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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Έχοντες πάντοτε προ οφθαλμών τήν πρόοδον ζαί άνάπτυς-.ν τοΰ ''Εσπέρου”, ήν ές αρχής τής έζδόσεως αύτοΰ άνεγράψαμεν εις 

το ήμέτερον πρόγραμμα, άπεφασίσαμεν ν’ άρχίσωμεν προσεχώς τήν δημοσίευσιν τών καλλίτερων προϊόντων τών νεωτέρων ήμών ποιητών 
έν παραρτήματι. Τό παράρτημα τοΰτο. οπερ προσφε'ρεται τοΐς ήμετέροις συνδρομηταΐς δωρεάν, θέλει έζοίδεσΟαι έν έζα'στφ τεύχει τοΰ 
"Εσπέρου" και περιέχει κομψώς ζαί φιλοζα'λως τετυπωμένα τά έζλεζτότερα τών ποιημάτων, όπως βαθμηδόν άποτελεσΟή τόμος ες 20 πε
ρίπου τυπογραφιζών φύλλων (εις σχήμα 8Μ), δστις δέν άμφιοάλλομεν ότι έσεται ζάλος ζαΐ εύπρόσδεζτος στολισμός πάσης Ελληνικής 
βιβλιοθήκης, καθ’ όσον μάλιστα πολλά τών ποιημάτων τούτων κατέστησαν ήδη δυσεύρετα. Τών ποιημάτων προταχΟήσονται καί σύντομοι βιο- 
γραφίαι τών ποιητών ζαΐ αΐ προσωπογραφίαι αυτών, όσω τοΰτο εφικτόν.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣ

ΚΑΙ

ΙΔΙΑι ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΨΙΣΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΥΤΩΝ.

Υπό τοΰ 'Αρχιμανδρίτου Κ. Καλοΐύμη.

τογνώστης, ζαΐ ό άνθρω- 
κατ’ εικόνα θεού πλα. 
ΐνα γινώσκη τόσον περί 
κόσμου. Πρός τοΰτο δέ 

:ό λογικόν ΐνα εχη αύτό 
9είου φωτός, πρό; τοΰτο 

παρέσχεν αύτώ συνείδησιν, δύναμιν τοΰ νοεΐν, 
οξύνοιαν τοΰ κρίνει·? και διακρίνει·? τό καλόν τοΰ 
κακού, το αγαθόν τοΰ πονηρού, ώστε διά τή; 
όρθιο; νοούμενη; φρονήσεω; διά τοΰ αληθούς 
φωτισμού τοΰ πνεύματος, τή; αληθούς σοφία; 
και επιστήμη;, ήτοι τή; διηνεκώς εύρυνομένης 
γνώσεως τής αλήθεια; και δυκαιοσύνης νά βαίνη 
ούτος αείποτε εγγύτερον πρό; εκείνον, δστις λέ
γει περ’ι αύτοΰ- "έγ«ύ είμι ή οδός ή αλήθεια 
και ή ζωή, και δτι ή αλήθεια έλευθεριόσει 
ύμάς”. (Ίωαν. 14, 6.) "Η άλλως είπεΐν ΐνα 
γίνηται επί μάλλον και μάλλον δμοιο; τ«υ θε«ρ. 

Ταύτα δέ είσι τά μόνα εξαιρετικά άληθώ; 
προσόντα μεθ’ «ον έπροικίσθη ό άνθρωπος ύπό 
τής θεία; χειρός, και έν οΐς δύναται νά έξασκή 
ούτος κυριαρχικήν επιρροήν έφ’ δλη; τή; γής, 
ούχί δέ ή σωματική αύτοΰ ισχύς και ρώμη 
καθ’ ήν ύπερτεροΰσιν αύτόν πάμπολλα κτήνη. 
Διά τής ύπεροχή; λοιπόν τή; πνευματική; δυ- 
νάμεως, ήτοι τής διανοία; και τής γνώσεως κα
θίσταται ό άνθρωπο; κύριο; τών έπί γή; δημι
ουργημάτων, ών δεσπόζων δύναται διά τής νοή- 
σεως και ένεργείας αύτού ΐνα αύξάνη έτι μάλλον 
τήν έπ’ αύτών δικαιοδοσίαν και δεσποτικήν κυ
ριαρχίαν αύτοΰ, διότι ούδε’ις, άγνοεΐ, δτι δσ<«> 
μάλλον διά τής όρθής σζέψεως καί γνώσεως
κύριοι γενόμεθα τών πραγμάτων, τόσο» μάλλον 
νοούμεν αύτά καταλληλότερου προσοζειοΰμεν 
τώ ήμετέριμ πνεύματι τώ διεισδύοντι εί; αύτά, 
καί προσφυέστερο·/ καρπούμεθα τής έξ αύτών 
ώφελείας· ' "Οταν δέ τις, λέγει Κλήμης ό Άλε- 
ξανδρεύς, έναυσμα λαβών τού πράγματος, έξάψη 
τοΰτο ένδον έν τή ψυχή πόθω καί μαθήσει, 
πάντα έπί τούτοι; κινεϊ πρός τό έπιγνώναι. Ού 
γάρ τι; μή άντιλαμοάνηται, ούδέ ποθεί αύτό, 
ούδέ άσπάζεται τήν παρ’ αύτοΰ ωφέλειαν.” 
(Στρωμ. η'., 496, 497.) "Αλλως τε πάν τό μή 
έν τώ κόσμιυ τούτφ έξακριβούμενον παρ’ ήμών

έστι πάντως δΐ ήμας κεκρυμμένον τι, έστι 
οιονεϊ χώρα άγνωστος, ή άλλως είπεΐν υλη 
τι;, ήτις μή καταζτηθεΐσα είσέτι παρ’ ήμών 
ώ; προοάλλουσα τή κυριαρχία τοΰ ήμετέρου 
πνεύματος φραγμού; ισχυρούς καί ανυπερβλήτους 
μένει ακατέργαστο; καί άχρησιμοποίητος.

Έάν δέ ό άνθρωπο; βούλεται ΐνα άρχη κατά 
τήν θείαν άπόφασιν τών έπί γή; δημιουργημάτων 
οφείλει ΐνα άνευρίσζη σπουδάζη αύτά καί γι- 
νώσκη καλώς. Ήνειυγμένον κεΐται αείποτε προ 
τ«ΰν βλεμμάτων αύτοΰ τό μέγα τή; φύσεω; βι- 
βλίον, δπερ πά; ό μετά προσοχή; άναγινώσζων 
δύναται βαθμηδόν καί κατ’ όλίγον ΐνα έννοή το 
σπουδαΐον περιεχόμενο·? αύτοΰ. Ί ό βιβλίον δέ 
τοΰτο δύναται τι; είπεΐν δτι διαιρείται εί; τρία 
κυρίως μέρη, έξ ών τό πρώτον περί κτηνών 
πραγματεύεται, το δεύτερον περί φυτών, καί τό 
τρίτον περί λίθων καί μετάλλων. Τί; δέ έτερο; 
δύναται νά έρευνήση καί σπουδάση αυτά άν μή 
πράξη τοΰτο ό άνθρωπο;; ή πώ; δύναται ΐνα 
δεσπόζη ούτο; ώ; προερρέθη τών ιχθύων τή; 
θαλάσσης, τών πτηνών τών ύπό τών ουράνιόν, 
τ«ύν κτηνών απάντων καί τή; δλη; έν γένει γή; 
μετά τών έν αυτή άναφυομένων ποικίλων καρ
ποφόρων δένδρων καί χόρτων άνευ τού γινώσζειν 
αύτά καλώ;: Ό βουλόμενο; λοιπόν ΐνα καί 
ουτω διΐδη καί κατανόηση τήν έν σοφία τά 
πάντα διέπουσαν δύναμιν τοΰ Θεού δέον ΐνα 
μετά ζήλου άποδύεται, συν άλλοι; ήθικ.οΐ; έ’ρ- 
γοι;, και εί; τήν περί τή; φύσεω; έρευναν, 
καθ’ όσον ή πρόσκτησι; ορθή; καί βαθεία; περί 
αύτή; γνώσεω; μεγάλω; συμβάλλεται εί; κατα- 
νόησιν τή; θεία; δυνάμεω; καί τοΰ μεγαλείου 
αύτή;- ώ; δέ πάλαι ποτέ έπέδειξεν ό δημιουρ
γό; τοΐ; πρωτοπλάστοις τά δημιουργήματα αύτοΰ 
ΐνα έρευνώντε; γνωρίσωσι καί ονομάσωσιν αύτά. 
ομτω καί νΰν καί αείποτε προβάλλει ταύτα καί 
πρό τ«ΰν όμμάτων ήμών, ΐνα γνωρίζοντε; αύτά 
ονομάζομε·?, διακρίνωμεν, καί κατά τό δυνατόν 
ρυθμίζωμεν. Έάν δέ διδάσκαλοι προσηκόντω; 
τών τμημάτων ή κλάδων τούτων δύνανται ΐνα 
κληθώσιν οι ζωολόγοι, οί βοτανικοί, καί όρυ- 
κτολόγοι δέον ΐνα έπιλαμβάνωνται εύθαρσώ; τή; 
έρεύνη; ταύτη; πρό πάντων ούτοι, είτα δέ γε- 
νόμενοι ήμΐν οδηγοί ας χωρώσιν άκαμάτω; μέχρι 
τών στρωμάτων καί φύλλων έζείνων, ατινα ούδεί; 
μέχρι τοΰδε άνεκάλυψεν, ή άλλου χειρ έψηλάφη- 
σεν, ή άπέζοψεν. Ή σπουδή αΰτη όμολογούμεν 
δτι έχει μέν τά; έαυτή; δυσχέρειας, άλλ’ εί; 
άναζούφισιν αύτών έπέρχονται ώ; επίκουροι έν 
μέρει καί άλλοι, έξ ών κατά πρώτον μέν ό φυ
σιοδίφη;, δστις είσδύων μέχρι τών κατωτάτων 
στρωμάτων και μέχρι; αύτών τών έγκάτων τή; 

γή; ζητεί ΐνα άκριβώ; άνεύρη τήν βάσιν αυτή; · 
είτα δέ ό χημικό;, δστι; διά τή; αναλυτική; 
αύτοΰ μεθόδου κατορθοΐ ΐνα διαζρίνη τά διά
φορα είδη τή; ΰλη;· μετ’ αύτού; δέ καί ό μα
θηματικό;, δστι; καταμετρώ·? τόν χώρον πάση; 
έπιφανεία; καί ύπολογίζων καί αύτά τά μέγιστα 
υψη άποφαίνεται γνώμην ουτω; άκριβώ; περί 
αύτών, ώστε εί; ούοέν σφάλλεται. Δια τό μέ- 
τρον αύτοΰ ή σύμπασα γή έστι λίαν -μικρά, 
τούτου δέ ένεκα άναγκάζεται ν’ άναβή ώ; άστρο- 
νόμο; εί; ύψηλήν τινα σκοπιάν, άφ’ ή; κατο
πτεύω·/ τού; έν τώ ούρανίιρ στερεώματι άδά- 
μαντα;. ών έκαστο; έχει άξίαν κόσμου μεγάλου, 
άναγινιύσκει σαφώς καί άπταίστω; τά; ιερογλυ
φικά; ούτως είπεΐν έπιγραφά; τών άστέρων καί 
άνακαλύπτει καί τά; μυστικωτάτα; αύτιΰν κι
νήσεις.

'0 άνθρωπο; λοιπόν ό μετά τοσούτων καί 
τηλ'.κούτων προικισθεί; προνομίων ύπό τή; θεία; 
προνοία; πρέπει νά μή έρευνα καί σπουδάζη 
τήν φύσιν καί τά έν αύτή; καί τοΰτο ουχ’ όπως 
έν αύτοΐς μείνη, άλλ’ δπω; δΐ αύτών ύύωθή 
εί; τήν θεωρίαν τοΰ πνευματικού κόσμου· ούχί! 
ούτε έπαυσεν, ούτε θέλει παύσει ούτο; έρευνών 
τά πάντα, καί άπόοειξι; δτι, έν <ρ ένιοι τών 
άνθρωπων άσχολοΰνται περί ταύτα. άλλοι δέ 
έπιλαμβάνονται τή; σπουδή; τούτου, δπερ δια 
τον άνθρωπον καί τό ΰψιστόν έστι καί σπουδαι
ότατο·/ έπί γή;, ήτοι τή; σπουδή; αύτού τοΰ 
άνθρώπου, δστι; βληθεί; ύπό τή; θεία; χειρό; 
έν ή έτάχθη θέσει ΐσταται έν μέσιρ τού αισθη
τού καί πνευματικού κόσμου ώς ίερεύ; ούτως 
είπεΐν τή; φύσεω; καί παρέχει τοΐ; περί τήν 
σπουδήν αύτοΰ άσχολουμένοι; οψει; τόσον ποι
κίλα; καί θελκτικά;, δσον καί άξια; μεγάλου 
θαυμασμού. Τών ερευνητών δέ τούτων άλλοι 
μέν έπιλαμβάνονται τή; έξετάσεω; τή; ύλική; 
αύτού φύσεω;. ήν πειρώνται ΐνα σπουδάσωσιν 
δσ/>ν οιόν τε άκριοέστερον καθ’ άπαντα αύτή; 
τά μέλη. Άγονται δέ εί; τούτο ούχί άπλώ; 
ύπό τή; ιδέα; τή; πολυμαθία;, άλλά καί ύπό 
τή; εύγενοΰ; προθέσεω; καί τού ίεροΰ πόθου τού 
ν’ άπαλλάξωσι διά τή; σπουδή; ταύτη; τό πολ- 
λαχώ; ύπό διαφόρων παθών καί ποικίλων ασθε
νειών κατατρυχόμενον καί καταθλιβόμενον τα
λαίπωρο·/ τού άνθρώπου σώμα, καί προικίσωσιν 
αύτώ τό προσφιλές τής ύγιεία; δώρο·/· τούτου 
δέ ένεκα καί ή Σχολή αΰτη έκαλεΐτο κατά τοΰ; 
χρόνου; τών άρχαίων ' ordo gratiosus” ήτοι 
τόπο; τή; χάρ-το;· άλλοι δέ στρέφοντε; τήν 
προσοχήν αύτών πρό; τόν κινούμενον πνευμα
τικόν βίον τοΰ άνθρώπου καί άνιχνεύοντε; τά; 
διαφόρου; πράξεις καί φάσεις αύτού ζητούσιν έξ 

αύτών ΐνα μάθωσι τά; διαφόρου; κινήσει; καί 
καταστάσεις αύτού. Ήτοι, πώς ό άνθρωπο; 
είχεν άλλοτε, καί πώς νΰν έχει ούτο;, καί 
έπειδή τό προ; τοιαύτην έργασίαν πεδίο·/ τοΰ 
παροντο; καιρού εύρίσκουσιν ούτοι λίαν σμικρον 
και άγονον άναγζάζονται χειραγωγούμενοι ύπό 
τού φιλολόγ’ου καί ιστορικού ΐνα καταοώσιν εί; 
τά σπήλαια τού παρελθόντος καί εί; αύτά; έτι 
τα; τριύγλα; τή; παλαιά; καί γεγηρακυία; άρ- 
χαιότητο;, ένθα ούδεμία 'πλέον ζώντο; λαλεΐ 
γλώσσα ούδεμία’ άντηχεϊ φωνή αύτού, καί έν- 
θάδε ώ; έν άπωτάτη έρημία καί βαθεϊ σκότει 
άνασκάπτοντε; ζητήσωσι καί άνεύρωσι μεταξύ 
τών έρειπίων -τών καιρών τά εύγενή πνευματικά 
έκεϊνα μέταλλα ζαί τιμαλφή κειμήλια, ατινα 
παρασυρθέντα ύπό τή; ορμητική; τού χρόνου 
φορά; καί άναμιχθέντα μετά τή; πολλαπλή; 
ύλη; τή; ιστορία; κατεζαλύφθησαν. "Απαντε; 
δ ούτοι οι ύπ’ αύτιΰν άνορυττόμενοι πολύτιμοι 
πνευματικοί θησαυροί παρέχονται είτα πρός 
ταξινόμησιν καί χρησιμοποίησιν άλλοι; τής έπι- 
3τήμη; καλλιεργηταΐς, έν οί; περιλαμβάνονται 
οι δικασταί καί νομοθέται, αμα δέ καί κυοερνήται 
τών λαών καί τών τή; πολιτείας πραγμάτων. 
Οί τεταγμένοι δήλον δτι ύπό τού θεού όπως 
απονέμωσιν ένί έκάστιυ το δίκαιον ζαί τηρώσι 
τήν αρμονίαν ζαί τάξιν έν τ«ρ έξωτεριζιΰ οίιυ 
τών ανθρώπων, άφ’ «ΰν άποσοοοΰντες πάσαν αε- 
ταξύ αύτών άναφυομένην έριδα, ή διαλλάσαοντε; 
αύτούς έν πνεύματι εύθύτητο; καί δικαιοσύνη; 
προάγωσιν δσον αύτοΐς έφικτόν τήν ευημερίαν 
αύτών. ’Αλλ’ ΐνα δεξιώ; ζαί καταλλήλως έκτε- 
λ«ΰσι τά ύύηλά αύτών ταύτα καθήκοντα έκεΐνοι 
οΐτινες έκλήθησαν καί έτάχθησαν εις τήν ύψηλήν 
ταύτην τών νομοθετών ζαί πολιτικών άνδοών 
θέσιν ζαί πάντες έν γένει οί έξουσίαν τινά 
εχοντες, δέον ΐνα έχωσιν έν πρώτοις άζριβή συ- 
ναίσθησιν τού καθήκοντος αύτών τούτου, είτα 
δέ γνώσιν τών τε ήθών ζαί εθίμων τών λαών 
ούς δ'.έπουσι ζαί κέζτηνται σύν άλλοις ήθικοΐς 
προτερήμασιν ού μόνον τά; τών κωδίκων γνώ
σεις, έν οί; ορίζονται αί σχέσεις μεταξύ άρ
χοντα; ζαί άρχομένων ζαί τά καθήκοντα με
ταξύ άλλήλων, άλλά καί άλλα; εύρείας έπι- 
στημονιζάς τε καί πρακτικά; γνώσεις, άλλως τε 
τούτων άμοιρούντε; βλάβης άνυπολογίστου πρό
ξενοι γίνονται, έφ’ «μ ζαί μεγίστην έπί τούτιυ 
-σέρουσιν ευθύνην.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΧΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΦΗΓΗ- 
ΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ.

(Έκ τοΰ ’ιταλικού.)

Α'.

ΕΝ ΤΗι ΔΙΑΝΟΙΑι ΤΟΥ [ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ.

έξοχος, θελκτι
κός, άζαταμάχητο;! 
Ούδεί; δύναται νά 
παραβληθή πρό; έμέ. 
Τοιαύτη πρωτοτυπία,

τοσαύτη λεπτότη; καί συγχρό
νως τοσαύτη δύναμις ιδεών, 
ζομψότη; πλαστικής, έζφρά- 
σεω; — ώ! πάντα ταύτα δέν 
εύρίσζονται τόσον ευκόλως !

Ανευ μετριοφροσύνης δύναμαι νά 
εϊπω δτι ό Δάντη; καί ό Πετράρχη; 
έρχονται κατόπιν έμού . . . Καί ό 
Φιλισταΐο; θείος μου θέλει νά γείνω 

έμπορος! Χα κρατώ τό βιβλίο·/ τού δούναι καί 
λαβεΐν, ν’ άντιγράφω εί; τό κύριον βιβλίον, νά

ετοιμάζω κώνου; διά πίπεριν — αύτά θά ζη- 
τήση; άπό έμέ, τόν άνεψιόν σου: . . . Όχι, δχι, 
δέν θ’ άποσβέσωμεν τήν λάμψιν ήμών! . . . 
I υφλε! ! δέν βλέπει; τήν δάφνην άνθοΰσαν έπί 
τή; κεφαλή; μου; Τί; οίδε πώ; θ' άνοιξη; τοΰ; 
οφθαλμού; σου, δταν ήμέραν τινά διατρέχων 
τήν φιλολογικήν έφημερίδα θ' άναγνώση; άρ
θρο·? πραγματευόμενο·? περί τή; μεγαλοφυΐα; τοΰ 
άνεψιοΰ σου! . . . Διατί οί θείοι νά ήναι πάν
τοτε τόσον πεζοί;

I ούτο είναι ή «υδή τής παραμυθία;. Όποια 
επιγραμματική φλέύ, όποια δύναμις, όποια άρ- 
μονια!... Φαίνεται συμφωνία τοΰ Βέτχοβεν. 
Ι'.ί; ποιον συγγραφέα νά στρέύωμεν τά βλέμματα ; 
Ή εκλογή θ’ άποβή δύσκολος, διότι έπόμενον 
είναι οι πτωχοί έκεΐνοι νά έλθωσιν εί; χεΐρας .. . 
Αλλα θα σκεφθώμεν καί θά ψηφίσωμεν υπέρ 
τού ιζανωτέρου, τοΰ τιμιοτέρου, τού σοφωτέρου. 
Σήμερον ούδέ τοΰ έξωτερικού πρέπει ν’ άμελή 
τι; . . . Όλιγώτερον τών διακοσίων φράγκων 
τό φύλλον ούδέ ό καλλίτεοός μου φίλο; θά έχη 
το χειρόγραφον. Έν δλω θά ώσι τεσσαράκοντα 
τυπογραφικά φύλλα ... εί; ωραιότατος τόμος . .. 
Απλότη; εί; τήν σύνθεσιν, δέον νά ήναι ή 
πρώτη συμφωνία... θάρρος λοιπόν! Ά; έτοι- 
μασθώμεν διά τό ταξείδιον τής άθανασίας. 
θ άφήσιυ πλέον τό στενόν τούτο καί άθλιον 
δωμάτιο·? καί θά είσέλθω εί; μέγαρον ευρύ, 
μεγαλοπρεπές . . .

