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Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΔΑΦΝΙΟΥ ΠΑΡΑ
ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ.
(Μετά είζόνος, ορα οελ. 49.)

. . . Κ' εις το Δαφ*Λ το
νερό
Που πίνο’» οι ά;γέλοι.
Δημ. ατμτ.

Έκ τών ’Αθηναϊκών εφημερίδων έμάθομεν
εσχάτως δτι ή μονή αυτή, ή μίαν περίπου ώραν
τών ’Αθηνών άπέχουσα, ώρίσθη ένεκα τής ύγιοΰς
αυτής δέσεως ώς προσωρινόν φρενοκομείου. 1 οΰτο
άνεκάλεσεν εις τήν μνήμην ήμών τήν άρχαίαν
ταύτην καί ιστορικήν μονήν, ήτις έν Απαράμιλλοι
κειμένη τοποθεσία εφελκύει τήν προσοχήν παν
τός έπισζεπτομένου τήν ’Αττικήν. Σήμερον παραθέτομεν τήν εικόνα τής μονής, περί ής άναφέρομεν και βραχέα τινα.
"Ηδη κατά τήν αρχαιότητα ή θέσις αυτή
τοΰ Δαφνιού ήτο έπιφανής ώς κείμενη επι τής
ίεράς λεγομένης οδού, τής άπ’ ’Αθηνών εις’Ελευ
σίνα άγούσης. Τήν λαμπρότητα τής τοποθεσίας
έξαίρει και ό ενθουσιώδης τής φύσεως λάτρες
Chateaubriand, δστις διερχόμενος έντεΰθεν ένεπνεύσθη ώς ποιητής καί περιέγραψεν αύτήν οι
ολίγων μέν άλλά πλήρεις ενθουσιασμού στίχων.
" Ύπδ τήν έντύπωσιν τής έπικρατούσης ενταύθα
ηρεμίας, λέγει ό ευφυής Γάλλος, έν μέσοι τής
έρημίας ταύτης εμφανίζεται ένώπιον ήμών τό
παρελθόν δλον τής μικράς ταύτης τής γής γω
νίας (τής’Αττικής), ής τήν δόξαν ούδεμία άλλη
χώρα ποτέ ύπερέβη.” ’Ενταύθα έστάθη φεύγων
και ό’Απόστολος Παύλος καί έρριψε τελευταίου
βλέμμα πικρίας πρός τήν πόλιν (τάς Αθήνας),
ήτις άπεδίωκευ αύτδν πεισθεΐσα εις τοΰς λόγους
τών ρητόρων καί σοφιστών, οίτινες άδιαφοροΰντες
δλως διά τά υψηλά δόγματα τά όποια έδίδασκεν
ό ’Απόστολος έμέμφοντο αύτού έπί τή δλως
άσυνήθει γλώσση καί τή άνωμάλφ αυτού εύγλωττία.
Έν μέσω στενής διόδου έπιστεφομένης υπό
καταφύτων λόφων κεΐται ή ιστορική μονή. Έπί
τοΰ βυζαντινού τούτου οικοδομήματος οί Βενε
δικτίνοι κατά τήν τετάρτην Σταυροφορίαν ίδρυ
σαν φραγκικήν μονήν δτε ό "0θων De la Roche
έγένετο δοΰξ τών ’Αθηνών. Ώς δλαι αΐ μοναί
τοΰ μεσαιώνος καί ή μονή τοΰ Δαφνιού ήτο
«οχυρωμένη καί περιεβάλλετο ύπδ τείχους μετά
πυργίσκων, ών τά έρείπια σώζονται έτι. Περί
τήν έκτεταμένην αύλήν έκειντο τά κελλία ζα'ι
κάτωθεν αυτών ύπδ λιθίνην στοάν τά μαγειρεία,
αί άποθήκαι, τά εστιατόρια καί τά δωμάτια τής
ύπηρεσίας. Ό ναός τής μονής είναι εις τών
άρχαιοτέρων καί σπουοαιοτέρων ναών τής βυ
ζαντινής έποχής, άνήκων κατά πάσαν πιθανότητα
εις τήν βΊ’ ή τήν 7’1’ εκατονταετηρίδα. Ό τροΰλλος στηρίζεται έξωτερικώς μέν έπί στρογγυλού
ταπεινού τυμπάνου περιέχοντας 16 παράθυρα
στενά και υψηλά-, έσωτερικώς δέ έπί τεσσάρων
μεγάλων τετραγωνικών κιόνων. Τά τρία παρά
θυρα τά φωτίζοντα έκατέρωθεν τδν νάρθηκα διαι
ρούνται εις τρία τμήματα, ών τδ μεσαΐον είναι
τό δψηλότερον. Οί τοίχοι είσίν έκτισμένοι διά
λίθων χωριζομένων άπ’ άλλήλων δριζοντείως
και καθέτως διά στενών καί μακρών πλίνθων.
Τά θεμέλια δέ είναι έκ σκληρών δγκολίθων,
ληφθέντων κατά πάσαν πιθανότητα έκ τών ερει
πίων τοΰ έκεΐ πλησίον ευρισκομένου ναού τοΰ
’Απόλλωνος, ού τίνος ουδέ τδ έλάχιστον πλέον
σώζεται ίχνος. Ό ναός είναι τρισυπόστατος.
Εις μίαν τών πλευρών αύτοΰ ύψούται πύργος
τετράγωνος, άνεγερθείς ύπδ τών Βενεδικτίνων
καί χρησιμεύων ώς κωδωνοστάσιον ή ώς σκοπιά.
"Οτι ό ναός ούτος έν τφ διαστήματι τών αι
ώνων έπαθε πολλάς βλάβας ήτο επόμενον έπιδρομαί, πυρκαϊαί, λεηλασίας καί τάς τοιχο
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γραφίας. οί ών έκοσμεΐτο καί τά λαμπρά αύτοΰ
ψηφιδωτά κατέστρεψαν· σήμερον σώζεται μόνον
ή κολοσσιαία κεφαλή τοΰ Χριστού ή έπιστέφουσα
το εσωτερικόν τοΰ τρούλου, καί εις τήν βάσιν
αύτοΰ αί Απεικονίσεις τών δώδεκα ’Αποστόλων
καί τών Προφητών.
Έπί τής εξουσίας τών δουκών τών’Αθηνών
ή μονή τοΰ Δαφνιού έχρησιμευε και ώς έπαυλις
αυτών κατά τοΰς θερινούς μήνας καί ώς τόπος
ταφής αύτών. Έν μικρά τινι κρύπτη ύπδ τον
νάρθηκα τοΰ ναού εύρέθησαν διάφοροι τάφοι τών
δουκών, βαρεΐαι λίθινα·. λάρνακες άνεύ κοσμη
μάτων καί έπιγ'ραφών· μία τούτων φέρει τά
οικόσημα τοΰ Guy De la Roche B'., τού
τρίτου δουκδς τών ’Αθηνών, ήτοι δύο δφεις οΰς
έπιστέφουσι δύο κρίνοι. Περί τοΰ δουκδς τούτου
Αναφέρει ή ιστορία δτι ήτο αρχών άγαθός, άγαπώμενος παρά πάντων καί μεγάλην κτησάμενος
δόξαν. Αυπηρδν είναι διά τήν μεσαιωνικήν τής
πατρίδος ήμών ιστορίαν βτι ή έποχή εκείνη τών
δουκών τών ’Αθηνών έμεινε τοσοΰτον σκοτεινή.
Έν ταΐς έν Έλλάδι μοναΐς τής φραγκικής έπο
χής δέν διετηρήθησαν σημειώσεις ιστοριζαί, αιτινες ήδύναντο νά διαχύσωσιν άρκετδν φώς· άλλ’
οί Φράγκοι μοναχοί, οί έλθόντες έζ Γαλλίας καί
κατοικήσαντες τάς μονάς ταύτας, ήσαν άνθρωποι
δκνηροί Ασχολούμενοι μάλλον εις τάς έσωτερικάς
αύτών διενέξεις καί ραδιουργίας ή εις τήν έρευναν
καί μελέτην τής ιστορίας.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΝ
ΣΙΚΕΛΙΑ ι.
‘Η μεσόγειος θάλασσα, ή τάς τύχας τών
πέριξ οίζούντων λαών ρυθμίζουσα καί τήν επι
μιξίαν αύτών διευκολύνουσα, ύπήρξε καί έν άρχαιοτάτοις χρόνοις τδ στάδιον τών θαλασσίων
άθλων τολμηρών καί Ανεπτυγμένων θαλασσο
πόρων. Το Αιγαΐον Πέλαγος, τδ Ίόνιον Πέ
λαγος καί ή Τυρρηνική θάλασσα υπήρξαν αί
φυσικαί γέφυραι, οί ών ό πολιτισμός έζ τών
ένδοτάτων τής’Ασίας χωρών εις διάστημα τών
αιώνων μετεδόθη μέχρι τών άπωτάτων τής δύ
σεως χωρών. Έζ τών παραλίων τής ’Αφρικής,
τών πρδς νότον τής μεσογείου κειμένων, έξέτεινον οί Φοίνικες, τολμηροί καί έπιχειρηματίαι,
τάς θαλασσίας έπιδρομάς των μέχρι τών ορίων
τής τότε γνωστής γής, τών κατόπιν στηλών τοΰ
ΊΙραζλέους. ’Από τής άζτής τής ’Αφρικής Απέ
χει Ολίγον μόνον τδ δυτικόν τής Σικελίας άκρωτήριον- φυσικώτατος λοιπόν ήτο ό διάπλους ού
τος καί εύκολος ή ένωσις τών χωρών τής ’Αφρικής
μετά τών χωρών τής Δύσεως.
'Η Σικελία είναι ή μεγαλειτέρα τών νήσων
τής Μεσογείου, έχουσα έκτασιν 532 τετραγω
νικών μιλιών, εύφορος λίαν καί πλούσια. Καί
τοι ύπδ στενού μόνον άπδ τής ’Ιταλίας χωριζομένη πορθμού, αποτελεί ή νήσος ίδιαν, αύτοτελή χώραν- τά υψηλά αύτής βρη καταλήγουσιν
ε’ις πεδιάδας εύσκίους καί τερπνάς. Τά ορη
δμως είναι ξηρά καί άραιώς μόνον ύπδ δασών
καλύπτονται. Ούδείς κυρίως ποταμός περιβρέχει
τήν χώραν, καί μόνον χείμαρροι έν καιρω χει
μώνας κυλίουσι τά τελματώδη αύτών ύδατα.
’Αφθονότατοι είναι οί καρποί τής γής καί κατά
τούτο ή Σικελία είναι άληθής παράδεισος. Τούτο
έν άρχαιοτάτοις ήδη χρονοις είχεν έφελκύσει
τήν προσοχήν τών θαλασσοπόρων διό και πολ
λοί ύπήρξαν οί κατά καιρούς κατακτηταί και
κύριοι τής νήσου. Καί τήν Σικελίαν κατωζει
έν άρχή λαός εγχώριος, οί αύτόχθονες καλού
μενοι- εις τούτους προσήλθον κατά τήν α'. ήδη
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προ Χριστού χιλιετηρίδα οί έκ τής ’Αφρικής
Φοίνικες. Κατόπιν ήλθον καί οί Ελληνες, διαπλεόσαντες τήν στενήν θαλασσίαν λωρίδα, τήν
χωριζόταν τήν Κέρκυραν έν τφ Ίονίφ πελάγει
άπδ τής ’Ιταλίας. Οί "Ελληνες ήσαν ιδίως οί
ίδρύσαντες τάς μεγάλας έκείνας έν Σικελία πό
λεις, αιτινες μετ’ ού πολύ κατέστησαν κέντρα
πολιτισμού καί έστίαι τεχνών καί επιστημών.
Μέχρι σήμερον εύρίσκομεν έν τοΐς όνόμασι τών
πλείστων πόλεων τής Σικελίας τήν ελληνικήν
αύτών καταγωγήν.
Αί Συρακοΰσαι, ή μεγαλοπρεπής τών Δω
ριέων άποικία, είναι ή πόλις ή δοξάσασα τδ
έλληνικδν όνομα καί ή διασώσασα διά έπιτυχών
καί ένδοξων μαχών τδν Ελληνισμόν άπδ τής
επιρροής τών Φοινίκων.
Μετά αιώνας ύπέκυψε καί ή Σικελία εις τήν
άζατάβλητον εξουσίαν τής κοσμοκράτορας 'Ρώμης
καί έγένετο ρωμαϊκή έπαρχία. Καταλυθέντος
δέ τοΰ ρωμαϊκού κράτους έπεσεν εις χεΐρας τών
Σαρακηνών, τών Νορμαννών καί άλλων κατα
χτητών, οίτινες βαθμηδόν συνετέλεσαν εις τήν
καταστροφήν της, μέχρις ού νέοι καιροί καί νέαι
ίδέαι κατέστησαν αύτήν άδιάσπαστον μέρος τοΰ
κράτους, εις δ φυσικώς καί έθνολογικώς ανήκει.
Η 'ιστορία έζάστης χώρας συνέχεται άδιαρρήκτως πρδς τήν φυσικήν αύτής κατάστασιν.
Τούτο συμβαίνει και έπί τής Σικελίας. ’Αρχαία
παράδοσις άναφέρει βτι εις χρόνους παναρχαίους
ή Σικελία άπετέλει μέρος τής Ιταλίας, καί δτι
ό Ποσειδών διά τής τριαίνης του άπεχώρισε
τήν νήσον άπδ τής στερεάς. Ή παράδοσις αυτή
βασίζεται κατά πάσαν πιθανότητα έπί φυσικών
γεγονότων, έπί σεισμών δηλ. συμβάντων έν έποχή
προϊστορική ζαί διασπασάντων τήν νήσον Από
τής στερεάς.
Τδ πάλαι ή Σιζελία έζαλεΐτο Σιζανία,
δτι δέ ώνομάζετι3 ζαί Τρινακρία είναι ύπόθεσις βασιζομένη έπί χωρίων τινών τοΰ 'Ομήρου,
δστις έν τή Όδυσσεία άναφέρει τήν νήσον Τρινακρίαν ζειμένην εις άπωτάτην Δύσιν.
Μεταβαίνοντες ήδη εις τήν περιγραφήν τής
νήσου, ώς άναγράφουσιν ήμΐν αύτήν οί αρχαίοι
συγγραφείς, άρχόμεθα άπδ τοΰ ακρωτηρίου Πελωριάδος ή ΙΙελωρίδος, τδ όποιον έλαβε τδ
όνομα άπδ τοΰ Πελώρου, τοΰ πρωρέως τοΰ 'Αν
νίβα. Σήμερον τδ άκρωτήριον τούτο καλείται
Capo di Faro. Εγχώρια παράδοσις άναφέρει
δτι Ώρίων ό γίγας ρίψας βράχον παμμεγέθη εις
τήν θάλασσαν έσχημάτισε τδ άζρωτήριον τούτο
(Διόδωρ. Σικελ. 4, 85), έν ω έτέρα παράδοσις
λέγει (Στράβ. 1, 10), βτι Καρχηδόνιοι έλθόντες
ύπό τδν Πέλωρον εις τήν άκτήν ταύτην τής
Σικελίας καί ύπολαβόντες δτι έξηπατήθησαν
παρ’ αύτοΰ, τδν άπέκτειναν, μετ’ ού πολύ δμως
μαθόντες δτι άδίζως τδν ύπωπτεύθησαν, τώ άνήγειρον έν τή θέσει ταύτη μνημεΐον, δνομάσαντες
εις τιμήν αύτοΰ καί τδ άζρωτήριον. Ή περί
Ώρίωνος παράδοσις έμφαίνει τρανώτατα Οτι έν
τή θέσει ταύτη ύπήρχεν άρχαία τών Φοινίκων
άποικία. Μεσημβρινώς έκειντο τά ακρωτήρια
Δρέπανον, Άργεννον καί Κόκυνθος, έν ω
δυτικο-μεσημβρινώς τής παραλίας ταύτης υπο
τούς πρόποδας τοΰ γιγαντιαίου ήφαιστείου όρους,
τής Α’ιτνης, έκειτο ή Κατάνη, ή πλούσια καί
λαμπρά πόλις. Έν τή θέσει ταύτη έζήτουν οί
άρχαΐοι Αναμνήσεις τοΰ Όδυσσέως, δστις κατά
τινα παράδοσιν είχε προσορμισθή ένταύθα. Εις
μικράν έντεΰθεν άπόστασιν εύρίσζετο τό άκρωτήριον τής Σιφωνίας, σήμερον Capo di St.
Croco. Έπί τοΰ Ακρωτηρίου τούτου έκειτο ή
άρχαία καί περίβλεπτος τών Συρακουσών πό
λις, προ τής όποιας ήτο ή μικρά νήσος Όρτυγία. ή διά γεφύρας συνενωμένη πρδς τήν ξηράν.
’Ανατολικο-μεσημβρινώς τέλος τής νήσου εύρί-
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σκέτο τδ άζρωτήριον Πάχυνον, τό σήμερον
Capo Passaro καλούμενον.
Η μεσημβρινή
άζτή τής Σικελίας ολίγους μόνον φυσικούς είχε
λιμένας, καί ώς έκ τούτου καί αΐ ά-οικιαι εις
τδ μέρος τούτο ήσαν όλίγαι. Πρώτη παρουσι
άζεται ήμΐν ενταύθα ή τοΰ Όδυσσέως λαλου
μένη άκρα, σήμερον Capo di Castelnuovo,
ένθα κατ’ άρχαίαν παράδοσιν ό τοΰ Ααέρτου
υίδς άνήγειρε ναόν τή Εκάτη καί τή ΆθηναΈπί τής παραλίας ταύτης εύρίσκοντο αί άρχαϊαι άποικία·. Γέλα, Άζράγας, Μαζάρα, Σελινούς, Μαζάρη, έζτεινόμεναι μέχρι τοΰ άκρω
τηρίου Αιλυοαίου, σήμερον Capo Boeo. Παρά
τδ άζρωτήριον τούτο ήτο ό τάφος τής Κυμαίας
Σιβύλλης, καί ή πόλις Μαρσάλλα, φέρουσα μέ
χρι σήμερον τδ άρχαϊον όνομα καί όνομαστη
διά τδν οίνον της. 'II βόρεια τής Σικελίας
άκτή άπδ Δρεπάνου μέχρι Πελώρου είναι ή
περιέχουσα τούς καλλιτέρους λιμένας καί τάς
πλουσιωτέρας πόλεις, ών προεξάρχει δ Πάνορμος (Palermo), ή Σολόεις (Solunto), ή
Ίμέρα, αί θερμαί κτλ.
Ή Σικελία είναι νήσος ορεινή, καί τα όρη
αύτής είσί καί ύψηλά καί μεγάλα.
Ιό Ποσειδώνιον όρος, τδ παρά τήν Πελωριάδα
άκραν, τδ καί Πελώριον καλούμενο·?, έχει ύψος
3112 ποδών · έκτεινόμενον μέχρι τής Ιαορμίνης
εις τούς πρόποδας τής Αϊ'τνης, στρέφεται δυτικώς
πρός τήν βόρειον τής νήσου πλευράν καί άπολήγει εις τά Μαρώνεια όρη, ών ή σειρά φθάνει
μέχρις ’Ακράγαντος. Έτερον όρος ύπερκείμενον
τοΰ Πανόρμου είναι τδ Monte Pellegrino, ή
άρχαία Ειρκτή, υψους 3000 ποδών. Έπί τής
μεσημβρινής τής νήσου παραλίας έκτείνεται
σειρά δρέων, τδ πάλαι τά 'Ηραία όρη καλού
μενη. Μεμονωμένη δέ ύπεράνω τής Ανατολικής
τής νήσου πλευράς ύψούται ή χιονοσκεπής κο
ρυφή τής Αίτνης, 3313 πόδας ύπεράνω τής
έπιφανείας τής θαλάσσης, τδ μέγιστον τών έν
Εύρώπη ήφαιστίων. Τδ όρος τούτο έν Αρχαιό
τατη ήδη έποχή διήγειρε τήν προσοχήν ού μόνον
τών περιοικούντων λαών, άλλά καί τών κατοίκων
άπωτάτων χωρών. Ό ιστορικός Θουκυδίδης Ανα
φέρει βτι Απδ τής πρώτης άποικήσεως τών Ελ
λήνων έν Σικελία μέχρι τών ημερών του τρεις
μεγάλα·, συνέβησαν εκρήξεις τής Αίτνης, αίτινες
εις μεταγενεστέρους χρόνους συνεχώς έπανελήφθησαν.
Άφίνοντες κατά μέρος τούς άρχαιοτάτους
χρόνους τής Σικελίας καί μεταβαίνοντες εις τήν
ελληνικήν έποχήν έξετάσωμεν ήδη πότε κατά
πρώτον "Ελληνες άποικοι έπάτησαν τό έδαφος
τής νήσου. Ό Θουκυδίδης καί οί μετ’ αύτόν
ιστορικοί παραδέχονται δτι τούτο συνέβη κατά
τήν 8’1’ ήδη πρ. Χρ. εκατονταετηρίδα. "Οτε εις
Αρχαιοτάτην έποχήν έκ τών Ακτών τής Μικράς
’Ασίας ήλθον εις τήν Ελλάδα οί πρώτοι τής
, Ανατολής λαοί, εύρον αύτήν οικουμένην ύπδ
λαού έγχωρίου, λαού φιλησύχου 'έπιδιδομένου
εις τήν καλλιέργειαν εύφορων πεδιάδων καί μή
γνωρίζοντας έτι τάς ποικίλας τοΰ πολιτισμού
άνάγζας. Οί έξ ’Ασίας έλθόντες έδίδαξαν τώ
λαφ τούτφ τάς τέχνας καί έπιστήμας. Μετ’ ού
πολύ βμως φυλαί πολεμικοί ζαταοάσαι εις τήν
Ελλάδα έξεδίωξαν τοΰς ειρηνικούς κατοίκους
καί ήνάγκασαν αύτούς νά έγκαταλείψωσι τάς
εστίας των καί νά τραπώσιν εις άναζήτησιν νέας
πατρίδος. Συνέπεια δέ τών εισβολών τούτων
ήσαν αί άποιζίαι τών Αίολέων, τών Ίώνων καί
τών Δωριέων εις τήν Μικράν ’Ασίαν, αιτινες
συνέδεσαν έτι μάλλον τούς δεσμούς τοΰς ένοΰντας Μικράν ’Ασίαν καί Ελλάδα, καί έμύησαν
τούς Έλληνας εις τάς παραδόσεις, εις τούς μύ
θους καί εις τήν λατρείαν τής ’Ανατολής. Ώς
έκ τούτου καί αί 'Ελλήνιζα·, έν Σικελία άποι-
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ζίαι μετέσχον τού πολιτισμού τούτου τής Ανα
τολής. οπερ μαρτυρεΐται έζ διαφόρων Αρχαίων
μνημείων τής έποχής έκείνης, διατηρουμένων
μέχρι σήμερον έν τή νήσιυ, καί έκ διαφόρων
άλλων διδομένων. Ουτω π. χ. παρά τούς πρό
ποδας τής Αίτνης έλατρεύετο ό "Αδρανος έν τή
θέσει, έν ή 400 πρ. Χρ. έτη Διονύσιος ό πρεσβύτερος ίδρυσε τήν πόλιν ’Άδρανον (σήμερον
Aderno). Ό Άδρανος ήτο θεότης λατρευομένη
εις τάς καρποφόρους τοΰ Εύφράτου πεδιάδας
παρά τοΐς Άσσυρίοις καί Χαλδαίοις ύπδ τδ
όνομα Adar. Τδν θεόν τούτον οί Φοίνικες μετέφερον εις Σικελίαν. Γής φοινιζής έποχής ώς
καί τής έποχής τής πρδ τών 'Ελληνικών Αποι
κιών διεσώθησαν έν Σικελία καί τινα λείψανα
άρχαίων οικοδομών. Παρά τδ Σπάρανον μεταξύ
Ακρών καί Νότου σώζονται πέντε κολοσσιαίοι
λίθοι περιζυζλοΰντες θεμέλιά τινα αρχαίου οι
κοδομήματος, έφ’ ών ίχνη τινά φοινικικής επι
γραφής. ΙΙαρά τήν μικράν νήσον Vindicari πρδς
βορράν τοΰ ΙΙαχύνου ακρωτηρίου εύρίσκονται
επίσης έρείπια Αρχαίων οικοδομών, καλούμενα
σήμερον τά έρείπια τής πόλεως Μακάρας. Καί
τών λεγομένων Κυκλώπειων ή Πελασγικών τει
χών διεσώθησαν ίχνη διεσπαρμένα ανά τήν νή
σον, ών τά κυριώτερα είναι τά παρά τδ άρχαϊον
Κεφαλοίδιον (Cefalu). Είναι δε ταΰτα έρείπια
οικοδομήματος άποτελουμένου έκ δύο δωματίων
χωριζομένων ύπδ διαδρόμου μήκους 40 ποδών.
Καί τά λείψανα τών τειχών τού^Ερυζος άποδειζνύονται ώς έργα προελληνιζής έποχής καί
τούτο τοσούτω μάλλον, ζαθ’ οσον ό Σιζελιώτης
Διόδωρος Αναφέρει βτι Δαίδαλος ό Κρής περιετείχισε τδ όρος τοΰ Ερυκος.
Τρεις ήσαν οί λαοί, οίτινες έξ 'Ελλάδος όρμώμενοι έλαβον μόνιμον έν Σικελία κατοικίαν,
■ οί ’Αχαιοί, οί Ίωνες καί οί Δωριείς- δύο
δέ ήσαν αί έλληνιζαί πόλεις, έξ ής προ πάντων
απεστάλησαν αί Αποικία·., ή Χαλκίς καί ή Κό
ρινθος. Ή,έν Εύδοίφ Χαλκίς, άρχαία φοινι
κική άποικία, περιεΐχεν δλως ανατολικά στοι
χεία- διά Χαλκίδος διήρχοντο οί πρδς τάς χώ
ρας τής δύσεως όδευοντες, λαμοάνοντες τήν
διεύθυνσιν διά τής Βοιωτίας καί τού Κορινθιακού
κόλπου, καθότι δ διά τοΰ Μαλέα περίπλους καί
δύσκολος ήτο καί επικίνδυνος. Ή Χαλκίς,
πόλις εμπορική καί πλούσια ένεκα τών πλησίον
αύτής εύρισζομένων μεταλλείων, ήτο ή πρώτη
πόλις, ής οί κάτοικοι έπεχείρησαν έζδρομάς εις
χώρας άπομεμακρυσμένας. Ό ’Αθηναίος θεοκλής παραλαβών "Ιωνάς έζ Χαλκίδος καί Xά
ξιους τινάς ήλθεν εις Σικελίαν ζαί ίδρυσε παρά
τούς πρόποδας τής Αίτνης έν πεδιάδι εύφόρω
τήν πρώτην ελληνικήν τής Σικελίας άποικίαν
(έν έτει 735 πρ. Χρ.), ήν εις τιμήν τών οπαδών
του ώνόμασε Χάξον. 'Η πόλις αυτή κατέστη
ταχέως σημαντική καί εύδαίμων- Διονύσιος ό
πρεσβύτερος κατέστρεψεν αύτήν έν έτει 370
πρ. Χρ., ζαί οί κάτοικοι αύτής φυγόντες ίδρυσαν
ού μακράν νέαν πόλιν, τδ Ταυρομένιον (σή
μερον Taormina). Δεύτεροι εις Σικελίαν έλ
θόντες (κατά τδ 734 πρ. Χρ.) ζαί τάς Συρα
κούσας ίδρύσαντες ήσαν οί Δωριείς έκ Κορίνθου.
Παράδοσις τις άναφέρει περί τής άποικήσεως
ταύτης τά εξής. νΕζη έν Κορίνθφ άνήρ όνόματι Μελισσός, ού ό πατήρ "Αβρών, ’Αργείος,
ήναγζάσθη νά εγκατάλειψη τήν πατρίδα του καί
νά ζαταφύγη εις Κόρινθον ώς άναμιχθεις εις
τήν κατά τοΰ Φείδωνος, τυράννου τοΰ Άργους,
συνωμοσίαν τών Κορινθίων. ’Αρχίας ό ΈΙρακλείδης, πλούσιος καί ισχυρός κάτοικος τής Κο
ρίνθου, θελήσας ν’ άρπάση τδν υιόν τοΰ Μελισσοΰ Άκταίονα, ήλθεν εις ρήξιν πρδς τούς
οπαδούς τοΰ Μελίσσού, καθ’ ήν δ νέος ’Ακταίων
έφονεύθη.
0 πατήρ μετακομίσας τό πτώμα
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τοΰ υιού του εις τήν αγοράν έζήτει παρά τών
Κορινθίων βοήθειαν κατά τών φονέων άλλ’ ού
δείς έτόλμα ν’ άντιπαραταχθή κατά τοΰ ισχυρού
Άρχίου. Τότε ό πατήρ ριφθείς άπδ βράχου
έφονεύθη. Έπελθόντος δέ λοιμού έν Κορίνθφ
τδ μαντεϊον τών Δελφών έρωτηθέν άπήντησεν
ότι μόνον διά τής εξορίας τού φονέως τοΰ
’ ίζταίονος ήδύνατο νά έξιλεωθή ό παρωργισμένος
θεός. Ό ’Αρχίας, έννοήσας βτι δεν ήδύνατο τοΰ
λοιπού νά μένη έν Κορίνθφ παραλαβών οπαδούς
τινας άνεχώρησεν εις Σικελίαν, ένθα έκτισε τάς
Συρακούσας.
II. Περβάνογλοί.
Έν έπομίνφ τεύχει θέλομεν δημοσιεύσει καί εί
/.'j-iat τι·.ά; τών αρχαίων ελληνικών μνημείων τή; Σι
κελία; μετά αποσπασμάτων έζ τής περιηγήσεως τού
Γάλλου γεωγράφου Eliseo Reclus.
Σ. τ. Δ.

ΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥ
ΜΑΤΟΣ.
Το διά τής ζυμώσεως ζαί άποστάξεως ζερδαινόμενον οινόπνευμα δέν είνε καθαρόν προϊόν,
άλλά περιέχει κατά τάς έξ ών παράγεται ούσίας
μάλλον ή ήττον σημαντικός ποσότητας άκαθαρσιών, αιτινες γεννώνται κατά τήν ζύμωσιν ζαί
άτελώς μόνον άπομαζρύνονται έάν δέν ληφθώσι
τά κατάλληλα μέτρα κατά τήν παρασκευήν.
Αί Ακαθαρσία·, αύται, άςπερ δ χημικός κατα
τάσσει εις τήν τάξιν τών Αλκοολικών (πνευμα
τωδών) ούσιών, Απαντώσι ζαί έν τφ δί υδατος
ήραιωμένφ οίνοπνεύματι, οπερ πωλείται κοινή
ώς ράχη, χαΟάπερ ζαί έν τοΐς οίνοις τοΐς νοΟευομένοις διά τούτου, ζαί έν τφ μεγάλφ πλήθει
τών ποικίλων Αρωματικών ποτών, ών κύριον
στοιχεΐον είνε τδ οινόπνευμα.
Αί δηώσεις αί έκ τής χρήσεως, τής ραζής
προςγινόμεναι, Αποδίδονται γενικώς τώ οίνοπνεύματι, βπερ επιβλαβέστατα έπενεργεΐ έπί τε τοΰ
σώματος ζαί τού πνεύματος. ’Αλλά μάλλον ή
το καθαρόν οινόπνευμα έπάγουσι τούς φυσικούς
καί ψυχικούς λοιμούς τά δευτερεύοντα παραγόμενα τής ζυμώσεως, ατινα λυμαίνονται τούς Ομί
λους τών ραζο-οίνοποτών καί έκάστοτε έκεΐ
παρατηρούνται, οπού Ακάθαρτον οινόπνευμα πω
λείται έλευθέρως ύπδ Ασυνειδήτων εμπόρων.
Κατά τάς έρεύνας τοΰ Dujardin-Beaumetz
τό έκ τοΰ οίνου παρασκευαζόμενον ποτδν — τδ
κοινώς κονιάκ — είνε τδ σχετικώς άβλαβέστατον, έν φ τδ έκ γεωμήλων έξασζεΐ έπί τοΰ
οργανισμού τάς έπιβλαβεστάτας συνέπειας καί
ένταύθα συμφωνοΰσι ζαί αί στατιστικαί Απο
δείξεις, βτι τά ύπδ τήν επιρροήν τοΰ οινοπνεύ
ματος γινόμενα -κακουργήματα είνε συχνότερα έν
χώραις ένθα σχεδόν άποκλειστιζώς πίνεται οινό
πνευμα έκ γεωμήλων, σπανιώτερα δέ έν έκείναις,
έν αίς χάρις τή υπέρ αύτών έξαιρέτως μεριμνώση φύσει είνε δυνατή ή έξ οίνου παρασκευή
τοΰ οινοπνεύματος.
Γερμανός φυσιοδίφης όνόματι BROCKHAUS
ήρεύνησεν έφ’ έαυτοΰ τήν ένέργειαν τών ουσιω
δών μιασμάτων τού έκ γεωμήλων οινοπνεύματος,
ΐνα Ακριβώς όρίση τήν έπίδρασιν αύτών έπί τοΰ
σώματος τοΰ Ανθρώπου. Τδ πρώτον οινοπνευ
ματώδες δηλητήριον, οπερ έδοκίμασεν ήτον δ
λεγόμενος όξυγονοΰχος αιθήρ (AYS.AYO). Δέκα
σταγόνες τοΰ δευτερεύοντος τούτου προϊόντος τής
ζυμώσεως συναναμιγνύμεναι, μεθ’ έκατδν γραμ.
υδατος έχουσι γεΰσιν άηδή καί καυστικήν. Καί
τδ δδωρ δέ τδ κατόπιν πινόμενον Αδυνατεί νά
έξαλείψη τήν κακήν ταύτην γεΰσιν, ήπερ αμέσως
τά κατόπιν ίποντα, ισχυρός βήξ, αίσθημα άσφυ-

ΕΣΠΕΡΟΣ.

52
ξίας, ναυτία, κεφαλαλγία καί έντεταμένοι παλμοί
τής καρδίας. ’.Αλλά μετά μίαν ώραν πάλιν
εξαφανίζονται τά συμπτώματα ταΰτα τοΰ δηλητηριασμοΰ. ’Επειδή δέ τδ πνευματώδες τοΰτο
προϊόν αναπτύσσεται εν μικρά βεβαίως ποσότητι
καί έν νεαροί; και μόλις άποζυμωθεΐσιν οΐνοις,
δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν οτι ή μεθυστική
δύναμις τών νεαρών οίνων προέρχεται έκ τοΰ
δηλητηρίου τούτου.
Καί άλλαι δμοιαι
και συγγενείς τω οξυγονούχω αίθερι ενώσεις
ένεργοΰσι κατά τον αύτόν
τρόπον. Διά πολυπληθών
πειραμάτων άπέδειξεν
ό Bbockhaus δτι τό
ακάθαρτον έκ γεωμήλων
οινόπνευμα πολύ ενεργητικώτερον επιδρά έπι
τοΰ ανθρωπίνου όργανισμοΰ ή τό άγνόν οινό
πνευμα, δπερ έχει τύ
πον AjYsOT. Κατά τά
έκ τής καταχρήσεως
πνευματωδών ποτών ίδια
δέ τής ρακήςκαί τώντοιούτων προερχόμενα νο
σηρά φαινόμενα αποδεί
χνονται αληθείς απασαι
αί παρατηρήσεις τοΰ
Bbockhaus, άς έποιήαατο έφ’ έαυτοΰ. Τά
όργανα ατινα 'ισχυρότα
τα προσεβλήθησαν νοσοΰσι καί ταχύτατα παρά
τοΐς φιλοπόταις, οΐτινες
κατ’ άρχάς πάσχουσι
κατάρρουν τοΰ φάρυγγος,
τοΰ λάρυγγος καί τοΰ
στομάχου, έφ’ δ καί αι
πληθώραι τοϋ αίματος
έν τή κεφαλή γίνονται
διαρκείς καί έπι τέλει
επέρχεται γενική άδυναμία τών μυώνων καί
κατάπτωσις τών διανοη
τικών δυνάμεων.
Τά φαινόμενα τή:
έκ τών πνευματωδών
ποτών νόσου ταχύτατα
καί σφοδρότατα έπέρχονται μετά τήν κατάχρησιν φαύλου οινοπνεύ
ματος. Άλλά καί αύτή
ή έκμετρος χρήσις άγνοΰ οινοπνεύματος, ώς
τοΰτο έν τω ζύθω καί
τφ οΐνω έμπεριέχεται, προξενεί μετά καιρόν
βαθείας βλάβας έν τή ύγιεία καί δή τόσον ταχύτερον δσον μείζων εΐνε ή ποσότης τοΰ οινο
πνεύματος τοΰ ένυπάρχοντος έν τοΐς ποτοΐς.
’Εντεύθεν επεται δτι τά μεθυστικά ποτά,
απερ εΐνε αδύνατον πλέον ν’ άποσκορακισθώσιν,
δέον ν’ άφίενται είς πώλησιν έν δσον οίόν τε
άολαβεΐ μορφή καί πρό παντός άπηλλαγμένα
δηλητηρίων, ατινα γεννώνται καθ’ δν καιρόν
γίγνεται ή ζύμωσις. 'Όταν δέ αί είς τήν άπόλαυσιν τοιούτων πνευματωδών ποτών αναγκα
ζόμενα·. τάξεις τοΰ λαοΰ πίνωσιν αύτά έπίσης
καθαρά καθώς καί ό εύπορων τον κάλλιστον
οίνον, καί δταν άφ’ έτέρου κατορθωθή ή μετά,
μέτρου άπόλαυσις αύτών διά νομοθετημάτων καί
διδασκαλίας, τότε τό καθαρόν οινόπνευμα θά
θεωρήται, ώς οίνος τοΰ πτωχού καί ώς τό ύπό
τινας έπόψεις δυςκόλως άντικαθιστίμενον διε

ι

γερτικόν μέσον διά τον σωματικώς ύποβαλλόμενον εί; σκληρά: καί επιμόχθους εργασίας.
Καί ή μέν έπιστήμη οφείλει νά γνωρίση κάλλιαν
τάς δηλητηριώδεις ουσίας τοΰ οινοπνεύματος, ή
δέ περί τήν παρασκευήν αύτοΰ τέχνη δέον ν’ άπομακρύνη αύτά: έκ τών πνευματωδών ποτών,
έν ω άφ’ έτέρου ή πολιτεία οφείλει νά έμποδίση
τό έμπόριον τοΰ ακαθάρτου οινοπνεύματος.

ΓΙΤΛΗ ΟΡΟΘΕΤΙΚΗ ΕΝ ΤΟΓΚΙΝΩυ

ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΤΟΓΚΙΝΟΥ.
(Μετά δύο εικόνων.)

Τό Τογκΐνον (Tongking), καθ’ ού οί Γάλλοι
άπλοΰσιν ήδη τάς χεΐράς των, είναι έν έκ τών
πρφην ανεξαρτήτων κρατών, έξ ών σήμερον άποτελεΐται ή αύτοκρατορία τοΰ Άνάμ. Οί Κινέζοι
δνομάζουσι τό Τογκΐνον Γιαο-χοΰ, ήτοι χώραν
ελώδη, καί τούτο ένεκα τών πολλών αύτής πο
ταμών, ών ό επισημότερος είναι ό καλούμενος
Σόγκας, δστις κατά τάς έκβολάς του σχηματίζει,
ώς δλοι οί ποταμοί τής απώτατης Ινδικής,
άπέραστον δέλτα, διαχωριζόμενον υπό χιλιάδων
νήσων. Καθαράν άντίθεσιν πρός τδ πολύυδρον
Τογκΐνον αποτελεί τδ μεσαΐον τών τριών κρατών,
τών άπαρτιζόντων τδ Άνάμ, ή Κοχιγζίνα, ήτις
καί επαρχία 'Υέ καλείται. 'Η έπαρχία αυτή
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στερείται εντελώς ποταμών. Τδ μεσημβρινώτερον μέρος τοΰ Άνάμ είναι ή έπαρχία Σαϊγών,
ήτις έν παλαιοί; χάρταις όνομάζεται Καμβότσα,
ώς αποτελούσα προ τής κατακτήσεως τής σή
μερον άρχούση; δυναστείας μέρος τού βασιλείου
τούτου. ΤΙ αύτοκρατορία τοΰ Άνάμ, δπως είναι
σήμερον κατηοτισμένη, χρονολογείται από τοΰ
έτους 1802. Ό άριστος λιμήν τοΰ Σαϊγών,
οστις μετά τετραετή πόλεμον παρεχωρήθη έν
έτει 1862 τή Γαλλία,
έπρόκειτο νά λάοη με
γάλην έμπορικήν σημα
σίαν, έάν ή Γαλλία ζατώρθου νά σχηματίση
πρός τό μέρος έκεΐνο τήν
μεγάλην έμπορικήν όδόν
καί νά καταργήση τους
υπέρογκους φόρους, οΐ
τινες είχον έντελώς κα
ταστρέψει τό κατ’ εύθεΐαν έμπόριον μεταξύ
τής βορείου Βιρμανίας
καί τοΰ Σαϊγών. Τό
Σαϊγών δέν είναι πόλις,
οΐαν οί Εύρωπαΐοι ήδύ
ναντο νά φαντάζωνται
αύτήν, καθότι μόλις απο
βιβαζόμενος τις βλέπει
έπι τή; δεξιάς όχθης
τοΰ ποταμού είδος οδού,
χωριζομένης κατά δια
στήματα άπό μέρη κε
νά. Αί οίκίαι, ώς έπι
το πλεϊστον ξύλιναι, κα
λύπτονται ύπό φύλλων
φοινίκων· δλίγαι μόνον
είναι λιθόκτιστοι. Χι
λιάδες λέμβων καί άκατίων είσί προσωρμισμέναι παρά τήν όχθην ζαί
σχηματίζουσιν
είδος
πλευστής πόλεως έν
σμιζριυ.
Οί κάτοικοι
τού Άνάμ άνήζουσιν είς
τήν μογγολικήν φυλήν
καί είναι μικροί τδ ανά
στημα· τδ δέρμα αύ
τών είναι χρωματισμού
κιτρινωπού άπό τοΰ έλα
φροΰ κίτρινου χρώμα
τος τοΰ κηρίου μέχρι
τού βαθυτέρου τοΰ μαωνίου. Οί Άναμΐται εί
ναι αγένειοι μέχρι τού
τριακοστού τής ήλικίας
των έτους, άλλά καί
τότε πάλιν αί τρίχες των
είναι αραιαι. Καλύπτουσι τήν κεφαλήν των
οια κινεζικού μανδηλίου, δεδεμένου έν εΐδει
σαρικιού· αί κατώτεροι τάξεις βαίνουσιν ασκε
πείς. ΤΙ ενδυμασία των σόγκειται έκ χιτώνος,
εκ περισζελίδων κατά τόν κινεζικόν τρόπον καί
έξ ερυθρών πέδιλων. Καί τοιαύτη είναι ή ένδυμασία τών πλουσίων ζαί εύγενών ό λαός
δμως, οί χωρικοί ζαί οί ναΰται, δέν κα
λύπτονται ή διά τεμαχίου ύφάσματος προσδεδε
μένου περί τήν δσφύν· έννοεΐται δτι τά παι
διά είναι ώς έπι το πλεϊστον έντελώς γυμνά.
’Ολίγον διαφέρει ή ενδυμασία τών γυναικών άπό
τής άνδρών οί χιτώνες ζαί αί περισζελίδες τών
πλουσιωτέρων γυναιζών είναι έκ μεταξωτού
ύφάσματος. Μεγάλη είναι ή μανία τών Άναμιτισσών διά τά κοσμήματα, τά όποια φοροΰσιν
περί τόν λαιμόν, είς τούς βραχίονας, είς τήν
κεφαλήν ζαί είς τοΰ; πόδας, αί πλουσιώτεράι

Άρ. 52.

