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II Ι1ΛΪΞ.
(Μετά εϊζόνοί. Ζ'.α σελ. 97.)

Είς μικράν άπδ τή; πόλεως ’Αθηνών άπό- 
στασιν και πρός δυσμά; τής Άκροπόλεω; κεΐται 
ό λόφο; τή; ΓΙνυκός, λόφο; περίβλεπτος, ένθα 
σώζονται μέχρι σήμερον τά λείψανα τοΰ άρχαίου 
βήματος τοΰ Δημοσθένους. Έντεΰθεν ό μέγα; 
ρήτωρ ώμίλει πρδ; τούς συνηγμένους Αθηναίους- 
έντεΰθεν έξεσφενδόν.ιζε τού; δριμεΐς αύτοΰ κατά 
τοΰ πανίσχυρου βασιλέως τή; Μακεδονίας λό
γους, οΐτινες άπεθανάτισαν τό όνομά του. ’Από 
τής υψηλής έκείνης θέσεως, άφ’ ής άφ’ ενός 
μέν έφαίνετο ή Άκρόπολις μέ τού; λαμπρού; 
αύτής ναούς, άριστουργήματα δλα τή; τέχνης, 
άφ’ έτέρου δέ μακρόθεν ή θάλασσα τής Σαλα- 
μΐνος, το πεδίο·? άγώνος περικλεούς, ό ένθερμος 
και εύγλωττος πατριώτη; ήδύνατο εύκόλω; νά 
ηλέκτριση τά πλήθη, διότι είχε συνηγόρου; 
αύτοΰ καί τόν ώραΐον τής Αττική; ούρανόν και 
τάς άναμνήσεις ένδοξου έποχής. "Οπω; ό μέγα; 
Ναπολέων λίαν έπιτυχώς έςεμεταλλεύθη τήν 
παρά τάς πυραμίδας έν Αίγύπτφ θέσιν του και 
«οδήγησε τόν στρατόν του είς νίκην περιφανή 
διά τών λέξεων "Στρατιώται, άναμνήσθητε δτι 
' άπό τών Πυραμίδων τούτων τεσσαράκοντα σάς 
"θεωροΰσιν αιώνες·” ουτω καί ό Δημοσθένης, 
άποτεινόμενο; πρός τού; Αθηναίου; και δει- 
κνύων αύτοί; τήν Άκρόπολιν καί τήν Σαλαμίνα, 
ήδύνατο νά τού; ένθουσιάση, άναφωνών- "Συλ- 

λογισθήτε ότι εΐσθε άπόγονοι τών ένδοξων έκεί-
CC νων άνδρών, οΐτινες διά μέν τή; τέχνη; καί
"τή; επιστήμη; των κατέκτησαν τόν κόσμον,«■» ’ οια δέ τή: άνδρία; των έδόξασαν τό έλληνικδν
(C '» >>ονομα.

Ίστάμενό; τις έπί τού λόφου τής ΙΙνυκός
άκων καταλαμβάνεται ύπο τή; άναμνήσεω; τών 
άρχαίων χρόνων. Μακράν τή; πόλεως, ήτις διά 
τών νεωτέριον αύτής οικοδομών καί οδών, διά 
τών νεωτέρων αύτή; ηθών καί έθίμων, άμαυροΐ 
κάπως τήν εικόνα τή; άρχαιότητος, δύναται τι; 
ένταΰθα νά παραδοθή εντελώς εις τήν άρχαίαν 
εποχήν, έποχήν ένδοξον καί μεγάλην, καί νά 
έπικαλεσθή διά τής φαντασία; του τά; μορφάς 
έκείνας, ά; οί νεώτεροι χρόνοι διά μαγευτική; 
περιέοαλον αίγλης. 'Ιστάμενος δέ έπι τοΰ βή
ματος, άφ’ ού ήγόρευεν ό Δημοσθένης, νομίζει 
δτι βλέπει τού; πυκνού; στίχου; τών κάτωθεν 
συνηγμένων Αθηναίων, μετά βαθεία; σιωπή: 
άκροωμένων τών λόγων τοΰ δεινού ρήτορος. 
Σελίδες ολαι τή; αρχαίας ιστορία; ανοίγονται 
ένώπιον ήμων, καί άναγινώσκομεν έν αύται; 
ώς έν βιβλίφ ανοικτό. Τοιαύται σκέψεις έγεννή- 
θησαν έν ήμΐν όσάκι: άνέβημεν τόν λόφον τής 
ΙΙνυκός, τοιαύται σκηναί παρίσταντο ένώπιον τή; 
φαντασία; ήμών οσάκις, έν έαρινή μάλιστα 
εσπέρα, ίστάμεθα επί τών ήμιφθάρτων βαθμιδών 
τοϋ περιβλέπτου εκείνου βήματος, άπό τοΰ όποιου 
ή ευγλωττία τού; λαμπροτέρους αύτή; ήρατο 
θριάμβου;.

ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ.

(Αλληγορία).

Έν έσπέρα θυελλώδει 
Νεφεληγερούς χειμώνος 
Νεανίας, δστις μόλις 
Εΐχεν ύπερβή τή; ήβη; 
Τήν άκμαίαν ηλικίαν, 
Περιέτρεχε δρομαίος 
Σκοτεινόν, ζοφώδες δάσος, 
Ού ή θέ’ αυτή καί μόνη 
Φρίκη; ρΐγος ένεποίει.

Δένδρα υψηλά καί μαύρα 
χηρούς έτεινον τούς κλάδους, 
Μαύρους όλους, άνευ φύλλων, 
Σκελετών άγριων δίκην 
Ή οδός πετρώδη; ήτο. 
Άκανθων καί βάτων πλήρης- 
Έπεκρέματο δέ μέλας 
Ουρανός ήγριωμένος.

Εσπευδεν ό νεανίας 
Σύννους όλος, κάτω νεύω·?, 
Ούδ’ έπρόσεχεν, ό ποΰς του 
Πού έπάτει, ούδ’ ήνόει 

"Οτι όσον έπροχώρει 
Καί πυκνότερα τά δένδρα 
Περιέκλειον τδν δρόμον, 
Και τήν ατραπόν τοΰ δάσους 
ΐά προσκόμματα κι’ οί φράκται 
Αδιέξοδον καθίστων.

Μετ’ ολίγον ίδών όμως 
"Οτι έκ τοΰ λαβυρίνθου 
’ Εξοδός τι; δέν ύπήρχεν, 
Έπεσε·? ό νεανίας, 
Κατά γής άπηλπισμένος. 
Έκ τοΰ ψύχους παγωμένα 
Ήσαν δλα του τά μέλη. 
Τάς δυνάμεις του ό κόπος 
Είχεν δλας εξαντλήσει, 
Καί αμείλικτος ή πείνα 
1 <;> κατέτρωγε τά σπλάγχνα. 
Φρίσσων έκ τής άλγηδόνος 
Κραυγήν άφησε μεγάλην, 
Ά ν τ η χ ή σ α σ α ν ά γ ρ ί ω ς 
Εις το έρημον τδ δάσος.

”Ηγειρε τήν κεφαλήν του 
Καί τρεις άνδρας ίσταμένου; 
Είδεν αίφνης έμπροσθέν του. 
Ούτε είδε πόθεν ήλθον, 
Ούτε ήκουσε πώς ήλθον. 
Επ αύτοΰ προσηλωμένο·? 

Καί οι τρεις όμού οί άνδοες 
Νύν το βλέμμα των έκράτουν. 
Τών τριών ό εις έφόρει 
Χρυσοκέντητο·? έσθήτα, 
Δεδεμένην εί; τήν μέσην 
Δι’ άδαμαντίνου ζώνης- 
Εστιλβε δ εί; τδ πλευράν του 

Δίστομον καί υέγα ξίισος. 
Μέλ αν ένδυμα ό άλλο; 
Μ’ έρυθράν έφόρει ζώνην- 
'0 δέ τρίτο; είχε ράσον 
Έκ. φαιού, χονδρού πανίου 
Μετά ζώνη; δερμάτινης, 
Κ’ έν χερσίν αύτοΰ έκράτει 
Γεωργού απλήν άξίνην.

— Ιι ζητεί; εντός τοΰ δάσους: 
Και οι τρεις τφ είπον άνδρες.
— Αποθνήσκω! Βοηθεΐτε! 
Τοΐς άπήντησεν ό νέος.
— Καί τί θέλεις; —- Νά έξέλθω 
Τδ ταχύτερου τοΰ δάσους,
Ιού φρικώδους τούτου δάσους.
— Έξ ήμών τδν ένα πρέπει 
Νά έκλέξη; οδηγόν σου, 
"Ιν’ έντεΰθεν σέ έκβάλη. 
Καί τούς τρεις ό νεανίας 
Ατένισα; άνδρας είπε, 
Στραφείς αίφνης πρός τδν πρώτον, 
Ού ή ζώνη έν τώ σκότει 
Ζωηρώς ήκτινοβόλει-
— Σύ νά γείνη; όδηγός μου! 
Είς μειδίαμα τά χείλη 
Συνεστάλησαν τού ξένου,

Είς μειδίαμα φρικώδες. 
Πρδς τδν νεανίαν τότε 
Έτεινε·? εύθύς τήν χεΐρα, 
Και οι δύο σύντροφοί του 
Ώς φαντάσματα άέρος 
Ήφανίσθησαν άμέσως.

’Άφωνος άπό τον φόβον 
Ελαβεν ό νεανίας 
Ιού άγνώστου οδηγού του 
Τήν προτεταμένη·? χεΐρα. 
Κι' άνεχώρησαν έκεΐθεν. 
Ω! πώς έτρεχον δρομαίοι! 
ΙΙώς διήρχοντο τά δένδρα 
Οπισθεν των τά μεγάλα! 
Πώς ό κροτος τών βημάτων 
Απαισίως έν τφ δάσει 

Αδιάκοπος άντήχει! 
Μετά μίαν δμω; ώραν 
11 σαν έτι έν τφ δάσει.

Κεκμηκώς, φεΰ! πόσον είμαι! 
Έψιθύρισεν ό νέος, 
Έν μίκρφ σταυροδρομείψ 
Αίφνης σταματώ·?, άσθμαίνων.
— Μακρά είναι ή πορεία, 
Τώ άπήντησεν ό ξένος, 
Δέν άρκοΰσιν αί δυνάμεις 
Νά μάς φέρουν εί; τδ τέρμα. 
Μετ’ ολίγον θά διέλθη 
Εφιππο: άνήρ έντεΰθεν. 

Λάβε τούτο μου τδ ξίφος, 
Φόνευσέ τον, καί τδν ίππον 
Άρπασον, έφ’ ού οί δύο 
Άναβάντε; θά σωθώμεν.
— Φρίκη! Φρίκη! Ποΐο; είσαι 
'0 τοιαΰτα συμβουλεύω·?
Σύ; — Τδ Έγκλημα! ό ξένο; 
Μειδιών τώ άπεκρίθη.
— Φύγε! Φύγε! είπ’ ό νέο; 
Πρηνή; πίπτων έκ τοΰ τρόμου. 
Γέλω: άγριο; ήκούσθη 
Ώ; δαιμόνων έν τώ αδει, 
Καί ό νέο; ήτο μόνο;.

Άνηγέρθη, κ’ έμπροσθέν του 
Ιού; έτέρου; δύο είδε, 
Ιού; συντρόφου; τού άγνώστου.

— Η ζητεί; εντδ; τού δάσους; 
Ειπον ουτοι. — Αποθνήσκω! 
Τοΐ; άπήντησεν ό νέο;· 
’Αποθνήσκω! Βοηθεΐτε!
— Καί τί θέλει;; — Νά έξέλθω 
Ιού φρικώδους τούτου δάσους!
— Εκ τών δύο μας τον ένα 
Νά έκλέξη; οδηγόν σου,
"Ιν’ έντεΰθεν σέ έκβάλη. 
Καί προσέβλεψεν ό νέο;
1 ού; ένώπιόν του άνδρας - 
Στραφείς δέ πρδς τδν φορούντα 
Ί δν μελαμβαφή χιτώνα 
Μέ τήν έρυθράν τήν ζώνην-
— Σύ νά μ’ όδηγήσης, είπεν. 
Έμειδίασεν ό ξένος
Καί τώ έτεινε τήν χεΐρα, 
Κί άνεχώρησαν οί δύο. 
Περιέτρεχον τδ δάσος 
Έπι ώρας ολοκλήρου:, 
Μέχρι; ου παρά τδ χεΐλο; 
Έφθασαν κρημνού φρικώδους, 
"Οθεν άγριοι άντήχουν 
Όδυρμοί, κραυγαί καί θρήνοι.
— Κεκμηκώς, φεΰ! πόσον είμαι! 
Έψιθύρισεν ό νέος,
Πρηνής πάλιν καταπίπτων.

— Μακρά είναι ή πορεία, 
Τώ άπήντησεν ό ξένος- 
Δέν άρκοΰσιν αί δυνάμεις
Νά μά; φέρουν είς τδ τέρμα. 
Σέ «οδήγησα ένταΰθα, 
"ΐνα πρόχειρόν σοι δώσω 
Σωτηρία: ουτω μέσον.
Έν τώ βάθει τοΰ βαράθρου 
Εΐν ό θάνατο;, ό σώζω·?
Τού; θνητούς έκ τών βασάνων 
Καί έκ τών δεινών τοΰ βίου.
— Φρίκη! Πλήν τίς είσαι; λέγε. 
Είμαι ή Απελπισία!
Τώ άπήντησεν ό ξένος.
— Φύγε! Φύγε! μετά τρόμου 
Άνεφώνησεν ό νέος.
Γέλω; άγριος ήκούσθη, 
Ώ; δαιμόνων έν τφ αδει, 
Καί ό νέος ήτο μόνο;.

Καί ήγέρθη. "Εμπροσθέν του 
"Ιστατο ό τρίτος ξένος. 
’Έντρομος, ριγών ό νέος 
Έπροσπάθησε νά φύγη- 
Τδν έκράτησεν ό ξένος.
— Μετ’ έμοΰ έλθέ, τώ είπε. 
Μακρά είναι ή πορεία,
Ό θεδς συνδράμει δμως
Τούς πτωχούς καί κοπιώντας. — 
Τόν προσέβλεψεν ό νέος, 
Καί τφ έτεινε τήν χεΐρα, 
Πλήν δ άγνωστο: μέ βήμα 
Βραδύ ήρξατο βαδίζει·?, 
Καί μέ τήν άξίνην δρόμον 
Ήνοιξεν έντός τοΰ δάσους, 
Κόπτων δένδρα, κλάδους, φράκτας, 
Τούς καλύπτοντας τον δρόμον. 
Είτα είπε πρδ; τδν νέον
— Φόρτωσε έπι τών «υμών 
Τδ κομμένο·? τοΰτο δένδρο·?.
Τον ύπήκουσεν ό νέος, 
Καί έσήκωσε τδ δένδρο·?. 
Άν καί μέγα ήν τδ βάρος 
Δέν ήσθάνετο τδν κόπον. 
Μετ’ όλίγον δέ έξήλθον 
Καί οί δύο έκ τοΰ δάσους. 
Έμπροσθέν των έξηπλοΰτο 
Π ίδιάς έκτεταμένη, 
Κ’ έν τφ μέσφ της ύψούτο 
Μεγαλοπρεπή; οικία.
Τότ ό ξένο; είπε πάλιν 
11ρδς τδν νέον σύντροφόν του ·
— Νεανία, άκουσόν με. 
Λέγεται τδ δάσος, τοΰτο, 
Ού έξήλθε; μετά κόπου,
' Δάσος τής Ταλαιπωρίας!” 
'Ρίψε τώρα τδ φορτίο·?, 
Οπερ φέρει; έπι ώμων. 

Καί κατέρριψεν ό νέο; 
I δν βαρύν κορμόν τού δένδρου. 
Καί τδ δένδρον καταπίπτον 
Δέμα έγεινεν δγκώδες, 
Χρυσών πλήρες νομισμάτων. —
— Ποΐο; είσαι, είπ’ δ νέος, 
Σύ ό ταΰτα συμβουλεύσας 
Καί λυτρώσας με προθύμως,
— Είμ’ έγώ ή Εργασία; 
Τφ άπήντησεν ό ξένος, 
Καί ευθύ; έξηφανίσθη.

ΑΙ ΠΑΙΔΙΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΚΛΙ

Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΥΤΩΝ ΑΞΙΑ.

(Έκ τού γερμανικού ύπο θεοδ. X. Φλώρα.)
“Ή:: ίταιοιά χάρν, =στι·

Άριβτ. Π* . Βιδλ. VHI, ft, 10.

Ότϊ ποτέ έν τη άρχαία Ελλάδι ηρςατο 
ζωηρώ; άναπτυσσόμενο; ό πολιτικός βίος, δτε 
θαυμασίως ήκμαζον αί τέχναι καί αί έπιστήμαι, 
τότε κατεΐδεν ό λαός ότι διά τό κοινόν καί τήν 
πολιτείαν ήτον άναγκαιοτάτη ή μέριμνα περί 
τής όσον οίόν τε ορθή; άγωγή; τή; νεότητος. 
Έκ τής άναγνωρίσεω; ταύτης προέκυψαν παι
δαγωγικά· άρχαί καί άξιώματα, αΐτινες αύται 
καθ’ έαυτάς άριστα·., άριστα καί έφημόσθησαν. 
Οί άρχαΐοι ’Έλληνες είχον έν οφθαλμιυ τήν αρ
μονικήν μόρφωσιν τοΰ τε σώματος καί πνεύματος 
καί ταύτην παντοίοις τρόποις έπεδίωκον. II 
άγωγή δέν έτεινε τότε, ώςπερ δυστυχώ; τανύν, 
είς τήν πολυμαθίαν καί έπισιύρευσιν γνώσεων 
πολλών καί ποικίλων, άλλ’ ει; τήν δημιουργίαν 
υγιούς σώματος καί πνεύματος ύγιεστέρου, είς 
τήν μεθοδικήν άσκησιν τών σωματικών δυνάμεων 
καί αισθήσεων, είς τήν διαπαιδαγώγησιν τοΰ 
πνεύματος, είς τήν θήξιν τή; προσοχή; καί κρί- 
σεω;, εί; τήν διάπλασιν καί τελειοποίησιν τή; 
καλαισθησίας, εί; τήν γέννησιν σταθερά; θελή- 
σεω; καί γενναιοψυχία; καί εί; τήν άποσκορά- 
κισιν ταπεινών καί έγωϊστικών όρμων. Έν 
τούτφ τώ σκοπώ ώδήγουν τού; παΐδα; είς τά 
γυμνάσια. Ενθάδε ήδύναντο οί νέοι διά τή; 
μετά τών έξοχωτάτων τοΰ καιρού εκείνου άνδρών 
ομιλία; ν’ αύξήσωσι τάς γνώσεις καί διανοητικός 
νά τελειοποιηθιΰσιν. Έν τώ αύτώ όμως τόπφ 
έμορφούντο καί σωματικώ; ύπδ ειδικών διδα
σκάλων καί δή διά σκοπίμου άσκήσεω; εί; τόν 
δρόμον, τδ άλμα, τήν πάλην, τόν δίσκον, τδ 
άκόντιον καί τήν νήξιν. Κατά τήν έν τή γυμνα
στική διδασκαλίαν ταύτην έπεδίωκον πάντοτε 
τούς άνωτέρω ρηθέντας ύψηλοτέρου; σκοπούς, 
είθιζον τούς παΐδας εί; τάς σωματικά; άσκήσει; 
καί συγχρόνως είς τήν ύπακοήν καί εί; τήν 
ετοιμότητα τοΰ πνεύματος, έθηγον τήν περί τό 
παρατηρεί·? δύναμιν αύτών, διέπλασσον τήν κα
λαισθησίαν των, διήγειρον έν αυτοί; εύγενή 
άμιλλαν καί ένέπνεον αύτοί; εύψυχίαν, θάρρος, 
τόλμην καί δραστηριότητα.

Διεκρίνετο δ’ έξόχω: ή μέθοδο; αύτη τή; 
άγωγή; παρά τοΐ; άρχαΐοι; Έλλησι διά τή; 
τακτική; μεταλλαγής άπδ έμβριθούς έρ
γα σίας είς παίδιάν. Λίαν όρθώς διέγνω δ 
άγχινούστατο; ούτος λαό; ότι ή τοιαύτη έναλ- 
λαγή εΐνε άπαραίτητο; είς τήν μόρφωσιν έλα- 
στικών καί δραστήριων νεανιών, διά τοΰτο δέ 
παρεκίνουν τήν νεολαίαν είς τδ παίζειν καί 
προύργου είχον τούτο, όσον ήν εφικτόν. ’Ιδία 
δέ έθεραπεύετο μετά μεγάλου ζήλου ή σφαιρι- 
στική. Ταύτην συνίστων καί οί ιατροί ώ; 
εξαίρετο·? μέσον είς τήν ύγιεινήν έπίρρωσιν καί 
έξετίμων αύτήν ιδιαζόντως, διότι δι’ αύτής εθή- 
γοντο έξαιρέτω; αί αισθήσεις καί ή προσοχή καί 
έγεννάτο εύγενή; άμιλλα καί φιλοτιμία. Μετά 
τών παίδων συνέπαιζον έν τή παιδιά ταύτη 
έφηβοι καί άνδρες, καί δή κόραι, καί παρθένοι, 
καί γυναίκες, — δπερ τεκμηριοΐ περί δπόσου 
έποιούντο τότε ταύτην καί όπόσης έκτιμήσεω; 
άπήλαυε παρά τώ Έλληνικώ λαϊρ.