Β'.

ΕΝ ΤΩι ΑΝΤΙΘΑΛΑΜΩι ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΟΥ.

Ω! αυτοί οί έμποροι, οί βάρβαροι καί βά
ναυσοι! ’Απίστευτο·? δτι μεταξύ τών μεταπρατών 
τούτων τών γνώσεων υπάρχει τόσιυ ολίγη κα
λαισθησία! Ουδέ τήν έλαχίστην έχουσιν ιδέαν 
τοΰ άρθρου. Καί τολμώσιν έπειτα νά μάς 
χλευάσωσι κατά πρόσωπο·?! Εί; έξ αύτών είχε 
τήν άναίδειαν νά μοί πληρώση έζαταστύα; 
τινά; φράγκων ΐνα άναλάβη τήν δημοσίευσιν τοΰ 
έργου μου. Τίτο νά κλαίη τις, ή τούλάχιστον 
να γέλα . . . ’Αληθώς ό θεΐό; μου είναι Τάσσο; 
παραβαλλόμενος πρός τά αγροίκα καί χαμερπή 
ταύτα όντα. Από πρωία; είναι ήδη ό όγδοο; 
έκδοτης, καί ιδού νΰν καί έτερος.

ΙΙοιητά, ζαλλώπισον τό πρόσωπόν σου καί 
παρουσιάσθητι εύγενώς.

— Κύριέ μου, έρχομαι . . .
Ούδέ βλέμματος μέ άξιοι· έξαζολουθεΐ όμι- 

λών μέ τόν γραφέα του- " Μή λησμονήσης 
ν’ άποστείλης τά έζατόν άντίτυπα τής Συβίλλη; 
πρό; τόν κύριον ΓΙ. Σ. εί; Κ .. .

— Κύριε, έρχομαι . . .
"Γράψε πρό; τόν κ. X. δτι ή αποστολή θά 

γείνη μετά δεκαπέντε ήμέοας, δτε θά ήναι έτοιμη 
η δευτέρα έζδοσις.”

— Κύριε, τολμώ . . .
"Έζομίσθησαν τά τυπογοαφικά φύλλα τοΰ 

κ. Β;”

— Κύριε, ήλθον νά σάς πληρώσω . . .
— Γί άγαπάτε;
— θά έλογιζόμην εύτυχής, άν έβλεπον δη- 

μοσιευόμενον ύπό τό άξιότιμον ύμών όνομα τά 
χειρόγραφον τούτο.

— Πρόκειται περί οικονομολογικού ζητή
ματος; ’Ίδωμεν.

— "Οχι, είναι ποιήσεις.
— Εν τοιαύτη περιπτώσει είναι άνάγκη νά 

σά; ζητήσω συγγνώμην . . . είμαι τόσον ένη- 
σχολημένος . . .

"Γιάννη, άμέσω; εις τον σιδηρόδρομον τό 
δέμα τούτο. Διερχόμενο; διά τοΰ καταστήματος 
τού κ. Ρ. έρώτησε άν έφθασεν ό τελευταίος 
τόμος.”

— Έάν ερριπτετε εν βλέμμα έπί τού χειρο
γράφου τούτου, ίσως ήθέλετε παρακινηθή νά 
οημοσιευσητε εν μέρος τών "θεωρκον ένός φι
λοσόφου · είναι μόνον τεσσαράκοντα πέντε φδαί.

I ιάννη, είπε κάτω δτι σήμερον δέν δέχομαι 
κανένα· έχω πολλήν έργασίαν.”

Πως; μοι στρεφει τά νώτα; Ίί σημαίνει 
τούτο; . . . Προσποιείται δτι δέν μέ είδε: . . . 
Α! τούτο είναι πολύ! — θά ίδής τί; είμαι! 

Τόν πίλον έπί τής κεφαλής μου, τό βλέμμα 
περιφρονητικόν, καί έμπρός! . . . Έπί τέλους 
άναπνέω πάλιν καθαρόν αέρα.

Γ'.

ΕΝ ΤΩι ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩι.

’Ιδού με =·? τώ τυπογραφείο). Τί; οίδε πότε 
θά γείνιυ γνωστός; ... θά κερδίσω άρα εί; 
δέκα μήνα; δ,τι έδαπάνησα; . . . "Ω! πόσον άπει
ροι είναι αύτοί οί συνθέται! Πόσον εύκολα πα- 
ραλλάσσουσι τα στοιχεία! Αλλοίμονο·? άν δέν 
είχον τήν δρασιν τόσον όξεΐαν!

Δέν θ’ άντηχήση τό όνομά μου τώρα τε- 
λευταΐον εί; τήν ύφήλιον. θά κάμω πάταγον 
— θ αυξήσω τήν δόξαν, τήν φήμην μου . . . 
Αλλά μοί φαίνεται δτι ήκουσα προφερόμενον 

τόν τίτλον μου... Ο μεταφραστή; [δστις συ- 
ζητεΐ μέ τόν γραφέα. Τί θά μάθω παρ’ αύ
τού; .. . Καί δμω; ό Μολιέρο; άνεγίνωσκε τά 
ποιήματά του εις τήν μαγείρισσάν του ... ΙΙλήν 
πώς; 0 διορθωτής γέλα άναγινώσζων τό εργον 
μου; ”Ω! τόν άθλιον!

Δ'.

ΕΝ ΤΩι ΒΙΒΛΙΟΤΤΩΛΕΙΩι.

Γρεις εβδομάδες παρήλθον, ζαί άζόμη ούτε 
εν άντίτυπον έπωλήθη. — 'Υπομονή! Ή μόνη 
μου παρηγοριά είναι τώρα ό πτωχό; μου ποιη
τής, δστι; έρχεται δεκάκις τής ήμέρα; νά πα- 
ραλάβη άντίτυπα διά τού; γνωρίμους ζαί φίλου; 
του. Ό μόνος, δστις μοί δίδει σημεία ζωής, 
διότι άλλως ... Πρό ολίγου ήλθον ξένοι, 
μ έλαβον εις χεΐρας, μ’ έξεφύλλησαν καί ήρ- 
χισαν ν’ άναγινώσκωσι μεγαλοφώνως, καί έψιθύ- 
ριζον · Ώραΐον άληθώ;! τί γλώσσα! Τί δύνα- 
μις! Καί ποιος χάρτης! . . . ΙΙόσον τιμάται ό 
τόμο;;... Μόνον δύο φράγκα; Ουδέ τόν χάρ
την πληρόνει τις. Στείλατέ μα; δύο τόμους .. . 
Αλλ βλα εί; μάτην! Οί ξένοι έκεΐνοι ή ήσαν 

κοΰφοι ή άγροΐζοι. Ό εί; ήγόρασεν ένα 'Οδη
γόν, ο άλλο; μίαν θείαν ’Ακολουθίαν . . . 
’Αλλ’ ιδού εί; τίμιος χωρικός. — Στρέφει δε
ξιά ζαί άριστερά τά βλέμματά [του, θαυμάζει 
τά βιβλία, τά λαμβάνει, τά άποθέτει πάλιν. 
Τέλος μέ λαμβάνει εί; χεΐρας καί μέ φυλλο- 
λογεΐ . . . Άν ήξευρεν ό καλός αύτός άνθρωπος 
πώς πάλλει ή καρδία μου! . . . Πώς μέ παρα
τηρεί! Πόσον τόν άγαπώ! Πλήν όμιλεΐ — άς 
άζούσωμεν τί λέγει· “Είπέτε μοι, κύριε· νομί
ζετε δτι τό βιβλίον τοΰτο θά ήτο ζάλον ώ; 
άναγνωσματάριον διά τόν μικρόν μου;... Αΐ! 
δυστυχής εγώ! Μ’ έξέλαβεν ώ; άναγνωμαστά- 
ριον διά τά μικρά παιδία!... Τί είναι αύτο’ι 
οί χωρικοί! 'Αν ήξευρες, ποιητά, πόσον υποφέρω!

Ε'.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΟΥ.

’Ιδού με πάλιν έν καλή συναστροφή. ’Ανη
συχώ νά μάθω τήν τύχην μου, νά μάθω άν ό 
κριτή; θά μοί άπονείμη δικαιοσύνην ... Ό ευ
φυή; κριτής, ό φάρο; τή; έκπαιδεύσεως, ή δπω; 
άλλως θέλει τις νά τόν όνομάση, κεΐται έκτάδην 
επί τοΰ άνακλίντρου, καπνίζει ζαί δέν μάς ήξί-

xF.ua
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ωσεν άκόμη ούδέ βλέμματος... 1 πομονή! 0 
τύραννός μας έξέρχεται τής νάρκης, μάς παρα
τηρεί φιλικώς και λαμβάνει ήμάς διαδοχικώς 
εις χεΐρας . . . Ηλθεν ή σειρά μου. Τδν βλέπω 
βεουθισμένον είς τήν άνάγνωσιν. Βεβαίως, δα 
ήναι δίκαιος. — Αϋριον εις τήν εφημερίδα δύο 
ή τρεις στήλαι θά πραγματεύωνται περί έμοΰ ... 

’Άνθρωπε εύγενή, άν ήδυνάμην νά σφίγξω τήν 
χεΐρά σου . . . Άλλά μέ άποδέτει πάλιν έπι 
τής τραπέζης. Τί σημαίνει τούτο; — Εισέρ
χεται ξένος κρατών κάνιστρον. Μέ ρίπτει έντδς 
τοΰ κανίστρου — είναι ό μεταπράτης βιβλίων — 
Φρίκη !

Στ'.

ΕΝ ΤΩι ΠΑΛΑΙΟΠΩΛΕΙΩι.

Εν τώ κανίστρφ τών βιβλίων, και άντί δε
καπέντε λεπτών! — ’Εγώ, έγώ; Πλησίον μου 
Αριθμητική τοΰ έτους 1701, παραπλεύρως ρω- 
μάντσα . . . Άλλά καί αύτοί οί γείτονές μου 
άπήλθον . . . ήλθε μεγείρισσα καί ήγόρασε τήν 
ρωμάντσαν, καί γέρων καθηγητής καί ήγόρασε 
τήν Αριθμητικήν. Καί έγώ μένω έδώ . . . κα
νείς δέν μέ θέλει. Άχ! νά μέ ήγόραζέ τις! 
Μία χείρ μ’ έγγίζει· εύχαριστώ, ευχαριστώ, 
καλέ μου άγνωστε, οτι μέ σώζεις άπδ τήν αιχμα
λωσίαν ταύτην· πλήν φεΰ! γνωρίζω τήν χεϊρα 
ταύτην είναι ή χονδροειδής καί ακάθαρτος χειρ 
τοΰ έμπορου. "Χρήματα πεταμένα”, ψιθυρίζει 
ό έμπορος, καί μέ ρίπτει έντδς άλλου κανίστρου, 
τά βιβλία τοΰ οποίου πωλοΰνται άντί πέντε 
λεπτών.

Ζ'.

ΕΝ ΤΩι ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΩι.

'11 ωδή μου είς τδν Πετράρχην περιετύλιξε 
τεμάχιον τυροΰ. Έρχεται πελάτης καί ζητεΐ 
άλειμματοκηρίον, δπερ τω δίδεται διπλωμένον 
έντδς τών στίχων μου πρδς τήν Έλβίραν . . . 
Θεέ πανάγαθε! Ιδού πάλιν δ ποιητής μου. Πό
σον είναι ώχρός! Πόσον μετεβλήθη ! . . . Μέ 
αναγνωρίζει — άναγνωριζόμεθα καί έν δάκρυ 
του πίπτει έπί ένδς στίχου μου!

Ιδού με πάλιν έν τω πενιχρω μου δωματίω, ού 
άπήλθον τόσον εύχαριστημένος καί πλήρης έλ- 
πίδων. Άρχίζων τις μέ τήν ποίησιν επόμενον 
είναι νά καταλήξη είς τδν άλλαντοπώλην. Αΐ! 
άν ήρχιζον μέ τούς άλλάντας, ίσως ήμέραν τινά 
ήδυνάμην νά τελειώσω μέ τήν ποίησιν!

Έν Τεργέστη.

Διονύσιος Γ. R αραγ ιαν ν άκη ς.

Η ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ ΛΙΜΝΗ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 261.)

ΤΑΙΡΙΑ, έργαζομένη άπό τίνος είς τήν 
άποξήρανσιν τής λίμνης ΓΙελλήνης, διε- 
νοήθη νά διοχετεύση έσχάτως τά υδατα 

ταΰτα είς Στυμφαλίαν. Έκ τηλεγραφήματος 
δέ ές ’Αθηνών μανθάνομεν δτι έπίκειται πλημ
μύρα ώς έκ τούτου καί καταστροφή 15 ώς έγ
γιστα χιλιάδων στρεμμάτων γαιών καί φυτειών. 
Λαβόντες άφορμήν έκ τοΰ γεγονότος τούτου, 

δπερ δύναται νά ζημιώση τούς έργατικούς κα
τοίκους τών μερών έκείνων τής Πελοποννήσου, 
παραθέτομεν σήμερον τήν εικόνα τής περιβοήτου 
ταύτης Στυμφαλίας λίμνης, περί ής τοσαΰτα 
έλέχδησαν κατά τήν αρχαιότητα, διότι ένταΰθα 
ύπήρξεν ή σκηνή μύθου άρχαίου, καθ' δν όρνεα 
άρπακτικά ένδιαιτώντο παρά τήν λίμνην, επιτι
θέμενα φοβερά κατά τών άνθρώπων καί ή κατα- 
τρώγοντα αύτούς ή τραυματίζοντα αύτούς διά 
τών πτερύγων αύτών, αιτινες ήσαν έκ χαλκού. 
0 Ηρακλής φονεύσας τάς Στυμφαλίδας όρνιδας 

εσωσε τδν τόπον άπδ τής μάστιγος ταύτης.
Σήμερον ή λίμνη αύτη είναι εύρυτέρα ή 

κατά τήν άρχαιότητα, διότι, φραχθεισών έν 
μέρει τών παλαιών καταβοθρών, τά ΰδατα 
έπλημμύρησαν τήν χώραν μή εύρίσκοντα άρ- 
κοΰσαν διέξοδον. Τά πέριξ τής λίμνης είναι 
άγονα καί μελαγχολικά · τά είς τάς δχθας αύτής 
σχηματιζόμενα έλη άναπέμπουσιν αναθυμιάσεις 
δηλητηριώδεις καί οι πυρετοί έπιπολάζουσιν 
ένταΰθα. 'Π έρημία, ή έπικρατοΰσα παρά τήν 
λίμνην, αί αναθυμιάσεις καί ή βαρεία ατμό
σφαιρα, ώς καί τά τήν δλην κοιλάδα περιστέ- 
φοντα άγρια καί πετρώδη όρη, καθιστώ® τήν 
χώραν διαμονήν ούχί εύχάριστον, καί οί έπι- 
σκεπτόμενοι αύτήν μετ’ εύχαριστήσεως άπέρ- 
χονται, έννοοΰντες κάλλιστα διατί ή ζωηρά τών 
άρχαίων Ελλήνων φαντασία έδεσε τήν σκηνήν 
τοΰ άγριου μύθου έν τή άγρια ταύτη έρημία.

ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ! ΗΜΕΡΑΙ ΜΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.

(Έκ τοϋ ΊταλικαΟ ύπό Σπυρ. Μ. Βλασσοπούλου.)

Τεργέστην. 
στρατείαν τοΰ

λ γα Δεκέμβριον τοΰ 1882 άπε- 
6ίωαεν ° συνταγματάρχης 
Παύλος Φονδέρ, εις τών πι- 

λ ατών τοΰ άτυχούς αύτοκρά- 
’ τορος Μαξιμιλιανοΰ δπαδών, 

οστις μείνας πλησίον τοΰ ποοδο- 
θέντος ήγεμόνος μέχρι τέλους 
παρευρέθη καί είς τδ τραγικόν 
τοΰ βίου του τέλος. '0 Φονδέο 
άπέθανε καί έτάφη έν Γοριτσία, 
μικρά πόλει, κειμένη παρά τήν 
Φονδέρ έλαβε μέρος εις τήν έκ- 
γαλλικοΰ στρατού, τοΰ ύπδ τοΰ

Ναπολέοντος Τ', είς Μεξικδν άποσταλέντος ύπδ 
τάς διαταγάς τοΰ στρατηγού Φορέϋ, ΐνα κατα- 
κτηση τήν χώραν ή ύπδ τήν πρόφασιν ν’ άπο- 
καταστήση τήν ειρήνην καί τήν τάξιν, σαλευ- 
θεισαν ύπδ τοΰ έμφυλίου πολέμου. Κατά τήν 
πολιορκίαν τής Πουέβλας ό Φονδέρ τοσοΰτον 
διεκρίθη, ώστε ό στρατηγός άπένειμεν αύτώ τόν 
σταυρόν τής λεγεώνας τής τιμής.

'Οτε ό αυστριακός άρχιδούς Φερδινάνδος Μα- 
ξιμιλιανδς άνεκηρύχθη αύτοκράτωρ τοΰ Μεξικού 
ύπδ τδ δνομα Μαξιμιλιανοΰ Α'., καί ό στρατη
γός Φορέϋ μετά μέρους τού γαλλικού στρατού 
επεστρεύεν εις 1 αλλιαν, ό Φονδέρ είσελθών είς 
την ύπηρεσίαν τοΰ αύτοκράτορος, τοσοΰτον διε
κρίθη διά τήν ευστάθειαν ώστε έλαβε τδν βαθμόν 
ταγματάρχου καί είς έκ τών πρώτων τδ παρά- 
σημον τού τάγματος τής Γουαδελούπης, ίδρυ- 
θέντος ύπδ τοΰ Μαξιμιλιανοΰ. Τέλος δέ, οτε δ 
αύτοκράτωρ έγκαλειφθείς ύπδ τού Ναπολέοντος 
ήναγκασθη να ύπερασπισθή δ·.’ δλίγων δυνάμεων 
κατά τών πανταχόθεν έπιπεσόντων έχθρών, είς 
τών δλίγων παραμεινάντων παρ’ αύτώ πιστών 
ητο καί ό Φονδέρ, δστις συμμετασχών τής 
αιχμαλωσίας τού κυρίου του, έμελλε καί νά του- 

φεκισθή μετ' αύτοΰ έν Κουερετάρω, άλλ’ έλαβε 
χάριν. Μετά τδν θάνατον τοΰ Μαξιμιανοΰ ό 
Φονδέρ κατέφυγεν είς Άριζώνα, καί έκεϊθεν 
διευθύνθη πρδς βορράν καί είσήλθεν ώς κυνηγός 
εις τήν ύπηρεσίαν τής μεγάλης έταιρίας τών 
δερμάτων καί σισυρών έν Αγία» Λουδοβίκω.

Κατ’ έκείνην τήν έποχήν έγνώρισα αύτόν 
ήμην τότε πράκτωρ τής Εταιρίας έχων ύπδ 
τάς διαταγάς μου πεντήκοντα κυνηγούς, οΐτινες 
κατά μήνα ήρχοντο είς Τουλιόπολιν τής Νε- 
βράσκας, δπως παραδώσωσι τά δέρματα τών 
φονευθέντων ζώων. Μεταξύ τών κυνηγών τού
των ήτο καί ό Φονδέρ. Εύθύς έν τή πρώτη 
αύτοΰ εμφανίσει μοί ένεποίησε μεγίστην έντύ- 
πωσιν καί ένεκα τοΰ ζωηρού αύτοΰ βλέμματος 
καί διά το έξωτερικόν του, τδ όποιον ένέφαινεν 
άνδρα λόγιον καί μεμορφωμένον· τοσαύτην δέ 
ήσθάνθην εύθύς έξ αρχής πρδς αύτδν συμπά
θειαν, ώστε μετ’ ού πολύ ειμεθα οίκειότατοι 
φίλοι.

'Ημέραν τινά τοΰ φθινοπώρου βροχή ραγδαία 
καί αδιάκοπος ήνάγκασε τδν Φονδέρ νά έλθη 
μετ’ έμοΰ είς τδ οίκημά μου, δπου κατώρθωσα 
νά τδν πείσω νά μοί διηγηθή τήν ιστορίαν τοΰ 
παρελθόντος βίου του. 'Ο Φονδέρ μοί διηγήθη 
δλα τά συμβάντα, τά έπενεγκόντα τήν πτώσιν 
τής αύτοκρατορίας έν Μεξιχω καί τδν θάνατον 
τοΰ άτυχούς Μαξιμιλιανοΰ. Ταΰτα θά προ
σπαθήσω νά διηγηθώ μέ τάς ιδίας αύτοΰ λέξεις ·

"Περί τάς άρχάς Μαΐου 1867 ό αύτοκράτωρ 
έλαβε τήν εΐδησιν δτι αί δημοκρατικαί δυνάμεις 
ύπδ τάς διαταγάς τοΰ Προέδρου Δον Βενίτου 
Ίουαρέζ καί τοϋ στρατηγού Δον Προφητίου 
Διάζ έκυρίευσαν τδ φρούριον τής Πουέβλας καί 
ώδευον κατά τής πρωτευούσης. Ό δημοκρατικός 
στρατός, αγαπητός τω λαω, συνέκειτο έκ τεσ
σαράκοντα χιλιάδων άνδρών, ούχί στρατιωτών 
άγυμνάστων άλλά εΐθισμένων είς τήν σκληρα
γωγίαν· κατά τοΰ στρατού τούτου ό Μαξιμιλι- 
ανδς δέν ήδύνατό ν’ άντιτάξη ή μόνον εξ χιλι
άδας στρατιωτών, ών οί πλεΐστοι ήσαν δλως 
άγύμναστοι. Ί ήν ήμέραν τής άφιξεως τής απαί
σιας άγγελίας έγώ ήρχον θέσεως επικαίρου έν 
τω φρουρίω Καπουλτεπέκ, καί έκ τών ήλλοιω- 
μένων προσώπων τών ερχομένων γραμματοκο
μιστών ήδυνήθην νά έννοήσω δτι έκτακτόν τι 
συνέβαινε. Περί τήν μεσημβρίαν άφίχθησαν οί 
στρατηγοί Μιραμών καί Μέϊας, ό αυστριακός 
στρατηγός Ζάχ, ό Βέλγος συνταγματάρχης 
'Ρομπέη καί έτερος άξιωματικός, φορών στολήν 
γάλλου συνταγματάρχου, δν τότε δέν έγνώριζον, 
είτα δέ εμαθον δτι ήτο ό συνταγματάρχης Λό- 
πεζ. δστις μετ’ δλίγον έπέπρωτο νά καταισχύνη 
τοσοΰτον τδ όνομά του. Πρό μικρού δ άνήρ 
ούτος είχε λάβει τδ γαλλικόν παράσημον καί 
είχε συστηθή παρά τοΰ άρχιστρατήγου Βαζαίν 
είς τδν αύτοκράτορα, οστις ένεπιστεύθη αύτφ 
τήν άρχηγιαν τοΰ τάγματος τών ούσσάρων τής 
αύτοκρατείρας. Το τάγμα τούτο ήτο έκ τών 
δλίγων σωμάτων, τά όποια έμειναν πιστά τώ 
αύτοκράτορι μέχρι τής τελευταίας στιγμής, συ- 
νέκειτο δέ τδ πλεΐστον έξ Ούγγρων.