15 27 Ιουνίου 1883

έκ χρυσού ζαί άργύρου, αί πτωχότερα·, εξ ύελου.
Έπι'τηδειότατοι είναι οί χρυσοχόοι παρά τοΐς
Άναμΐται; καί ή έργασία των είναι κατά πολύ
άνωτέρα τής τών ’Ινδών καί Αράοων.
Μεγάλην καταοάλλουσιν οί Άναμΐται φρον
τίδα είς περικόσμησιν τών τάφων, οΐτινες κεχρωματισμένοι διά ζωηρών χρωμάτων ιαρέχουσι
θέαν δλως πρωτότυπον τούναντίον δι αί οίκίαι
των είναι άθλιαι καί κακώς έζτισμεναι, άποτελούμεναι έξ ισογείου
μόνον πατώματος και
κεκαλυμμέναι δια στέ
γης, ήτις φθάνει μέχρι
του έδάφους σχεδόν.
Τοΰτο καθιστά τάς οικίας
είς άκρον σκοτεινός, άλλ’
εμποδίζει καί τάς α
κτίνας τοΰ ήλιου νά τάς
θερμάνη υπερβαλλόντως.
Πρό τής εισόδου τών
οικιών καί αύτών έτι
τών πτωχοτέρων καλυ
βών είσί συσσωρευμένα
έν άγγείοις άνθη διά
φορα ζαί χόρτα, πρό
πάντων δέ είδος θάμνου
όμοιάζοντο; τήν μυρ
σίνην, ου οί κλάδοι εί
ναι περιπεπλεγμένοι είς
τρόπον, ώστε σχηματίζρυσι ποικίλα κινεζικά
στοιχεία.
Περί τού δημοσίου
και κοινωνικού βίου τών
Άναμιτών ολίγα μόνον
δύναται τις νά εΐπη.
Πρό τοΰ μετά τής Γαλ
λίας πολέμου έλάμβανον
χώραν παρά τό Σαϊγών
μεγάλαι ίπποδρομίαι καί
θεατρικαί παραστάσεις.
"Ολως πρωτότυπος διασζέδασις ήτο τό γιγαντιαΐον ζατρίζιον, τδ ό
ποιαν έπαίζετο διά ζώντων πεσσών έν έκτεταμένη παρά τδ φρούριον
τής πόλεως πλατεία.
Τήν θέσιν τών πεσσών
|
τού ζατρικίου κατεΐχον
άνθρωποι ποικιλοχρόως
______
ένδεδυμένοι.
_ Ό χαρακτήρ τών Άναμιτών είναι έν γένει ή
συχος καί αγαθός· τούτο
άποδεικνύεται καί έκ τής
κυριωτέρας αύτών δια
σκεδάσεις, ήτις είναι ό περίπατος. Καλλιέργεια
ορυζίου καί περίπατος, ιδού ή ένασχόλησις τού
Αναμίτου. Εις τινα μέρη καλλιεργείται καί τδ
ζακχαροκάλαμον καί ό βάμβαξ, δστις είναι χρώ
ματος πρασίνου.
Τό πολίτευμα τής αύτοκρατορία; τοΰ Άνάμ
είναι τδ δεσποτικόν· ό αύτοκράτωρ δμως δέν
είναι αρχών άπόλυτος, διότι έχει παρ’ αύτώ
συμβούλων, μεθ’ ού συσκέπτεται περί τών πρα
γμάτων τού κράτους. Ό ήγεμών τοΰ Άνάμ
είναι εις τών πλουσιωτέρων ήγεμόνων τής Ασίας
ως καταγινόμένος είς τό έμπόριον, καί κατέχω·?
την πρώτην μεταξύ τών μεγαλεμπόρων θέσιν.
Οσάκις εμφανίζεται είς τάς οδούς τής πρωτευουσης του παρακολουθεΐται ύπό μεγάλης συνο
δείας· προηγούνται έζάστοτε δύο ζήρυζες άγγελλοντες μεγαλοφώνως τήν άφιξιν τοΰ ήγε
μόνος· κατόπιν έρχονται μανδαρίνοι έπιβαίνοντες
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ίππων και ελεφάντων καί κατόπιν ό αύτοκράτωρ
αύτδς περικυκλούμενος ύπό πολλών υπηρετών
κρατούντων μεγάλα άλεξήλια. Είς τάς οδούς,
δθεν διέρχεται ό άρχων, ό λαός πίπτει πρη
νής· ένίοτε δμως έπιτρέπεται καί νά τόν πλησιάση τις δταν έχη νά τω έγχειρίση αναφοράν. Έν
τοιαύτη περιπτώσει πρέπει νά κράτη μεταξύ τών
χειλέων πράσινον φύλλον. Τδ έθιμον τούτο
πηγάζει έξ άφελούς τίνος άρχαία; παραδόσεως,

έν Άνάμ ό μικρός αριθμός τών οικογενειακών
ονομάτων τεσσαράκοντα μόνον είναι τά ονόματα
ταΰτα, είς ά προστίθενται άλλαι όνομασίαι λαμβανόμεναι είτε έζ τών ιδιοτήτων τών φερόντων
αύτάς, είτε έκφράζουσαι εύχάριστόν τι ή καί
αποδιδόμενα·. εί; τά; ώρα; τοΰ έτους ή καί εί;
φυσικά τινα φαινόμενα. Π αντί έπιτρέπεται
ν’ άλλάζη τδ όνομά του, άλλ’ είναι αύστηρώς
άπηγορευμένον νά λάοη τδ όνομα φίλου του ή
καί γνωστού τινο; προ
σώπου, δπερ θεωρείται
προσβολή. Κατά τοΰτο
αι ιδεαι τών Άναμιτών
είναι δλω; διάφοροι τών
ήμετέρων.
Έκ τών δύο εικό
νων, δι ών συνοδεύομε·?
τδ παρόν άρθρο·?, ή μέν
παριστα μίαν τών πυ
λών, τών άποτελουσών
τά μεταξύ Τογκίνου καί
Κίνας σύνορα. ΤΙ -ύ
λη αυτή εύρίσκεται με
ταξύ Λογγ-Σών καί
τής κινεζική; έπαρχία;
Κουάν-Σί. ΊΙ δέ έτέρα
είκώνπαριστα τύπου; τοΰ
λεγομένου στρατού τής
Μελαίνης Σημαίας”.
Οί όπλΐται ούτοι, οΐτι
νες έπετέθησαν κατά τών
Γάλλων καί ών θύμα
επεσεν ό γενναίος πλω
τάρχης Τ’ιβιέρης, είναι
οί ύπολειφθέντες έκ τών
άρχαίων κινεζικών αν
ταρτών, τών Ταϋπίγγων,
οΐτινες μετά τήν εντε
λή αυτών έξόντωσιν έν
Κίνα κατέφυγον είς Τογ
κΐνον, ένθα ζώσιν έκ τής
ληστείας καί πειρατίας.
Ο όπλισμδς αύτών συ
νίσταται είς είδος θώρακο; ισχυρού καί εί;
μακρόν δόρυ, καταλήγον
είς αιχμήν τετράγωνον.
Τδ ζαθαρώ; άναμΐτικον
δόρυ διαζρίνεται έκ τού
του, δτι έχει τήν αι
χμήν πλατείαν έν εΐδει
μαχαίρα; διστόμου.

Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΙΙΣ ΜΕΛΑΙΝΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ.

ήτι; αναφέρει δτι δυστυχής τις, άποδιωκόμενος
ύφ’ δλων τών άνθρώπων, έλαβεν είς τδ στόμα
του φύλλον πράσινον, δυνάμει τοϋ όποιου ήδυνήθη νά έζπέμψη κραυγήν, είσαζουσθεΐσαν παρά
τού ούρανοΰ.
Ό νΰν αύτοκράτωρ τοΰ Άνάμ έχει μίαν νό
μιμον σύζυγον, ήν έξελέξατο δι’ αύτόν ή μήτηρ
του ζαί ήν έπισήμως άνεκήρυξεν αύτδς ένώπιον
τής γερουσίας ώς σύζυγόν του. Έν τοΐς άνακτόροις δ αύτοκράτωρ υπηρετείται μόνον ύπδ
γυναικών, δέχεται δέ έν ώρισμέναι; ήμέραι;
τούς κυριωτέρου; τών υπαλλήλων του, μεθ’ ών
συνεργάζεται.
Ό ήγεμών τοΰ Άνάμ άναβαίνων έπι τοΰ
θρόνου, οφείλει κατά τόν νόμον νά άλλάζη τδ
όνομά του. Ό νΰν αύτοκράτωρ Τύ-δύκ (Τίϊdiic) έλέγετο πρότερον Χαούγκ-γκιάμ. ΤΙ μή
τηρ αύτοΰ καλείται Θί ή Θίμ. Περίεργος είναι

ΜΙΧΑΗΛ Ο ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ.
'Ιστορικόν διήγημα.
(Συνέχεια καί τέΐ.ος.)

Έν τω μεταξύ άγγελιαφόροι ήρχοντο έκ τής
πόλεως συνεχείς, δπω; φέρωσι τω αύτοκράτορι
τδ εύφρόσυνον άγγελμα καί λάβωσι τήν γενναίαν
άμοιβήν, ήν προσεδόκουν έκ τής γενναιοδωρίας
τοΰ Παλαιολόγου. Πλήν ό Ιίαλαιολόγος δέν
εΐχεν άνάγκην έπιβεβαιώσεως · ήδη τω πρώτω
άγγελιαφόρω έπίστευσεν άνεπιφυλάκτως. Τοιοΰτος είναι πάντοτε ό άνθρωπος· δέν ζητεί έπικύρωσιν είδήσεως, ήν διακαώς ποθεί νά μάθη
καί ήν πρό πολλοΰ μετ’ ανυπομονησίας περι
μένει.
Έν τή μεγάλη αύτοκρατοριζή σκηνή ήτο
συνηγμένον τδ πολεμικόν συμβούλιο·?· έκεΐ έπι
παρουσία τών μεγιστάνων ζαί τών αρχηγών τών
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διαφόρων στρατιωτικών σωμάτων άνήγγειλεν ό
αύτοκράτωρ μετά φωνής συγκεκινημένης και
μετά δακρύων τήν μεγάλην εΐδησιν.
— Και ήδη, είπε καταλήγων, άς ετοιμασθώμεν νά είσέλθωμεν εις τήν πόλιν, έξ ης
έπί τοσοΰτα έτη διετελοϋμεν έξόριστοι. "Απας
ό στρατός δέον νά σονοδεόση μετ’ άναπεπταμένων σημαιών τδν βασιλέα είς τήν πόλιν.
Οί παριστάμενοι στρατηγοί ύψωσαν τά ξίφη
των είς σημεΐον υποταγής καί παρατεταμεναι
κραυγαί αντηχούν εν τή απηνή·
Πολλά τα
έτη, Παλαιολόγε! Πολλά τα ετη!
0 ενθου
σιασμός ήτο γενικός.
”Εν τινι γωνία τής σκηνής έκάθητο μόνος
εις τών πιστοτέρων τοΰ ΙΙαλαιολόγου δπαδών,
ό Θεόδωρος Τορνίκης, άνήρ δγδοηκοντούτης,
δστις δέν συνεμερίζετο τήν γενικήν χαράν, άλλ’
έμενε σιωπών καί έσειε τήν λευκότριχα αύτοΰ
κεφαλήν.
Ό Παλαιολόγος τδν είδε— Πώς, Τορνίκη; τώ είπε πλησιάζων αύτόν.
Τί σημαίνει τδ μελαγχολικόν τοΰτο πρόσωπον
έν μέσω τής γενικής χαράς; Άνεζτήσαμεν, 1 ορνίκη, τήν άρχαίαν ήμών πρωτεύουσαν, ζαί σΰ
είσαι περίλυπος;
— Βασιλεύ! άπήντησεν ό πρεσβύτης στενάζων, μή μέ θεώρησης κακών μάντιν άλλά προ
αίσθημα μέ ζατέλαβεν ανεξήγηταν καί δειλία
μεγάλη.
— Μή ό ατρόμητος Τορνίκης έγνώρισέ ποτέ
τί έστι δειλία; είπεν ό αύτοκράτωρ μειδιών.
— Καί δμως, βασιλεύ, άπεζρίθη πάλιν ό
γέρων, δέν δύναμαι ν’ άποσείσω τό αίσθημα
τοΰτο τής δειλίας. Σέ βλέπω, άναζτα δαφνο
στεφή, ισχυρόν έπί τοΰ άρχαίου θρόνου τής
Κωνσταντινουπόλεως· βλέπω πραγματοποιημένον
τδ ώραιότερον τών δνείρων ήμών — καί δειλιώ.
Φοβούμαι τήν έν τή πρωτευούση διαμονήν σου,
φοβούμαι τήν πεποίθησιν ταύτην, ήτις παρακο
λουθεί τάς μεγάλας, τάς άνελπίστου; νικάς, φο
βούμαι τήν απραξίαν τοΰ στρατοΰ. Καθ δλας
τάς έκστρατείας έν Ήπείρφ ζαί έν Άσίφ ό
στρατός σου ήτο στρατός ηρώων. Θά μείνη
τοιοΰτος καί περαιτέρω, άφ’ ού γευθή τού άβροδιαίτου καί δκνηρού έν τή πρωτευούση βίου;
Θά δύναται καί εις τδ μέλλον ν’ άντιμετωπίση
τδν έχθρόν, άφ’ ού ήδη επαναπαυόμενος είς τάς
δάφνας του νομίζει εαυτόν άήττητον; Έρχεται
έξ ’Ασίας έχθρδς φοβερός, φυλή πολεμική καί
Ισχυρά. Τών ερίδων καί τής διχονοίας τών χρι
στιανών επωφελούμενος ό έχθρδς ούτος θ’ άφήση
τά άγρια αύτού κρησφύγετα καί δίκην λύκων
θά είσβάλη είς τήν Εύρώπην. Τις θ’ άντιστή
κατά τοΰ χειμάρρου τούτου; Ί ίς θά θέση φραγμόν
είς τάς κατακτητικός αύτοΰ ορέξεις; "Q βασιλεύ,
ή εύκολος νίκη, ήν σήμερον νικώμεν, πολΰ πολΰ
θά μάς κοστίση αίμα!
Ό Τορνίκης ώμίλει ώς προφήτης έμπνεόμενος· δ όφθαλμός του είχε τδ άκίνητον έκεΐνο
καί ήρεμον βλέμμα, τδ όποιον φαίνεται δτι δέν
ανήκει είς τδν κόσμον τούτον, άλλ’ δτι μετεω
ρίζεται είς σφαίρας ύψηλοτέρας, είς κόσμον άλλον
Σιωπηλοί ίσταντο περί τδν πρεσβύτην οί
παρόντες καί ήκουον τοΰς λόγους τούτους, οΐτινες ώς θρήνος πένθιμος, ώς νεκρώσιμος ωδή
άντήχει έν μέσφ τής γενικής άγαλλιάσεως.
Ό Παλαιολόγος έλαβε τήν χεΐρά τοΰ γέροντος. Ούτος δέ έγειρόμενος αίφνης και προσηλών έπί τοϋ αύτοκράτορος τδ βλέμμα του
έψιθύρισεν ■
— Ω! δύστηνε πόλις τοΰ 'Αγίου Κωνσταν
τίνου! Ταλαίπωρε οίκε τών Παλαιολόγων!
Αίφνης ήγειρε τάς χεΐράς του καί μετά
άγριας φωνής έπεσε κατά γής. “Εδραμον πάντες
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είς βοήθειάν του, τδν άνήγειρον . . . ό γέρων
ήτο νεκρός! . . .
Τδ στρατόπεδον ήτο είς κίνησιν δραστήρια»;
έγένοντο αί ετοιμασία·, πρδς άναχώρησιν· άνυπομόνως δέ έπεριμένετο τδ σημεΐον, τδ όποιον
έμελλε νά δοθή άπδ τής αύτοκρατορικής σκηνής.
Τέλος τδ σημεΐον τοΰτο έδόθη.
Έπί πολυτελώς διεσκευασμένου λευκού ίππου
ιππευεν ό αύτοκράτωρ Παλαιολόγος, άκολουθούμενο; ύπδ λαμπράς συνοδείας στρατηγών και
αύλικών. Εΐποντο τά διάφορα σώματα τού στρα
τού μετά τών χαρμοσύνως είς τον πρωινόν άέρα
κυματιζουσών σημαιών. Γδ πρόσωπον τού αύτο
κράτορος άπήστραπτεν άπό χαράς. Είχε φθααει
είς τδ τέρμα τών έλπίδων καί τών πόθων του,
καί έπάτει ήδη τδ 'ιερόν έδαφος τής άρχαίας
βυζαντινής πρωτευούσης. Πάντες οί κόποι, πάν
τες οί κίνδυνοι είχον λησμονηθή· είχον λησμονηθή
καί αί μακραί, ζοφερά! ήμέραι τής έξορίας, αύτής
άκόμη τής προσφάτου προφητείας τοΰ γέροντος
Τορνίκη ούδείς πλέον άνεμιμνήσκετο. Τά πάντα
είχον σβεσθή απέναντι τής λαμπράς τοΰ ένεστώτος αίγλης· τδ παρελθόν έκειτο λησμονημένον· περί δέ τοΰ μέλλοντος ούδείς άνησύχει
έν τοιαύτη χαρμοσύνφ ώρα.
Καί ή φύσις αύτή έφαίνετο ώς συμμεριζομένη τής γενικής άγαλλιάσεως, διότι ήτο μία
τών λαμπρών έκείνων τοΰ θέρους ήμερών, αΐτινες παρά τάς δχθας τοΰ Βοσπόρου είναι το
σοΰτον τερπναί, τοσοΰτον μαγευτικαί.
Ό βλέπων τδν όδοιποροΰντα έκεΐνον στρατόν
άμέσως ήδύνατο νά έννοήση βτι δέν ήτο έκστρατεία άλλά θριαμβευτική πορεία, έξ έκείνων,
ας όλίγοις δέδοται στρατοί; νά έπιχειρώσιν.
Οί στρατιώται δέν έβάδιζον, επέτων τα δπλα
των, τά στίλβοντα ύπδ τάς ζωηράς τοΰ ήλιου
άκτίνας, δέν ήσαν σήμερον όργανα καταστροφής
καί φόνου, άλλ’ ώς διακόσμησίς τις, παρέχουσα
τή βλη εικόνι έτι μεγαλέίτερον γόητρον. 'Η
άνυπομονησία νά είσέλθωσιν είς τήν πάνσεπτου
μητρόπολιν είχε καταλάβει δλων τάς καρδίας ■
όλων τά βλέμματα ήσαν έστραμμένα πρδς τήν
πόλιν τών δνείρων καί τών πόθων μυριάδων
άνθρώπων.
Τέλος έν καμπή τής όδοΰ ένεφανίσθη ένώ
πιον τών έκθαμβων οφθαλμών των έν ολη τή
μεγαλοπρεπείς της ή έπτάλοφος μεγαλόπολις.
Τόσον μεγαλοπρεπές ήτο τδ θέαμα τοΰτο ώστε
ζαί ό Παλαιολόγος ζαί οί δπαδοί του αύθορ
μήτως άπεκαλύφθησαν καί άνέπεμψαν ένθουσιώδεις άνευφημίας. ’Ενώπιον αύτών έξετείνοντο
οί έπτά λόφοι τής πόλεως ώς επτά σταθμοί πα
ραδείσου, καί πρδ τών ποδών αύτών έστιλβον
τά ώραία καί κυανά τού Βοσπόρου κύματα.
ΊΙ συνοδεία είχε φθάσει είς τήν ' χρυσήν
πύλην”, ένθα πρδς υποδοχήν τοΰ αύτοκράτορος
ΐστατο ό Στρατηγόπουλος μετά τών ιππέων του.
"Αμα ίδών τδν πιστόν αύτοΰ στρατηγόν ό Παλαιολόγος κατήλθε τοΰ ίππου καί πλησιάσας τον
άσζεπή περιμένοντα Στρατηγόπουλον ήσπάσθη
αύτδν τρις ένώπιον ολοκλήρου τοΰ στρατού καί
τω έψιθύρισεν είς τδ ούς·
— ’Αλέξιε, σ’ εύχαριστώ!
Ό Στρατηγόπουλος ούδέν άπήντησεν άλλά
κύψας έλαβε τήν χεΐρά τού ήγεμόνος του καί
τήν ήσπάσθη μετά βαθείας συγκινήσεως. Ύπδ
τήν πύλην ΐστατο τήν λαμπράν αύτού φορών
στολήν καί έν μέσφ πολλών ιερέων ό μητρο
πολίτης Κυζίκου, Γεώργιος ό Κλείδας, βστις
κρατών εικόνα τής Παναγίας έν χερσίν έστη
πρδ τοΰ αύτοκράτορος καί τφ προσέφερεν αύτήν
πρδς άσπασμόν.
Καθ’ ήν δέ στιγμήν δ Παλαιολόγος άνέβη
πάλιν έπί τοΰ ίππου, βπως έξακολουθήση τήν
έντδς τής πόλεως πορείαν, προσήλθεν αύτφ ό

[Άρ. 52.