Ή ύψηλή σημασία τής παιδιά; είς διατήρησιν 
καί αύξησιν τή; ύγεία; τού ωριμάζοντας φύλου, 
εις παραγωγήν σωματικής τε καί πνευματική; 
ζωηρότητος καί εύτονία; δέν εΐνε έν τω παρόντι 
άρκούντω; έγνωσμένη, ιδία δέ παραγνωρίζεται 
καθ’ δλοκληρίαν ύπδ πολλών γονέων καί ύπδ

πλειοτέρων παιδαγωγών. Τούντεΰθεν δέ δέν 
ήθελε·? εΐσθαι άπο σκοπού έάν διελεγόμεθα διά 
βραχέων περί αύτή;.

Έκάστη παιδιά εΐνε διά τά; αισθήσεις 
ίύάρεστο; παρόρμησις καί διά τοΰτο χορηγεί 
τώ παίζοντι εύχαρίστησιν καί φαιδοότητα. 
Καί φαιδρών μέν παρορμήσεων πάς τι; δεΐται 
θέλω·? νά φυλάξη έν έαυτώ ζωηρότητα, ορεξιν 
καί όρμήν πρδ; έργασίαν, πρδ πάντων δέ ό παΐς 
ένεκεν τής ζωηρά; αύτοΰ κράσεως. "Εχει δέ τά 
μάλιστα άνάγκην αύτή; έν τή ήλικία τή; εί; 
τό σχολείο·? φοιτήσεως. ’Όταν τδ παιδίον κατά 
τήν περίοδον ταύτη·? άείποτε άναγκάζηται ν’ 
άσχολήται [άκαταπαύσεως περί σοβαράν καί 
έμβριθή έργασίαν, όταν δέν χορηγώνται αύτώ 
μετά μέτρου καί ώραι φαιδρών διαχύσεων, τότε 
δέν πρέπει ν’ άπορώμεν έπι τή δεινή βλάβη, ήν 
τάχιον ή βράδιον ύποστήσεται τδ νεαρόν καί 
φαιδρόν αύτοΰ φρόνημα, έπι τή κατά τρόπον 
πάντη στρεβλόν άναπτύξει τού χαρακτήρος καί 
έπι τή πραγματική έξαφανίσει ορέξεω; καί άγά- 
πης πρδς πάσαν διανοητικήν ένέργειαν. Άλλ’ 
ή παιδιά εΐνε ού μόνον τέρπουσα και εύφραίνουσα 
παρόρμησις, άλλά καί εύάρεστο; άναψυχή. Ώ; 
τοιαύτη δέ δέον νά έπιτρέπηται καί τώ εν τε 
τή s-χολή καί τώ οΐκφ περί έμβριθεΐ; έργασίας 
άσχολουμένφ παιδί, ΐνα μή άποκάμη καί ΐνα 
διατηρήση τήν πρόσθεν αύτοΰ ζωηρότητα. "Εκα
στον όργανο·? παραλύεται όταν ήνε ήναγκασμένον 
άκαταπαύσεως νά έργάζηται, έπίσης καί ό εγκέ
φαλος. Ούτος δεΐται τή; καθηκούση; άναψυχή; 
καί ταύτην ευρίσκει δ ύγιής ετι παΐ; ούχί όταν 
μένη άργός, όταν άνεπιστάτω; βυθίζηται εί; 
σκέψεις ή όταν σιωπηλό; οικουρεί καθήμενος 
όκλάξ έν τφ δωματίφ, άλλ' δταν παίζη. Διότι 
έν τή αργία άνιάται καί έάν μάλιστα, άφ’ ού 
έπι πολλάς ώρας κατά συνέχειαν έκαθέσθη έν 
τή σχολή, διεξήγαγε μακράν καί έπίπονον 
οικιακήν έργασίαν, ζητεί δέ, έπι τή ύποθέσει 
ότι δέν διεφθάρη ήδη ή φυσική του ζωηρότης δι’ 
ύπερβολική; άκολασίας ή κακής άγωγή;, μετά 
τήν διανοητικήν ταλαιπωρίαν μετά πόθου τήν 
παιδιά·?, καί τοΰτο διότι αύτη χορηγεί αύτφ τήν 
τερπνοτάτην άναψυχή·?. "Οταν δεσμεύσωμεν τήν 
φυσικήν ταύτην όρμήν τοΰ παιδός, τότε καί αύτή 
ή πνευματική αύτού ύγεία βλάπτεται καί τοσούτιυ 
μάλλον διαφθείρεται, όσιο μεΐζον ήτον ή ταλαι
πωρία καί όσιο άναγκαιοτέρα ή άναψυχή. Άπ’ 
έναντΐου διεγείρεται έν αύτώ νέα όρεξι; και 
άγάπη πρδς έργασίαν δταν μετά τήν περάτωσιν 
ταύτης έλευθέρως καί άβιάστως παραδοθή εί; 
τήν παιδιά·?. Ίΐ πνευματική έλαστικότης 
καί ζωηρότης τοΰ μανθάνοντος παιδο; 
εΐνε άδύνατος άνευ άναψυχή ς έν τή 
παιδιά, καί διά τοΰτο δέον νά παρέχηται αύτφ 
συνεχώς εύκαιρία πρδς τδ παίζει·?.

’Αλλά καί ετεραι «ΰφέλειαι παραγίγνονται 
έξ αύτής. Καί έν πρώτοι; έκάστφ τφ εύ φρονούντι 
εΐνε καταφανές δτι ή παιδιά συντελεί καί εί; 
τήνύγιά άνάπτυξιν τών πνευματικών δυ
νάμεων. Καί μήπως δέν βλέπομεν ότι πολλαί 
παιδιαί έθίζουσιν ήμάς έξαιρέτω: είς τήν προς- 
οχήν, είς τήν ταχεΐαν άνάμνησιν καί εις τήν 
δξυδέρκειαν τοΰ πνεύματος; Καί δέν ύπάρχουσιν 
ετεραι ένισχύουσαι τήν μνήμην καί όξύνουσαι τήν 
διάνοιαν καί κρίσιν καί τοΰ; ήμετέρους συλλο
γισμούς; Αί πλεΐσται καθιστικαί παιδιαί, περί 
ών παρακατιόντε; θά όμιλήσωμεν, έπιδιώκουσιν 
ώ; τά πολλά τδν σκοπόν τούτον συν τή ψυχα
γωγία. Καί πράγματι δύναται ή παιδιά έν ορθή 
έκλογή καί σκοπίμφ χρήσει νά χρησιμοποιηθή 
καί ώς παιδαγωγικόν μέσον, ώς τοΰτο έν τή 
άρχαιότητι ύπδ τών εύφυών Ελλήνων έγένετο. 
Έν τώ δεκάτιρ εκτιρ αίώνι ένιοι τών φιλαν- 
θρώπων έπειράθησαν νά προβώσι κατά τδν αύτόν
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τρόπον, περί δέ τά τέλη τοΰ παρελθόντος αίώνος 
έπανελήφθη ή δοκιμή, άλλά πρώτον ό Fboebel 
και οί μετ’ αύτδν κατιύρθωσαν νά πείσωσι τοΰς 
πολλούς περί τής σπουδαιότητος τής παιδιά; 
καί διά τήν άνάπτυξιν τών πνευματικών δυνάμεων.

Προσέτι λίαν μεγάλη; σπουδαιότητος είνε ή 
παιδιά και διά τήν κατά τοΰς κανόνα; τή; 
υγιεινή; διάπλασιν τών αισθητηρίων οργάνων. 
Ό ήμέτερο; Οφθαλμός, τδ οΰς, ή άφή καί ή 
ενέργεια τών μυώνων άπαιτοΰσιν ενδελεχεΐ άσκη- 
σιν καί μόνον δι’ αύτής, ούχί άφ’ εαυτών καί 
έσωθεν, κερδαίνουσι τήν άναγκαίαν τελειοποίησήν 
των. ’Ασκούνται δέ διά τών πλείστων κινητικών 
καί καθιστικών παιδιών, ώ; κατωτέρω έν σμικρώ 
θέλομεν υποδείξει. Καί ότέ μέν δέον νά κατα
μετρηθώ ή άπόστασις, νά λογισθή ή διεόθυνσις 
τοΰ κινούμενου αντικειμένου καί ή ποσότης τή; 
εί; τήν κίνησιν αύτοΰ δαπανωμένη; δυνάμεως, 
άλλοτε δέ πρόκειται ν’ άκούση καί ίδη τι; 
όξέω; καί εύκρινώς, λεπτώς νά ψηλαφήση καί 
ακριβώς νά σταθμήσηταί τι. Τούτο οξύνει τά; 
αισθήσεις κατά τρόπον άριστον καί εθίζει συγ
χρόνως πρωϊαίτατα τδν παΐδα εις τήν σαφή 
θεωρίαν, εις τήν οξεΐαν παρατήρησιν, είς ορθήν 
σύγκρισιν καί κρίσιν, ενισχύει δήλον δτι καί 
στερεοποιεί τήν βάσιν τής διανοητικής αύτοΰ 
εύεξίας καί έπί πλέον αυξάνει τάς θετικά; γνώ
σεις διά τής παραβολής νέων εικόνων, νέων ιδεών 
καί νέων θεωριών, αςπερ χορηγεί τώ παιδί ή 
παιδιά διαρκώς. Ούτω δέ ή άσκησις τών αισθή
σεων έν ταύτη είνε απουδαΐον μέσον πρδς οιά- 
πλασιν καί τοΰ πνεύματος, ήτοι τής δυνάμεως 
αύτοΰ είς τδ ν’ άναγνωρίζη τάς ιδιότητας τών 
περί τον άνθρωπον αντικειμένων, νά συγκοίνη 
αύτάς καί συναρμολογή. είνε μέσον οπερ ήθελεν 
είσθαι ευχής έργον έάν, ένεκεν αύτής ταύτης 
τής έπιρροή; του, γενικώς καί κατά τά ένόντα 
είσήγον είς χρήσιν.

Πρδς δέ τούτοι; έν Ορθή έκλογή τά μάλα 
ένισχύξ·. ή παιδιά καί τήν σωματικήν εύεςίαν 
καί έλαστικότητα τοΰ παίζοντας. Είς όποιαν 
ένέργειαν τίθενται οί μυώνες κατά τά φαιδρά 
σκλαβάκια καί τάς τούτοι; όμοια; παιδιά;! 
Το παν είνε κίνησις καί ζωή, ούδέν μέλος ήσυχον 
ή ακίνητον, έκαστη ί; είνε έντεταμένη. Τοΰτο 
έπιταχύνει τήν κυκλοφορίαν τοΰ αίματος, ένδυνα- 
μοΐ τοΰς μυώνας, αποδίδει αύτοΐς νέαν καί 
μείζονα εύτονίαν, καθίστησιν άπαν το σώμα 
εύκαμπτότερον, εύστροφώτερον καί έλαφρότερον 
καί σημαντικώς έπιβοηθεΐ τήν ταχεΐαν έπαλλα- 
γήν τής ούσίας. Τοΰτο είνε έπωφελές ένί έκάστω 
παιδί, έςόχως δμως τω είς τήν σχολήν φοιτώντι, 
οπερ έπί ώρας ολοκλήρους όφείλει νά μένη 
καθήμενον καί σιωπηλόν καί καθ’ άπαντα τούτον 
τόν χρόνον ούδόλως ή άνεπαρκώ; κινεΐ πολλά 
μυώνων συστήματα, καί δπερ διά μόνων τών 
μετά τοσαύτης φειδούς μεμετρημένων γυμναστι
κών άσκήσεων έν τή σχολή, δσω καί αν ηνε αύται 
ωφέλιμοι, δυσκόλως δύναται ν’ άποκτήση έπανόρ- 
θωσιν τής έπιγενομένης βλάβης.

Τούντεΰθεν λοιπόν έχει ή παιδιά μεγάλην 
σπουδαιότητα διά τήν σωματικήν καί πνευματι
κήν εύεςίαν τοΰ παιδός. Άλλά καί έτερον κέρ
δος δύναται αύτη νά έπενέγκη, δπερ έμμέσως 
πολύ άνωτέραν ωφέλειαν έπάγει τή τελευταία. 
Ύπάρχουσι πολλαί παιδιαί διεγείρουσαι ύγιά 
φιλοδοξίαν, έθίζουσαι τόν παΐδα έξ απαλών 
δνύχων είς τήν ακρίβειαν καί τήρησιν τοΰ λόγου 
του, άναγκάζουσαι αύτδ ν’ άρχη έαυτοΰ, ν’ άνα
γνωρίζη τήν θέλησιν άλλου, νά ύπάγη έαυτδ 
ύπδ τήν πλειονότητα ή ύπδ τοΰς τεθειμένους 
νόμους καί νά παραιτήται τής φιλονεικίας καί 
τής ματαιοφροσύνης τοΰ έγώ. Ύπάρχουσιν 
έτεραι λίαν συντελοΰσαι εί; τήν άποσόβησιν τοΰ 
φόβου, είς τήν διέγερσιν τής γενναιότητος, τής 

εύσταθείας καί τοΰ φρονήματος καί έτεραι μάλιστα 
τελειοποιοΰσαι τό αίσθημα τού καλού. Περί 
όπόσου δέ δέον νά ποιώμεθα τήν τοιαύτην άβιά- 
στω; καί έν τώ παίζειν γινομένην διαμόρφωσιν 
τού αΐσθάνεσθαι, νοεΐν καί βού λε σθαι είνε 
περιττόν διά μακρών νά διασαφήσωμεν ενθάδε, 
διότι ή ωφέλεια γίγνεται αύτή άφ’ έαυτής άρί- 
δηλος.

Έκ τούτων πάντων έπεται δτι δέον νά παρέ- 
χηται συχνάκις τή νεολαία ή πρδ; τδ παίζειν 
ευκαιρία καί ούχί ν’ άφαιρήται · οί δέ γονείς 
καί οί παιδαγωγοί αείποτε δέον νά προσέχωσιν 
έπί τής έκλογής, τή; διεξαγωγή; καί τοΰ μέτρου 
τής παιοιάς, καί τότε μόνον νά. προβαίνωσιν είς 
περιορισμούς, όταν διορώσι κινδύνους κατά, τής 
σωματικής, πνευματικής καί ήθικής τοΰ παιδός 
εύεςίας. Τών δέ τοιούτων περιορισμών δέον 
τοσοΰτο μάλλον μετά προσοχής νά. έπιλαμβανώ- 
μεθα, καθ’ οσον ή παιδιά ικανοποιεί τάς φυσι
κά; εκείνα; όρμά; τά; μετά τοσαύτης έντάσεω; 
κατά τήν παιδικήν ηλικίαν έκδηλουμένας, έννο- 
οΰμεν τά; όρμά; πρός ενέργειαν, ομιλίαν, άπο- 
μίμησιν καί γνώσιν. Το παιδίον θέλει νά έχη 
ασχολίαν, έτι καί μετά διανοητικήν ταλαιπωρίαν, 
ώς ανωτέρω είδομεν, καί διά τούτο δέον νά 
χορηγήται αύτω ή πρδ: τούτο εύκαιρία. Τφ’ 
έκαστου υγιούς παιδός ώς εξ αυτομάτου ζητεί
ται ένέργεια, αύτη είνε ή ηδονή τών αίσθήσεών 
του καί αύτη γεννά έν αύτω έσωτερικήν εύχα- 
ρίστησιν. Ομοίως φυσιολογική είνε καί ή ορμή 
αύτοΰ πρδ; ομιλίαν καί αναστροφήν μετά τών 
ομηλίκων, καί ή σπουδή περί τήν άπομίμησιν 
ώνπερ ήκουσε καί είδε. Καί ή περιεργία τών 
παίοων, αί αδιάλειπτοι αύτών έρωτήσει; καί ή 
φιλομαθία έγκεινται έν αυτή αυτών τή φύσει. 

’Όλων τούτων τών ορμών δέον νά έπιμελώμεθα 
μετά, προσοχή:, νά έπισκοπώμεν αυτά;, καί νά 
τά; χειραγωγώμεν διότι εύκόλως δύνανται νά 
ώθήσωσι τόν παΐδα είς κακά; οδούς. Λίαν σκο
πίμως καί επωφελώς γίγνεται τοΰτο έν τή καί 
διά τής παιδιά;· ναί, προ τού τέλους τοΰ έκτου 
έτους τής ηλικίας ούδαμώ; δέον νά λαμβάνη 
χώραν άλλη τις ίκανοποίησις τής πρός τό ένερ- 
γεΐν ορμής ή έκείνη ήν έαυτώ έκλέγει ό παΐ; 
έν τή παιδιά. Πάσα·, σχεδόν αί απόπειρα·, εις 
πρόωρον ένασχόλησιν τοΰ πνεύματος έν ταΐς 
σχολικαΐς έπιστήμαις άπέτυχον. Καί παρα- 
τηροΰμεν μέν κατ’ άρχάς βτι οί παΐδε; έπί τινα 
χρόνον θαυμασίω; προοδεύουσιν, είτα όμως έπέρ- 
χεται ότέ μέν βραδέως, άλλοτε δέ αίφνης 
στάσις, πνευματική τις κάρωσις, ήτις συνη- 
θέστατα είνε καί διαρκής, έπάγουσα σπουδαίαν 
δπισθοδρόμησιν τού πνεύματος καθ’ άπαντα τον 
βίον. Τοιαύτη είνε ή σκληρά τιμωρία, διότι 
λίαν πρωΐμως έστερήθη δ παΐ; τών παιδιών 
αύτοΰ! Ίσως μήτηρ τις ήθελέ μοι άποκριθή. 
"Έπρεπε νά στείλω τον υιόν μου τόσον πρωΐ
μως είς τδ σχολεΐον, διότι δέν εύρισκε πλέον 
είς τό παιγνίδιόν του έν τή οικία διασκέδασιν 
καί έστενοχωρεΐτο.” Τοιαΰτα καί τά παρόμοια 
άκούομεν ούχί σπανίως, άλλά τό έπιχείρημα 
δέν δύναται ν’ άναιρέση τά ύφ’ ήμών είρημένα, 
διότι όταν πενταετής παΐς δέν εύρίσκη πλέον 
διασκέδασιν έν τή παιδιά, τότε ή κακώς άνε- 
τράφη καί διεφθάρη, ή ή έκλογή τής παιδιά; 
δέν ήτον ή ορθή.

(Έπεται ή συνέχεια και τό τέλος.)

0 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΣ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 101.)

Ό Ιορδάνης ού τδ ονομα είναι τόσον σε
βαστόν παρ’ ήμΐν τοΐς Χριστιανοί; δέν είναι 
χείμαρρος μικρός καί άπεξηραμένος, ώς τινε; 

διίσχυρίσθησαν, ούδέ είναι μέγας ποταμός, άλλ’ 
είναι ποταμό; δευτέρας τάξεως, οστις δύναται 
νά παραβληθή προ; τοΰς έν Εύρώπη δευτερεύ- 
οντας ποταμούς. Αί πηγαί αύτοΰ εύρίσκονται 
έν ταΐ; νοτίαις ύπωρείαι; τού Άντιλιβάνου. Οί 
άρχαΐοι έθετον τά; πηγάς τού Ίορδάνου έν Πα- 
νίω (ή κατά Διον. Χρυσ. Πανιάδι) τή άρχαία 
Καισαρεία τού Φιλίππου, δπου εύρίσκεται σπή- 
λαιον βαθύ, έξ ού άφθονον έκρέει ύδωρ. Ή 
πορεία τού Ίορδάνου είναι βραχεία· ό ποταμός 
μετά μικρόν χύνεται έντδς λίμνης ελώδους καί 
νοσηράς, ήτις αποξηραίνεται έν ώρα θέρους. Ή 
λίμνη αύτη είναι ή Μερώμ τής ΙΙαλαιάς Δια
θήκης, ή Σαμοχωνΐτις τών αρχαίων Ελλήνων, 
ή Χουλέ τών ’Αράβων. Έξελθών τής λίμνης 
ταύτη; ό Ιορδάνης διαβρέχει τήν ώραίαν πε
διάδα τής Γαλιλαίας, τήν τοσοΰτον άλλοτε πε
ριώνυμον διά τήν γονιμότητα αύτής. Σήμερον 
παράγει ή πεδιάς αύτη σίτον καί βάμβακα. άλλ’ 
ουδόλως πλέον άνταποκοίνεται είς τήν ιδέαν, 
ήν είχον περί αύτής οί άρχαΐοι. Ό Αβραάμ 
έρχόμενος έκ Μεσοποταμίας τήν διέσχισεν. Είς 
μικράν άπδ τής λίμνης άπόστασιν υπάρχει γέφυρα, 
καλούμενη "ή γέφυρα τών υιών τού ’Ιακώβ”, 
διότι κατά τήν παράδοσιν τήν γέφυραν ταύτην 
διέβη ό πατριάρχης μετά τών υιών του έπανερ- 
χόμενος έκ τής χώρας τών προγόνων του. Η 
πεδιάς τή; Γαλιλαίας έχει μήκος δύο καί 
ήμίσεως μιλιών εί; τό άκρον αύτή; ό’Ιορδάνης 
χύνεται είς δευτέραν λίμνην, σπουδαιοτέραν τή; 
πρώτη;, τήν λίμνην Γενισαρέτ ή Τιβεριάδα, ήν 
καί θάλασσαν τή; Γαλιλαίας άποκαλούσιν. ΊΙ 
λίμνη αύτη, ή άκακαλοΰσα τοσαύτας αναμνήσεις, 
έχει μήκος μέν εξ μιλιών, πλάτος δέ 1 >/2· Τά 
ύδατα αύτής είσί διαυγέστατα καί αί όχθαι 
αυτής γραφικώταται. Ί1 χώρα, ήν ένταύθα 
διαβρέχει ό ’Ιορδάνης, είναι ή ύγιεστέρα καί 
εύφορωτέρα όλης τής Παλαιστίνης. Τοΰτο μαρ- 
τυρούσιν ού μόνον οί άρχαΐοι συγγραφείς, άλλά 
και ολοι οι νεώτεροι περιηγηταί. Έπί τών 
οχθών τής Τιβεριάοος έκειντο άλλοτε πόλεις, 
εκ.λείύασαι σήμερον έντελώς· ή Καπερναούμ, ή 
Βηθσαϊδά μόλις άφησαν ίχνη τινά τή; ύπάρξεώς 
των. Ή άλλοτε μεγάλη πόλι; Τιβεριά; δέν 
είναι σήμερον ή πτωχόν καί άσημον χωρίον. 
Εν τή λίμνη δέν ύπάρχει σήμερον ή έλεεινή 

τι; λέμβο;, δι’ ήν μετά πολλή; δυσκολίας εύρί- 
σκει τι; λεμβούχον. Σώζεται ή λέμβο; αύτη 
ώ; τελευταία καί ζώσα άνάμνησι; τών πολλών 
έκεινων πλοίων καί άκατίων, τών διασχιζόντων 
άλλοτε τά ύδατα. τής λίμνης. 'Η έρημία καί 
ή σιγή διεδέχθησαν τήν ζωηρότετα καί τήν κίνη- 
σιν, τάς έπικρατούσας έπί τών οχθών τή; λίμνης. 
Σήμερον δέν μένει είμή ή άνάμνησι;. Ούδαμοΰ 
σχεδόν τής Παλαιστίνης ή άφωνος φύσι; δέν 
είναι τόσον εύγλωττος, τόσον συγκινητική οσον 
ένταύθα- ούδέν μέρος δέν είναι τόσον άξιον 
έπισκέψεως, οσον τούτο, μηδ’ αύτής τής Ιερου
σαλήμ έξαιρουμένης.

