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ΕΣΠΕΡΟΣ.

Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
ΕΝ ΊΉΝΩι.
(Μετά είκόνος,

σχηματίζει περικαλλής στοά θολωτή, λιθόστρω
τος ολη, καί έπί τών στηλών λευκού λίθου, τοΰ
καλλίστου, ισομήκης δέ μέ τάς άντικειμένας πρός
άνατολάς καί μεσημβρίαν πλευράς τοΰ ναοΰ.”
"Τοιαύτη μέν ή πρόσοψις τού ναοΰ έξωθεν.
Ύπερβάντι δέ τάς ώραίας πύλας θάμβος εμποιεί
και έκτασιν ή τοΰ ναού εύπρέπεια, λευκότης
μαρμάρων, λαμπρότης ιερών σκευών καί άφιερωμάτων παντοίων άργυρίοο καί χρυσίου, πανταχοΰ
άποστίλβουσα, καί περί τήν άνακαλυφθεϊσαν
πάνσεπτο·? εικόνα τής Θεοτόκου έν δεξιά τής
εισόδου ισταμένην έπί καταχρύσου εικονοστασίου,
μήκος μέν έχουσα·? δακτύλων ένδεκα, πλάτος δέ
δακτύλων οκτώ.’’
"Τοιαύτα είναι τά ένδον τοΰ ναοΰ. Διηρημένου δέ είς τρία άπό δύο παραλλήλου; στοάς
κατά μήκος έκτεινομένας, τό μέν πρός τά δεξιά
σεμνύνεται μέ τήν Άνάληψιν τοΰ Χριστού, τό
οέ πρός άριστερα. τιμάται μέ τήν Μεταμύρφωσιν τού Σωτήρος. Νάριν δέ τών συντρεχόντων
καθ’ ήμέραν χριστιανών φκοδομήθησαν οικήματα
μέν διά τούς ύγιεΐς, νοσοκομεία δέ διά τούς
άσθενεΐς καί ξενοδοχεία οιά τούς πένητας, οί
όποιοι δέν λείπουν άπό τό ιερόν τοΰτο κατάστημα
τρεφόμενοι διά τής έπιμελείας τών επιτρόπων,
καί πολλοί τούτων λαμβάνουσιν εφόδια καί χρη
ματικός βοήθειας άναχωρούντες.”

Ζ',α σελ. 113.)

Σήμερον, καθ’ ήν ήμέραν ό έν Τήνιρ Ναός
τής Εύαγγελιστρίας τελεί τήν δευτέραν αύτοΰ
έτησίαν πανήγυριν, δημοσιεύομεν εν τώ" Έσπερφ”
τήν εικόνα αύτοΰ, έ- αρχαιότερου λαβόντες αύτήν
σχεδιογραφήματος. ΤΙ καλλιτεχνία μεγάλα;
κατά τάς ήμέρας ήμών έκαμε προόδους· ούχ
ήττον όμως και τά αρχαιότερα σχεδιογραφήματα
έχουσι τήν χάριν αύτών και τήν πρωτοτυπίαν
και ώς τοιαύτα κινούσε τήν περιέργειαν.
Ό ναός τής Εύαγγελιστρίας έν Τήνφ άνη
γέρθη, ώς γνωστόν, έν τή θέσει ακριβώς, έν ή
τω 1823 άνευρέθη ή θαυματουργός τής Παναγίας
είκών καί έν ή ύπήρχε καί προηγουμένως αρ
χαιότερος ναός, πυρποληθεΐς κατά πάσαν πιθα
νότητα προ 850 έτών κατά τήν εισβολήν τών
Σαρακηνών έν Τήνφ. Ό ναός, ιός σήμερον έμφανίζεται ήμΐν, έχει μήκος μέν 29 πήχεων,
πλάτος δέ 18. Τδ υλικόν, λευκός στιλπνότατος
λίθος, μετεκομίσθη έκ τής παρακειμένης νήσου
Δήλου· χεΐρες δέ πολλαί καί εύσεβεΐς είργάσθησαν είς τήν οικοδομήν.
Έξ άρχαιοτέρας περιγραφής τοΰ ναοΰ άποσπώμεν τάς ακολούθους περικοπάς· "Ούτως άνηγορεύθη ό πάνσεπτος ούτος ναός τοϋ Ευαγγε
λισμού είς τιμήν τής Θεοτόκου, θέαμα μέν περικαλλέστατον, θαύμα δέ περιφανέστατον είς τούς
κ.ατανοοΰντας, ποθεν καί μεταξύ τινων περιστά
σεων τοΰ έθνους συνετελέσθη τόσον λαμπρόν καί
πολυτελές κατάστημα είς μίαν νήσον, καί πώς
συντηρείται κοσμούμενο·? καί βελτιούμενον καθ’
ήμέραν διά τής εύλαβείας τών απανταχού χρι
στιανών ... Ό ιερός ναός τής Εύαγγελιστρίας
απέχει τής παραλίου πόλεως τοΰ 'Αγίου Νικο
λάου βήματα οκτακόσια· κεΐται δέ πρδς βορράν
αύτής έπί μακροϋ λόφου κατά μικρόν ύπερανισταμένου, προϊοΰσιν άπό τής πόλεως, ώστε είς
τούς πορρωθεν θεωμένους καί τούς παραπλέοντας
φαίνεται, Οτι φανερόνει αύτήν. Φέρει δέ πρδς
αύτδν όδδς πλατεία καί αναπεπταμένη, στοίχοις
δένδρων εκατέρωθεν ισόμετρουμένη. Τερπνότατον
δέ προσβάλλει θέαμα είς τούς άναβαίνοντας, έν
τφ μέσω τοΰ περιβόλου ύπερκείμενος ναός, καί
έπί τής απέναντι πλευράς, άνωθεν έπί τοΰ τοί
χου, καθορωμένη είκών τοΰ Ευαγγελισμού, όπι
σθεν δέ τοΰ ναοΰ κωδωνοστάσιο·? είς ύψος άναβαΐνον πήχεων 45, λαμπρόν διά τήν ύλην πάσαν
έκ στηλών λευκού λίθου· μέσον δέ τούτου ωρο
λόγιο·? ισταται ύπερμέγεθες, σημαίνον τάς ώρας
επι τοΰ μεγίστου κώδωνος. Γενομένφ δέ κατά
τά προπύλαια, έκ λίθου λευκού ήσκημένα πάντα,
έν άριστερα τής εισόδου τοΰ περιβόλου ρέει διά
τοΰ τείχους καθαρόν καί πόσιμον ύδωρ, άνωθεν
άπό τής πηγής άφθόνως καί δι’ ύδραγωγείων
παλαιών μετοχετευόμενον, άνακαλυφθέντων καί
τούτων είς τήν οικοδομήν τοΰ ναοΰ. Ύπεράνω
δέ τής θύρας ισταται τετραμερής σταυρός έξ
δρειχάλκου ώς έπ’ άκρας όρους πεπηγμένος.”
"’Εντεύθεν ή πρός τά ένδον πάροδος προάγουσα δι’ έπιπέδου λιθοστρώτου έκ λευκών μαρ
μάρων πήχεων 19, πλάτος έχοντος πήχ. 16,
δέχεται δέ ταύτην κλίμαξ έκ βαθμιδών 10, τάς
όποιας ύπεροάς άπαντα; τά προπύλαια, έν άριστερα
μέν έχων τόν κάτω ναόν τής Θεοτόκου, Ζωοδόχου Πηγής, έν δεξιά δέ τήν σχολήν καί άλλα
οικήματα σχήματίζοντα τόν περίβολον· άπό μέ
σης δέ τής κλίμακος καί άπό τοΰ επιπέδου αύτής
άνίσταται κλίμαξ έτέρα περικαλλής, βαθμίδας
έχουσα 25, περιέχεται δέ ύπό δύο παραλληλε
πιπέδων κιγκλιδωτών, άφ’ έτέρων τών άκρων
Οι’ δλης τής κλίμακος άγομένων. Ύπερβάς δέ
καί ταύτην έρχεσαι είς τόν πρόναον, τόν όποιον

ΟΛΙΒΙΕΡΟΣ ΓΟΛΔΣΜΙΘ.
Ύπό Μακώλεϋ.
(Μεθερμ. ύπδ Παρασκευής Μ. θεοχάρη.)

'Ο Όλιβιέρος Γόλδσμιθ (Oliver Gold
τερπνότατος άγγλος συγγραφεΰς τοΰ δεκάτου ογδόου αίώνος ήτον γόνος διαμαρτυρομένης σαξωνικής οικογένειας, ήτις, καθ’ ον χρόνον
διέμενεν έν ’Ιρλανδία, ένεκα τών τότε ταραχών
πλεΐστα δσα ύπήνεγκεν έκ μέρους τών ιθαγενών,
οίτινες έκ συστήματος έπίεζον άπάσας τάς διαμαρτυρομένας σαξωνικάς οικογένειας. Ο πατήρ
αύτού Κάρολος Γόλδσμιθ έσπούδασε τήν θεολο
γίαν, καθ’ δν χρόνον έβασίλευεν ή Άννα, έν τή
επισκοπική σχολή τής Elphin, ένθα ήράσθη τής
θυγατρός τοΰ διδασκάλου του καί ένυμφεύθη
αύτήν. Εΐτα δέ χειροτονηθείς ίερεύς ένεκατέστη
ώς τοιοΰτος έν τινι κώμη Pallas τής κομητείας
LONGFORD. ’Ενταύθα ώς έφημέριος καί γεωργός
μόλις ήδύνατο νά θρέψη τήν τε σύζυγον καί τά
τέκνα του.
'Ο ήμέτερος Όλιβιέρος έγεννήθη έν Pallas
τόν Νοέμβριον τού 1728. ΤΙ κώμη αύτη πα
ραβαλλόμενη τή ζωηρά καί λαμπρά πρωτευούση,
έν ή διήλθε τά τελευταία έτη τού βίου είχε
τάς αύτάς είς τόν βίον εύκολίας, οΐας καί τανύν
άποικία έν τφ’Άνω Καναδά ή άθροισμά τι κα
λυβών έν τοΐς ένδον τής Αύστραλίας. Καί τήν
σήμερον έτι οί ύπέρ τού ποιητοΰ ένθουσιώντες
καί έπιχειροΰντες οδοιπορίαν είς έπίσκεψιν τής
γενετείρας αύτοΰ γής, άναγκάζονται νά έκτελέσωσι πεζή τό τελευταίο·? τμήμα τοΰ ταξειδίου
των. Ή μικρά αύτη κώμη κεΐται έν τινι πεδιαδι όμοιαζούση λίμνη έν βροχερφ καιρφ. Έν
ταΐς άτραποΐς δέ, δι’ ών έξικνοΰνται είς αύτήν,
ήθελεν κατακερματισθή πάσα ιρλανδική άμαξα
καί οί σχηματιζόμενοι χείμαρροι ανηλεώς έματαιουν τήν ένέργειαν καί αύτών τών στερεωτάτων τροχών.
"Οτε ό Γόλδσμιθ ήτον άκόμη παΐς άνυψώθη
ό πατήρ του εις άνώτερον άξίωμα έν Westmeath
μετά κέρδους 200 λιρ. στερλ. κατ’ έτος, δι’ δ
ή οικογένεια αύτοΰ κατέλιπε τήν έν τή έρήμη
καλύβην καί έμίσθωσε κατοικίαν εύρυτέραν παρά
συχναζομένην τινά οδόν έγγύς τοΰ χωρίου Lissmith)
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SOY. ’Ενταύθα έδιδάχθη τό παιδίον παρά τίνος
υπηρέτριας τά πρώτα γράμματα καί επταετής
γενόμενος ήρξατο φοιτώ·? είς τό σχολείο·? τής
κώμης διεοθυνόμενον ύπό γέροντος δημοδιδα
σκάλου λίαν γλίσχρως άμοιβομένου διά τούς
κόπους του. Ό διδάσκαλος ουτος έδίδασζεν
άνάγνωσιν, γραφήν καί άριθμητικήν , ούδέν
ήττον όμως έγίνωσκε καί άπειρους μύθους
περί πνευμάτων, νυμφών ζαί πλείστων άλ
λων άντικειμένων παραπλήσιων ζαί προςφιλών
τοΐς Ίρλανδοΐς. Ώς φαίνεται ήτο διαμαρτυρόμενος καί ιθαγενής ζαί ού μόνον τήν’Ιρλανδικήν
γλώσσαν ήπίστατο, άλλά καί ήδύνατο νά κατασκευαζη καί στίχους ίρλανδιστί.
Ταχέως ό
Γόλδσμιθ έγένετο εμπαθής λάτρες, καί άείποτε
διετέλεσε τοιοΰτος, τής ’Ιρλανδικής μούσης καί
δή καί αύτών τών συνθέσεων τού Carolan,
παρ ού ήκουσε καί μέρος αύτών κρουομένων
έπί τής κινύρας. Προσθετέον δμως δτι ό Όλιβιέρος καίτοι άγγλος έκ γενετής καί διά πολλα
πλών δεσμών μετά τής άγγλιζανικής έκκλησίας
συνδεδεμένος, ούδέποτε παρέσχε τό έλάχιστον
δείγμα τής μετά περιφρονήσεως μεμιγμένης έκεί
νης άντιπαθείας, μεθ’ ής έπί τών ήμερών του
ή άρχουσα ολιγαρχία προςέβλεπε τούς άτακτούντας δημοκρατικούς.
Εννεαετής άποφοιτήσας τοΰ είρημένου γραμματοδιδασζ.αλείου είσήχθη κατόπιν είς άνώτερον
σχολεΐον, ένθα άπέκτησε ζαί γνώσεις τών άρ
χαίων γλωσσών. Κατά τόν χρόνον τούτον ό
βίος του ήτον ήκιστα εύτυχής. Καί τά μέν
χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου του δύσμορφα
ό'ντα, ώς καταφαίνεται έκ τής έπιτυχεστάτης
αυτού είκόνος έν Knowle, παρεμορφοΰντο έτι
μάλλον ύπό τών ιχνών, άτινα άφήκεν αύτώ ή
εύφλογία μετά μείζονος τής συνήθους σκληρότητος· τό άνάστημα αύτοΰ ήτο μικρόν καί τά
ασθενή μέλη του άκόμψως προσηρμοσμενα. ΤΙ
άσχημία τοΰ προσώπου καί τό εξωτερικόν τοΰ
άτυχούς Όλιοιέρου προκαλοϋντος άείποτε τον
γέλωτα τών ομηλίκων παίδων, ών ή περί τά
τοιαύτα σκληρότης εινε έγνωσμένη, ηύξάνετο έτι
μάλλον διά τής άλλοκότου αύτού άπλότητος και
τής τάσεως είς γλωσσικός παραδρομάς, τοΰ
θ δπερ ζαί διετηρήθη παρ’ αύτφ μέχρις έσχατης
πνοής. Συνελόντι είπεΐν διεκωμιρδεϊτο ύπό τε
μαθητών καί διδασκάλων, έδακτυλοδεικτεΐτο ύπό
τών συμπαιζόντων μαθητών καί έμαστιγούτο
ώςπερ ηλίθιος έν τή τάξει. "Οτε έγένετο κατόπιν
διάσημος οΐ καταγελώντας αύτόν άλλοτε άνεζάλουν είς τήν μνήμην των τά συμβάντα τής παι
δικής ήλικίας καί διηγούντο τάς εύστόχους άπαντήσεις, άσπερ έδιδεν αύτοΐς. Αύται καίτοι τό
πρώτον μηδαμινοί θεωρηθεΐσαι ύπενέφαινον ήδη
μετά έν τέταρτον αίώνος τήν δύναμιν καί τήν
εύφυΐαν, ήτις παρήγαγε τόν έφημέριον τής
Ούεκφήλδης (Vicar of Wakefield) καί τήν
έρημωθεΐσαν κώμην (Deserted Village).
Δεκαεπταετής γενόμενος ό Όλιβιέρος είσήλθεν είς τό παντεπιστήμιον "Trinity College”
εν Δουβλίνφ ώς σπουδαστής δευτέρας τάξεως.
Οΐ τοιούτοι σπουδασταί δέν έπλήρωνον τροφήν
καί δίδακτρα, άντί τούτου δμως ύπεχρεοΰντο νά
έκτελώσιν υπηρεσίας τινάς καί ν’ άποτίωσιν
όλίγα τινά διά κατοικίαν. Έσάρωνον τήν αύλήν,
παρέθεταν τά φαγητά τών τής πρώτης τάξεως
σπουδαστών, μετήλλατον τά πινάκια καί ένέχεον
ζύθον τοΐς έπιστάταις τής όμηγύρεως. Ό Γόλδσμιθ ούχί μόνος ζατφκει έν τινι ύπερώφ, έπί
τοΰ παραθύρου τού οποίου ένεχάραξε τό δνομά
του άναγινωσκόμενον καί τήν σήμερον μετά
πλείστου ένδιαφέροντος. Πάμπολλοι καί πενέστατοι έκ τών υπερώων τούτων άνήλθον είς
θέσεις καγκελλαρίων ζαί επισκόπων, άλλ’ ό
Γόλδσμιθ ήσύχως πάσαν ταπείνωσιν φέρων άπέ-
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κρουσε καί κατεφρόνησε πάν όφελος έκ τής δέ
σεως ταύτης προερχόμενον. Ήμέλει τών μαθηαάτων, ύπεβίβαζεν έαυτόν έν ταΐς δοκιμαΐς και
ύπεκρίνετο τόν γελωτοποιόν έν τώ άναγνωστηριφ ·
Χύσας δέ δδωρ έπί χωροφύλαζος έπεπλήχθη
οοβαρώς καί τέλος έμαστιγώθη ύπό τίνος αυ
στηρού έπιμελητοΰ, διότι έδωκε χορόν έν τω
ύπερώφ του προσκαλέσας ζωηρούς τινας νέους
καί νέας τής πόλεως.
,
Έν ω ό Όλιβιέρος διήγεν έν Δουβλίνφ
έλεεινόν βίον, άπεβίωσεν ό πατήρ του έγκαταλιπών αύτφ μικράν περιουσίαν. Μετά ταΰτα
γενόμενος διδάκτωρ άφήκε τό πανεπιστήμιο·? καί
κατώκησεν έπί μικρόν έν τινι οίκήματι, ένθα εΐχεν
άποσυρθή ή χήρα μήτηρ του. Κατά τό εικοστόν
δμως έτος τής ήλικίας του ή άνάγκη ύπηγόρευσεν αύτώ τήν έργασίαν. Άλλά δυςτυχώς ή
άγωγή αύτοΰ προδιέθηζεν αύτόν είς τό νά ένδύηται ποικίλα ένδύματα, άτινα ύπεροαλλόντως
ήγάπα, νά χαρτοπαίζη, νά αδη ιρλανδικά ασματα,
νά αύλή, να άλιεύη τοΰ θέρους καί τοΰ χειμώνας,
νά διηγήται μύθους παρά τήν εστίαν. Έπειράθη
νά μετέλθη άλλεπαλλήλως πέντε ή εξ επιτη
δεύματα, άλλ’ άπέτυχε. Κατέφυγε λοιπόν εις τό
ιερατικόν άξίωμα, άλλά περιβληθείς έρυθρά ένδύ
ματα άπεβλήθη παραχρήμα τοΰ έπισκοπείου.
Εΐτα έγένετο παιδαγωγός παρά τινι πλούσια
οικογένεια, ταχέως δμως έγκατέλιπε τήν θέσιν
ταύτην έρίσας έν τινι παιγνιδίφ. Κατόπιν άπεφάσισε νά μεταβή είς ’Αμερικήν. Οΐ οικείοι
αύτοΰ άσμένως εΐδον αύτόν άπερχόμενον εις
Cork έπί καλού ίππου καί μετά 30 λιρ. στερλ.
έντός τοΰ θυλακίου. Μετά έξ εβδομάδας δμως
ύπέστρεψεν άνευ οβολού έπί έλεεινοΰ τίνος ζαί
τριςαθλίου ιππαρίου άναγγέλλων τή μητρί αύτοΰ
δτι τό πλοΐον, έφ’ ού έσκόπει νά έπιβή, έπι τή
εύκαιρία εύνοϊκοΰ άνέμου άπέπλευσεν άνευ αύτοΰ
εύρισκομένου τότε έν τινι διασκεδάσει. Καί τής
μελέτης τών νόμων έπελάβετο. Γενναιόδωρος
τις συγγενής έδωρήσατο αύτφ 50 λίρ. στερλ.
ζαί ούτως άπήλθεν είς Δουβλίνο·?, ένθα δελεασθεΐς ύπό τοΰ χαρτοπαιγνίου άπώλεσεν άπάσας
αύθωρεί καί μέχρι τοϋ ύστάτου σελινιού. Έπί
τέλους ήξίωσε προςοχής καί αύτήν τήν ιατρικήν.
Χάριν αύτής προύμήθευσαν αύτώ μικρόν χρη
ματικόν ποσόν καί έπεμψαν είς ’Εδιμβούργο·?
άγοντα τό 24"'' έτος. Έν Έδιμβούργφ διέμεινε
18 μήνας άκροώμενος δήθεν τών έν τφ πανεπιστημιφ παραδόσεων καί άθροίζων σημειώσεις
έπιπολαίους περί χημείας καί φυσικής ιστορίας.
Είκοσιεπταετής δμως έγκατέλιπε τό διάσημον
τοΰτο πανεπιστήμιο·? τό τρίτον ήδη, ού μόνον
άνευ διπλώματος, άλλά ζαί στερούμενος καί
τών στοιχειωδεστάτων γνώσεων περί ιατρικής
και κεκτημενος μόνον τά ένδύματα καί τον αύλόν
του. Ο αύλός του βμως ήτον ό ωφέλιμος φίλος
του. Σύν αύτφ περιώδευσε πεζή Φλανδρίαν,
Γαλλίαν καί Ελβετίαν αύλών καί προςκαλών
είς χορόν τούς άγρότας, άνθ’ οΰ ούτοι προςέφερον
αύτφ πολλάκις τροφήν καί κλίνην. Ούτως δδοιπορών και περιπλανώμενος κατήλθε μέχρις
’Ιταλίας, ένθα δυςτυχώς ή μούσα αύτοΰ δέν
ένεθουσία τούς Ιταλούς καί ώς έκ τούτου ήναγκασθη νά ζή έπαιτών παρά τήν θύραν τών μοναστηρίων. Σημειωτέου δμως δτι δσα αύτός περί
τοΰ μέρους τούτου τού βίου του άφηγεΐται εινε
τό πλεΐστον άπίθανα καί ούχί άληθή, διότι ή
φιλαλήθεια δέν ήτον άρετή του, καί άνθρωπος
συνήθως άνακριβώς άφηγού μένος ένδέχεται νά
ήνε άνακριβέστερος έν ταΐς άφηγήσεσι τών περιη
γήσεων του. Καί τώ οντι ό Γόλδσμιθ ούδαμώς
ήγάπα τήν άλήθειαν καί διά τοΰτο ύπεστήριξε
ψευοώς 0ta τοΰ τύπου δτι ήτο παρών έν τινι
συζητήσει μεταξύ Βολταίρου καί Φοντενέλλου
καί δτι αυτή συνέβη έν Παρισίοις. Έν τούτοις