1527 ’Ιουνίου 1883.

Κουτριτζάκης, ό μικρόσωμος τών έθελοντών άρ
χηγός. κρατών έν χερσί ζεΰγος χρυσών πέδιλων
καί αύτοκρατορικήν καλύπτραν.
— Βασιλεύ, είπεν ό Κουτριτζάκης γονατίζων
ένώπιον τού άνακτος, πρδ μικρού είς τών στρα
τιωτών μου εύρε παρά τήν όχθην τά σύμβολα
ταΰτα τής αύτοκρατορικής έξουσίας, τά όποια
άπέθεσεν ό έκ τών άνακτόρων κρύφα άναχωρήσας
Βαλδουΐνος, οστις ούτως ένόμισε νά διαφύγη
τών’χειρών ήμών άλλ’ οί στρατιώται μου άνεγνώρισαν αύτόν καί μετέφερον αύτον παλιν εις
τά άνάκτορά. ένθα περιμένει τάς σας διαταγας.
Τά σύμβολα ταΰτα τής άρχής άνήζουσιν εις σέ.
— Κουτριτζάκη. άπήντησεν ό ΙΙαλαιολόγος
λαμβάνων τά προσφερόμενα, είπέ είς πάντας οτι
ή θέλησίς μου είναι ούδεμία κατά τού αύτο
κράτορος Βαλδουινου νά γείνη προσβολή. Μετά
τήν δοξολογίαν θέλω δεχθή έν τοΐς άναζτόροις
τδν αύτοκράτορα Βαλδουΐνον.
Καί ή συνοδεία έπροχώρησε βραδέως δια
μέσου τού έν ταΐς όδοΐς συνωθουμένου πλήθους
οιευθυνομένη πρδς τδν ναόν τή; Αγίας Σοφίας,
έν φ έμελλε νά ψαλή ή επίσημος δοξολογία.
Πάνσεπτε ναέ, τφ οποίο» ή τοΰ Θεοΰ σοφία
παρέσχε τό δνομά της, πόσον συνεκινήθης, οτε
έπί τοΰ μαρμάρινου έδάφους σου καί ένώπιον
τής είκόνος τού Σωτήρος έγονάτισεν ό δαφνο
στεφής αύτοκράτωρ Μιχαήλ ό Παλαιολόγος!
Καί σείς, άρχαΐοι κίονες, πόσον ύπερηφάνως
υψώσατε τήν κεφαλήν ύμών, βτε ϊδετε ένώπιον
ύμών τδν νικητήν έν τή άπαστραπτούση αϋτοκρατορική στολή! Πόσον χαρμόσυνος άντήχησεν
ή δοξολογία ύπδ τοΰς ίεροΰ; έκείνους θόλου;!
Πόσον ζωηρώς έστιλβον αί χιλιάδες τών λαμ
πάδων, ά; ύπερέλαμπεν ή αίγλη τής νίκης καί
τής χαράς πάντων! Σπανίως ό μεγαλοπρεπής
ναός παρέστη μάρτυς λαμπροτέρα; καί συγκινητικωτέρα; τελετής.
Εύθύς μετά τήν δοξολογίαν ό ΙΙαλαιολόγος
μετέβη μετά τή; άζολουθία; του εί; τδ αύτοζρατορικόν μέγαρον ακολουθούμενο; ύπό τοΰ ένθουσιώντο; πλήθου;.
Έν τή εύρεία τών άνακτόρων έκείνων αιθούση
συνηντήθησαν κατά πρώτον οι δύο αύτοζράτορες,
ό νέος, δαφνοστεφής Παλαιολόγος ζαί ό ήττημένος καί εκθρονισμένος Βαλδουΐνος, ό πρώτο;
έν δλη τή λάμψει τή; ίσχύο; του καί έν μέσφ
πυκνού κύκλου στρατηγών, ό δεύτερο; μόνο; καί
έγζαταλελειμμένο;, είκών ζοφερά πεσόντο; με
γαλείου. 'Οποία διαφορά!
Ό ΙΙαλαιολόγος προσήλθεν εί; τόν άντίπαλόν του καί τείνων αύτώ τήν χεΐρά του, τώ
είπε συγκεκινημένο;·
—Βασιλεύ, ή θεία Πρόνοια μοί παρέσχε τήν
νίκην, ώ; νικητής δέ έχω τό δικαίωμα νά έπιβάλλω εί; τόν ήττηθέντα έχθρόν μου τοΰς ορούς.
Βασιλεύ, είσαι έλεύθερος καί δύνασαι ν’ άπέλθη;
δπου καί όταν θέλης. Έπίστρεψον είς τήν πα
τρίδα σου καί γίνωσκε, δτι ό ΙΙαλαιολόγος μέγα
μέρος λαμβάνει εί; τήν δυστυχίαν ήγεμόνο;, ού
ή μόνη ένοχή είναι, οτι κατάγεται έζ βασιλικού
οίκου, καταλαβόντο; θρόνον άνήκοντα είς άλλον
καί κρατήσαντος αύτδν παρά τά νόμιμα καί τδ
δίκαιον. Απελθε, βασιλεύ, καί γίνωσκε δτι τά
κακώς άποκτηθέντα ούδέποτε τελεσφοροΰσιν.
Ό Βαλδουΐνος ένευσε σιωπών καί άπήλθε
βήματι βραδεϊ τής αιθούσης. Τήν εσπέραν δέ
τή; αύτή; ήμέρας έπέβη τής βενετικής τριήρεως,
ήτι; εΐχε μεταφέρει τδν άπεσταλμένον τή; δη
μοκρατίας, τον Γραδενΐγον, εί; Κωνσταντινού
πολή καί άπεχαιρέτισεν έν νυκτί τάς δχθας τοΰ
Βοσπόρου, ας δέν έπέπρωτο νά ίδη πλέον.
Καί ό Παλαιολόγος τιμήσας δεόντως τδν
στρατηγόν του Στρατηγόπουλον καί άνταμείψα;
βασιλικώς τδν μικρόν Κουτριτζάκην καί τδν γέ
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ροντα Γλαβάτον, άνέβη έπί τοΰ βυζαντινού θρό
νου, μέ τήν γλυκεΐαν συναίσθησιν βτι εξετελεσε
τδν σκοπόν τού βίου του.
'Υπεράνω τών άνακτόρων έκυμάτιζε πάλιν
ή σημαία τών Ελλήνων αύτοκρατόρων και ό
λαός συνωθεΐτο έν ταΐς όδοΐς και ταΐς πλατείαις
εύτυχής δτι άπηλλάγη τού εφιάλτου τής ξενο
κρατίας.
'II ώραία παρά τόν Βόσπορον πόλις έτέλεσε
λαμπράν ’ εθνικήν έορτήν καί εύδαίμων έν τώ
άπαστράπτοντι ένεστώτι έλησμόνησε τδ πικρόν
παρελθόν καί τδ άγνωστον μέλλον.
Μιχαήλ ό Παλαιολόγος έκτελέσας δ,τι δ
Θεόδωρος Αάσκαρις διακαώς τοσούτον έπόθει,
έγένετο αρχηγός δυναστεία; Ελλήνων τή; Κων
σταντινουπόλεως αύτοκρατόρων.
ΤΕΛΟΣ.

ΕΠ1ΣΤ0ΛΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ.
Δημοσιεύοντες σήμερον τάς κάτωθι περιέργους καί
ανεκδότους έπιοτολάς τής διοικητικής τής Ελλάδος

έπιτροπής τοΰ έτους 1826, εύχαριστοϋμεν τόν αξιότιμου
κύριον Κωνσταντίνον Ν. Π α π α μ ι χ α λ ό π ο υ Λ ο ν, οστις
εύγενώς παρεχώρησεν ήμΐν τά πρωτότυπα, όπως δημοσιευθώσι κατά πρώτον διά τοϋ "'Εσπέρου ’.

Σ. τ. Δ.

Α'.

Ή Διοίκησις, έν φ σπουδάζει παντοιοτρόπως διά
νά προμηθεύση τδ φρούριον μέ τά χρειώδη, καί
κινεί πάντα λίθον είς τήν έκτέλεσιν τούτου,
άφ’ έτέρου Σείς, έν φ γνωρίζετε τήν ανέχειαν
τοΰ έθνικοΰ Ταμείου, συμφωνείτε τδ πλοΐον
Γρόσια δύω χιλιάδας, άριθ. 2000, διά νά μεταφέρη εξήντα χιλ. δκάδας άλευρον· καί δέν αρ
κεί, οτι κάμνετε μίαν τοιαύτην ακριβή συμφω
νίαν, ή όποια βσον είναι επιζήμιος, τοσοΰτον
και άνοικονόμητος ώς πρδς τά; σημερινά; δεινά;
και άνοιζονομήτους άνάγκα; τού έθνους, άλλά
συγχρόνως ζητείτε νά πληρώση τδν Ναύλον τού
τον ή Διοίκησις. Σείς γνωρίζετε κάλλιστα, δτι
ή Διοίκησις δέν έχει σήμερον τά μέσα είς τδ
να κάμη παρόμοιας πλήρωμά;, και πρέπει νά
αρκεσθήτε εί; μόνην τήν έξοικονόμησιν τώνάπλώ;
άναγκαίων· βθεν διατάττεσθε άμα λάβητε τήν
παρούσαν νά φροντίσητε νά πληρώσητε τδν Ναύ
λον τών γροσίων διά τό άλεύρη, τά όποια θέ
λετε οικονομήσει είτε άπδ τήν β'. δόσιν τών
προσόδων τής επαρχίας, είτε βθεν άλλοθεν δυνηθήτε · φροντίσατε δέ μέ κάθε τρόπον διά νά
οίκονομήσητε τά γρόσια ταύτα τού Ναύλου, καί
νά πέμψητε τό πλοΐον διά νά παραλάβη καί
μετακόμιση τάς τροφάς αύτόθεν μίαν ώραν άρχήτερα.
Γαΰτα πάντα πράξατε άνευ τινός προφάσεως
καί αργοπορίας.

Προσέξατε καλώς μή τύχη καί παρακούσετε
εις το παραμικρόν, ή άναβάλλετε στιγμήν εί;
τήν έκτέλεσιν τών οιαταττομένων, επειδή αλλέως
θέλετε έπισύρει έναντίον Σας τήν οργήν τής
Διοικήσεως καί βλου τού έθνους, καί Σείς
δψεσθε.
Τή 9 ‘Οκτωβρίου 1826 έν Ναυπλίφ.

Ό Πρόεδρος.

Άνδρέας Ζαήμης.
A. X. 'Αναργύρου.
Ιωάννης Βλάχος.
Κ. Ζώτος.

Παν. Δ. Δημητρακόπουλος.
Δ. ΤΣαμαδός.
Α. Μοναρχίδης.
Π. Μαυρομιχάλης.
■ Αναγνώστης Δηλιγιάννης.
Γεώργιος Σισίνης.
Τ- Σ.

Ό Γβν. Γραμματεύς.
Γ. Γλαρσκης.

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.
Ό κυριευόμενο; ύπδ τής δργής έκδικεΐται
καθ εαυτού διά τδ πταίσμα τού άλλου.

Swift.

Η φιλοπονία είναι φυτδν αύξάνον μόνον ύπδ
Sahcey.

οκιάν·

Έν Ναυπλίφ, τή 28 Ιουλίου, 1826.

Πρός τούς εύγενεστάτους Κυρίους ’Εφόρους καί Δασμοφόρους τής ’Επαρχίας Μονεμβασίας Ίωάννην Εύγενίδην καί Παναγιώτην Καλόγερόν
είς Μονεμβασίαν.

Εύγενέστατοι Κύριοι!
Καί προχθές σάς έγραψα, καί έξ έκείνου μου
είδοποιήθηται*) έσωθεν ήδη σάς σφαλώ μίαν
διαταγήν έπ' δνόματι σας καί τού Κυρίου Φρου
ράρχου, καί βλέπετε δτι διορίζεσθε δυνάμει τής
περικλειομένης διά νά στείλετε εις Τζιρΐγον νά
περιλάβητε εξήντα χιλ. οκάδες άλεύοι, νά τδ
φέρετε αύτοΰ καί κατασκευάζοντέ; το είς παξι
μάδι νά τά σφραγίσετε συμφόνως καί οί τρεις
χωρίς νά χαλασθή ούτε δράμι, διά νά ήναι έν
ώρα χρείας άναγκαΐον. Φροντίσατε δμως νά
στείλετε εύθύς έπίτηδες νά σάς έλθη τδ συντομώτερον, έπειδή θενα ύπάγουν καί άλλα; διαταγά; νά σταλθή καί εις άλλα μέρη καί ενδε
χόμενον νά διασκορπισθή καί νά μείνετε εύκαιροικαί είσθε αρκετοί. Ή δέ φρουρά τού φρουρίου
κατά τήν διαταγήν θέλει οίκονομήται άπδ τάς
προσόδους τής ’Επαρχίας, καί τούτου ή καλή
έςοικονόμησις απαιτείται καί άπδ τήν εύγενείαν
σας, καί άπδ τδν Κύριον Φρούραρχον, διότι θέ
λετε δώσει λόγον ακολούθως εί; τήν Διοίκησιν
συμφώνως μετά τοΰ Κυρ. Έπάρχου- ζαί μένω.
Τή 18 ‘Ιουλίου 1826 έν Ναυπλίφ.
’Αναγνώστης Δηλιγιάννης.

Δώσατε καί τό περικλειόμενου
πρός τόν Κ. Φρούραρχον.

Β'.

Άρ. 2044.
Ή Διοικητική Επιτροπή τής ‘Ελλάδος
Πρός τόν Γενναιότατον Φρούραρχον καί πρός τούς
’Εφόρους τής Μονεμβασίας.

Έλήφθη ή αναφορά σας, καί μέ απορίαν της
μεγίστην έπαρατήρησεν ή Διοίκησις τά ένδιαλαμβανόμενα περί τής πληρωμής τού Ναύλου
τού πλοίου, τδ όποιον θέλει μετακομίσει εί;
τ αύτόθι τάς αναγκαία; διά τδ φρούριον τροφάς.
*) Έν ταΐς Βημοσιευομέναις έπιστολαΐς τηροΰμεν
τήν έν τώ πρωτοτύπψ ορθογραφίαν.

Κάθε αγύρτης ευρίσκει θαυμαστά;.

Ό Πρόεδρος.
A. X. ‘Αναργύρου. 'Ανδρέας Ζαήιιης.
Δ. ΤΣαμαδός.
Π. Μαυρομιχάλης.
Σ. Τρικούπης.
’Ιωάννης Βλάχος. Άναγν. Δηλιγιάννης.

Α. Μοναρχίδης.
Ό Γενικός Γραμματεύς
Τ. Σ.
καί άντ’ αύτοΰ
Δ. Άμπελός.

Ό αύτός.
Έκπληρών τδ καθήκον σου μετά δυστροπία;
απολεΐς ζαί δόξαν ζαί κέρδος.
β.

Ίυχή διψώσα τέρπεται καί είς δηλητήριον.

Σαιξπήρος.

Γ'.
’Αρ. 35S0.
Ή Διοικητική Έπιτροπή τής Ελλάδος.

Πρός τούς Εφόρους, Προκρίτους, Δημογέροντας, όπλαρχηγούς, στρατιωτικούς καί πρός άπαντας τούς κατοίκους

Η διασκεοασις δέν ύπολογίζεται άναλόγως
τής δαπάνης· ή τέρψι; αγαπά μάλλον τά κέρ
ματα ή τά χρυσά νομίσματα.
‘Ρουσσώ.

Μονεμβασίας.

Μέ άγανάζτησίν τη; μεγάλην μανθάνει σή
μερον παρ’ έλπίδα ή Διοίκησις, δτι τινές έξ
ύμών ζαζόφρονες, καί έχθροΐ τής κοινής ήσυ
χία;, ζαί δλη; τής Πατρίδος, διαφθείραντε; τήν
φρουράν τοΰ φρουρίου τούτου, συνώμωσαν ζαί
εστασίασαν έναντίον τοΰ φρουράρχου, ζαί κατακρατούσιν αύτδν είς στενήν φυλακήν, διά νά έκτελέσωσι τοΰ; μυαρού; των σκοπού; έναντίον
δλου τοϋ έθνους, φυλακόσαντε; έν τοσούτω ζαί
ολας τάς εί; τδ φρούριον τούτο ζαταφυγούσας
εκ Σπέτσας φαμελίας, διά νά έφαρπάσωσι τά
πράγματά των, ζαί νά τά; φέρωσιν εις τήν τε
λευταίαν απελπισίαν τή; Ζωή; των.
"Οθεν διατάττεσθε άμα λάβετε τήν παρούσαν,
αμέσως, χωρίς τής παραμικρά; αναβολής, ν’ άπολύσητε τδν φρούραρχον, καί δλας τά; φαμελίας,
χωρίς νά τολμήση τίς νά πειράξη είς τδ παρα
μικρόν τά πράγματα τών φαμελιών, καί τά έν
τώ φρουρίιυ έθνικά πράγματα, καί νά γνωρίσετε
τδν φρούραρχον ώς φρούραρχον διορισμένον παρά
τής Διοικήσεως, διά νά έπαγρυπνή διά τήν
ασφάλειαν καί κοινήν ήσυχίαν τού φρουρίου·
καί άν έχετε είς αύτόν παράπονα ν’ άναφερθήτε
είς τήν Διοίκησιν, ήτις είναι ικανή διά νά τδν
τιμωρήση κατά τδ σφάλμα του.
Η Διοίκησις δέν γνωρίζει άλλον φρούραρχον
Μονεμβασίας εί μή τδν Ήλίαν Θερμεσιώτην,
εις τδν όποιον αφιερώνει καί τήν διατήρησιν
τοΰ φρουρίου, ζαί τήν έσωτεριζήν αύτού ήσυχίαν,
ζαί πάν δ,τι εύρίσκεται έν αύτώ έθνικόν.

Ιπάρχουσιν έποχαί, καθ’ ας δέον νά φείοηται τις τής περιφρονήσεως, καί τούτο ενεκα
τού μεγάλου αριθμού τών άξιων ταύτης.

Chateaubriand.
Καλή ιδέα μή παραζολουθουμένη ύπδ τής
εκτελέσεως είναι σπινθήρ μή άνάπτων πυράν.
Β.
Ο πολιτισμός είναι άνθος μέγα καί ώραΐον,
προοδεΰον δμω; μόνον δι’ άφθονου λιπάσματος.
Ό αύτός.

Αι σζληραί ουμβουλαί δέν έπιφέρουσιν άποτελεσμα· είναι ώς σφύραι, άπωθούμεναι πάν
τοτε ύπδ τού άκμονος.
Έλβέτιος.

Η εύφυΐα καί ή θέλησι; σπανίως συμβαδίζουσιν ούτως έξηγεΐται ό μέγας άριθμδς τών
άνθρώπων, οίτινες σκέπτονται μέν καλώς, πράττούσιν βμως κακώς.
Κάντιο;.
Νάνος έπι ώμων γίγαντος βλέπει μακρότερον
καί αύτοΰ τοΰ γίγαντος.
Burton.