Ό ’Ιορδάνης, έξερχόμενο; τή; Τιβεριάδο; 
λίμνης, άκολουθεϊ τήν πορείαν του πρός νότον 
μεταξύ δύο σειρών δρέων· δεξιά καί άριστερα 
αύτού έκτείνεται πεδιάς, ής αύτδ; κατέχει τδ 
μέσον. 'Η πεδιάς αύτη είναι ή μεγαλειτέρα 
τή; όλης Παλαιστίνης, οί 'Άραβες τήν ονομά- 
ζουσιν Έλ-Γκώρ· είναι πεδιάς άγονος καί μελα
γχολική. ’Ενταύθα ό Ίεφθάε ένίκησε τοΰ; Έφραι- 
μίτας· περί τήν Ιεριχώ ή πεδιάς, έχουσα πλά
τος δύο μιλιών, λαμβάνει τδ ονομα πεδιάδος 
τή; Ίεριχούς. Αύτδ είναι άκριβώ; τδ μέρος, 
δ·-’ ού οί Έβραΐοι είσήλθον είς τήν γήν τή; 
έπαγγελίας. ‘Η παράδοσις έπιδείκνυσι καί τήν 
θέσιν, έν ή διέβησαν τδν Ίορδάνην, καί τδ μέρος, 
ένθα έστρατοπέδευσαν μετά τεσσαράκοντα ετών 
περιπλανήσεις. Τδ βάπτισμα τού Σωτήρος ήμών
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καθιστώ τόν χώρον τούτον πάνσεπτον ές άεί και 
ιερόν.

Εις μικράν άπο τής Οέσεως ταύτη; άπόστασιν 
ό ’Ιορδάνης χύνεται είς τήν νεκράν θάλασσαν 
και δεν άναφαίνεται πλέον. Τά δδατα τής 
λίμνης Μερώμ έχουσι σχεδόν τήν επιφάνειαν 
τή; Μεσογείου. Άπδ τή; λίμνη; ταύτη; μέχρι 
τή; Νεκρά; θαλάσσης ή άπόστασι; είναι τριά
κοντα ώ; έγγιστα λευγών. I ήν έκτασιν ταύτην 
διασχίζει δλην ό Ιορδάνης, ρέων μετά τήν Τιβε- 
ριάδα λίμνην έπί κοίτη; κατωφερούς. ΊΙ πεδιά; 
εύρίσκεται επομένως ταπεινοτέρα τή; έπιφανείαι 
τής Μεσογείου. Γνωστόν είναι δτι τά ΰδατα 
τής Νεκρά; θαλάσσης κεΐνται ζατά. 400 μέτρα 
ταπεινότερα τών τής μεγάλη; μεσογείου θαλάσ
σης. Έν τή νέκρα θαλάσση χύνεται ό Ιορδάνης 
ώ; είς είδος σπηλαίου, τό όποιον δμως άδυνα- 
τοΰσι νά πληρώσωσι τά ΰδατά του ενεκα τής 
έςάτμίσεως, ήν ύφίστανται. ΊΙ φυσική αυτή 
ζατάστασις ούδέν έχει τό έκτακτον άλλά έγευ- 
ναι γενόμεναι πέραν τής Νέκρας θαλάσσης άπέ- 
δειςαν δτι έν άρχαιοτέρα έποχή τά ΰδατα αύτής 
είχον συγκοινωνίαν πρό; τά ΰδατα τής Έουθοάς 
θαλάσσης.

1

ΣΑΠΦΩ Η ΜΪΤΙΛΗΝΑΙΑ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 104.1

Δαιμόνιον τι χρήμα βεβαίως ύπήρξεν ή γυνή, 
ήν ό μέν Πλάτων δεκάτην άπεκάλεσε Μούσαν, 
άπασα δ’ άνεξαιρέτως ή άρχαιότης τοσούτον 
περιφανώ; έτίμησεν. "Αν ό Σόλων, ό τών 
’Αθηναίων νομοθέτης, άμα δέ καί ποιητής, έν 
προβεβηκότι ήδη γήρατι, άζούσα; τόν έγγονον 
αύτού Σαπφικήν ώοήν αδοντα, ύπό τοσούτου 
συνηρπάσθη ένθουσιασμού, ώστε ηύχήθη νά μή 
άποθάνη, άν δέν έκμάθη τήν ωδήν έκείνην · ούτε 
να θαυμάσωμεν πρέπει διά τοΰ; τοσούτου; επαί
νους, ού; οί άρχαΐοι έπεδαψιλευσαν αύτή, άλλ’ 
ούτε ό πολΰ; πάταγος, δστι; κατά τοΰ; νεωτέρου; 
χρόνους ήγέρθη μεταξύ τών Κριτικών περί τή; 
ποιητρίας τής Λέσβου, πρέπει νά φανή ήμΐν 
παράδοξος.

Γλυκύς είναι είσέτι καί σήμερον ό κυανούς 
τής Μυτιλήνης ούρανό;, ρόδα καί μύρτα καλύ- 
πτουσι τήν νήσον, κισσός καί δάφνη θάλλει 
πανταχού, άρωμα πνέει ή γή, ή άφθόνως τά 
πρός τό ζήν παρέχουσα, καί τό πάν προζαλεΐ 
είς άπόλαυσιν · άλλ’ ό βίος έξέλιπε διά παντός 
καί αί περιστάσεις, αιτινες άνέδειξαν καί ανέπτυ
ξαν τήν έπίσημον ψάλτριαν. Έξ έπιφανοΰς καί 
πλουσίου γένους τή; πρωτευούση; τής νήσου 
ζαταγομένη, νεάνις μέν έλαβε τήν αγωγήν, ήν 
παρεΐχον εί; τάς κόρας αύτών οί ολιγαρχικοί 
τής πόλεως οίκοι- συζευχθεΐσα δέ, λίαν ένωρί; 
άπώλεσε τόν σύζυγον αύτής, καί έμεινε μόνη 
μετά ένός θυγατρίου, τή; έπιχαρίτου Κλείδος, 
ήν τοσούτον άγαπα ή ποιήτρια, καί ήν συνήθως 
παραβάλλει μέ τά χρυσά άνθεμα. Ίδιάζων τις 
Αιολικό; χαρακτήρ άπετυπούτο εί; τόν βίον τών 
Ολιγαρχικών τής πρωτευούσης οικογενειών, αΐ- 
τινες συγκροτούσαι ομίλους άποκλειστικούς, έζων 
βίον αξιοπρεπή μέν, άλλ’ εΰθυμον άμα καί άπο- 
λαύσεων πλήρη, έχοντα δέ τι τό άνειμένον καί 
χαλαρόν. ’Αλλ' έτι μάλλον ϊδιάζον ήτο τό έξής- 
δτι ώς οί άνδρες, ουτω καί αί γυναίκες καθ’ 
έαυτάς άπετέλουν τοιούτους ομίλους, σκοπούντας 
μέν τήν εΰθυμον πρός άλλήλας άναστροφήν, 
προϋποθέτοντας δέ ύψηλοτέραν τινά αστικήν 
μόρφωσιν, περί ήν κατεβάλλετο πλείστη δση 
έπιμέλεια καί ζήλος. Τοιούτους ομίλους άπαντα 
τις ένίοτε καί αλλαχού τής Ελλάδος, καί δή 
έν Σπάρτη, τοΰς λεγομένου; λόχου; τών γυναι
κών, άλλ’ ούχί τοσοΰτον περιφανώ; καί άβρώς

συγκεκροτημένους. Λεσβιακή τις έρεθιστικότης, 
έζ τού άνέτου πω; βίου τροφήν λαμβάνουσα, 
διήνοιγεν έν τοΐς όμιλοι; τούτοι; ποικίλου; δρό
μου; καί αύστηροτέρων μέν γυναικείων άπασχο- 
λήσεων, άλλά πολλω μάλλον ιλαρών πνευματι
κών απολαύσεων καί φαιδρών διαχύσεων- οί δέ 
όμιλοι είχον είδό; τι έπισημότητος, άσζούντες 
βεβαίως καί έπιρροήν έπί πολλών κοινωνικών 
ζητημάτων. Ί ού ομίλου προΐστατο πάντοτε μία 
τις, ώς είπεΐν. διδάσκαλος, συγκεντροΰσα έν 
έαυτή τήν έπιδιωκομένην έκείνην μόρφωσιν- 
πρός ταύτην δέ όχι μόνον τάς θυγατέρα; αύτών 
έπεμπον αί μητέρες πρό; τήν περαιτέρω, τήν 
μετά τά κοινά γράμματα, άνωτέραν μόρφωσιν, 
άλλά καί αύται προσήρχοντο, καί δή αί οπου
δήποτε μεμονωμένα; καί έλευθερώτερον τών 
άλλων ζώσαι, άπετέλουν τόν κύριον πυρήνα τού 
εύγενούς καί εύδαίμονο; έκείνου θιάσου. Παρά 
τοιαύτη τινι διδασκάλφ έξεπαιδεύθη βεβαίως 
καί ή Σαπφώ- έκεΐ έδιδάχθη όχι μόνον τά 
ανώτερα οικιακά έργα, όχι μόνον τον τρόπον 
τού εύγενώς καί έπιχαρίτως φέρεσθαι, άλλά καί 
τά; δύω ώραίας τέχνας Μουσικήν καί Ποίησιν, 
διότι άκριβώς έν τοΐς όμιλοι; έκεΐνοι; τά δύω 
ταύτα κατεΐχον τήν έπιάημοτέραν θέσιν. ’Αλλά 
πολΰ ένωρί; ή τού Σκαμανδρωνύμου κόρη ύπερήρε 
ού μόνον τά; ήλικιώτιδα; αύτής, άλλά καί πολ
λά; τών πρεσβυτέρων τη;, πολΰ ένωρί; έγένετο 
τό άντικείμενον τή; άγάπη; καί τιμή; πολλών 
τοιούτων ομίλων, άμιλλομένων πάντοτε πρό; 
άλλήλου; έπί εύπρεπεία, άβρότητι καί χάριτι 
βίου. ΊΙ μέτριου άναστήματος. ή μελάγχρου; 
τό πρόσωπον νεαρά, γυνή, ή τήν έβενώδη αύτή; 
κόμην τοσούτον χαριέντω; μέ χρυσούν άνάδεσμον 
περί τήν κεφαλήν διαθέτουσα. ή τοσούτον καί 
κομψώς ένδυομένη, καί σεμνού; τοΰ; τρόπου; 
έχουσα, δέν είχε μόνον τά; κοινά; ίσω; ταύτα; 
άρετάς. Από τών μεγάλων καί μελανών αύτή; 
οφθαλμών γλυκύ έξεχέετο πύρ, έπί τού υψηλού 
καί στίλβοντος μετώπου της έξώρμα ή μεγαλο
φυή; διάνοια, αί Χάριτες έπλανώντο έπί τών 
παρειών αυτής, καί έπί τών μικρών καί λεπτών 
χειλέων της ή Πειθώ έδράζετο, ό Τ.ρω; έμει- 
δία- είχε τι δαιμόνιον έπί τή; όλη; μορφή; 
τη; ή γυνή. ’Αλλ’ ή ισχυρά δύναμις. ή έν τή 
ψυχή αύτής έμφωλεύουσα, τότε πρό πάντων 
έξεφαίνετο, οτε εί; τά; λεπτοφυείς αύτή; χεΐρά; 
την λύραν άναλαμβάνουσα, έψαλλεν ασματα, 
άτινα έκ τού ίδιου αύτή; στήθου; τοσούτον δεξιώ; 
ήρύετο, στήθου; άνεξαντλήτου εί; εύγενή καί 

■ αισθήματα. Ηάμβο; κατελάμβανε τήν
όμήγυριν, οτε το μικρόν στόμα τη; ήνοίγετο, 
οτε τά λεπτά δάκτυλά της έπέτρεχον έπί τών 
χορδών τής πηκτίδος. Καί ήδη διείδε τήν 
άνάγκην ή Σαπφώ νά συγκρότηση περί έαυτήν 
ούχί μόνον περιφανή τινα όμιλον, άλλά ζαί 
Σχολήν βλην μεγάλην, προωρισμένην τόσον διά 
τα; εντοπίου; νεάνιδα;. όσον ζαί διά τά; άλλο-
δαπάς- διότι περί τού δνόματος αύτής, περί τής 
μεγαλοφυίας καί τών άλλων αρετών τη; ταχέως 
ή Φήμη έλάλησεν άνά τήν Ελλάδα άπασαν, 
καί δή άνά τά; νήσους τού Αιγαίου ζαί τά; τής 
Μικρασίας άζτάς, ζαί συνέδραμαν περί τήν δαι- 

διδάσκαλον έκατόν καί έπέκεινα μαθή- 
καί έκ τών τής νήσου πόλεων καί ές 
μερών. ’Αληθώς, έκεΐ έστελλον τά; άγα- 
αύτών κόρα; τίμιαι καί έπιφανεΐς οικο

γένεια!, σεμναί μητέρες, όχι ΐνα τήν τιμιότητα 
αύτών διά δηλητηριώδους διδασκαλία; φαρ- 
μαζεύσωσιν, όχι ΐνα τό έρύθημα τού προσώπου 
αύτών βαθμηδόν καί κατ’ όλίγον άπολέσωσι πρό 

ύποπτων βλεμμάτων φαύλη; διδασκάλου, 
διά τά; άνηθίκους αύτού πραγματείας 
τή; 'Ρώμη; έζδιωχθεί; ’Οβίδιο; μέ τόν 
καί πτωχόν θίασον τών έζ τής άρχαίοτη-

μονίαν 
τριαι, 
άλλων 
πητάς

τών 
ώ; ό 
καζώ; 
μικρόν 

τος οπαδών του χαριεντιζόμενο; οιαοάλλει, ώ: 
ό άζρόχολο; ζαί σπληνιών ’Άγγλο;, ό έκ τών 
νεωτέρων Κριτικών Mube μετά τινων άλλων 
όμοιων του άδεξίω; καί έζ τής πονηρά; φαντα
σία; του άντλών υποστηρίζει· άλλ’ ώ; άπασα 
ή σεμνή άρχαιότη;, ώ; αύτά τά. περισωθέντα 
λείψανα τής ποιήτρια; λαλούσι, ώς έξ αύτή; τή; 
φύσεως τού πράγματος λογικώ; νά πορισθή τις 
δύναται, προσήρχοντο αί πολλαί καί πολλα- 
χόθεν πεμπόμεναι κόραι, ΐνα πρώτον μέν είς 
τα εύγενέστερα τών γυναικείων έργων, άτινα 
οφείλει νά γνωρίζη πάσα έπιφανής οικοδέσποινα, 
προσηκόντω; διδαχθώσι, δεύτερον, όπως εί; τήν 
έν γένει οικιακήν οικονομίαν δεόντως καταρ- 
τισθωσιν- άλλά προσήρχοντο έπίσης, δπω; καί 
τα; γυναικείας έκεΐνα; άρετάς καί χάριτα; άπο- 
κτήσωσι. δι’ ών ο μετ’ άνδρός, ό οικογενειακό; 
βίος πληρούται εύδαιμονία;, καί πάσης αγαθή; 
καί δίκαια; ηδονής, δπω; έπί πάσι τήν Μουσι
κήν καί Ποίησιν, τήν διπλήν ταύτην πηγήν 
ύψηλοτέρων πνευματικών απολαύσεων διδαχθώ- 
σιν έν γένει προσήρχοντο κόραι σεμναί, καί 
άπήρχοντο νύμφαι χαριτωμένα·., σύζυγοι πισταί 
καί άγαθαί, άμα δέ καί θέλγητρων μεσταί. μη
τέρες σεβαστοί, καί έν γένει γυναίκες τήν εύδαι- 
μονίαν εί; τον κόσμον πορίζουσαι. Αύτή ήτο 
ή Σχολή τή; Σαπφούς, τό έργαστήριον τούτο 
γυναικείων άρετών άμα καί χαρίτων.

Μεταξύ τού 620 καί 560 π. X. τίθεται περί
που ό βίο; τή; Σαπφούς. Τό έπιφανέ; τή; 
καταγωγή; αύτής μαρτυρούσιν οί άδελφοί \ά- 
ραξος καί Αάριχος, έπίσημον θέσιν κατέχοντες 
εν τή πολιτεία- ότι λίαν ένωρίς συνέστησε τήν 
περιβόητον αύτήν Σχολήν, ότι περιεκυκλούτο έν 
αύτή ύπό ώραίων, εύαισθήτων καί πιστώς άγα- 
πουσών αύτήν παρθένων εύγενού; πρό πάντων 
καταγωγής, ότι ή μετ’ αύτών αναστροφή ήτο 
τοσούτον λεπτή καί έμπιστευτική, καί ότι ή 
διδάσκαλος ήγάπα περιπαθέστατα τά; νεάνιδα; 
ταύτα;, ταύτα παραδίδονται καί πιστεύονται ύπό 
τε άρχαίων καί νεωτέρων. Άλλ’ δ,τι κυρίως 
έξαίρει γενικώς παρά πάσι καί άναβιβάζει τήν 
Σαπφώ είς ΰψος, δπερ σπάνιαι γυναίκες εφθασαν 
έν τω κόσμφ τούτφ, είναι τά έν τή Ποιήσει 
καί τή Μουσική άριστουργήματα αύτής, προ
δίδοντα ισχυρόν διάνοιαν, μέγα φαντασία; ΰψος, 
και πρό πάντων τό δσον εύγενέ; τόσον πυρώδες 
πάθος, όπερ κατατρώγει τήν καρδίαν της, καί 
οπερ αύτή είχε τήν ευφυΐαν καί τήν τέχνην 
δαιμονίως νά παραστήση έν τφ α.σματι αύτής. 
Ούδεμία γυνή άπετύπωσεν έν τε τή λέξει, τω 
ρυθμφ καί τή Μουσική τοσούτον ζωηρώς καί 
φυσικώς τόν θαυμασμόν τη; πρό; τό ώραΐον! 
ούδεμία τοσούτον ψηλαφητώ; καί πιστώς καί 
μετά τόσου ύψους άμα τάς μάλλον μυστηριώδεις 
καί τρυφερωτέρας διαθέσεις τή; καρδίας. καί 
οη το έμφωλεύον έν αύτή πάθος τού ερωτο; · 
άλλ’ ούδεμία έπίσης καί τήν ύψηλήν έκτίμησιν, 
ήν άποδιδει πρό; τήν μόρφωσιν ζαί έζπαίδευσιν 
τών γυναικών, τήν περιφρόνησιν πρός τόν άγροΐκον 
πλούτον, καί πρός αύτό τό κάλλος, τό γυμνόν 
και άνευ άρετής. Η Σαπφώ ήγάπησεν άληθώς 
μέχρι πάθους τό ώραΐον, άλλά τούτο προδίδει 
άκριβώς τόν Έλληνικώτατον αύτής χαρακτήρα. 
Ό πρό; τό ώραΐον θαυμασμός τών άρχαίων ήμών 
προγόνων προέβαινε μέχρι λατρείας- κατά το
σούτον δέ έκεΐνοι ήγάπησαν καί έν τφ άνθρώπφ 
τό ώραΐον σώμα, καθόσον έν αύτφ διέβλεπαν 
πάντοτε ώραίαν ψυχήν- έξ άμφοτέρων τούτων 
συνιστάτο κατ’ αύτούς ό τέλειος άνθρωπος. Τήν 
δέ πρό; τό ώραΐον άγάπην της ή Σαπφώ άλλοτε 
έμπαθέστατα, καί άλλοτε άπαλώτατα καί γλυ
κύτατα άπετύπωσε. Τής Σαπφούς ή ψυχή, λέγει 
ό Kock, είναι ώ; τις εύρεΐα κυανή θάλασσα, 
ή; τά ΰδατα ότέ μέν ύπό φοβερών καταιγίδων 

πλησσόμενα μέχρι; ούρανού ύψούνται, ότέ δέ 
ήσυχα καί γαληνιαϊα, άντανακλώσιν έν έαυτοΐς 
τόν γλυκΰν ουρανόν μέ τά ελαφρώς κινούμενα 
νέφη, καί τά θαλερά φυλλώματα τών παρά τά; 
άκτά; μεγαλοπρεπών δένδρων. Εί; τό βάθος 
-ή; θαλάσση; έκείνη; άντεστοίχει τό βάθος τιΛ 
διανοημάτων καί αισθημάτων της- άλλά φεΰ! 
εις τό μυστηριώδες έκεΐνο βάθος ούδείς οφθαλμός 
ΐσχυσε νά είσδύση- διά τούτο αι τοσαύται και 
τόσον άντιφατικαί γνώμαι περί τού άγλαΐσματο; 
τούτου τών άρχαίων Έλληνίδων!