Κατά τδ έθος τοΰ τόπου, έξ ού μετά τήν 
εις Εύρώπην άναχώρησιν τής αύτοκρατορίσσης 
πάσα έθιμοταξία έξέλειπεν, ό άξκοματικός, ό δι- 
οικών τήν σωματοφυλακήν, προσεκαλεΐτο συνή
θως είς τήν αύτοκρατορικήν τράπεζαν· συμφώνως 
πρδς τδ έθος τούτο είσήλθον και έγώ περί τήν 
πέμπτην ώραν είς τδ έστιατόριον, δθεν έφαίνετο 
τδ λαμπρόν τής πόλεως πανόραμα. Μετ’ δλίγον 
αί θύραι ήνοίχθησαν καί είσήλθεν ό αύτοκράτωρ 
μετά τής άκολουθίας του. ‘Ο μονάρχης έκάθησε 
σιωπηλός είς τήν θέσιν του, καί ήμεΐς δλοι έμι- 
μήθημεν τδ παράδειγμά του. Πάντες έφαίνοντο 
προκατειλημμένοι καί σκεπτικοί. 'Άμα έτε- 

λειώσε τδ γεύμα ό αύτοκράτωρ ήγέρθη καί είπεν· 
"Άπεφασίσθη ή φρουρά τοΰ Μεξικού νά τεθή 
εις πορείαν σήμερον τδ έσπέρας· ύμεΐς, στρατηγέ 
Μέϊα, θά όδεύσητε πρδς βορράν καί θ’ άνα- 
μένητε τήν άφιξιν τού τάγματος τοΰ στρατηγού 
Μιραμών, δστις θά παραλαβή μεθ’ εαυτού τδν 
έν Άσκάλη, Ίστακουίτλη καί έν άλλαις θέσεσι 
σταθμεύοντα στρατόν. Ύμεΐς δέ, συνταγματάρχα 
Αόπεζ, θά μείνητε μετά τών πιστών μου ούσ
σάρων είς τήν προσωπικήν μου ύπηρεσίαν. Έν
τδς τριών ημερών θά έπανίδωμεν, θεού θέλον- 
τος, άλλήλους παρά τάς Νορίας έν Σέρρω Γόρδω. 
Καί τώρα, κύριοι, ύγιαίνοιτε!” Ητο τούτο τδ 
τελευταΐον πολεμικόν συμβούλιον τοΰ Μαξιμι- 
λιανοΰ.

Κατά διαταγήν τοΰ αύτοκράτορος έγώ εί
σήλθον είς τδ τάγμα τών ούσσάρων, τδ όποιον 
τή 6 Μαΐου άφίχθη είς Νορίας. Τήν αύτήν 
έσπέραν έφθασε καί ό Μέϊας καί τήν έπομένην 
πρωίαν ό Μιραμών. Ούτος ούδεμίαν έφερεν 
έπικουρίαν, διότι τδ δημοκρατικόν κόμμα έπε- 
κράτει πανταχοΰ καί πάντες ήρνοϋντο νά ύπα- 
κούσωσιν εις τούς στρατηγούς τοΰ αύτοκράτορος. 
'Η μοναρχία δέν είχεν ή δλίγων μόνον ήμερών 
ζωήν. Γούτο ήτο είς πάντας φανερόν. Ό αύ
τοκράτωρ δέν είχε πλέον ή μόνον τά αύστριακά 
καί βελγικά στρατιωτικά σώματα.

Ο Μέϊας έλαβε τήν άρχηγιαν τής άριστεράς 
πτέρυγος έκ δύο χιλιάδων άνδρών ό Μιραμών 
έλαβε τήν άρχηγιαν τής δεξιάς πτέρυγος, τής 
αύτής δυνάμεως, καί ό στρατηγός Ζάχ τήν τοΰ 
κέντρου, δπου εύρίσκετο καί ό αύτοκράτωρ. Έν 
δλω έπομένως ήσαν έξακισχίλιοι άνδρες. Ή 
δύναμις αύτη ώφειλε ν’ άντιταχθή κατά τών 
στρατευμάτων τοΰ Διάζ καί τών σκοπευτών τοΰ 
Δδν Έστεβάν Έσκοβέδου. Καίτοι γινώσκοντες, 
ότι μάτην ήγωνιζόμεθα, εΐχομεν δμως θάρρος 
καί ειμεθα άποφασισμένοι νά χύσωμεν τδ αΐμά 
μας ύπέρ τοΰ αγαθού ήγεμόνος.

Γή 7 Μαΐου έφθασεν απεσταλμένος κτημα- 
τίου τίνος άφωσιωμένου είς τδν αύτοκράτορα· 
ο απεσταλμένος ούτος έπαρουσιάσθη αύθωρεί

Η ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ ΛΙΜΝΗ.

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΛΑΛΑ ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩι.

ένώπιόν τοΰ ήγεμόνος. 'Η άγγελία ήτο σύντο
μος, άλλά βεβαίως έξαιρετικής σπουδαιότητος, 
διότι είδομεν τδν αύτοκράτορα περιπατοΰντα 
ώχρδν καί σιωπηλόν έν μέσιρ τών ούσσάρων. 
Μετά παρέλευσιν ολίγων μόνον στιγμών άγγέλ- 
λεται ή έμφάνισις τών δημοκρατικών. "Ήρχετο 
πρώτον τό ιππικόν όρμητικώς· εΐποντο δέ οί 
μελανωποί ίππόται ’τού Διάζ, οΐτινες έπέπεσαν 
μετά τοσαύτης όρμής, ώστε ήμεΐς έν άρχή ούδέ 
ήδυνάμεθα νά σκεφθώμεν περί τακτικής άμύνης. 
Τί ώφελεΐ ό ήρωϊσμδς τών Βέλγων καί τών 
Αύστριακών άπέναντι συστήματος πολέμου, τδ 
όποιον δέν ήδυνήθησαν νά μάθωσιν είς διάστημα 
τριών έτών; Τά τάγματα τής δημοκρατίας 
έπήρχοντο μέν ώς φοβερός άνεμοστρόβιλος, άλλά 
καί ούτως δ άσθενής αύτοκρατορικδς στρατός 
ηθελεν άντιστή, έάν ό συνταγματάρχης Αόπεζ 
μετά δύο ταγμάτων ούσσάρων δέν έξετέλει δλε- 
Ορίαν τινά κίνησιν, ητις κατέλιπε τδν αύτοκρά
τορα μεθ’ δλου τοΰ έπιτελείου του άνευ ύπερα- 
σπίσεως. Τδ πεζικδν τοΰ Έσκοβέδου έπωφελήθη 
τοΰ λάθους τούτου τοΰ Αόπεζ, δπερ δικαίως 
ώνομάσθη προδοσία, δπως κυριεύση τδ κέντρον 
ήμών. Ηττιύμεθα. Μόλις ό ήγεμών ήδυνήθη 
μετ’ ολίγων άνδρείων νά είσέλθη είς τδ φρού
ριον τοΰ Κουερετάρου, ένθα μετ’ δλίγον έπολιορ- 
κήθη ύπδ τοΰ νικητοϋ έχθροΰ. Τής μεξικανικής 
τραγωδίας ποοσήγγιζεν ή λύσις! Τούτο πάντες 
έγινώσκομεν. Αί τροφαί ήρξαντο έκλείπουσαι 
άλλ’ ούδείς διενοεΐτο νά παραδοθή καί δλοι έν 
γένει έπολεμούμεν ώς λέοντες ολέποντες τδ πα
ράδειγμα τοϋ αύτοκράτορος, δστις έπειράτο ν’ άπο- 
θάνη τδν θάνατον τοΰ άνδρείου. ’Αλλά φεΰ! 
πεπρωμένον ήτο νά πέση είς χεΐρας τών έχθρών 
διά προδοσίας αιχμάλωτος! Έντδς δλίγων ήμε
ρών έκλείσθημεν ύπδ τοΰ έχθροΰ έντδς τοΰ 
δχυροΰ φρουρίου, δτε τήν νύκτα τής 14 πρδς 
τήν ιό Μαΐου ό Αόπεζ, αύτδς έκεϊνος, ένεκα 
τοΰ όποιου εΐχομεν άπολέσει τήν μάχην, ήνοιξε 
τάς πύλας τω έχθρω. '0 Έσκοβέδος είσήλθεν 
είς τήν πόλιν, καί ό Μαξιμιλιανδς μετά τών 
περί αύτδν ηχμαλωτίσθη. 'Ο ήγεμών μετά δε-
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χαεννέα άνδρών τού έπιτελειου του μετηνεχθη 
εις τδ μοναστήριον τών Καπουκίνων· εν τούτοι;, 
έν οί; ήμην και έγώ, εύρίσκοντο δύο μόνον 
•Μεξικανοί, ό Μιραμών καί ό Μέϊας. ΊΙ τύχη 
τούτων ήτο αποφασισμένη άφ ή; ημέρα; (τήν 
3 ’Οκτωβρίου 1865) ή αύτοκρατορική κυβέρνησις 
έξέδωκε τδ κάτωθι ψήφισμα έν φοβερφ λακωνισμφ· 

""Αρθρον μοναδικόν. Πάς Μεξικανό;, δστι; 
“ήθελε φωραθή πολέμων ένοπλο; κατά τή; ώρ- 
'γανισμένη; κυβερνήσεως, θά τουφεκισθή.

'Ο Ίούαρεζ, δστι; μετέφερε [τήν έδραν τή; 
κυβερνήσεώ; του εί; “Αγιον Λουδοοικον Ποτοζην, 
ααα λαβών τήν εϊδησιν δτι τδ φρούριον τοΰ 
Κουερετάρου έπεσε καί δτι ό Μαξιμιλιανδ; συ- 
νελήφθη, διέταξε νά δικασθή καί δ μονάρχη; 
καί τδ έπιτελεΐον αύτοΰ. ‘0 αύτοκράτωρ έξέ- 
φρασε τήν έπιθυμίαν του νά λάβη συνέντευξιν 
μετά τοΰ Ίούαρεζ, άλλ’ εί; μάτην. Ιή 13 Ιου
νίου συνήλθεν έν τώ θεάτρω Ίτουρβίδου το δη
μοκρατικόν πολεμικόν συμβούλιον, συγκείμενον 
έξ ένδ; συνταγματάρχου ώ; προέδρου και τεσ
σάρων ταγματαρχών ώ; παρέδρων. II κατη
γορία ήτο έπί έγκλήματι κατά τοΰ έθνους, κατά 
τή; έξουσία; τοΰ λαοΰ καί κατά τή; δημοσία; 
τάξεω; καί ασφαλεία;. '0 Μαξιμιλιανδ; πάσχων 
καί μή δυνάμενο; νά προσέλθη αυτοπροσώπως 
άπέστειλε διακήρυξη» κατά τή; άρμοδιότητο; τοΰ 
δικαστηρίου, έν ή διετείνετο δτι εκλεχθεί; αύτο
κράτωρ ύπδ τοΰ έθνους, ύπ’ αύτοΰ μόνον ήδύ
νατο νά δικασθή καί ούχί ύπδ πολεμικού συμ
βουλίου. 'Ο Μιραμών καί ό Μέϊα; προσήλθον 
αύτοπροσώπως. Οί συνήγοροι τών κατηγορου
μένων, καί ιδίως δ δικηγόρος Ορτεγας, εποίησαν 
δ,τι ήτο αύτοΐς δυνατόν· άλλ’ άνωφελώς, διότι 
δλη ή δίκη ήτο απλή διατύπωσις, ής τό άπο- 
τέλεσμα ήτο ήδη έκ τών προτέρων άποφασισ- 
μένον. Τήν εσπέραν τής 14’1’ ’Ιουνίου δ Μαξι- 
μιλιανός, ό Μιραμών καί ό Μέίας κατεδικά- 
σθησαν εί; θάνατον αύθημερδν εί; ταχυδρόμος 
έκόμισεν είς τδν Ίούαρεζ άντίγραφον τής δικο
γραφίας. '0 πρεσβευτής τής Π ρωσσία;, Μάγνος, 
μετεχειρίσθη παρά τώ Προέδρφ δλα τά μέσα, 
τά όποια τώ παρεΐχεν τδ αξίωμα τοΰ πρεσβευτοΰ, 
ύπέρ τοΰ άτυχούς αύτοκράτορος- άλλ’ είς μάτην. 
Ό δέ Γάλλος πρεσβευτής ούδέ άνεμίχθη είς 
τήν ύπόθεσιν ταύτην.

Μετά τήν ήτταν τής Βέρα-Κρούζη; ή αυ
στριακή φρεγάτα “Νοβάρα” καί ή κορβέττα 
‘"Ελισάβετ”, ή; έπέβαινεν δ ναύαρχος Τεγετχώφ, 
άναχθεϊσαι είς τδ πέλαγος άπέπλευσαν εί; Ταμ- 
πΐκον, ένθα μετ’ ολίγον διεδόθη ή είοησι; τή; 
αιχμαλωσίας καί τής καταδίκης τοΰ Μαξιμι- 
λιανοΰ. Ό Τεγετχώφ, αμα μαθών τά συμβάντα, 
συνεκάλεσεν είς συμβούλιον τούς ύπ’ αύτόν άξιω- 
ματικού;, δπως συσκεφθώσι περί τοΰ τρόπου, 
καθ’ δν ήδύναντο νά σώσωσι τόν προσφιλή αύ
τοΐς πρίγκηπα. Δύο αξιωματικοί, ών ό εί; 
"Αγγλος τήν καταγωγήν, δνόματι Σίρ Γεώργιος Μ. 
καί ό έτερος Ούγγρος, κόμης Σ. έδείχθησαν 
πρόθυμοιΙ νά ποοευθώσι πρδς τδν αύτοκράτορα, 
δπως καταπείσωσιν αύτδν νά τεθή είς ασφάλειαν. 
Λαβόντε; παρά του Τεγετχώφ άρκετά χρήματα 
άφίχθησαν είς Κσυερετάρον τήν αύτήν ημέραν, 
καθ’ ήν ήλθε καί ή έπικύρωσι; τή; καταδίκης 
ύπδ τοΰ Προέδρου. Ό Πρόεδρο; έπικυρών τήν 
άπόφασιν διέτασσε νά έκτελεσθή ή καταδίκη 
κατά τοΰ αρπαγος ήγεμόνος καί κατά τών στρα
τηγών Μιραμών καί Μέΐα. 'Ημείς δέ οί λοιποί 
Εύρωπαϊοι δλοι έλάβομεν χάριν, άλλ’ έπρεπε 
νά παραστώμεν είς τήν έκτέλεσιν τή; καταδίκη; 
καί νά δώσωμεν τον λόγον τή; τιμή; νά μή 
πολεμήσίομεν πλέον κατά τή; μεξικανική; δη
μοκρατίας.

Τήν νύκτα τή; 18 προ; τήν 19 Ιουνίου 1867 
έφαίνετο δτι ή φρουρά τοΰ μοναστηριού, έν ω 

εύρισκόμεθα κεκλεισμένοι, εΐχεν έλαττωθή. Γήν 
αιτίαν ούδείς ήδύνατο νά έννοήση, καθ’ δσον 
τήν έπομένην πρωίαν έπρεπε νά γείνη ή έκτέ- 
λεσις. 'Ημείς οί αιχμάλωτοι, άφεθέντε; ελεύ
θεροι, έλάβομεν τήν άδειαν νά προσέλθωμεν εί; 
τοΰ; καταδεδικασμένου; καί νά δώσωμεν αύτοϊ; 
τδν τελευταΐον Αποχαιρετισμόν.

Καίτοι έλαττωθείση; τή; φρουράς, ή φυλακή 
τής πύλη; τοΰ φρουρίου είχε διπλασιασθή, ώστε 
άδύνατον ήτο εί; τούς καταδίκους νά φύγωσιν. 
Ί ω αύτοκράτορι είχε προσδιορισθή ιδιαίτερον 
δωμάτιον, πρό; δ μέ συνώδευσεν είς άξιωματι- 
κός. Καθ’ ήν στιγμήν έμελλον ν’ άνοίξω τήν 
θύραν ήκουσα διάλογον, καί φωνήν άνδρός λέ- 
γουσαν· ''Μεγαλειότατε, σά; παρακαλώ, νά πα- 
ραδεχθήτε τδ σχέδιόν μου καί νά φύγετε· τά. 
πάντα είναι έτοιμα - οί φύλακες έδωροδοκήθησαν· 
δ αξιωματικός τής φρουράς τή; πύλης τοΰ ήλιου 
ϋά άφήση ύμά; νά διέλθητε έλευθέρως, άμα 
τώ εΐπητε τδ σύνθημα "Παδίλλα”. ’’Εξωθεν τοΰ 
φρουρίου θά ευρετε ίππου; ετοίμου; παρά τώ 
κ. Αύρελλάνφ, δστι; θά δώση ύμϊν πιστόν δδη- 
γόν. Έν Ταμπίκφ θ’ άλλάξητέ τού; ίππους 
καί αΰριον τδ εσπέρας θά ήσθε έπί τής ''Νο
βάρα;”.

— ’Αγαπητέ μου Γεώργιε. άπεκρίθη δ Μα- 
ξιμιλιανός, βλέπω τήν πρδς έμέ μεγάλην αφο
σίωσή» σου· έννοώ τδ μέγεθος τής θυσίας σου, 
άλλά δέν δύναμαι ούδέ πρέπει νά φύγω.

— Μεγαλειότατε, είπε πάλιν ό άξιωματικδς, 
αΰριον θά τουφεκισθήτε, έν ω δταν άπαξ ήσθε 
έπί τής Νοβάράς, καί άν έλθωσιν δλοι οί στόλοι 
τών Ηνωμένων Πολιτειών καί τοΰ Μεξικού, ό 
Τεγετχώφ θά σάς ύπερασπισθή. ’Απέλθετε, 
Μεγαλειότατε, διασώσατε τήν πολύτιμον ζωήν 
σας καί αφήσατε με νά λάβω τήν θέσιν υμών·

— "Οχι, δχι, είναι άδύνατον, άπεκρίθη ό 
αύτοκράτωρ· έπίστρεψον είς τό πλοΐον καί είπέ 
τώ ναυάρχω νά έπανέλθη είς τήν ώραίαν Αύ- 
στρίαν καί νά χαιρετίση άντ’ έμοΰ τδ αγαπητόν 
μοι Μιραμάρ παρά, τάς δχθας τοΰ Άδρία. Γό
νος τοΰ οίκου τοΰ 'Αψβούργου δέν φεύγει τήν 
νύκτα καί ώς ληστής. ”Ω! αγαπητοί μου, σεις, 
οΐτινες μοί έμεινετε μέχρι τέλους πιστοί, έγέρ- 
θητε καί λάβετε θάρρος, ινα μή καί έγώ άπο- 
λέσω τήν δύναμιν, ή; τοσαύτην έχω άνάγκην. — 
Οχι, ούτω, κόμη Σ., είς τάς άγκάλας μου!...

’Έχετε τήν εύχήν άνθρώπου, δστι; μετ’ ολίγον 
θ’ άποθάνη. Χαίρετε! Χαίρετε!

Μετ’ ολίγον ή θύρα ήνοίχθη καί δύο άνδρες 
έξήλθον, ών ό είς, δ Σίρ Γεώργιος, τοσοΰτον 
ώμοίαζε τδν αύτοκράτορα, ώστε έγώ, έάν δέν 
ήκουον τήν συνδιάλεξη», θά ένόμιζον δτι είναι 
αύτός δ Μαξιμιλιανδ;. Είσελθών είς τδ δωμά
τιον εύρον τδν μονάρχην καθήμενον έπί έδρας 
καί στηρίζοντα έπί άμφοτέρων τών χειρών τήν 
κεφαλήν. ’Έβηξα διά νά μέ έννοήση · τότε ύψωσε 
τήν κεφαλήν, καί είδον δτι είχε κλαύσει. Στα
θερά τή φωνή μοί είπεν·

— ’Ήκουσα μέ πολλήν μου εύχαρίστησιν 
δτι δ Ίούαρεζ σέ ήλευθέρωσε μετά τών άλλων 
Εύρωπαίων αιχμαλώτων. ’Ακολούθησε τήν συμ
βουλήν μου, άγαπητέ μοι Φονδέρ· άπελθε άπό 
τδν άφιλόξενον τούτον τόπον δσω δύνασαι τα- 
χύτερον.