ΕΣΠΕΡΟΣ.
ήμεΐς γινώσκομεν δτι ό Βολταιρος διέτριβεν
100 λεύγας μακράν τών ΙΙαρισίων καθ’ δν χρόνον
ό Γόλδσμιθ έπεσκέψατο αύτόν.
Τφ 1756 άπεβιβάσθη είς Dover άνευ σελλινίου, φίλου ή έπαγγέλματος. Καί ελεγε μεν
δτι τό πανεπιστήμιου τής ΙΙαβίας άνηγόρευσεν
αύτόν διδάκτορα τής ιατρικής, τοΰτο δμω; είνε
λίαν αμφίβολον καθάπερ εΐπομεν ανωτέρω καί έξ
άλλου έάν τούτο συνέβη πραγματικώς. πάλιν
άνωφελές τώ άπέβη. Έν ’Αγγλία ούδεμιάς
ύπολήψεως άπήλαυεν ό αύλός του και μοναι
ουδόλως ύπήρχον, τούντεΰθεν δέ ήναγκάσθη νά
καταφύγη εις άλλεπάλληλα έπικίνδυνα τεχνά
σματα. Έπειράθη νά γίνη ύποζριτής έν τινι
τών κατωτέρων θεάτρων, άλλά τό πρόςωπον καί
άπασα ή έξωτερική ό'ψις του ήσαν άκαταλληλότατα ζαί έπί τής σκηνής ταύτης. ’Ακολού
θως μετέβη εις Αονδΐνον γενόμενος θυρωρός
σχολείου, άλλ’ άποκαμών έκ τής δυςτυχίας και
τών ταπεινώσεων τού έπαγγέλματος τούτου άνεζήτησε καί έπέτυχε θέσιν ύπαλλήλου βιβλιοπώλου
καί ήσθάνθη έαυτόν ευτυχή ζερδαίνων ουτω τόν
έπιούσιον άρτον. Μετ’ ού πολύ δμως εύοών
τόν νέον ζυγόν βαρύτερον τού πρώτου έπεθύμει
πάλιν νά γίνη θυρωρός.
Έν τώ μεταξύ ζατώρθωσε νά τύχη θέσεως
ώς ιατρός έν τινι έταιρία τών ’Ανατολικών Ιν
διών, ταχέως δμως άνεκλήθη.
Ιό δε αίτιον
τής άπολύσεως δέν εινε ήμΐν γνωστόν άν καί
συμπεραίνωμεν ώς τοιοΰτο τήν άνικανοτητα του
περί τήν ιατρικήν. Μετέπειτα παρουσιάσθη εις
τήν Surgeons’ Hall, ΐνα έξετασθή καί τύχη
θέσεως βοηθού έν τινι ναυτικφ νοσοκομείο?, και
ένταΰθα δμως άπέτυχε. Κατά τήν έποχήν ταύ
την άπεβίωσε ζαί ό γραμματοδιδάσκαλος, φπερ
ύπηρέτει ινα κερδαίνη τά πρός τροφήν καί κατοι
κίαν. ’Ήδη δέ ούδέν άλλο έναπελειπετο αύτώ
ή ή έκ νέου σπουδή ζαί έπίμοχθος μελέτη τής
φιλολογίας. Κατφκησε λοπόν είς υπερώον, εις
ο ό είςερχόμενος ήναγζάζετο νά έρπη έπί
κυκλοτερούς κλίμακος έκ πλίνθων, δνυμαζομένης
Breakneck Steps. ΤΙ αύλή, πρός ήν έκειντο
τά παράθυρα τοΰ ύπερωου, καί ή κλίμαξ δέν
•σώζονται πλέον, γηραιοί δμως κάτοικοι τοΰ
Λονδίνου καλώς ενθυμούνται τά μέρη ταΰτα.
Τριακονταετής ήδη καί πολύτλας γενόμενος άπεφάσισε νά μοχθήση οίονεί ό έν κατέργφ καταδεδικασμένος.
Κατά τά έφεξής έξ έτη έδημοσίευσε πραγ
ματείας, ών ένιαι μέν έπέζησαν αύτοΰ, έτεραι
δέ καί πολλαί παρεδόθησαν τή λήθη. Συνέτασσεν άρθρα διά διάφορα περιοδικά, έπιθεωρήσεις,
άνθολογίας καί έφημερίδας, προςέτι δέ βιβλία
διά τούς παΐδας, άτινα πολυτελώς δεδεμένα και
περιέχοντα εικόνας δυςειδεΐς έξετίθεντο έν ταΐς
θυρίσι άλλοτε γνωστού καταστήματος κειμένου
παρά τήν γωνίαν τοΰ κοιμητηρίου τοΰ Αγίου
ΙΙαύλου. ’Αλλά καί έτερα έργα έδημοσίευσεν,
οΐον "Μελέτην περί τής έν Ευρώπη καταστάσεως τών ώραίων τεχνών , ήτις καιπερ
μικρού ή, βέλτιον είπεΐν, ούδενός λόγου άξια άνετυπώβη νΰν έν τή συλλογή τών συγγραμμάτων
του, "Βιογραφίαν τού Beau Nash”, ούχί
μέν άνατυπωθεΐσαν, άξίαν δέ άνατυπώσεως, ειτα
"Ιστορίαν τής ’Αγγλίας”, έπιπόλαιον μέν
καί άβελτίωτον, σαφή δμως καί κατ’ έπιστολάς
συντεταγμένην, καί τελευταΐον τάς έν ειδει έπιστολών ζωηράς καί τερπνάς "σκιαγραφίας
τής Λονδινείου κοινωνίας” ύπό τίνος ταξειδιώτου τφ φίλφ του άπευθυνομένας. Σύμπαντα
ταύτα τά έργα έδημοσιεύθησαν άνωνύμως, άλλ’
ένια αύτών άνεγνωρίσθησαν ώς γραφέντα ύπό τοΰ
Γόλδσμιθ καί ούτως ήρξατο βαθμηδόν τυγχάνων
ύπολήψεως έκ μέρους τών βιβλιοπωλών, ύπερ
ών έμόχθει. Έγένετο κατ’ έξοχήν συγγραφεΰς
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δημοφιλής. Ούτε ή φύσις, ούτε ή άγωγή είχον
παρασκευάσει αύτόν είς άκριβή έρευναν ή έξέτασιν έμβριθή. Καί διά τούτο ούδέν δρθώς
έγίνωσκε, άσυναρτήτως έμελέτα καί ούδέποτε
έσκέπτετο έμβριθώς περί τοΰ άναγινωσζομένου.
Καί είδε μέν πολλά έν τφ κόσμφ, έκ τούτων
δμως όλίγα παρετήρησε καί δλιγώτερα έτήρησεν
έν τή μνήμη έκτος άλλοκότων συμβάντων καί
χαρακτήρων, έν οίς κατ’ εξοχήν ένετρύφα ή φαν
τασία του ζαί τοΰτο ί'σως συνετέλεσεν ΐνα καταστή
εύάρεστος τοΐς πολλοΐς. Τότε, ύπήρχον πλεΐστοι
έξοχοι συγγραφείς, ούδείς δμως έγένετο τοσοΰτον
άρεστός. Ίο ύφος αύτού διετέλεσε·? άείποτε
σαφές καί ήδύ καί έν καταλλήλφ όξύ καί
ευσταθές. Τά διηγήματα αύτοΰ πάντα είνε
τερπνά, αΐ περιγράφαί γραφικαί καί ή ψυχική
αύτοΰ διάθεσις ιλαρά καί χαρίεσσα, ζαί έσθ’
δτε διαφαίνεται καί χροιά τις γλυκείας μελαγ
χολίας.
ΙΙερι οίουδήτινος άντικειμένου καί
άν έγραφε είτε σοβαρού είτε άστείου, έζόσμει
τοΰτο φυσική χάριτι καί εύσχημοσύνη, ήν δέν
ήλπιζέ τις έξ άνθρώπου δαπανήσαντος τόν βίον
του σχεδόν άπαντα μετά κλεπτών, έπαιτών,
άργών, γελωτοποιών καί έντός τών ρυπαρών κατα
γωγίων τών μολυνόντων πάσαν μεγαλούπολιν.
"Οσον δέ γνωστότερο·? έγίνετο τό όνομά του,
τοσοΰτον καί αΐ σχέσεις αύτοΰ έξετείνοντο.
Έγνώρισε τόν Johnson θεωρούμενο·? ένα τών
πρώτων ζώντων άγγλων συγγραφέων, τόν Rey
nold κορυφαίο·? τών άγγλων ζωγράφων καί τόν
Burke μή είςελθόντα μέν έτι έν τή βουλή,
χαίροντα δέ μεγάλης φήμη; καί ένεκα τών
συγγραμμάτων καί ένεκα τής μεγάλης ρητορικής
τέχνης του. Τοιούτους λοιπόν έπιφανεΐς άνδρας
ό Γόλδσμιθ έποιήσατο φίλους. Τώ 1763 άπε
δείχθη καί αύτός έν τών έννέα έκείνων γνωστών
μελών τής περικλεούς έταιρίας, κληθείσης έπί τινα
χρόνον "φιλολογικός Σύλλογος”, καί κατόπιν
μετονομασθείσης άπλούστερον "Σύλλογος”.
Μετά τάς μεταβολάς ταύτας ό Γόλδσμιθ έγ
κατέλιπε τήν άθλίαν κατοικίαν του έν Breakneck
Steps καί μετφκησεν είς τήν λαμπράν συνοικίαν
Inns of Court. Άλλ’ ούδέν ήττον βλέπομεν
αύτόν άείποτε έν πενία. Περί τά τέλη τοΰ
1764 καθυστέρησε·? έπί τοσούτον τό ένοίκιόν του,
ώςτε έπί τέλει ήναγκάκθη ή οικοδέσποινα αύτοΰ
νά έπικαλεσθή τήν συνδρομήν τής άστυνομίας.
Τεταραγμένος ό οφειλέτης άνήγγειλε τοΰτο τφ
Johnson, ό άείποτε δέ εύπροςήγορος άν καί
ένίοτε σκυθρωπός Johnson έδωκε τω άπεσταλμένφ γουινέαν ύπισχνούμενος δτι θα παρακολουθήση αύτώ. Έλθών παρά τφ Γόλδσμιδ ευρε
τούτον ευθυμον καί άστειευόμενον μετά τής οίζοδεσποίνης ένώπιον φιάλης οίνου Μαδέρας. Ό
Johnson πωμάσας ήσύχως τήν φιάλην παρεζάλεσεν αύτόν νά σκεφθή ζατά ποιον τρόπον
ήθελε προμηθευθή τό ποσόν. Είς άπάντησιν
έλαβε παρά τοΰ φίλου του χειρόγραφον έτοιμον
είς δημοσίευσιν.
Μετά τήν άνάγνωσιν τού διηγήματος έπορεύθη ό JOHNSON άμέσως εις τινα βιβλιοπώλην
καί έπώλησεν αύτό άντί 60 λιρ. στερλ., άς ύποστρέψας ένεχείρισε τφ φίλφ. Τοιουτοτρόπως δε
τό ένοίκιον έπληρώθη καί ό άστυνόμος άπεσύρθη.
Καί τινες μέν λέγουσιν δτι ό Γόλδσμιθ ήλεγξε
πιζρώς τήν οικοδέσποινάν του διά τήν προς
αύτόν συμπεριφοράν της, άλλοι δέ, δτι έπέμενε
νά συμπίη μετ’ αύτοΰ §ν ποτήριον πούντς.
Άλλ’ άδιάφορον περί τών διηγήσεων τούτων.
Τό διήγημα αύτοΰ, τό τοσούτφ προςφιλές τοΐς
μεμορφωμένοις κύκλοις έπιγράφεται "ό έφη
μέριος τής Ούεκφήλδης” (The Vicar of
Wakefield). Άλλά πριν ή τοΰτο τυπωθή συνέβη
μέγα τι έν τώ φιλολογικφ βίφ τοΰ ήμετέρου
ήρωος. Τήν έβδομάδα τών Χριστουγέννων, τοΰ
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1764, έδημοσίευσε ποίημα ύπδ τον τίτλον '‘ό
'Οδοιπόρος” (The Traveller). Τούτο ήτο το
πρώτον τό όνομα αύτού φέρων εργον και ανύ
ψωσαν αύτδν εις τήν πεοιωπήν αληθούς κλασικού
άγγλου συγγραφέως. Καί οί αυστηρότατοι κριται
ύπεστήριζον πριν ή άναφανή το τετράτομου
βιβλίον τού Dunciad
)
*
οτι ούδέν κομψότερου
ποίημα τού ' 'Οδοιπόρου” υπάρχει. Σχετικώς
ό ' Οδοιπόρος” διαφέρει τών άλλων συγγραμ
μάτων τού Γόλδσμιθ, ευ οΐς γενικώς αί μεν υπο
θέσεις είνε κακαί, καλή δέ μόνον ή έκτέλεσις.
Άλλ’ έν τφ '"Οδοιπορώ” καίτοι ή έκτέλεσις
είνε λίαν αξιέπαινος, ούδέν ήττον όμως είνε πολύ
τής ύποΟέσεως ύποδεεστέρα.
Ούδέν φιλοσοφικόν ποίημα, ούτε άρχαΐον
ούτε νέον, έχει λαμπρότερου και συνάμα άπλούστερον άντικείμενον τού ποιηματίου τούτου.
'Οδοιπόρος άγγλος έπικαθήμενος βράχων έν τω
μέσω τών Αλπεων είς το μέρος ένθα ένοΰνται
τρεις μεγάλα·, χώραι παρατηρεί τον απέραντου
ορίζοντα, άναθεωρεί τήν μακράν οδοιπορίαν του
καί άναπολεϊ είς τήν μνήμην του τήν διαφοράν
τών χωρών, τού κλίματος, τής διοικήσεως, τής
θρησκείας καί τού εθνικού χαρακτήρας καί έν
τέλει συμπεραίνει, όρθώς ή έσφαλμένως αδιά
φορου, οτι ή ήμετέρα ευτυχία μικρόν μέν έξαρτάται έκ τής πολιτικής διοικήσεως, μεγάλως
δ έκ τής ιδιοσυγκρασίας καί τής ρυθμίσεως τών
σκέψεων ημών.
Έν ω ό '"Οδοιπόρος” τετράκις ήδη εξεδίδετο,
ή έμφάνισις τοΰ "Εφημερίου τής Ούεκφήλδης”
έγένετο ένθουσιωδώς δεκτή ύπδ τού δημοσίου,
δπερ διατηρεί μέχρι σήμερον καί θά διατηρήση
έφ’ όσον ύπάρχει αγγλική γλώσσα ζωηροτάτην
συμπάθειαν ύπέρ τοΰ συγγράμματος τούτου. Καί
έν τούτοις ή ύπόθεσις αυτού είνε τών χειριστών,
διότι στερείται ού μόνον τοΰ πιθανού, οπερ
ανευρίσκει τις έν ταϊς κοιναΐς άγγλικαΐς διηγήσεσιν, άλλά καί τής ποιήσεως, ήτις άπαντα
έν φανταστικοί? διηγήμασι περί μαγισσών, γι
γάντων καί νυμφών. Άλλά τά πρώτα κεφάλαια
έχουσι πάσαν τήν ήδύτητα βουκολικού ποιήματος
έ; ίσου δέ καί τήν ίλαρότητα κωμφδίας. 'Ο
Μωύαής άπατώμενος έν τή αγορά τών διόπτρων
του, ό εφημέριος καί ή μονογαμία του καί αί
διάφοροι περιπέτεια! αύτοΰ, ό αλλόκοτος χαρακτήρ τοΰ λόρδου επί τέλει νυμφευομένου τήν
ετέραν τών δύο θυγατέρων τοΰ έφημερίου τοσοΰτον εύηρέστησαν τω κοινω δσον ούδέποτε
πληθύς συμβεβηκότων έν σωρεία περιγραφομένων
έν έλαχίστω χώρω. Τδ τέλος τοΰ διηγήματος
εΐνε ανάξιον τής αρχής. 'Όσω μάλλον πλησιάζει
τις τω τέλει, τοσούτω πολυαριθμότεραι άπαντώσι
καί αί άτοπίαι καί βαθμηδόν έκλίπει ή λαμπρότης τής ίλαρότητος.
(Έπεται τό τέλος.)

Η ΤΡΙΚΥΜΙΑ.
(Έκ τοΰ Γαλλικού.)
Σ. τ. Δ. Ό έπιστήθιος τοϋ Γαμβέτ-α φίλο; καί
οπαδός, ό άκρο; δημοκράτης 'Αντώνιος ΊΜιλιών, δστις
καταγίνεται καί μέ φιλολογικά; ,'εργασίας, συνέγραψε
πρδ μικρού τό κάτωθι χαριέστατον διήγημα, οΰ μετάφρασιν δημοσιεύομε·/.

'11 τρικυμία, ή λυσσωδώς ένσκήψασα κατά
τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα εις τάς βορείους τής
1 αλλίας άκτάς, ύπήρξεν ή αιτία σκηνής οικογε
νειακής, είς άκρον συγκινητικής. Τδ μέρος,
*) I ό όνομα παράγεται έκτοϋάγγλ.ϋυηοβ = ανόητο;·
τό ποίημα έγράφη ύπδ τοϋ Pope, σατυρίζοντο; τούς
συγχρόνους κακούς ποιητάς. Ίΐ λέςις Dunciad έκτοτε
εΐνε έν χρήσει ώς συνώνυμο; σατυρικοί ποιήματι.