Τήν φυλετικήν πω; ήδυπάθειαν τών ίεσβίων 
γυναικών ύπεκέρασεν ή Σαπφώ μέ άρωμα τρυ
φερών ύψηλοτέρων αισθημάτων, τήν πυρώδη 
Αιολικήν τάσιν πρό; τήν άπόλαυσιν συνεπέσχε 
δι’ ηπίου πνεύματος ήθική; τινο; δυνάμεως, 
διότι μεθ’ δλην τήν παθητικωτάτην και λίαν 
αισθητοποιούσαν τά. πράγματα έκφρασιν, μένει 
πάντοτε μακράν πάσης ύλοφροσύνης- παντού 
διαλάμπει ό πνευματικός καί ηθικός χαρακτήρ 
τών αισθημάτων καί διανοημάτων της. Όσον 
δ’ άφορα τήν τέχνην αύτής, ένφ τά έργα της 
έχουσι μεγίστην φυσικότητα και άφέλειαν, εν 
τούτοι; μακρόθεν φαίνεται ή καλλιτεχνική χειρ 
ή περισζευάζουσα αύτά. Δυστυχώς έκ τών 
πολλών, ά έποίησε, ζαί ά οί αρχαίοι κατέτασσαν 
εί; 9 βιβλία, Μέλη δνομάζοντε; αύτά, μόνον 
2 άζέραια ασματα έσώθησαν, ζαί πολλά λείψανα, 
έν οί; ώραία τεμάχια έπιθαλαμίων, άτινα έκ 
τής τότε Δημοτικής ποιήσεω; έπί τό τεχνικώ- 
τερον καλλύνασα καί διασκευάσασα, είσήγαγεν 
εί; τήν τεχνικήν Λυρικήν ποίησιν, συνεταξε δε 
ύμνου; καί έλεγεΐα, έπιγράμματα καί ιάμβου; 
κατά τόν Σουΐδαν. Ιδίως δέ αί 2 σωζόμεναι φδαί 
τη; είναι μέ πύρ ζαί μέλι άμα έζυμωμέναι- τήν 
μέν α'. Διονύσιο; ό Άλικαρνάσσεΰ; προτείνει <ί>; 
παράδειγμα ύψηλής γλαφυρότητος, θαυμάζει δέ 
πόσον συνδέονται έν αύτή ή εύέπεια καί χάρις 
τή; λέξεω; μέ τήν λειότητα καί συνέπειαν τών 
αρμονιών περί δέ τής β'. ό μέν Αογγΐνος έν 
τφ περί ΰψους λόγου, θαυμάζει τήν δεινότητα 
τής Σαπφού; εί; τό νά ένωση τά άκρα καί 
ύπερτεταμένα τοΰ πάθους, καί νά συνδέση προς 
άλληλα, ό οέ Πλούταρχο; λέγει, ότι άληθώς ή 
Σαφπώ έν αύτή πυρί μεμιγμένα φθέγγεται, καί 
διά τών μελών αναφέρει τήν άπό τής καρδία; 
θερμότητα. Άμφότεραι αύται αί φδαί, ούχί ή 
πρώτη μόνη, άλλά πολλω μάλλον ή δευτέρα, 
μεθ’ όσα καί άν έγράφησαν περί αύτής παρά 
τε άρχαίων καί νεωτέρων, καθ’ ήμάς άναφέρονται 
πρός άνδρα, οδπερ ή μεγάλη ποιήτρια περιπαθώ; 
ήράσθη.

Τοΰ ονόματος: Φάων, φαίνεται ή Σαπφώ 
δέν έμνημόνευσεν έν τοΐ; ποιήμασιν αύτής, 
άλλως δεν θά έγεννάτο καί παρ’ άρχαΐοι; ετι 
ή γνώμη περί δύω όμωνύμων γυναικών, τής 
έτέρα; έξ Έρεσού τής Λέσβου- πιθανόν δέ καί 
να ηναι πλαστόν τό ονομα, σημαίνον, λάμπων έκ 
τοΰ κάλλους, ώ; είναι έπίσης πλαστόν καί τό 
μύθευμα, καθ’ δ ό νεαρός άνήρ ελαβε τό ύπερ- 
άνθρωπον αύτού κάλλος. Πλεΐστοι έκ τών άρ
χαίων άναφέρουσι τό ονομα τούτο έκ παραλλήλου 
με τό τή; Σαπφούς, τό δέ μύθευμα κυρίως ό 
Λουκιανός, Παλαίφατος καί Σέροιος. Κατά τοΰτο 
ό Φάων, γέρων πορθμεύς, εΐχεν αγαπητήν 
άσχολίαν νά διαπορθμεύη είς τά; πλησίον τής 
Λέσβου άκτά; έπιβάτας, άνήρ άλλως μέτριος καί 
επιεικής, άμισθι πολλάκις τελών τό έργον του. 
Η θεά ’Αφροδίτη, μεταμορφωθεΐσα είς πτωχήν 

γραίαν, παρεκάλεσεν αύτόν όρμούντα παρά τήν 
Χίον, νά τήν μεταφέρη είς Κύπρον. Προθύμως 
επραξε τούτο ό πορθμεύς- τότε πρός άμοιβήν ή 
θεά δίοει αύτφ πυξίδα πλήρη άλοιφής, δι’ ή; 
εκείνος άλειφόμενος, έλάμβανε κάλλος έξαίσιον. 
Ε’ς θαλερός νεανία; άναφανείς αίφνης έν Μυτι

λήνη, είλκυσε τόν θαυμασμόν άπάντων ει; τοΰς 
άγώνα; άείποτε νικητής, εύπροσήγορος τοΐς φί
λοι;. εύτυχής εί; τά; έπιχειρήσει;. καύχημα έν 
γένει τών συμπολιτών αυτού. Πρός τον άνδρα 
τούτον ή Σαπφώ ζατά. τήν παράδοσιν έσχεν έρωτα 
έμπαθέστατον, δν όμως έκεΐνο; ψυχρώ; άπε- 
ποιεΐτο, καί έξ οΰ έγεννήθησαν τά πάθη τή; 
άτυχούς ποιητρίας. Φεύγοντα αύτόν εις Σικελίαν 
ήκολούθησε, καί μή έπιτυχούσα νά μαλάξη τήν 
καρδίαν αύτού, έπεσεν άπό τού διαβοήτου βράχου 
τή; Λευκάδος, καί οΰτω γεννάται το έν τή άρ- 
χαιότητι περίφημον άλμα τή; Σαπφούς, τό 
τοσούτον ύπό τών νεωτέρων διαφιλονεικηθέν. 
Τό πήδημα εκαμον καί άλλοι, ή Σικελιώτις 
Καλύκη κατά Στησίχορον διά τον Εΰαθλον 
αύτής, καί αύτή ή Αφροδίτη διά τόν Άδωνιν, 
καί ό Ζεΰς αύτός κλ., ό δέ Ανακρέων, ό 
Κύκλωψ άπειλούσι τοιούτόν τι- σημεία, ότι ήτο 
ζαί πραγματικόν καί γνωστόν. "Αν ή ποιήτρια 
έπνίγη κατά τούτο, ή έσώθη δέν μνημονεύεται- 
φαίνεται όμως πω;, ότι προβεβηκυΐα ήδη έζη 
έν Μυτιλήνη.

ΕΙ; τά; κατά τή; Σαπφού; διαβολάς πρώτοι 
έδωζαν άφορμήν οί κωμικοί τών Αθηνών, οί 
τοσούτον εύφυεΐς καί μοχθηροί παλλάζι; εί; τό 
νά παραμορφώσι καί γελοιογραφώσι τα πραγματα. 
ΊΙ μεγάλη έλευθεριότη;, μεθ’ ή; ή ποιήτρια 
έκφράζεται έπί έρωτικών παθήσεων, άντιβαίνουσα 
βλως πρός τά αύστηρότερα ήθη καί έθιμα τών 
γυναικών τής ’Ιωνικής φυλής, αΐτινε; άποκε- 
κλεισμέναι έν τω οί’κφ έζων βίον άθόρυβον καί 
πεοιωοισμένον, ώθησε τοΰ; Κωμικού; νά. οιακω- 
μφδήσωσι τόν πρό; τοΰ; άνδρα; έρωτα καί τά 
παθήματα τή; Σαπφού;· τοΰ; Κωμικού;, οΐτινε; 
αύτόν τον προ τών οφθαλμών τών θεατών το
σούτον σοφώ; καί δικαίω; ζώντα, καί τοΰς πο- 
λίτας εύεργετούντα Σωκράτην έγνώριζον νά 
δυσφημήσωσι, έν θεάτρφ γελοΐον καί έπικίνδυνον 
παριστάντες. Καί αύτός ό Πλάτων έν τή νεό- 
τητι αύτού έποίησε κωμφδίαν, Φάωνα έπιγρα- 
φομένην, έν τούτοι; κατόπιν έν τφ Φαιδροί αύτού, 
άντιθέτων τήν Ούρανίαν Αφροδίτην πρό; τήν 
Πάνδημον, λέγει ότι μόνη ή Σαπφώ ήσθάνθη 
καί έγνοήοισε τοΰς νόμους τή; πρώτης. Καί άν 
μέν ή Σαπφώ ήράσθη έμπαθώ; καί πιστώ; άμα 
άνδρός τίνος, τούτο ούδόλως προσβάλλει αύτήν 
άλλ’ ώφειλεν ή έξοχο; γυνή νά ΰποστή καί έν 
τή φθινούση ήδη άρχαιότητι, καί εν τοΐ; νεω- 
τέροις χρόνοι; πληγάς έτέρα;, ή λίαν άπλοϊκώς 
καί άσκέπτω;, ή λίαν ύβριστικώ; καί μοχθηρώς 
έπαρασσομένα; κατά τού τόσον άκάκου, τόσον 
αγνού, καί ύπο ιερού καί φυσικωτάτου πυρός 
διακαιομένου στήθους αύτής. Ό,τι ούδ’ αύτοί 
οί πλησιέστεροι κατά τήν έποχήν Κωμικοί τών 
Αθηνών έτόλμησαν νά πλάσωσι, τοΰτο άνέλαβον 
νά φλυαρήσωσι πολΰ νεότεροι χρόνοι. Έπί τοΐς 
έποχή; τού άγαθού Πλουτάρχου, ή ΰβρις ύπήρχεν 
ήδη έκ τών Λατίνων ποιητών διαδεδομένη, έφ’ 
ής όμως έκεΐνος στενώ; καί άορίστως μόνον έκ
φράζεται· πολλω δέ μάλλον κατόπιν, άν τό 
πράγμα ήτο κοινώς παραδεδεγμένον, οί Χρι
στιανοί συγγραφείς ώφειλον πολλά νά ψέξωσιν. 
Έν τοΐ; νεωτέροι; χρόνοι; πολλοί μέν άνε- 
μάσσησαν τόν μεμολυσμένον τούτον άέρα, περι
φανώ; δμω; άλλοι ύπερήσπισαν τήν Ποιήτριαν, 
καί δή ό Kock καί ό AVelcker. Τά στενά 
όρια καί ό προορισμός τού 'Εσπέρου δέν έπι- 
τρέπουσι τήν άνέλιξιν τού ζητήματος, καί τήν 
έπί έκτενούς έπιστημονικής έρεύνης στηριζομένην 
ύπεράσπισιν τής Σαπφούς, τούτο μόνον ταχέως 
καί έν παρόδφ δύναται ένταΰθα νά λεχθή, ότι 
καί έκ τών άρχαίων συγγραφέων καί έκ τών 
νεωτέρων Κριτικών, καί δή έξ αύτών τών σω- 
ζομένων τής ποιητρίας λειψάνων δύναται νά 
καταφανή ή άγνότης αύτής. Άφίνοντες τά λοιπά, 

έπί τού τελευταίου μόνον λέγομεν όλιγιστα ■ τα 
λείψανα (Poetae Lyrici, Bekgk. 1853 4- 67) 
ύπ' άριθ. 29, 68, 75, 80, 101, 138, καί ειτι 
άλλο, δεικνύουσι τήν ύψηλήν ιδέαν, ήν είχεν 
ή Σαπφώ περί τής διανοητικής καί ήθική; μορ- 
φώσεω; τής γυναικός, περί τοΰ άρμόζοντο; αύτή, 
καί δή περί ύπεροχής τή; άρετής ύπέρ τόν 
πλούτον καί τό κάλλος αύτό. Πολλά τών λει
ψάνων τή; ποιητρίας, ήν άγνάν όνομάζει καί 
αύτό; ό Αλκαίος (55), άθωότατα όντα, δύνανται 
νά διφορηθώσιν, έκεΐνα δέ, έφ’ ών δύνανται νά 
οίκοδομήσωσιν οί διαβάλλοντες. είσι τα- 11, 33, 
41, 70. 90 καί εϊτι άλλο, άλλά τό μέν: έταίρας 
(11) έρμηνεύει καλώς ό ’Αθηναίος- τό ρήμα: 
έρώ (33) ό Μάξιμο; Τύρ. έρμηνεύει είς 34 με- 
ταφέρων έπί Σωκράτου; τά πράγμα- τό 41 δη- 
λοΐ άπλήν ζηλοτυπίαν μεταξύ διδασκαλισσών, 
ώς καί τό 70- τό: παιδός (90) κάλλιστα έξη- 
γεΐται: νεανίου- τό τού Όρατίου: querentem 
puellis de popularibus έξηγεΐται άπλούστατα 
ύπέρ τής Σαπφούς. Τήν β'. ωδήν δυνατόν μέν 
νά ύποθέση τι; συγκειμένην έκ δύω τεμαχίων 
συγκολληθέντων ύπό τών Αλεξανδρινών, τού 
ένός μέχρι τού στίχου 7, ώς ύπονοεΐται και εκ 
τοΰ χωρίου του Πλουτάρχου- άλλά καί τό ολον 
ερμηνεύεται κάλλιστα πρό; άνδρα άποτεινόμενον, 
όχι μόνον άπλούστατα τοΰ : σε είς : ε μετα
βαλλόμενου, άλλά καί τούτου μένοντος.

Ιωακείμ Παυλίδης.

<ι ΚΑΝΑΡΗΣ ΚΑΙ 0 ΠΙΠΙΝΟΣ.
(Σύμπλεγμα έκ μαρμάρου).
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 105.)

Δημοσιεύομεν σήμερον εικόνα άριστουργή- 
ματος τή; νεωτέρα; ιταλικής γλυπτική;, άριστουρ- 
γήματο; άναφερομένου εί; εν τών λαμπροτέρων 
έπεισοδίων τοΰ έθνικοΰ ήμών άγώνος. Τό σύμ
πλεγμα, το παριστών τόν Κανάρην καί τόν II ι- 
πΐνον, είναι έργον τού έν Παλέρμφ τή; Σικελία; 
γλύπτου ζ. Ceveletti, δστις ύπο άκρατή του 
πρός τήν ώραίαν πλαστικήν τέχνην φλέγόμενο; 
και ύπό άκραιφνού; πρό; τήν Ελλάδα ενθου
σιασμού έμπνεόμενο; έξετέλεσεν αύτό καί έξέθε- 
σεν έν τή τελευταίφ τών Παρισίων παγκοσμίφ 
Εκθέσει.

Ό,τι κυρίως είναι άξιον θαυμασμού έν τφ 
συμπλέγματι τούτοι είναι ή εκφρασις τών δυο 
προσώπων καί ή φυσική τού σώματος αύτών 
στάσις. Εύθύς έκ πρώτη; δψεω; πάς τις, οστις 
κάπως γνωρίζει τήν νεωτέραν ήμών ιστορίαν, 
έννοεΐ τί έμφαίνει ή παράστασις.

Ό βασιλεύ; τής ’Ιταλίας Ούμβέρτος, προ
στάτης ένθερμος τών ώραίων τεχνών, ήγόρασε 
τό έργον άντί 30 χιλ. φράγκων καί τό έδώρη- 
σεν εις τήν πόλιν τού Παλέρμου ■ τό οε Οημοτι- 
κόν αύτή; συμβούλιον εύρον τό έργον λίαν έπι- 
τυχέ; έστησεν αύτό έν θέσει έπιφανεΐ έν τφ 
δημοτικφ κήπφ τής ’Ιουλίας. Μετ’ ού πολΰ 
δμως οί κάτοικοι τοΰ Παλέρμου, μή θέλοντε; 
νά έχωσιν ένώπιον τών όφθαλμών αύτών τό 
δνομα Έλληνος ήρωος, ήνάγκασαν τό δημοτικόν 
συμβούλιον ν’ άπαλείψη τήν κοσμούσαν τήν βάσιν 
τοΰ άγάλματος έπιγραφήν. Άλλά τότε ό φιλό
τιμος καλλιτέχνης, δικαίως δργισθείς έπι τή 
τοιαύτη τοΰ έργου αύτοΰ βεβηλώσει, έκινησε 
δίκην κατά τής πόλεως καί έκέρδισεν αύτήν- 
καί οΰτω; έπί τής βάσεως θέλει χαραχθή έκ 
νέου τό δνομα, όπερ έξ άρχής άνεγινώσζετο.

Ό ζ. Ceveletti, δστις δέν παύει καταγινό- 
μενος εις τοιαύτα έργα, διανοείται μετ’ όλίγον 
νά έπεξεργασθή ζαί άγαλμα τοΰ Μάρκου Μπότσαρη, 
καί κατόπιν καί άλλων Ελλήνων ηρώων, έκ- 
φρασθείς, ώς έμαθομεν, οτι εκ τού εθνικού τή;

ι
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ΣΑ1ΙΦ2 II ΜΤΤΙΛΗΝΑΙΑ.

*

Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΙΠΙΝΟΣ.
(Σύμπλεγμα έκ μαρμάρου έν Παλέρμο».)



106 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 55. 1 13 Αύγούατου 1883. 1 13 Αύγούατου 1883.] ΕΣΠΕΡΟΣ. 1G7

Ελλάδος άγώνος μεγάλως ό καλλιτέχνης δύνα
ται νά έμπνευσθή. Νομίζομε·? δτι είναι δίκαιον, 
καί οφείλει μάλιστα ή Ελληνική Κυβέρνησις 
νά έκφράση τήν εύαρέσκειάν της προς άνδρα 
τοιοΰτον, οστις διά τής ώραίας αύτοΰ τέχνης 
συντελεί εις τδ νά διαβιβάση είς τάς έπερχομένας 
γενεάς τας μορφάς άνδρών, ών ή άνδρία καί ή 
φιλοπατρία θέλουσι δοξάσει διά παντός το Ελλη
νικόν δνομα. Ουτω καί ό ζήλος τών άγαπών- 
των ήμάς ξένων κεντάται καί άςιοπρεπώς τιμάται 
ή ωραία τέχνη, ήτις τοσοΰτον συντελεί είς 
διαιώνισιν περιφανών άθλων.

Ή προκειμένη είκών κατεσκευάσθη κατά 
επιτυχή φωτογραφίαν τοΰ έν Παλέρμιυ διακεκρι
μένου φωτογράφου κ. IncokpOBA.

ΤΟ ΣΕΛΙΝΙΟΝ.
Διήγημα έκ τοΰ ’Αγγλικού.

(Συνέχεια καί τέλος.)

Τδ κυριώτερον καί δλως απαραίτητον ήτο 
νά εύρεθή ίππος. 'Η έκτέλεσις τοΰ ζητήματος 
τουτου έφαίνετο τόσον εύκολος τφ Γουλιέλμιρ, 
ώστε καί δ Βέρσταϊν, δστις χιλιάκις θά έπρο- 
τίμα νά παραδοθή είς τους στρατιώτας τοΰ’Ια
κώβου ή νά έκθέση είς κίνδυνον τδν νεαρόν του 
προστάτην, έπείσθη έπι τέλους δτι ή εύρεσις 
ίππου ούδένα παρείχε κίνδυνον. 'Ο Γουλιέλμος, 
άφ’ ού εφερεν είς τόν κόμητα τρόφιμα άρκετά 
έπι τινας ήμέρας καί άφ’ ού έλαβε παρ’ αύτοΰ 
τά άναγκαΐα πρδς άγοράν ίππου χρήματα, έλαβε 
παρά τοΰ κυρίου του, τοΰ Ίέφρη, τήν άδειαν 
ν’ άπουσιάση τήν επιούσαν ύπδ τδ πρόσχημα 
νά έπισκεφθή έξάδελφόν τινα τοΰ πατρός του 
ζατοικοΰντα είς ολίγων μιλιών έκεΐθεν άπόστασιν. 
Φορέσας τά καθαρώτερα ένδύματά του καί κτε
νιστείς μετά προσοχής άνεχώρησεν · είχε δέ τό
σον καλήν τήν όψιν καί εύγενες τδ παράστημα, 
ώστε ή Δόλλη τφ είπεν, δτε άπήρχετο, δτι 
έφαίνετο υιός λόρδου.