ΙΙΙ'ί! ΚΑΙ ΛΕΑΝΔΡΟΣ.
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ΕΚ ΤΩΝ ΪΟΪ SCHILLER.

ΗΡΩ ΚΑΙ ΛΕΑΝΔΡΟΣ.
(Ποίημα έν τώ μέτρω τοΰ πρωτοτύπου μεταφρασθέν.)
(Μετά είκόνοί. βρα ®ελ. 5θ·)

Αΐ επάλξεις τοΰ φρουρίου
Βλέπεις πώς εις του ήλιου
Το φώς λάμπουν τό χρυσοΰν,
"Οπου κύματα αφρώδη
Ελλησπόντου τήν πετρώδη
Πλήττουν όχθην καί λυσσοΰν;
Πώς ή θάλασσα ακούεις
Δεινή μαίνεται βοή;
Δύο ετεμεν ηπείρους·
"Ερωτα πλήν δεν πτοεί.
"Ερως έπληξ’ έξ άπίνης
Τάς καρδίας μετ’ οδύνης
Τοΰ Λεάνδρου, τής Ηροΰς.
θάλλει μέν ώς "Ηβ’ ή κόρη,
Μέ παλμούς ο αύτδς τά όρη
Διατρέχει ζωηρούς.
Έχθρα δμως τών πατέρων
Τούς έχώρισε κοινή·
Εις τδ τρυφερόν των πάθος
Χαίνει άβυσσος δεινή.
"Οπου τής Σηστοΰ ό βράχος,
"Ον κτυπα πολυταράχως
Ό 'Ελλήσποντος, έκεΐ
Μόνη τήν ακτήν ή κόρη
Τής Άβύδου έθεώρει,
Ένθ’ ό φίλος της οίκεΐ.
Πλοϊον, γέφυρα δεν άγει
Πρδς εκείνην τήν ακτήν
Πολυμήχανος πλήν Ερως
Όδόν εύρεν ανοικτήν.

"Ερως, ό μέ λεπτόν νήμα
Κ’ εις λαβύρινθον τδ βήμα
Διευθύνων τών δειλών,
ΊΊθασσεύων ζώον γαϋρον
Κ’ εις τδ άροτρον τδν ταύρον
Τδν πυρίπνουν προσηλών
’Έρως, ό Στυγός τά σκότη
Άντικρύζων τής φρικτής,
Και τδ φίλτατον έκσώζων
Τής τοΰ Πλούτωνος ειρκτής.

Και τδν Λέανδρον δ έρως
Μετά πόθου πρδς τδ μέρος
Τής αγάπης του ωθεί,
Δι’ όδοΰ δέ θαλασσίας
Κολυμβα ό νεανίας
"Αμ’ ή νΰξ έξαπλωθή,
Και τδ κύμα διασχίζων
Πρδς τήν όχθην εκκινεί,
"Οθεν υψηλά έκ πύργου
Δας τφ νεύει φαεινή.
Και εις ποθητάς άγκάλας
’Αναπαύεται δ τάλας
Έκ τοΰ πλοΰ τοΰ δυσχερούς,
Κι’ άμοιβήν γλυκεϊαν έχει,
"Ην δ έρως τφ παρέχει
Μετά πόθους τρυφερούς,
Μέχρις ού έκ θερμού κόλπου
Τδν εγείρει ή αύγή
Κ’ εις τήν κοίτην τής θαλάσσης
Τήν ψυχράν τδν οδηγεί.
Και τριάκοντα ταχείας
"Ηδ’ ήμέρας ευτυχίας

Νΰν διάγουσιν αύτοι,
Και τοΰ γάμου ύπερτερας,
Νέας και φαιδράς ήμέρας,
"Ας φθονοΰσι και θεοί.
Ευτυχίαν δέν έγεύθη
'Ο χειρί ακροθιγώς
Ίον γλυκύν καρπόν μή δρέψας
Εις τό χείλος τής Στυγός.
Ή Αύγή και ή Εσπέρα
Διασχίζουν τον αιθέρα
Έν ανταλλαγή γοργή.
Βλέπουν ούτοι πλήν πώς πίπτει
Ψύλλον, ή και πώς προκύπτει
Βορράς κρύος έν οργή;
Έλαττούμενον τον κύκλον
Τής ήμέρας χαιρετούν,
Κ’ έπί τών νυκτών τώ μήκει
Τούς θεούς ευχαριστούν.

Εις έςίσωσιν έχώρει
Ή ημέρα· ή δέ κόρη
Εις τον πύργον σταθερώς
Τδν πιστόν της περιμένει,
Έν ω πρός δυσμάς προβαίνει
'Ο άστήρ δ φλογερός.
"Ακρα είναι νηνεμία,
Αύρας φύσημα ήδύ
Τδ επίπεδον και λεΐον
Τής θαλάσσης ρυτιδοΐ.

Στίφη εύθυμα δελφίνων
Έκ κυμάτων κρυστάλλινων
Άνερχόμενα πηδούν,
Κ’ έκ τού βάθους τών ύδάτων
Οί ιχθύς μέ τά φαιά των
Νώτα κύπτουν νά ΐδούν,
Τοΰ ερωτικού συνδέσμου
Μόνοι μάρτυρες αυτοί·
• Πλήν κλειστόν αύτών τδ στόμα
Ή Εκάτη τό κρατεί.
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"Σύνευνος θεού μεγάλου
Έν μεγάρω εκ κρυστάλλου
Νΰν αθάνατος οίκεΐ ·
Βοηθός τών έρωμένων
Καί τών ταλαιπωρουμένων
Έν θαλάσση ζή εκεί.
Σέ, θεά ωραία, "Ελλη,
Σέ τήν εύσπλαγχνον καλώ!
Φέρε σύ τδν φίλον πάλιν
Πρός έμέ, παρακαλώ!
Καί τδ κΰμα μελανοΰται,
Ζωηρότερον δ’ άπλοΰται
"Ηδ’ ή λάμψις τής δφδός,
"Οπως τήν οδόν φωτίση
Καί τδν φίλον δδηγήση,
Πιστή φύλαξ κι’ οπαδός.
Πλήν βροντών ήχοΰσι κρότοι,
Καί δ άνεμος φυσά,
Σβέννυνται καί οί αστέρες
* Καί ή θύελλα λύσσα.

Νΰξ τήν θάλασσαν καλύπτει
Καί βροχή ραγδαία πίπτει
Έν δεινώ άναβρασμώ·
Ή βροντή ώμώς βρυχάται,
Τρέμει ό αήρ, μυκάται
Έν θυέλλης άσπασμωΆστραπαί τήν νύκτα σχίζουν
Έκ νεφών νΰν φλογερών,
Χαίν ή άβυσσος τοΰ πόντου
Στόμα αδου φοβερόν.
“Ζεΰ ούράνι’, εύσπλαγχνίσου,
Καί τήν δύστηνον λυπήσου?
Κράζ’ ή κόρη γοερώς.
"Αν δ πόντος δέν μ’ οίκτείρη...
"Αν τον φίλον παρασύρη
Εις τά βάθη δολερώς;...
"Ηδη τά πτηνά έν φόβφ
Φεύγουν κ’ έν άλαλαγή,
Καί θαλασσομάχα πλοία
Ζητούν όρμον ασφαλή.

Καί ή κόρ’ εις τήν ώραίαν
"Εχαιρε τοΰ πόντου θέαν
Κ’ έλεγε πρδς τον θεόν"Δόλος σύ, ό Πόντος φίλος!
Ώ! σέ άδικοΰν βεβήλως!
Σύ δέν είσ’ άπατεών!
Παρ’ άνθρώποις είν’ ό δόλος,
"Ασπλαγχοι εΐν οί γονείςΣΰ γλυκύς καί πρφος είσαι,
Σύ τδν έρωτα πονεΐς.”

"'Ο ατρόμητος βεβαίως
Νΰν τδ τόλμημα γενναίως
Τδ δεινόν έπιχειρεϊ ■
Μοί τδ είπ’ δτ’ έχωρίσθη,
"Ορκον έρωτος ώρκίσθη,
"Ον δ τάφος άκυροι.
Φεΰ! παλαίει μέ τήν λύσσαν
Τής θυέλλης τήν δεινήν,
Κι’ εις τήν άβυσσον τδ κΰμα,
Τδν ώθεϊ τήν σκοτεινήν.”

"Έν τφ πύργφ τφ έρήμφ
θά διήγον έν πενθίμφ
Άθυμία, δυστυχήςΠλήν τήν τύχην μου οίκτείρας
"Ανευ λέμβου καί γεφύρας
Σύ τδν φίλον δδηγεΐς.
Ναι, τά βάθη σου, ώ πόντε,
Είναι μαύρα, φονικάΠλήν ό έρως .τά δαμάζει
Καί δ ήρως τά νίκα.”

"'Η πολλή σου ήσυχία,
Πόντε, ήτο προδοσία,
Καί τδ λεΐόν σου, σεμνόν,
Δόλος ήτο φεΰ! επίσης,
"Οπως τδν πτωχόν έλκύσης
Εις τδν μαΰρόν σου κρημνόν
Φυγή βτε δέν ύπάρχει
Έκ τής δίνης τής δεινής,
Κατά τοΰ άπατηθέντος
Τήν οργήν σου έκκενοΐς!”

"Καί τδν ισχυρόν σε τέλος,
Πόντ, έπλήγωσε τό βέλος,
"Οτ έπί κριού χρυσού
Μέ τδν αδελφόν ή "Ελλη
Τον ταχύν της έξετέλει
Πλοΰν, φυγούσα, διά σοΰ.
Έκ τής κοίτης σου έξήλθες
Κ’ έκ τοΰ κάλλους της τρωθείς
Τήν άπήγαγες βιαίως
Πρός τδν κόλπον σου εύθυς.

Καί ή θύελλα δεινοΰται,
Καί ή κεφαλή ύψούται
Τών κυμάτων ή θολή·
Τδ λυσσοΰν βροντά στοιχεϊον,
Ούτε δρύϊνον καν πλοΐον
θά άντεϊχ’ έπί πολύ.
Σβέννυται τδ φώς τό φίλον,
Τό φωτίζον τά νερά.
Φοβερός δ πόντος είναι·
Πλήν κι’ ή όχθη φοβερά!
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Δέεται τή ουρανία
’Αφροδίτη, τά στοιχεία
Νά δαμάση συμπαθής.
Εις τδ χΰμ’ αύτδ τδ μαΰρον
Καί χρυσόκερων τδν ταύρον
θά προσφέρη παρευθύς.
Ιών θεών έπικαλεΐται
Τήν αγάπην καί στοργήν.
Τήν άγρίαν τής θαλάσσης
Ν’ άπωθήσωσιν όργήν.
"Λευκοθέα, ώ θεά μου.
Έλθέ, ϊδε τά δεινά μου
Καί έπάκουσον έμοΰ·
Σύ, ή ναυτικούς φανεΐσα
Καί προστάτις των δειχθεΐσα
Έκ τοΰ καταποντισμού,
Ίον μυστηριώδη πέπλον
Αύτω άπλωσον σΰ νΰν,
Καί από τήν δυστυχίαν
Αύτδν σώσον τήν δεινήν!”

"Ηδ’ οί άνεμοι σιγώσι,
Νέαι λάμπουν καί σκιρτώσι
Αί ακτίνες τής αύγής·
Σιγή στέφει τον αιθέρα,
θάλασσα καί ατμόσφαιρα
Μειδιώσι διαυγείς.
Καί τά κύματα ήρέμως
Έπί τής ακτής χτυπούν,
Καί ώς παίζοντα ήσύχως
Πτώμα πρδς αύτήν ωθούν.
Είν’ αύτός, τδν όρκον δστις
Τή έτήρησ’, ό πιστός της!
Τδν γνωρίζει ή ‘Ηρώ·
Πλήν δέν κλαίει, δέν φωνάζει,
Άλλ’ έν βυθισμφ κυττάζει
Άπαθεΐ καί λυπηροί·
Νύν μέν πρδς τά άνω βλέπει,
Είτα οέ έπί τής γής·
Φλόξ τδ πρόσωπόν της όλον
Χρωματίζει εύγενής.

Ιο δικαίωμα τηρείτε,
Ώ δυνάμεις, τιμωρείτε
"Ασπλαγχνοι καί απηνείς.
Τής ζωής μου ήν βραχεία
ΤΙ οδός· πλήν εύτυχία
Μοί έδόθ’ ειλικρινής.
Τάς πιστάς υπηρεσίας
Σΰ έδέχθης τής δειλής,
Πρόθυμόν με θύμα δεξου,
’Αφροδίτη βασιλίς!”
Κι’ άνειμένου τοΰ χιτώνος
Πίπτει έκ τού προμαχώνας
Πρός τδ βάθος αύθωρεί.
Καί τά σώματα τά θεία
Εις τά κύματα τά λεία
Ό θεός νύν αίωρεΐ,
Υγρόν τάφον έτοιμάζων
Εις τήν λείαν του έκεΐ,
Κ’ έξ ύδρίας άκενώτου
Χύνων ροΰν διηνεκή.
Ί. Ιίερβάνογλος.

ΕΚ Ί ΩΝ ΤΟΥ ΑΛΦΟΝΣΟϊ DAUDET.

ΑΙ Α1ΚΙΑΙ.
(Διήγημα.)
Γραφεΐον δικηγορικόν

τοΰ κ. ΙΙτιβρή.

Τή Κυρία Μαρία Β. παρά τή θεία αύτής έν
Μουλαίν.
Κυρία μου ■ συμφώνως πρός τήν έπιθυμίαν
τής θείας σας, κατέγινα εις τήν ύπόθεσίν σας.
"Ελαβα ύπ’ όψιν όλα ■α περιστατικά καί ύπέβαλα εις έξέτασιν όλα τά παράπονά σας. Άληθώς εύρίσκω ότι ό καρπός δέν είναι άκόμη ώριμος άρκετά, ή, διά νά έζφρασθώ σαφέστερον,
ότι δέν έχετε ακόμη βάσιν αρκετήν διά νά κάμήτε αϊτησιν περί χωρισμού,
Λς μή λησμονώμεν. Κυρία μου· ό γαλλικός νόμος είναι πρόσωπον θετικωτατον, τδ όποιον ούτε λεπτότητα
έχει ούτε εύαισθησίαν πολλήν. Δέν άναγνωρίζει
ή το πράγμα, τδ πράγμα τδ σοβαρόν, τό θετικόν,
ζαί δυστυχώς τοιοΰτο πράγμα μάς λείπει. Βε
βαίως, βαθέως συνεκινήθην εις τήν άνάγνωσιν
τής άφηγήσεως περί τοΰ πρώτου έτους τοΰ γά
μου σας, τδ όποιον δι’ υμάς ήτο θλιβερόν τοσοΰτον. Πολΰ άζριβά έπληρώσατε τήν δόξαν νά
ύπανδρευθήτε ποιητήν διαπρεπή, άνδρα, παρά τώ
όποίφ ή φήμη, καί ή κολακεία άναπτύσσουσι τδν
τερατώδη έγωϊσμόν, ενα έξ έκείνων τών άνδρών,
οίτινες πρέπει νά ωσι μόνοι, <διότι άλλως κατασυντρίβουσι τήν αδύνατον καί. δειλήν ύπαρξιν,
ήτις φοσπαθεΐ νά συνταύτίσηI τήν τύχην της
μετ’ αύτών. "Η! Κυρία μου, άπ’ άρχής τοΰ
σταδίου μου πόσας είδον τοιαύτας δυστυχείς
συζύγους έν ή υμείς εύρίσκεσθε θέσει!
θέσει Αύτοί
οί ποιηταί, οί ζώντες μόνον διά τό κοινόν καί
έκ τοΰ κοινού, δέν προσφέρουσιν εις τήν οικιακήν
έστίαν εί μή τ ον κάματον τής δόςης των ή τήν
δυσθυμίαν τής αποτυχίας των. Ύπαρξις άκανόνιστος, άνευ πυξίδος καί πηδαλίου ίδέαι άλλόκοτοι, άντιστρατευόμεναι πρός πάσαν κόινωνιζήν τάξιν. περιφρόνησις τής οίκογενείας ζαί
τών τέρψεων αύτής, διανοητικό ερεθισμός προκαλούμενος διά τού καπνού, διά τών πνευματωδών ποτών — ίδοΰ τά άποτελοΰντα ό φοβερόν εκείνο στοιχεϊον, άφ’ ου ή θεία σας
έπιθυμεΐ νά άπαλλάξη υμάς. Άλλά, τό έπαναλαμβάνω, καίτοι έννοών κάλλιστα τάς άνησυχίας της καί τήν τύψιν τοΰ συνειδότος ήν αισθά
νεται ώς συγκατατεθεΐσα εις τοιοΰτο συνοικέσιον,
δέν βλέπω τά πράγματα ώριμα αρκούντως όπως
προβώμεν εις δ,τι ύμεΐς ζητείτε. Μ’ όλον τούτο
ήρχισα νά ετοιμάζω σχέδιον δικαστικού υπο
μνήματος, έν ω έπιτηδείως έκτίθενται όλα τά
παράπονα υμών. Ίδοΰ τά κυριώτερα μέρη τοΰ
υπομνήματος μου τούτου·
Α’.) Βάναυσοι τρόποι τοΰ συζύγου κατά
τής οικογένειας τής συζύγου του. — "Αρνησις
νά δεχθή τήν Οείαν μας έκ Μουλαίν, ήτις άνέθρεψεν ήμάς καί μάς άγαπα μέχρι λατρείας. —
Επίθετα δοθέντα αύτή· θεία Κυρτίσσα, Κουνούπι
καί άλλα, δοθέντα τή άξιοσεβάστφ ταύτη δεσποινίδι, ής οί ώμοι είναι ολίγον κυρτοί. —
Χλευασμοί, έπιγράμματα, εικόνες αύτής διά
μολυβδοκονδύλου καί διά καλάμου έκτελεσθεΐσαι
καί παριστώσαι τδ ελάττωμα αύτής.
Β'.) Τδ άκοινώνητον αύτοΰ. — "Αρνησις
του' νά ίδη τοΰς φίλους τής συζύγου του, νά
κάμη τάς νυμφικάς έπισκέψεις, ν’ άποστείλη
έπισκεπτήρια, ν’ άπαντήση εις τάς προσκλή
σεις κ. τ. τ.
Γ'.) Σπατάλη. — Χρήματα δανεισθέντα
τώ πρώτιρ τυχόντι άνευ άποδείςεων. — Τράπεζα
πάντοτε έστρωμμένη, οικία μεταμορφωμένη εις
ξενοδοχεΐον. — Συνδρομαί διηνεκείς όπέρ άν-
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δριάντων, μνημείων καί έργων δυστυχούντων
συναδέλφων. — "Ιδρυσις περιοδικού καλλιτεχνι
κού καί φιλολογικού!!!
Δ'.) Τρόποι βάναυσοι πρδς τήν σύζυγόν
του. — Φράσεις, οία· Όποιος κούρκος! 'Οποία
καρακάξα!
Ε'.) Βιαιοπραγίαι. — Εξάψεις θυμού διά
τήν έλαχίστην αιτίαν. — θραύσεις οικιακών
σκευών. — θόρυβοι, ταραχαί, έκφράσεις άνοίκειοι.
Πάντα ταΰτα ώς βλέπετε. Κυρίά μου, άποτελοΰσι σώμα κατηγορίας αρκούντως ογκώδες,
άλλ’ όπωςδήποτε άνεπαρκές. Μάς έλλείπουσιν
αί αίκίαι. "Ω! εάν είχομεν μίαν τούλάχιστον
αίκίαν, έστω καί έλαχίστην, ένώπιον μαρτύρων,
ή ύπόθεσίς μας θά ήτο λαμπρά. Άλλά βεβαίως
τώρα, δτε είσθε μακράν τού συζύγου σας κατά
πεντήκοντα όλας λεύγας, δέν δυνάμεθα νά έλπίσωμεν τοιοΰτο γεγονός. Λέγω δέ να έλπισωμεν, διότι, τοιαύτης ούσης τής θέσεως, βιαιο
πραγία τις τοΰ άνθρώπου τούτου θά ήτο δι’
υμάς τό εύτυχέστερον συμβάν.
’Αναμένω τάς ύμετέρας διαταγάς καί δια
τελώ, Κυρία μου, άφωσιωμένος καί ύποκλινέστατος θεράπων
ΙΙτιβρή, δικηγόρος.