'ν
ένθα έλαβε χώραν ή σκηνή αΰτη, είναι μικρόν
παραθαλάσσιον χωρίου τής Νορμανδίας, ού τό
όνομα άποσιωπώμεν.
' Η κυρία Βωδουέν είναι ίδιοκτήτρια πλούσια.
Ό πατήρ της, πλούσιος έ'νοικιαστής, τή άφησεν
άποθνήσκων περιουσίαν αρκετήν, ήν ό σύζυγός
της βεβαίως θά έπιεν, έάν ό θάνατος δέν ήρχετο εγκαίρως νά τον έμποδίση. Χήρα καί
έχουσα ένα μόνον υιόν ή κυρία Βωδουέν δια
νοείτο νά νυμφεύση τον υιόν της μετά κόρης
κτηματίου καί ουτω νά ίδη τδν οίκον αύτής
προοδεύοντα. Δυστυχώς ό υιός της, Λουδοβίκος
Βωδουέν, ήράσθη τής θυγατρδς πτωχού τίνος
άλιέως, δστις ούδέ ιδίαν λέμβον είχε, καί άπεφάσισε νά τήν νυμφευθή. '11 χήρα ήρνήθη τήν
συγκατάθεσίν της. Αυτός όμως έπέμενεν· έν
Νορμανδία οΐ άνθρωποι είναι επίμονες. 'Ο άγων
διήρκεσεν έν έτος ολόκληρον· τέλος ή μήτηρ
είπε· Νυμφεύσου, αν θέλης, άλλ’ έγώ ούδέποτε
θά ίδώ τήν σύζυγόν σου καί σύ ούδέν θά λάβης
παρ’ έμοΰ έν δσω ζώ! — "Οπως αγαπάς, μήτερ,
άπή ντησεν ό Λουδοβίκος, καί ό γάμος έτελέσθη.
Πέντε έτη παρήλθον. Τρία τέκνα έγεννήθησαν. '0 Λουδοβίκος έξήρχετο είς αλιείαν
μετά τοΰ πενθεροΰ του· ή σύζυγός του έθήλαζε
τά τέκνα. 'Ο βίος ήτο πτωχικός· άλλ’ ό έρως
διεσκέδαζε πάσαν στενοχώριαν καί ούδείς παρεπο νεΐτο. Πρός τήν κυρίαν Βωδουέν ούδέποτε
άπετείνοντο ο'ι σύζυγοι. Τήν Κυριακήν, βταν
τήν άπήντων μετά τήν λειτουργίαν, τήν έχαιρέτων κατά καθήκον- άλλ’ αύτή διέβαινε χωρίς
ν’ άποδώση τδν χαιρετισμόν, ώς έάν είχε κεντηθή ύπό όφεως είς τήν πτέρναν. Ούτε επι
σκέψεις άντηλλάσσοντο, ούτε έπιστολαί· ούδέν
ή ό άπλοΰς ούτος χαιρετισμός τής Κυριακής,
είς τον όποιον ή γραΐα ούδέποτε άπήντα.
Τήν παρελθοΰσαν Τετάρτην ή τρικυμία έτάραττε τήν θάλασσαν καί διέσειε τάς οικίας τοΰ
χωρίου. 'Η κυρία Βωδουέν έζη μόνη μετά τής
υπηρέτριας της Άννης, χονδρής Νορμανδής χω-

ΊΙ Άννα ύψωσε τάς χείράς της καί είπεν
— 'Οποίος καιρός! Πόσοι άνθρωποι, κυρία,
θ’ άνησυχοΰν!
— Τί άνθρωποι; άπήντησεν ή χήρα περι
πατούσα έντός τοΰ δωματίου κατά τήν συνή
θειάν της.
•— Οΐ συγγενείς εκείνων, οί όποιοι εύρίσκονται μέ αύτήν τήν τρικυμίαν είς τήν θά
λασσαν.
'Η κυρία Βωδουέν έστάθη.
— ’Αρκεί! είπεν έπιτακτικώς.
Έλαβεν έργόχειρον είς χείρας καί έπειδή δ
ούρανός ήτο σκοτεινός έκάθησε παρά τό παράθυρον καί ήρχισε νά ράπτη.

Ή Άννα, δρθή καί τό πρόσωπον κεκολημμένον είς τάς ύέλους τοΰ παραθύρου, έβλεπεν
εις τήν όδόν. Επειδή δέ είχε διαταχθή νά
σιωπά, έλεγε μόνον διακεκομμένας τινάς φράσεις.
— Νά, τώρα πίπτει ή καπνοδόχος τού κ. Βερτράνδου! ... Πώς κτυπα τό παραθυρόφυλλου
τοΰ κ. Κονσοΰ! . . . Τώρα τρέχουν προς τήν
θάλασσαν πολλοί· βέβαια είναι περίεργοι νά μά
θουν τί συμβαίνει έκεί!
— Φλύαρη! έψιθύρισεν ή χήρα.
11 Άννα άπεφάσισε νά σιωπήση, άλλ’ έξακολούθει βλέπουσα είς τήν όδόν.
— "Οχι, όχι, είπε τέλος· ποτέ δέν είδα
καιρόν τόσον κακόν!
'Η κυρία Βωδουέν κατέθεσε τό έργόχειρον
της καί ήρχισε πάλιν τούς έν τω δωμάτιο» πε
ριπάτους της.
’Πκούετο ή βροντώδης τής θυέλλης φωνή,
άπό καιρού είς καιρόν άντήχουν κραυγαί, τρί-
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ξιμον σιδήρων καί κρότοι παραθυροφύλλων άπεσπασμένων, τά όποια έκτύπουν πρός τόν τοίχον.
'0 ωκεανός θά ήτο φοβερός.
ΊΙ χήρα έστάθη αίφνης ένώπιον τής υπη
ρέτριας.
— Καλά, τή είπεν, έπειδή είσαι τόσον πε
ρίεργος, πήγαινε καί σΰ νά μάθης, δπως πη
γαίνουν οί άλλοι.
ΊΙ,,Άννα ήτοιμάσθη καί διηυθύνθη πρός τήν
θύραν.
— θά έπιστρέψης, τή είπεν ή κυρία Βω
δουέν, νά μοί είπης τί γίνεται.
Καί έπανέλαβε τδν περίπατόν της, εσταυρω
μένα? κρατούσα τάς χείρας, συνεσφιγμένα τά
χείλη, προσέχουσα. Δέκα λεπτά τής ώρας
παρήλθον.
— ’Ακόμη δέν επιστρέφει αύτή ή ’Άννα!
'Ο άνεμος έφύσα μέ διπλάσιάν ορμήν· μόνον
αύτού ή φωνή ήκούετο.
Αίφνης τδ βλέμμα τής κυρίας Βωδουέν
προσηλώθη επί μικράς παιδικής κλίνης έν τινι
γωνία τοΰ δωματίου. Έν ταΐς οίκίαις ταύταις
τά πάντα διατηρούνται, τά πάντα μένουσι διαρ
κώς εν τή θέσει των. 'Η κλίνη αΰτη ήτο ή
κλίνη τού υιού της . . . Τοΰ υίοΰ της, δστις
εύρίσκετο είς τήν άνοικτήν θάλασσαν έν τοιαύτη θυέλλη.
Προ μιας ήδη ώρας αύτδν έσυλλογίζετο.
Αλλά έν τή διανοία της τότε έπαρουριάζετο
μόνον ό μέγας Λουδοβίκος, ό αλιεύς, ό στιβαρός
καί ρωμαλέος άνήρ, δστις τή είχενείπει· ""Οπως
άγαπας, μήτερ! οτε αύτή τδν είχεν έ μποδίσει
νά νυμφευθή, καί δστις είχε νυμφευθή παρά
τήν θέλησίν της. Τώρα δμως έβλεπε τό παιδίον μέ τήν ξανθήν του κόμην, μέ τάς ροδόχρους
παρειάς του καί τους κυανούς όφθαλμούς. Άνεκάλει είς τήν μνήμην της τάς πρώτας λέξεις
του, τούς πρώτους γέλωτάς του, τά φιλήματά
του τά τρυφερά· ενθυμείτο δλα τά σχέδια, τά
όποια έκαμε δι αύτόν, καθημένη παρά τήν μικράν έκείνην κλίνην.
"Οσω καί άν ήναί τις έπίμων, δσω καί αν ήναι
σκληρός, δσω καί άν έχη λίθινον καρδίαν — αί
τοιαΰται αναμνήσεις συγκινουσιν δταν ό άνεμος
πνέη τόσον λυσσωδώς.
— Καί αύτή ή Άννα άκόμη δέν έρχεται!
Έφόρεσε τό έπανωφόριόν της καί έξήλθεν.
Είς τήν καμπήν τής όδού είδεν δμιλον ανθρώ
πων, οίτινες περιεκύκλουν τρεις άλιείς, έχοντας
τά ένδύματά των βεβρεγμένα, τά πρόσωπε καθημαγμένα. 'Π κυρία Βωδουέν έστάθη καί ήρώτησε μέ φωνήν πεπνιγμένην ύπδ τής συγκινήσεως.
— ’Επέστρεψαν ;
— Ναι, τή άπήντησεν είς έκ τοΰ πλήθους.
Αύτή δέ έξηκολούθησε τδν δρόμον της. Τότε
είς τών ναυτικών έτρεξε κατόπιν αύτής.
— Κυρία Βωδουέν! τή είπε. Πού πηγαίνεις
τόσον δραμαίως;
— Έκεί! άπήντησεν αΰτη καί τω έδειξε
τήν θάλασσαν.
Ό ναύτης τήν έκράτησεν άπό τοΰ έπανωφορίου.
— Τί σε ωφελεί; τή είπεν. 'Ο καιρός δέν
είναι καλός. Έπίστρεψε είς τήν οικίαν σου.
Άφ’ ού βλοι έπανήλθομεν;
'Η κυρία Βωδουέν τόν προσέβλεψεν άσκαρδαμηκτί.
— "Ολοι;
— Βέβαια, δλοι.
— 'Ορκίσου!
Ό ναύτης έταράχθη.
— Όσοι δέν ήραξαν εδώ, άπήντησε, θά ήραξαν
είς 'Τπόρτην ... ή άλλαχοΰ, τις ήξεύρει;
'Η κυρία Βωδουέν ήθέλησε πάλιν νά έξακολου-
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θή3η τδν δρόμον της· ό ναύτης καί πάλιν τήν
έκράτησεν.
'Η ‘Άννα ήρχετο μέ δψιν τεταραγμενην.
- νΟχι, κυρία, όχι! έφώναξεν άμα τήν ειδε
μή πηγαίνη;, •-'·ϋΡ'·α!
‘ Η γραία ήρχ'-δε νά τρέμη · το προσωπον της
έγένετο κάτωχρον οί οφθαλμοί της εκλεισθησαν
ήναγκάσθη νά οτηριχθή επί τής υπηρέτριας της
διά νά μή "έση.
— Έγώ πταίω! Έγώ πταίω! ελεγεν επανειλημμένως καί οι όδόντες της ετοι,ον.
Ίίθέλησαν νά φ όδηγήσωσιν είς τήν οικίαν
αύτή άντέστη.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
μένη νά κρατήση τά δάκρυά της. Ιοουσα τήν
πενθεράν της είσερχομένην, ήθέλησε νά εγερθή
καί έψιθύρισε·
— Κυρία!
II γραία διηυθύνθη κατ’ εύθείαν πρδς αυτήν,
καί τή είπε·
— Κόρη μου!
Είτα δε έσήκωσεν είς τας άγκάλας της τα
δύο τέκνα καί κατεφίλει αύτά και εκλαιε.
— Ό τά πτωχά παιδία! .... Δέν ήξεύρεις; . . . 'Έμαθές 'τι; ... θεέ μου! θεέ μου!

ΊΙ "Αννα έκλαιε καί αύτή έν τινι γωνία.
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Ο ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΙΣΑΑΚ ΕΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΙ.
Τδ έπισημότερον καί μεγαλοπρεπέστερον πάν
των τών θρησκευτικών ιδρυμάτων τής μεγάλης
τοΰ ρωσσικού κράτους πρωτευούσης είναι άναντιορήτως ό καθεδρικός αύτής ναός, ό έπ’ δνόματι
τοΰ άγιου ’Ισαάκ τιμώμενος.
Μακρόθεν ήδη εμφανίζεται τω είς τδν κόλπον
τής <1>ινλανδίας είσπλέοντι ό υπερήφανος καί
κατάχρυσο; τρούλος τοΰ μεγάλου Ναού ως
φαεινή μήτρα έπικαθημένη επί τού σκοτεινού
τής πόλεως διαγράμματος.

Ο ΝΑΟΣ ΊΌΤ ΛΓ. ΙΣΑΑΚ ΕΝ Ι1ΕΤΡ0Π10ΛΕΙ.

— ’Όχι, όχι, έλεγε- θέλω νά τούς ίδω!
Αίφνης ώς έκ θαύματος άνέκτησε τάς δυνά
μεις της, καί συνοδευομένη ύπδ τής υπηρέτριας
διηυθύνθη πρδς τήν οικίαν, ένθα κατωκει ό Λου
δοβίκος Βωδουέν, ό υιός της.
Ή "Αννα ήνοιξε τήν θύραν· ή κυρία Βωδουέν
είσήλθεν. Τδ έσωτερικδν ώμοίαζε πρδς ολας
τάς κατοικίας τών άλιέων. Πλησίον μεγάλης
κλίνης μέ κυανά παραπετάσματα εύρίσκοντο δύο
μικραί παιδικαί κλίναι καί έν τω μέσο» αυτών
λίκνος. Τά πάντα ήσαν απλά, ώς τά έπιπλα
συνήθως τών εργατών τής θαλάσσης· άλλά τά
πάντα ήσαν καθαρά. Νεαρά γυνή έκράτει έπί
τών γονάτων της τδ μικρότερον τών τέκνων της,
δλίγων μόνον εβδομάδων μετρούν βίον τα δυο
μεγαλείτερα τέκνα της ίσταντο παρ’ αύτή πεφοβισμένα. ΊΙ άνησυχία ήτο άπεικονισμένη έπι
τοΰ προσώπου της. Μή δυναμένη νά έξέλθη
τής οικίας είχε παρακαλέσει τους συγγενείς της
νά μάθωσι τί συνέβη, καί τώρα έπερίμενε μόλις
άναπνέουσα έκ τής συγκινήσεως καί μή δυνα-

Αιφνης ήκούσθησαν φωναί άπό τής όοοΰ . . .
ήσαν φωναί χαράς.
ΊΙ θύοα ήνεωχθη, καί έν μέσω φίλων καί
συγγενών ένεφανίσθη ή μεγάλη μορφή τοΰ Λονδοβίκου.
— ’Ιδού ό Λουδοβίκος! Ιδού! Ηλθε!
ΊΙ νεαρά γυνή ώρμησε πρδς τδν σύζυγόν της,
τά τέκνα έτρεξαν καί ένηγκαλίζοντο τά γόνατα
τού πατρός των.
Μόνον ή κυρία Βωδουέν έμεινε καρφωμένη
έν τή θέσει της, ακίνητος, ώς άγαλμα.
Ό άλιεύς τήν είδεν- έρριψε κατά γής τον
πίλόν του καί έτρεχε πρδς αύτήν, λέγων ·
— Μητέρα!
Αύτή δέ τον έδέχθη είς τάς άγκάλας της.