Ό νέος βοσκός ήκολούθησε κατ’ άρχάς, διά 
νά μή διεγείρη ύπονοίας, τήν πρδς τδ χωρίον 
τοΰ συγγενούς του άγουσαν όδόν άλλά μόλις 
είχε φθάσει είς άπόστασιν τινα τής έπαύλεως, 
ήλλαξε δρόμον καί διηυθύνθη πρδς τήν πόλιν 
Δούμφρης. Φθάσας έκεΐ έσπευσεν είς άναζή- 
τησιν πεταλωτού, καί ευρών τοιοΰτον τδν ήρώ
τησεν·

— Δύνασαι νά μοί εΐπης πού ήμπορώ νά 
ευρώ εις τήν πόλιν ίππον καλόν καί είς μετρίαν 
τιμήν;

— Καί διά ποιον θέλεις τδν ίππον, μικρέ 
μου φίλε; ήρώτησε χλευαστικώς ό πεταλωτής· 
δσφ καί άν ήναι εύθυνός, βεβαίως διά σέ δέν 
θά ήναι.

— Είναι διά τδν Νικόλαον Ίέφρη, τδν ένοι- 
κιαστήν, άπήντησεν ό παΐς· ιδού καί τά χρή
ματα.

Καί έςαγαγών έκ τοΰ θυλακίου του δέκα 
λίρας χρυσάς τώ τάς έδειξεν.

— Καί πώς δέν έρχεται δ Ίέφρης μόνος; 
ήρώτησεν ό άνθρωπος.

— Είναι άσθενής, κλινήρης- ήξεύρει δτι γνω
ρίζω τούς ίππους άρκετά καλά, διότι έγώ είμαι 
έκεΐνο:, δ όποιος περιποιείται καί τούς ίππους του.

— Πολύ καλά, άπήντησεν ό πεταλωτής· 
γνωρίζω ίππον, πρδς πώλησιν· περίμενέ με μίαν 
στιγμήν νά φορέσω τόν μανδύαν μου, και άμέσως 
έρχομαι νά σέ οδηγήσω πρδς τδν άνθρωπον, ό 
όποιος θέλει νά πώληση τδ ζώόν του.

II βοσκός έδέχθη τήν πρότασιν καί είσήλθεν 
εις τήν ισόγειον αίθουσαν, ΐνα τδν περιμείνη. 
Δυστυχώς ό πεταλωτής ού μόνον έγνώριζε τον

Νικόλαον Ίέφρη, άλλ’ αύτός ό Ίέφρης τήν 
πρωίαν τής αύτής ήμέρας είχε μεταβή είς Δούμ
φρην ζαί είχε προγευματίσει μετά τοΰ πετα- 
λωτοΰ. Συνέπεια δέ τούτων πάντων ήτο δτι 
δέν παρήλθεν ήμίσεια ώρα, καί ό Γουλιέλμος 
ειδεν είσερχομένους είς τήν αίθουσαν, δπου έπε- 
ρίμενε, δύο άστυνομικούς κλητήρας, οΐτινες τδν 
συνέλαοον έν ονόματι τοΰ νόμου, δπως τον όδη- 
γήσωσιν ένώπιον τοΰ δικαστοΰ.

'Οδηγηθείς ένώπιον τοΰ δικαστοΰ ό Γουλι
έλμος άπήντησεν έν πάση ειλικρινείς είς δλας 
τάς έοωτήσεις περί τοΰ όνόματός του, περί τοΰ 
έργου του, περί τοΰ τόπου τής διαμονής του κ. τ. τ. 
'Ομολόγησε μάλιστα εύθύς δτι ό κύριός του δέν 
τώ είχε δώσει έντολήν ν’ άγοράση ίππον δέν 
ήθελησεν δμως νά είπη ούτε παρά τίνος έλαβε 
τήν έντολήν ούτε παρά τίνος είχε λάβει τάς 
δέκα λίρας, αΐτινες ήσαν κατατεθειμένα·, έπι τής 
τραπέζης τοΰ δικαστοΰ, καί περί ών είπε μόνον 
δτι δέν τφ άνήκουσιν. Ήρκέσθη νά διαβεβαιώση 
μεθ δρκου δτι τά χρήματα έκεΐνα δέν είχε 
κλέψει, καί μετά τήν άνάκρισιν παρηκολούθησεν 
ήσύχως τδν θεσμοφύλακα, δστις τδν ώδήγησεν 
εις τήν φυλακήν, χωρίς νά πρόσθεση άλλην 
λέξιν πρός άπόδειξιν τής άθφότητός του.

Τήν αύτήν έσπέραν ό Ίέφρης προσεζλήθη 
νά μεταβή τήν επιούσαν μετά τής οικογένειας 
του εις τήν πόλιν, δπως καταθέση περί κλέπτου 
συλληφθέντος, δστις έλεγεν δτι κατοικεί τήν 
έπαυλιν του. Η οικογένεια τού Ίέφρη συνέ- 
κειτο έξ αύτού καί τής θυγατρός του, καί ό δυ- 
3χυχής Γουλιέλμος ήναγκάσθη νά ύποστή ένώ
πιον τής Δόλλης καί τοΰ άγαθού άνδρός, οστις 
πρδ δέκα ήδη έτών τφ έπεΐχε θέσιν πατρός, 
δευτέραν άνάκρισιν, έν ή πάλιν δέν έζήτησε νά 
δικαιολογηθή.

— ’Εάν δέν έκλεψες, τώ έλεγεν ό Ίέφρης, 
ονόμασε τδν άνθρωπον, δστις σοι εδωκε τάς δέκα 
λίρας, καί ή Α. Έξ. ό δικαστής θά σέ άφήση

, έλεύθερον,
— Όνόμασέ τον, δνόμασέ τον, Γουλιέλμε, 

τφ ελεγεν ή Δόλλη, ύψοΰσα ίκετευτικώς τάς 
χεΐρά: της.

— Δέν θά τόν δνομάσω, άπήντα ό Γουλι
έλμος, ού ή ώχρότης καί τά τρέμοντα χείλη 
εμαρτυρουν τον έσωτερικδν άγώνα.

Αν καί ό Ίέφρης άπέφυγε νά καταθέση περί 
διαφόρων άλλων κλοπών, άς κατά καιρούς είχεν 
έννοήσει, ούχ ήττον δμως ή ένθύμησις αύτών, 
συνδυαζομένη πρδς τάς παρούσας περιστάσεις, 
δέν παρεκίνουν αύτόν νά έκλάβη τον Γουλιέλμον 
άθφον. Ή κατάθεσις τοΰ γέροντος, ευνοϊκή μέν 
τφ παιδί, είχε δμως τόν τύπον φυσικής εύσπλαγ- 
χνίας, δστις δέν διέφυγε τδν δικαστήν- διό καί 
ούτος ένόμισε καθήκον του νά κρατήση προπε- 
φυλακισμένον τδν κατηγορούμενον καί νά παρα- 
πεμψη αύτόν είς τόν ζακουργιοδικεΐον.

Ή Δόλλη άκούσασα τήν άπόφασιν ταύτην 
ήρχισε νά δλοφύρηται, ζαί αύτδς ό Ίέφρης δέν 
ήδύνατο νά κρατήση τά δάζρυά του.

— Μή κλαίεις, Δόλλη, μή κλαίεις, κύριε, 
είπεν ό νέος βοσκός· καί ό Θεός δικάζει, καί 
ή κρίσις αύτοΰ είναι ή δικαία.

Έν φ δ’ ήτοιμάζετο ν’ άκολουθήση τούς 
κλητήρας, οΐτινες εμελλον νά τδν όδηγήσωσιν 
είς τήν φυλακήν, ή Δόλλη εύρεν εύκαιρίαν νά 
τδν πλησιάση, νά σφίγξη άπαξ άκόμη τήν χεΐρα 
τοΰ φίλου τών παιδικών της χρόνων καί νά τώ 
έγχειρίση άπαρατήρητος άργυροΰν νόμισμα- ήτο 
τοΰτο σελίνιον, ή μόνη τής Δόλλης περιουσία.

Επειδή ή προτεραία δλη είχε παρέλθει χω
ρίς νά φανή ό Γουλιέλμος ό κόμης διήλθε τήν 
νύκτα άϋπνος καί έν μεγάλη άνησυχία. Αί 
άπαισιώτεραι υποθέσεις κατετάραττον τδν νουν 
του, και αύτός κατηράτο τόν έγωϊσμόν του,

δστις τόν παρεκίνησε νά παραβλέψη τούς κιν
δύνους, εις ούς έξετίθετο ό νεαρός σωτήρ του 
χάριν αυτού. ’Απέναντι τών κινδύνων τούτων 
τοΰ μικρού βοσκού ό προσωπικός αύτοΰ ισόοος 
διελύετο, καί άμα έχάραξεν ήρχισε νά διατρέχη 
τούς λόφους φωνάζω·? υψηλή τή φωνή τδν Γου
λιέλμον · μετέβη είς τδ ύψωμα, δθεν έφαίνετο 
ή δλη πεδιάς, άλλά μή βλέπων έρχόμενον τόν 
βοσκόν, τόσον μεγάλη έγεινεν ή άνησυχία του, 
ώστε άπεφάσισε νά. μεταβή αυτοπροσώπως είς 
τήν έπαυλιν.

Αγνοώ·? δμως τήν διεύθυνσιν ό Βέρσταϊν κα
τήλθε·? είς τήν κοιλάδα διά τής ένώπιον του 
άτραποΰ, έλπίζων ν’ άπαντήση τινά, δστις νά 
τδν όδηγήση πρδς τήν έπαυλιν. Αίφνης εύοέθη 
εν μεσφ πολλών άνδρών, κατερχομένων έκ τών 
λόφων καί κραυγαζόντων "Άγωμεν! Άγωμεν! 
Είς Δούμφρην!” Ό κόμης, βλέπων δτι πάσα 
τώ άπεκόπει διαφυγή, ούδέ προσπαθεί ν’ άλλάξη 
δρόμον, καί ήδη είναι πεπεισμένος δτι πάσα 
εξέλιπε δΐ αύτδν ελπίς, δτε αίφνης άκούει φω
νάς· "Ζήτω ή Μαρία! Ζήτω ό Γουλιέλμος! 
Κάτω οί πα.πισταί!” αΐτινες χαρμοσύνως ήχοΰ- 
σιν είς τά ώτά του.

Ο κόμης, έννοών δτι εύρίσζεται έν μέσφ 
φίλων καί όμοφρονούντων, έρωτά περί τών συμ
βάντων, καί μανθάνει πρός μεγίστην του χαράν, 
οτι ό βασιλεύς Ιάκωβος, έγζαταλειφθείς ύπδ 
τοΰ λαοΰ καί τοΰ στρατού, ούδεμίαν άλλην είχε 
πλέον διαφυγήν ή νά μεταβή είς Γαλλίαν, καί 
δτι ό Γουλιέλμος έμελλε νά εϊσέλθη εις Αον- 
δΐνον, θριαμβευσάσης τής έπαναστάσεως.

Άναγνωρισθείς παρά τών άρχηγών τοΰ «οπλι
σμένου στίφους ό κόμης, έμαθε·? δτι ό μικρός 
Γουλιέλμος εύρίσκετο έν τή φυλακή ■ άμέσως 
δε ναυλώσας ίππον έσπευσε πρδς τήν πόλιν. 
δπου έφθασε πολύ πριν ή φθάσωσιν οί άνδρες, 
οΐτινες έτρεχον νά πολεμήσωσι τδν φαντασιώδη 
ιρλανδικόν στρατόν.

I ά πάντα έβαινον κατ’ εύχήν. '< · πρώτος 
άνθρωπος, ον εύρεν εισερχόμενος είς τήν πόλιν, 
ήτο συγγενής τις τού μαρκησίου τοΰ Άθόλ, 
γνώριμός του, δστις τώ προσέφερε τάς έκδου- 
λεύσεις του, καθότι ό μαρκήσιος είχε πλέον ζη- 
ρυχθή αναφανδόν ύπέρ τοΰ Γουλιέλμου. 'II 
Βέρσταϊν παρεζάλεσε τόν φίλον του νά τδν όδη
γήση άμέσως πρδς τδν δικαστήν. Άρκεσθείς 
εις τας εξηγήσεις τοΰ ζόμητος ό δικαστής ένέ- 
δωκεν είς τάς παρακλήσεις ζαί μίαν ώραν μετά 
τήν άφιξίν του ό κόμης Βέρσταϊν είχε τήν χαράν 
νά έναγκαλισθή τον μικρόν αύτοΰ σωτήρα.

Ελευθερωθείς ό νέος βοσκός έδέχθη τήν 
παρά τοΰ ζόμητος γενομένην αύτώ πρότασιν νά 
τδν παρακολούθηση είς Αονδΐνον. Πρδ τής άνα- 
χωρήσεώς των ό Βέρσταϊν έγραψε πρδς τδν Ίέ- 
φρην έπιστολήν, δΐ ής πληρέστατα έδιζαιολόγει 
τδν έλευθερωτήν του καί δΐ ής τφ άπέστελλε 
25 λίρας πρός άποζημίωσίν του διά τάς άθιόας 
κλοπάς, ών υπήρξε θύμα.

Μετά τρίμηνον έν Αονδίνφ διαμονήν ό κόμης 
άνεχώρησεν άφήσας τδν κύριόν του Γουλιέλμον 
στερεόν έπι τού θρόνου, καί άπήλθε καθ’ υψηλήν 
έντολήν είς Άμστελόδαμον. II πρώτη του 
φροντίς άμα μεταβάς εις 'Ολλανδίαν ήτο νά 
παράαχη τφ προστατευομένιμ του διδασκάλους, 
δπως άναπληρώση τδν άπολεσθέντα χρόνον το
σοΰτον δέ καλώς άντημείφθη ή φροντίς του 
αύτη, ώστε μετά παρέλευσιν δύο μόνον έτών 
ό πτωχός βοσκός έγένετο είς τών λογιωτέρων 
και εύφυεστέρων τής πρωτευούσης νέων. Τότε 
ό Βέρσταϊν ήρώτησε τόν νεαρόν φίλον του ποιον 
στάδιον έπεθύμει ν’ άκολουθήση. Άπαντήσαντος 
δε τοΰ Γουλιέλμου Πεττερσώνος δτι έπροτίμα 
νά έπιδοθή είς τδ έμπόριον, ό κόμης τόν έτο- 
ποθέτησε παρά τινι τών μεγαλεμπόρων τής πό-

» λεως, τδν Βάν-Δέρνερον. τώ όποίφ τδν έσύστησεν 
ώς ήθελε συστήσει τδν ίδιον αύτοΰ υιόν κατα- 
θέσας παρ’ αύτώ καί τέσσαρας χιλιάδας φλω- 
οίων ολλανδικών, αΐτινες έπρεπε νά παραδοθώσι 
τφ Γουλιέλμιυ άμα ούτος ήθελεν είσθαι εις θε- 
σιν νά τάς διαχειρισθή.

Δέν θέλομεν παρακολουθήσει τδν ηρώα ήμών 
κατά τά δέκα επόμενα έτη, ών τά εξ τελευταία 
διήλθεν έν μέρει μέν έν Βαταβία έν μέρει δέ 
έν άλλαις έμποριζαΐς πόλεσι τών Ινδιών χάριν 
τών υποθέσεων τού μεγάλου έμπορικοΰ οίκου, 
ού είχε γείνει συνεταίρος. ’Αρκεί νά εΐπωμεν 
δτι πριν ή φθάση είς ηλικίαν τριάκοντα έτών ή 
περιουσία του ήτο τόσον μεγάλη, ώστε ούδεμίαν 
ήσθάνετο πλέον έπιθυμίαν νά τήν αύξήση. καί 
δ διακαέστερος αύτοΰ πόθος ήτο νά έπιστρέψη 
είς τήν Εύρώπην. Έν μέσφ τής πολυτελείας 
τοΰ βίου του ήσθάνετο πολλάκις αδημονίαν καί 
άπογοήτευσιν καί μετά πόθου άνεκάλει είς τήν 
μνήμην του τήν έποχήν, καθ' ήν ή μικρά Δόλλη 
ή ή γραία 'Ραχήλ τω έδιδον κάρυά τινα δπως 
άρτίση τδν ξηρόν αύτοΰ άρτον, καί ύπδ τδν 
ώραϊον καί καθαρόν τών Ινδιών ούρανδν επόθει 
τάς δμίχλας τής φιλτάτης αύτώ Σκωτίας. Τέ
λος, θέλων νά ΐδη πάλιν τόν εύεργέτην του άπε- 
οάσισε νά έπανέλθη είς 'Ολλανδίαν, δπως τακτο- 
ποιήση τάς υποθέσεις του καί άποσυρθή πλέον 
τοΰ έμπορίου.

"Οταν ό Γουλιέλμος έφθασεν είς Άμστελό- 
δαμον ό κόμης Βέρσταϊν εύρίσκετο άκόμη έκεΐ, 
καί μεγάλη ύπήρξεν άμφοτέρων ή χαρά. 0 νέος 
έμπορος έξεφράσθη έλευθέρως τ<υ κόμητι περί 
τής έπιθυμίας του ν’ άποσυρθή τοΰ εμπορίου.

— Είμαι, τφ είπε, πολύ πλουσιώτερος παο 
ο,τι ποτέ ηύχήθην καί ήλπιζα, καί πρός τούτοις 
άηδίασα πλέον νά περιέρχωμαι τόν κόσμον.

— Θέλεις λοιπόν νά μείνης άεργος; τ«ρ άπήν
τησεν ό κόμης. Συλλογίσου δτι δέν είσαι άκόμη 
τριάκοντα έτών.

— Θ’ άγοράσω κτήμα, τό όποιον θά διαχειρί- 
ζωμαι. Μήπως δέν δύναμαι, άμα θελήσω, νά 
γείνω εις τών πλουσιωτέρων γαιοκτημόνων τής 
έπαρχίας Δούμφρης;

— Σκοπεύεις λοιπόν ν’ άποσυρθής είς 
Δούμφρην; τόν ήρώτησεν ό κόμης μειδιών. Σε 
κατέλαβεν η νοσταλγία.

— Τδ βέβαιον είναι, άπήντησεν ό νεανίας, 
δτι δπου έγεννήθην επιθυμώ νά τελειώσω καί 
τδν βίον μου. Τόσον συχνά ένθυμοΰμαι τήν 

ρ κοιλάδα μας, τήν έπαυλιν τοΰ Ίέφρη, ώστε δέν
θέλω ν’ άποθάνω χωρίς νά ΐδω ταΰτα πάλιν.

— Καί ό βράχος μου; είπεν ό Βέρσταϊν 
γελών.

'0 Γουλιέλμος, άντί ν’ άπαντήση ύψωσε τούς 
οφθαλμούς του πρός ουρανόν καί έλαβε τήν 
χεΐρα τού εύεργέτου του.

— ’Έστω λοιπόν, είπεν ό κόμης· προτιμώ 
να σε ιδω εύτυχή έν Δούμφρη ή νά ήσαι 
μακράν έν τφ Νέφ Κόσμφ ·

— <2! κύριε άνέκραξεν ό Γουλιέλμος, ο,τι 
πρδ πάντων μέ παρεκίνησε νά έγκαταλείψω 
τδν πλάνητά. μου βίον, ήτο ή ιδέα νά ήμαι 
πλησίον σας καί νά σάς ΐδω συχνά είτε έν 
Αονδίνφ είτε έν 'Ολλανδία· πάσα άλλη επι
θυμία, σάς τδ όμνύω, μοι ήτο δευτερεύουσα, 
καί δμως τδ κενόν τής ύπάρξεώς μου μοί είναι 
πολύ θλιβερώτερον ή δσον φαντάζεσθε, διότι 
σεις έχετε πολλούς φίλους, μεγάλην οικογένειαν, 
έν «ρ έγώ είμαι μόνος επί τής γής, χωρίς νά 
δυνηθώ νά σχηματίσω δεσμόν άγάπης, δστις 
ήθελε με καταστήσει πράγματι εύτυχή.

— θέλεις λοιπόν νά νυμφευθής:
— Βεβαίως, άν εύρω γυναίκα νά μ’ άγαπήση ■ 

άλλ άκομη ούδέν εύρον. Έν Βαταβία εΐδον 
πολλάς ώραίας γυναίκας, άλλ’ ούδεμίαν έπεθύ-

μησα νά νυμφευθώ· φαίνεται οτι δεν είμαι επι
δεκτικός έρωτος. Οί πόθοι μου περιορίζονται 
είς τό νά ΐδω πάλιν τά δάση μας, νά φιλήσω 
τόν Ίέφρη, τήν γραίαν 'Ραχήλ καί προ πάντων 
νά έπιστρέψω είς τήν Δόλλην εν σελίνιον, τδ 
όποιον διετήρησα πάντοτε καί τδ όποιον δεν 
άνταλλάσσω μέ δλους τούς θησαυρούς τής γής. 
Τώρα βεβαίως ή Δόλλη ύπανδρεύθη πρό πολλοΰ· 
ήτο τόσον ώραία! Θά τήν ΐδω οικοδέσποιναν, 
καί ώρκίσθην δτι τδ σελίνιον τούτο θά συντέλεση 
είς τήν άποκοτάστασιν τών υιών της καί τών 
θυγατέρων της.