— Τοΰτο είναι καί τδ σχέδιόν μου, άπε- 
χρίθην, καί διά τοΰτο ήλθον ν’ αποχαιρετίσω 
τήν Ύμ. Μεγαλειότητα.

— "Ω! είπεν ό ήγεμών, άδύνατον είναι νά 
έννοήση τις, τί φρικτδν πράγμα είναι ν’ άπο- 
χωρισθή τις τών πιστών φίλων του καί ν’ άπο- 
θάνη μακράν τής πατρίδος, μακράν τών φιλ- 
τάτων!.

Έν ω δ αύτοκράτωρ έν μεγίστη συγκινήσει 
έπρόφερε τάς λέξεις ταύτα;, έγώ έγονάτισα ένώ- 

πιόν του καί τώ ήσπάσθην τήν χεΐρα. Αύτός 
δέ παρατηρήσας με ολίγα; στιγμάς μοί είπε·

— Χαΐρε, πιστέ μου σύντροφε, χαΐρε καί σύ!
Τοσαύτη μέ κατέλαβε συγκίνησις, ώστε καί 

σήμερον έτι δέν γνωρίζω, πώς έξήλθον τοΰ δω
ματίου, καί τοΰ μοναστηριού. Μετ’ δλίγας 
ώράς εύρέθην έντδ; κήπου, δτε ήρχιζε νά έξη- 
μερώνη . . . Κρότος τυμπάνων μ’ έπανέφερεν 
εις τήν πραγματικότητα· εσπευσα πρδς άνεύ- 
ρεσιν τών συντρόφων μου.

Περί τοΰ δράματος έν Κουερετάρω τήν πρωίαν 
τή; 19 Ιουνίου 1867 έγραψεν ή Ιστορία άνεξι- 
τήλοι; γράμμασι. Τή έκτη πρωινή ώρα ό Μα- 
ξιμιλιανό;, ό Μιραμών καί ό Μέϊα; έξήλθον τή; 
μονής τών Καπουκίνων. Έπιβάντε; έκαστος 
ιδιαιτέρα; άμάξης μεθ’ ένός ιερέω; ώδηγήθησαν 
είς τήν πλατείαν τών Κωδώνων, ένθα εύρίσκοντο 
ήδη οι διά τήν έκτέλεσιν ιύρισμένοι στρατιώται. 
Ό Μαξιμιλιανδ;. καίτοι αδιαθετών, έτήρει ήρωϊ- 
κήν άταραξίαν, παρεκάλεσε τοΰ; στρατιώτα: νά 
μή σκοπεύσωσι κατά τής κεφαλή; του, ινα μή 
λάβη ή οΐκογένειά του τδν νεκρόν του παρα- 
μεμορφωμένον, καί διέταξε νά δοθώσιν είς 
έκαστον τών στρατιωτών τούτων άνά 20 πιά- 
στοαι. Είτα δέ ώμίλησεν δλίγας λέξεις, άπο- 
κρούων άπ αύτοΰ πάντα φιλόδοξον σκοπόν. Είπε 
καί ό Μιραμών δλίγα, άπορρίπτων τήν κατηγο
ρίαν οτι έπρόδωσε τήν πατρίδα. Ό Μέϊα; δέν 
ήδυνήθη νά προφέρη λέξιν, διότι ήτο βαθέω; 
συγκεκινημένος έκ τοΰ αποχωρισμού άπό τή; 
συζύγου του, κρατούσης εις τάς άγκάλας τδ μι- 
κρότερον τέκνον.

Έν μέσω τής πρωινής ησυχίας ήκούσθη δ 
άπαίσιος κρότο; τών πυροβόλων δπλων. Οί δύο 
στρατηγοί έπεσαν εύθύς, ό δέ Μαξιμιλιανδ; μό
λις μετά τόν δεύτερον πυροβολισμόν. —

Δύο ήμέρας μετά τήν καταστροφήν ταύτην, 
ήτοι τήν 21 Ιουνίου, παρεδόθη καί ή πρωτεύ
ουσα, τδ Μεξικόν, είς τούς δημοκρατικούς μετά 
μακράν καί γενναίαν άντίστασιν. Τδ οίκτρδν 
τέλος τοΰ αύτοκράτορος δέν έπιστεύθη κατ’ άρ- 
χάς, έπιβεβαιωθέν δμως παρήγαγε βαθυτάτην καί 
θλιβερωτάτην έντύπωσιν είς δλου;. Τά ξένα 
τάγματα έλαβον τήν άδειαν ν’ άπέλθωσιν έλευ
θέρως. Τή 15 Ιουλίου ό Πρόεδρος Ίούαρεζ 
μετά τών υπουργών του εισήλθεν είς τήν πρω
τεύουσαν.

'0 νεκρός τοΰ άτυχούς αύτοκράτορος μετε- 
κομίσθη εί; τήν πατρίδα του καί έτάφη έν τώ 
ναώ τών Καπουκίνων έν Βιέννη τή 18 Ίανουα
ρίου 1868. Ό δέ νεκρός τοΰ πιστού του οπαδού 
Φονδέρ κεΐται ύπδ απλήν πλάκα έν τώ νεκρο- 
ταφείφ τής Γοριτσίας.

Έν Τεργέστη κατά Δεκέμβριον τοϋ 1884.

ΠΟΙΗΣΙΣ.

ΥΣΤΑΤΟΝ ΑΣΜΑ.

Φωτοβολεί πλησιφαή; έπάνω ή Εκάτη,
Και αί χρυσαΐ τη; στίλβουσιν ‘στην θάλασσαν άκτΐνες· 
Αύρα λεπτή τά κύματα φιλεϊ και συνταράττει,
Καί παίζουν φιλοπαίγμονες είς τόν άφρόν δελφίνε;· 
' Η κώπη έπί τοΰ σκαλμού βυγκάμπτεται καί τρέμει, 
Τό κύμα φεύγει, καί γλιστρά ή άκατος ταχεία, 

Καί τό δινούμενον ύγρόν είς τά πλευρά της βρέμει, 
Ώ; ν’ άλεγε “μή σχίζετε τά στήθη μου τά λεία’'. 
Τό πλήρωμα πλήν εύθυμοΰν τό ρήμα δέν ακούει, 
Καί άσματα τό άπειρον μεθυστικά πληροϋσι· 
'Αν δέ τό κύμα μετ’ οργή; τήν κώπην άντικρούη, 
Εκείνοι αδουν καί γελούν, καί παίζουν κ’ εύθυμοϋσι. 
Εις μόνος, σύννους, κατηφής, τήν κεφαλήν στηρίζων 
Είς τήν παλάμην τή; χειρός, τόν όμιλόν προσβλέπει, 
Στενάζει, κλαίει, κ’ έπειτα ήκούσθη μουρμουρίζω·/ 
Τόν σπαραγμόν του είς αύτά τά -ύστατα του έπη· 
“"Αν δέν ήγάπων, καί έγιυ θά ήμην τρισευδαίμων, 
“Καί ή πνοή θά μ’ έθελγε τής ποντιάδος αϋρας, 
“Δάκρυ πικρόν δέν θάβρεχε τό βλέφαρον τό τρέμον, 
“Καί θά ήγνόουν τή; ζωή; τάς ατραπούς τά; μαύρα;. 
“Αν δέν ήγάπων, καί έμέ θά ηδεν ή ψυχή μου. 
“Καί αί άκτϊνε; αί χρυσαΐ τής τηλαυγούς Σελήνης 
“Δέν θά μοί ήσαν σκοτεινά·!, καί τάφος ή ζωή μου 
“Δέν θά μοί ήτο άν μακράν εύρίσκωμαι ’Εκείνης· 
“ Αν δέν ήγάπων, καί έμέ θά ήναπτον τά χείλη 
“Έπί τής λείας παρειάς μυροβοστρύχου κάλλους· 
“Ή φύσις ή γελόεσσα κ’ έμέ θά μοί ώμίλει 
“Μέ γέλωτας καί άσματα, ώς όμιλεϊ εις άλλους·
“ Αν δέν ήγάπων...” Καί καμφθείς έπί τής πρώρα; 

πίπτει.
Τό δμμα του ’ατούς ούρανοΰς ύστατον βλέμμα στέλλει, 
Καί τό λοιπόν τού έπους του εί; τήν ψυχήν του κρύ

πτει —
Οί φίλοι δάκρυ σπένδουσιν είς τά νεκρά του μέλη.

Έν Ί αίγανίω.
Ν. Διβάρης.

ΕΝΙ ΑΣΤΡΩι . . .

Έν τίρ αίθέρι, "Αστρον μου, άνέλαμψα; καρδίας· 
Σέ είδον μετ’ ελπίδων.

Εΰρον ημέραν έν νυκτί, χαράν αντί ανίας, 
όρίζοντα όλόκληρον έν τή ψυχή μου είδον.

ΙΙλήν μόλις τάς ακτίνας Σου ήτένισα δακρύων 
καί είδον τάς νεφέλας . . .

Εδυς, ώ "Αστρον, πρόδρομε ερώτων ούρανίων, 
καί σκότος τών ονείρων μου έθάμβωσε τό σέλας.

Άλλ’ άν είς νέφη κρύπτεσαι, ώ "Αστρον, ή άλλάσσεις 
έξαίφνης τήν πορείαν.

έν τή ψυχή μου ήγειρα ναόν έν ω άνάσσεις, 
έν ω άγήρψ ΐδρυσεν ό "Ερως μου λατρείαν.

Μή ή ψυχή μου, "Αστρον μου ώραιον, σοί έφάνή 
στενόχωρος όρίζων;

μή έν έμοί τό σέλας Σου φοβείσαι μή ώχράνη 
καί αλλαχού στερέωμα θά έρευνήσης μεϊζον; . . .

Σοί δίδω τήν διάνοιαν αιθέρα ού τόν όρον 
άδύνατον νά φύγης ■

Έκεΐ, ώ "Αστρον, δύνασαι νά πλέης ζωοφόρον, 
έκεΐ έκεΐ ανέσπερου ούδέποτε θά λήγης.

Δέν έουσας, ώ "Αστρον μου, θά λάμψης έν ήμερα 
ζωήν νά μοί δω ρήσης,

έν τή ψυχή μου πρώτιστον ώς εύρες τόν αιθέρα, 
έν οσω "Αστρον μου, έκείνη δέν θά δύσης . . .

’Εν Κωνσταντινουπόλεε.

Θεόδωρος Μ ο σ χ ό π ο υ λ ο ;.

ΤΟ ΚΥΜΑ.

Βραδέως κωπηλάτει, 
βραδέως, ή έσχάτη 

πλησίον ώρα κεΐται· 
τό μέλαν τοΰτο κύμα 
ψυχρόν έγκλείει μνήμα, 

ώραϊοι παροδϊται.

Βραδέως, μή λησμονεί, 
ή μέλαινα εύφρόνή 

τ’ ανόσια καλύπτει-
ανοίγεται τό κύμα, 
άπόλλυται τό θύμα, 

είς βάθη έν φ πίπτει.

Βραδέως, καί ό έρως 
είς παν εύρίσκει μέρος 

ανέλπιστου τό τέλος· 
είς τά υγρά τά βάθη 
συγκλείουται τά πάθη, 

καί σβένυυται τό μέλος. 

Είς τή; νυκτός τα κάλλη 
θερμή καοδία πάλλει 

είς τρυφερόν αγκάλην· 
τό κύμα ψιθυρίζει- 
ό κίνδυνος έγγίζει 

τήν τών έρώντων ζάλην.

Βραδέως κωπηλατεί, 
ονείρου; έν ώ πλάττει 

ένθουσιώσα· 
σκιάζετ’ ή σελήνη, 
μορφή ώραία κλίνει 

έγγΰ; έρυθριώσα.

Εί; τά πυκνά ερέβη 
ό έρως βασιλεύει, 

εκεί μυσταγωγείται· 
τό κύμα όμως θλάται 
και κλείεται . .. σιγάτε· 

ποΰ νύν οί παροδϊται;

Έν Σοφία, Νοεμβρίω μηνί 1884.

Ί. Α. Ζερβουδάκης.

ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΑΙ ΠΗΓΑΙ
ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ.ι I

μόνον ή 'Ελλάς, άλλά και 
φύμπασα ή ’Ανατολή είναι 
πλουσιωτάτη διάσημων πηγών, 
μάλιστα δέ δυνάμεθα νά δι- 
ισχυρισθώμεν, δτι ούδεμία έκ 
τών Ευρωπαϊκών χωρών έχει 
νά επίδειξη παρομοίαν αφθονίαν 
ιαματικών πηγών. Έν τή σή
μερον ' Ελλάδι, ώς καί είς τά; 

νήσου; τοΰ Ελληνικού ’Αρχι- 
ιύρίσκονται πλέον τών τεσσα

ράκοντα εξαίρετων ιαματικών πηγών. Είσ’ι δέ 
αύται· αί πηγαι τοΰ Ήρακλέου; έν Αίδηψφ 
τή; Εύβοιας, αί ύπδ ή θερμαΐ σιδηρούχοι πηγαι 
τή; Θήρας, αί διάφοροι πικροπηγαι ή άλιπηγαΐ 
τών νήσων θερμιά καί Μήλου, καί αί θειούχοι 
πηγαι τή; Μεθώνη; . . . Αί πλεΐσται δμω; 
τούτων εύρίσκονται δυστυχώ; άρχήθεν εί; τοι- 
αύτην λυπηράν κατάστασιν, ώστε οί αίτοΰντες 
βοήθειαν δέν δύνανται ν’ άπολαύσωσιν ούδέ τή; 
άπολύτω; αναγκαία; εύημερίας. Δι’ δλα; τά; 
αναπαύσεις, ώ; καί διά τήν τροφήν καί κλίνην, 
πρέπει αύτό; δ πάσχων νά φροντίση, νά παραι- 
τηθή δέ πάση; άλλη; τοΰ βίου τέρψεως. Αί 
μόναι διασκεδάσει; εί; τού; άναναπτύκτου; τού
του; Ελληνικού; καί’Ανατολικού; τών λουτρών 
τόπου;, είσί, μικροί τινες περίπατοι είς τά πέ- 
ριξ, άνιαραί μετ’ άλλήλων ομάδες, τδ παίξιμο 
τοΰ κομβολογίου, καί, last not least, ή 
καπνοσΰριγξ.*) Μέχρι; ένδ; λουτήρο; δέν δύ-

*) “ΊΙ Ελλάς περικλύζεται καί έννήχεται έν εύ- 
ρυτάτη ψυχρά αλιπηγή, τή θαλάσση. Περιέχει δέ καί 
πολλά; θερμά; άλιπηγάς, έξ ών είναι έν χρήσει διά 
τήν ένο’.κοδόμησιν οικημάτων κατά τό μάλλον καί ήτ
τον κακών καί άθλιων αί έν Κύθνιρ καί αί έν Αίδηψώ. 
Αί πρώται περιέχουσιν αλας καί γαίας χλωριούχους· ό 
δέ λέβης έχει τήν θερμοκρασίαν τού ζέοντος δδατος. 
Αί δέ έν Αίδηψώ άπασαι είναι θερμόταται, πρός τώ 
αλατι περιέχουσι πολύ τό χλωριοϋχον άσβέστιον καί 
τό ανθρακικόν και τό θεϊίκόν, απερ καθιζάνονται εύ- 
κόλως έπί τού έδάφους, άποδιρακούσι τούτο τε καί τά 

ναταί τι; νά έγείρη τάς αξιώσεις του· εί; τά; 
πλειστα: τών περιστάσεων είναι ήναγκασμένος 
ό έπισκεπτόμενο; τά λουτρά ν' άνωρύξη βόθρον 
πλησίον τή; πηγή;, νά είσοχετεύση τό ύδωρ, 
ινα οΰτω δυνηθή νά λάβη τά λουτρά του, άφοΰ 
προηγουμένως άνεγείρη άνωθεν τοΰ τέλματός 
του καλύβιον έκ σανίδων ή κλάδων δένδρων, 
ινα προφυλαχθή έκ τής καυστικής θερμότητα; 
τοΰ ήλιου. Αί μάλλον φοιτώμεναι άνατολικαί 
πηγαι έπιδεικνύουσιν οικίαν μετά τινων άθλιε- 
στάτων δωματίων, καί έν τω μέσω δεξαμενήν, 
εν η οδηγείται τδ ύδωρ προ; κοινόν λουτρόν, 
εί; ώρισμένα; ώρα; διά τούς άνδρα; καί εί; 
ώρισμένα; διά τάς γυναίκας. Ή άγνοια τής 
ιαματική; δυνάμεως πηγής τίνος συνεπάγεται 
πολλάκις τάς μέγιστα; πλάνας· εύρίσκει τι; 
άναιμικούς καί χλωρωτικού; εί; θειούχους πη- 
γάς, μεστού; δ’ έξανθημάτων εί; σιδηρούχους, 
συμφώνως καί πρός τήν γνώμην τών άνατολι- 
τών, βτι δήθεν δλα τά νοσήματα θεραπεύονται 
διά τοΰ οίνου καί τή; ισχυρά; έφιδρώσεως.

Έν τή καταστάσει ταύτη όλίγισται είναι αί 
έξαιρέσει; τών ιαματικών πηγών έν τή ’Ανατολή. 
Καί δμω; ύπέρ τού; χιλίους έπισκέπτονται ταύ
τα; κατ έτος, έξ ών οί πλεΐστοι έπιστρέφουσιν 
οΐκαδε τεθεραπευμένοι. Έν Προύσση εύρίσκον
ται είσέτι έκ τή; αύτοκρατορική; έποχή; με
γαλοπρεπέστατα ύδροθεραπευτήρια, τά δ’ έν 
θερμιά λουτρά φέρουσι καθ’ ολοκληρίαν νεώ- 
τατον Εύρωπαϊκδν τύπον. I Ιλησιάζοντε; πρό; 
τήν τό πάλαι πολύανδρον καί διάσημον Ίερά- 
πολιν, τήν πατρίδα τού σοφού ’Επίκτητου, νο- 
μίζομεν δτι απέναντι ήμών εκτείνεται χιονο
σκεπή; πεδιάς. Έν ταΐ; δνομασταΐ; τής άρ- 
χαιότητο; ίαματικαΐς πηγαι; καθιζήθη τίτανος, 
ήτι; δια τών παντοειδών διαμορφώσεων παρέχει 
εί; τά πέριξ τήν δψιν χειμερινού τοπείου.

Η πηγή εν τή άρχαιότητι περιεστοιχίζετο 
διά τείχους, καί έσχημάτιζε τό Πλουτώνιον 
άντρον, περί ού ό Στράβων καί ό Δίων Κάσσιο; 
διηγούνται, δτι ύπέρ αύτό άπέθνησκον πτηνά 
ιπτάμενα ύπδ τών άναδιδομένων ατμών- οί ιε
ρείς δέ μόνον τής Κυβέλης ήδύναντο νά έπι- 
βαίνουσιν αύτοΰ άκινδύνω;. Τοιοΰτον τι τήν 
σήμερον ούδαμοΰ δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν. 
Ή άπαισία σιγή τή; ερειπωμένη; πόλεως, τή; 
σήμερον καλουμένης Παμπούκ-καλέ, διακόπτεται 
κατά τού; θερινούς μήνας ύπδ άγέλης ξένων, 
μετοικιζομένη; έκ τών ομόρων κοιλάδων ινα 
λουσθή εί; τάς θεομάς μεταλλικά; πηγάς. Ή

διά 2 — 5 ήμερων έμβαπτιζόμενα σώματα. Ό έν 
δηψφ λουτήρ είναι τοσοΰτον άθλιο;, ώστε δύναται 
μάλλον νά έκληφθή ώ; τόπο; αισχρότητα; καί ρυπα- 
ρία;. Φαίνεται ώ; εί άπέμεινεν ό λύθρο; τοΰ Σύλλα 
έν αυτοί;, άπολουσθέντο; μετά τήν έκπόρθησιν τών 
Αθηνών. Καί είναι κρίμα τφόντι, οτι αί έν Αίδηψφ 
θέρμαι είναι τοσοΰτον παρημελημέναι, ένφ ή περιστοι- 
χοϋσα φυσι; είναι αειθαλή; καί ύπό πάσαν έποψιν 
έρασμία. Βουνοΐ πέριξ κατάφυτοι ύπό σχοίνων ευωδών 
καί κότινων καί κομάρων καί δαφνών καί πιτύων, βύα; 
παρρέων καί κελαρύζων καί εί; πολυπληθεΐ; μικρού; 
καταρράκτα; ήχηέντω; κατακυλινδοόμενο;, άνωθεν δέ 
καί πέριξ κατασκεπόμενο; πολλαχού ύπό πλατάνων 
εκατέρωθεν καί περιφρουρούμενο; ύπό νηρίων άποψι; 
πρός τόν κατέναντι Παρνασσόν έξαισία, 2θεν έν θέρει 
καταπνέει αύρα πόντια; ήδυτάτη· ύδωρ πόσιμον ψυχρόν 
καί διαυγέ;· ίστορικαί άναμνήσει; παντοϊαι άπό τών 
κατέναντι Θερμοπυλών καί άπό τή; πατρίδο; τοΰ Όδυσ- 
σέω; τοϋ Άνδρούτσου- πάντα ταΰτα, άφθόνφ τή χειρΐ 
έπιδαψιλευθέντα ύπό τής φύσεω; τφ παγκάλψ τόπφ, 
άποτελοΰσιν αξιοδάκρυτου είρωνίαν πρό; τήν άγροικίαν 
τών περίοικων, ένφ ήδύνατο ή φιλεργία καί ή πρόνοια 
νά καταστήση τήν Αιδηψόν ού μόνον |ίιγ(ασμα περι
σπούδαστου, άλλά καί έντρύφημα περιπόθητου τώυ 
αρρώστων.”