’Ολίγοι καθεδρικοί ναοί άπεπερατώθησαν έν
τοσούτω μικρω διαστήματι χρόνου, βσφ ό ναός
ούτος, διότι άπδ τής καταθέσεως τού θεμελίου
λίθου μέχρι τής εντελούς τοΰ δλου οικοδομή
ματος άποπερατώσεως μόλις τεσσαράκοντα παρήλ
θον έτη · τό δέ παραδοξώτερον είναι, βτι ό αύτός
άρχιτέκτων, δ τδ σχέδιον έπεξεργασθείς καί
άρξάμενος τής οικοδομής, είναι καί ό εύτυχήσας
νά άποτελειώση αύτόν.
Ο άρχιτέκτων ούτος
ήτο ό Γάλλος 'Ριχάρδος de Monteeruand, δν
ό αύτοκράτωρ τής Ρωσοίας ’Αλέξανδρος Λ.
έγνώρισεν έν Παρισίοις καί ω άνέθηκε και το
σχέδιον τής οικοδομής καί τήν ούχι ευκολον
έκτέλεσιν αύτής. ΊΙ οικοδομή άρξαμένη τω 1819
έπί ’Αλεξάνδρου Α'. καί έξακολουθήσασα έπί
Νικολάου Α'. έπερατώθη έν έτει 1858 έπί
’Αλεξάνδρου Β'. Παντοδύναμος άπητείτο θέλησις
καί μελέτη εμβριθής, όπως ύπερνικηθώσιν άπαντα
τά προσκόμματα, καθ’ ών είχε νά παλαίση
διηνεκώς ό άρχιτέκτων άπητείτο δραστηριότης
άπαραδειγμάτιστος όπως έπιτελεσθή τό θαύμα
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τοΰτο. Και ομω; ό ναός τού άγιου Ισαάκ είναι
ναός τέλειος ζαί έξωτερικώ; ζαί έσωτερικώς,
έχων απόλυτον τού ρυθμού ενότητα ζαί φέρων
στεριάν τήν χρονολογίαν του.
I »ί καθεδρικοί ναοί είναι συνήθως βραδέα
τού χρόνου προϊόντα, είναι κρυσταλλώσεις τρό
πον τινά τών αιώνων, είναι οίκοδομαι, έφ’ ών
έκάστη εποχή κατέθεσε τδν τύπον της, τους
σταλακτίτας της. 'Γούτο δέν συμβαίνει έν τώ
περί ού ό λόγος ναώ, οστις είναι προϊόν μιας
ζαί τής αύτής φαντασίας, μιας ζαί τής αύτής
έμπνεύσεως· διό ζαί παρίσταται ένώπιον ήμών
έν δλη τή ένότητι τοΰ ρυθμού ζαί εν όλη τή
μεγαλοπρεπεΐ έντελεία.
’ 11 θέα τού ναού ανακαλεί κάπως είς τήν
μνήμην τδν άγιον Πέτρον τής 'Ρώμης, τήν αγίαν
Γενεβιέβην τών Παρισίων ζαί τόν άγιον Παύλον
τού Λονδίνου, ζαί τούτο, διότι ό άρχιτέζτων
ήναγκασμένο; ών νά έγείρη ναόν μετά θόλου
οΰφελήθη έξ όλων τών ρυθμών τών παρελθόντων
χρόνων, έκλέξα; μετά σπανίας όντως επιτυχίας
τόν πάντων ζαταλληλότατον. Βλέπων τις σή
μερον τόν ναόν έν δλη αύτού τή τελειότητι
ούδείς δύναται νά ύποθέση ότι ή τοσοΰτον Ομο
γενής αυτή οικοδομή περιέχει αποσπάσματα
προγενεστέρου ναοΰ, ον ήναγκάσθη ό άρχιτέζτων
νά χρησιμοποίηση. Τό έργον τούτο ήτο έκ τών
δυσκολωτάτων, διό ζαί άμα τή έγκρίσει τοΰ σχε
δίου ύπό τού’αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου Λ', δέν
έλειψαν νά παρουσιασθώσιν άνδρες ομότεχνοι
ζητούντες ζαί διά λόγων ζαί διά πολυσέλιδων
διατριβών ν’ άποδείξωσι τδ άδύνατον τής έζτελέσεως. ’Αλλ’ ό έξοχος νοΰς ζαί ή σιδηρά θέλησις ζαί έγζαρτέρησι; τοΰ άρχιτέκτονος κατισχυσαν πάντων τών προσκομμάτων τούτων, και έν
ώ μεταξύ τών ειδημόνων πεισματώδης συνήπτετο
τεχνικός άγιόν, έξηκολούθουν έν τοΐς λατομείοις
κυπτόμενοι οί γιγαντιαΐοι έκεΐνοι μονόλιθοι, οί
μέλλοντες νά χρησιμεύσωσιν είς τήν οικοδομήν.
Έκ τών φυσικών προσκομμάτων, τά όποια εύθύς
έν άρχή έδει νά ύπερνικηθώσιν, ήσαν τό βαλτώδες έδαφος ζαί ή άναβίοασις τών μεγάλων
μονόλιθων είς τόσον καταπληκτικόν ύψος· άλλά
ζαί τά προσκόμματα ταΰτα ύπερεπήδησεν ή έκ
τακτος τοΰ άρχιτέκτονος ίκανότης.
Το σχήμα τοΰ Ναοΰ είναι σταυρός μέ ισομε
γέθεις βραχίονας, διάφορος τού λατινικού σταυρού,
ού ό κάτω πού; μηκύνεται. Ή ανάγκη τής
τοποθετήσεως τού ναού πρός άνατολάς κατά τάς
απαιτήσει; τού ορθοδόξου Ελληνικού δόγματος
ζαί τής τοποΟετήσεως του ύπάρχοντος ήδη εικονο
στασίου, ώς ζαίή άπαίτησι; τοΰ νάήναι έστραμμένο;
πρδς τόν Νεύαν ποταμόν καί πρός τόν άνδριάντα
τοΰ Μεγάλου Πέτρου, δέν έπέτρεψαν νά τεθή
ή κυρία τού ναού είσοδος κατ’ ευθείαν απέναντι
τού θυσιαστηρίου.
Αί δύο είσοδοι έρχονται
πλάγιαι πρδς τό τέμπλον, έμπροσθεν τοΰ όποιου
ανοίγεται πύλη άγουσα ύπό μικράν οκτάστηλον
στοάν πρδς σειράν κιόνων.
Άπδ τής λεωφόρου τοΰ Ναυαρχείου εμφανί
ζεται ό ναός έν όλη τή θαυμασία μεγαλοπρεπείς
του ζαί άπδ τής θέσεως ταύτης δύναται τις νά
ζρινη περί τοΰ όλου οικοδομήματος, καθότι
έκεΐθεν παρουσιάζεται ή κυρία πρόσοψις μετά
τής έτέρας τών πλαγίων εισόδων ζαί τών τριών
έκ τών τεσσάρων κωδωνοστασίων. Έκεΐθεν
διαγράφεται έν τφ αίθέρι ό μεγαλοπρεπής δόλος
μέ τήν κυκλικήν αύτού στοάν, μέ τήν χρυσήν
αύτής μήτραν καί τήν ύπερήφανον κορυφήν, έφ’
ής ισταται άζτινοβόλον τδ σύμβολον τής Σωτη
ρίας. Άπδ τοΰ σημείου τούτου τδ θέαμα είναι
όντως καταπληκτικόν.
I δ σοβαρόν καί ξηρόν τών γραμμών, τδ πολύ
κλασικόν τού ρυθμού ποικίλεται καί μετριάζεται
διά τής πολυτελείας ζαί τοΰ χρωματισμού τών
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υλικών, ών χρήσις έγένετο· τού χρυσού, τού
μαρμάρου, τοΰ γρανίτου, τού ορειχάλκου. ΤΙ
συναρμογή τών ποικίλων τούτων υλικών έπαυξάνει τήν. ωραιότητα. Ούδέν έψιμυθιωμένον,
ούδέν έ-ίπλαστον, ούδέν ψευδές ή απατηλόν,
ούδέν έν τή πολυτελεία ταύτη τδ βεβιασμένου
ή έπιτετηδευμένον. Ό Λερεός γρανίτης ύποστηρίζει τον άφθαρτον ορείχαλκον, τδ αιώνιον μαρμαρον καλύπτει τούς τοίχους καί ό καθαρός
χρυσός στίλβει έπι τού σταυρού, έπι τού δόλου,
επί τών κωδωνοστασίων, παρέχων τώ οικοδομήματι τύπον βυζαντινόν έλλ. ναοΰ.
ΊΙ κυρία πρόσοψις, ή πρός τόν Νεύαν
έστραμμένη, είναι, ώς καί αί λοιπαί, όκτάστηλος, άποτελουμένη ύπδ σειράς δζτώ κιόνων
κορινθιακού ρυθμού μονόλιθων μετά βάσεων καί
κιονόκρανων έξ ορειχάλκου. Άναβάς τις τάς
εννέα βαθμίδας τάς άγούσας πρδς τον ναόν μένει
έκπληκτος απέναντι τοΰ μεγέθους καί τού πλή
θους τών κιόνων. Είς τάς τέσσαρας άλλεπαλλήλους στοάς ύπάρχουσι τεσσαράκοντα ζαί δζτώ
τοιοϋτοι κίονες, εξαιρέσει τών κιόνων τού θόλου,
οΐτινες είναι μικρότεροι. Μετά τήν στήλην τού
Ιίομπηίου καί τήν στήλην τήν άνεγερθεΐσαν εις
μνήμην Αλεξάνδρου Α'. οί κίονες ούτοι είναι
οί μεγαλείτεροι μονόλιθοι, ούς χεΐρες άνθρώπινοι
έκοψαν, έσχημάτισαν και έλείαναν. Δέν δύναται
τις νά φαντασθή όποιαν ιδέαν ρώμης, μεγαλείου
ζαί αιωνιότητας αί γιγαντιαΐαι αύται στήλαι
έζφράζουσιν έν τή άλάλφ αύτών γλώσση. "Ολαι
αί 104 στήλαι, αί περιζοσμοΰσαι τήν οικοδομήν
προέρχονται έκ τών πλουσιωτάτων λατομείων
τής Φινλανδίας.
Εκατέρωθεν τοϋ έμπροσθεν μέρους, τού παρά
τής στοάς σχηματιζομένου, ανοίγεται έν τώ τοιχώματι μέγα παράθυρον μέ ζεκοσμημένον περί
ζωμα καί έστηριγμένον έπι δύο μικρών κιόνων
έκ γρανίτου έχόντων βάσιν καί κιονόκρανου έξ
ορειχάλκου. Είς τό άκρου έτέθη στήλη κοριν
θιακή μετά ραβδώσεων, έπι τής οποίας ισταται
άγγελος μέ αναπεπταμένα; πτέρυγας.
Δύο τετράγωνα κωδωνοστάσια έν έζάστη τού
αετώματος γωνία κεκοσμημένα καί ταΰτα διά
στηλών έκ γρανίτου καί ανοικτά πανταχόθεν
δεικνύουσι τούς κώδωνα;, προσηρτημένου; δι’
ιδιαιτέρου μηχανισμού. Πόλοι χρυσοί έστεμμένοι
διά σταυρών έπιστέφουσι τά κωδωνοστάσια ταΰτα.
Εις τάς δύο άκρα; τής έμπροσθεν προσόψεως
άγγελοι γονυπετείς άναρτοΰσι στεφάνους είς λυ
χνίας· έπι δέ τών ακρωτηρίων τών άετωμάτων
ύπάρχουσι συμπλέγματα καί αγάλματα μεμονω
μένα παριστώντα τούς Αποστόλους. Τδ πλήθος
τούτο τών αγαλμάτων παρέχει ζωηρότητα είς
τδ διάγραμμα τού οικοδομήματος καί ποικίλλει
τήν μονοτονίαν τών όριζοντείων γραμμών.
Βάσις στρογγυλή χρησιμεύει ώς βάθρου τού
μεσαίου πύργου καί ώς στηλοβάτης τών 24 κιό
νων, οΐτινες έχουσιν ύψος 30 ποδών καί περικυκ.λοΰσι τόν θόλον διά κυκλικής στοάς ώς δι’
εναερίου διαδήματος, έφ’ ού λάμπει καί παίζει
τό φώς. Μεταξύ τών κιόνων τούτων άνοίγονται
12 παράθυρα καί έπι τών κιονοκράνων αύτών
στηρίζεται ζωοφόρος, έφ’ ής ύπάρχει κιγκλίδωμα
μέ 24 στηλοβάτας, έφ’ ού ιστανται άγγελοι φέροντες τά όργανα τών Παθών ή τά έμβλήματα
τής ούρανίου ιεραρχίας. Κάτωθεν έξακολουθεΐ
ό θόλος- 24 παράθυρα άνοίγονται μεναξύ ισαρί
θμων στηλών καί άπδ τής ζωοφόρου κοιλοΰται
δ τεράστιος θόλος στίλβων έκ χρυσού καί μέ
άναγλύφους γραμμάς καταπιπτούσας έκ τών κιό
νων. ‘Ο θόλος έπιστέφεται ύπδ μεγάλου άπαστράπτοντο; σταυρού.
Άπδ τοΰ σημείου δρμώμενοι, δθεν κατά πρώ
τον έθαυμάσαμεν τδ οικοδόμημα, έκ τής λεω
φόρου δηλ. τοΰ Ναυαρχείου, θέλομεν περιγράψει
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επιτροχάοην τά ανάγλυφα καί τά άγάλματα.
βπως παρουσιάζονται ήμΐν. Τδ άνάγλυφον τού
βορείου αετώματος παριστα τήν Άνάστασιν τού
Ιησού Χριστού, έργον τοΰ διασήμου Lemaire,
αυτού εκείνου, οστις έσχεδίασε τδ λαμπρόν άέτωμα τού έν Ιίαρισίοις ναού τής Αγίας Μαγδαληνής. Κάτωθεν τού άετώματος έπι τής έκ
γρανίτου ζωοφόρου ύπάρχει έπιγραφή γράμμασι
σλαβικοί; έξ ορειχάλκου κεχρυσωμένου, λέγουσα·
Κύριε, τή δυνάμει σου ό Τσάρος άγαλλιάσετα·..’’
Επί τών ακρωτηρίων είς τά; τρεις τοΰ άετώμα
τος γωνίας ιστανται τά άγάλματα τοΰ Εύαγγελιστού Ίωάννου καί τών Αποστόλων Πέτρου
καί Παύλου. 'Γπό τδ περιστύλων καί άνωθεν
τής κυρίας πύλης μέγα άνάγλυφον έξ ορειχάλκου
παριστα τδν Ίησοΰν έν μέσω τών δύο ληστών.
Επί οέ τών δύο πλαγίων εισόδων παρίσταται
αριστερά μέν ή μεταφορά τοΰ Σταυρού, δεξιά δέ
ή ζατάθεσις έν τώ Τάφφ. Η μεγάλη όρειχαλκίνη πύλη κοσμείται διά τών έξής αναγλύφων
II θριαμβευτική είσοδος τοΰ’Ιησού Χριστού εις
Ιερουσαλήμ έν τω μέσω· άριστερα
Ιδού ό
’’Ανθρωπος”, δεξιά ή Μαστίγωσις. Κάτωθεν τών
αναγλύφων τούτων είσί δύο άγιοι έν μεγαλό
πρεπε! αρχιερατική στολή, ό αγ. Νικόλαο; ζαί
ό άγ. ’Ισαάκ, άμφίτεροι έντός ναΐσκων· εί; δέ
το κάτω φύλλον τής πύλη; δύο μικροί άγγελοι
γονυπετείς κρατούντες σταυρόν ένεπίγραφον.
"Ολαι αί φάσεις τοΰ δράματος τών Παθών τού
Σωτήρος έκτυλλίσσονται ύπό τήν στοάν, έν ώ
έπι τοϋ άετώματος στίλβει έν δλη τή δόξη αύτής
ή Μεταμόρφωσις.
’Επί τής άνατολικής πλευράς παρίσταται έν
μεγάλοι άναγλύφω έπεισόδιόν τι τοΰ βίου τού
άγ. Ισαάκ, καί τούτο έργον τού Lemaire. ’Επί
τών άκρωτηρίων δέ τού άετώματος ιστανται τρία
άγάλματα- έν τφ μέσφ ό Εύαγγελιστής Λουκάς
καί έκατέρωθεν οί άγ. Συμεών καί ’Ιάκωβος.
Η σλαβική έπιγραφή λέγει κατά λέξιν 'Έπι
σέ άναπαυόμεθα. Κύριε, ούδέ άμφιβάλλομεν περί
"τής αίωνιότητος.” Τό μεσημβρινόν άέτωμα
παριστα τήν Προσκύνησιν τών Μάγων’· έπι δέ
τών άκρωτηρίων ιστανται τά άγάλματα, τού
Ευαγγελιστού Ματθαίου έν τώ μέσω καί τών
άγ. Άνδρέου καί Φιλίππου· ή έπιγραφή λέγει.
"0 οίκός μου κληθήσεται οίκος δεήσεως.”
Τήν αύτήν διάταξιν τής βόρειας στοάς εύρίσζομεν καί έν τή μεσημβρινή. ’Άνωθεν τής
πύλης μέγα άνάγλυφον, παριστών τήν ΙΙροσζύνησιν τών Ποιμένων. Έπι τών πλαγίων Ουρών
δύο ετερα άνάγλυφα, ών τό μέν παριστα τόν
Αγγελον, άγγέλλοντα τοΐς ποιμέσι τήν γέννησιν
τού Χριστού, τδ δέ τήν Σφαγήν τών νηπίων.
Έπι τής μεγάλη; όρειχαλκίνης πύλη; παρίστα
ται ή 'Υπαπαντή, ή φυγή έν Αιγύπτιο, καί ό
’Ιησού; έν μέσφ τών διδασκάλων. Κάτωθεν
έντός ναΐσκων οί άγ. Αλέξανδρος (ό Νεύσκη;)
καί Μιχαήλ.

ΊΙ άνατολική στοά είναι ή πασών άπλουστέρα, περιέχει δέ πύλην άνοιγομένην άπέναντι
τοΰ εικονοστασίου. Τά έπ’ αύτής άνάγλυφα
παριστώσιν, έν τφ μέσω τήν έν τω ”Ορει διδα
σκαλίαν, καί έκατέρωθεν τήν Άνάστασιν τού
Λαζάρου καί τήν Τασιν τοΰ Παραλυτικού. Κά
τωθεν οί άγ. Πέτρος καί Παύλος. Έπι τής
ζωοφόρου τέλος ή έπιγραφή· "Τφ βασιλεΐ τών
βασιλέων.”

'Όλα τά άνάγλυφα, ώς καί τά άγάλματα
τών Ευαγγελιστών καί τών Αποστόλων, είναι
έργα τοΰ γλύπτου Βιτάλη. Τά άγάλματα έχουσιν ύψος 15 ποδών καί δύο δακτύλων. Οί γονυπετοΰντες άγγελοι έχουσιν ύψος 17 ποδών,
όμοιάζουσι δέ μέ τάς άναπεπταμένας αύτών
πτέρυγας είς μυθικούς άετούς, οΐτινες έξ ούρανού

Άρ. 56.

15'27 Αύγούατου 1883.J

καταβάντες έκάθησαν επί τών τεσσάρων γωνιών
του οικοδομήματος.
Καί ταΰτα μέν έν συνάψει περί τοΰ εξωτε
ρικού τού μεγαλοπρεπούς ναού. Πριν ή είσελθωαεν έντός τοΰ ναού δέον νά σημειώσωμεν,
οτι έκ τών καθαρών τούτων καί αρχαϊκών γραμ
μών καί έκ τής κλασικής διακοσμήσεως κρίνοντε;
οέν πρέπει νά ύποθέσωμεν οτι ο ναός τοΰ άγ.
’Ισαάκ έχει ρυθμόν ψυχρόν καί σοβαρόν.
Ο
χουσός τοΰ θόλου καί ή ποικιλία τών υλικών
παρέχουσιν αύτφ τύπον ολως ίδιάζοντα. Ο ου
ρανός, τό κλίμα καί ή φύσις αύτή τώ έδωκαν
ιδιαιτέραν τινά, ρωσσικήν ολως έθνικότητα, χωρίς
νά τω άφαιρέσωσι τόν αρχαϊκόν τή; μεγαλο
πρέπειας τύπον.
ΊΙ συνήθης είς τόν ναόν είσοδος είναι διά
τής μεσημβρινή; πύλης. 'Άμα είσελθών τι; κα
ταλαμβάνεται ύπό έκστάσεως καί θαυμασμού.
Τδ γιγαντιαΐον μεγαλείου τή; άρχιτεκτονικής,
ή άφθονία τών σπανιωτέρων μαρμάρων, ή λάμύις τών έπιχρυσωμάτων, ό ζωηρός τών εικόνων
καί τών τοιχωμάτων χρωματισμός — τά πάντα
συντείνουσιν είς τδ νά προξενήσωσι θαυμασίαν
έντύπωσιν, πρό πάντων όταν ΐσταταί τις έμ
προσθεν τού τέμπλου. Τούτο, οικοδόμημα θαυ
μάσιου, ναός έν τω ναφ, μέ τήν κατάχρυσον
αύτού πρόσοψιν, μέ θύρας έκ καθαρού άργύρου,
ελκύει κατά, πρώτον τήν προσοχήν τού εισερχο
μένου.
'11 έσωτερική τοΰ ναού διαίρεσι; είναι άπλουστάτη· τρεις βωμοί καταλήγοντες είς τρεις θύρα; άντιζρύζουσι τήν είσοδον. ’ Επί μαρμάρινων
βάθρων ιστανται κίονες κορινθιακού ρυθμού μέ
βάσεις έπιχρύσους καί μέ έπίχρυσα κιονόκρανα.
'<> μεταξύ τών κιόνων τοίχος είναι έκ λευκού
στιλπνοτάτου μαρμάρου πεποικιλμένος διά πολυχρόων μαρμάρων. Οί δλοι κίονες είναι 9(>.
'Τπεράνω τής κεφαλής ήμών ύψούται ύπερήφανος ό μέγας θόλος μέ τό άνοικτόν αύτοΰ
κοίλωμα, έν ω ό σίδηρος, ό ορείχαλκος, ό γρα
νίτης καί τό μάρμαρον συναρμολογοΰσι τήν ούτως
είπεΐν αίωνίαν αύτοΰ στερεότητα κατά τού; έντελεστέρους τή; μαθηματικής νόμου;. 0 θόλο;
άπό τοΰ έδάφους έχει ύψος 296 ποδών.
Ιό
δλον μήκος τοϋ ναοΰ έσωτερικώς είναι 288 πο
δών καί 8 δακτύλων, τό δέ πλάτος αύτοΰ 150
ποδών.
Εί; τό βάθος τού θόλου κολοσσιαΐον 'Άγιον
Πνεύμα άπλοι τάς πτέρυγας έν υφει άπεράντφ.
Κάτωθεν κοιλοΰται δ θόλος μέ χρυσού; φοίνικας
έπι κυανού επιπέδου, έπικάθήμενος έπι δώδεκα
κορινθιακών κιονίσκων, μεταξύ τών οποίων εύρίσζονται δώδεκα παράθυρα. Κιγκλίδωμα, χρησιμεύον ώς μετάβασι; άπό τής αρχιτεκτονικής
εί; τήν ζωγραφικήν στέφει τόν θόλον τούτον, έν
φ περίσταται έν λαμπρα εικόνι ό Θρίαμβος τή;
Παρθένου. ΊΙ είκών αύτη είναι μεγάλη καί έν
τή έπινοήσει αύτής καί έν τή έκτελέσει. Σε
λίδες δλαι άπητοΰντο πρδς περιγραφήν δλων
τών λεπτομερειών τής είκόνος ταύτης, ήτις παριστα τόν θρίαμβον τή; Εκκλησίας άντιπροσωπευομένης ύπό τής Παναγίας. Δώδεκα μεγάλοι
επίχρυσοι άγγελοι, τόπον έπέχοντες καριατίδων,
ύποστηρίζουσι τό βάθρον, έφ’ ού έπικάθηνται αι
οάσεις τών κιόνων τών κοσμούντων έσωτερικώς
τόν μέγαν θόλον καί χωριζόντων τά παράθυρα.
Οί άγγελοι ούτοι έχουσιν ύψος 21 ποδών, κατεσκευάσθησαν δέ διά τής γαλβανοπλαστικής
μεθόδου εί; τέσσαρα μεγάλα τεμάχια λίαν έντέχνως προσηρμοσμένα. Ούτως έδόθη αύτοΐς ή
έλαφρότη; έκείνη, ήτις μέ δλας τάς μεγ-άλα;
διαστάσεις δέν έπιβαρύνει τόν θόλον. Ό στέ
φανο; ούτος τών χρυσών άγγέλων, φωτιζόμενος
ύπό άπλίτου φωτός, παριστα θέαμα όντως κα
ταπληκτικόν. Τά μεταξύ τών άγγέλων τούτων
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κενά διαστήματα πληρούνται ύπό Αποστόλων
καί Προφητών, ών έκαστος έχει τό άνήκ.ον αύτφ
σύμβολον.
Οί τέσσαρε; Εύαγγελισταί κολοσσιαίου με
γέθους κατέχουσι τάς παρωτίδα; (τά μέρη τού
θόλου τά έξέχοντα τή; στάθμη; τοΰ τοίχου).
Διά τού; Εύαγγελιστά; τούτου; ό τεχνίτη; έμιμήθη τά πρόσωπα τά κοσμοΰντα τόν θόλον τού
έν 'Ρώμη παρεκκλησίου τού Σίξτου. Έπι το>ν
άκρων τών παρωτίδων ύπάρχουσι τεσσαρε; εικόνε; παριστώσαι σκηνά; έκ τών Παθών τοϋ
Σωτήρο;, ήτοι τον ’Ιούδαν προπορευόμενον τών
ένοπλων στοατιωτών, τόν Ιησοΰν Χριστόν μαστιγούμενον, τήν άπό τού ΙΙραιτωριου έξοδον,
τήν πρό; τόν Γολγοθάν πορείαν. Έν τφ άττικώ
(τή μικρά στέγη) τού τέμπλου είναι άπεικονισμένη ή έν τφ δρει διδαχή, ώ; καί αι παραβολαί τού Σπείροντο; ζαί τοΰ καλού Σαμαρίτου.
Απέναντι δέ άλλη είκών, παριστώσα τόν Πολλα
πλασιασμόν τών άρτων.
Ί ) μεσαίο; νάρθηξ περιέχει διαφόρου; εικόνα;
πολλοΰ λόγου άξια;, έκτελεσθείσα; ύπό τοΰ
Βρούνη· ό Κατακλυσμός, ή θυσία τοΰ Νώε, τό
όραμα τού Ιεζεκιήλ, καί ή τελευταία Κρίσι;,
είκών αΰτη ήτις άποτελεΐ ολόκληρον σύμπλεγμα
καί χρήζει έπισταμένη; έξετάσεω; καί μελέτης.
Εί; δέ τά άκρα τού έγκαρσίου νάρθηζο; φαίνονται
αί έξή; εικόνες· ή Άνάστασις τού Λαζάρου, ή
Μαρία παρά τούς πόδα; τού ’Ιησού, ό Χριστό;
θεραπεύων δαιμονιζόμενου, ό έν Κανά γάμο;, ό
Ιησούς σώζων τόν άγ. Πέτρον άπό τοΰ κατα
ποντισμού, ό Ιησού; έγείρων εκ νεκρών τον υιόν
τής έν Χαΐμ χήρα?, ή θεραπεία τού Παραλυ
τικού, τού Τυφλού κτλ.
Ό ναός διηρημένο; εί; πέντε τμήματα περι
λαμβάνει πέντε νάρθηκας· είς τά άκρα τών
έγκαρσίων ναρθήκων προς τα δεξιά και τα αρι
στερά τής πύλη; ύψούται θόλος· δλοι δέ οί
θόλοι ούτοι περιέχουσιν εικόνα; ειλημμένα; έκ
τή; ρωσσική; ιστορία; καί σχετιζομένα; είτε
προ; μεγάλα ιστορικά συμβάντα ή πρό; μεγάλα
κατορθώματα.
"Ολαι έν γένει αί έν τφ ναώ είκόνε; εξετελέσθησαν διά έλαιοχρωμάτων, διότι άλλος
χρωματισμό; δέν θά ήτο κατάλληλο; διά τό
υγρόν τή; Πετρουπόλεω; κλίμα. Ή έγκαυστική
μέθοδο; είναι καί δύσκολο; καί ολίγον γνωστή,
δέν παρέχει δέ καί ικανήν στερεότητος έγγύησιν.
Μεγάλη; δντω; λαμπρότητα; είναι τό είκονοστάσιον (τό τέμπλον), οπερ δύναται τι; νά όνομάση πρόσοψιν ναού έντο; τού ναού. Ιρεΐ;
βαθμίδε; έκ πορφυρίτου λίθου άγουσι πρός αύτό·
κιγκλίδωμα δέ μαρμάρινου χωρίζει τόν ίερουργούντα ιερέα άπό τού; πιστού;. Τό καθαρώτερον
ιταλικόν μάρμαρον άποτελεΐ τήν βάσιν τού
τοιχώματος τού εικονοστασίου. Κίονες κοριν
θιακοί έκ μαλαχίτου, ραβδωτοί μέ βάσεις καί
κιονόκρανα έξ έπιχρύσου ορειχάλκου άποτελοΰσι
τήν πρόσοψιν καί ύποστηρίζουσι τό άττικόν. Οί
κίονες ούτοι έχουσιν ΰψος 42 ποδών. Ίο
τέμπλον έχει τρεις πύλας, τήν ώραίαν λεγομένην πύλην, καί τά; άλλα; δυο, ών ή μεν
φέρει εί; το παρεκκλησίου τής Αγία; Αικατε
ρίνης, ή δέ είς τό τοΰ 'Αγ. Αλεξάνδρου. Και τα
τρία ταΰτα τοΰ σηκού μέρη είναι πλουσιώτατα
κεκοσμημένα καί έμποιούσι έντύπωσιν κατανυκτικήν είς άκρον καί μεγαλοπρεπή. "Οταν
μάλιστα έν μεγάλαις τελεταΐς άνοίγεται ή ώραία
πύλη καί φαίνεται όπισθεν τής άποστιλβούση;
άγια; Τραπέζης ή μεγάλη τού Σωτήρο; είκών
φωτιζομένη καταλλήλως διά τού δια τών εζωγραφισμένων παραθύρων εισερχόμενου φωτός, το
θέαμα είναι πράγματι μαγευτικόν. Έπιλήψει
ήμΐν ό χώρος, έάν ήθέλομεν νά περιγράψωμεν
δλα; τά; ώραία; εικόνα; καί τά θαυμάσια μω