'Ένα μήνα μετά τήν συνέντευξιν ταύτην ό 
Γουλιέλμος άνέπνεε τον άέρα τής πατρίδος του. 
Διενθυνόμενος έν αναπαυτική ίδιοκτήτιρ άμάξη 
πρός τδν χωρίον Α . . έδείκνυε πρδς τδν συνο- 
δεύοντα αύτδν υπηρέτην του τάς ώραιοτέρας 
τοποθεσίας τής χώρας. 'Η νύξ έπελθούσα διέ
κοψε τούς ενθουσιασμούς τοΰ ήρωος ήμών και 
τόν ήνάγκασε νά ζαταλύση είς πρόχειρόν τι 
ξενοδοχείο·?, δπως φάγη καί άναπαυθή. Εύρί- 
σζετο έν τή μικρά κωμοπόλει, έν ή πρδ δώδεκα 
άζριβώς έτών είχεν αγοράσει χάρτην ζαί κον
δύλια. Έ1 άντίθεσις τών δύο τούτων έποχών 
συνεζίνησεν αύτδν τοσοΰτον, ώστε καί τδ 
γεύμα έντελώς θά έλησμόνει, έάν δέν προσήρ- 
χετο ό ξενοδόχος δπως, τδν έρωτήση έάν ήναι 
εύχαριστημένος μέ τδ δωμάτιό·? του.

'Ο Γουλιέλμος παραγγείλας καλόν γεύμα 
προσεκάλεσεν εις αύτό καί τον ξενοδόχον, οστις 
μετά, τινας δισταγμούς έλαβε θέσιν παρά τήν 
τράπεζαν. ’Αφ’ ού έφαγαν, ό Γουλιέλμος ήρώ
τησε τον ξενοδόχον περί τού πλουσιωτέρου των 
ένοικιαστών τής χώρας, τοΰ Νικολάου Ίέφρη.

— Πλουσίου, λέγεις; άπήντησεν ό ξενοδόχος. 
ΊΙ Ύμ. Έξοχότης βεβαίως προ πολλοΰ λείπει 
άπ’ έδώ διά νά ονομάζη τον πτωχόν Νικόλαον 
πλούσιον.

— Αείπω πρδ δώδεκα έτών, άπήντησεν ο 
Γουλιέλμος μάλλον χαίρων οτι ό αρχαίος φίλος 
του έζη άκόμη ή τεθλιμμένος δτι ήτο κατεστρα- 
μένος.

— Καί άπδ δώδεκα έτη. έξηκολούθησεν ό 
ξενοδόχος, άρκετόν νερδν άπέρασεν άπδ κάτω 
άπδ τό γεφΰρί μας. ' Η'ϊμ. Έξοχότης γνωρίζει 
βεβαίως δτι άν τότε ήτο καλόν νά φαίνηταί τις 
φίλος τοΰ βασιλέως Ιακώβου, κατόπιν θά ήτο 
καλλίτερον νά φανή τις φίλος τοΰ διαβόλου. 
Διά τήν δυστυχίαν του ό Ίέφρης έμεινε Ίακω- 
βιστής, ώστε οι στρατιώται τοΰ βασιλέως Γου
λιέλμου δταν ήλθαν, έζησαν αρκετόν καιρόν είς 
τήν ράχίν του. Αύτό έφερε καί τήν καταστρο
φήν τοΰ δυστυχούς· ζώα, κτήνη, αμάξια, δλα 
έχάθησαν, καί σήμερον μέ πολλή·? δυσκολίαν 
πληρόνει τό ενοίκιό·? του· φοβούμαι μάλιστα δτι 
γρήγορα καί αύτό δέν θά ήμπορέση νά κάμη 
πλέον.

— Καί νομίζεις οτι ό λόρδος ιδιοκτήτης θά 
ήδύνατό ποτέ νά έξώση τον δυστυχή άνθρωπον; 
είπεν ό Γουλιέλμος.

— '0 λόρδος; άπήντησεν ό ξενοδόχος. Αΐ! 
Κύριέ μου, ό λόρδος πρδ πολλοΰ πέρασε είς 
τήν Γαλλίαν, δπου καί άπέθανε. Τά κτήματά 
του ζατεσχέθησαν δλα, εκτός τού κτήματος 
τούτου είς τό χωρίον Α . . ., το όποιον ό 
άνεψιός του βγάζει τώρα είς δημοπρασίαν.

— Πωλείται τδ κτήμα έκεΐνο; ήρώτησεν ό 
Γουλιέλμος. Καί πού πωλείται;

— Είς τήν πόλιν μας, άπήντησεν ό ξενο
δόχος· άν θέλη ή Έξοχότης σου αύριον θά 
τήν συνοδεύσω . . .

— Απόψε, άπόψε, άνέκραξεν ό Γουλιέλμος· 
ας τελειώσωμεν τδ γεύμα καί ας ΰπάγωμεν είς 
τδν συμβολαιογράφον!

Καί επειδή αί ύποθέσεις τελειώνουν τάχεως

δταν τδ βαλάντιον ήναι πλήρες, ό Γουλιέλμος 
τήν αυτήν άκόμη νύκτα κατεκλίθη ώς ιδιοκτή
της τής ώραίας έπαύλεως έν Α . . . καί δλων 
τών συνεχομένων αύτής άγρών.

Τήν έπομένην πρωίαν όδηγοΰντος τοΰ λίαν 
προθύμου καί περιποιητικού ξενοδόχου μετέβη 
είς τήν έπαυλιν, δπως έπιθεωρήση τήν νέαν αύτοΰ 
άπόκτησιν.

'0 Νικόλαος Ίέφρης, δν ή δυστυχία καί τά 
έτη είχον καταστήσει σχεδόν άγνώριστον, εύρε 
δικαιότατο·? ό νέος ιδιοκτήτης νά ζητήση ~α.ρ’ 
αύτοΰ πληροφορίας περί τοΰ κτήματος, δπερ 
είχεν άγοράσει τόσον έσπευμένως, καί ήθέλησεν 
άμέσως νά κάμη έναρξιν τής έκθέσεώς του, άλλ’ 
ό νέος έμπορος τδν διέκοψε.

— Κύριε Ίέφρη, τφ είπεν, έπληροφορήθην 
ήδη μετά πόσης Ικανότητας διηύθυνες τδ κτήμα· 
σκέπτομαι νά σοι έλατώσω έπαισθητώς το εκ- 
μισθωμά σου, παρέχω·? σοι πάσαν εύκολία·? περί 
τήν πληρωμήν.

Είς τούς λόγους τούτους ό γέρων άπήντησεν 
έκπληκτος ·

— Ελπίζω δτι δέν θέλω καταχρασθή τής 
τοσαύτης καλωσύνης· έλπίζω έντός όλιγου να 
ήμαι είς θέσιν . . .

Καί ή συγκίνησις δεν τδν άφησε νά προ- 
χωρήση.

— ”Ας ήναι, άς ήναι, άπήντησεν ό Γουλιέλ
μος, αύτά είναι ήδη συμπεφωνημένα μεταξύ 
ήμών. Είπέ μοι μόνον, σέ παρακαλώ, άν θέλης 
νά μάς προσφέρης διά πρόγευμα έν τών λαμ
πρών έκείνων τυριών, τά όποια κατασκευάζονται 
ένταΰθα.

— νΑ! είπες περί τών τυριών τούτων εις 
τήν Α. Εκλαμπρότητα: είπεν ό Ίέφρης απο
τεινόμενος πρδς τδν ξενοδόχον, οστις ένευσε με 
τήν κεφαλήν.

— Το πρόγευμα θά ήναι άμέσως έτοιμον, 
είπεν ό Ίέφρης, προσκαλών δυνατή τή φωνή τήν 
Δόλλην καί τήν 'Ραχήλ.

Ό Γουλιέλμος είχε μάθει παρά τοΰ ξενο
δόχου δτι ή γραία 'Ραχήλ έζη ακόμη, καί δτι 
ή Δόλλη ήτο άκόμη άγαμος· έγνώριζε·? έπομένως 
έκ τών προτέρων δτι ύπδ τήν στέγην τής έπαύ
λεως θά εύρισκεν δλα τά προσφιλή έκεΐνα 
πρόσωπα τών παιδικών του χρόνων, και ήτο 
άρκούντως τεθωρακισμένος κατά τής πρώτης 
συγκινήσεως. Καί δμως ή συγκίνησις αύτη 
ηύξανεν άπό στιγμής εις στιγμήν καί οτε άντή- 
χησαν έν τή αιθούση τά φίλτατα αύτφ ονόματα, 
ήναγκάσθη νά πλησιάση είς τδ παράθυρον καί 
νά μείνη έπι τινα καιρόν έκεΐ, διά νά κατα- 
πραόνη τήν καταλαβουσαν τήν ψυχήν αύτοΰ 
γλυκεία·? ταραχήν.

Στραφείς είδε τήν Δόλλην καί τήν ‘Ραχήλ 
έτοιμαζούσας τήν τράπεζαν. Τήν γραίαν 'Ραχήλ 
άνεγνώρισεν άμέσως, άλλ’ ή Δόλλη δέν ήτο 
πλέον ή μικρά έκείνη κόρη, ήν ένθυμεΐτο πάν
τοτε, καί έν 'Ολλανδία καί έν ’Αμερική ευρισκό
μενος. Ήτο νεάνις είκοσι καί τρκΰν έτών ώραία 
καί άνθηρά, μέ παράστημα σεμνόν καί εύγενές, 
μέ τρόπους καλούς καί γλυκείς. "Οτε δέ ό 
Ίέφρης τω τήν έπαρουσίασεν ώς θυγατέρα του 
ό Γουλιέλμος έψιθύρισεν όλίγας λέξεις. Μόλις 
δμως ήνοιξε τδ στόμα του καί ή Δόλλη ώχρίασε, 
καί ύψωσε τούς δφθαλμούς της. Ή θέα τοΰ 
προσιύπου έκείνου, τδ όποιον δωδεκαετής άπουσία 
καί ό ήλιος τών Ινδιών δέν είχον άλλάξει δΐ 
αύτήν, ένεποίησεν αύτή βαθυτάτην έντύπωσιν καί 
συγκίνησιν, ήτις δέν διέφυγε τφ νέφ ιδιοκτήτη. 
"Αν καί καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ προγεύ
ματος ό Γουλιέλμος ώμίλει περί τών Ινδιών 
ώς περί τής γενετείρας αύτού γής, ούχ ήττον 
δμως ή Δόλλη δέν έπαυε προσβλέπουσα αύτδν 
διαρκώς* πρδ πάντων δέ οσάκις ό Γουλιέλμος
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ώμίλει, τδ πρόσωπον τή: νεάνιδος ελάμβανε 
τύπον έκπλήξεως χαί χαράς, δστις ετι ώραιο- 
τέραν τήν καθίστα.

Καθ’ δλην έκείνην τήν ήμέραν και τήν νύκτα 
ό Γουλιέλμος μόνον τήν Δόλλην είχε κατά νοΰν· 
διό και τήν επιούσαν άμέσως μετέοη πάλιν είς 
τήν έπαυλιν, τώρα όμως μόνος. Τοΰ Ίέφρη 
μεταοάντος είς τοΰς αγρούς, εΰρε τήν Δόλλην 
μόνην έργαζομένην έν τφ δωματίφ. Έκάθησε 
πλησίον της καί κατ’ άρχάς τή ομίλησε περί 
πραγμάτων άδιαφόρων· 
εΐτα δέ τήν ήρώτησε 
διατί τήν προτεραίαν ή 
θέα αύτοΰ τή εΐχεν εμ
ποιήσει έντύπωσιν.

— 'Ένεκα όμοιο τη- 
τος, άπήντησεν ή κόρη, 
άλλά όμοιότητος μεγί
στης.

— Μεταξύ έμοΰ καί 
άλλου τίνος βεβαίως, 
ίσως φίλου τινός; ήρώ- 
τησεν ό Γουλιέλμο:.

— Ναί, φίλου καί 
φίλου λίαν αγαπητού! 
άπήντησεν ή κόρη μέ 
ύφος, εις το όποιον δέν 
ήδύνατο νά κρατηθη ό 
Γουλιέλμος άν δέν ήθε
λε νά βεβαιωθή έντελώς 
περί τής ευδαιμονίας 
του. Τόσον πολΰ τδν 
ομοιάζετε, ή μάλλον 
ομοιάζει τόσον πολΰ 
τήν Τμ. Εκλαμπρότη
τα, ώστε ένόμιζον οτι 
τόν έβλεπαν πάλιν, άν 
καί αμφιβάλλω άν ζή 
άκόμη.

— Άνεχώρησε λοι
πόν προ πολλού;

— Πρδ δώδεκα έτών. 
Καί ό Γουλιέλμος 

είχε τήν εύχαρΐστησιν 
ν’ άκούση τήν διήγησιν 
τοΰ ολου βίου του άπδ 
τής γεννήσεώς του μέχρι 
τής στιγμής καθ’ ήν οί 
κλητήρες άπήγαγον αύ
τόν είς τήν φυλακήν.

— Τέλος δμως. προ- 
σέθηκεν ή νεάνις, ή άθω- 
ότης του άπεδείχθη· 
τούτο έγραψεν ό κόμης 
Βέρσταϊν είς τόν πατέρα 
μου. Έγώ δμως δέν 
είχον ανάγκην τής έπι- 
στολής του, διότι ήμην 
βεβαία δτι ό Γουλιέλμος ήτο έντελώς άθφος!

Ό Γουλιέλμος είς άκρον συγκεκινημένος 
έλαβε τήν χεΐρα τής Δόλλης, καί ήτοιμάζετο 
νά είπη τδ όνομά του, οτε είσήλθεν είς τό αω- 
μάτιον δ Ίέφρη:.

Ό γέρων, μαθών τήν έλευσιν τοΰ νέου κυρίου 
του, ήρχετο φέρων διάφορα έγγραφα καί κατά
στιχα άναφερόμενα είς τήν διαχείρισιν τών 
τελευταίων έτών. Παρεκάλεσε τδν Γουλιέλμον 
νά καθήση παρά τήν τράπεζαν, καί έκεΐ τφ 
υπέβαλε τοΰς λογαριασμούς δλους. Τέλος φθάσας 
είς τήν άφήγησιν τών ζημιών, ας ϋπέστη, ό γέρων 
δέν ήδύνατο νά κρατήση τά δάκρυά του.

— Θά λογίζωμαι εύτυχής, εΐπεν, έάν άφ’ 
ου ήμην εις τών πλουσιωτέρων εκμισθωτών τής 
Σκωτίας, ή Ύμ. Έκλαμπρότης θελήση νά μέ 
σώση άπο τής δυστυχίας. 'Η δυστυχία μοί 

είναι προ πάντων έπαισθητή ένεκα τής κόρης 
μου· χωρίς προίκα χωρίς σύζυγον. Ί1 καλή μου 
Δόλλη γνωρίζει κάλλιστα ότι θ’ άποθάνη άγαμος.

— Άπατάται! Ά πατάται! άνέκραξεν ό 
Γουλιέλμος · διότι άν συγκατατίθεσαι, κύριε 
Ίέφρη, θά γείνη σύζυγός μου, καί ιδού ή προίξ 
της, προσέθηκε έγχειρίζων τή παρισταμένη κόρη 
εν σελίνιον.

ΤΕΛΟΣ.

ΣΤΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΗΜΙΑΝ.

Η ΑΙΤΝΑ.
(Έκ τής περιοδείας τού Ε. B.ECLUS.)

(Μετά είκόνος, ορα σελ. 109.)

Άντί νά έπιχειρήσω τόν δρόμον διά τής 
Κατάνης, εύκολον μοί ήτο νά φθάσω είς τήν 
Αίτναν κατ’ εύθεΐαν άπδ τής πόλεως Άτσι- 
ρεάλε. Ή οδός, ή έντεΰθεν πρδς τό Νικολόζι 
άγουσα, είναι ώραιοτέρα καί πλουσιωτέρα είς 
ρωμαντιχάς τοποθεσίας τής έτέρας δδοΰ, ήν 
πάντες σχεδόν οί ξένοι περιηγηταί άκολουθοΰσιν. 
ΙΙρδς δυσμάς τής Άτσι-ρεάλε ύψούμενός τις 
βαθμηδόν έχει κάτωθεν αύτοΰ τόν έκτεταμένον 
κήπον, τδν περιβάλλοντα τάς ύπωρείας τοΰ ήφαι- 
στίου καί τήν κυανήν έκτασιν τοΰ Ίονίου πέλα
γους. Χωρία, πλουσιώτερα πολύ τών έν ταΐς 
άλλαις έπαρχίαις τής Σικελίας εύρισκομένων 

πόλεων, κεΐνται έφ’ έκάστου σχεδόν υψώματος 
έν τφ βάθει έκάστης σχεδόν κοιλάδας· έπαύλεις 
έξοχιχαί, έκκλησίαι μέ] τοΰς κομψούς αύτών 
βόλους, έμφανίζονται έν μέσφ τής πυκνής φυ
τείας. Τά σημεία τοΰ μεγάλου έδαφικοΰ πλού
του άναφαινονται έν έκαστοι βήματι.

Άφήσας τάς άποσκευάς μου έν τφ ξενοδο
χείο,) καί προσδέσας επί τών ώμων μου τόν 
μικρόν οδοιπορικόν σάκκον, εύθυμος ώς φοιτητής 
Γερμανός, ήρχισα τήν οδοιπορίαν μου χωρίς νά 

παραλάβω οδηγόν, σύν
τροφον δυσάρεστον, δστις 
σπανίως συμμερίζεται 
τάς έντυπώσεις έκείνου, 
δν όδηγεΐ. Τδ βέβαιον 
είναι, οτι όδοιπορών ώς 
Ελεύθερος άνήρ καί μό
νος, ήμην έκτεθειμένος 
είς τήν περιέργειαν τών 
χωροφυλάκων. Έν τή 
χώρα ταύτη, ώς καί έν 
παση χώρα, ής ό λαός 
προ μικρού μόνον έξήλθϊ 
τής δουλείας, αί πεζή 
γινόμεναι όδοιπορίαι δέν 
θεωρούνται πολΰ έπί- 
ζηλοι. Πρδς δέ οί Σι- 
κελοί, λαός κατ’ εξοχήν 
κοινωνικός, δέν ήδύναντο 
νά έννοήσωσι πώς δύ- 
ναταί τις νά όδοιπορή 
άνευ συντρόφου. Διό 
επανειλημμένος ήναγ- 
κάσθην νά έπιοείξω "τά 
χαρτιά μου” καί ν’ άπο- 
δείξω τήν ταύτότητά μου. 

Άνωθεν τοΰ ωραίου 
χωρίου Via-grande ύ- 
ψοΰτο ό κώνος τοΰ ήφαι- 
στίου, ό πλησιέστερος 
τή θαλάσση, καί ό μάλ
λον άπομεμακρυσμένος 
από τοΰ κεντρικού κρα- 
τήρος τής Αίτνης. Είς 
τήν βάσιν τοΰ λόφου τού
του άρχεται ή κυρία 
τοΰ όρους άνάβασις, ού 
ή κορυφή φαίνεται είς 
διεύθυνσιν βόρειό-δυτι
κήν καί είς άπόστασιν 
18 χιλιομέτρων. Πέραν 
δέ αρχαίας κοίτης λά
βας ή θέα μεταβάλλεται 
άποτόμως· ή φυτεία ε
κλείπει βαθμηδόν καίέμ- 
φανίζεται τδ έρυθροΰν 
χρώμα τών σκωριών. Εί- 
μεθα ήδη έν τή χώρα τού 

πυρός. Πλησίον τής οδού, ήτις φέρει πρός τήν 
κορυφήν, φαίνονται ταπειναί τινες οικοδομά! 
έκτισμέναι δια σκωριών σιδήρου καί ώς έκ τού
του μακρόθεν συγχεόμεναι μέ τό περιχυκλοΰν 
αύτας έδαφος. Αί οίκίαι αύται άνήκουσιν είς 
τό χωρίον Νικολόζι, δπερ έκτείνεται έπί εν δλον 
χιλιόμετρον έν μέσφ είδους άμφιθεάτρου έπι- 
στεφομένου ύπό κρατήρων. Έκ πρώτης όψεως 
ήδύνατο τις νά έκλάβη τάς οικίας ταύτας ώς 
άνηκούσας είς ελεεινόν τι χωρίον· καί δμως τό 
Νικολόζι κατοικεΐται ύπό τριών χιλιάδων ψυχών, 
έχει εξ εκκλησίας καί μίαν άξιοσημείωτον μονήν, 
τήν τοΰ 'Αγίου Νικολάου, χρησιμεύουσαν ώς 
εξοχική έπαυλις είς τούς Βενεδικτίνους τής 
Κατάνης. Έπί πολλά έτη κατά τόν παρελθόντα 
αιώνα λησταί είχον καταλάβει τάς αίθούσας τής 
μονής ταύτης, καί οί δλίγοι έπισκεπτόμενοι τότε 

τήν Αίτναν περιηγηταί έπρεπε νά έλθωσιν εις 
διαπραγματεύσεις και εις συμφωνίας προς αύ- 
τούς, δπως λάβωσι παρ’ αύτών τήν άδειαν νά 
έπισκεφθώσι τό ήφαίστιον. Σήμερον οί ξένοι 
δέν κινδυνεύουσι νά πέσωσιν έν Νικολόζι ειμη 
εί: χεΐρας τών επαιτών, τών οδηγών και τών 
ξενοδόχων. Τδ χωρίον έχει δύο ξενοδοχεία αρ
κούντως καθαρά καί αναπαυτικά· τό έν μάλιστα 
τούτων παρέχει είς τήν διάθεσιν τών περιηγητών 
χάρτην τών διαφόρων τής Αίτνης εκρήξεων και 
τινα γεωγραφικά συγγράμματα. '0 ιδιοκτήτης 
τοΰ ξενοδοχείου τούτου μετά πολλής ύπερηφα-

νείας παρουσιάζει τδ δγχώδες βιβλίον, έν φ εΐσίν 
Εγγεγραμμένα τά ονόματα τών επιφανών άνορών, 
τών έπισκεψαμένων τδ ξενοδοχεΐόν του· άγνοεΐ 
δμως δ δυστυχής, δτι τδ βιβλίον τοΰτο δέν πε
ριέχει μόνον τά έπιφανή ονόματα, άλλά καί 
παραπονα κατ’ αύτοΰ καί κατά τής μαγειρικής 
του, καί πρδ πάντων κατά τής άπληστίας του. 
'Οπωςδήποτε δ κατάλογος ούτος τών όνομάτων 
άποδεικνύει ύπδ στατιστικήν έποψιν, δτι πλέον 
τοΰ ήμίσεως τών έπισκεπτομένων τό Νικολόζι 
ξένων είναι ’Άγγλοι· έρχονται έπειτα οί Γερ
μανοί καί Γάλλοι έν ίση μοίρα, εΐτα οί 'Ρώσσοι 
καί 'Ολλανδοί, καί τέλος οί Ιταλοί, οίτινες 
είναι σπάνιοι, καί έκ τούτων σπανιώτατοι οί Σι- 
κελοί αύτοί.