(Έκ τή; Φαρμακολογίας τού καθηγητού 
κ. θ. Αφεντούλη.)

Σ. Μ.

Α ί
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ευάρεστος αύρα έν τοΐς ύψηλοΐς θόλοις, καί τά 
είσέτι καλώς διατηρούμενα 'Ρωμαϊκά λουτρά, 
παρέχουσι σκέπην κατά τάς θερμάς τής ήμέρας 
ώρας εις τούς θαμιστάς τής μνησθείσης πόλεως, 
άποτελοΰντας οϊονεί έθνάριον σεμνόν καί μετρι- 
όφρον, εύχαριστημένον εις δ,τι τά έρείπια τω 
προσφέρει, έπειδή άδυνατεΐ νά κατανοήση τήν 
πλουσιοπάροχον καλλονήν τής φύσεως.

Εις τά μεθόρια τής ’Αλβανίας, πλησίον τής 
κώμης ’Αργυρόκαστρου, εύρίσκεται ιαματική τις 
πηγή, φημιζομένη διά τά νοσήματα τών γυναι
κών, τή έσωτερική χρήσει τοΰ ΰδατος. Άνα- 
βλύζει έκ τής κλιτύος μικρού τίνος λόφου, σχη
ματίζει έρυθοάν έκ σιδήρου ύποστάθμην, οΰτως 
ώστε διά τοΰ έμπεριεχομένου σιδήρου έπιφέρει 
μεγάλα άποτελέσματα εις τά μνημονευθέντα 
νοσήματα. Ίδια δ’ αΐ άτεκνοι γυναίκες πίνουσι 
τό ΰδωρ τοΰτο, δπερ φέρει τό λίαν παράδοξον, 
άλλά χαρακτηριστικόν όνομα κοψόκακον (ώς 
άποκόπτον τό κακόν). Μεταξύ τών έκατόν ια
ματικών πηγών τής ’Ανατολής, είναι ή μόνη 
ήτις φέρει όνομα χαρακτηριστικόν.

Τό ΰδωρ τοΰ Σιλωάμ έν τή αγία Γή είναι 
γνωστόν εις πάντα χριστιανόν έκ τοΰ κατά Ίω- 
άννην Εύαγγελίου (Κεφ. 9, στιχ. 7)· εις τό 
ΰδωρ τοΰτο έθεοαπεύθη άρθριτικός καί άποπλη- 
κτικός, ό δέ Χριστός έθεράπευσε δι’ αύτοΰ 
τυφλόν.*) "Σιλωάμ” δηλοΐ "ΰδωρ άποσταλέν 
έκ τοΰ ούρανοΰ”, ένώ το άραβικόν "Σιλωάμ’ 
σημαίνει " άπεσταλμένος” (ώς έρμηνεύεται έν 
τώ Εύαγγελίω). Ή πηγή άναβλύζει έκ τής 
κλιτύος τοΰ όρους Σιών, έν μέσιρ δάσους έκ 
κέδρων, καί συλλέγεται εις τάφρον περιβεβλημένη 
διά τείχους ένθα κατέρχεται τις δι’ άνατετει- 
χισμένης έκ λίθων κλίμακας· έκ τής τάφρου 
ταύτης διευθύνεται τό ΰδωρ εις τούς πλησίον 
κειμένους κήπους πρός άρδευσιν. Εχει γεΰσιν 
ελαφρώς άλμυράν, είναι τραχύ, καί άχρηστον 
πρός τε μαγειρικήν χρήσιν καί πλύσιν. Ή πηγή 
τοΰ Σιλωάμ είναι διακεκομμένη· άναβλύζει άπό 
τής πρωίας μέχρι τής μεσημβρίας, ρέει άπό 
μεσημβρίας μέχρις έσπέρας· άπό τής έσπέρας 
μέχρι τοΰ μεσονυκτίου ρέει όρμητικώς, άπό δέ 
τοΰ μεσονυκτίου μέχρι τής πρωίας διακόπτεται.

Διαφοράς θερμοκρασίας δεικνύει ή έν τή 
άρχαιότητι διάσημος "ήλιου πηγή” (Fons solis) 
παρά τώ ναω τοΰ Διός Άμμωνος έπί τής με
γάλης όάσεως Σιβάχ. Ό 'Ηρόδοτος, Διόδωρος 
ό Σικελιώτης, Άμμιανός καί ό Λουκρήτιος, μαρ- 
τυροΰσιν άκριβώς δτι τό ΰδωρ τήν μέν ήμέραν 
ήτο ψυχρόν, τήν δέ νύκτα θερμόν καί μάλιστα 
ζέον. Κατά δέ τήν έπέτειον τοΰ άναφερομένου 
θαύματος, περί τής ύπό τοΰ Χριστού θεραπείας 
τοΰ τυφλού διά τοΰ ΰδατος τού Σιλωάμ, ήρ- 
χοντο οΐ κάτοικοι εις τήν κολυμβήθραν τοΰ Σι
λωάμ ινα λούωνται τούς όφθαλμούς διά τοΰ 
ΰδατος τούτου πρός ένίσχυσιν καί προφύλαξιν 
έκ τών νοσημάτων. "Οθεν τό ΰδωρ τοΰ Σιλωάμ 
χαρακτηριστέον μάλλον ώς τόπος προσκυνήσεως 
κατά τό πνεΰμα τής καθολικής Εκκλησίας ή 
ώς πηγή ιαματική. Πλησίον δέ τής θρησκευ
τικής ταύτης κολυμβήθρας ύφίσταται καί μέχρι 
τής σήμερον παρόμοια έξ ΰδατος Σιλωάμ.

Έν τή ’Ανατολή δύναται τις έπίσης νά 
κάμη χρήσιν ξηρών πυριαμάτων καί άμμολού
τρων, έναντίον τών ρευματικών καί άρθριτικών 
παθήσεων μετά τών λαμπροτέρων άποτελεσμάτων. 
Εις τούς θαλασσίους δρμους έν οίς ύπό τού 
ανέμου σχηματίζονται λόφοι καί όρη έξ άμ
μου, χρησιμοποιούσι ταύτα οΐ 'πάσχοντες ώς 
αμμόλουτρα, καλυπτόμενοι ούτως ώστε μόνον

I Κατά τό Ιερόν Εύαγγέλιον, δ τυφλός όέν έθε- 
ραπεύθη τή δυνάμει τοΰ ΰδατος, άλλά τή θαυματουρ- 
γική τοΰ Κυρίου ήμών δυνάμει. Σ. Μ.

j ή κεφαλή νά μένη ελευθέρα, προφυλασσομένη 
κατά τών ήλιακών αχτίνων δι’ άχυρίνου πίλου. 
Διά τοΰ βάρους τής έπικειμένης άμμου, έχούσης 
πολλάκις θερμοκρασίαν -15—57° C. έμπϊπτουσιν 
οΐ πάσχοντες εις σφοδράν έφίδρωσιν · προσβάλ
λονται δέ ύπό άγωνίας καί δύσπνοιας εις το- 
σοΰτον βαθμόν ώστε άνάγκη ταχέως νά έξορυ- 

r. ~ < fT w «ν « ε » 1επιφερει εις ταςχθώσιν. Ή χρήοις αυτή
πλείστας τών περιπτώσεων ίδιάζουσάν τινα έξάν- 
θησιν τοΰ δέρματος καί έλάττωσιν τών πόνων, 
επεται δέ ή άνάρρωσις σχεδόν πάντοτε κατόπιν 
τών άμμολούτρων τούτων, έξ ών δμως όλίγιστοι 
θεραπεύονται έκ τε τών χρονιών ρευματισμών 
καί

, εκ τ 
τής άρθρίτιδος. 
(Έκ τοΰ Γερμανικού.) Δρ. Δ.

Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ.
(Μετά εικόνας, 2ρα σελ. 2*54—265.)

Διός και 
έκείνη ή γυνή, 

ύπήρξεν ή αιτία τοΰ 
πολέμου

Ελένη, ή ώραία θυγά- 
τηρ τοΰ Διός καί τής 
ίήδας, 
ήτυ 
καταστρεπτικού 
τής Τρωάδος, ήτο άνέ- 
καθεν μία τών έλκυστι- 
κωτέρων μορφών τής 'Ελ

ληνικής άρχαιότητος. Άφ’ ής 
έποχής ό "Ομηρος παρέσχεν εις 
τό μυθικόν τοΰτο πρόσωπον άν

θρωπίνην μορφήν διαγεγραμμένην · άφ’ δτου εις 
τά άθάνατα αύτοΰ έπη έξύμνησε τό κάλλος 
της, το τόσφ καταπληκτικόν δσφ καί όλέθριον, 
ή 'Ελένη έμεινε καθ’ όλους τούς αιώνας ή 
προσωποίησις τού γυναικείου κάλλους. Επό
μενον ήτο ή καλλιτεχνία νά έπιληφθή τού 
προσώπου τούτου καί νά παραστήση τήν Ελένην 
είτε έν είκόνι είτε έν μαρμάρω, πειρωμένη νά 
περιβάλλη τήν άνθρωπίνην μορφήν διά θείου 
γοήτρου. Ί’ό έργο·/ δμως δέν ήτο εύκολον· διό 
καί μείζονος άξίας καί έπαίνων άξιος ό καλλι
τέχνης εκείνος, δστις κατορθοΐ έκφραστικωτέραν 
νά κάμη τήν παράστασιν. Γοιοΰτος ζωγράφος 
είναι ό Rudolph ν. Deutsch, ού ή μεγάλη 
είκών "Ή αρπαγή τής Ελένης”, ήν σή
μερον δημοσιεύομεν, ήγοράσθη, αμα άποπερατω- 
θεϊσα, παρά τοΰ Μουσείου τοΰ Βερολίνου.

Έν Βερολίνφ έν μια τών εύρυτέρων αιθου
σών τοΰ Μουσείου, είναι άνηρτημένη ή είκών 
αυτή, ής τά πρόσωπα είναι φυσικού μεγέθους. 
Ή είκών παριστα τήν άρπαγήν τής ' Ελένης ύπό 
τού Πάριδος. Τό πλοΐον μέ τούς πιστούς όπα- 
δούς τού βασιλόπαιδος τής Τρωάδος, είναι 
λιμενισμένον παρά τήν βραχώδη άκτήν 
κόλπου τής Σπάρτης· τούς βράχους χρυσοί 
γλυκυτάτου φωτός ό άνατέλλων ήλιος. 
Πάρις κρατών έν ταΐς στιβαραΐς αύτού χερσί 
τήν ώραίαν λείαν του, άνεχώρησεν άπό τοΰ με
γάρου τού φιλοξενήσαντος αύτόν φίλου (τού 
Μενελάου), δν έπρόδωσε, καί έτοιμάζεται ν’ άπο- 
θέση εις τήν λέμβον τό πολύτιμον αύτοΰ φορ- 
τίον. Ή Ελένη δέν προσπαθεί νά διαφύγη 
τών χειρών τού αρπαγος· τά ήμίκλειστα βλέ
φαρά της, τά βλέμμα της στρεφόμενον μετά 
άγάπης πρός τόν άνδρα, δστις ύπέρ αύτής κιν
δυνεύει, τό μειδίαμα τών χειλέων της — τά 

ελ- 
τοΰ 
διά
Ό

πάντα έμφαίνουσιν δτι δέν θεωρεί έαυτήν αιχμά
λωτον, άλλά νικηφόρον καί θριαμβεύουσαν, καί 
δτι ό κυρίως αιχμάλωτος είναι ό κρατών αύτήν 
εις τάς άγκάλας άπαγωγεύς. Λαμπρός είναι έν 
τή πρωτοτύπιρ είκόνι, ήν έσχάτως είδομεν καί 
έθαυμάσαμεν έν Βερολίνφ, ό πρωινός φωτισμός, 
δστις άντανακλάται έπί τής 
Ελένης, καί 
τήν ποιητικήν 
εικόνα ταύτην

ξανθής κόμης τής 
έν γένει ή δλη σκηνή αποπνέει 
εκείνην αύραν, ήτις καθιστά τήν 
αληθές αριστούργημα.

Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ.
Διήγημα έν Αυστραλία.

(Συνέχεια.)

Η'.

ΡΩΙΑΝ 

πίσσα”
τινά έν μέσιρ θέρει ή "πριγκή- 
ήγέρθη εις τάς πέντε, και έξήλθε 

μόνη τής σκηνής. Έφόρει ένδυμα κα
θαρόν, τό όποιον μετεχειρίζετο μόνον τας εορτάς. 
Μηχανικώς βαδίζουσα διευθύνθη πρός τήν σκη
νήν τοΰ Πέτερς, και άνεζήτει τήν λευκήν αύτής 
στέγην ώσεί φοβουμένη μή ή σκηνή αυτή έγέ
νετο άφαντος. Ή ταραχή της αΰτη προήρχετο 
έκ διαλόγου, ον ακόυσα είχεν ακούσει τήν προ
τεραίαν.

— Ό Πέτερς σχεδόν δέν έργάζεται πλέον, 
έλεγον οί συνδιαλεγόμενοι · ό ναύτης του δμως 
ηύτύχησε νά εΰρη τεμάχιον χρυσού μεγάλον ώς 
ή κεφαλή τής "μικρούλας”, αξίας βεβαίως τριών 
χιλιάδων λιρών· άλλά ό "αριστοκράτης” δέν θά 
ώφεληθή. Και νά είπη τις δτι τοιοΰτος τυχο
διώκτης θά έχη τόσην τύχην, έν ω οί τίμιοι 
άνθρωποι εργάζονται και κοπιάζουν εις μάτην!

Τους λόγους τούτους άκούουσα ή κόρη ήσθάνθη 
έαυτήν ένοχον. Μήπως ήτο αύτή ή αιτίά δτι 
ό προστάτης της έχανε μάτην τόν καιρόν του 
καί τά κέρδη; Έπεθύμει νά τόν ίδη, νά λάβη , 
μετ’ αύτοΰ έξήγησιν καί νά τω είπη δτι σκο
πεύει νά παραιτηθή τής μεγάλης εύχαριστήσεως, 
ήν τή παρεΐχεν ή διδασκαλία. Άλλά καθ’ ήν 

• στιγμήν άπεφάσισε νά κάμη αύτήν τήν θυσίαν, 
ήσθάνθη τήν καρδίαν κλονουμένην* δι’ δ κα'ι 
έβάσιζε βραδέως σύννους και τεταραγμένη . . . 
Τέλος φθάσασα εις τήν σκηνήν τοΰ ΙΙέτερς είδε 
πρός μεγάλην της έκπληξιν δτι πλήθος όρυκτών 
έξήρχοντο αύτής. Οί άνθρωποι ούτοι έφαίνοντο 
πεφοβισμένοι, τά βλέμματά των ήσαν παρωργι- 
σμένα, καί δλοι έλεγον δτι έπρεπε νά έπιβληθή 
αύστηρά τιμωρία καί έκδίκησις.

— Εισελθε, τή ειπεν εις τών άνδρών, ώθών 
αύτήν άποτόμως, εισελθε έκεΐ, όπού σ’ έδίδαξαν 
τόσα πράγματα! Μήπως σ’ έδίδαξαν καί αύτήν 
τήν τέχνην, αί;

Μηχανικώς ύπήκουσεν ή κόρη, άλλο τι μή 
συλλογιζομένη ή δτι ήθελε νά ίδη τόν Πέτερς.

Τό εσωτερικόν τής σκηνής ήτο σκοτεινόν, 
εις μίαν γωνίαν ή “πριγκήπισσα” διέκρινεν ώς 
άνθρωπίνην μορφήν κεκαλυμμένην ύπό λευκής 
σινδόνος, ήτις είχε κηλίδας αίματος εις διάφορα 
μέρη. Πλησιάσασα έντρομος άνεγνώρισε τό πε
λιδνόν πρόσωπον τοΰ γέροντος ναύτου, και άμέ- 
σως έννόησεν δτι εύρίσκετο ενώπιον πτώματος. 
Άνέπεμψε κραυγήν φόβου και έφυγεν . . . ’Έξω
θεν τό 
μάλλον. Τόν πρώτον, δν εΐδεν 
ό Σμίθ, 
παιον.

— Καλά! 
αύτήν διά τοΰ 

πλήθος συνεπυκνούτο

ου οι όφθαλμοί είχον

Σμίθ, δεικνύωνΚαλά! ειπεν ό 
δακτύλου· δταν δέχεται τις τόσον

εύειδεΐς κυρίας εις τήν σκηνήν του, δέν έχει 
βέβαια καιρόν νά έργασθή. Καί όμως τήν άφησε, 
καί τώρα τρέχει μέ τά πλούτη του κατόπιν 
άλλης.

— Άλλά δέν είχεν άνάγκην διά τοΰτο νά 
σκοτώση τόν σύντροφόν του, ειπεν άλλος όρύ- 
κτης. Άλλ’ ας τον πιάσωμεν, καί θά τόν κά- 
μωμεν νά χορεύση όπως δέν έχόρευσεν εις τήν 
ζωήν του.

— θά λάβης μέρος καί σύ εις τήν εορτήν, 
κυρά πριγκήπισσα; ήρώτησεν ό Σμίθ στρεφό
μενος πρός τό μέρος, δπου ιστατο ώς άπολελι- 
θωμένη ή κόρη.

Άλλά το πλήρες μίσους βλέμμα του δέν 
άπήντησεν ή άκίνητον σώμα· ή "πριγκήπισσα” 
είχε λιποθυμήσει.

Θ'.

θλΐψις καταβάλλουσα τήν ψυχήν, ώς τό 6α- 
νατηφόρον τραύμα, δέν προξενεί έν άρχή ή είδος 
παραζάλης· ό κατασυντετριμμένος δέν έχει εύθύς 
έν άρχή τήν συναίσθησιν τών πόνων, οΰς κατόπεν 
θά αίσθανθή. Φαίνεται δτι ή φύσις αύτή εύ- 
σπλαγχνίζεται ήμών ώς πρός τοΰτο, καί δέν 
επιτρέπει νά έπιβληθή βία εις τήν άπεριόριστον 
δύναμιν, ήν έδωκεν ήμΐν εις τό νά ύποφέρωμεν 
τούς πόνους, ώστε φροντίζει ή πρώτη έντύπωσις 
μεγάλου πόνου ή μεγάλης θλίψεως νά ήναι νάρ
κωσές τις τών διανοητικών δυνάμεων.

Καθ’ δλην τήν ήμέραν έκείνην ή "πριγκή- 
πισσα” δέν έδειξε σημεΐον βαθεία: συγκινήσεως· 
έβάδιζεν ώς έν όνειρο», τό βλέμμα στερεόν, το 
στόμα ήμίκλειστον κρατούσα. 'Ίσως προησθάνετο 
δτι έγειρομένη έκ τοΰ ληθάργου τούτου ήθελε 
παραδοθή εις θλΐψιν άφατον, καί δτι ό βίος της 
δέν θά ήτο τοΰ λοιπού ή αιώνιος εφιάλτης. Οί 
βλέποντις αύτήν τόσον ήσυχον, άτάραχον καί 
καταγινομένην ώς συνήθως εις τά έργα της, 
έπρεπε δίκαιο» τώ λόγω νά ύποθέσωσιν δτι δλί- 
γον έφρόντιζε περί τής τύχης τοΰ φίλου της· 
ίσως δέ τινες ένόμιζον δτι εύχαρίστως έδέχετο 
τήν τοιαύτην τών φιλολογικών της μελετών δια
κοπήν. Άπό τής θέσεώς της, όπισθεν τοΰ γρα
φείου τοΰ μαγαζείου, έβλεπεν είσερχομένους καί 
έξερχομένους τούς δρύκτας, καί ήκουεν άπαθώς 
τί έλεγον περί τού μεγάλου έγκλήματος· πολ
λάκις είχον συμβή έν τή "κοιλάδι τών λυγα
ριών” τοιαΰτα κακουργήματα, άλλά τοιοΰτος 
φόνος άποτρόπαιος δέν είχεν άκόμη διαπραχθή. 
Καί άνά πάσαν στιγμήν έλέγοντο άλλαι λεπτο
μέρεια!· πώς δ Σμίθ καί έτερος όρύκτης ήγέρ- 
θησαν ενωρίς διά νά ζητήσωσι παρά τοΰ ’Αρι
στοκράτου” μίαν άξίνην διά νά κόψωσι ξύλα καί 
ψήσωσι τήν πήταν των τών Χριστουγέννων· 
πώς εύρον τήν σκηνήν έρημον, καί παρετήρησαν 
δτι ή κλίνη τοΰ Πέτερς είχε μείνει άνέπαφος, 
πώς έν ω έμελλον ν’ άπέλθωσι πάλιν ειδον τόν 
γέροντα ναύτην κείμενον νεκρόν· πώς έξετάσαντες 
αύτόν καλλίτερον εύρον δτι είχε φονευθή διά 
μαχαίρας, καί πώς τέλος ό Σμιθ εύρεν έν σκο
τεινή τινι τής σκηνής γωνία τήν μάχαιραν τοΰ 
ΙΙέτερς αιμοσταγή. "Ολος ό χρυσός είχε γείνει 
άφαντος, καί τό έγκλημα έξηγεΐτο πληρέστατα. 
"Ετερος όρύκτης εισελθών ειπεν δτι τής ύποθέ- 
σεως θά έπιληφθή ή δικαιοσύνη, καί τοΰτο πρού- 
κάλεσε μειδίαμα δυσπιστίας παρά τοΐς άλλοις, 
Ή άστυνομία, ή δικαιοσύνη έν τή "κοιλάδι τών 
λυγαριών” ήσαν αύτοί· τί άνάγκην είχον άλλων 
δικαστών; 'Επομένως δλοι άπεφάσισαν όμοφώνως, 
δτι άμα άνεύρωσι τόν "άριστοκράτην”, θά τόν 
συλλάβωσι, θά τόν δικάσωσι, θά τόν καταδικά- 
σωσι, καί θά τόν κρεμάσωσιν άπό τοΰ πρώτου 
τυχόντος δένδρου, χωρίς νά τω δώσωσιν ούτε 
καιρόν νά ζητήση συγχώρησιν άπό τόν θεόν.