Ύ. Γ. ’Εννοείται, βιαιοπραγία ένώπιον μαρ-

Τώ κυρίω ΙΙτιβρή, δικηγόρο»
εις Παρισίους.
Ιδού, κύριε, πού κατηντήσαμεν! Ίδοΰ οί
νόμοι σας πού έφεραν τδν άρχαϊον γαλλικόν ίπποτισμόν!... Λοιπόν, όταν άρκή απλή παρεξήγησις όπως χωρίση διά παντός δύο καρδίας,
τά δικαστήριά σας ζητοΰσι βιαιοπραγίας όπως
δικαιολογήσωσι τον χωρισμόν τούτον. Δέν είναι
τούτο αναξιοπρεπές, άδικον, βάρβαρον, διεγεΐρον
τήν μεγαλειτέραν άγανάκτησιν; .. . Διά ν’ άνακτήση τήν έλευθερίαν της ή δυστυχής άνεψιά
μου ν’ άναγκάζηται νά προτείνη τον τράχηλόν
της εις τον δήμιον, νά έκτίθηται εις τήν μανίαν
τοιούτου τέρατος, νά προκαλή μάλιστα αύτήν ...
Πλήν άδιάφορον.
Η άπόφασίς μας έλήφθη.
Απαιτούνται αίκίαι. ΙΙολΰ καλά! θά τάς ευρωμεν . . . Άπδ τής αύριον ή Μαρία έπιστρέφει εις Παρισίους. Πώς θέλει γείνει δεκτή ;
Τί θά συμβή έκεΐ; Φρίττω όταν τό συλλογίζωμαι. Εις τήν ιδέαν ταύτην ή χειρ μου τρέ
μει , οί οφθαλμοί μου βρέχονται . . . "Αχ!
Κύριε . . . Αχ! κύριε ΙΙτιβρή!. . . "Αχ!
'Η δυστυχής θεία τής Μαρίας.

Έκ τοΰ γραφείου
τοΰ συμβολαιογράφου Μ αρεστόν

έν Παρισίοις.

Τώ Κυρίο» Ερρίκο» Β. φιλολογώ
εις Παρισίους.
'Υπομονή! 'Υπομονή! Καί υπομονή !... Σοί
άπαγορεύω νά μεταβής εις Μουλαίν πρός άναζήτησιν τής συζύγου σου. Είναι φρονιμώτερον
καί άσφαλέστερον νά περιμείνης αύτήν εις τήν
οικίαν σου. Τέλος πάντων τί συνέβη; Σΰ ήρνήθης νά δεχθής τήν γελοίαν εκείνην καί δύσ
τροπο·' γραίαν- ή σύζυγός σου άπήλθε πρός αύ
τήν. Τούτο ήτο επόμενον, διότι έν τή καρδία
μιας νεονύμφου μεγάλην έπιρροήν έχει ό συγ
γενικός σύνδεσμος. Δέν είχες άρκετήν υπο
μονήν · άναλογίσθητι ότι αύτή ή θεία τήν άνέθρεψε καί ότι εκτός αύτής ή σύζυγός σου δέν
έχει άλλον συγγενή . . . ’Έχει τον σύζυγόν της,
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θά μοί άπαντήσης . . . ’Ώ! φίλε μου, μεταξύ μας
υνάμεθα νά τά δμολογήσωμεν, οί σύζυγοι δεν
■ ναι πάντοτε ευχάριστοι. Γνωρίζω μάλιστα
να, δστι; μέ δλην τήν αγαθήν καρδίαν του
είναι εί; άκρον νευρικό; και ευερέθιστος.
Γδ
βέβαιον είναι δτι τδ πτηνόν έφοβήθη και έπεστοεψεν εί; τδ παλαιόν κλωοίον του. Άλλα
μή φοβήσαι· έπί πολΰ δέν θά μείνη εκεί. Η
άπατώμαι μεγάλως ή ή νέα αυτή Παρισινή τα
χέως θά καταληφθή ύπδ πλήξεω; εν τφ άπηρχαιομένφ έκείνφ οίκφ και Οά ποθήση πάλιν
τοΰ; θορύβους και τάς ανησυχίας τοΰ ποιητοΰ
της ... Πρδ πάντων μείνε δπου είσαι.
Ό αρχαίος φίλο; σου
Μαρεστάν.

Τφ κ. Μαρεστάν, συμβολαιογράφο»
είς Παρισιού;.

Όμοϋ μετά τής φιλικής και έμφρονος επι
στολής σου έλαβον και τηλεγράφημα έκ .Μου
λαίν, άγγελλαν μοι τήν επιστροφήν τής Μαρίας.
’Ώ! πόσον καλδ; προφήτης είσαι! ’Επιστρέφει
απόψε, μόνη, ώς άνεχώρησε, χωρίς νά κάμω
έγώ τδ έλάχιστον διάβημα. Τώρα πρόκειται
νά τή καταστήσω τδν βίον τόσον εύχάριστον,
τόσον τερπνόν, ώστε ούδέποτε πλέον νά θέληση
ν’ άποχωρισθή άπ’ έμοΰ. Έφωδιάσθην μέ γλυκύτητα, μέ υπομονήν καθ’ δλον αύτδ τδ διά
στημα τών όκτώ ήμερών. 'Ως πρδς έν μόνον
είμαι αδυσώπητο;· δέν θέλω νά ΐδω έν τή
'Λ*1'?. μου τήν άποτροπαίαν έκείνην γραίαν, τήν
θείαν Κυφίτσαν, ήτις μοί έοωκε τήν άνεψιάν της
μόνον καί μόνον δπως τή χρησιμεύση ή μικρά
μου φήμη. Συλλογίσθητι, φίλε, δτι άπδ τής
ήμέρα; τοΰ γάμου μα; τδ κακεντρεχές αυτδ
γραίδιον είσεχώοησε μεταξύ έμοΰ καί τής συ
ζύγου μου, παρεισάγουσα τοΰς κυρτού; τη;
ώμου; εί; δλα; τά; διασκεδάσει; μας, είς τδ
θέατρον, εί; τά; έκθέσεις, είς τά; φιλικά; οικίας,
εί; τήν εξοχήν, πανταχοΰ. 'Επομένως διόλου
παράδοξον νά αίσθάνωμαι πόθον διακαή νά άπαλλαγώ αύτής, νά τήν άποστείλω είς τήν πόλιν
πάλιν, δπου κατοικεί. "Ω! φίλε μου, δέν δύ>
ναταί τις νά φαντασθή πόση; βλάβης πρόξενοι
γίνονται είς νεόνυμφους αί γραΐαι αύται δεσποι
νίδες αί φιλύποπτοι καί ούδέ τήν έλαχίστην
έχουσαι πείραν τοΰ κόσμου. 'II θεία αύτή ένέβαλεν εί; τήν σύζυγόν μου πλήθος ιδεών στρε
βλών, πεπαλαιωμένων, άλλοκότων, εύαισθησίαν
άτοπον, δζουσαν μεσαιώνο; ... Ημην δΐ αύτήν
ποιητής έξ έκείνων τών γελοίων, ούς βλέπομεν
παριστανομένους μέ στέφανον δάφνης καί μέ
λύραν είς τήν χεΐρά. Ίδοΰ δ σύζυγος, δν είχεν
ύποσχεθή είς τήν άνεψιάν τη; καί δύνασαι νά
φαντασθή; αν ή ταλαίπωρο; Μαρία μου εύρεν
δ,τι ένόμιζεν. 'Ομολογώ δτι καί έγώ λίαν
άδεξίω; μετεχειρίσθην τήν αγαθήν αύτήν κόρην.
'Ως δρθώς παρατηρείς, ήθέλησα νά έπισπεύσω
τά πράγματα καί τήν έφόβισα. Τήν ανατροφήν
αύτήν τήν περιωρισμένην έν τφ μοναστηρίφ καί
στρεβλωθεΐσαν ύπδ τών άνοήτων ιδεών τή; θείας,
ώφειλον έγώ ν’ άνασκευάσω μεθ’ ύπομονής καί
έγκαρτερήσεως . . . Τέλο; τά πάντα διορθοΰνται
άφ’ ού αύτή έπανέρχεται . . . Έπανέρχεται,
φίλε μου! . . . ’Απόψε μεταβαίνω εί; τδν σιδη
ροδρομικόν σταθμόν νά τήν υποδεχθώ, καί θά
έπιστρέψωμεν εί; τήν οικίαν μα; άμφότεροι συμ
φιλιωμένοι καί εύτυχεΐς.
"Ερρίκο; Β.

έν τώ σιδηροδρομικά» σταθμφ
Μ’
μειδιών, καί μέ άνοικτα; αγκαί μέ
ιέστρεφον άπδ συνήθη άποδηκάλας,
ολΰ καλά, θεία μου, δτι έγώ
μίαν,
τώ απέδειξα μεγάλην ■!ψυχρότητα. Μόλις έπανελθοΰσα είς τήν οίκίαν άπεσύρθην εί; τό δωμάτιόν μου, οπού καί έγευμάτισα μόνη, προφασιζομένη καματον. Πρδ; δέ καί διπλοΰν κλείδώμα τής θύρας. Αύτός ήλθε νά μοί εύχηθή
τήν καλήν νύκτα διά :οΰ κλείθρου, καί, δ,τι μοί
έφάνη πολΰ παράδοξον, ά .σύρθη πάλιν ήσύχως
χωρίς ούτε νά έπιμείνη ούτε νά όργισθή . . .
Σήμερον τήν πρωίαν έπεσκέφθην τδν δικηγόρον,
κύριον ΓΙτιβρή, δστι; μοί εδωκεν εκτεταμένα;
οδηγίας περί τοΰ τρόπου, καθ’ δν ώφειλον να
ενεργήσω, περί τής ώρας, περί τοΰ μέρους, περί
έών μαρτύρων . . . ’Άχ! θεία μου, δσφ ή
στιγμή πλησιάζει, άν ήξευρε; πόσον φοβούμαι!
Ό θυμός του είναι φοβερός. ’Ακόμη δταν ήναι
χθές τδ έσπέρας, οί όφθαλμοί
ήσυχος, ώς ήτο
:
υσιν άστραπά; Ουέλλης ... I έλος
του έκτοξεύουσιν
πάντων θά έχω θάρρος συλλογιζομένη σε, φιλτάτη μου ... Τδ κάτω κάτω, ώς μοί είπεν ό
κύριο; Πτιβρή, δέν είναι ή μία μόνον κακή
στιγμή. Καί έπειτα θά ζήσωμεν πάλιν άμφότεραι ήσυχοι καί ευτυχείς.
Μαρία Β.

ΊΙ αύτή τή αύτή.

’Αγαπητή θεία, σοί γράφω έκ τής κλίνης
μου, δπου κείμαι καταβεβλημένη ύπδ τής φρικώδους σκηνής. Τίς ήδύνατο νά πιστεύση δτι
τά πράγματα θά έλάμβανον τοιαύτην τροπήν;
Καί ομω; είχον λάβει δλα τα προφυλαχτικά
μέτρα. Είχον ειδοποιήσει τήν Μάρθαν καί τήν
άδελφήν της νά έλθωσι κατά τήν μίαν μ. μ.
καί είχον έκλέξει διά τήν μεγάλην σκηνήν τήν
ώραν μετά τδ πρόγευμα, δτε οι ύπηρέται τακτο
ποιούσε τδ εστιατόριο·?, τδ όποιον είναι πλησίον
τνϋ γραφείου. Άπδ τή; πρωίας τδ σχέδιον τής
μάχης μου ήτο έτοιμον μίαν ώραν ολόκληρον
έπι τοΰ κλειδοζυμοάλου μονότονα γυμνάσματα,
εΐτα τοΰς “Κώδωνα; τοΰ μοναστηριού”, τοΰ;
'! ’Ρεμβασμούς” του ‘Ροσελλέν, δλα τεμάχια τά
όποια αύτδς άποστρέφεται. Καί μ" δλον τοΰτο
καθ’ δλον τδ διάστημα είργάσθη ήσύχως καί
άνευ διακοπής. Κατά τδ πρόγευμα τήν αύτήν
έδειξεν ύπομονήν. Τδ πρόγευμα ήτο άηδέστατον,
φαγητά τής προτεραίας, γλυκίσματα, τά όποια
δέν υποφέρει. Καί άν έβλεπες τήν ένδυμασίαν
μου! Φόρεμα πέντε έτών, μικρά έμπροσθέλλα
μαύρη, κόμη λελυμένη ! . . . Έζήτουν εί; τδ
μέτωπόν του σημεία έξάψεω; καί δργής, τήν
γραμμήν έκείνην τήν εύθεΐαν μεταξύ τών βλε
φάρων του, ήτι; άναφαίνεται εί; τήν έλαχίστην
έναντιότητα. Τίποτε! Τίποτε! Ήδύνατο τις
νά ύποθέση οτι δέν είναι ό αύτός. Μοί είπε
μέ τήν μεγαλειτέραν απάθειαν, καί μέ υφο; με
λαγχολικόν ·
— ’Επανήλθες πάλιν είς το άρχαΐόν σου
κτένισμα; Έγώ μόλις τώ άπήντησα μή θέλουσα
νά έπισπεύσω τά πράγματα πρδ τής έλεύσεως
τών μαρτύρων, καί έκτδς τούτου, είναι πολΰ
περίεργον! ήμην συγκεκινημένη, τεταραγμένη έκ
τών προτέρων ώς έκ τής προετοιμαζομένης σκη
νής. Τέλο; πάντων μετά τινα; ψυχρά; απαν
τήσεις έκ μέρους μου, ήγέρθη τή; τραπέζης καί
άπεσύρθη είς τδ γραφεΐόν του. Έγώ τον παρηκολούθησα, τρέμουσα δλη. Ήκουσα τοΰ; φί
λους ερχομένους ζαί καθημένου; είς τήν μικράν
αίθουσαν καί τδν υπηρέτην μας τοποθετοΰντα
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τά σκεύη τής τραπέζης καί τά ποτήρια. ΊΙ
στιγμή είχε φθάσει. Έπρόκειτο νά προκαλέσω
τάς αίκίας, καί τοΰτο μοί έφαίνετο εύκολον μεθ
δσα έγώ έπροσπάθησα πρό μεσημβρίας διά νά
διεγείρω τήν οργήν του.
"Οταν είσήλθον είς τδ γραφεΐόν του θά ήμην
βεβαίως πολΰ ώχρά. ’Ησθανόμην δτι είσήλθον
είς τδ κλωοίον τοΰ λέοντος. Είπον καθ’ έμαυτήν “Άν μέ φονεύση!” Καί δμως δέν είχε
τήν δψιν φοοεράν, δπως έκάθητο έξηπλωμένος
έπί τοΰ ανακλίντρου καί καπνϊζων τδ σιγαρον του.
— Σ’ εμποδίζω; τον ήρώτησα προσπαθούσα
νά δώσω είς τήν φωνήν μου τόνον ειρωνικόν.
— Ποσώς, μοί άπήντησεν ήσύχως.
Ως
βλέπεις δέν εργάζομαι. — Τότε έγώ μετά κα
κίας ·
— Αοιπον ποτί δέν έργάζεσαι:
Αύτός δέ μετά τολλής ήπιότητο;·
— Άπατάσαΐ, φίλη μου. Εργάζομαι πολύ..
άλλ’ ή έργασία μου είναι έ'ς έκείνων τά; όποιας
δύναται τις νά έκτελή χωρίς νά κράτη έργαλείο·? είς τάς χεΐρας.
Καί έγώ εύθύς·
— Καί αύτήν -τήν στιγμήν τί ζάμνεις; . . .
:δ δράμά σου, τδ αιώνιον
Ναί, ναί, ήξεύρω
δράμά σου, εί: το όποιον έργάζεσαι άπό δύο
ήδη έτών. Ή ύρει; δτι είναι μέγιστον εύτύχημα δτι ή σύζυγό; σου έχει περιουσίαν! . . .
Γούτο σοί έπιτοέπι ι νά κάθησαι δκνηρός δσφ
έπιθυμεΐς.
Έ νόμισα δτι θ’ άνατιναχθή έκ τή; οργής,
’Απ’ έναντίας ήγέρθη, μέ έπλησίασεν, έλαβε τήν
χεΐρά μου μέ πολλήν εύγέ,νειαν ζαί μοί είπεν
— Πώς, πάντοτε τά αυτά; θ’ άρχίσωμεν
ανήλθε; τότε;
πάλιν τδν πόλεμον; . . . Διατί
'Ομολογώ δτι έκ τοΰ υφρυς του τοΰ εύγενοΰ;
καί πράου συνεκινήθην δλίγον άλλά σ’ έσυλλογίσθην, πτωχή μου θεία, έσυλλογίσθην ήν
έξορία·? σου, τήν διαγωγήν του πρδς σέ καί
τοΰτο μ’ ένέοαλε θάρρος. Έσκεπτόμην τί ήδυνάμην νά τώ εΐπω προσβλητικωτερον, πιζρότερον . .. "Οτι. . . δτι είμαι άτυχής, άτυχεστάτη ύπανδρευθεΐσα ποιητήν, δτι έν Μουλαίν
δλο; ό κόσμος μέ οίκτείρει καί μέ λυπεΐται,
δτι εύρον τα; φίλας μου ’συζύγου; άνδρών σοβαρών, ίσχυόντων, δικαστών καί άλλων, έν ω
αύτός . . . Καί άκόμη άν έκέρδιζε καί όλίγα
χρήματα · άλλ' όχι, ό κύριο; έργάζεται διά τήν
δόξαν. Καί ποιαν δόξαν! . . . Έν Μουλαίν
κανείς δέν τδν γνωρίζει· έν ΙΙαρισίοις άπέτυχον
δλα τά δράματά του.ι, τά βιβλία του δέν πωλούνται. Καί τφ είπα . . . καί τφ είπα ... Ί Ι
—> παραζαλισμένη άπδ τοΰ; κακεφαλή μου ζ
ήτο
κούς λόγους, τού; όποιου; τώ έλεγα. Αύτδ;
δέ μέ προσέβλεπε χωρίς νά μοί άπαντήση, μέ
ψυχράν όργήν. Φυσικά» τώ λόγο» ή ψυχρότη;
αύτη μ’ έρέθιζεν έτι περισσότερον, ’Ήμην τοσοΰτον εξημμένη, ώστε δέν άνεγνώριζα πλέον
τήν φωνήν μου, καί αί τελευταίοι λέξεις, ας
τφ άπηύθυνα έν τή άκμή τής έξάψεω;, μοί
Ένόμιζα ήδη δτι ό
έβόμβουν εί; τά ωτα
κ. Πτιορή είχε τήν αίκίαν, ήν έζήτει. ’Ωχρό;
συνεσφιγμένους έχων τοΰ; όδόντας ό Ερρίκος
έκαμε δύο βήματα πρός με ·
— Κυρία! μοί είπ::εν.
"Επειτα εύθύς ή δργή του κατέπεσε, τδ πρό
σωπό·? του έγένετο άπαθές καί με προσεβλεψε
μέ υφο; τόσον ψυχρόν, τόσον αυθάδες, τοσον
περιφρονητικόν ... Η υπομονή μου εΐχεν εξαντληθή · έσήκωσα τήν χεΐρά μου καί — τώ εδωκα
έν ράπισμα, τδ ίσχυρότερον τδ όποιον έδωκά
ποτέ. Άμέσως ανοίγει ή θύρα, καί οί μάρτυρέ;
μου εισέρχονται άσθμαίνοντες καί έν δλη τή
έπισημότητι.
— Κύοιε, τοΰτο είναι άνήκουστον, βάρβαρον!
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— Άληθώς! ελεγεν ό δυστυχής δεικνύω·?
τήν κατακόκκινην παρειάν του.
Ήμπορεΐ; νά φαντασθή;, θεία μου, πόσην
ήσθάνθην έντροπήν. Εύτυχώς άπεφάσισα νά
λειποθυμήσω καί νά κλαύσω, δπερ μεγάλως με
άνεζούφισε . . . Τώρα, ό Ερρίκο; εύρίσκεται
εί; τδ δωμάτιον μου- μέ περιποιείται μετ’ άκρα;
καλωσύνη; ... Τί νά κάμω; Όποια θέσις αδιέ
ξοδος!... Βεβαίως ό κ. Πτιορή δέν θά εύχαριστηθή πολύ.
Μαρία Β.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
ώστε μόνον τά έζτάζτου ύψους πλοία διερχόμενα ύπ’ αύτήν άναγζάζονται νά καταβιβάζωσι
τά άκρα τών ιστών (τά τσιμπούκια). Ή γέ
φυρα, πλάτος έχουσα 26 μέτρων, διαιρείται είς
πέντε τμήματα, ών τά δύο εξωτερικά πλάτους
6 μέτρων είναι προσδιωρισμένα διά τάς άμάξας,
δύο άλλα 4 μέτρων διά τδν έπ’ αύτής διερχόμενον σιδηρόδρομον, καί διάβασις 5 μέτρων διά
τού; πεζού;. Τδ μέρος τοΰτο είναι ύψηλότερον
τών άλλων τμημάτων, ώστε οί διαβαίνοντες
έχουσιν ύπδ τοΰς πόδας αύτών τάς άμάξας καί
τδν σιδηρόδρομον.
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23,000 χιλιογράμ. είσίν έντετειχισμέναι είς τδ
έδαφος καί κρατοΰσι τάς άλύσεις, εις ά; προ
σαρμόζονται τά καλώδια. "Εκαστον τών καλω
δίων έχει διάμετρον 40 ύφεκατομ. καί σύγκειται
έκ 5300 παραλλήλων συρμάτων, καταλλήλως
έπικεχρισμένων. "Ολα τά άλλα μέρη τή; γε
φύρας είσίν έκ χάλυβος Βέσσεμερ. Φωτίζεται
δέ ή γέφυρα δλη διά ηλεκτρικού φωτός, καί
τήν νύκτα ή θέα αύτή; είναι καταπληκτική.
Τδ σχέδιον τής τεράστιας ταύτης γεφύρας
έδόθη έν έτει I860 παρά τοΰ Γουλιέλμου Kings
ley, τήν δέ έκτέλεσιν αύτής άνέλαβεν έν έτει

II ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΦΤΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΡΚΙΙΣ.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ Υ0ΡΚΗΣ.
(Μετά είκίνος, δρα σελ. Cd.)