Οί πλεΐστοι τών περιηγητών περιορίζονται 
εις τήν άνάβασίν τών δύο διδύμων δρέων, τά 
όποια καλούνται τά "Ερυθρά όρη” (Monti- 
rossi) ένεκα τής έρυθράς τών σκωριών αύτών 
χροιάς. Οί σωροί ούτοι τής λάβας, ύψούμενοι 
200 μέτρα ύπεράνω τοΰ εδάφους, χρονολογούνται

; τού έτους 1669. 
έξέρρευσε πρός τήν 

όχοΐνος -ε-

άπδ τής μεγάλης εκρήξεως 
Έκ τών σπλάγχνων αύτών ί 
διεύθυνσιν τής Κατάνης ό φοβερός 
πυρακτωμένος χείμαρρος, δ καταστρέψας οεκα- 
τέσσαρας πόλεις καί κώμας, κατοικουμένας ύπό 
25 χιλιάδων ανθρώπων. Ό κατάφυτος κώνος 
τοΰ Μομπιλιέρη. ό πρός νότον τών ερυθρό* 
δρέων κείμενος, περιεκυκλώθη ώς νήσος υπο τής 
πυριφλεγούς έκείνης θαλάσσης· εκεΐθεν δε εξ- 

πύρινον ρεύμα είς τρεις κυρίας δια- 
διηυθύνθη πρός τήν 

μέρος τής πόλεως καί

εχύθη τό πύρινον ρεύμα 
’ κλαδώσεις, ών ή μία

Κατάνην, κατέσκαψε
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έκρήμνισεν είς τήν θάλασσαν μεγα άκρωτήριον 
παρά τόν άρχαϊον λιμένα. Έν διαατήματι δύο 
μόνον μηνών εν δλον δισεκατομμυρίου κυβικών 
μέτρων λάβας έξέρρευσεν έκ τών σπλάγχνων τοΰ 
όρους καί κατέστησεν έρήμους μεγάλας εύφο- 
ρωτάτων γαιών εκτάσεις. Καί σήμερον έτι, 
άνερχόμενός τις τά ’Ερυθρά όρη δύναται νά 
παρακολουθήση τό φρικώδες έκεΐνο πύρινον 
ρεύμα, τδ τήν πεδιάδα καταπλημμυρήσαν. 0 
κρατήρ δμως, ό μεταξύ τών δύο λόφων κείμενος 
καί δστις καθ’ δλην τήν έκρηξιν έξεσφενδόνισεν 
έφ’ δλην τήν πέριξ χώραν σωρούς τέφρας, με- 
τεμορφώθη σήμερον είς κοιλάδα δασώδη. Μι
κρόν πρδ τοΰ φοβερού κατακλυσμού τά πλευρά 
τής Αίτνης έσχίσθησαν έπί 20 δλα χιλιόμετρα. 
Σήμερον ή φάραγξ αύτη είναι κεχωσμένη. άλλά 
σώζονται άκόμη δεκαπέντε δπαί προερχόμενοι 
έκ τού μεγάλου έκείνου τοΰ δεκάτου εβδόμου 
αίώνος κλονισμού. Η μεγαλειτέρα τών όπών 
τούτων, "λάκκος τοΰ δύτου” (fossa della Pa- 
lomba) καλούμενη, είναι χώνη είκοσι μέτρων 

βάθους, συγκοινωνούσα προς φρέαρ, είς τδ βάθος 
τού οποίου εΰρηται στοά έκτεινομένη έπί εκα
τοντάδας τινάς μέτρων. 'Υπδ άγυιόπαιδος τοΰ 
χωρίου οδηγούμενος κατήλθον είς τό πρώτον 
φρέαρ, άλλά ούδεμίαν ήσθάνθην διάθεσιν νά έξα- 
κολουθήσω τήν έντδς τών σπλάγχνων τοΰ ήφαι- 
στίου πορείαν μου. Διό καί έσπευσα ν’ άνέλθω 
είς τό φώς τής ήμέρας καί νά έκφύγω τής 
ψύχρας έκείνης ύγρασίας, ήτις άπεστάλαζεν άπδ 
τών τοιχωμάτων.

Κατά τήν έπομένην νύκτα έπρόκειτο ν’ αρ
χίσω τήν έπί τής Αίτνης άνάβασίν μου- άλλά

τό άτομον, τδ όποιον μοί προσεφέρθη ώς οδηγός, 
ούδόλως μοί ήρεσκε· πρδς τούτοις δέ καί τδ 
βάρος τοΰ σάκκου μου καί τών άπαραιτήτων 
ζωοτροφιών μ’ έμπόδιζεν άπδ τοΰ νά έπιχειρήσω 
μόνος · μου τήν άνάβασίν. Ήτο τότε ή άρχή 
τοΰ έαρος, δη λ. εποχή καθ’ ήν οί κάτοικοι τοΰ 
Νικολόζι δέν άναβαίνουσι συνήθως έπί τοΰ δρους 
ένεκα τοΰ είς τήν κορυφήν αύτοΰ έπικρατοΰντος 
ψύχους καί πρδ πάντων ένεκα τής είς πολλά μέρη 
συσσωρευμένης χιόνος. "Ολαι αί έκδρομαί γίνονται 
τό θέρος, δτε καί περιηγηταί καί δδηγοί δύνανται νά 
ίππεύσωσι μέχρι τής βάσεως τοΰ μεγάλου κώνου, 
νά γευματίσωσι πλουσιοπάροχος έν"τή οικία τών 

’Άγγλων”, έλευθερωθείση πλέον τής χιόνος καί 
νά θαυμάσωσι τήν πρωίαν τήν άνατολήν τοΰ ήλιου. 
Βεβαίως δμως οί άληθεΐς φίλοι τής φύσεως 
εύρίσκουσιν έτι ώραιότερον τδ δρος, δταν άναγ- 
κάζωνται νά τδ κατακτήσωσι διά κοπιώδους 
πορείας έν μέσφ τών χιόνων, πρδς τάς όποιας 
ή λαμπρά τής πεδιάδος φυτεία τόσον θελκτικήν 
ποιεί άντίθεσιν.
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Έν τή απελπισία μου άπετάνθην πρός τον 
/. Γ. όρυκτολόγον διάσημον, οστις προθύμως 
έδέχθη νά μέ όδηγήση. Ήτο νύξ σκοτεινή οτε 
άνεχωρήσαμεν άπό Νικολόζι· τόσον δέ βαθύ ήτο 
τό σκότος ώστε δέν οιέκρινα τόν οδηγόν μου 
καί παρηκολούθουν αύτόν μηχανικώς προσεχών 
εις τόν κρότον δν έποίουν τά βήματα ήμών έπι 
τών σκωριών, Μετ’ ολίγον είσήλθομεν είς τό 
μέρος, τό όποιον όνομάζεται κατ’ ευφημισμόν 
τό δασώδες τμήμα, καθότι μόνον είς μεγά- 
λας αποστάσεις φαίνονται Ογκώδεις τινές κορ
μοί δρυών, άνευ φύλλων καί άνευ σχεδόν 
καί κλαδιών. Τό μέρος τοΰτο τής Αίτνης είναι 
έντελώς άγονον· ούτε δάσος ύπάρχει ούτε άλσος· 
δλα είναι έρημα καί ξηρά. Καί τό μέν θέρος 
δέν βλέπει τις εκεί είμή εκτάσεις σκωριών καί 
τέφρας, τόν δέ χειμώνα σωρούς χιόνος, καί τήδε 
ζάζεισε όγκους μέλανας σκωριών έξέχοντας τής 
χιόνος. 11 άνάβασις δέν είναι δύσκολος ■ άναμ- 
φιβόλως έάν ή Αίτνα εύρίσκετο έν Ελβετία, πρό 
πολλοΰ θά είχε ζατασζευασθή οδός αμαξιτή, δι’ 
ής ήδύνατο τις νά φθάση μέχρι τής ύψηλοτέρας 
κορυφής τού ήφαιστίου.

Ό ήλιος άνέτελλε καθ’ ήν στιγμήν έφθά- 
σαμεν έπί μικρού οροπεδίου, τό όποιον καλείται 
τό " όροπέοιον τής λίμνης” είς άνάμνησιν λάκκου 
μεγάλου διαλελυμένης χιόνος, έπιχωσθέντος ύπό 
τής λάβας έν άρχή τού 17ου αίώνος. ’Απέναντι 
ήμών ύψούτο ή γιγαντιαία τής Αίτνης κορυφή- 
άπό τού εύρυτάτου αύτής κρατήρος έξήρχετο 
στήλη καπνού ύψουμένη έλικοειδώς πρός τά 
νέφη. Τό ήφαίστιον ήτο σιωπηλόν, άλλ’ αύτή 
ή σιωπή καθίστα έτι μεγαλοπρεπεστέραν τήν 
πυκνήν τού καπνού στροφάλιγγα. Έπροχώρησα 
συγκεκινημένος, εύτυχής καί τρέμων ταύτο- 
χρόνως, ώς ενώπιον άποκαλυπτομένου μυστηρίου. 
Αύτός ήτο λοιπόν ό γίγας τής Σικελίας, πρός 
τόν όποιον, άπό τών παιδικών μου ήδη χρόνων, 
τοσάκις ή φαντασία μου μέ είχεν ωθήσει! 
Έβλεπον τέλος έμπροσθέν μου τό όρος έκεΐνο, 
τό όποιον οί άρχαΐοι, πλήρεις θαυμασμού, είχον 
ονομάσει "ήλον τής γής” καί "στήλην τού 
ούρανού”. 

Πρός τήν άνατολικήν άκραν τού "οροπεδίου 
τής λίμνης” φαίνονται τά χείλη τού κρημνού, 
τού γνωστού ύπό τό δνομα "ή κοιλάς τού Βοός.” 
Διά νά μοί δείξη τόν κρημνόν τούτον, 'έν τών 
θαυμάτων τής Αίτνης, ό όδηγός μου μέ διηύ- 
θυνε πρός τά δεξιά. Μετά φρίκης έπλησίασα 
πρός τήν φοβεράν έκείνην άβυσσον, καί άπό τού 
χείλους αύτής είδον τά έγκατα τοΰ όρους, καί 
έμελέτησα τήν δλην αύτού άρχιτεκτονικήν ■ είναι 
πράγματι θέαμα καταπληκτικόν. ’'Αλλοτε, τμήμα 
τού κρημνού τούτου άπετέλει έν τών στομάτων 
τής Αίτνης καί συνεκοινώνει πρός τό έν τοΐς 
κόλποις αύτής πέλαγος έκ ρευστού πυρός· άλλ’ 
είς χρόνους παναρχαίους ή καπνοδόχος αύτη 
τής έκρήξεως έφράχθη, καί βαθμηδόν έσχηματί- 
σθη ή αμφιθεατρική άβυσσος. Τό βλέμμα μου 
διαρκώς πρός τόν κρημνόν κρατών έστραμμένον, 
έξηζολούθησα τήν άνάβασίν μου. Διήλθον πλη
σίον ίτών έρειπίων ρωμαϊκού τίνος οικοδομήμα
τος, τό όποιον δνομάζεται ύπό τών έντοπίων 
Ό πύργος τοΰ Φιλοσόφου”, καί είδον πρός τά 

άριστερά τήν λεγομένην "Οικίαν τών ’Άγγλων”, 
ής μόνον ή στέγη υπερείχε τής καλυπτούσης τό 
όρος χιόνος. ’ Εν χειμώνι τό φιλόςενον τούτο 
καταφύγιον μένει δυστυχώς τεθαμμένον ζαί 
άχρηστον. Έν έτει 1863 μύδροι έκσφενδονι- 
σθέντες ύπό τοΰ ήφαιστίου κατέρριψαν τήν στέ
γην τής οικίας ταύτης, ήτις μετ’ ού πολύ έπε- 
σκευάσθη.

0 κεντρικός κώνος έχει ύψος 300 ώς έγγιστα 
μέτρων ή δέ είς αύτόν άνάβασις είναι δυσζο- 
λωτάτη ενεκα τού ολισθηρού τού έδάφους. Είς

τούτο προσθετέο·/ ότι ένεκα τής ύψηλής έν τώ 
κρατήρι θερμοκρασίας, όλη ή έπισωρευθεΐσα χιών 
είχε διαλυθή. ’Οσμή θειούχος έπλήρου τήν ατμό
σφαιραν. Μέ είχε καταλάβει αλλόκοτος ύπνωσις, 
καί άνά πάν βήμα ήσθανόμην τήν διάθεσιν νά 
πέσω κατά γής καί νά κοιμηθώ. Είτε διότι ή 
άϋπνος νύξ ήν διήλθον είχε κοπιάσει τούς οφθαλ
μούς μου, είτε ένεκα τής μεγάλης έλαττώσεως 
τής ατμοσφαιρικής πιέσεως, ήναγζάσθη·/ νά πα- 
λαίσω ζατά τού ζαταλαμβάνοντός με ύπνου δλαις 
δυνάμεσιν.

Τέλος δέ έφθασα είς τό χείλος τού κρατήρος 
καί πάν νέφος ύπνου διεσζεδάσθη άπό τών Οφθαλ
μών μου. Πάντες οί περιηγηταί περιέγραψαν 
τό άμίμητον θέαμα τό όποιον έκτυλίσσεται 
ένώπιον τού τεθαμβωμένου οφθαλμού άπό τής 
σκοπιάς ταύτης, τής έχούσης ύψος τριών χιλιά
δων μέτρων. Αδύνατον σχεδόν είναι νά φαν
τασθή τις ώραιοτέραν θέαν έκείνης, ήν παρέ- 
χουσιν αί τρεϊς θάλασσαι, ή Ίονιζή, ή τής 
Σαρδηνίας καί ή τής ’Αφρικής, αί περικυκλούσαι 
μέ τά κυανά αύτών κύματα τό μέγα τρίγωνον 
σύμπλεγμα τών όρέων τής Σικελίας. Είναι 
θέαμα, το όποιον μένει διαρκώς έντετυπωμένον 
είς τον οφθαλμόν τού άνθρώπου· είναι πανόραμα, 
τό όποιον ούδέποτε δύναται νά σβεσθή άπό τής 
μνήμης- τόσον είναι μέγα, τόσον καταπληκτικόν!

Η ΕΝ ΙΣΧΙΑI (άρχ. ΓΕΟηχούση) ΚΑΤΑ
ΣΤΡΟΦΗ.

Τήν εσπέραν τού παρελθόντος Σαββάτου ή 
ώραία νήσος Ισχία έν τώ κόλπφ τής Νεαπόλεως 
ύπήρξεν ή σκηνή δεινής καταστροφής, άνακα- 
λούσης είς τήν μνήμην τήν φοβεράν τής Πομ
πηίας καταστροφήν. ’Ισχυρός .σεισμός μετά 
παρατεταμένων κλονισμών τοΰ έδάφους κατε- 
θορύβησε τούς κατοίκους τής θελκτικής έκείνης 
νήσου. Κυρίως έπαθον αί τρεις ζωμοπόλεις 
Κα'αμίτσιολα, Φόριον ζαί Λάκκος, ένθα πολλαί 
έκρημνίσθησαν οικίαι καί ούκ όλίγοι έτάφησαν 
ύπό τά έρείπια άνθρωποι. Άμέσως άπεστάλησαν 
έκ Νεαπόλεως ατμόπλοια μετά ιατρών καί φαρ
μάκων, καί ήδη τήν πρωίαν τής Κυριακής είχον 
έξαχθή ύπο τά έρείπια περί τούς χιλίους νεκρούς· 
κατά τάς τελευταίας τηλεγραφικός ειδήσεις ό 
άριθμδς τών φονευθέντων άνέρχεται είς δισχι- 
λίους, έν οίς πολλοί ξένοι έκ Νεαπόλεως καί 
'Ρώμης έλθόντες ένταΰθα χάριν τών λουτρών. 
Έν Καζαμιτσιόλη ιδίως ή καταστροφή ύπήρξε 
μεγάλη· πέντε μόνον οικίαι έμειναν δρθαί. Ήδη 
τήν Κυριακήν μετέβη έπιτοπίως ό ύπουργός τών 
δημοσίων έργων τής ’Ιταλίας, δπως διατάξη 
αύτοπροσώπως τά χρειώδη. Ή διάσημος καθη
γητής καί άστρονόμος ΙΙαλμιέρης έξεφράσθη ότι 
ή καταστροφή προήλθεν ούχί τόσον έκ σεισμού 
όσον έκ ζαταβυθίσεως τού έδάφους τής νήσου. 
Έν Καζαμιτσιόλη κατέπεσε τό θέατρον έν καιρφ 
τής παραστάσεως ζαί ύπό τά έρείπια αύτού 
πυρποληθέντος έτάφησαν ούζ ολίγοι τών θεατών. 
Εν Νεαπόλει ή συγζίνησις είναι μεγίστη, τά 

νοσοκομεία δλα έπληρώθησαν τραυματιών, μετα- 
φερομένων ύπό τών ατμόπλοιων έκ τής παθούσης 
νήσου. Πολλοί τών τραυματιών τούτων άποθνή- 
σκουσι κατά τον διάπλουν καί άντί νά μετα- 
ζομισθώσιν είς τό νοσοκομεΐον μεταφέρονται κατ’ 
εύθεΐαν είς τό νεκροταφεΐον. Καί ό βασιλεύς 
τής ’Ιταλίας αμα μαθών περί τών δυστυχήματος 
έσπευσε νά μεταβή είς τήν νήσον δπως παρη- 
γορήση τούς άπηλπισμένους κατοίκους. Μετά 
τόν πρό δύο έτών έπισυμβάντα καταστρεπτικόν 
σεισμόν ώφειλεν ή ιταλική κυβέρνησίς νά με- 
ριμνήση περισσότερον περί τής νήσου ταύτης 
καί νά μή έπιτρέψη νά έγείρωνται πλέον οικίαι 

είς τα μέρη εκείνα, τά όποια τοσοΰτον συχνά 
είναι εκτεθειμένα είς τήν μανίαν τού φοβερού 
στοιχείου.

Κατά έτι νεωτέρας τηλεγραφικός ειδήσεις 
ή έν ’Ισχία καταστροφή είναι έτι φρικωδεστέρα 
ή ο,τι κατ’ άρχάς ύπετίθετο. Τέσσαρα είναι τά 
μέρη, τά παθόντα· ή Καζαμίτσιολα, κωμόπολις 
4 χιλ. κατοίκων ό Λάκκος με 1600 κατοίκους, 
τό Άμένον, μικρόν χωρίον καί ή πόλις Φόριο, 
κατοικουμένη ύπό 6 χιλ. ψυχών. 0 όλος άριθμδς 
τών υπο τών καταπεσόντων συντριμμάτων τών 
οικιών φονευθέντων άνέρχεται είς πέντε χιλιά
δας, έν οίς πολλοί ’Άγγλοι περιηγηταί καί ξένοι 
μεταόαντες εις τήν νήσον χάριν τών ιαματικών 
ύδάτων. Έθαυμάσθη κατά τήν περίστασιν ταύ
την ή διαγωγή τού δημάρχου τής Καζαμίτσιολας, 
οστις καίτοι άπΝλέσας έκ τοΰ σεισμού τήν σύ
ζυγον του. δύο θυγατέρας του καί τήν οικίαν 
του, ούχ ήττον κατά τήν μετάβασιν τού βασιλέως 
Ούμβέρτου είς τον τόπον τής καταστροφής 
ήθέλησε νά ύποδεχθή αύτόν. Συλλυπηθέντος 
αύτώ τοϋ βασιλέως καί παρατηρήσαντος δτι δέν 
ήτο άνάγκη νά ένοχληθή. ό δήμαρχος άπήντησε 
μετά δακρύων " Μεγαλειότατε. τό καθήκον πρό 
παντός άλλου.” Ο βασιλεύς έπισκεπτόμενος τά 
έρείπια μεγάλην έδειξε·/ αύταπάρνησιν καί μέγα 
θάρρος. ΓΙαραστήσαντος αύτώ τού συνοδεύοντας 
αυτόν ύπουργοΰ τών δημοσίων έργων, οτι ό κόπος 
είναι μέγας καί ή άναπεμπομένη συσωδία άφόρη
τος, ό βασιλεύς άπήντησεν "Όπου μεταβαίνουσιν 
δλοι, θά μεταβώ κ’ έγώ! Μή έκεΐνοι κρατούσιν 
ύπδ τήν ρΐνά των φιάλια μέ αρώματα; Καί έγώ 
τών άρωμάτων δέν έχω άνάγκην.”