'Η "πριγκήπισσα” ήσθάνθη ρίγος άκούουσα 
τούς τελευταίους τούτους λόγους· δέν ήθέλησε 
ποτέ ν’ άκούση περί τοΰ θεοΰ τούτου, ού τό 
δνομα άνεφέρετο- ίσως ό θεός θά έξεδικεΐτο 
ήδη, βασανίζω·/ ένα άθωον. "Οταν δμως ήλθεν 
ή έσπέρα βαθμηδόν τή έπήλθεν ή συναίσθησις, 
καί περί τήν δύσιν τοΰ ήλιου, καθ’ ήν ώραν 
άλλοτε μετέβαινεν εις τήν σκηνήν τού άριστο- 
κοάτου”, άπεσύρθη εις τόν κοιτώνά της, ένθα 
ήρξατο τακτοποιούσα τά πάντα· μεθ’ δ ένεδύθη 
καθαρά καί μετά πολλής έπιμελείας, προσέχουσα 
νά έκλέξη τά καλλίτερα πράγματα, τά όποια 
εύρεν. Είτα δέ προσεκάλεσε τήν |άδελφήν της 
καί τήν ένέδυσεν έπίσης καθαρά. 'Π "μικρούλα”, 
μή έννοοΰσα τί έσήμαινεν ή έκτακτος αΰτη δια- 
κόσμησις, έκάθητο δμως ήσυχος καί άφινε τήν 
άδελφήν της νά τήν ένδύση. Έφαίνετο έννοοΰσα 
οτι τήν διεκόσμουν, ώς τήν άρχαίαν’Ιφιγένειαν, 
καί δτι έπέπρωτο νά θυσιασθή εις τόν βωμόν 
τού παρωογισμένου θεού ώς θύμα ίλαστήριον. 
Έν τώ βλέμματι τής μεγάλε·.τέρας άδελφής 
ύπήρχέ τι τό μαγεΰον τήν μικράν οί οφθαλμοί 
της έφαίνοντο παρατηροΰντες αύτήν χωρίς νά 
τήν βλέπωσιν. Μάτην ή μικρούλα” έθώπευσε 
το ψυχρόν έκεΐνο πρόσωπον· μάτην τή έζήτησε 
φίλημα. II "πριγκήπισσα” τήν άπώθησε διά τής 
χειρός, καί ή χειρ αΰτη ήτο τόσον ψυχρά, ώστε 
ή μικρά έφριξεν έκ τοΰ ψύχους καί τού φόβου.

Καί αί δύο άδελφαί άπήλθον δτε διέβαινον 
πρό τοΰ σκαμνιού, έφ’ ού έκάθητο ό γέρων 
Κράους, ή μεγαλειτέρα κόρη έστάθη.

— Καλήν νύκτα, πατέρα, είπε . . .
— Καί πού πηγαίνετε; ήρώτησεν ό γέρων.
— ’Εδώ πλησίον, άπήτησεν ή κόρη μετά 

άλλοκότου μειδιάματος, καί δμως πολύ μακράν. 
Μή λησμονήσης δτι σοΰ ηύχήθην τήν καλήν 
νύκτα.

Διέταξε τήν άδελφήν της νά χαιρετίση τόν 
πατέρα της. Παρά τοΰ άνδρός τούτου ούδέποτε 
έν τφ βίο» είχεν ίδει άφοσίωσιν, δι’ δ καί κατά 
τήν πείράν της, ή πατρική στοργή δέν ήτο ή 
πράγμα δυσάρεστον. Καί δμως ήτο ό πατήρ 
της, δστις καίτοι παραμελήσας αύτήν ούδέποτε 
τήν έκακοποίησε. Ταύτα συλλογιζομένη σχεδόν 
ήσθάνετο μεταμέλειαν, έγκαταλείπουσα αύτόν.

— Καλήν νύκτα, πατέρα, είπε πάλιν.
— Πηγαίνετε εις τό . . . καί άφήσατέ με 

ήσυχον, άνεβόησεν ό γέρων . . .
Δέν ήτο αΰτη ή εύχή, ήν έζήτει ή κόρη έν 

τοιαύτη στιγμή παρά τοΰ πατρός της. 'Οσάκις 
ό γέρων Κράους ώργίζετο, δέν ϋπήρχεν άλλο 
μέσον καταπραύνσεως ή ή φιάλη. Άφ’ οΰ 
έπινε·/ ήρχετο πάλιν εις τήν προτέραν κατά- 
στασίν του. Αϊτός τήν δίαιταν ώμοίαζεν ακαν
θόχοιρον, σχεδόν νεναρκωμένον, δστις έκπέμπει 
κραυγάς άνυπομονησίας Οσάκις τόν παοηνόχλουν 
έν τώ άντρω του.

Ή οδός, ήν έλαβεν ή ' πριγκήπισσα” ήτο ή 
πρός το μέρος άγουσα, ένθα τήν ήμέραν τής 
άφίξεώς της έζήτει ν’ άντλήση ΰδωρ. Σήμερον 
ή δψις τοΰ μικρού ρύακος είχε μεταβληθή, διότι 
οί ποταμοί τής Αύστραλίας δέν είναι, οΰπως 
είπεΐν, ή σειρά λιμνών, συνδεόμενων πρός άλ- 
λήλας συνεπεία τών βροχών. Έν καιρφ άνομ- 
βρίας αί λίμναι αύται είναι σχεδόν ξηραί. Τούτο 
συνέβαινε καί ώς πρός τόν ρύακα τής "κοιλάδος 
τών λυγαριών”, σήμερον τά ΰδατα αύτοΰ άπε- 
τέλουν βαθύ καί ζοφερόν τέλμα. Παρά τήν όχθην 
τοΰ βορβορώδους τούτου τέλματος έστάθη ή 
κόρη, συλλογιζομένη δτι έντός αύτοΰ θά εΰρη 
τήν άνάπαυσιν, τήν λήθην — διότι ζώσα ήσθά- 
νετα δτι θά είχε πάντοτε άναμνήσεις θλιβερός · 
ή απλή έκείνη κόρη έζήτει τήν καταστροφήν, 
τήν έξάλειψιν καί τοΰ τελευταίου τής ύπάρξεώς 
της ίχνους.

Οι βαθμηδόν έννοήσαντες πόσας άπογοητεύ- 
σεις παρέχει ό βίος, δέν θά δυνηθώσι νά έν/οή- 
σωσι τήν άπελπισίαν τής ' πριγκηπίσσης”. 'Ο 
περιηγητής, ό άφικόμενος βαθμηδόν εις τό βάθος 
τοΰ κρημνού, δέν αισθάνεται τάς συγκινήσεις τοΰ 
αίφνης καταπίπτοντο; έν αύτώ, διότι άν καί 
αισθάνεται κόπωσιν, δέν έχει δμως καί τά μέλη 
συντετριμμένα, ώς ό άλλος.

"Ο,τι ιδίως καθίστα τήν πτώσιν "τής πριγ- 
κηπίσσης” φρικώδη, ήτο δτι αΰτη προεκλήθη 
υπό τοΰ άνδρός έκείνου, ω είχε τυφλώς έμπι- 
στευθή. 'Επομένως δέν ήτο μόνον ό βίος της 
κατεστραμμένος διά παντός· άλλ’ ό κόσμος δλος, 
το σύμπαν, τό άπειρον — τά πάντα είχον δι’ αύ
τήν άνατραπή. Τή έφαίνετο δτι διήγειρον τόν 
ένθουσιασμόν της πρός παν τό ώραΐον καί μέγα. 
έπί τώ μόνω σκοπώ νά τήν έξυβρίσωσι καί νά 
τήν ποδοπατήσωσιν είχον άνοίζει ένώπιόν της 
μέρος τοΰ ,τό άγνωστον καλύπτοντος παραπε
τάσματος· τή είχον έπιδείξει τόν Παράδεισον, 
δπως οί δφθαλμοί αύτής τεθαμβωμένοι ύπό τής 
ούρανίας λάμψεως δυνηθώσι νά μετρήσωοι τό 
χαΐνον βάραθρον, τό όποιον ήνοίγετο πρό τών 
ποδών της. Τί άλλο τή έμενεν, ή ν’ άποθάνη;

Βέβαιον είναι δτι αί σκέψεις της ήσαν σκέ
ψεις παράφρονος · άλλ’ ύπάρχουσι διάφορα είδη 
παραφροσύνης · άλλως ό ούρανός δέν θά περι
είχε τόσους μάρτυρας καί άγιους. Έάν ό Αρι
στοκράτης” τήν προσείλκυε διά τών αισθήσεων, 
ίσως θά τώ έμενε πιστή καί άφωσιωμένη μέχρι 
τέλους, εις τό πεΐσμα δλων τών εγκλημάτων 
καί φόνων του, καί θά τον ήθελεν ίδικόν της 
καί πλησίον της. Άλλ’ ό “άριστοκράτης” είχεν 
έπιθέσει τόν δάκτυλόν του έπί άΰλου σημείου. 
είχε κρούσει έν αύτή τήν θείαν χορδήν, τόν 
ούράνιον σπινθήρα, έξ ού έξέρχονται αί φλόγες 
αί φωτίζουσαι τήν άνθρωπότητα διά μέσου τών 
αιώνων. Οί μέν όνομάζουσι τοΰτο τήν μεγαλο- 
φυίαν, οί δέ τήν άρετήν οπωσδήποτε τοΰτο είναι 
ή πρός τό ΐδιανικον τάσις. "Αμα τό αίσθημα 
τοΰτο φθαρή, φονεύεται ή ψυχή, καί έν τή νεό- 
τητι αύτοΰ ούδείς φροντίζει νά έπιζήση τής 
ψυχής του. 'Επομένως το μόνον καταφύγιον 
διά τήν δυστυχή κόρην ήτο ό θάνατος.

. ( Επεται ή συνέχεια.)

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

'0 συρμός είναι έξουσία ήτις δέν γνωρίζει 
άντιπολίτευσιν. Οί πειρώμενοι ν’ άντιπολιτευ- 
θώσι θεωρούνται ή μωροί ή έπαναστάται.

'Η φήμη άνθοώπων τινων διατηρείται ένεκα 
περιστατικών τινων, δπως διατηρούνται άλυτα 
τά σώματα τών κατά τύχην τάφέντων ύπό τήι 
άμμον.

Διά τής έλευθερίας πολλοί άνθρωποι βλάπ
τονται, δπως διά τοΰ φωτός τά νυκτερινά πτηνά.

Ό κενόδοξος μιμείται τον ένδοξον, καθώς ή 
σκιά μιμείται τό άντικείμενον δπερ τήν άποτελεΐ,

Ό πολιτισμός τότε μόνον θά φθάση εις τι
κατακόρυφον αύτοΰ σημεΐον, δταν έκλειψη παντά-
πασι τό σόνισμα, δτι "ό σκοπός αγιάζει τά κακέ
μέσα.” Μ. Μ.
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01 ΦΑΡΟΙ ΚΑΙ ΦΑΝΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ.

σήμερον τον 
ποικίλον διά ηλεκτρι
κών λαμπτήρων φω
τισμόν αποροΰμεν πώς 
οι Αρχαίοι, οί μή έχον- 
τες εις τήν διάθεσιν αύ

τών τον παντοδύνα
μον ηλεκτρισμόν, τήν 
καταπληκτικήν ταύ
την τής φύσει»; δύ- 
ναμιν, κατώρθουν νά 

προφολάττωσι τήν ναυτιλίαν άπό τών έπαπει-
λούντων αύτήν έκ τοΰ σκότους κινδύνων. Και 

νά έμπιστευ&ώσι τά πλοΐα αύτών εις τήν δργήν 
τών πνευμάτων τοΰ Εύξείνου Πόντου. Τοιοΰτο; 
φανός ύπήρχεν έν αρχαιότατη έποχή και έπί 
τή; βορείου εισόδου τοΰ Βοσπόρου, έν τή θέσει 
έν ή ή παράδοσις διηγείται περί τών ύπδ τοΰ 
Ίάσωνος ύποστάντων κινδύνων.

Περίεργον όμως είναι δτι ούδεμίαν έχομεν 
θετικήν εΐδησιν περί φάρων κατά τούς χρόνους 
τοΰ Περικλεούς, οστις άνήρ μεγαλεπήβολος, το- 
σαΰτα έποιήσατο διά τήν ύπεράσπισιν τών πα
ραλίων τής πατρίδος του. Έν τούτοι; όμως 
ούδεμία ύπάρχει αμφιβολία οτι ή στενή είσοδος 
τοΰ Πειραιώς έφωτίζετο διά φανού. Περί τοΰ 
κολοσσού τής 'Ρόδου, δστις ύψοΰτο 120 πόδας 
ύπεράνω τής θαλάσσης, δέν γνωρίζομεν θετικώς 

ποδών, καί ή άνέγερσις αύτοΰ έκόστισεν 800 
αργυρά τάλαντα. Ιό σχήμα τοΰ πύργου ώμοί- 
αζε τδ τών πυραμίδων ό δέ πύργος ήτο δλος 
έκ λευκού μαρμάρου. Ό φανός ύψοΰτο 450 
πόδας ύπεράνω τής θαλάσσης, καί, ώς αναφέ
ρεται, έφώτιζεν είς άπόστασιν έκατδν μιλιών. 
Ιούτο βεβαίως είναι ύπερβολή, διότι πέραν τών 
30 θαλασσίων μιλιών ούδείς φάρος φαίνεται 
ειμη δια τοΰ διόπτρου (και τά δίοπτρα οί αρ
χαίοι δέν έγνώριζον ακόμη)· οπωσδήποτε Ομως 
δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν δτι έφώτιζεν είς 
άπόστασιν 20-25 μιλιών. Έπί 1500 δλα έτη 
ό φάρος ούτος έρριπτε τάς άκτΐνάς του έπί τών 
ασταθών κυμάτων τής μεσογείου (μέχρι τοΰ 
έτους 1303 μ. Χρ.), καί περί αύτοΰ λέγει ό 

τούτου εί; τδν μέγαν ’Αλέξανδρον, καί Αναφέρει 
δτι έπί τής κορυφής αύτοΰ υπήρχε κάτοπτρον, 
έκ τής διατηρήσεω; τού όποιου έξήρτητο ή διάρ
κεια τή; πόλεω; ’Αλεξάνδρειά;. Επειδή δε ο 
πύργο; έχρησίμευε καί ώ; φάρο; και ώ; φρου- 
ριον τού λιμένος, συνεδέετο τρόπον τινα ή υπαρ- 
ξις αύτού μετά τή; ύπάρξέω; τής πόλεως.

'Η άνέγερσις τού φάρου τή; Αλεξάνδρειά; 
ύπήρξεν Αφετηρία άλλων τοιούτων οικοδομών. 
Πιθανόν είναι ότι καί ή Καρχηδών προεφύλαττε 
τούς ναυτικούς της διά τοιούτων φανών, βέβαιον 
δέ είναι δτι οί 'Ρωμαίοι άνήγειρον φάρου; εν 
Ώστία, Ποτεόλοις καί 'Ραβέννη. Ό φάρο; τή; 
Ραβέννης λέγεται δτι ήτο εφάμιλλο; τού τή; 

’Αλεξάνδρειά;. Άλλ’ οί Ρωμαίοι δέν περιω- 

γο; είναι στερεώτατο;, διότι έν ώ τό εσωτερικόν 
αύτού έχει διάμετρον 12,/ύ ποδών, έξωτερικώ; 
ή διάμετρο; είναι 21 ποδών. Πρό; τδ μέρος 
τή; θαλάσση; καί εί; τό άνω πάτωμα τού πύρ
γου ύπάρχουσιν οκτώ τετράγωνοι οπαί, δι’ ών 
έκπέμπεται κατά διαφόρου; διευθύνσεις τό φώς. 
Ίσως κατά τδ σύστημα τούτο ήτο ώκοδομη- 
μένος καί ό ρωμαϊκός φάρο; τού Δούβρου. 
'Έτερο; φάρο; ιστατο εί; τό βόρειον μέρο; τή; 
Ούαλλία;, ώ; τούτο εξάγεται έκ τή; ονομασία; 
τή; θέσεως Peny Caer Gybi, δπερ σημαίνει 
"ό λόφο; τών φλογών”.

Περίεργον μύθον διηγείται Ρωμαίο; μυθο- 
γράφο; περί τού φάρου τή; Κορούννη; έν Ισπα
νία· λέγει ότι ό Ηρακλή; έκτισε τον πύργον 

δάδα;. Τοιοΰτοι φάροι ήσαν εί; τά μάλλον κιν
δυνώδη μέρη τών Ακτών.

Αιώνες παρήλθον καί τά μέσα τή; διά θα
λάσση; συγκοινωνία; άνεπτύσσοντο■ μετ' αύτών 
δέ καί αί προσπάθειαι προ; καλλιτέραν τών 
πλεόντων έξασφάλισιν. Έπί Ερρίκου τού Ζ’. 
τή; Αγγλία; εσυστήθη σωματεΐον έκ μοναχών, 
δπερ είχε τήν Αποκλειστικήν εντολήν νά όδηγή 
τά εΐσπλέοντα πλοΐα, νά φωτίζη τάς άκτά; καί 
νά έπιτηρή τά παράλια. Ιο σωματεΐον τούτο, 
ύπό άλλο όνομα, διατηρείται μέχρι σήμερον.

Έκ τών παμπληθών φάρων, οΰ; άνήγειρεν 
ή Γαλλική Κυβέρνησις δ διασημότερο; καί 
κομψότερο;, δυνάμενο; νά παραβληθή πρό; τοΰ; 
σημερινού; φάρου;, είναι ό τού Κορδουάν, ό
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όμως "ή ανάγκη τέχνας κατεργάζεται”. Καί 
οί αρχαίοι προσέλαβον τήν βοήθειαν τοΰ φωτός, 
δπως προφυλάττωνται άπό τών κινδύνων τοΰ 
δολίου στοιχείου. ’Ήδη πρό τρισχιλίων έτών, 
δυνάμεθα μετά θετικότητος νά άποφανθώμεν, 
είχον ίδρυθή τοιοΰτοι νυκτερινοί διά τούς ναυ- 
τιλλομένους όδηγοί. Και κατ’ άρχάς μέν οί 
φάροι ήσαν άπλαΐ πυραί άναπτόμεναι έπί τών 
κορυφών τών βράχων· κατόπιν έκτίσθησαν πύρ
γοι, έφ’ ών έλαμπαν δάδες. Αιώνας δλου; πρό 
Χριστού ιστατο έπι ύψηλοΰ λόφου έπί τής ανα
τολική; τοΰ Βοσπόρου δχθη; ναός Αφιερωμένος 
εί; τδν Δία Ούρανόν, τδν θεόν τών θαλασσο
πόρων καί τών θυελλών. Έπί τή; στέγης τοΰ 
ναοΰ τούτου έκαίοντο τήν νύκτα πυραί, καί σή
μερον άκόμη Τούρκοι ναυτικοί άναβαίνουσι τόν 
λόφον έκεΐνον, δπως έκεΐθεν παρατηρήσωσι τήν 
κατάστασιν τοΰ ούρανοΰ καί ΐδωσιν άν δφείλωσι 

άν έχρησίμευε καί ώς φάρος- άλλ’ ή θέσις του 
παρα την στενήν τοΰ λιμένος είσοδον καί ή βε- 
βαιοτη; δτι ήτο άφιερωμένος είς τόν ’Απόλλωνα, 
τόν θεόν τοΰ φωτός, άποδεικνύουσιν Αρκούντως 
δτι και ώς φάρος έχρησίμευεν. 'Υποτίθεται 
επομένως δτι ή ύψομένη δεξιά τοΰ κολοσσού 
έκράτει μέγαν φανόν, δστις έξέπεμπεν έν νυκτί 
τάς ισχυρά; του άκτΐνας είς μεγάλην άπό- 
στασιν.

