle 
άποστα/.ήσονται ταζτιζώς ού μόνον ή έφημερίς 
αΰτη — ήτις τυγχάνει ή μόνη δημοσιεύουσα 
τοΰ; επισήμους καταλόγους τών κληρώσεων άπα- 
σών τών λαχειοφόρων άξιων — άλλά καί τά 
επόμενα δώρα·

1. Λαχειοφόρον γραμμάτιου δΓ ού δυνατόν 
νά ζεροήση τις 100000, 50000 φράγκα ζτλ.

2. Εις πάντα έγγραφησόμενον συνδρομητήν 
άποσταλή-εται δωρεάν τό ύπό τον τίτλον ΛΙΙ- 
ΣΜΟΝΗΜΕΧΑ11 \OTTH(RichessesOubliees) 
πόνημα, δπερ έκδοθησόμενον ά νυπερθ έτω ς περί 
τά τέλη τοΰ τρέχοντος έτους (ένεκα λόγων 
ανεξαρτήτων τής θελήσεω; μας είναι αδύνατον 
νά ήναι έτοιμον προ τοΰ τέλους τοΰ τρέχοντος 
έτους), έσται τδ μόνον έν ω περιληφθήσονται 
ακριβώς έκτος τών επισήμων καταλόγων πασών 
τών γενομένων κληρώσεων—A110 ΤΗΣ 1ΙΡΩΤΗΣ 
ΚΑΗΡ2ΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
1884 — ώς πρδς τας διαφόρους λαχειοφόρους 
ομολογίας Αύστριαζάς, Γερμανικά;, Γαλ
λικά;, ’Ιταλικά;, Βελγικά;, Ί’ωσσικάς, 
Έ λ β ε τ ι ζ ά ς, Τ ο υ ρ κ ι κ ά ;, Ε λ λ η ν ι ζ ά ; 1 ’ ο υ - 
μάνικάς, καί πληροφορίαι απαραίτητοι εί; τούς 
έχοντας τοιαύτας ομολογία; ή τούς έπιθυμοΰντας 
νά άποζτήσωσιν τοιαύτας.

Χιλιάδες ανθρώπων εισί πλούσιοι, καί δμως 
άγνοοΰσι τούτο! Τω δντι, συνωδα πρδς τάς έπι- 
σήμου; πληροφορία;, πολλαί έκατοντάδε; εκατομ
μυρίων κερδών δέν έζητήθησαν είσέτι παρά τών 
δικαιούχων. ΙΙολλοί άγοράξουσι λαχειοφόρους 
άξίας, μετά δέ τήν έπ’ αυτών γενομένην πρώτην 
ή δευτέραν κλήοωσιν τάς αξίας ταύτα; ρίπτουσιν 
έν σύρτη έν τω δποίω λησμονοΰσιν αύτά;. ΊΙ 
δλιγωρία αυτή άποδαίνει ασύγγνωστο; τοσούτω 
μάλλον οσω, ώς πρός τινας άξια; μετά παρέ- 
λευσιν πενταετίας άπό τή; ήμερα; τής ζληρώ- 
σεως, το προ; άπαίτησιν τοΰ κέρδους δικαίωμα 
διαγράφεται καί επομένως τά κέρδη ούδόλω; 
πληρόνονται τοΐς δικαιούχοι;. Οί συνδρομηταί 
καί πελάται ήμών δύνανται νά γνωστοποιήσωσιν 
ήμΐν εφάπαξ τοΰ; αριθμούς τών ύπο τήν κατοχήν 
αυτών τίτλων, έν ή δέ περιπτώσει υπάρχει έπι- 
λαχόν τι κέρδος θέλομεν γνωστοποιήσει αύτοΐ; 
τούτο άνεξόδως καί έν πάση έχεμυθία.

3. ’Επίσημον κατάλογον τών αριθμών άπασών 
τών άπό τή; πρώτης κληρώσεω; μέχρι τή; 31 
Δεκεμβρίου 1884 κληρωθεισών ομολογιών τών 
’Οθωμανικών σιδηροδρόμων (’Ανατολικών 
σιδηροδρόμων Τουρκίας) καί τοΰ Δανείου τή; 
Ηύλεω; Βουζουρεστίου.