’Έν τινι τών ξενοδοχείων τής κωμοπόλεως, 
έν ιρ άλλοτε είχε κατοικήσει καί δ διάσημος 
’Αμερικανός ποιητής LONGFELLOW, ήσαν συνηγ- 
μένοι κατά τήν στιγμήν τού σεισμού διάφοροι 
κύριοι καί κυρίαι, άκροώμενοι νεάνιδος παιζούνης 
έπί τοΰ κλειδοκύμβαλού τό Νεκρώσιμου Εμβα
τήριου τού Chopin. Όλίγιστοι έξ αύτών έσώ- 
θησαν. Ό βασιλεύς έδωκεν άμέσως διά τούς 
παθόυτας έκ τοΰ ιδιαιτέρου αύτοΰ ταμείου 100 χιλ. 
φράγκων. Πανταχοΰ τής’Ιταλίας γίυουται συνει
σφοράς ■ μέχρι τούδε τό ποσού αύτώυ άνέρχεται 
είς 500 χιλ. φράγκων.

ΓΝ2ΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.
II θεωρία όλιγώτερον έτι ωφελεί έν τή 

διπλωματία ή έν τώ ζοινώ βίφ.
Βίσμαρκ.

Ό αληθής παράδεισος ήθελεν είσθαι, έάν οί 
γονείς ήσαν πάντοτε νέοι καί τά τέκνα είς μικράν 
ήλιζίαν. Β. Ούγος.

Ερεύνα· ύπο πάν έπίγραμμα θέλεις ευρει μίαν 
τούλάχιστον άγνωμοσύνην. II. Φεβάλ.

Καλόν είναι νά έννοήση τις δτι ύπάρχουσιν 
έν τώ κόσμφ πράγματα ακατανόητα.

Μαλλεβράγχης.

Δι’ δ,τι αισθάνεται τις έαυτόν αδύνατον νά 
πράξη, νομίζει καί δτι είναι άδύνατον νά έκληφθή 
ένοχος. 1. Πετι-σέν.

Γευομένη τής πολυτελείας ή γυνή άποβάλλει 
ταχύτερον τοΰ άνδρός τήν προτέραν βαναυσότητα 
τής φύσεως καί τής άνατροφής. Β.

Το συμφέρον είναι ή μάστιξ τής διδασκαλίας. 
Σαρσέ.

Εύδαίμων δέν είναι ό κοιμώμενος, άλλ ο 
γρηγορών ζαι ενεργών. Αριστοτέλης.

Έκ τού κόσμου τούτου ούδέν έτερον μετα- 
οέρωμεν ή τήν τελειοποίησιν τής ψυχής ήμών.

Ορφιλάς.

Ό βασιζόμενος εύκόλως καί χαίρων επι επι
τυχία, εύκόλως άποθαρρύνεται καί απελπίζεται 
καί έν άποτυχία. Ή άκρα φιλοτιμία είναι αύ- 
τοκτονία. Γουνώ.

Αί γυναίκες κυβερνώσιν ήμάς· άς προσπα- 
θήσωμεν νά ζαταστήσωμεν αύτάς τελείας· δσφ 
πλέον φωτισθώσι τόσφ μάλλον θέλουσι φωτίσει 
ήμάς. ’Εκ τής διανοητικής άναπτύξεως τών 
γυναικών έξαρτάται ή σοφία τών άνδρών..

Σέριο αν.

λώνι. Κατά τδ τελευταίου δελτίου τής βιβλικής 
άρχαιολογικής Έταιρίας εύρέθη έσχάτως έν 
Βαβυλώνι κύλινδρος ιερογλυφικός τού τελευταίου 
έγχωρίου τής Βαβυλώνος βασιλέως Ναοονιοου 
έζ τών -χρόνων τής πτώσεως τού κράτους τών 
Μήδων διά τού Κύρου. Έν τώ κυλίνδρφ τούτφ 
γίνεται λόγος περί άναζαινίσεως ναού τίνος τής 
Σελήνης καταστραφέντος ύπδ τών Μήδων ζαί 
περί τής πτώσεως τοΰ Άστυάγους, ώς ζαί περί 
τής έπιοιορθώσεως τού παναρχαίου ναοΰ τού 
Ήλιου έν Σιππάρ. Τδν ναόν τούτον είχεν άνα- 
καινίσει ποτέ ζαί δ Ναβουχοδονόσωρ ζαί μάτην 
είχεν άναζητήσει τό όνομα τού άνεγείραντος 
αύτόν. Ό Ναβονίδης ύπήρξεν εύτυχέστερος. 
διότι καθ’ ά διηγείται άνεύρεν έν βάθει 18 πή
χεων τόν πολυζήτητου κύλινδρον μέ τδ όνομα 
τού βασιλέως Ναρεμσίν, υιού τού Σαργώνος, 
δστις έβασίλευσε 3200 έτη πρό αύτοΰ. Έπειδή 
οέ ή επιγραφή τού Ναβονίδου χρονολογείται 
άπδ τού έτους 550 πρ. Χρ. έπόμενον είναι οτι 
ό έν Σιππάρ ναός τού Ήλιου έκτίσθη 3750 έτη 
πρ. Χρ., δπερ άποδεικνύει δτι οί Βαβυλώνιοι 
κατ’ έκείνην ήδη τήν παναρχαίαν έποχήν έκέ- 
κτηντο πολιτισμόν είς υψνστον βαθμόν άνεπτυγ- 
μένον.

— ’Α ρχαίος γεωγραφιζός χάρτης. ’Εν 
τοΐς άρχείοις τής οικογένειας Έστε, τοΐς έν 
Μοδένη διατηρουμένοις, εύρέθη πρό μικρού 
άρχαΐος γεωγραφικός χάρτης έζ τού έτους 1502, 
δστις εΐχεν άποσταλή έκ Αισσαβώνος ύπδ Καν- 
τίνου τινός τώ Ήρακλεΐ ’Έστε. Έν τώ χάρτη 
τούτφ σημειούνται αί νεοαναζαλυφθεΐσαι χώραι 
τού Νέου Κόσμου. [Γνωστόν είναι δτι ή Άμεριζή 
άνεζαλύφθη ύπό Κολόμβου έν έτει 1492]. Γδ 
περίεργον είναι δτι έν τώ χάρτη τούτφ σημει
ούνται ήδη αι άζταί τής χερσονήσου Φλωρίδος 
καί ή άνατολική παραλία τών Ηνωμένων τής 
Αμερικής Πολιτειών, έν φ γνωστόν ύπάρχει 
δτι ή πρώτη πρός έκεΐνα τά μέρη έζστρατεία 
έγένετο μόλις κατά τδ 1514. Ό χάρτης ούτος 
ύποβληθήσεται είς τήν έξέτασιν τών έπιστη- 
μόνων.

— Ή έν Οόγγαρίφ δίκη κατά τών 'Εβραίων, 
τών κατηγορουμένων δτι έφόνευσαν δεζατετραετή 
κόρην, δπως μεταχειρισθώσι τό αίμα αύτής διά 
τας ιεροτελεστείας των, δίκη, ή νάπαντες παρη- 
κολούθουν μετά πολλού τού ένδιαφέροντος καί 
περί ής ζαί εν τώ Έσπέρφ” έγράψαμεν, έτε- 

λείωσε κατ’ αύτάς, ζαί ή άπόφασις είναι άθω- 
ωτιζή ύπέρ δλων τών κατηγορουμένων. Τά 
έξοδα τής δίκης θέλουσιν έπιβαρύνει τό κράτος.

— Ό τούς δολοφόνους τού Δουβλίνου καταγ- 
γείλας Κάρεϋ, δστις άπήρχετο είς τήν νότιον 
Αφρικήν μετά τής οικογένειας του, διότι ή ζωή- 
του ήπειλεϊτο έν ’Αγγλία, δέν διέφυγε τήν 
χεΐρά τών έκδικητών. Ιηλεγραφιζή ειδησις 
αγγέλλει δτι ό Κάρεϋ έφονεύθη έν τώ μεταφέ- 
ροντι αύτόν άτμοπλοίιυ ύπό τίνος των συνοδοι
πόρων του, ’Ιρλανδού, Ό Δόννελ όνομαζομένου. 
Ό φονεύς τρις έπυροβόλησε κατά τού θύματός 
του, μεθ’ ου συνέπινεν έν τή αιθούση τού πλοίου- 
συλληφθείς δέ άμέσως ζαί έρωτηθείς, διατί έφό
νευσε τδν συνοδοιπόρον του, άπήντησεν ήσύχως- 
"Άπεστάλην προς τούτο.” Φαίνεται λοιπόν δτι 
ό φόνος ούτος διεπράχθη άποφάσει τών συγγενών 
τών καταδιζασθέντων δολοφόνων λέγεται μάλι
στα δτι ό θ' Δόννελ ήτο συγγενής ένός τών 
έσχάτως άπαγχονισθέντων, καί ήτο είς τών άπο- 
πειοαθέντων νά πυρπολήσωσι τό Δημαρχεΐον 
τού Λονδίνου. 'Ότι ή τιμωρία τού καταδότου 
ήτο άποφασισμένη καταδείζνυται και εκ τηλε
γραφήματος άποσταλέντος διά Βρεντησίου εις 
Χονδϊνον καί περιέχοντας τήν άπλήν ταύτην 

φράσιν. "Ό ’Ιάκωβος Κάρεϋ έφονεύθη. Δόξα 
τώ θεφ!”

— Χάριν τών τήν έν Κ αλζούττη Εζθε- 
σιν έπισκεπτομένων ή έν Ιεργεστη διευθυνσις 
τών άτμοπλοίων τού αύστρο-ούγγριζού Λοϋδ 
δίδει εισιτήρια ανόδου καί καθόδου (I εργεστη- 
Καλκοΰττα) είς τιμάς λίαν συγζαταβατικάς. Τά 
εισιτήρια ίσχύουσιν έπί 8 μήνας· ή τιμή τής 
Α’. θέσεως είναι φιορ. είς χρυσόν 830, καί τής 
Β'. φιορ. 500, συμπεριλαμβανομένης καί τής 
τροφής. Τά εισιτήρια έζδίδονται μόνον διά τά 
άτμόπλοια, τά άναχωρούντα έζ Τεργέστης τήν 
15 Αύγούστου. 15 Σεπτεμβρίου, 15 Όζτωβρίου 
καί 15 Νοεμβρίου τρέχοντος έτους.

— Έν τή τελευταία αύτού άγορεύσει έν τή 
Βουλή τών Κοινοτήτων έν ίονδίνορ δ ύπουργός 
τής Παιδείας Μουνδέλλας αναφέρει ότι δ 
αριθμός τών είς τά σχολεία φοιτώντων παίδων 
έν Αγγλία έδιπλασιάσθη κατά τά τελευταία 
έτη- άλλ’ δτι πολλά έτι υπολείπονται, όπως 
καταταχθή ή ’Αγγλία έν ταΐς χώραις, έν αίς 
ή έκπαίδευσις εύρίσκεται είς μεγάλην άνάπτυξιν, 
διότι πλέον τού ήμίσεως έζατομμυρίου 
παίδων ούδόλως έζπαιδεύονται. Εύχάριστον σύμ
πτωμα έν τούτοις είναι ότι όσημέραι έκλείπει 
ή άντιστράτευσις κατά τής άναγζαστιζής έζπαι- 
δεύσεως, ήν πολλοί ’Άγγλοι έθεώρουν μέχρι 
τούδε ώς περιορισμόν τής άτομιζής έλευθεριας 
τών γονέων· τά μόνα προσκόμματα προέρχονται 
άκόμη έζ τών φανατικών I ορύων, διά τοΰς οποί
ους ή μεγάλη τών τάξεων τοΰ λαού αναπτυςις 
είναι ζάρφος έν τώ δφθαλμώ.

Αίνιγμα 97.
Βραχύ ζαί μονοσύλλαβον, θάσσον φωτός, έζφράζω 
Τήν άϋλόν μου δύναμιν τδ σύμπαν κυβερνώσαν. 

’Άν ή κεφαλή μ’ έζλίπη, τότ’ έν μέλος μου 
χαράζω

Εύγενές τής κεφαλής μου καί παθητικόν πρός 
γλώσσαν,

Προεξέχον, απαλόν τε, όργανον ορχηστικόν τε, 
Κρύπτην σάλπιγγος, τυμπάνου, λιγυοάς χορδής 

ευθείας, 

Εύαισθήτου, άντιλήπτου ήχων, έννοιών, φωνών τε. 
νΑνευ τού όποιου, δμως, φρούδοι καί χρησμοί 

Πυθίας.
Πλήν, αν ώς ληστής τό μέλος τοΰτο μ’ άκρω- 

τηριάσης,
Κατοπτρίσου, ΐνα ΐδης, πώς σέ ήλλαξεν ή ΙΙλάσις. 

Έπαμ. Γ. Άννινοί έν Κεφαλληνίγ.

Αίνιγμα 98.
Μέ τήν ζώνην μου σ’ τήν μέση 
Μέ φορείς καί σέ θερμαίνω· 

’Άν τήν βγάλω καί μ έγγίσης 
Τότ’ άμέσως σέ ψυχραίνω.

Π. Κ. έν ΙΙετρουπόλει.

Αίνιγμα 99.
Δίπους ών, κατηραμένος έχων μέλαιναν μορφήν· 
'Άν τήν μέσην μου άλλάξης μέγας είμαι τήν 

ψυχήν.
Ό αύτός.

Αίνιγμα 100.
Τό εν μου είναι μουσική, 
Τδ άλλο άριθμητική, 
Τ’ ολον γεωμετρία. 
Παράδοξον μή σοι φανή, 
Δύναται ή λύσις νά γενή 
Μ’ απλώς σημεία τρία.

*0 αύτός.

ΛΥΣΕΙΣ.
Προβλήματος 92. 
Ουτος. 
Λάθος. 
1’ π ν ο ς . 
Μ ή κ ο ς . 
Πόνος. 
I σ τ ό ς . 
Οσιος. 
Ν ά ν ο ς. 
1 ν δ ό ς . 
Καλός. 
Ηθμός. 
Σ η κ ό ς .

Προβλήματος 93.
ΊΙ έρωτηθείς είναι έτών 37.

Προβλήματος 94.
1 11

3 8 6 9

10 5 • 7 4

12 2

Προβλήματος 95.

Καλάβρυτα, Καρβασαρας, 
Καλάμαι, Κόρινθος, 
Κέρκυρα, Κέα.

Αινίγματος 96. 
Έρμησίλεως, 
Ερμής — ΐλεως, 
"Έρως — Σελήμ.



112 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 55. 1 13 Αύγούστου 1883.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. - ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ ELSTER-STRASSE 19. LEIPZIG.

ΔΡΟΜΟΑΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΊΌΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ» ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡ1ΚΟΤ ΛΟΓΑ.

’Αναχωρήσεις έκ Γεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής διώρυγας 

Σουέζ), εις Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου. Πόρτο-Σαίο, Λ δεν. Βομβάης, 
Κολόμβου, Πέναγγ και Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνός εις τάς 
4 μ. μ.

Εις Καλκούτταν διά Πόρτο Σαίδ, Σουέζ, “Αδίν καί Κολόμβου τη 15 Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 'Οκτωβρίου. 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου εις τάς 4 μ. μ.

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

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν εις ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία προς τδ Πόρτο-Σαΐδ καί τήν Συρίαν).

|S<W

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Εκάστην Τρίτην εις τάς 4 μ. μ. εις Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμιου, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά 
Αγκώνος κτλ.

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

Τά Σάίίατον τή 2 α. μ. είς Κωνσταντίνουπολιν μέ προσέγγισιν είς Κέρκυραν 
και Πειραιά· ειτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον. Κρήτην. Σμύ 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως εις τούς λιμένας τοϋ Εύςείνου 
λάσσης) και τού Δουνάβεως.

ρνην, ώυρίαν, πεσσα/.ιαν, 
Πόντου (τής μαύρης Οα-

ΕΙΣ ΤΓΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπδ τής 4 Ιανουάριου 
είς τάς 4 μ. μ. διά Άγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον 
και έκ Φιουμιου).

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

Ιΐλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη ΔίεύΟυνσις καί τδ Γενικόν 
ΙΙρακτωρεϊον τοϋ αύστρο-ουγγρικοϋ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz dp. 6).

Η ΑΡΙΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΑΑΧΕ1ΟΦΟΡΩΝ ΑΞΙΩΝ.+
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΟΥ ΟΥΓΓΡΙΚΟΥ

ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.
'Υπό τήν προστασίαν τών Α.Α. Μ.Μ. τοΰ 
αύτοκράτορος καί τής αύτοκρατειρας τής 

Αύστρίας. καί σημαντικός αριθμός κατωτέρων κερδών.

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.

Μέγας λαχνός 50,000 φιορ. τή 19/1 ’ Ιουλίου 1884.

Μέγας λαχνός 50,000 φιορ. τή 20/1 Νοεμβρίου 1884.

Τρεις κληρώσεις ετησίως.
Έκάστη πρωτότυπος όμολογία, μέλλουσα νά μετάσχη 112 κληρώσεων, στοιχίζει 20 φράγκα χρυσά 

πληρωτέα είς 4 τριμήνους δόσεις άνά 5 φράγκα. Τοΐς μετρητοΐς μόνον φρ. 19.
’Άμα γιγνομένης τής πρώτης πενταφράγκου δόσεως, ό εγγραφείς μετέχει πασών τών κληρώσεων καί 

τοΰ όλικοΰ τών κερδών. Λεπτομερείς πληροφορίαι παρέχονται δωρεάν εις πάσαν γλώσσαν.
Άπευθυντέον τραπεζικά γραμμάτια, ταχυδρομικήν έπιταγήν ή γραμματόσημα προς τήν Διεύθυνσιν τοΰ 

Moniteur de la Chance Universelie a Vienne (Autriche).
Σημ. Παρακαλεΐται τδ άξιότιμον κοινόν νά μή συγχέη τάς δμολογίας ταύτας μετά τών απλών γραμ

ματίων τών λαχείων· διά τών ομολογιών τούτων ουδέποτε κινδυνεύει τις ν’ άπολέση τά χρήματά του.
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Η ΝΕΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΪΞΙΣ,

προνόμιον τοϋ καθηγητοϋ Klinkerfues,

αναγγέλλει άνέυ ύπολογισμοϋ τίνος μετά καταπληκτικής ακρί
βειας τήν έπερχομένην τοϋ καιροΰ μεταβολήν. Τδ έργαλεΐον 
τοΰτο είναι τδ πρώτον καί μόνον, τδ όποιον καί ύπδ έπιστη- 
μονικήν καί ύπδ πρακτικήν έποψιν έχει πραγματικήν αξίαν.

Τιμή αύτοΰ μάρκαι 50 ήτοι φράγκα 62.50 ή λίραι άγγλ. 2' 2. 
Προγράμματα άποστέλλονται δωρεάν. Ευρηται μέχρι νεω- 

τέρας εΐδοποιήσεως μόνον παρά τοΐς

Κυρίοις BIERNATZKI καί Σ’ έν ΑΜΒΟΪΡΓΩι, 
κατόχοις τών προνομιούχων τούτων εργαλείων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ.
Κατ’ αύτάς εξέρχεται τών ενταύθα 

ΚαταστημάτωνΓουλιέλμου Δρουγου- 
λίνου ή Β. έκδοσις τοΰ"ΚΑΘ' ΟΜΗΡΟΝ 
ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΒΙΟΥ” τοΰ κυρίου Κλ/ωιος 
’Ραρωβή, ήτις εντελώς άνασκευα- 
σθεΐσα άπέβη βλως νέον σύγγραμμα. 
Τδ έργον τοΰτο, τερπνόν αμα καί 
διδακτικώτατον, θερμώς συνιστώμεν 
ώς άπαραίτητον αγλάισμα πάσης 
Ελληνικής Βιβλιοθήκης. Μετά 
πλείστης βσης φιλοκαλίας έκδεδο- 
μένον, δΐ ωραίων εικόνων πεπροι- 
κισμένον καί κομψώς δεδεμένον, 
τιμάται τδ βιβλίον φράγκων 5.

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ
ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΤ.

Συντάκτης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΊΑι. ELSTER-STR. 19.

Χαρτοπωλείο·, · Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟΥ έν Βερολίνω καί Αειψίφ. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν Λειψία.