"Εν τινι τών προλαβόντων ήμών τευχών άνεφέραμεν περί τής άποπερατώσεως τής μεγάλης
γεφύρας τή; συνδεούση; τήν πόλιν τής Νέας
Ί’όρκης έν ’Αμερική μετά τοΰ άπέναντι αύτής
κειμένου Βρούκλην. Σήμερον δέ παρατιθέμεθα
την εικόνα τής γεφύρας ταύτης, δπως δώσωμεν
τοΐ; άναγνώσταις ήμών ιδέαν τινά περί τής
θαυμασίας αύτής κατασκευής, εργασίας 14 δλων
έτών, διεγειρούσης τδν θαυμασμόν άπάντων τών
μηχανικών τοΰ κόσμου.
Τό δλον μήκος τής γεφύρας είναι μέτρων
1825'/ε, έξ ών τά μέν 1052 μέτρα άποτελοΰσι
τήν κυρίως γέφυραν, τά δέ 773 >/2 μ· τήν πρός
αυτήν άνάβασιν καί έξ αύτής κατάβασιν. Το
ύψος ύπεράνω τής θαλάσσης είναι μέτρων 42,

Ή στερεότης τής γεφύρας ύπελογίσθη είς
τρόπον ώστε έκτο; τοΰ ίδιου βάρους νά δύναται
νά φέρη βάρος 100 χιλιογράμμων κατά τετρα
γωνικόν μέτρον μετά τετραπλής άσφαλείας, δηλ.
ή γέφυρα φέρει βάρος 1600 χιλιογράμμων άνά
τετραγ. μέτρον, άναλογοΰντος τοΰ ίδιου βάρους
εί; τδ τετραπλοΰν τοΰ προστιθεμένου αύτή βά
ρους. Οί πύργοι, οΐ κρατούντες τδ μέγα καλώδιον, στηρίζονται έπί μεγάλων ξύλινων κιβωτίων,
έχόντων μήκος 50 καί πλάτος 30 μέτρων. Τά
κιβώτια τούτα έβυθίσθησαν είς τήν θάλασσαν είς
βάθος 25 μέτρων παρά τήν όχθην τής Νέας
Γόρκη; καί 13 μ. παρά τό Βρούκλην. Τδ
υψο; των είναι 85 μ. ύπεράνω τή; θαλάσσης,
ώστε άπδ τοΰ υψους αύτών λαμπράν έχει τις
έπί τής πόλεως καί τοΰ λιμένος θέαν. Τά τείχη
τά στηρίζοντα τό καλώδιον έχουσι πλάτος μέν
34 μ. καί μήκος 37 μ. ύψος δέ 27 μ. Τέσσαρε; μεγάλαι πλάκες άγκυρών, έκάστη βάρους

1867 ό μηχανικό; Ιωάννη; Robbing, δστι;
δμω; έν τινι τών καταμετρήσεων όλισθήσα; έφονεύθη. Τόν διεδέχθη δ Βάσιγκτων ROBBING,
δστις καί αποπεράτωσε τδ έργον · άλλά καί ού
τος έκ τής μεγάλης καί συντόνου έργασία;
έπαθε τήν ύγείαν καί άπδ τοΰ έτους 1871 άπδ
τής κλίνης του διηύθυνε τά έργα.
Τοιαύτη ή μεγάλη τής Νέα; '1'όρκης, ή ώ;
καλείται τοΰ "άνατολικοΰ βραχίονο;” γέφυρα,
ήτι; δικαίως θεωρείται ώς εν τών θαυμάτων
τοΰ δεκάτου έννάτου αίώνος.
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Η ΕΝ ΛΜΣΤΕΛΟΔΑ.Μ2·. ΕΚΘΕΣΙΣ.
Έπιστέλλουσιν ήμΐν έξ Άμστελοδάμου ύπό ημερο
μηνίαν 18 ’Ιουνίου·

ΧΟές ήλθον ένταΰθα και έπεσκέφθην τήν
Έκθεσιν. ’Επειδή ή "Έφημερις τής Κολω
νίας” Ανέφερε προ ήμερων οτι και ή Ελλάς
αντιπροσωπεύεται έν τή διεθνεΐ ταύτη Εκθεσει
δια τών οίνων, Ανεζήτησα τό τμήμα τοΰτο. καί
μετά πολλοΰ κόπου τό εύρον, άλλά τί εύρον έν
αύτώ;............. Γνωρίζετε πόσον ένθερμος και
ακραιφνής είναι ό ύπέρ τής ένδοξου καί εύγενοΰς
' Ελλάδος ενθουσιασμός μου · διό καί μέ πάλλουσαν καρδίαν έπλησίασα πρός τό μέρος, ένθα τδ
ελληνικόν στέμμα καί ή ελληνική σημαία μοι
έσημείουν τήν έκθεσιν τών έλληνικών προϊόντων.
Άλλ' οποία ύπήρξεν ή εκπληξίς μου! Εν γωνία
τινί ιστατο άπλούστατον έρμάριον κεκονιαμενον
καί περιέχον όλίγας τινάς ιριάλας οίνου! Αύτά ήσαν
δλα τά έλληνικά εκθέματα! Νά σάς τό ομολο
γήσω, Κύριε; Έκλαυσα— έκλαυσα, διότι ή θέα
αύτη μέ κατέθλιψε μέχρι βάθους καρδίας καί
έτραυμάτισε τήν ύπέρ τής ωραίας ήμών καί
ένδόξοά 'Ελλάδος ύπερηφάνειάν μου. Έάν
έλαμβάνετο εγκαίρως ή δέουσα φροντίς, πόσον
άξιοπρεπώς θά ήδύνατο ν’ άντιπροσωπευθή ή
Ελλάς εν τή ολλανδική Εκθέσει ού μόνον ύπό
έποψιν βιομηχανικήν, άλλά καί ύπό έποψιν αρ
χαιολογικήν, έπιστημονικήν καί καλλιτεχνικήν!
Έπιστήσατε, παρακαλώ, τήν προσοχήν τών
ήμετέρων συμπατριωτών εις τό σπουδαΐον τοΰτο
κεφάλαιον, διότι ού μόνον επιθυμητόν άλλά καί
άναγκαΐον είναι, καί ή ‘Ελλάς ν’ άντιπροσωπεύηται δεόντως έν ταΐς διεθνέσιν Έκθέσεσιν, ώστε
ού μόνον ό'Έλλην νά ίσταται μεθ’ ύπερηφανείας
έθνικής ένώπιον τών έλληνικών εκθεμάτων, άλλά
καί ό ξένος ν’ άποκαλύπτηται μετά σεβασμού
ενώπιον τοΰ τμήματος, τοΰ περιέχοντας τά
προϊόντα χώρας, ήν έξ απαλών όνύχων έσυνείθισε
νά αγαπφ καί νά σέβηται, χώρας, ήτις ύπήρςεν
ή κοιτίς τοΰ πολιτισμού καί ή διδάσκαλος τού
κόσμου. Ουτω θέλει άποπλυθή ή μομφή, ήτις
προσάπτεται σήμερον τω έλληνικω εθνει διά τής
έκθέσεως όλίγων τινών φιαλών οίνου, κεκονιαμένων καί τούτων δλως Αφανών καί Αντιπροσωπευουσών δήθεν τά έλληνικά προϊόντα έν
τή διεθνεΐ τοΰ Άμστελοδάμου Εκθέσει.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.
Βίκτορος Ούγου Ο Τορκο υε μάδας. Δράμα
μετά Προλόγου.
Μετάφρασις έμμετρος
Σ. I. Βουτυρά. Έν Άθήναις 1883. —
Ο λόγιος διευθυντής τού έν Κωνσταντινουπόλει έκδιδομένου "Νεολόγου”, κύριος Σ. I.
Βουτυράς, έπεχείρησεν έργον φιλολογικόν δύ
σκολου καί κοπιώδες είς άκρον, τήν μετάφρασιν
ένός τών Αριστουργημάτων τοΰ Βίκτορος Ούγου,
τού δράματος Τορκουεμάδα. Γνωστόν είναι
πόσον δυσχερές Αποβαίνει τό μεταφράζειν έργα
ποιητικά· τα προϊόντα δμως τοΰ καλάμου τοΰ
ύψίστου τών Γάλλων ποιητών, τού ποιητοΰ φιλο
σόφου Ούγου, παρέχουσιν είς τόν μεταφραστήν
τοσαύτας δυσκολίας, ώστε καί ό δεινότερος περί
τό μεταφράζειν περιέρχεται πολλάκις είς αμη
χανίαν. Ού μόνον αί ίδέαι δυσκόλως μεταδί
δονται είς ξένην γλώσσαν, άλλά καί ή γλώσσα
αύτή τοΰ ποιητού είναι τόσον ποικίλη καί πλού
σια, ώστε ώς χείμαρρος όρμητικός καταπνίγει τόν
θέλοντα νά παλαίση κατ’ αύτής. Έάν προσθέσωμεν είς τοΰτο καί τό ξενικόν τής ύποθέσεως
δι’ ήμάς τούς ‘Έλληνας, μή όντας Αρκούντως
μεμυημένους εις τά μυστήρια τής ίεράς έξετά-

σεως, θέλομεν εννοήσει δτι ό μεταφραστής
παλαίσας ώς καλός άγωνιστής έξήλθε νικητής,
παρασχών ήμΐν έν έκδόσει λίαν περιπεποιημένη
βιβλίον καθ’ ολα Αντάξιον τοΰ πρωτοτύπου αρι
στουργήματος. Φαίνεται μέν που ό στίχος ολί
γον βεβιασμένος καί μή ρέων όμαλώς, άλλ’ άφ’
έτέρου ή έννοια μεταδίδεται πάντοτε ακριβής
καί πιστή καί έν τώ διαλόγω τηρείται τό συνεπ
τυγμένου καί σοβαρού τοΰ δραματικού έργου.
Περιοδεΐαι έυ Περσία ύπό Ί. Π. Μηλιοπούλου. Έν Κωνσταντινουπόλει 1881.
είς 4-'. —
Τό σύγγραμμα τοΰτο είναι περιγραφή γεω
γραφική, ιστορική καί έθνολογική τών χωρών
τών μεταξύ Τεχεράνης καί Κωνσταντινουπόλεως.
Είναι Ανάγνωσμα ευχάριστου καί διδακτικόν,
βιβλίου πεποικιλμένον καί διά εικόνων. ΙΙρό
πάντων εΐλκυσεν ήμάς ή λεπτομερής περιγραφή
τής Τραπεζούντος, πόλεως σπουδαία; ύπό πολλάς
επόψεις. Τό έργον τοΰ κ. Μηλιοπούλου δεικνύει
καί ακρίβειαν καί φιλοπονίαν μεγάλην.

Άνθη καί Σκιαί. Ποιήματα Περικλεούς Γ.
‘Ραυτοπούλου. Έν Άθήναις 1883. —
Συλλογή ποιημάτων γεγραμμένων μετά πολ
λοΰ αισθήματος, ών τινα εις γλώσσαν δημώδη
καί άλλα εις καθαρεύουσαν. Οί στίχοι είναι ώς
έπι τό πλεϊστον Αρμονικοί, καί αί Ομοιοκατα
ληξία·. Ακριβεΐς.

Μέγα δυστύχημα έν Σουνδερλάνδη.
Μετά μεσημβρίαν τοΰ παρελθόντος Σαββάτου
συνέβη έν Σουνδερλάνδη, πόλει τής Αγγλίας,
σπαραξικάρδιου δυστύχημα. Έν τή εύρεία αι
θούση τής Βικτωρίας (Victoria Hall) έδίδετο
παράστασις ταχυδακτυλουργική, είς ήν παρευρίσκοντο τρεις χιλιάδες παιδιών άμφοτέρων τών
φύλων ηλικίας άπό τεσσάρων μέχρι δεκατεσσά
ρων έτών. Ή παράστασις είχε τελειώσει καί
τά έν τή πλατεία παιδία είχον ήδη έξέλθει τοΰ
θεάτρου, τά δέ έν τω ύπερώφ, 1100 τόν αριθμόν,
ήρξαντο κατερχόμενα, δτε φθάσαντα ένώπιον
θύρας, ήτις ενεκεν Αμελεί ας τοΰ θυρωρού δέν
εΐχεν Ανοιχθή εντελώς, συνεσωρεύθησαν καί
συνεσφηνώθησαν. Τά όπισθεν έρχόμενα έπίεζον.
τά έμπροσθεν δέν ήδύναντο νά προχωοήσωσι,
διότι τά σώματα άπετέλουν παρά τήν θύραν
φράκτην Αδιάρρηκτον, καί ούτως έν διαστήματι
ολίγων λεπτών τής ώρας 200 τών αθώων τού
των πλασμάτων εύρον ένώπιον τής ήμικλείστου
θύρας οδυνηρόν έξ Ασφυξίας θάνατον. "Οταν
έγνώσθη τό συμβάν καί άνθρωποι είσήλθον δι’
άλλων θυρών είς τό θέατρον εύρέθησαν ένώπιον
θεάματος σπαραξικάρδιου. ’Αστραπηδόν διεδόθη
ή φρικώδης εϊδησις άνά τήν πόλιν καί πανταχόθεν συνέρρεον οί γονείς τών έν τω θεάτριυ
μεταβάντων παιδιών· τοσαύτη δέ ύπήρςεν ή
Απελπισία καί ή μανία τών ζητούντων τά τέκνα
αύτών, ώστε έδέησε νά προσκληθή στρατός προς
διατήρησιν τής τάξεως. Καί κατ’ άρχάς μέν
δέν έγνώσθη τό μέγεθος τοΰ δυστυχήματος· αί
τελευταΐαι όμως ειδήσεις άναφέρουσιν οτι ό
Αριθμός τών φονευθέντων παιδιών Ανέρχεται
είς 200, ό δέ τών πληγωθέντων είς 300. Γενι
κώς κατηγορεΐται ή διοίκησις τών σχολείων,
ήτις έπέτρεψε νά συσσωρευθώσι τόσα παιδία έν
τω ύπερώω άνευ έπιτηρήσεως. Οικογένεια! τινες

[ Αρ. 52.

15 7 Ιουνίου 1883.

άπώλεσαν δύο, τρία καί τέσσαρα ταύτοχρόνως
τέκνα.
11 λύπη έν τή πόλει είναι γενική,
πενθηφοροΰσι δέ πλέον τών 150 οικογενειών.
Λέγεται ότι ό θυρωρός, ού ή Αμέλεια έπροκάλεσε
τήν καταστροφήν ταύτην, έπαθε τάς φρένα;.

Άρ. 52.

15 27 ’Ιουνίου 1883.]

Νέον ύγρόμετρον. Η μικρά αΰτη είκών
παριστα νέου συστήματος ύγρόμετρον, δι ου
δόναταί τις νά βεβαιωθή περί τής ύπάρξεως τής
άπαιτουμένης ύγρασίας έν ταΐς αίθουσα·; καί
τοΐς δωματίοις. Τό ύγρόμετρον τοΰτο, εργαλεΐον
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πρακτικώτατον, ού ή χρήσις είναι πολύ διαδεδο
μένη. εΰρηται έν τω καταστήματι τού κ. Louis
HeixbiCI έν Zwickau τή; Σαξωνία; καί πω
λείται άντί μαρκών 20 καί 25. Έάν διά τοΰ
υγρομέτρου έννοήση τι; δτι δέν ύπάρχει Αρκετή

υγρασία είτε δια τοΰ; Ανθρώπους είτε καί διά τά
εν τοΐς δωματίοις άνθη καί φυτά, ύπάρχουσιν έν
τώάνω ρηθέντι καταστήματι καί πίδακες κομψότα
τοι πρό; μετάδοσιν ύγρασίας. Τοιούτου πίδακο; ει
κόνα θέλομεν δημοσιεύσει έν προσέχει τινι τεύχει·

— Αξιοσημείωτος εΐνε ή τεραστία πρόοδος
τής τηλεγραφικής έν Αγγλία, έξ ότου τό κράτος
άνελαβε τήν διαχείρησιν τών τηλεγράφων.
Ο
Αριθμός τών τηλεγραφημάτων ανήλθεν άπό
126,000 είς 603,000 καθ’ εβδομάδα. Γώ 1873
ό μέσος Αριθμός κατά μίλιον ήτον 147, έν τούτφ
τω έτει 25G. 'Ο Αριθμός τών ύπό τού Αγγλικού
τύπου τηλεγραφηθεισών λέξεων Ανήλθεν εκτοτε
άπό 5000 εί; 934,154 καθ’ εκάστην. Τά τηλε
γραφικά. σύρματα τών σιδηροδρόμων ηύξήθησαν
άπό 27.000 είς 69,000 μιλιά. Η ‘Eastern Te
legraph Company ' άπέστειλε τω 1881 720,000
τηλεγραφήματα άπέναντι μόνον 186,000 κατά
τό έτος 1871.
— Ίο γερμανικόν κράτος υπερβάλλει
πολύ τά άλλα κράτη τής Εύρώπη; ώς προς τό
μήκος τών τροχιών τών ίπποσιδηροδρόμων του.
Κατά τό τέλος τοϋ έτους 1882 έν 44 πόλεσι
γερμανικαις ύπήρχον ίπποσιδηρόδρομοι, οΐτινες
έν 6 πόλεσι κατά μέρος έκινούντο δι’ Ατμού καί
έν Βερολίνο» μάλιστα (Βεστένδη) δι’ ηλεκτρισμού.
Έν συνόλφ κέκτηται ή Γερμανία 821 χιλιομέτρων τροχιάς, έφ' ών Ασχολούνται 7595 ίπποι
καί κινούνται 53 άτμάμαξαι. "Οσον δ’ Αφορά
τό μήκος τών τροχιών τό Βερολΐνον κατέχει
τήν πρώτην θέσιν, διότι κέκτηται τοιαΰτα;
197 χιλιομέτρων μήκος; έχούσας, Αλλ’ δσον
Αφορά τόν Αριθμόν τών κατοίκων καί τό μέγεθος
τής πόλεως πρωτεύει το Άμβοΰργον-Άλτόνα
διά τών 104 χιλιομέτρων μήκος έχουσών τροχιών
αύτού (έν Βερολίνφ έλλείπουσιν έτι 115 χιλιό
μετρα, διότι ό πληθυσμός τή; πρωτευούσης εΐνε
τρις μείζων τοΰ Αμβούργου καί τής Άλτόνας
όμού). Έν τέλει τοΰ καταλόγου ΐσταται ή
πόλις Καίπενικ μετά δύο μόνον χιλιομέτρων,
ένιαι δέ πόλει; ύ>ς ή Δρέσδη μόνον μετά 10 καί
ή Βρεσλαυΐα μετά 25 χιλιομέτρων έμειναν παραδόξως όπίσω τών άλλων καί τοΰτο έξηγεΐται
διά μέν τήν Δρέσδην έκ τής ολίγης συγκοινωνίας,
διά δέ τήν Βρεσλαυΐαν έκ τής στενοχώριας τών
πλείστων οδών. Απ’ έναντίου οί ίπποσιδήρόδρομοι τού Βερολίνου έν συγκρίσει πρός τόν Αριθμόν
τών κατοίκων καί τό μήκος —
τ... τροχιών
π„ έν
τών
έτει 1882 μετακόμισαν πολύ πλείονα άτομα ή
οί τού Αμβούργου ήτοι περί τά 65 εκατομμύρια
Απέναντι 19:,/ι έκατομ. ΊΙ διά τού Ατμού κίνησις Ακμάζει προ πάντων έν Στρασβούργου καί
Άμβούργω, ή δέ μετακόμισις εφοδίων μόνον έν
Δορτμούνδη. Άπασαι αί αμαξαι κατασκευά
ζονται έν Γερμανία καί ύπερτερούσι λίαν τάς
βελγικά; κατά τήν κομψότητα καί τό εξωτερικόν
κάλλος.
— Πρό; κατασκευήν τοΰ καθεδρικού ναού
τής Κολωνίας έδαπανήθησαν άπό τοΰ έτους
1864 περί τά 10,803,106 μαρκ. Έν τω παρόντι Ασχολούνται περί τήν καθαίρεσιν τών τε
λευταίων παραπηγμάτων καί τόν εύτρεπισμόν
τού άπόγεω, κατόπιν δέ θά ήνε ό μεγαλοπρεπή;
ούτος οίκος τοΰ θεού καθ’ ολοκληρίαν τετελειωμένος καί έν τοΐς έσω καί έκ τών έξω. Πρός
Απαλλαγήν τοΰ καθεδρικού ναού Από τών παρα
πηγμάτων έν τή δυτική πλευρφ εύρισκονται πρό
χειροι 500,000 μαρκ. άλλά πρός τοΰτο Απαιτείται,
§ν έκατομμύριον. Τό έλλεΐπον ήμισυ έκατομμΰριον έλπίζουσι ν άποκτήσωσι διά τοΰ προςεχοΰς
καί τελευταίου λαχείου τής οικοδομής τοΰ ναού.