σαϊκά, τά1 όποια περιέχονται ένταΰθα. Άρκεΐ
νά εΐπωμεν δτι τά. πάντα είσίν άριστα δια
τεταγμένα καί μετά πολλή; χάριτος κεκοσμη
μένα, καί δτι εισερχόμενό; τι; εί; τόν ναόν
τούτον καταλαμβάνεται ύπό τή; βαθεία; έκείνη;
συγκινήσεως, ήν έμποιούσιν οί μεγαλοπρεπείς
ναοί είς πάντα έπισκεπτόμενον αύτούς. Έν
γένει δέ δυνάμεθα νά εΐπωμεν δτι ό έν Πετρουπόλει ναό; τού Αγίου Ισαάκ είναι τό λαμποότερον θρησκευτικόν οικοδόμημα τοΰ ήμετέρου
αίώνος. ΓΙεριποιεΐ δέ τιμήν αιώνιον εί; τον
έπινοήσαντα καί έκτελέσαντα τήν οικοδομήν αρ
χιτέκτονα de Montfehhand, οστις, ώ; εΐπομεν
έν άρχή τής βραχεία; ταύτη; περιγραφής, εσχε
τήν σπανίαν τύχην ν’ άρχίση καί ν’ άποπερατώση τόν μεγαλοπρεπή καθεδρικόν ναόν τή;
λαμπρά; τών Τσάρων πρωτευούσης.

ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ.
(Είκών έν τφ Μαξιμιλιανείφ τού Μονάχου).
(Μετά είκόνος, 8ρα σελ. 120—121.)

Ό άοίδιμο; βασιλεύ; τή; Βαυαρία;, Μαξιμιλιανό; Β'., ήγεμών εί; άκρον φιλόμουσο; καί
προστάτη; τών τεχνών καί επιστημών μεγαλόδωρος, θέλων νά διαζοσμήση τό ύπ’ αύτού έν
Μονάχοι άνεγερθέν Άθήναιον ή Μαξιμιλιανεΐον,
έδωκεν έντολήν εί; διαφόρου; καλλιτέχνας νά
έπινοήσωσιν εικόνας καταλλήλους πρό; τοΰτο.
Ό '"Έσπερος” έδημοσίευσε πρό τίνος τήν με
γάλην εικόνα τήν παριστώσαν τού; γάμου; τού
Μεγάλου Αλεξάνδρου, καί κοσμούσαν το Μαξιμιλιανεΐον σήμερον δέ δημοσιεύει έτέραν εικόνα
τού αύτοΰ ιδρύματος, παριστώσαν τοΰ; Χρόνου;
τού Περικλέους, καί έζτελεσθεΐσαν ύπό τού
διακεκριμένου ζωγράφου Φιλίππου Φόλτς.
Ό Περικλής, άμα άναγνωρίσας πόσον άνεπτυγμέναι ήσαν αί καλλιτεχνικαί τή; Ελλάδος
δυνάμεις, διενοήθη, ώ; άρχηγός τοΰ ίσχυροτέρου
έν Έλλάδι κράτους, νά χρησιμοποίηση αύτά;
πρό; δόξαν τής πατρίδος του. Καί δή εσπευσε
ν’ άναθέση τφ Ίκτίνιρ καί τφ Καλλικράτει τήν
άνέγερσιν τού περικαλλούς Παρθενώνο; έν τή
Άκροπόλει, νά έγείρη τό φδεΐον ζαί ν’ άποτελειώση τά μακρά τού Πειραιώς τείχη. Έν τφ
έργοστασίφ τού γλύπτου Φειδίου έξετελοΰντο έν
μαρμάρφ κολοσσιαία άγάλματα θεών καί κοσμή
ματα διάφορα τών ναών έν γένει δέ παρείχετο
διά τών έκτελουμένων έργων τφ δημοσίορ βίφ
τάσι; καλλιτεχνική μεγάλη. Επόμενον ήτο ή
τοιαύτη πυρετώδης προσπάθεια νά γέννηση τόν
φθόνον έν ταΐς τάξεσιν έζείναις τού λαού, αΐτινες
έθεώρουν έαυτάς παρημελημένας, πρό πάντων
δέ διότι ό Περικλή; έλάμβανε τά άναγζαιοΰντα
αύτώ χρήματα έκ τού πλουσίου δημοσίου ταμείου.
Ό κατ’ έξοχήν τόν όχλον κατά τού Περικλέους
διερεθίζων ήτο ό βυρσοδέψη; Κλέων, οστις διά
τών λόγων του καί διά τών έντέχνων ραδιουρ
γιών του κατώρθωσε νά προσζληθή ό Περικλή;
νά δώση δημοσία εύθύνα; τών ύπ’ αύτοΰ πε
πραγμένων. Τήν ένώπιον τού λαοΰ τών Αθηνών
έμφάνισιν τού Περικλέους έξελέξατο λίαν έπιτυχώς ό καλλιτέχνη; ώ; δπόθεσιν τής είκόνος
του. Έν μέσφ σχεδόν τή; είκόνος ισταται ό
Περικλή; καί άγορεύει. "Εμπροσθεν αύτοΰ
ιστανται οί κατήγοροί του έν στάσει άπειλητική,
καί έπι κεφαλή; τούτων ό Κλέων, οστις δεικνύει
διά τοΰ δακτύλου του πλάκα, ήν κρατεί ένώπιον
αύτού παΐς καί ήτις φέρει τήν έπιγραφήν·
"Δήμος Αθηναίων”, ού ό Κλέων θεωρεί
έαυτόν άντιπρόσωπον. Πλησίον αύτοΰ, σκυθρωπό;
καί εί’ρων, ισταται, ευκόλως έκ τών πλουσίων
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122
αύτοΰ ενδυμάτων διακρινόμενο;, ό Καλλία;, ό
σύζυγος τής ’Ελπινίκης, τής άδελφής τοΰ με
γάλου και ενδόξου Κίμωνος, τοΰ συνεργεία τοΰ
ΙΙερικλέους έξορισθέντο; στρατηγού. Πλησίον
τοΰ Καλλίου ισταται έν πανοπλία ό ανεψιός
αύτοΰ Διοπείθης, έγείρων άπειλητικώ; τήν χεΐρά
πρδς τδν Περικλή- μεταξύ δε τοΰ Κλέωνος καί
τοΰ Καλλίου φαίνεται ή κεφαλή τοΰ αρτοποιού
Καλλικρατίδου καί ή τού φλογερού καί λυσσώοους δημοκράτου Δρακοντίδου, δλων άνδρών
εχθρικότατα πρδς τδν ΙΙερικλή οιακειμένων.
"Οπισθεν αύτών τήν ράβδον έν χερσί κρατών
ισταται ό νομοφύλαξ Εύκράτης, δστις άφήσας
τήν παρά τοΐς δικασταΐς θέσιν του ήλθε πρδς
τδ μέρος τών δημοκρατών δπω; έν άνάγκη
ποιήση σεβαστόν τόν νόμον. "Οπισθεν δέ αύτοΰ
παρατηρεί τά πάντα έν άσφαλεΐ θέσει ό κωμικό;
ποιητής Έρμιππο;.
Οί δύο ούτοι άνδρες, οΐ ούτε άγαπώντες
ούτε μισοΰντε; τόν Περικλή, σχηματίζουσι τρό
πον τινά το μεταίχμιον μεταξύ τών φίλων καί
τών έχθρών του, καί προσέχουσιν εις τούς λόγους
τού ΙΙερικλέους, οίτινες βαθεΐαν έμποιοΰσιν έντύπωσιν είς τούς παρισταμένους φίλου; του, έν
οί; διακρίνεται ό Πολύγνωτος, ό διάσημο; θεμε
λιωτής τής’Αθηναϊκής Σχολή;, ό Μύκων, ό τήν
Άμαζονομαχίαν έν τή Ποικίλη Στοά γράψας, ό
Πάναινος, ό τού Φειδίου ανεψιό; καί βοηθός, ό
άρχιτέκτων Ίκτΐνος καί ό Καλλικράτης, οί τόν
Παρθενώνα οίκοδομήσαντες, καί έμπροσθεν αύτών
κρατών τόν Πίνακα μέ τδ σχέδιον τών Προπυ
λαίων, ό Μνησικλή;· τέλος δέ πρδ; τά αριστερά
καί εις θέσιν έπιφανή ό ύφ’ δλων δοξαζόμενο;
καί τιμώμενος καλλιτέχνη; Φειδίας, ό τδν
’Ολύμπιο·? Δία κατασκευάσας ζαί τό κολοσσιαίο·?
άγαλμα τής’Αθήνας, έπί τής κεφαλής τής όποιας
καί στηρίζεται. Είς τοΰς πόδας τού Φειδίου
κάθηται, πλησίον κόρης όπωροπώλιδος, ό μαθητή;
αύτού Άλκμένη;, δστις κατά πάσαν πιθανότητα
συνειργάσθη μετ’ αύτού εί; τά ώραΐα άνάγλυφα
τών άετωμάτων τού Παρθενώνας, τά σήμερον
δυστυχώς γνωστά ύπδ τό όνομα τών μαρμάρων
τοΰ Έλγίνου (Elgin marbles).
Στρεφόμενοι πρδς τά δεξιά τής είκόνος βλέ
πομεν τούς φίλου; τού ΙΙερικλέους, ών τά όνόματα καί τά κατορθώματα έδόςασαν τήν έποχήν
αύτοΰ· ζαί πρώτον τδν διά ρόδων εστεμμένου
Αλκιβιάδη·?, καθήμενον πλησίον τοΰ διδασκάλου
αύτοΰ, τοΰ φιλοσόφου Άναξαγόρου· τδν Φιλοζ.λήν
μέ τήν λύραν έν χερσίν. "Οπισθεν δέ αύτοΰ
σχεδόν αφανή τόν γέροντα Αισχύλον, καί πλη
σίον αύτοΰ τον ποιητήν τή; ’Αντιγόνης καί του
Οίδίποδος, τόν εύγενή Σοφοκλή. Έπεται ό θείος
Πλάτων μετά τοΰ διδασκάλου αύτοΰ Σωκράτους,
όπισθεν τοΰ όποιου κάθηται ό Ζήνων, ό ιδρυτής
τής Στωϊζ.ή; Σχολής, οστις παρακολουθεί μετά
πολλού ένδιαφέροντος τήν άγόρευσιν τοΰ ΙΙερικλέους, έν’ φ πλησίον αύτού ό ’Αριστοφάνης,
είρων καί σκωπτικός, φαίνεται δτι περιμένει ν’
άκούση τι άξιον έπιζρίσεως.
Τού ΙΙερικλέους ή στάσις είναι εύγενής ζαί
αξιοπρεπής. Κατηγορηθείς δτι έσπατάλησε τά
δημόσια χρήματα καί ιδίως τούς θησαυρούς τής
Δήλου, (ών λείψανά τινα φαίνονται έρριμμένα
ένώπιον τών άκροατών), ό μέγα; ’Αθηναίος
δικαιολογείται δεικνύων πρός τά έργα, ατινα
έξετελέσθησαν, "καί τά όποια ού μόνον τώρα
θαυμάζονται παρά τών λαών τής Μεσογείου,
άλλά μετά αιώνα; πολλούς άκόμη θέλουσι θαυμάζεσθαι. "’Εάν, λέγει ό ΙΙερικλή;, ό δήμος τών
’Αθηναίων θέληση νά μοί άρνηθή τά μέσα πρδς
άποπεράτωσιν τών έργων τούτων, έγώ έξ ιδίων
θέλω τά έξακολουθήσει. Άλλά τότε μόνον εις
έμέ άνήκει ή δόξα, καί άντί τοΰ δνόματος τοΰ
Δήμου τδ μέγα τοΰ Παρθενώνος άέτωμα θά φέρη
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το όνομά μου”. Αΰτη είναι ή στιγμή, ήν
παριστα ή είκών. "Ύμεΐς ή έγώ;” λέγει ό
Περικλής. Καί οί οημοκράται είσίν ήττημένοι,
διότι δεν δύνανται νά έκτεθώσιν εί; τδν κίνδυνον
νά στερήσωσι τδν Δήμον τής ένώπιον τών συγ
χρόνων καί τών μεταγενεστέρων οόξης. Τδ μέγα
άέτωμα έκοσμήθη διά τοΰ δνόματος τοΰ Δήμου,
καί ό Περικλής έφερεν είς πέρας ένδόξως τήν
άρξαμένην καλλιτεχνικήν αύτοΰ έπιχείρησιν.

ΑΙ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ I ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΚΙΝΑΣ.