Ό πρώτος δλων τών φάρων τής άρχαώτητος, 
ου εχομεν άκριβή περιγραφήν, είναι δ φάρος 
τής έν Αίγύπτω ’Αλεξανδρείας. 'Ο φάρος ούτος 
άνηγέρθη ύπδ Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου, 270 
ετη πρ. Χρ., έπί μικρά; νήσου έν τή είσόδω 
τοΰ λιμένος, συνδεομένη; διά στενή; όδοΰ πρό; 
τήν ξηράν. Περί τών μεγάλων τοΰ φάρου τού
του διαστάσεων δύναται τι; νά λάβη ιδέαν, δταν 
μαθη δτι ή βάσι; αύτοΰ ήτο 400 τετραγωνικών 

Πλίνιος· nocturnis ignibus cursum navium 
regens (όδηγών διά τών νυκτερινών πυρών τήν 
πορείαν τών πλοίων). ’Αλλά καί ό φάρος ούτος 
παρήλθεν, ώς παρέρχονται πάντα τά Ανθρώπινα. 
Τδ όνομα τοΰ άνεγείραντος τδν φάρον τούτον 
άρχιτέκτονος περιήλθε μέχρι; ήμών, διότι δ 
Στράβων Αναφέρει δτι έπί τοΰ μαρμάρου ήτο 
κεχαραγμένη ή εξής έπιγραφή· "Σώστρατος δ 
Κνίδιος, δ τοΰ Δεξιφάνους υιός, τοΐ; δψίστοι; 
θεοΐς, πρδς όφελος τών ναυτιλλομένων.” 'Έτερο; 
Αρχαίο; συγγραφεύς Αναφέρει δτι δ Σώστρατος 
έχάραξε μέν τήν έπιγραφήν ταύτην, Αλλ’ δτι 
έκάλυψεν αύτήν κατόπιν διά στρώσεως Ασβέστου, 
δπως Αποδοθή ή Ανέγερσις τω παοαγγείλαντι 
αύτήν βασιλεΐ. Μετά παρέλευσιν δέ αιώνων, 
καταπεσούσης τή; στρώσεως, έφανερώθη τδ 
όνομα τοΰ μετρώ-φρονος άρχιτέκτονος. ’Αρχαία 
παραδοσι; Αποδίδει τήν άνέγερσιν τοΰ φάρου 

ρίσθησαν εί; τήν Ιταλίαν, άλλ’ άνήγειραν φά
ρους καί εί; άλλα; χώρας, ας κατέκτησαν, ώστε 
έπί τής έξουσία; αύτών ή σειρά τών φάρων 
εξετείνετο άπό τοϋ ’Ατλαντικού ’Ωκεανού μέχρι 
τοϋ Εύξείνου Πόντου, άπό τή; Βρεττανία; μέχρι 
τοϋ Πόντου. Οί σπουδαιότεροι φάροι ήσαν ό 
παρά τάς έκοολάς τοΰ Χρυσορρόα είς τήν παρα
λίαν τής Συρίας, ό παρά τήν Κοδίκην τή; Ισπα
νίας, ό τής 'Ρόδου, ό τοϋ Βοσπόρου καί τής 
Κυζίκου εί; τήν Προποντίδα. Περίεργο; φάρο; 
ήτο καί ό επονομαζόμενο; " II στήλη τοϋ Πομ- 
πηίου”, δστι; Αποδίδεται παραδόξω; πω; τω 
Πομπηίφ, έν ω άνηγέρθη έπί Διοκλητιανοΰ. Έκ 
τών φάρων, οΰ; άνήγειρον οί Ρωμαίοι εις τα 
παράλια τή; ’Αγγλίας σώζονται έτι έρείπια· ή 
δέ άπεικόνισις αύτών ευρηται έπί ρωμαϊκών 
νομισμάτων. Έν τή έπαρχία τής Ούαλλίας σώ
ζεται καί σήμερον έτι ρωμαϊκός φάρος. 'Ο πύρ- 

έκεΐνον προ; τιμήν τής ήρωίοο; Κορώνη;, καί 
δτι έπί τής στέγης τού οικοδομήματος ύπήρχεν 
όρειχάλκινον άγαλμα, το όποιον έκράτει εν χερσι 
κάτοπτρον. I ό κάτοπτρον τούτο είχε τήν ιδιό
τητα ν’ Αντανακλά τά έχθρικά πλοΐα. τά όποια 
ήρχοντο προ; τήν πόλιν, καί οΰτω να προφυ- 
λάττη αύτήν άπό πάση; άπροσδοκήτου έπιθέ- 
σεως.

Έκτο; τών στερεών φάρων είχον οί Ρω
μαίοι καί πλωτού; φανού;, οΰ; έμιμήθησαν καί 
οί νεώτεροι, άπό τοϋ ιη’. δμω; αίώνος καί έν- 
τεϋθεν.

Μετά τήν διάδοσιν τοΰ Χριστιανισμού με
γάλα»; συνετέλεσαν τά μοναστήρια καί τά διά
φορα τάγματα τών μοναχών εις τήν άποσόβησιν 
τών κινδύνων τή; θαλάσσης. Οί μοναχοί διε- 
τήρουν έπιμελώ; τά φώ; τών φάρων καί δπου 
δέν ύπήρχον φάροι ήναπτον μεγάλα; πυράς καί 

έπιτηρών τήν προκυμαίαν τών Βορδιγάλλων 
(Bordeaux). '0 φάρο; ούτο; κεΐται έπί σκο
πέλου 700 ποδών μήκους, δστις κατά τήν ώραν 
τή; πλημμύρα; καλύπτεται ύπό τών ύδάτων. 
Η οικοδομή αύτού άρχίσασα έπί Ερρίκου τοϋ Β’. 

έπερατώθη έπί Ερρίκου τοϋ Δ-, καί κατ’ άρχάς 
μέν εΐχεν ΰψο; 169 ποδών, έν έτει δέ 1727 
ύψώθη μέχρι; 186 >/2 ποδών.

Τοΰ; φάρου; δλου; ύπεσκέλισεν ό φάρο; τής 
Έδουστώνος έν Αγγλία ώ; πρός τήν τεχνικήν 
τελειοποίησιν, άν ούχί κατά τήν κομψότητα καί 
το ιστορικόν ένοιαφέρον.
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01 ΙΧΘΥΣ ΤΩΝ ΒΑΘΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ.

S
no τριάκοντα περίπου έτών τάμεγαλείτερα 
τών κρατών τής Ευρώπης κα'ι τής ’Αμε* 
ρικής καταγίνονται εις τήν ακριβή διερεύ- 

νησιν τοΰσκοτεινοΰ πυθμένας τού Ωκεανού· προς 
τούτο και πλοία άποστέλλονται μέ τά άπαιτούμενα 
έργαλεΐα καί επιστήμονες ούκ δλίγοι έμελέτησαν 
καί μελετώσι το ζήτημα τούτο, όπως άλλοτε 
κατεγίνοντο εις τήν καταμέτρησιν τών ύψηλο- 
τέρων τής ύφηλίου όρέων. Παραδόξως πως, έν 
ω έπί τών όρέων βαθμηδόν έκλείπει ή φυτεία 
καί τέλος πάσα νεκρούται ζωή ύπο τήν «ιωνίαν 
τής χιόνος σινδόνα, τά αχανή καί ακίνητα τής 
θαλάσσης βάθη διατηροΰσιν ολόκληρον κόσμον 
ζώντων πλασμάτων. ’Εκεί ένθα ή φαντασία 
παριστα ήμΐν συσσωρευμένα οστά πνιγέντων αν
θρώπων καί συντρίμματα ναυαγίων, γεννώνται 
καί άποθνήσκουσιν ιχθύς παμπληθείς. Άπό- 
δειξις τούτο, δτι ό κόλπος τής έρήμου καί κενής 
φαινομένης θαλάσσης έγκρύπτει πλουσίαν καί 
έκτεταμένην ζωήν.

Γνωστόν είναι ότι κάτωθεν βάθους 400 μέτρων 
από τής επιφάνειας παύει έν τή θαλάσση πας 
φωτισμός. Εκεί έν τώ αίωνίιρ έκείνω σκότει 
ζώσι περίεργα τινα πλάσματα, σκώληκες καί 
έντομα, αλλά καί ιχθύς εις μικρότερο·? αριθμόν. 
Εις τά βάθη έκείνα τά οποία μετρώσιν από 
2000 μέχρι 5000 μέτρων ύπάρχει εντελής έλ- 
λειψις ζώντων φυτών, έχόντων απόλυτον ανάγ
κην φωτός, ή θερμοκρασία διατηρείται έν ήμερα 
καί έν νυκτί πάντοτε ή αύτή, άπο 1 μέχρι 2 
βαθμών άνωθεν τού μηδενικού (τού έκατομμοίρου 
θερμομέτρου), καί ή πίεσις τού υδατος είναι 
τεράστια, 280 κις πλειότερον τής πιέσεως τού 
άέρος έπί τής έπιφανείας τής θαλάσσης. ΙΙρδς 
κατανόησιν τής μεγάλης ταύτης πιέσεως αρκεί 
νά εΐπωμεν οτι σπανιώτατα ιχθύς, άνασυρόμενος 
άπο τά μεγάλα βάθη, άνασύρεται ζών εις τήν 
επιφάνειαν, διότι ό αήρ, ό ευρισκόμενος έν τοίς 
σπλάγχνοις αύτού καί έν τω αίματι, πρέπει κατ’ 
ανάγκην νά έκταθή καί οί ιστοί τού ιχθύος διαρ- 
ρήγνυνται ή χαλαρούνται. Το αύτο φυσικόν 
φαινόμενο·? παρατηρεί καί ό άνθρωπος άναβαίνων 
υψηλόν όρος· βαθμηδόν αί δυνάμεις του θά 
έλλαττώνται μέχρις ού φθάς εις ώρισμένον ση
μείο·? αδυνατεί νά προχωρήση. Άλλ’ ή πίεσις 
τού άέρος δέν έλαττούται τόσον ταχέως όσον ή 
πίεσις τού υδατος κάτωθεν προς τά άνω. Κατά 
τάς παρατηρήσεις τού "Αγγλου Γλαίσερ, οστις 
έν άεροστάτφ άνήλθε τώ 1862 εις ύψος 11,000 
μέτρων, ή πίεσις τού άέρος εις ύψος 8840 μέτρων 
ήτο 247 χιλιοστόμετρα τού βαρομέτρου, ήτοι τό 
έν τρίτον τών 760 χιλιοστομέτρων τής πιέσεως τού 
άέρος έπί τής έπιφανείας τής θαλάσσης. Είδομεν 
δύο ειδών ιχθύς, ο'ύς άνέσυρε πέρυσι τό γαλλικόν 
πλοίον "Τασμανία” ύπό τήν έπιστημονικήν διεύ- 
θυνσιν τού διασήμου ζωολόγου Μίλνε-’Έδβαρς έν 
τίρκόλπω τής Βισκαίας καί εις τά βορειοδυτικά 
παράλια τής ’Αφρικής. Διά τελειοποιημένου 
δικτύου άνεσύρθησαν έκ βάθους 450 μέτρων χίλιοι 
ιχθύς διά μιας. Οί ιχθύς ούτοι μεγάλην εχουσι 
διαφοράν άπο τών παρά τήν έπιφάνειαν τής 
θαλάσσης ζώντων ιχθύων, οιτινες όμως έχουσιν 
αναλογίας τινάς κατά τήν οικονομίαν τής ζωής 
προς τους τών βαθέων ύδάτων. Μικρότερα είναι 
ή διάφορά εις έκείνα τά είδη τών ιχθύων, τά 
οποία δύνανται νά κινώνται προς τά άνω καί προς 
τά κάτω, ώς ό μακρούρ ος· μεγαλειτέρα δε παρά 
τοίς άλλοις, οιτινες είσί περιωρισμένοι εις τον πυθ
μένα μόνον. Παρ’ αύτοις ό χρωματισμός είναι α
πλούς συνεπεία τής έντελούς έλλείψεως τού φωτός· 
ό χρωματισμός ούτος είναι είτε μέλας είτε κατά- 
λευκος ή καί μονοτόνως άργυρούς, σπανιώτατα 
βμως έρυθρός. Τό περιεργότατον εις τούς ιχθύς

τών βαθέων ύδάτων είναι οί οφθαλμοί. Οί εις 
βάθος 400 μέτρων διαιτώμενοι εχουσι μεγάλους 
οφθαλμούς, ώς θέλοντες ν’ άπορροφώσι τό άμυ- 
δρώς έκεί έπικρατοΰν φώς. Εις μεγαλείτερα 
βάθη ήθελέ τις νομίσει οτι οί ιχθύς δέν έχουσιν 
οφθαλμούς· άλλά παραδόξως πως καί έκεί οί 
ιχθύς εχουσι καλώς ανεπτυγμένα τά όργανα τής 
όράσεως. Πώς έξηγεΐται τό αίνιγμα τούτο; Διά 
τού φαινομένου δτι οί εις τά μεγάλα βάθη ζώντες 
ιχθύς έχουσι φωτιστικήν δύναμιν, καί είναι, ούτως 
είπεΐν, ζώντες φανοί. Ιό φώς τούτο προέρχεται 
είτε εκ χυλού περιβάλλοντος τό δλον δέρμα των, 
είτε και εξ οργάνων τινών ύπό τούς Οφθαλμούς 
ευρισκομένων, καί άναδιδόντων ώς φώς ηλεκτρι
κόν (δρα εικόνα α'.). "Ολοι οί ιχθύς τών βαθέων 
ύδάτων είναι ζώα άρπακτικά, καί άρπακτικά εις 
τοιούτον βαθμόν, ώστε ουδέ ιδέαν δυνάυ.εθα νά 
σχηματισωμεν περί τούτου. Τινές αύτών έχουσι 
στόμα τοσον ευρύ καί στόμαχον τοσούτον έλα- 
στικόν, ώστε δύνανται νά καταβροχθίσωσιν ιχθύς 
ού μονον ίσους αύτών κατά τό μέγεθος άλλά 
και τριπλάσιου ογκου. Ενίοτε οί ιχθύς ούτοι 
εχουσι καί πρόχειρα έργαλεΐα προς άγραν τής 
τροφής των, κρωστάς τινας, αίτινες κινούμενα! 
ελκύουσι ’τά θύματα. Αλλ’ ιδίως χρησιμεύει 
προς τούτο ή φωτιστική δύναμις, ήτις ελκύει 
τήν λείαν ώς προσελκύει τό φώς τής λυχνίας 
τάς νυκτερινά; χρυσαλλίδας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

Φραγκίσκος Πάτσης, τραγωδία Έδου- 
άροου Μώο. Άνέγνωμεν κατ’ αύτάς τραγωδίαν 
γερμανιστί γεγραμμένην ύπό τού διακεκριμένου 
οραματικού ποιητού, κ. Μώρ, ήτις ύπό πολλάς 
έ—όψεις έφάνη ήμΐν έογον σπουδαίου, δυνάμενον 
να παραοληθή προς τά καλλίτερα τού 'είδους 
του· ιδίως δέ μία σκηνή, ή α'. τής Γ'. πράςεως, 
ήρεσεν ’ήμΐν πολύ, διότι περιέχει περικοπήν 
ώραίαν, δυναμένην νά συγκαταλεχθή πρός τά 
ωραιότερα μέρη τών κλασικών δραμάτων. Τής 
περικοπής ταυτης δημοσιεύομε·? τήν μετάφρασιν.

Ίου λιανός ό έκ Μεδίκων. ’Ιδού τό ξί
φος μου· λάβε μέρος τής καρδίας μου, άλλά 
μή προχωρεί . . .

Φραγκίσκος Πάτσης. Άπατάσαι· δ,τι 
έπραςεν άνθρωπος προ χρόνων, δτε ή προσβολή 
έπλήρου τό μέτρον, είναι διά τον βραχίονα μου 
πολύ βαρύ. Φεύ! δύο μόνον λεπτά τής ώρας 
με κατέστησαν παιοιον, διότι δέν δύναμαι πλέον 
να διεκδικήσω τά δικαιώματα μου. "Ο,τι μοί 
έμεινε·? είναι ή άνάμνησις τού θησαυρού, ον εί- 
χον. "Ω! είθε νά έξηλείφετο καί αυτή μετά 
τών άλλων δλων. Χθες έζύγιζον τους θησαυρούς 
μου — πόσον βαρεία ήτο ή φιλία! Τί δύναται 
να παραβληθή πρός αυτήν; ’Εν τώ έρωτι ανα
μιγνύεται πάθος, καί μόνον τά έτη έξαγνίζουσιν 
αύτόν άγαπώντες τούς γονείς έκπληροΰμεν κα
θήκον· έν τοίς τέκνοις ήμών πάλλει ή καρδία 
μας υπέρ τού ίδιου αίματός μας, ύπέρ τού διη
νεκούς τέρματος μυρίων φροντίδων αδελφοί 
άγαπώνται, διότι ή αύτή καταγωγή ένοί αυτούς. 
Ιά είδη ταύτα τής άγάπης ύπήρχον προ πολ- 
λοΰ· πλήν πάντα ύπεχώρουν εις τήν έπιρροήν 
τού εξωτερικού κόσμου. Τότε ή αγαθή θεότης 
έπλασε νέαν άγάπην — Φιλία ονομάζεται ή 
κόρη αΰτη τών θεών. Υπό ούδεμιάς αϊσθήσεως 
σκιαζύμενος άπεσπάσθη ό σπινθήρ τής αιώνιας 

άγάπης, δπως έκ τής πατρίδος άποχωρισθείς 
τέρψη τούς θνητούς δι’ ουρανίων ακτινών. Ιερός 
χώρος περιβάλλει τό τέκνον τούτο τών θεών, ή 
φιλία. Δυστυχής ό κατεδαφίζω·? τούς ναούς της!

Η Θεοδώρα, το νέο·? δράμα τού Γάλλου 
Ακαδημαϊκού Β. Σαρδού, έδιδάχθη προ τινων 

ημερών τό πρώτον από σκηνής έν ΓΙαρισίοις. 
Ό ευφάνταστος δραματικός ποιητής ήθέλησε διά 
τού δράματος τούτου νά βαδίση νέαν οδόν, νά 
δραματοποιήση δηλ. σελίδα τής πλήρους επεισο
δίων καί περιπετειών βυζαντινής ιστορίας.

' Η θεοδώρα αυτή είναι τό αύτο πρόσωπον, 
οπερ παρέστησεν έσχάτως έν δράματι καί ό ήμέ- 
τερος κ. Κλεών 'Ραγκαβής, άλλ’ ό Σαρδοΰ ύπό 
άλλην έποψιν έπραγματεύθη τήν ύπόθεσιν, απο
μακρυνθείς τής ιστορίας, καί παραστήσας μάλλον 
τήν βυζαντινήν αύτοκράτειραν ύπό τύπον γαλλι
κόν, καί μέ χροιάν ολως ξενικήν. 'Οπωσδήποτε 
το δράμα τούτο μεγάλην έντύπωσιν παρήγαγεν 
εν τή γαλλική πρωτευούση, διότι καί τό όνομα 
τού Σαρδού κέκτηται ήδη φήμην μεγίστη·? καί 
το πρώτον πρόσωπον τού δράματος, τήν Θεο
δώραν, υποκρίνεται ή έξοχος καί ιδιότροπος ήθο- 
ποιός Σάρρα Βερνάρ. 'Ο γαλλικός τόπος γέμει 
επικρίσεων καί περιγραφών τού δράματος τούτου· 
οι μέν έξαίρουσι καί τά έλάχιστα έν αύτώ, έγκω- 
μιάζοντες τον άλλως τε γνωστόν δραματικόν 
ποιητήν, οί δέ εύρίσκουσι τήν έκθεσιν αύτού οΰχί 
επιτυχή καθ’ όλα καί άναφέρουσιν ούσιώδεις 
ελλείψεις· πάντες όμως συμφωνούσιν ότι άδιά- 
λογος είναι ζωηρότατος καί ή αλληλουχία τών 
σκηνών κινούσι εις δκρον τό ένδιαφέρου τού θεα
τού καί άκροατού. Αέγεται ότι διάφοροι διευ- 
θυνται θεάτρων έν Γερμανία καί ’Ιταλία έπρό- 
τεινον τψ Σαρδοΰ διά το δικαίωμα τής μετα- 
φράσεως καί τής παραστάεεως τής "θεοδώρας” 
του, μέχρις 800 χιλ. φράγκων.

Πρωτοφανής τε λ ε ι οπο ί η σ ι ς ανατρο
φής. "Οτι έν’Αμερική οί άνθρωποι έχουσι καί 
περί ανατροφής πρωτοτύπους ολως ιδέας, απο
δεικνύει καί ή διδασκαλία τού "κοιμάσθαι μέ 
χάριν,” ή πρό τίνος εϊσαχθεΐσα έν Παρθεναγω
γείο» τής πόλεως Κιγκιννάτη. ΊΙ διευθύντρια 
τού έκπαιδευτικού τούτου καταστήματος συνδια- 
λεγομένη πρός τινα ξένον, έπισκεφθέντα αύτή·?, 
τώ είπεν. "Απορείτε, κύριε, ότι έσύστησα τήν 
διδασκαλίαν τού έπιχαρίτως κοιμάσθαι. Έσκέφ- 
θητε όμως ότι διερχόμεθα τό τρίτον τής ύπάρ- 
ξεώς μας κοιμώμενοι; Έσυλλογίσθητε ποιαν όψιν 
έχετε όταν κοιμασθε; Δι’ άνδρα, τούτο είναι 
άδιάφορον, άλλά διά μίαν νεάνιδα; Πολλαί κυρίαι 
συνειθίζουσι νά κοιμώνται μέ ανοικτόν στόυα· 
συνέπεια τούτου είναι τό ρέγχεσθαι καθ’ ύπνον· 
αί παρ’ έμοί κόραι μανθάνουσι λοιπόν νά κλείωσι 
τό στόμα μετά χάριτος πρό τού υπνου καί πρός 
τούτο μεταχειρίζονται μικρόν κάτοπτρο·?. Τήν 
κεφαλήν των δέν πρέπει νά βυθίζωσι πολύ εις 
τό προσκεφάλαιον, όπως μή τό στόμα άνοιχθή 
ένεκα τής χαλαρώσεως τών μυώνων. Πρίν κατα- 
κλινθώσιν όφείλουσι νά ένδύωνται μέ προσοχήν, 
δπως όταν έγερθώσι τής κλίνης. Τά ένδύματα 
τής νυκτός είναι έπίσης κομψά ώς τά τής ημέρας.

ΊΙ κόμη δέν προσδένεται εις βοστρύχους άλλά 
μένει λελυμμένη καί καλώς περιποιημένη · ή 
θέσις των έν τή κλίνη δέον νά ήναι εύπρεπής, 
ώστε καί αν τις τών οικείων των τάς ίδη εν 
καιοώ νυκτός νά θαυμάζη τήν χάριν καί κομψό- 
τητά των, όπως θαυμάζει αύτή·? έν καιρωήμέοας. 
Θύτω διά τής συνήθειας αί έν τώ Παρθεναγω
γείο» μου οιαιτώμεναι κόραι θά μάθωσι μετ 
ολίγον νά έχωσι καί κοιμώμεναι τήν αύτή·? χάριν, 
ήν έχουσι καί τήν ημέραν έν τοίς περιπάτοις 
ή έν ταΐς έσπερίσιν.”