Π Ρ0ΛΙΕΤΡΟΧ ΝΕΑΣ ΕΦΕΤΡΕΣΕ2Σ.

Πρόβλημα 81.

ΛΥΣΕΙΣ.

(Φιλολογικόν.)

Τίς είναι ό ποιητής, ού τών κυριωτέρων
έργων τά Αρχικά στοιχεία απο τελοΰσι τήν λέξιν
\ABE1X;
Δέσποινίόι A. Β. εις Τίργίβτιμ·. Ώς πρό; τήν
λόσιν τοΰ ύπ άρ. 75 προβλήματος, άληθώς πολλά γυ
ναικεία ονόματα ίχαυσι τό Λ μεααϊον στοιχείου · άλλ'
έλησμονήθη νά σημειωθή παρά τοϋ προοληματοδότου
οτι δέον τά τέσσαρα ονόματα καϊ ν' άρ/ίζωσι διά τοϋ Λ.
Εύχαριστοΰμεν διά τό άποσταλέν αίνιγμα- θέλει δημο
σίευσή προσεχώς. — z. Λ. Ε. είς Ιίαβάλλα»-. Έλήφθη·
εύχαριστοΰμεν· έλπίζομεν δτι έλάδετε καί τό διά Κων
σταντινουπόλεως άποσταλέν ύμΐν περικάλυμμα. Αίτησις
φίλου ύμών περί Α*. καί Β*. τόμου έσημειώθη δεόντως.
— Δεσποινίδι Ο. Τ. είς Σρί-ριηΓ. Ή διττή λύσις ύμών
τοϋ προβλήματος 74 είναι ορθή· εύχαριστοΰμεν διά
τό άποσταλέν, δπερ είναι λίαν έπιτυχές. — κ. II, Α.
εί; ΙΙεφακΐ.
Η δημοσίευσι; τών εικόνων τών ηρώων
βεβαίως θά έςακολουθήση, έν έκτάκτω παοαρτήματι και
έκτάκτως, καί τοΰτο διά τόν λόγον δτι καί αί εικόνες
είναι λίαν δυσεύρετοι καί ή κατασκευή αύτών χρόνον
Απαιτεί πολύν. ‘Εάν είς τήν εδρεσιν τοιούτων εικόνων
ήδύνασθε νά εύκολύνητε ήμάς, πολλάς ήθέλομεν οφείλει
ύμΐν χάριτας. — κ. Ν. Κ. είς Κ<φάβι«ι·. Ιίερικαλύμματα έφθασαν είς Βραΐλαν, δθεν καί άπεστάλησαν ύμΐν.
— κ. Δ. Α. είς Ταίγάηο»-. 'Επιστολή έλήφθη- JTZplκαλύμματα άποσταλήσονται ύμΐν ταχυδρομικούς.

ΩΡΑΙ ΣΧΟΛΗΣ.
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Πρόβλημα 82.

Διά τών έξής δέκα στοιχείων Α, Δ. Ε, I, Α,
X. -, 0, Ρ, Σ κατασζευασθήτω έκ δύο λέξεων
σταυρός, ού πασαι αι άκραι ν’ άριθμώσιν Από
τής βάσεωςδέκα στοιχεία- Αμφότεραι δέ αί λέξεις
νά έμφαίνωσι δύο Έλληνας ήγεμόνας. τον μέν
νικητήν, τόν δέ νικηθέντα.
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Προβλήματος 76.

Άν μή παρή κρέας ταρίχφ στερκτέον.

Ίω. Κ. Γρούμπος έν Γαλαξίω.

Αινίγματος 78.

Αίνιγμα 83.

Έν ζώον άγριον, φύσιν Αλλάσσω
Μ ενός ψηφίου μόνον προσθήκην,
Κ’ είς Αδιάλλακτον εχθρόν τοΰ πρώτου
Ιρέπομ’ άμέσως, ζητούντο νίκην.
Αίκ. Βασιλειάδου έν Τεργέστη,

Αίνιγμα 84.

'Ολόκληρον, ύπάρχω ανθρώποις πειρασμός·
Τό ήμισύ μου είναι τή φύσει στολισμός.
Π. Κ. έν Πετρουπόλει.

Πρόβλημα 80.

Διά τών κάτωθι ομοιοκαταληξιών νά συμ·
πληρωθή όκτάστιχον ποιημάτων·
ηρεμία — τρικυμία, στήθη — λήθη,
οιαχέει — περιχέει, έλπίδα — κρη
πίδα.

Προβλήματος 75.

Αίνιγμα 85.

Ιό δλον μου τετράποδου, τό ήμισυ έπίσης.
Ποιαν παρέχω αΐσθησιν άν μ’ Αποκεφαλίσης;
Ό αύτός.

Α I» Κ Τ Ο Σ — Α Ρ Τ 0 Σ.
Αινίγματος 79.

Φ Τ Σ' 1 Σ — Φ — Τ σ — 1 Σ.
Έλυσαν τά προβλ. 70. 72 ό κ. Κ. 0 ίκο νό μο ς
έν Σιμπΐν-έλ-Κόμ· τά 70, 71, 72 ό κ. Λ. Εύαγγελίδης έν Καβάλλα· τό πρόδΕ 75 (όρθώς μέν, άλλά
κατ' άλλον τρόπον) ό κ. Κίμων Κοντού μάς έν ΖυΡ'ΖΤΓ τ® "5· 78 ή δεσποινίς ’Αγγελική Π. Κ αραβία
έν Βουκουρεστίορ· τά 77, 78 ό κ. Δ. Μικόνιος έν
2’·>ρί·/.η· τά δέ 75, 79 ή δεσποινίς Αίκ. Βα σι λε ι ά δ ο υ
έν Τεργέστη· τά 70, 71, 73, 74 ή δεσποινίς Ούρανία
Η. ΊΊμαγένους έν Σμύρνη· τό πρόόλ. 72 ό κ. Π. Δ.
ΙΙαπαδάκης έν Λεμησσφ· τά 75, 77, 78, 79 ό κ. Ίω.
Κ. Γρούμπος ένΓαλαζίφ· τά 75, 78, 79 ή δεσποινίς
Καλλιόπη Γ. Χαβιαρά έν Κωνσταντινουπόλει, και
τό 78 ό κ. Ί. Πιλίδης έν Όδησσφ· τά 75, 77. 78
79 αί Κυρίαι Εύδ. Κόλαση καί Έο. Έκιντζόγλου
έν ΛΙασσαλίφ.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έχδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑ ι
τή 1 13 και 15 27 έκαστου μηνάς.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαι 32 = ρούβλια 16).
Τιμή καταχωρίσεων δι' έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΙ TUT ΕΣΠΕΡΟΥ.

ΑΘΗΝΑΙ καί ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ* κ. Δημ. Καρασπΰρος. ΚΕΡΚΥΡΑ* ζ. Νικ. Ε.
Μπάκας.
ΖΑΚΥΝΘΟΣ* κ. Ν.* Παππαδόπουλος.
Β2Λ0Σ* κ. Νικ. Γεωργιάδης, ίατρός. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ* κ. Πέτρος Μ. Γκεντιλίνης. ΙΙΑΤΡΑ1’ ζ. Παυ
σανίας Χο'ίδάς.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΑΙΓΥΠΤΟΣ · κ. Πέτρο; Σαράντης, Βιόλιοπωλεϊον “Ό Φοΐνιξ” έν ’Αλεξάνδρειά.
Κ2ΝΣΤΑΝΤ1Ν0ΥΠ0ΛΙΣ* κ. Ιωάννης Παπάδη; , βιβλιοπώλης. ΦΙΛΙΙΙΠΟΥΠΟΛ1Σ* κ. Γεώργιος Τσούντας, ίατρός. ΣΜΥΡΝΗ* κκ. Δεκίπρης καί
Σ’, καί κ. Φρ. Σαρίζας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ* κ. Σ. Γράσσος, βιβλιοπώλης. ΚΑΒΑΑΛΑ* κκ. Α. Γ. Κούζης καί Σ’- ΜΥΤΙΛΗΝΗ* κ. Ξενοφών Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ* Αίδεσ. Άνανίας Άλεξανδοίδης. ΣΑΜΟΣ* κ. Σταματιάδης, έφορος τής Σαμιακής Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΤΤΤΟΣ* κ. Χρ. Χριστοφόρου.
ΑΜ1ΣΟΣ* κ. Κ. Λαναράς, ίατρός. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ* κ. Άπ. πενουδάκης.
ΡΟΔΟΥ* κ. Μ. Μαλλιαράκης.
ΛΕΥΚ2ΣΙΑ καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρον* κ. Π. Δ. Παπαδάκης. ΛΑΡΝΑΞ*
κ. Ιωάννης Πιερίδης.

[Άρ. 52.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ* κ. 'Αριστόδημος Α. Βοσκώφ. ΓΑΛΑΖΙΟΝ * κ. A. |.
Σαρεγιάννης.
ΙΒΡΑΙΛΑ* ζ. ‘Ιωάννης Λ. Βοσκώφ. ΤΟΥΡΝΟ-ΜΑΓΟΥΡΕΛΟΝ *
κ. Ί'ηλεμ. Παπάζογλου;. ΚΟΡΑΒ1Α, ΙΠΚΕΤΟΝ. ΚΑΡΑΚΑΛ καί ΚΡΑΙΟΒΑΝ*
κ. .Νικόλαος Καραβίας. ΚΛΛΑΦΑΤ1ΟΝ* κ. Νικ. Κουκλέλης. Γ1ΟΥΡΓΕΒΟΝ ·
κ. ΕύΟυμ. Πέταλά;. ΤΟΥΡΝΟ-ΣΕΒΕΡ1ΝΌΝ* κ. 1. Α. Σακελλαρίδης.
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ* κ. Ιάκωβος Μάνος, ίατρός. ΜΟΣΧΑ* ζ. Γρηγ. 1. Ροσσόλυμος. ΟΔΗΣΣΟΣ* κ. Σπυρ. Τυπάλδο; Φαρέστης. ΤΑΙΓΑΝΙΟΝ* κ. Δημ. Δ. Άλεξόπουλος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ* κ. Στέφ. Λοβέρδος. ΓΕΙΣΚ* κ. 11. Α. Άξιώτης. ΜΚΟΛ ΑΙΕΊ» *
κ. Θεόδωρος Λυκιαρδόπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ* κ. Νικ. Γ. Τζιτζέλης. ΙΣΜΑΠΛΙΟΝ* κκ. ’Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ* κ. Α. Καρβούνης. MOTION *
κ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης. ΣΕΒΑΣΤΟΥΓΙΟΛ1Σ ■ κ. Κ. Α. Παλαιολόγο;.
ΠΛΡ1Σ1ΟΙ* κ. Θεμιστοκλής Πετροζόκκινος.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ* κ.’Ιωάν. Α. Περβάνογλους, ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ* ζ. Γ. θ. Σκρινής.
ΡΟΥΣΤΣΟΥΚΙΟΝ Βουλγαρίας* κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.
ΤΕΡΓΕΣΤΗ* κ. Π. Περβάνογλους. ΚΑΛΚΟΥΤΤΑ ζ.Ίωάν. Κ. Σταυρίδης.
ΝΕΑ-ΥΟΡΚΗ* κ. Δημ. Ν. λίπότασης, γενικός πρόξενος τής Ελλάδος.

Εις τά μέρη, ένθα είσέτι δεν έσυστήθησαν όριατιζώ; έπιστααίαι,
οί βοολόμενοι δυνανται νά γείνωοι συνδρομηταί έπί προκαταβολή της
έτησία; συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ’ εόθεΐαν εις τήν διεύθυνσιν
(Elsteb-Stbasse No. 19) έν ΛΕΙΨΙΑι, είτε εις τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεω; τού ' Εσπέρου συνεννοηθείοης περί τούτου
μετά τής Γενική; Διευθύνσεω; τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τό φύλ
λου άποοτελλεται έλεύθερον ταχυδρομικών τελών.
Η Δ1ΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elsteb-Stbasse No. 19. Leipzig.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.

II ΑΡΙΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΑΑΧΕΙΟΦΟΡΩΝ ΑΞΙΩΝ.

+

Μέγας λαχνός

50,000 φιορ. τή 19/1 Ιουλίου

1883.

Μέγας λαχνός

50,000 φιορ. τή *20/1 Νοεμβρίου

1883.

Μέγας λαχνός

50,000 φιορ. τή 20/1 Φεβρουάριου 1884.

ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Μέγας λαχνός

50,000 φιορ. τή 19/1 Ιουλίου

1884.

Υπό τήν προστασίαν τών Α.Λ. Μ.Μ. τοΰ
αύτοκράτορο; ζαί τής αύτοκρατείρας τής
Αυστρίας.

Μέγας λαχνό;

50,000 φιορ. τή 20/1 Νοεμβρίου

1884.

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΟΥ ΟΥΓΓΡΙΚΟΥ

καί σημαντικό; άριθμό; κατωτέρων κερδών.

Tpiig κληρώσκς έτηαίως.
Έκαστη πρωτότυπος ομολογία, μέλλουσα νά μετάσχη 112 κληρώσεων, στοιχίζει 20 φράγκα χρυσά
πληρωτέα εί; 4 τριμήνους δόσεις άνά 5 φράγκα. Τοΐς μετρητίΐ; μόνον φρ. 19.

'Αμα γιγνομένης τής πρώτης πενταφράγκου δόσεως, ό εγγραφείς μετέχει πασών τών κληρώσεων ζαί
τοΰ όλικοΰ τών κερδών. Λεπτομερείς πληροφορία’, παρέχονται δωρεάν εί; πάσαν γλώσσαν.
Άπευθυν-έον τραπεζικά γραμμάτια, ταχυδρομικήν επιταγήν ή γραμματόσημα προ; τήν Διεύθυνσιν τοΰ
Moniteur de la Chance liniverselle a Vienne (Autriche).
Σημ. Π'αραζαλεΐται τό άςιότιμον κοινόν νά μή συγχέη τά; ομολογία; ταύτα; μετά τών απλών γραμ
ματίων τών λαχείων* διά τών ομολογιών τούτων ουδέποτε κινδυνεύει τι; ν’ άπολέση τά χρήματά του.

’Εί* Βιίη η! ’Er Ila^ifflotg! ’ErAoi’iWj’w!
ΙΔΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΡΗΣΑΤΕ!
01 πράκτορες τή; πτωχεύσεως τού με
γάλου “Άγγλο-Βρεταννικοδ έργοστασΐου" πωλοΰσιν βλας τάς πραγμα
τείας των μέ μεγάλην έκπτωσιν. Έμβάζων τι; τό ποσόν φράγκων 20, ή καί
διά ταχυδρομική; έπιταγής διά τού αύστρο-ούγγρικοΰ Λάιο Τεργέστης, λαμβάνει
πολυτελή συσκευήν τραπέζης έκ τού άρίστου άγγλο-βρεταννιζού μετάλλου, άξια;
άλλοτε φράγκων 70. Πας παραγγελιοδό
της λαμβάνει καί έγγραφον έγγύησιν περί
διατηρήσεως τή; λευκότητος τών σκευών
έπί δέκα έτη.
6 μαχαίρια τραπέζης μέ ωραίας λεπίδα;,
6 περούνια μονοκόμματα,
6 κοχλιάρια τή; σούπα; έκ τοΰ άγγλο·
ορετ. μετάλλου,
6 κοχλιάρια τοΰ καφέ επίσης,
1 μέγ’α κοχλιάριον τή; σούπα;
1 βαρύ κοχλιάριον διά τό γάλα,
6 άζουμβιστήρια τών μαχαιρών,
6 άγγλικά φιλτζάνια,
1 πιπεροβήκπν ή ζακχαροθήκην,
6 ωραίας ωοθήκας,
6 κομψά κοχλιάρια διά τά ώά.
1 δίσκον μεγέθους 30 έκατ..
1 τρυπητόν τού τείου,
2 πολυτελή κανδιλέρια τής αιθούσης,
6 κομψά μαχαίρια τών φρούτων,
6 1 τεμάχια έν βλφ.

Εί; άπόδειξιν δτι ή παρούσα είδοποίησίς μου δέν βασίζεται επί άγυρτίας υποχρεούμαι δημοσία, εάν ή συ
σκευή δέν άρέση τφ αγοραστή, νά παρα
λάβω αύτήν πάλιν. ‘0 έπιύυμών λοιπόν
ν' άγοράση πράγματα χρήσιμα καί καλά
άντί τών χρημάτων του, άς άποτανΟή,
μετά πάση; πεποιΟήσεω; καί κατ’ εύβεΐαν πρός τόν

J. II. Rabinowicz εί; Bitriijr,
Κεντρικήν άποβήκην τού Άγγλο-όρεταννικοΰ έργοστασίου

W1EN II. ScHIFFAMTSOASSE 20.
Παρ’ έμοί εΰρηται, άντί 30 centimes
τό κουτίον, καί κόνι; πρό; καθαρισμόν
τών σκευών τούτων.
'Υποκαταστήματα έν Λονδίνφ καί
Παρισίοις.
.Μεταξύ τών πολλών ένδείξεων εύαρεσκεία; δημοσιεύομεν τά; έςής* Κύριον
I. Η. Rabinowicz είς Βιέννην. 'Εν
Βεγγάζη »0/, 1833.

Διά τοΰ κυρίου Κοέν, προξένου έν
Μελίτη, έλαβον τά τιμολόγια ίιμών ώ;
καί δύο δείγματα. ’Επιθυμώ δι’ έμέ καί
διά τινα; ένταύθα φίλου; μου ν’ αγοράσω
παρ’ ύμών τά κάτω'/ι είδη, ά εύαρεστη-

15 27 Ιουνίου 1883.

9ήτε νά πέμψητε τφ κ. ’Ιωακείμ Άτζοπάρδη έν Μελίτη* 8 συσκευάς, έξ εκείνων
άς έπέμψατε έσχάτω; τφ κ. Κοέν, ώ;
καί τά κάτωθι έζ τοΰ τιμολογίου σας.
Πρόθυμος II. Ilirpooirs,
ίίΛΟϊτρύξ. τής Αύατρο-ούγγίψΐϊς
Κύριον I. II. Rabinowicz είς Βιέν
νην. Έν Καίριο 20 Φεβρ. 83. "Ελαβον
σήμερον τάς παραγγελβέίσα; δύο συσκευά; καί ού μόνον μ' εύχαρίστησαν τά μέ
γιστα άλλά καί ϋπερίβησαν τά; προσδο
κία; μου. Οπως αποδείξω ύμΐν τούτο,
σάς παρακαλώ άμέσω; νά μοί άποστείλητε
6 άκόμη τοιαύτα; συσκευάς. Έκ μέρους
μου δέν Οά λείψω νά συστήσω το ύμέτερον κατάστημα ε;ς εύρυτέρου; κύκλους.
Τό τίμημα τών συσκευών παρακαλώ νά
τό σύρητε επ' έμού διά τού αύστρο-ούγγρικοϋ Λόυδ.

Πρόθυμο; A. Weil,

Εκτός τούτων έλαβον παραγγελία;
παρά τών κκ. Mollah καί Jaevel έν
Θεσσαλονίκη, παρά τών κκ. J. Sperantza. Μ. Feinstein καί Λ. Marcevich
έν Σμύρνη, L Kosehir έν Καίρφ, Hilde
brandt Β. Prodesta έν Πορτ-Σαΐδ κτλ.
(68

Συντάκτης* Δρ. I. ΙΙΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕ
ΡΟΥ, λαμβάνουσα καθ’ έκάατην
αιτήσει; περί τοΰ προ πολλοΰ έςαντληόέντο; Α’. Τόμου τοΰ Εσπέρου,
άπεφάσισε’ νά προβή εί; άνατύπωσιν αύτοΰ, ήτι; καί άρςαμένη ήδη
άποπερατωΟήσεται έντο; μικρού.
' Επομένως παραζαλοΰνται οί έπιθυμοΰντε; ν’ άποζτήσωσι τόν Α'.
Ίόμον νά είδοποιήσωσι περί τούτου
είτε κατ’ ευθείαν τήν έν Λειψία
διεύθυνσιν (Elster-Str. 19), εί'τε
τα; κατά τόπους επιστασίας, δπως
ληφθή ύπό σημείωσιν ή αΐτησι;
αύτών.
Ή τιμή τοΰ άνατυπωύέντο; Α'.
τόμου ώρίσθη εί; φράγκα 40 εί;
χρυσόν, δεδεμένου δέ διά τοΰ περι
καλύμματος του ζαί δι’ έπιχρύσων
φύλλων εί; φρ. 50. Οί τόμοι άποσταλήσονται έλεύθεροι ταχυδρομικού
τέλους.
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Χαρτοπωλεϊον * Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟΥ έν Βερολίνφ καί Λειψία. — Τύποι; * Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν Λειψία.