ΓΗΣ

Νύν δτε αί σχέσεις τής Γαλλία; πρδς τδ
Σινικόν κράτος είναι κάπως τεταμέναι ένεκα τού
επεισοδίου τοΰ Τογκίνου, δέν θεωρούμε·? άπο
σκοπού ν’ άναφέρωμεν τινά περί τών στρατιωτι
κών δυνάμεων τή; Κίνας, έρανιζόμενοι αύτά έν
τοΰ ιταλικού περιοδικού "Νέα ’Ανθολογία”.
Κατά τον συγγραφέα τής μελέτης ταύτης ή
Κίνα δύναται άνευ κινδύνου ν’ άναλάβη τον
κατά τής Γαλλίας πόλεμον, καί ν’ απώθηση
πάσαν τών Γάλλων έπίθεσιν, διότι έχει δύο
μεγάλου; στρατού; ών ό μέν είναι ό τή; άμύνης,
ό δέ ό τής ένεργεία;· ό τελευταίος ούτος διαι
ρείται εις τρία διάφορα σώματα, τδν μαντσούριον,τδν κεντρικόν, καί τδν μογγολικόν στρατόν. Ό
μαντσούριο; στρατός περιλαμβάνει 40 χιλ.
άνδρών, καί εύρίσκεται εί; τάς βορείους επαρ
χίας τού κράτους- είναι δέ ώπλισμένο; διά
δπλων συστήματος Μάουζερ. ΤΙ συγκέντρωσις
αύτού τοΰ στρατοΰ είναι πράγμα εύκολώτατον,
ήδύνατο δέ ούτος λίαν έπιτυχώς νά έπιτεθή
κατά στρατοΰ έχθρικοΰ βαδίζοντο; άπδ τοΰ λι
μένος Νιουτσουάγκ κατά τοΰ Πεκίνου. Ό κεν
τρικό; στρατό; διαμένει έν ταΐς δρειναΐ; έπαοχίαις, δπου διασταυροΰνται αί οδοί αί διασχίζουσαι
τήν Μογγολίαν καί τήν έρημον τοΰ Γαβή. Έκεΐ
επιστέφει τά δφη τό μέγα σινικόν τείχος, δπερ
αποτελεί ούτως είπεΐν μέγα οχυρόν στρατόπεδον.
Π κατά εύρωπαϊκδν πρότυπον διωργανισμένη
έθνοφρουρά τών κεντρικών τούτων επαρχιών
είναι τοποθετημένη παρά τήν θάλασσαν πλησίον
τοΰ κόλπου Νιουτσουάγκ, ένθα είναι έλλιμενισμενος ό στόλο; τοΰ ΙΙεϊ-χώ. Ή δύναμις τοΰ
κεντρικού στρατοΰ είναι 50 χιλ. άνδρών, (οπλισ
μένων διά δπλων οπισθογεμών- ό στρατό; ούτο;
ήδύνατο εύζολώτατα νά ένεργήση όμοΰ μετά
του πρώτου στρατού. Ό τρίτο; τέλο; στρατός,
ό μογγολικός, εύρίσκεται παρά τά σύνορα τού
Τουρκεστάν καί σύγζειται έπίση; έκ 50 χιλ.
άνδρών, οΐτινε; εύκόλω; δύνανται νά σπεύσωσιν
εί; άμυναν τού άνατολικού μέρου; τού κράτους,
προζειμένου μάλιστα περί πολέμου μετά τής
τοσοΰτον άπομεμαζρυσμένης Γαλλίας.
ΤΙ δεύτερος μέγας στρατό;, ό τής άμύνης,
σύγζειται έκ τής έθνοφυλακής, ήτις έν ειρήνη
μέν μέτρα 200 χιλ. άνδρών, έν πολέμφ δμως
μέχρι; 700 χιλιάδων. Σήμερον έν έκάστη επαρ
χία ύπάρχει ζαί εί; στρατηγό; ώ; στρατιωτικό;
διοικητής. "Ολος δέ δ στρατός υπάγεται είς τήν
δικαιοδοσίαν κεντρικής στρατιωτικής έπιτροπής,
διευθυνομένης ύπδ τού έμπειρου διοργανωτού,
στρατηγού Αι-χούγκ, δπερ διευκολύνει ούσιωδώς
τά πράγματα. Ή έδρα τής στρατιωτικής έπι
τροπής μετετέθη άπό ΙΙεζίνου, τή; πρωτευούσης,
εί; Τιεν-τσίν, δπω; μή ύπόζηται εί; τά; πολι
τικά; ραδιουργία; καί δπως εύζολώτερον διοργανωθή ή άμυνα κατά είσβάλλοντο; έχθρικοΰ
στρατοΰ. Διά τδν λόγον τούτον τδ Τιεν-τσίν,
τδ όποιον κεΐται εί; άπόστασιν μόνον 10 μιλίων
άπδ τή; παραλίας, ώχυρώθη έσχάτως.
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II ίκανότης καί άξια τοΰ Κινέζου στρατιώ
του είναι πολύ διάφορος. Ό τών βορείων
έπαρχιών στρατιώτης είναι άνδρειότερο; μέν τών
άλλων, άλλ’ ούχί καί τόσον πιστός. Πρδ; δέ
έν Κίνα ή στρατιωτική δόξα δέν τιμάται πολύάλλ’ δ,τι καθιστά τδν Κινέζον έπίφοβον είναι ή
άκρα αύτοΰ ψυχραιμία καί ή περιφρόνησι; τοΰ
θανάτου. Είναι δέ καί τά μάλιστα λιτό;· όλίγον
ρίζι καί τινε; κοχλίαι είναι δι’ αύτόν λουκούλλιον γεύμα. Οί άξιωματικοί είναι μέ δλα;
τά; έπανειλημμένας έξετάσεις των λίαν αμαθείς.
Iελευταίως μεγάλη αναπτύσσεται δραστηριότης ού μόνον έν τοΐς στρατώσι πρδ; έκμάθησιν
τή; Ευρωπαϊκή; τακτικής, άλλά καί έν τοΐ;
ναύσταθμοι; και όπλοστασίοις. Οί προϋπολο
γισμό; τοΰ ύπουργείου τών στρατκυτιζών τή;
Κίνα; ζατά τδ έτο; 1883 άνέρχεται εί; 300
έκατομ. φράγκων. Τίδη τό έργοστάσιον τοΰ
Κρούπ παρέδωζεν εί; τήν Κινεζικήν Κυβέρνησιν
χιλιάδα; τινά; πυροβόλων · ζαί αμερικανικά
έργοστάσια άνέλαβον προμήθεια; διά τήν Κίναν
έκτο; δέ τούτου ή Κίνα έχει έκτά πυριτοποιεΐα,
ναυστάθμους, οπλοστάσια ζαί τορπιλλοκατασζευαστήρια.
Οι Κινέζοι είναι καλλίτεροι ναΰται ή στρα
τιώται· το ναυτικόν αύτών, περιλαμβάνον 32 χιλ.
άνδρών, σύγ-κειται έκ τοΰ στόλου τοΰ ΙΙεϊ-χώ καί
Φου-σιάν, έζ τοΰ στόλου τή; Σαγγάη; καί έκ
τοΰ τή; Καντώνος. Τά πλοία τοΰ ΙΙεϊ-χώ
ποταμού, τά προωοισμένα εί; ύπεράσπισιν τή;
πρωτευούση;, είναι δύο καταδρομικά ζαί πολλαί
ζανονοφόροι πρώτης τάξεως. Έν άρχή τοΰ έτους
τουτου; αι ζανονοφόροι αύται ήσαν 13 τόν
άριθμόν- είναι δέ ζατεσζευασμέναι έζ σιδήρου
ζαί χάλυβο; ζαί ώπλισμέναι διά πυροβόλων
συστήματος Άρμστρογγ ζαί Γάτλιγζ. Ό στόλο;
τού ποταμού Φου-σιάν σύγζειται έξ εξ φρεγατών
ζαι μιά; θωρηκτής άτμοημιολία;· έσχάτως ?ΰ
στόλο; τή; Καντώνος ένισχυθη διά τή; προσθήκη;
(ί νέων τορπιλλοφόρων. 'Επομένως ό κινεζικό;
στόλο; σύγζειται έζ τών έξή; πλοίων- 2 θωρα
κωτών, 1 θωρηζτή; άτμοημιολία;, 6 καταδρο
μικών, 6 φρεγατών, 38 κανονοφόρων, 6 μικρό
τερων ατμόπλοιων ζαί 14 Οπλιταγωγών. Τρεις
είναι οί ναύσταθμοι, έν Φου-σιάν, έν Σαγγάη
ζαί έν Καντώνι. Εννοείται οτι δοθεισών πολλών
παραγγελιών καί έν ’Αγγλία καί έν Γερμανία,
οΐ άριθμοί ούτοι ούσιωδώς θέλουσι μεταβληθή.
Έκ τών βραχειών τούτων στατιστικών πληρο
φοριών δύναται πά; τι; νά έννοήση, δτι έάν ή
Γαλλία θέληση νά ώθηση τά πράγματα μέχρι
ρήξεως μετά τής Κίνας, θά εύρη έν τή άποζέντρφ καί οαρβάρφ νομιζομένη έκείνη έπικρατεία δυνάμει; άξιομάχους ζαί έχθρόν ούχί
τοσοΰτον άξιον περιφρονήσεων.

ΑΙ ΙΙΑ1ΔΙΑΙ ΤΙΙΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΚΑΙ

Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΥΓΩΝ ΑΞΙΑ.
(Συνέχεια καί τέλο;.)

Μετά τήν προεισαγωγήν ταύτην, ήπερ προώριστδ νά ύποδείξη τήν μεγάλην σημασίαν τή;
παιδιά; οιά τήν ύγιά άνάπτυξιν τοΰ τε σώματος
καί τοΰ πνεύματος μέλλομεν νά ποιησώμεθα
διά βραχέων τήν περιγραφήν ένίων παιδιών, δπω;
ζαταδειχθή τινι τρόπφ καί πόσον αύται έξασζοΰσιν ή τούλάχιστον δύνανται νά έξασκήσωσι
τήν έπιρροήν των. Διακρίνομεν ταύτα; προσηκόντω; είς παιδιά; γινομένα; διά κινήσεων καί
τούναντίον. Μεταξύ τών πρώτων ή τά μάλιστα
διαδεδομένη καί σπουδαία είνε ό σφαιρισμό;.
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Ίο παιδίον έν τοΐ; πρώτοι; ετεσι τού βίου του
παίζει τό άρπαστδν καί συνοδεύει τδ (?ιμμα
ρυθμίζω ασματι. Οΰτω δέ ού μόνον τού; μΰς
έξασκεΐ, άλλά ζαί τά τή; γλώσση; όργανα, συ
νάμα οέ έθίζει καί τδν οφθαλμόν του εί; τον
ύπολογισμδν τών άποστάσεων. Βραδύτερον το
άρπαστδν άντικαθίστησιν ή κυρίως σφαιριστική
παιδιά, ήτι; άλλως έχει διάφορα είδη και Απο
χρώσεις. Αΰτη έν πρώτοι; ορίζει σπουδαία·?
άσκησιν τών μυώνων, ήτι; ιδιαζόντως οια την
εί; τά σχολεία φοιτώσαν νεολαίαν είνε ωφέλιμος.
Γινούσκομεν οτι καθημένων τών παίδων επι μα
κράς ώρας έν τή σχολή ή φυσική αΰξησις τών
μυών τών σκελών πάσχει ούσιωδώς. Δια τοΰτο
τά σκέλη καί άλλα μέλη δέον ν’ άσκηθώσιν
άρκούντως έν τώ σφαιρισμφ. ΐνα τήν ήν έπαθον
έν τή σχολή βλάβην έπανορθώσωσιν αύθις. Η
παιδιά αΰτη παράγει εύκαμψίαν ζαί δεξιότητα,
γυμνάζει τδν οφθαλμόν καί τούς μΰς. Έκτος
τούτου έθίζει καί εί; τήν προσοχήν, τήν Αγ
χίνοιαν, άκρίβειαν, υποταγήν τοΐ; ζαθεστώσι ζανόσι, άφυπνοΐ τήν εύγενή άμιλλαν, ένεργει δήλον
οτι άείποτε ώ; μέσον άγωγή; ζαί παιδευσεως.
Διά τοΰτο δέ έτι μάλλον είνε λυπηρόν οτι
πολλαχοΰ παραμελεΐται καθ’ ολοκληρίαν. 'Ημείς
έδει νά προσπαθώμεν άπάσαις δυνάμεσιν ΐνα
απανταχού πάλιν τεθή αΰτη είς χρήιην, ή οέ
ήβάζουσα νεολαία ζαί μάλιστα ή τών άνωτέρων
σχολών αύθις συμμετέχη αύτής.
’Αξιοσημείωτο·? είδος τή; σφαιριστιζής εινε
καί παιδιά τις, άρχιζώς παρά τοΐς Αγγλοις
ύπάρξασα ζαί ύπ’ αύτών όνομαζομένη Cricket.
ΤΙ λέξις Cricket ήτοι Wicket σημαίνει μικράν
πύλην κατασζευαζομένην έζ τριών ζαθέτω; καί
παρ’ άλλήλας έν τώ έδάφει έμπεπηγμένων ράβ
δων καί έξ έτέρων δύο όριζοντείω; τεθειμένων
έπί τών άνω αύτών τερμάτων. Αι μικραί αύται
πύλαι θεωρούνται τά πρδ; ύπεράσπισιν σημεία,
ζαθ’ ών έπέρχεται προσβάλλω·? ό άντίπαλος.
Ώ; βέλο; καταπελτιζδν χρησιμεύει στερεά, έζ
βάμοαζο; ζαί δέρματι περιτετυλλιγμένη σφαίρα,
ήτι; βάλλεται ζατά τοΰ Cricket ΐνα ζαταρρίψη
τά; όριζοντείω; έπιζειμένα; ράβδου; Ιΐρδ τής
πύλη; ΰμω: ισταται ό φρουρό; (Batter), οστις
προσπαθεί διά τοΰ οικείου όπλου ν’ άντικόψη
τήν ριφθεΐσαν σφαίραν ζαί ν’ άπομαζρύνη αύτήν
οσον οίόν τε μακράν. Γούτου έπιτευχθέντος, σπεύ
δει, πριν ή έτι συλληφθή ύπδ τοΰ αντιπάλου ή
σφαίρα καί έζ νέου ριφθή, ~ρδς τήν άπέναντι
κειμένην πύλην καί προσπαθεί δσον οίόν τε συχ
νότερο·? νά ποιήσηται τδν δρόμον τούτον. Έζ
τοΰ άριθμοΰ τών δρόμων του υπολογίζεται το
κέρδος. Έάν δμως ό προσβάλλω·? εύτυχήση νά
ζαταρρίψη τάς ράβδους, τότε ό νικηθεί; φρουρός
όφείλει ν’ αποχώρηση ζαί νά παραδω τήν θέσιν
του έτέρφ μέλει τή; φατρία; του. ΊΙ παιδιά
αΰτη συνενοΐ έξαισίω; άπαντα τά πλεονεκτήματα
τοΰ σφαιρισμοΰ καί οί πλεΐστοι τών γερμανών
διδασκάλων άναγνωρίζουσι τούτο καί έπαινοΰσιν
αύτήν εί; μέγαν βαθμόν ενεκα τών παιδαγωγι
κών αύτή; ιδιοτήτων.
Αι διά δρόμου, αλμάτων καί τών τοιούτων
παιδιαί, ώ; ή κριζηλασία, τδ κυνηγητόν, οί
στρατιώται ζλπ. είνε έξαίρετοι άσζήσεις τοΰ
σώματος, διότι ένδυναμοΰσι τού; μυώνα; καί
κατ’ εξοχήν έκείνους, οΐπερ τά μάλα μένουσιν
άργοΰντε; έν τή σχολή. Άλλ’ έν μέρει δξύνουσι
ζαί τάς αισθήσεις καί τήν προςοχήν. Τοΰτο
συμβαίνει πρδ πάντων κατά τδ κυνηγητόν, δπερ
εξαναγκάζει τά τ’ ώτα, τόν τε νοΰν, τά τ’ δμματα εί; ένδελεχή έγρήγορσιν ζαί προςοχήν,
έπίση; δέ καί τά λεγάμενα σζλαβάκια. ΤΙ
τελευταία αΰτη παιδιά έχει τήν αύτήν ζαί τω
σφαιρισμφ άξίαν ένεκα τή; διά τήν ύγείαν ση
μασίας του καί τήν παιδαγωγικήν ζαί τόν χαρα

ΕΣΠΕΡΟΣ.
κτήρα μορφοΰσαν έπενέργειάν του, παρέχει μεγά
λη·? δεξιότητα καί έλαστικότητα, εθίζει ει; τήν
παρατήρησιν, τάξιν καί άκρίβειαν, εί; υποταγήν
καί τήρησιν τοΰ καθήκοντο;, ένισχύει τδ φρόνημα
καί έκτο; τούτου χορηγεί τδν άνήκοντα χώρον
τή έλευθέρα ένεργεία ζαί ζρίσει τών παίδων.
ΊΙ δισζοβολή καί αί ταύτη ομοιαι παιδιαί
έξασζοΰσι τήν έπιρροήν των έφ’ δλων συγχρόνως
τών μυώνων τοΰ σώματος καί διά τοΰτο εινε
έξαίρετον μέσον είς έπίρρωσιν αύτών ζατά τήν
έφηβικήν ήλικία·?.
Αί διά σφαιρών παιδιαί προτιμιόνται πάντοτε
ύπδ τών παίδων ζαί τών έφήοων.
Αναφέρω
ένθάδε μόνον τά βοθρία, είς ά έξ ώρισμένων
άποστάσεων ρίπτονται ή κυλίονται σφαΐραι εζ
μαρμάρου, εΐτα τδ γνωστόν άγγλιζόν Croquet
(κροζέτο) καί πλεΐστα άλλα. "Απαντα δξύνουσι
σπουδαίως τδν οφθαλμόν ζαί γυμνάζουσι τδ σώμα,
ιδία δέ το προμνημονευθέν Croquet, δπερ εχει
τά αύτά γενικά πλεονεκτήματα άπερ ανάγονται
τφ σφαιρισμφ ζαί τοΐ: σζλαβαζιοις, ζαι διά
τοΰτο τά μάλιστα άξιοσύστατον είνε διά τας
νεάνιδα;.
"Απασαι αί παιδιαί αί τυφλώς γινόμενα'., ώ;
το έν σκοτία κυνηγητόν, ή τυφλομυια, και αι
ταύτη ομοιαι, τδ κρυπτόν, φυλακές και κλεπται,
δξύνουσι τήν άφήν καί τήν άκοήν, διότι ένταΰθα
πρόκειται νά κερδηθή ή παιδιά διά λεπτής
ψηλαφήσεω; καί όξείας άκοής ή καί δΐ άμφο
τέρων. 'Ένιαι τών παιδιών τούτων και ίδια ή
πρώτη παρέχουσι καί έτέραν ώφέλειαν καθότι
έθίζουσι τόν δειλόν παϊδα έν τή σκοτία καί
άποδιώκουσι τδν φόβον αύτοΰ έν αύτή, δπερ ώ;
τά πολλά δέν κατορθοΰται δΐ άλλων μέσων.
Έκ τών έν άζινησία γινομένων παιδιών τινες
ένισ/ύουσιν ούσιωδώς τήν προςοχήν, έτεραι ίδιάζουσιν έξόχως είς έπίρρωσιν τοΰ νοδ; καί τή;
κρίσεως, τοιαύται είνε αί έρωταποκρισεις, τα
αινίγματα, τδ ζατρίκιον κλπ., άλλαι γυμνάζουσι
τήν μνήμην καί αύξάνουσι μάλιστα ζαί τά;
γνώσεις- τοιαΰται είνε αί γεωγραφιζαί, ιστόριζα!
καί αριθμητικά! παιδιαί, έξ ών πολλά; κεκτήμεθα τφ δντι άριστα;.
Διά τής βραχείας ταύτης καί άτελοΰς καταλέξεως τών παιδιών προΰκειτο νά ύποδειχθή
δτι αύται, ώς ανωτέρω έρρέθη, έχουσι μεγάλην
έπιρροήν έπί τής άναπτύξεως τών σωματικών
καί πνευματικών τοΰ παιδός καί τοΰ μείρακο;
δυνάαεων. "Οτι δέ αύται τήν έπιρροήν των
ταύτην δύνανται να έξασκήσωσι καί ούχί κατά
τόν πρέποντα τρόπον, ούδείς θά θελήση ν’ άρνηθή.
"Εκαστος γινώσκει δτι αύται συχνάζις παρεκτρέπουσι τής ορθής όδοΰ τήν αΐσθησιν, νόησιν καί
θέλησιν τοΰ παιδός καί έπιφέρουσιν ούτωσί διαρκή
καί μένουσαν βλάβην. Καί δταν μάλιστα ή εκ
λογή ήνε ορθή — δρθή ζατά τε τήν ήλικία·?
τό τε φΰλον καί τδ άτομο·? — δύναται μόνη ή
άπλή κατάχρησις νά έπενεργήση έπιβλαβώς.
Τινες δέ έν ηρεμία σζεπτόμενοι διδάσκαλοι
λέγουσι περί τών παιδικών κήπων δτι έν τούτοις
άγωγή καθίστησι τούς παΐδας άνικάνους εις τας
βραδύτερον έπερχομένας έμβριθεΐ; έργασίας. Αν
τδ πράγμα ούτως έχη, δέν θέλω νά έξετάσω
εγγύτερον ένταΰθα ούδέ ν’ άποφήνωμαι γνώμην
άρμόζουσαν μάλλον παιδαγωγώ πεπειραμένφ ή
ίατρφ, άλλά καί άληθές έάν ήτο τοΰτο, ή άξίωσίς μου ούδαμώ; ήθελε πάθει έζ τής κατηγορία;
ταύτης, διότι οΐονδήτι καθ’ εαυτό άριστον μέσον
δύναται έπιβλαβώς νά ένεργήση ενεζεν χρήσεως
ζαί μεθόδου φαύλη; ζαί πονηρά;, ή έσωτερική
δμω; άξια του ούδόλω; μειοΰται έκ τούτου.
Άδεώς άρα δύναται τή; υγεία; επιμέλεια
ν’ άποτείνη τοΐ; γονεΰσι καί διδασκάλοις τήν
παραζέλευσιν: "Άφετε τά παιδία παίζει·?,
άφετε αύτά παλαίειν ζαί άγωνίζεσθαι, ΐνα άσκώσι
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τδ σώμα, θήγωσι τάς αισθήσεις καί έπανορθώσι
τά; βλάβα; τά; άναγκαίως συνδεομένα; τή έν
τή σχολή διδασκαλία”. Καί ού μόνον γονείς
τε καί διδάσκαλοι, άλλά καί αύται αί περί τής
δημοσίας υγείας μεριμνώσαι άρχαί δέον έν σπου
δή νά έπιλάβωνται τοΰ ζητήματος καί έξεύρωσι
τά. εις άποσόβησιν τοΰ πονηρού κατάλληλα μέσα.
ΊΙ ήμετέρα νεολαία έλάχιστα παίζει έν τή σχολή,
μάλιστα δέ ή τών άνωτέρων έκπαιδευτηρίων
(παρ’ ήμΐν δέ ούδόλως έν απασι σχεδόν τοις
σχολείοις). Άλλ’ άλλως έχει τδ πράγμα εν
’Αγγλία. Έν τή χώρα ταύτη τώ 1847 ήδη
έτέθη νόμος δΐ ού διετάχθη ή κατασκευή δη
μοσίων χώρων ώρισμένων είς παιδιας και αναπαυσιν- τώ οέ 1858 ζαί 1859 έπηζολούθησαν
αί public parks acts, αιτινες ήψαντο τοΰ αύτοΰ
άντιζειμένόυ καί τφ 1875 άπέδωζαν έζεΐ ταΐς
κατά τόπους ύγειονομικαΐς άρχαΐ; το δικαίωμα
τής έπιβλέψεως έπί τών παλαιστρών καί ανα
παυτηρίων τούτων. Μεγίστη·? δμως έπιρροήν
έξήσκησεν έπί τού θέματος τούτου καί ό τύπος
τής χώρας, δςτις άζαμάτως ύπερησπίσατο καί
έξήγησε τήν μεγίστη·? ύγιεινήν, άξίαν τών δη
μοσίων τούτων παλαιστρών καί άναπαυτηρίων.
Έν τώ αύτφ πνεύματι είργάσθησαν καί δύο κοινω
φελείς καί διά τής έπωφελοΰς αύτών ένεργεία;
ζαί πέραν τών ορίων τή; Αγγλίας έγνωσμένοι
σύλλογοι, ή National Health Society καί ή
Ladies Sanitary Association.
Άμφότεραι
άνενδότως έξήραν τήν άνάγκην τής ύπάρξεω;
τών χώρων τούτων καί ιδία δια την εις τα
σ/ολεΐα φοιτώσαν νεολαίαν τών πόλεων ώς και
διά τού; παΐδας τών πενήτων πολιτών, πράγματι
δέ κατώρθωσαν πολλά καί μεγάλα καί μάλιστα
διά τή; έπιρροής έπί τή; εύποιΐα; τών ιδιωτών.
Νάρι; είς τήν όλονέν αύξανομένην ταύτην εύποιιαν έδωρήθησαν καί άνά πάν έτος δωροΰνται
διαφόροις κοινότησιν μεγάλαι γηπέδων εκτάσεις
είς κατασκευήν τοιούτων παλαιτρών καί γυμνα
στηρίων. Άλλά καί .αύται αί πόλεις έκ δη
μοσίων χρημάτων κατεσκεύασαν πολλά τοιαύτα
ιδρύματα. Οΰτω το Αονδΐνον κέκτηται ήδη επι
1000 περίπου κατοίκων 1 Acre parks, ή Βρατφόρδη έχει πέντε μεγάλα είς παιδιά; καί άνάπαυσιν (ορισμένα ιδρύματα άνεγερθεντα. αντί
δαπάντης 4,000,000 φράγκ. καί έν Βιρμιγκχάμη
εύρίσκονται έννέα πλατεΐαι τοΰ αύτοΰ είδους.
Καί μικρότερα·, δέ πόλεις, ώ; ή Swansea,
Bkighton, Bowness, Needles δέν ύπελείφθησαν τών μεγάλων καί έδαπάνησαν μεγάλα σχετικώ; ποσά είς κατασκευήν τοιούτων ιδρυμάτων.
Τδ πράγμα τοΰτο άνταποκρίνεται καθ’ ολοκληρίαν
ταΐς άγγλιζαι; θεωρίαις περί τή; μεγάλης άξια;
τή; υγιεινή; άγωγή;. Γινώσζομεν δέ οτι έκει
παΐδές τε καί έφηβοι τακτικώς καθ έκάστην
ύποβάλλονται μετά ζήλου καί προθυμία; εί;
παιδιά; καί έλευθέρα; σωματικά; άσκήσει;.
Μεγάλη; δέ ΰπολήψεω; άπολαύουσι παρ’ αύτοί;
ό σφαιρισμός, αί πύλαι (Cricket) καί το πασιγνοστον κροκέ το (Croquet), πανταχοΰ δέ βλέπει
τις εκαστα έξασκούμενα μετ’ έπιμελεια; και
φανερά; ήδονή;.
ΤΙ ήμετέρα δέ νεολαία καί μάλιστα ή τών
άνωτέρων έκπαιδευτηρίων καί παρθεναγωγείων
άπεξενώθη μάλλον ή ή· :ον άπδ τών παιδιών,
άλλ’ ήμεΐς δφείλομεν νά προσαγάγωμεν αύθις
αύτή ταύτα; καί νά τή τά; καταστήσωμεν γνω—-- Όταν τούτο συμβή, θ’ άφυπνωθή πάλιν
στας.
ανατροφής διεφθαρμένοι;
παρά τοΐ; μή έκ τή;
τ
παίζειν
πόθο;, διότι ούτο;
παιδίοι; ό πρδς τδ
'Ωραία
καί
άξιόλογο; άρχή
τοΐ; είνε έμφυτο;,
τού;
έσχάτους
χρόνου: έν
έγένετο ήδη κατα
Βρουνσβίκη, εΐτα έν Celle, Βρεμη, Γοτίγγη,
Γόσλαρ, Άννοβέρφ, Αύνεβουργ, Βισβάδεν καί
Τ’οστόκη, έν δέ τή πρώτη τών πόλεων τούτων
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(’Εκ τής περιοδείας τοΰ Ε. Reclus.)
(Μετά είκόνος, ορα σελ. 125.) ·