4 Συνεπεία ειδικής συμβάσεω; πρός τι τών 
διασημοτέ(οων ώρολογοποιείων, αργυρά ώρολόγια 
(έζ τοΰ είδους remontoires) τιμώμενον έκαστον 
πρός φράγκα 65, προσφέρομεν πρδς τούς συνδρο- 
μητά; καί πελάτα; ήμών εί; τδ εξαιρετικόν 
τίμημα προ; φρ. 40 έπίσης δέ προσφέρομεν 
αύτοΐ; τοΰ αύτοΰ μέν είδους άλλ’ έκ μετάλλου 
νίκελ ώρολόγια — ών ή τακτική λειτουργία 
τυγχάνει εντελώς ήγγυημενη — αντί φρ. 25, 
τίμημα μοναδικόν εις δ συμπεριλαμοάνονται καί 
τά καθ' ώρολόγιον έξοδα άποστολής. Παν ώρο- 
λόγιον βπερ δέν ήθελε τύχει τής άρεακεία; τοΰ 

πελάτου ήμών δεχόμεθα δπως επιστροφή ήμΐν 
μετά οκταήμερον άπό τής λήψεως.

11 έτησία συνδρομή εί; τήν εφημερίδα Le 
Moniteur de la Chance Universelie υπάρχει 
<ί>ρισμένη εί; φράγκα 5 ποσόν μικρόν διαβιβα- 
στέον ήμΐν εις ένταλμα ταχυδρομικόν, γραμμάτια 
τραπέ'η;, ή γραμματόσημα οίουδήποτε κράτους.

Διά 18 μήνας οφείλει τις νά μάς έμ- 
οάση φράγκα 7.50.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ.

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΗΤΙΚΟΝ
ΚΑΙ

ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΟΥ

Moniteur de la Chance Universelle 
αναλαμβάνει 

ΤΗΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΒΙΕΝΝΗΣ, ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ, ΠΑΡΙΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 
διεξαγωγήν έργασιών οΐαι αί έξης·

1. Άγοραί καί πωλήσεις χρεωγράφων 
κατά τά; επισήμους διατιμήσεις αύτών.

2. Έγγραφή εις τήν έκδοσιν ομολογιών 
παντός δανείου ή οίασδήποτε έπιχειρήσεως, άνευ 
εξόδων διά τού; πελά-α; τού καταστήματος.

3. Πώλησις έπί πιστώσει, ήτοι διά πλη
ρωμών μηνιαίων · εί; δόσεις, δι’ άπάσας τάς 
αύστροουγγρικάς άξια;. ’Από τής πρώτη; πλη
ρωμή; ό αγοραίων οιανδηποτε τών αξιών τούτων 
μετέχει πασών τών κληρώσεων επι τών όλων 
ζληρωθησομένων βραβείων ώ; καί έπί τών τόκων.

4. ’Ανταλλαγή τίτλων δι’ άλλων παρεχόν- 
των πλείουα τόκον ή μεγαλειτέραν πιθανότητα 
κέρδους ή καί πιθανότητα πρός υπερτίμηση».

5. Χρηματικά δάνεια έπί ύποθήκη τίτ
λων καί έπί τόκο» 5 τοΐς % τό έτος.

Οί αυτοί τίτλοι ύπο τούς αύτοΰ; άριθμοΰς 
έπιστρέφονται τω δανειζομένφ, δστις έξακολουθεί 
μετέχων εί; τά; γινόμενα; ώς προ; τοΰ; τίτλου; 
αύτοΰ κληρώσει; ώσεί τούς τίτλου; τούτου; είχεν 
έν τω χρηματοκιβώτιο» αύτοΰ.

6. Ε ίσ π ρ α ξι ς έ -1 λ α χ ό ν τ ω ν βραβείων καί 
χρεωλυθέντων τίτλων έπί μόνη τή παρά τών 
εντολοδοτών πληρωμή τών έπιστολαγωγιων.

7. Δωρεάν εισπραξις τοζομερισμάτων 
αξιών αυστριακών ή άλλων.

8. Πώλησις γραμματίων διά λαχεία 
γινόμενα κυβερνητική άδεια και επομένως παρέ- 
χοντα πάσαν ασφάλειαν τοΐς άγορασταΐς. Ί'αΰτα 
δέον οπω; μή σύγχέωνται πρός τά γραμμάτια 
των γερμανικών λαχείων.

9. I. ξ α ζ ρ ί β ω σ ι ς τών ζ λ η ρ ω θ έ ν τ ω ν αριθ
μών ομολογιών ή λαχειοφόρων γραμματίων γινό
μενη δωρεάν καί ανεξαιρέτως διά πάσαν οίανδή- 
ποτε άξίαν.

10. Άγορα ί κ αί π ω λ ή σ ε ι ς εμπορευμάτων 
έπί πληρωμή δικαιώματος προμήθειας πρός 2%. 
ΙΙάσα εντολή προ; αγοράν αντικειμένων δι’ ατο
μικήν χρήσιν ένό; τών συνδρομητών έζτελεΐται 
άνευ πληρωμής δικαιώματος προμήθειας.