Σεισμός έν Ισπανία. Καταστρεπτικιό- 
ταται δονήσεις τής γής συνέβησαν έν Ισπανία 
κατά τάς τελευταίας δύο τού παρελθόντος Δε
κεμβρίου ημέρας. Αέγεται ότι ό αριθμός τών 
ύπό τού σεισμού φονευθέντων άνθριόπων ανέρ
χεται εις δύο χιλιάδας ■ μόνον έν τή κωμοπόλει 
Άλβουνουέλα χίλιοι είναι οι νεκροί. Ιά μεοη, 
τά όποια έπαθον μεγαλειτέρας ζημίας, είναι αί 
έπαρχίαι τής Γρανάοας καί Μαλάγας, ο'που πολ
λοί ακόμη άνθρωποι κεΐνται τεθαμμένοι ύπό τά 
ερείπια, Έν Σεβίλλη έβλάβησαν ό καθεδρικός 
ναός καί τινα θέατρα. Πανικός φόβος κατέλαβε 
τούς κατοίκους. Έν Γρανάδα οί άνθρωποι μέ- 
νουσιν έν ύπαιθρο», οι πλουσιώτεροι εντός τών 
αμαξών των έν ταΐς όδοΐς καί πλατείαις. Εν 
τή προμνησθείση κωμοπόλει Άλβουνουέλα ή γή 
διερράγη καί ή εκκλησία έβυθίσθη· έν τοίς 
ρήγμασι τού έδάφους έγένοντο άφαντοι άνθρωποι 
καί ζώα. Κατά τάς τελευταίας τηλεγραφικός 
ειδήσεις αί δονήσεις τής γής έξοκολουθούσι καί 
ό φόβος τών κατοίκων είναι μέγας.

ΊΙ αλιεία τών μαργαριτών έν Πα
ναμά. Άφ’ ότου ήρξατο έκτελούμενον τό γι- 
γάντιον έργον τού μεγαλεπηούλου Αεσέψ, ή 
τομή τού ισθμού τού Παναμά, άνεπτύχθησαν εις 
τά μέρη έκείνα διάφοροι βιομηχανία!, μάλλον 
ή ήττον σπουδαία’.. Εις ταύτας συγκαταλέγεται 
καί ή άλιεία τών μαργαριτών, ήτις έσχάτως 
μεγάλως άνεπτύχθη, δούσα ήδη καί καλά απο
τελέσματα ώς άποδεικνύεται τούτο έκ τών δει
γμάτων τών άποσταλέντων πρό μικρού εις τον 
έν Αονδίνο» άδαμαντοπιύλην καί χρυσοχόον Βέν- 
σεν. Μεταξύ τών μαργαριτών τού διασήμου 
τούτου καταστήματος είναι καί μαργαρίτης, σχή
ματος έξαισίου καί ζυγίζων 10 γραμμάρια, έπο- 
νομασθείς δέ δικαίως "Αεσέψ”, διότι αύτώ κυ
ρίως οφείλεται, ότι έξήχθη έκ τού πυθμένας τού 
’Ατλαντικού Ωκεανού. Ό μαργαρίτης ούτος είναι 
ό άριστος τών μέχρι τούδε γνωστών.

ΊΙ κατασκευή τών οδόντων έν ’Αμε
ρική. Γνωστόν είναι ότι ή όδοντοϊατρεία έποι- 
ήσατο έν ’Αμερική μεγάλας προόδους· ώς έκ 
τούτου καί ή κατασκευή οδόντων έν τή χώρα 
εκείνη έλαβεν εύρείας διαστάσεις. Ί’πάρχουσι 
σήμερον έν ταΐς ΊΙνωμέναις πολιτείας 12 εργο
στάσια τεχνητών οδόντων, κατασκευάζοντα 10 
έκατομμύρια οδόντων κατ’ έτος, ήτοι κατά μέσον 
όρον ενα οδόντα άνά πέντε κατοίκους. Ίο ήμισυ 
τού ποσού τούτου κατασκευάζεται ύπό ένας κα
ταστήματος, ίδρυθέντος έν ετει 1864. Ιό έκ 
τών οδόντων τούτων κατ’ έτος είσπραττόμενον 
ποσό·? είναι ένός εκατομμυρίου δολλαρίων. Τό 
ύλικον τό χρησιμεΰον εις τήν κατασκευήν είναι 
ό συενίτης (είδος γρανίτου), ή καολίνη καί τό 
φυσικόν κρύσταλλον· τον δέ χρωματισμόν πα
ρέχει ή πλατίνα, τό τιτάνιον καί ό χρυσός. '0 
συενίτης καί τό κρύσταλλον υποβάλλονται εις 
υψηλήν θερμοκρασίαν, είτα δέ ρίπτονται άπο- 

τόμως εις ψυχρόν ύδωρ. Έν τώ ύδατι τρίβονται 
μέχρις ού καταστώσιν έλαφρά όπως πλέωσιν 
μεθ’ ό χρωματίζονται καί ύποβάλλονται πάλιν 
εις πυράν έντός χάλκινων τύπων. 0 οδούς 
σχηματίζεται έκ δύο τεμαχίων, ατινα συγκολ- 
λώνται.

Το έκ τών κόκκων τών σταφυλών εξα
γόμενον έλαιο·? είναι πολύ έν χρήσει εν Ιτα
λία, ιδίως διά τον φωτισμόν. II πόλις Μοδενη 
είναι τό κέντρο·? τής βιομηχανίας ταύτης. Θι 
κόκκοι περιέχουσι περίπου 18"/υ έλαιο·?, κατά 
τό οάοος των οί κόκκοι τών λευκών σταφυλών 
περιέχουσιν όλιγοτέραν ελαιώδη ουσίαν. I ο ούτω 
παραγόμενον έλαιο·? είναι χρώματος χρυσοκί
τρινου, καί καθαριζόμενον άπόλλυσιν 25"/h. Γ.ύ- 
χής έργο·? θά ήτο νά γενικευθή ή βιομηχανία 
αΰτη. όπως έγενικεύθη ή παραγωγή τού έκ. βαμ
βακόσπορου έλαίου, το όποιον άποτέλεΐ εν Νέα 
Αύρηλία τής Αμερικής τό κυριώτερον έμπόρευμα 
τής πόλεως. Εύκολο·? θά ήτο, ύποθέτομεν. νά 
εισαχθή ή νέα αΰτη βιομηχανία καί έν Έλλάδι, 
ένθα, <ός γνωστόν, ή παραγωγή τών σταφυλών 
είναι μεγάλη.

Αίνιγμα 276.

Γνωστόν τι όνομα ειμί, εβραϊκόν άν θέλης· 
Συνδέσμους δύο θά εύρής, άν μέ διχοτόμησης· 
ΙΙλήν δπως ιδης πώς λαόν έτρεφα τόσα έτη, 
’Αρκεί ’στο δλον κεφαλήν νέαν νά προσαρτήσης.

Αίκ. II. Βασιλειάδου, έν Τεργέστη.

Αίνιγμα 277.

Παντού πάντα αγοράζω 
όταν έχω κεφαλήν · 

’Άν τήν χάσω δέν σαλεύω 
από τήν γραμματικήν.

Μ. Μ. έν Ζιμνίτση.

Αίνιγμα 278. 

Εις τούς ούρανούς είμ’ εις. 
Κι’ εις τήν θάλασσαν πληθύς.

0 αύτός.

Πρόβλημα 279.

*0 **οι *ο* »*ου*ο* ε’Ί^η’-α* *η* *ο *α*
ου*βι*.

Έλλείπουσι τά σύμφωνα.
Βασιλική Δ. Βότη, έν Τεργέστη.

Πρόβλημα 280.

Διά τών αρχικών γραμμάτων ονόματος 
’Αθηναίου άριστεύσαντος κατά τήν έν Σαλαμΐνι 
μάχην, 'Ομηρικού ήρωος, θεάς μεταμορφωθείσης 
ύπο τής "Πρας εις βούν, τής μητρός τού μάντεως 
Τιρεσίου, ποταμού τής Ελλάδος, βασιλέως τών 
φαιάκων, περιβοήτου μαγίσσης τής άρχαιότητος, 
περιωνύμου άοιδού, καί μυθολογικού τέρατος 
σχηματισθήτω τό όνομα φιλοσόφου καί δραμα
τικού αμα ποιητού τής αρχαίας Ελλάδος.

Ν. Κ. Μουσοόρης, έν Βερδιάνσκα.

Πρόβλημα 281.

'Αριάδνειος μίτος δι' άπλοϋ ίππείου α·.ματος.

Έν μεϊ α; >1 των λα

έ Τ?υ Ότ· SS·. σί Ρ’ μά

ί Ρώ·- 9ο «ιί σφ τή» ίν 6? ί
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συν λε ϊΰ μϊ <:· 1 σκι αους

1 " >β ωρ τηί Ε' μου τών

σθην ίαλ Τ’ 50 ύ ί μω Ρ”

λή Ρ’ί σ» τήν P‘

Ίω. Κ. Γρουμπός, έν Γαλαζίο».

Πρόβλημα 282.

AM ΜΕΝ ΘΡ Σ
ΛΟΓΙ Ε ΟΚΝΟ ΕΡΕΙ

ΘΟ ΗΣ

II άνωθεν επιγραφή εύρίσκετο έπί τής πύλης 
σχολείου. Ό λίθος έβλάβη. καί ή έπιγραφή 
κατέστη δυσανάγνωστος. Ζητείται ή συμπλή- 
ρωσις αύτής.

Αΐνίγμ. 272.

ΥΠΝΟΣ.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αΐνίγμ. 273.

ΥΦΑΣΜΑ — ΦΑΣΜΑ — ΑΣΜΑ.

Προβλήματος 274.

Ό πρώτος έλαβε φρ. 2COO ,
Ό δεύτερος - - 3000 . φρ. 6000.
Ό τρίτος - - 1000 '

Προβλήματος 275.

XIX _ I = XX.

"Ελυσα»'· Τά 257. 258 ή δεσποινίς θ. Βασίλει
ά δ ον έν Τύνιδι· τά 259, 263 ό κ. Γ. Μ αν ιδάκης έν 
Τόνιδι' τό 263 ή δεσποινίς Ελένη Ν. Τζηροϋ έν 
Καίριο· τά 262, 263 ό κ. Δ. Β, Αάππας έν Αλεξάν
δρειά· τά 262, 265, 266 ό κ. Γρ. Γ. Δρόσος έν Άλε- 
ξανδριία- τά 262, 263, 265, 266 ό κ. II. Β. ΙΙράτσι- 
κας επίσης· τά 265, 265. 269, 271 ό κ. Γ. Βαρ- 
κλαντής έν Τύνιδ·.· τά 267. 268 ό κ. Μιλτιάδης 
Κορ,ίέττης έν Άσμούν (Αίγύπτου)· τά 267. 268, 270 
ή Κυρία Βασιλική Δ. Βότη έν Τεργέστη καί ό κ. 
Κωνσταντίνος Κ. Χατζόπουλος έν Μαγκεστρία■ 
τά 267, 270 ό κ. Κίμων Κοντουμάς έν Ζυρίχη· 
τό 268 ό κ. Γ. Λ. Άντωνιάδης έν Κωνσταντινου- 
πόλει· τό 270 ή Κυρία Ευτέρπη Λαμπρυνίδου έν 
Γαλαζίω , καί οί κκ. Θεμιστοκλή; II. Οίκο νομό- 
πουλος έν’Ρενίω, και Κ. Ν. Νικολαίδης έν Ία- 
σίω· τά 270, 271 ό κ. Πασχάλης .\. Παπάζογλους 
έν Σουφλίω· τά 272. 274 ό κ. Βασίλειος Ε. Βα- 
σιλάς έν Τεργέστη· τά 272, 274, 275 ή δεσποινίς Αίκ. Π. 
Βασιλειάδου έν Τεργέστη, καί οί Κύριοι Ί. Α. Βοΰ- 
ρος έν ΊΙδησσώ, καί Ί. Κ. Γρουμπός έν Γαλαζίω · 
τά 272, 273, 274 ό κ. Α. Δ. Μάγκος έν Βραΐλα.
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Παροκαλοΰνται οι έπιστέλλοντες πρός τόν "Εσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα ζαθαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν 

έπιστρέφονται.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕϊΤΗι ΑΤΧΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΛΟΤΔ.

’Αναχωρήσεις έζ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής διώρυγος 

Σουέζ), είς Χόγχ-Κόγχ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαΐδ, Άδεν, Βομβάης, 
Κολόμβου, Πέναγγ καί Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνάς είς τάς 
4 μ. μ.

Είς Καλκούτταν διά Πόρτο-Σαίδ, Σουέζ, Άδεν καί Κολόμβου τή 15 Ίανου
αρίου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγούστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.

Έπί τής γραμμής Τεργέστης-Βομβάης τά ατμόπλοια Ίέλουβι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταξύ δε Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Εκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρός το Πόρτο-Σαΐδ καί τήν Συρίαν).
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ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, έναλλάς διά Φιούμιον, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά 
Άγκώνος κτλ.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 Ίανουαρίου) τή 6 μ. μ. 
είς Φιούμιον, Κέρκυραν, ΙΙάτρας, Κατάκωλον, Καλάμας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Τό Σάββατον τή 2 μ. μ. εί; Κωνσταντινούπολή μέ προσέγγισιν είς Κέρκυραν 
καί Πειραιά- είτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τοϋ Εύξείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοΰ Δουνάβεως.

ΕΙΣ ΤΥΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν ΙΙέμπτην άπό τής 4 Ίανουαρίου 
είς τάς 4 μ. μ. διά Άγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελέτης (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμίου).

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

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσι; καί τό Γενικόν 
Πρακτωρεϊον τοϋ αυστρο-ουγγρικοϋ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6).

/------------------------------------- ;-----------------------------------------------------------------------------------
«fur ^amilien ιιιώ Eefectrfei, JSibliotbcfcn, fjotels, (Cafes uni Keftaiirationen.

J Probe *Taimniern gratis unb franco.
Jibonncinents-prcis vicrteijSbrlid’ <> ΙΠ-irF. — ,ίίιι bc,icbcii &urrf> alic SncbijenNiutgen uitb poftanftaltcii.

(Erpebition bcr "Mluftrirtcn ^eitiing in feipjig.
<-------------------------------- —-------- - ----- ---------- —---------------- /

ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΠΛ0ΥΤΗ.
Ί ο μοναδικόν τοΰτο σύγγραμμα, απαραίτητον εις πάντα 

Τ ρ α π ε ζ ί τ η ν, Κ εφ α λ α ι ο ύ χ ο ν, Σ υ μ ο ο λ α ι ο γ ρ άφ ο ν, καί 
έν γένει είς πάντα κάτοχον γραμματίων λαχείου, περιέχει.

α .) ’Επίσημον καί ακριβή Κατάλογον δλων τών ομο
λογιών μετά λαχείου. Αυστριακών, Γερμανικών, Γαλλι
κών, ‘Ιταλικών, Βελγικών, Ι’ωσσικών, Ελβετικών, Τουρ
κικών, Ελληνικών, Ί’ωμουνικών κτλ., αιτινες έκληρώ&ησαν 
άπό τής πρώτης αύτών κληρώσεως μέχρι 31.’Οκτω
βρίου 1884 καί δέν έπαρουσιάσΟησαν άκόμη προς έξαργύρωσιν.

β’.) Τούς Καταλόγους δλων τών αυστριακών καί ουγ
γρικών ομολογιών, έφ' ών έγένετο κατάσχεσες.

γ .) Πληροφορίας ακριβείς περί τοϋ χρόνου τών κληρώ
σεων, περί τής αξίας τών λαχνών, τού αριθμού τών τίτλων, 
άξίας τών τοκομεριδίων, τοΰ χρόνου καθ’ δν γίνονται αί πλη- 
ρωμαί αύτών, καί έν γένει πάσας τάς άναγζαίας πληροφορίας.

"Εν άντίτυπον φρ. 3,50. Π έντε άντίτυπα φρ. 15. 
Λπευθυντέον διά συναλλαγματικής ή καί γραμματο

σήμων Au Moniteur de la Chance universelle. Vienne 
(Autriche).

ΑΓΝΗΣ ΣΜΙΘ 
ΒΛΕΜΜΑΤΑ 

ΕΠΙ TOY 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-
Τρικυμία έν τφ Ατλαντικά» Ώκεανφ — Πρώτα*, έντυπώσεις έν Άθήναις 
— Έν Άθήναις — Τό Σουνιον καί ό 'Υμηττός — '0 Μ αραβών καί 
ή Αίγινα — Ό ισθμός τής Κορίνθου καί ή’Ακροκόρινθος — Αί Μυζήναι 
καί ή Άργολική πεδιάς — Έν Σπάρτη — Παρά τόν Ταΰγετον — Έπί 
τής Ίθώμης — Τό Πάσχα έν μονή — ’Από τής μονής είς Κρέζι— Έν 
’Ολυμπία — Άπ’ ’Ολυμπίας είς Μέγα Σπήλαιον — ’Εκδρομή εις τήν 
Στύγα — Ελληνική φιλοξενία — Δυσχέρεια*. — θύελλα έπί τοϋ Παρ- 
νασσοΰ — Από τοΰ Παρνασσού είς Κέρκυραν — Ή γλώσσα ζαΐ ό χα- 
ραζτήρ τών νεωτέρων Ελλήνων — Τρόπος τοϋ περιοδεύειν έν Συρία καί 

έν Έλλάδι.
Μετάφρασις I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

Τό παρόν βιβλίον, έκ 16 τυπογραφικών φύλλων εις σχήμα μεγάλου S'1· 
συγκείμενον, καί περιέχον πολλάς καλλιτεχνικός εικόνας ζαΐ χάρτην τής 
Ελλάδος, έν Αγγλία έπί τούτφ ζατασζευασθέντα, έζδίδεται κατ’ αύτάς 

κομψώς ζαΐ πολυτελώς δεδεμένον.
Τφή Φιιάγχων 7.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΥΠΟΙΣ Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ.

Μ. MINGHETTI.
I ά πολιτικά κόμματα καί ή τούτων 
έπέμβασις είς τά τής δικαιοσύνης 

καί τής διοιζήσεως.

Μετάφρασις έζ τοϋ Ιταλικού 
καί εισαγωγή

Γ. TLzor/oi· 
διύάχτορος τή- Ν'ομιχής.

ΕΝ ΛΕΙΊΤΑι
W. DRUGULIN

1885.

Ευρηται παρά τώ τυπογραφείο»
W. DllUGULIN

έν Λειψίφ, καί τιμάται φράγκων 5.

ΜΙΛΤΩΝΟΣ

ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 

έμμετρος μετάφρασις

’ Αλεξάνδρου Σ. Κάσδαγλη.

Έκδοσις πολυτελής μετά εικόνων 
ΰςό 

Gustave Dore.

Έ ν Λειψία 
1884.

W. DRUGULIN.

Εκδίόεται κατά τεύχη- τιμή έκάστου 
τεύχους μάρκαι 2.

Συντάκτης- Δο. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΊΤΑι. EESTER-STR. 19.

«
Χαρτοπωλείου- Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟΥ έν Βερολίνψ, Φραγκοφόρτη καί Λειψία. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν Λειψίφ.
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Ετος Δ'.
’ Εχίί όεται 

ττ" 1/13 καί 15/27 
έκαστου μηνός.

&+ Έν ΛΕΙΨΙΑι τή 15 27 Ιανουάριου 1885 ·η=?

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
Τό s’r ’A0)/>'aig ΓΙα»,8Μ<ϊτ>([(ΐο»’. — Περί τξβ «tysffS'otg τών ιηστημών πρύί 

άλλήλας, xai 'Ma neqi r»[g i'lj'itfrijg tip/i/g αυτών (συνέχεια). — * 0 Os<5<Jwpog ΒίλρωΟ. 
— ΙΙεριο&ία iig'<ίΐ'ΐ·ι Αίγυπτον (τέλος). — Hoiijffig· Tg άοκίίμω μνήμι/ rijg mrptig 
μου. Ί'αοΌΐΐί-ΐ’ΐχή ;ντν·/ία. — Οί Σιρόιχοί ΟιιΓςρόιΓρομοι. — Ό 'PorSsi'g sr iiitfio vijg 
oixoysvsfag του. — Ή πριγχήπιΟιία. Διήγημα (συνέχεια). — ΊΙ έ£όρι·^ τών ·ϊ<)α- 
μάντων ΐν Βραο'ιλία. — Οίχονομιχρ ’E,T(0s<o<»)ffig. — Διάφορα. — Αινίγματα xai Xitfsig.

Τιμή iti/ula 
ποοπλ»;ρ .> si g 

sig jfovtfiir.

Φρίιζ. 40.
Map-. 32.
Ί’οΰβλ. 16.

Ap. 90.

ΕΙΚΟΝΕΣ.
Τό iv AOijVaig ΗανίπιΟτί,μιον. — ΟίόιΓωρορ ΒίλρωΟ. xuOij/gvijg rig Χίιροινιγία.ς 

ir Βιέννη. — Τό /ωρίον Σιουτ ΐν rg "Ανω Αίτΰπτω. — Γέφυρα έπί τοΰ Σάβα 
ποταμού. — Ό iti’pyog τών κρανίων. —Ό 'Povosvg ΐν μία<·> rijg oixoj’srsiag του. — 
Ό rrZsiTaiog <<rro/aipST<Oo<Jg.

ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΤΤΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ.