Οι κάτοικοι τής Κατάνη; σεμνύνονται βτι
είναι οί εύπροσηγορώτεροι τών Σικελών, καί έκ
τής πείρας μου κρίνων νομίζω οτι ιός προς τοΰτο
εχουσι δίκαιον. Σπανίως εΐδον ανθρώπου; εύγενεστέρους καί περιποιητικωτέρους, άνθρώπου;
ποθοϋντας περισσότερον ν’ άποκτήσωσι καλήν
φήμην καί πλέον φϊλοςένοος. Μόλις εύρισκόμην
έν Κατάνη άπδ είκοσι τεσσάρων ώρών καί ήδη
πολλοί τών κατοίκων, οΰς ηύτύχησα νά γνωρίσω,
είχον φροντίσει νά θέσωσιν είς τήν διάθεσίν μου

ού μόνον τά όιολία καί τά; εφημερίδα; των.
άλλά πρδ πάντων καί τον καιρόν των καί τήν
συναναστροφήν των. ΙΙόθεν προέρχεται ή παροιμιώδης αΰτη εόπροσηγορια αύτών: Αγνοώ.
Οπως δήποτε είναι υπερήφανοι τής άγαθής αύ
τών φήμη; καί πειρώνται διά παντός τρόπου νά
τήν διατηρήσωσι καί νά φανώσιν άξιοι αύτής.
Φαίνονται επίσης καί όλιγώτερον ζηλότυποι τών
ΙΙαλερμιτών, καθότι αί γυναίκες καί αι θυγατέ
ρες των δέν φοβούνται νά έξέλθωσιν έλευθέρα»;
εί; τάς οδού; μέ τήν γραφικήν των ένδυμασίαν.
Μακρόθεν ολαι άνεξαιρέτω; φαίνονται ευειδείς.
12; προς τήν αρχιτεκτονικήν έποψιν ή Κατάνη
είναι μία τών κομψοτέρων πόλεων τή; Σικελίας.
Αί οδοί είναι εύρεΐαι καί εύθύγραμμοι· αί οίκίαι,
φκοδομημέναι κατά τδν ρυθμόν τού 17Μ αίώνος,
παρουσιάζουσι θέαν καλήν ένεκα τής χάριτος
τών μορφών καί τοΰ ζωηρού χρωματισμού των.
Κήποι ευθαλείς καί σκιεροί κοσμοΰσι τήν πόλιν.
Πρδς το μεσημβρινόν μέρος τής Κατάνης έξαπλούται μέν ώ; φοβερός τις προμαχών, ό μέγας
χείμαρρο; τή; μελαίνης καί έρυθρά; λάβας,
προερχομένης έκ τής έκρήξεως τού έτους 1109,
κοίτη άγονος καί ξηρά · άφ’ έτέρου ομω; προς
τό δυτικόν καί τδ βόρειον μέρος οί λεμονώνες
καί οί άνθοστόλιστοι κήποι σχηματίζουσι περί
τήν πόλιν ώς ζώνην άρωματικήν φυτεία; άνθηράς. "Ο,τι όμως άποτελεΐ τήν κυρίαν καλλονήν
τής Κατάνη; δέν είναι ούτε τά άλση της ούτε
οί κήποι της. άλλ’ είναι ή διττή κυανή κορυφή
τής Αΐτνης, ήτις άναπέμπει μακρόθεν τούς πυ
κνούς αυτής άτμούς. Άπδ τή; μεγάλης όδοΰ,
τής διασχιζούσης δλην τήν πόλιν, έχει τις θέαν
πρδς τήν Αίτναν μοναδικήν έν Εύρώπη Ίσως
εις τάς Άνδεις τής ’Αμερικής ήδύνατο τις νά
εύρη τοιαύτην πάλιν θέαν.
ΊΙ Κατάνη δέν έχει μνημεία άξιοσημείωτα.
Ιδ άρχαΐον ρωμαϊκόν θέατρον, ού το υλικόν
έχρησίμευσε κατά πλεϊστον μέρος είς οίκοδόμησιν τού μητροπολιτικοΰ ναού, δέν παρέχει ένδιαφέρον ή εί; τούς άρχαιολόγους μόνον τό άρχαΐον
άμφιθέατρον είναι σχεδόν δλον τεθαμμένον υπό
τά; σκωρίας, καί διά νά είσέλθη τις εί; αύτό,
δέον νά είσούση ώς είς σπήλαιον. Έκ τών
εκατόν καί έπέκεινα έκκλησιών όλίγισται μόνον
εχουσι ρυθμόν καλόν αί πλεΐσται είναι βεβαρυμέναι διά βάναυσων καί ούδόλως καλλιτεχνικών
γλυφών καί κοσμημάτων. 11 περιεργοτέρα έκκλησία τής Κατάνης είναι άναντιρρήτως ή τού
άγιου Βενεδίκτου, αποτελούσα μέρος εύουχωροτάτη; μονής. ΊΙ πρόσοψις αύτής δέν έπερατώθη
άκόμη. Τδ εμβαδόν τού ναού έχει 166 μέτρων
μήκος έπι 80 μέτρων πλάτους. Είς τδ έδαφος
τής έκκλησίας ταύτης ό αστρονόμος Σαρτόριος
έχάραξε γραμμήν καί έπιγραφήν, δηλοΰσαν τάς
μετεωρολογικά; παρατηρήσεις του έπι τού ύψους
τής Κατάνης, τοΰ Νικολόζι καί τής Αΐτνης.
Ό μητροπολιτικδς ναός, ού μακράν τού λιμένος
κείμενος, είναι οικοδόμημα σεμνόν, πλήρες παρεκ
κλησίων, άγαλμάτων, γραφών καί αφιερωμάτων.
Έν αύτφ διατηρείται ό πέπλο; τής άγια; ’Αγα
θής, προστάτιδος τής πόλεως. ’Άλλοτε ό ναός
ούτος ήτο άφιερωμένος εί; τήν Παναγίαν άλλά
μετά τήν φοβερόν έκρηξιν τού έτους 16'69, ήτις
κατέστρεψε μέρος τή; πόλεως, οί κάτοικοι μετέβαλλον το όνομα καί άφιέρωσαν τδν ναόν εί;
τήν άγ. ’Αγαθήν. Περί τού πέπλου τής προστά
τιδος τή; πόλεως λέγει ή παράοοσις, οτι ήρκει
ή παρουσία του δπως τρέψη είς φυγήν τδν στρα
τόν τών Κυκλώπων. "Εις τήν θέαν τής άγιας
"σημαίας, ό χείμαρρος τής λάβα; έσταμάτησε,
"καί άπελιθώθη. Ύπδ τούς λίθου; τούτους, ους
πατεΐ ό γυμνός πού;, είσί τεθαμμένοι οί νικηθέντες δαίμονες. Ενταύθα έσοέσθησαν αί φλό"γες, καί έθριάμβευσεν ή ένδοξος σημαία τή;
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ούρανίας άμαζόνος. Μετά τούτο ή Αίτνα, κατησχυμένη, έκαλύφθη διά πυκνής νεφέλης, είτε
όπως άποκρύψη τδ καταφύγιου τών οπαδών της
είτε οπω; μή άναγκάζηται νά βλέπη τούς έν
δοξου: τής Κατάνη; στρατιώτας.” Ουτω λέγει
ποίημά τι τού Πέτρου Καρρέρα.
Είς μικράν άπό τού μητροπολιτικοΰ ναού
άπόστασιν ρέει πηγή διαυγεστάτου υδατο; ό άρχαιος Άμένα; ή Άμενανος ποταμός, δν τά αρ
χαία άνάγλυφα καί νομίσματα παριστώσιν ιό;
νεανίαν, έστεμμένον διά στεφάνου άνθέων. Κα
λυφθεί; σχεδόν έντελώς ύπδ τής λάβα; ό ποτα
μός ούτος, ό τοσοΰτον σεβαστός τοΐς Έλλησι
τής Κατάνης, χύνεται σήμερον καθαρός καί διαυ
γή; έντός τοΰ άναβρυτηρίου τή; πλατείας τής
Μητροπόλεως, ρέει έπειτα ύπό τά άρχαία τείχη
καί άνέρχεται πάλιν εις τό φώς τοΰ ήλιου, όπως
είς άπόστασιν εκατόν περίπου μέτρων είσβάλη
εις τήν θάλασσαν. Καί άλλοι ποταμοί τής Σικε
λίας εκαλυφθησαν υπό τών σκωριών τού ήφαιστίου, καί οί Σικελοί κολακεύονται ότι άμα ώς
άνασκάψωσι τδ έδαφος θέλουσι πάλιν ευρει αύτούς.
Ο λιμήν τής Κατάνη; δέν άνταποκρίνεται
είς τάς άνάγκας τού έπιτοπίου έμπορίου. Πράγ
ματι ή Κατάνη, καίτοι μή έχουσα τήν σημα
σίαν τού Παλέρμου καί τής Μεσσήνης, είναι
όμως ό κεντρικός σταθμός τοΰ πυκνότερον κατοικημένου καί έργατικωτέρου μέρους τή; Σικελίας.
Πλέον τοΰ ένός εκατομμυρίου άνθρώπων, ών αί
300 χιλιάδες διαμένουσαι εί; τά; ύπωρείας τής
Αίτνης, άναγνωρίζουσι τήν Κατάνην ώς τήν μητρόπολιν αύτών καί διά τής πόλεως ταύτης συγκοινωνούσι πρδς τον έξωτερικον κόσμον. Τά
προϊόντα τών πέριξ άγρών, οίνοι, πορτοκαλλέαι,
σίτος, βάμβαξ, είναι δλα άρίστης ποιότητος, καί
μετ’ ού πολύ ή άποξήρανσι; τής μεγάλης, έλώδου; πεδιάδος, τή; έκτεινομένης πρός νότον τής
Κατάνης εί; τά; έζβολάς τού Σιμέτου καί τής
μακράς Γούρνα;” (Gurna lunga) θέλει αύξήσει
ούσιωοώς τήν ποσότητα τών ειδών τούτων τή;
έξαγωγής. ΊΙ Κατάνη έκλήθη πρδς τούτοις νά
καταστή το κέντρον τών Σικελικών σιδηροδρό
μων έκεΐ λοιπόν θέλει συγκεντρωθή όλη ή κίνησις τών περιηγητών ζαί τού έμπορίου. Τήν
Κατάνην διασχίζουσι σήμερον δλαι αί έπισημότεραι άμαξιταί οδοί τής Σικελίας· μεταξύ τού
των ή πασών σημαντικωτέρα είναι ή διασχίζουσα
την νήσον δλην, άπδ τοΰ Ίονίου πελάγου: μέχρι
τοΰ κόλπου τοΰ Παλέρμου. Τδ βέβαιον είναι
<Τ
οτι σήμερον ή μεγάλη αυτή άρτηρία είναι σχεOOV έγκαταλελειμμένη ένεκα τή; μεγαλειτέρας
εύκολία;, ήν παρέχει ή διά θαλάσση; συγκοινωνία· καθ' ολον
---- τδ
.. __
έτος
, τετρακόσιοι τδ πολύ
άνθρωποι μεταβαίνουσι δι’ αύτή; άπό Κατάνης
είς ΙΙαλέρμον άλλ’ δταν έν ολίγαις ώραις θά
έκτελήται ή διάβασί;ς αύτής, ή κίνησις θ’ άλλάξη
διεύθυνσιν καί πάντες βεβαίως θά προτιμήσωσι
τήν διά ξηρά; ταύτην όδόν ή νά έκτεθώσιν είς
τόν σάλον τής θαλάσσης. ΊΙ πληθύ; αύτη τών
αμαξιτών οδών περί τήν Κατάνην παρήγαγε καί
τάς διαφόρους καί ποικίλα; άμάξας. Έν Κατάνη
βλέπει τις δλων τών ειδών άμάξας, κατασκευής
άλλοκότου καί μέ χρωματισμού; ζωηρού;. I ό
έξωτερικον τών άμαξών τούτων διακοσμείται ύπδ
γραφών, ι :οτέ μέν ειλημμένων εκ τής ιερά;
Ιστορίας ; :οτέ δέ καί έκ τή; παραδόσεως · ένίοτε
> άφίνσυσαι
_____ έλεύιι-.'
παρίστανται καί σκηναί• έρωτικαί

θερον τδ στάδιον είς τήν φαντασίαν τών καλλι
τεχνών, Μετ’ ού πολύ όμως αί σιδηροδρομικά',
αμαξαι καί αί αμαξαι κατά ους νεωτέρους τή:
Γαλλίας τρόπους θά διαδεχθώσι τά άρχαϊζό.
ταύτα τής Κατάνης μέσα τής συγκοινωνίας.
( Επεται τδ τέλος.)
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μετ’άρίστης έπιτυχίας. Κατά τά; ύπό Κ. Kocn
κατά μάϊον τού 1872 δημοσιευθείσας πληροφο
ρίας πρώτος ό σχολάρχη; Coiivixvs έν Βρουναβικη ήσζησε μετά τών μαθητών του έν ύπαίθρφ
παιδιά; τινας το πρόσθεν γνωστά;, τότε δέ σχε
δόν ολως παραμεμελημένας, και τοιουτοτρόπως
εδωκε το παράδειγμα, φπερ ταχέως καί πολλοί
άλλοι διδάσκαλοι ήζολούθησαν. Συγχρόνως δέ
κατά παρακίνησιν ιατρικήν έγένετο έςέτασις περί
τοΰ, ποσάκις άρά γε μαθηταί έν γένει συμμΐτεΐχον οΐας δήτινος παιδιά; ζα'ι ποσάκις μόνοι
ή καί μετ’ άλλων ομηλίκων έξήρχοντο εις τά
πλησιόχωρα τή πόλει μέρη και ιδία εις τά έγγυτέρω κείμενα δάση. Τδ έξαγόμενον τών ερευνών
τούτων ήτο τφ οντι φοβερόν. "Τών έν υπαί
θριο παιδιών συμμετεΐχον έλάχιστοί και
σπανιότατα, έκδρομαί δέ έγένοντο δέκα
μόνον καθ’ δλον τδν ένιαυτόν! Τδ διάβημα
άρα τών διδασκάλων ήτο παντάπασι δεδικαιολογημένον και ταχέως έτυχε τής επιδοκιμασίας
και μιμήσεως και παρά τοΐς άλλοις, και δικαί
ως. Άν δέ πρέπη νά προτιμιόνται αί άγγλικαί
παιδιαί τών γερμανικών, κρινέτωσαν άλλοι άρμοδιώτεροι ήμών. "Οπως δήποτε δυνάμεθα νά
εΐπωμεν δτι ή άδός, ήπερ τδ πρώτον έν Βρουνσοίκη έχαράχθη, εΐνε όρθοτάτη και έξδν ήμΐν
πλεΐστα νά έλπίζωμεν, διότι αυτοί οί παιδαγω
γοί πρώτοι έπελάβοντο τοΰ έργου. Είθε δέ οί
διδάσκαλοι και — προς τδ καλόν τοΰ αναπτυσ
σόμενου γυναικείου φύλου — έπίσης αί άπανταχοΰ διδάσκαλοι ν’ άκολουθήσωσι τφ ώραίιρ
τούτφ παραδείγματι, διότι ή σχολή δέον νά ήνε
ού μόνον τόπος έν ω αποκτώνται ςηραι γνώσεις,
άλλά καί τόπος έν φ οιαπαιδαγωγειται καί διαμορφοΰται έν γένει ό νεαρό; ζαί ευπλαστος άν
θρωπος, διότι ή σχολή δέον νά έπιδιώκη τήν
αρμονικήν μόρφωσιν τών τε πνευματικών καί
σωματικών δυνάμεων. Όπόσον δέ σπουδαίου
μέσον προς τδν σκοπόν τούτον εΐνε ή παιδιά,
εΐδομεν ήδη άνωτέρω. Όφείλομεν νά μή παραιτώμεν καί άμελώμεν αυτής, καί έάν ένεκα λό
γων πολλών καί σπουδαίων ήνε άδύνατος ή ει
σαγωγή αύτής είς τδ πρόγραμμα τής διδασκα
λίας, οφείλει τουλάχιστον ή σχολή πάση δυνάμει
νά διευκολύνη τή έμπεπιστευμένη αύτή νεότητι
τδ παίζειν, καί ούδαμώς ν’ άντιπράττη, όπως
παράσχη αύτή άηδίαν τής παιδιά;. Τήν αύτήν
προτροπήν άποτείνομεν καί τοΐς γονεύσι, ών
πολλοί δυσμενώς διάζεινται τφ παίζειν άγνο'.ΰντε; τήν ύγιεινήν αύτοΰ σ που δα ιό τη τα, ών
πλεΐστοι έκ φαύλης ματαιοφροσύνης άγωνίζονται
είς τδ ν’ άπομακρύνωσι τους ίδιους εαυτών παΐδας άπδ τής μετά τών δμηλίκων άναστροφής.
’ Εάν δέ οί ήμέτεροι ούτοι λόγοι καί έλάχιστα
μόνον χρησιμεύσωσιν είς διδασκαλίαν, ό σκοπός
αύτών έσται πλήρης καί ό γράψας έσται τελείως
ίκανοπεποιημένος.
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άν ό τάλας τά άνω ίχνεύση
καί τά κάτω παρίδη ώς μαύρα;

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.
'Η έν Αίγυπτο» κρίσις, ύπο Ν. Σκωτίδου.
Έν Άθήναις 1883. Ό εύπαίδευτος κ. Νικόλαος
Σκωτίδης, διατελών υποπρόξενος γραμματεύς τοΰ
έν Αλεξάνδρειά γεν. τή; 'Ελλάδος Προξενείου
κατά τάς αποφράδας τοΰ Ιουνίου 1882 ήμέρας,
άρίστην συνελαοεν ιδέαν νά περιγράψη τά συμ
βάντα έκεΐνα ώς μάρτυς αύτόπτης, δπερ και
έπραξεν έν τω προκειμένιυ βιβλίο», άποτελουμένω
έκ σελίδων 190. Τδ βιβλίον τοΰτο. έν φ μετά
πολλής άκριβείας καί βαθείας τών πραγμάτων
γνώσεως, συνάμα δέ και μετ’ άκρας άμετροληψία; εκτίθενται τά συμβάντα, διεξέρχεται ολον
το καταπληκτικόν τής Αίγύπτου δράμα, άπδ τής
πρώτης αύτοΰ πράξεως, τής στάσεως τών τριών
συνταγματαρχών, μέχρι τής πέμπης καί τελευ
ταίας, τής καταλήψεως τοΰ Κάιρου ύπδ τοΰ
αγγλικού στρατοΰ. Άνέγνοίμεν τδ βιλίον μετά
πλείστου δσου ένδιαφέροντος καί όμολογοΰμεν
οτι καθαρά»; έξετυλίχθη ένώπιον ήμών το δράμα,
ού τάς διαφόρους φάσεις παρηκολουθήσαμεν καί
πέρυσιν έν ταΐς έφημερίσιν. ’Ο,τι πρδ πάντων
δίδει, κατά τήν κρίσιν ήμών, μεγάλην σημασίαν
εις τδ περί ού ό λόγος έργον, είναι, ώς ανωτέρω
εΐπομεν, ή μεγάλη τής έκθέσεως ακρίβεια καί
άαεροληψία. Τά πάντα, καί τά ελάχιστα, ανα
γράφονται, καί ό διαβόητος Αραβή παρίσταται
όποιος ήτο, άνήρ φιλόδοξος καί ανίκανος, ούχί
δέ όποιον έζήτουν ευρωπαϊκά τινα φύλλα νά
παραστήσωσιν αύτόν, ανδρείαν καί εύγενή αρ
χηγόν τού εθνικού έν Αιγύπτιο κόμματος.