11. 11 α ρ ο χ ή οίασδήποτε πληροφορίας 
παντί τω άποστέλλοντι σΰν τή αιτήσει άπηλλαγ- 
μένη τελών καί 25 εκατοστά τοΰ φράγκου, εί; 
γραμματόσημα, διά τήν δαπάνην τής άπαντήσεως. , 
Έν εναντία περιπτώσει δίδοται δωρεάν διά τής ι 

έφημερίδο; έν τή ειδική αύτής στήλη ύπο τον 
τίτλον Petite Correspondance (Μικρά. ’Αλλη
λογραφία).

Χαριν τών πελατών ήμών νομίζομε-/ σζόπιμον 
να δηλώσωμεν δτι ούδέν απολύτως δέον ν’ άγο- 
ράζωσι πριν ή έρωτήσωσι τί; ή έπί τής γενησο- 
μένης αγορά; γνώμη ήμών. Δύνανται ν’ άπο- 
τανθώαι πρός ήμά; ελευθέριο;, θά μάς ευρουν 
πάντοτε προθύμου; νά τοΐς φανώμεν χρήσιμοι 
ή αρεστοί.

ΙΙάσα αποστολή δέον ν’ άποστέλληται κατ’ 
ευθείαν ύπό διευθυνσιν ώς έξη;·

ADMINISTRATION
DU

Moniteur de la Chance Universelle 
VIENNE (Autriche).

Διεξάγομεν Αλληλογραφίαν έν οίφδήποτε 
γλώσση. Πάντε; οί τίτλοι δέον νά φέρωσι τήν 
σφραγίδα ήμών.

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΜΟΙΒΗ
ΦΡΑΓΚΑ 10.000.000 ΦΡΑΓΚΑ.
Ή διαχείρισις τοΰ Μηνύτορος τής Παγκο

σμίου Τύχη; καταλείπει τή όλομελεία τών συν
δρομητών αύτοΰ τοΰ 1884 πάντα τά κέρδη (έξαι- 
ρέσει τών μικρών κερδών) απερ κατά το 1884 
ήθελον τυχόν λάχει εί; τά; έπομένας ομολογία;· 
τό σύνολον τών εί; τούς τίτλου; τούτου; άνη- 
κουσών έτησίων αμοιβών ανέρχεται εί; φιορ. 
4,162,450 ήτοι πλέον τών 10 εκατομμυρίων 
φράγκων.

Εί; έζάστην ζλήρωσιν ύπάρχει άνά εν μέγα 
κέραο; ώς έξης
Τή; ομολογίας Oredit-Anstalt 1858 

σειρά; 3824 ό αριθμό; 56 . . .
Τή; ομολογίας Αυστρία; 1864 σει

ράς 325ί ό αριθμό; 27 ... .
1ή; ομολογία; ΙΙόλεω; Βιέννης 

1874 σειρά; 1915 ό αριθμό; 66 .
Τή; όμολογία; Theiss 1880 σειρά; 

1834 ό αριθμό; 29......................
Τής όμολ. Αυστρ. Ί'.ρυθ μοΰ Σταύ

ρου σειρά; 6677 ό άριθμος 6
Τή; όμολ. Ούγγρικ. Κράτους 1870 

σειρά; 2624 ό αριθμό; 31 . . .
Έν δλ<;> Φλωρίνια

Φλαιρ,
150,000

150,000

200,000

100,000

100,000

150.000
S50,000

Αί ανωτέρω δμολογίαι εύρίσκονται κατα
τεθειμένοι έν τή Εθνική Αύστρο-ούγγρι κή 
Τραπέ.η, ή δέ διαχείυισι; τοΰ ΜΗΝΤΤΟΡΟΣ 
ΤΗ Σ 11A1 'ΚΟΣΜ10 Τ’ ΤΪ X11 Σ, έπιφυλασσαμένη 
τήν έπί τοΰ ενδεχομένου καθαρού κέρδους ύφαι- 
ρεσιν ποσοστού προ; 20%, τά ύπολειπόμενα 80% 
θέλει διανείμει εί; τούς συνδρομητά; τή; εφη- 
μερίδος αυτής, καθ’ ον τρόπον ήθελε κρίνει κα
τάλληλον. — Οί μή άνανεώσαντες τήν συνδρομήν 
αύτών, τούλάχιστον δέκα ήμέρα; προ τής 
λήξεω; αύτής, χάνουσι τό δικαίωμα τής συμμε
τοχής εί; τα ενδεχόμενα κέρδη.

Συντάκτης- Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΑΕΙΉΑι. ELSTER-STK. 1«.

Χαρτοπωλεΐον■ Β. ΣΙΓΙΣΜΟΤΝΔΟΤ έν Βερολίνφ, Φραγκοφόρτη καί Λειψία. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟΤΓΟΙ'ΛΙΝΟΤ έν Λειψία.