’Έρως καί Ευχή. Ποίημα επικολυρικόν
ύπδ Θεοδώρου X. Μοσχοπούλου. Έν Κωνσταντινουπόλει 1883. Πρό τινων μηνών άνεγνωμεν γερμανιστί ποίημα φέρον τήν επιγραφήν
ταύτην καί κεκοσμημένον διά ώραιοτάτων εικο
νογραφιών. "Αμα λαβόντες τδ ποίημα τού κ.
Μοσχοπούλου ένομίσαμεν έπί στιγμήν δτι ήτο
μετάφρασις τοΰ γερμανικού έργου. .Μετά πολλής
δμως τής χαράς ήμών μετ’ ού πολύ είδομεν δτι
τδ ποίημα τού κ. Μοσχοπούλου ήτο πρωτότυπον,
δπερ πολύ περισσότερον έφείλκυσε τδ ενδιαφέρον
ήμών, διότι δυστυχώς ή ήμετέρα φιλολογία δέν
άριθμεΐ πολλά τά πρωτότυπα έργα καί ύπέρ τδ
δέον άσχολεΐται μέ μεταφράσεις ξένων συγγρα
φών. Έν τώ προλόγω αύτοΰ ό ήμέτερος ποιη
τής λέγει δτι ένεπνεύσθη ύπδ γυψίνου εκμαγείου
τού συμπλέγματος τοΰ Κανόβα, τού παριστώντος
τδν Ερωτα καί τήν Ευχήν καί ευρισκομένου έν
τή ’Ακαδημία τών ώραίων τεχνών τής Βιέννης.
Πράγματι τδ σύμπλεγμα τού Κανόβα είναι
ικανόν νά έμπνεύση ποιητήν, άλλ’ έπρεπε νά
εύρεθή καί ποιητή? δυνάμενος νά έμπνευσθή.
Τοιοΰτος άπεδείχθη καθ’ δλην τής λέξεως τήν
σημασίαν ό κ. Μοσχόπουλος, δστις έν στροφαΐς
άρμονικαΐς καί έν γλώσση καθαρευούση έκτίθησιν
ήμΐν τδ χαριέστατον άρχαΐον διήγημα. Χάριν
τών ήμετέρων αναγνωστών μικράν τινα μεταφέρομεν έν τώ "Έσπερφ” περικοπήν, έξ ής κατα
φαίνεται τοΰ δλου ποιήματος το ύφος. '0 τρωθείς Έρως λέγει·
“Ω! τΐ πταίει — έφώνει — τό πλάσμα,
έάν κόρη έπλάσθη τελεία,
αν ό κόσμος έτόνισεν άσμα
έςυμνήσας τά κάλλη ώ; θεία;

"Ω!
τήν
τόν
καί

τΐ πταίει ποτέ άν όρώσα
μορφήν της είς ρύακος σέλας,
αιθέρα διείδε σκιρτώσα
ύψώθη έν νφ είς νεφέλας;

"Ω! τΐ πταίει άν έρωτος πνεύση
είς τά στήθη ανθρώπου ή αύρα,

Ω! τι πταίει, θεοί! είναι κρίμα,
άν έν θεία ποτέ συνειδήσει
υπεράνθρωπου φθέγξηται ρήμα,
καί τυχών τις ύπατων ποθήση;

Είναι πρέπον θεότης νά καύση
τόν βροτόν, άν μεγάφρων έφύη;
ανδριάντα ό γλύπτης νά θραύση
φεΰ! διότι τά θαμβή ελκύει; . . .

(I

Σοφοκλέους, Αίας ό Μ αστιγοφόρος.
Μεταφρασθείς είς τήν καθωμιλημένην γλώσσαν
ύπδ Ίωάννου Κ α ρ α κ α τ σ ά ν η. Έν ’Αθή
ναις 1S83. Ό φιλόπονος νέος κ. Καρακατσάνης
λίαν επιτυχή συνέλαβεν ιδέαν μεταφράσας είς τήν
καθομιλουμένην ήμών γλώσσαν τά άριστουργήματα τής άρχαίας ήμών δραματική; ποιήσεως.
Τδ τεύχος, δπερ κατ’ αύτάς έλάβομεν, είναι τδ
Α'. τής δλης σειράς, καί περιέχει τδν Αίαντα
τοΰ Σοφοκλέους. Μετά πολλής τής μετριο
φροσύνης ό νεαρός μεταφραστής εκθέτει έν
βραχεί Προλόγφ τούς λόγους, τούς παρακινήσαντας αύτδν νά προβή εις τδ έργον, δι’ ού
έπαισθητήν παρ' ήμΐν έλλειψιν πληροί. Συμφωνούμεν πληρέστατα μετά τοΰ φιλοπάτριδος
μεταφραστοϋ, δτι καιρός είναι πλέον ν’ άποσκορακίσωμεν τάς άηδεΐς μεταφράσεις τών ανήθικων
έργων τών Ζολά καί Σ*: καί νά έγκύύωμεν εις
τήν άνάγνωσιν τών αριστουργημάτων τών ήμετέ
ρων προγόνων.
Γήν άνάγνωσιν ταύτην διευ
κολύνει μεγάλως καί τδ μέσον, δπερ έπενόησεν ό
κ. Καρακατσάνης, νά μεταφράση δηλ. είς τήν
απλήν ήμών καί τοΐς πάσιν εύκατάληπτον γλώσ
σαν τα πολλάκις δύσληπτα έργα τών αρχαίων.
Συντόμως έκδοθήσονται καί αί μεταφράσεις τής
’Αντιγόνης τού Σοφοκλέους καί τής Εκάβης
τοΰ Εύριπίδου. Τδ βιβλίον είναι μικρόν, κομψόν
και ευωνον δυστυχώς ό χάρτης δέν είναι άοκούντως άξιος τοΰ περιεχομένου.

Θεατρική Βιβλιοθήκη, έκδιδομένη ύπδ
Γ. Λ. Ξάνθο πούλου. Έτος Γ'. Έν Κωνσταντινουπόλει 1882—83. Ή θεατρική Βιβλιοθήκη
είναι Συλλογή τών έκλεκτοτέρων Τραγωδιών,
Δραμάτων καί Κωμφδιών, έκδιδομένη περιοδικώς ύπδ τοΰ λογίου κ. Γ. Ξανθοπούλου. Τδ
περιοδικόν τοΰτο σύγγραμμα, τδ πράγματι πλουτίζον τήν φιλολογίαν ήμών, διανύει ήδη τδ τρίτον
αύτοΰ έτος καί μεγάλης απολαύει ύπολήψεως,
διότι καί ή έκλογή τών δραματικών έργων είναι
άρίστη καί ή μετάφρασις αύτών δοκιμωτάτη.
Πρδς άπόδειζιν τούτου άναγράφομεν τά έν τώ
ύπ’ όψιν ήμών Θ', τόμο» τοΰ Γ'. έτους περιεχό
μενα. Είναι ταΰτα· Η Δέσποινα τής Λυών
τοΰ διασήμου Βοϋλβερ Αύττωνος, μετάφρ. Μ.
Ν. Δαμιφάλη · ό Γαλιλαίος τοΰ Μοντικίνη,
μετάφρ. Διονυσίου II. Λάμπρου· ό Κλαβίγιος
τού μεγάλου Goethe, μετάφρ. Άγγ. Βλάχου·
ό Λιθοξόος τοΰ’Αλες. Δυμα, μετάφρ. Λάμπρου
Ένυάλη, καί Ό υίδς τής Κοραλίας, νεώτατον
δράμα τοΰ ’Αλβέρτου Δελπή, μετάφρ. Κ. Α.
π,ανθοπούλου. I ώ άρίστφ τούτφ Περιοδικά» πά
σαν εύχόμεθα πρόοδον καί επιτυχίαν.

Η ΧΟΛΕΡΑ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ..
(Ιδιαιτέρα άλληλογραφία έκ Σιμπίν-έλ-Κόμ.)
Τής 18 30 Ιουλίου 1883.

Δικαίως έπι τφ άκούσματι τής έμφανίσεως
τής επαράτου νόσου έν Αιγύπτφ, χώρα έχούση
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μεθ’ άπάσης τής Εύρώπης συγκοινωνίαν, κατεθορυβήθη ό έξω κόσμος. Ένσκηψάσης τής βροτολοιγοΰ νόσου κατά πρώτον έν Δαμιάττη, ένθα
τά θύματα ύπερέβαινον τήν μίαν καί ήμίσειαν
εκατοντάδα καθ’ έκάστην, ή Κυβέρνησίς πάραυτα
έλαβε δραστήρια μέτρα πρδς περιστολήν τοΰ
κακοΰ, στήσασα περί τά μεμολυσμένα μέρη ζώνας στρατιωτικά;, βπως πάσα μετά τής ύπό τής
χολέρα; μαστιζομένης επαρχία; συγκοινωνία δια
κοπή· άλλά φεΰ! τδ μπαξΐ; (φιλοδώρημα) τό
πάν ένταΰθα κατορθοΐ. Οί ιθαγενείς σωρηδόν
έξήρχοντο έν πλήρει μεσημβρία, καί διεσπάρησαν
καθ’ βλα; τάς έπαοχίας, κομίζοντες καί τδ μό
λυσμα οπερ δέν εβράδυνε νά διαδοθή αστραπη
δόν καί είς τάς λοιπά; πόλεις καί μέχρι; αύτής
τής Πρωτευούσης, οπού τά θύματα άνέρχονται
καθ’ έκάσνην είς 350—400. Καί αύτδς δέ ό
έν Καιρφ άγγλικδς στρατό; προσβληθεί; κατεσκήνωσεν ύπο σκηνά; εί; Χελουάν. Κατά κα
κήν δέ μοΐράν μας καί αύτή ή πόλις μα; δέν
εμεινεν άμόλυντος. Γήν 27/9 Ιουλίου συνέβη
τό πρώτον ένταΰθα κρούσμα, τδ καί θανατηφό
ρου· έκτοτε δέ έπί τινα; ήμέρα; σποραδικά»;
συνέβαινον κρούσματα, άλλ’ αίφνης τδ κακόν
ελαβε φοβερά: διαστάσεις καί ήδη άποθνήσκουσι
καθ’ έκάστην άπό 100—130, άνήλθον δέ οί θά
νατοι καί μέχρις 160, άριθμδς διά πόλιν μόλις
υπο 15 χιλ. ψυχών κάτοικου μένην σπουδαιότατος.
Έκ τών ομογενών ήμών (οίτινες μόλις σήμερον
άνέρχονται είς 150, διότι οί μέν άπήλθον εις
τδ εξωτερικόν, οί δέ είς τήν εξοχήν) άπέθανον 13.
Δέν δύναμαι δέ νά παραλείψω δτι οί εν
Αιγύπτφ Ομογενείς, ώς είς παρόμοιας περιστά
σεις έφάνησαν προθυμότατοι, οΰτω καί σήμερον
προσέφερον τδν οβολόν των ύπέρ τών άπορων
καί ασθενών έπίσης δέ καί ένταΰθα συνελέγησαν
έρανοι υπέρ των έναπομεινασων άπορων οικογε
νειών. Άξιοι δέ παντός έπαίνου έκρίθησαν κατά
τας δείνας ταύτας περιστάσεις ο τε ένταΰθα Χάκιμ μπάσας (άρχιατοός) ιθαγενής, ό προξενικός
τής Ελλάδος πράκτωρ δ καί ιατρός κ. Θεόδω
ρος Μικρός, οστις πατρίκιος μεριμνών ύπέρ
τών ένταΰθα Ελλήνων έξακολουθεΐ ένθαρρύνων
αύτούς, δίδων τάς άπαιτουμένας προς φύλαξιν
εκ τοΰ κακοΰ οδηγίας καί έπισκεπτόμενος δωρεάν
τούς ενδεείς, ώς καί ό ιατρός κ. Ιωάννης
Τσάμης.
Κ. Οικονόμου.

ΕΡΩΤΙΚΟΝ ΔΡΑΜΑ.
Έν τφ κακουργιοδικείφ τής Δορδόνης, έπαρ
χίας τής Γαλλίας, δικάζεται κατ’ αύτάς ύπόθεσις δραματική, κινούσα είς άκρον τδ ένδιαφερον τών κατοίκων τών μερών έκείνων καί
ανακαλούσα είς τήν μνήμην τά έρωτικά έπεισόδια τών παρελθόντων χρόνων. Πρόκειται περί
τοΰ φόνου νέου τινός χωρικού, γνωστού καί
πάσιν άγαπητοΰ. Ή ύπόθεσις έχει έν συνάψει
ώς έξής ■
'0 Κάμιλλος καί ή Ναδαλέττη, τέκνα άμφότερα εύπορων χωρικών ήρώντο άμοιβαίως πρό
έτών. Ό Κάμιλλος ήτο ό εύειδέστερος νεανία;
τών περιχώρων, μέ εύγενή αισθήματα καί χα
ρακτήρα εύθύν. ’Ιδιοκτήτη; προσοδοφόρου εξο
χικής έπαύλεως, ήν διηύθυνε μετά τής χήρας
αύτοΰ μητρός, έθεωρεΐτο σύζυγος κατάλληλος
διά τήν Ναδαλέττην, ήτις ήτο θυγάτηρ εύπορου
έπίσης χωρικού, έχοντος καί υιόν έκ δευτέρου
γάμου. '0 Κάμιλλος έζήτησεν είς γάμον τήν
Ναδαλέττην, άλλ’ ό πατήρ αύτής, άνήρ δόλιος
καί πονηρός, μή άρεσκόμενος είς τήν εύθύτητα
καί ειλικρίνειαν τοΰ Καμίλλου, ήρνήθη νά δώση
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-χν συγκατάθεσιν του. Πρδς τούτοι; καί ό
άδελφός τής Ναδαλέττης, φθονών αύτήν ένεκα
παντί
τής κληρονομιάς τής μητρός της, έζήτει
ι
.
Άλλά
ή
σθένει νά παρεμποδίση τδν γάμον,
τών
δύο
ερωμένων
ήτο
τόαμοιβαία συμπάθεια ■
σον άγνή καί ειλικρινής, ώστε άπεφάσισαν, νά
τού πατρός,
π8ριμείνωσιν ή τήν συγκατάθεσιν
γ-,
ής
κόρης,
καί
εΐτα νά τεή τήν ένηλικιότητα τής
λέσωσι τδν γάμον. Οΰτω παρήλθον τρία έτη,
καθ’ α
έκάστην ήμέραν οί ερωμένοι, κατά
τό έθιμον τοΰ τόπου, έβλέποντο έξωθεν τού χω
ρίου καί έπί μίαν ώραν συνωμίλουν περί τοΰ
μέλλοντος, εύδαίμονες έν τω παρόντι. Τέλος
oi δτε έφθασεν ή έποχή τής ένηλικιότητος τής
Ναδαλέττης, ό Κάμιλλος άνενέωσε τήν πρότασίν
του παρά τφ πατρί, άλλά καί πάλιν σκληρώς
άπεπέμφθη. Μάτην έμεσολάβησαν οί έγκριτώτεροι τών γειτόνων καί αύτδς έτι ό έφημέριος
τοΰ χωρίου, άνήρ σεβαστός τά μάλιστα. Ό γέ
ρων χωρικός ήτο άκαμπτος. Οΰτω λοιπόν ούδέν
ύπελείπετο τοΐς ερωμένοι; ή νά έπιτύχωσι τήν
συγκατάθεσιν του διά τής δικαστικής όδοΰ. Αί
άρχαί άνεγνώρισαν πληρέστατα τό δικαίωμα τή
:η νά ύπανδρευθή τδν Κάμιλλον, μή
Ν αδαλέττη
ύπάρχοντος κωλύματος τίνος, καί τά πρδς τδν
γάμον ήτοιμάσθησαν. Τήν προτεραίαν άκόμη
τής τοσοΰτον έναγωνίω;: περιμενομένης ήμέρας
ό Κάμιλλος άπέστειλε γέροντα τινα χωρικόν,
φίλον του οικογενειακόν, προς τόν δύστροπον
πατέρα, βπως τόν παρακάλεση νά παρευρεθή
τούλάχιστον είς τδν γάμον καί νά μή λύπηση
τήν θυγατέρα του. Ό σκληρός πατήρ άπήντησεν
άποτόμως. "Αύτδς ό γάμος δέν θά γείνη!” Καί
ό πλησίον αύτοΰ ΐστάμενος υιός του έγέλασεν
είρωνικώς. Τήν έπιούσαν τδ πρωί ή Ναδαλέττη,
φορούσα τόν νυμφικόν στέφανον και παρακολουθουμένη παρά τών φίλων της μετέβη είς τδ
δημαρχεΐον, άλλά πλήρης κακών προαισθημάτων,
διότι ό έραστής της, παρά τήν συνήθειάν του, ής
ούδέ άπαξ κατά τά τρία έτη παρεξέκλινε, δέν
είχεν έλθει τήν προτεραίαν εί; τδν τόπον τής
συνεντεύξεώς των. Εί; τδ δημαρχεΐον έμειναν
έπί πολύ. Αίφνης ήλθε δρομαίος ό γέρων χω
ρικός, ό μεταβάς πρδ; τδν πατέρα ώς μεσάζων,
καί άνήγγειλεν βτι ό Κάμιλλος τήν παρελθοΰσαν
νύκτα δέν έφάνη εί; τήν οικίαν του καί ούδαμοΰ
εύρίσκεται· “Οί άθλιοι τόν έφόνευσαν!” άνέκραξεν ή Ναδαλέττη. ’Αμέσως έγένοντο έρευναι
καί μετ’ ού πολύ εύρέθη έν τφ δάσει καί πλη
σίον τοΰ μέρους, έν φ έγίνοντο αί συνεντεύξεις
τών δυο έρωμένων, τδ πτώμα τοΰ δυστυχούς
Καμίλλου, φέρον πληγήν βαθεΐαν έπί τού με
τώπου. Περί τοΰ φονέως ούδεμία ήδύνατο νά
ύπάρξη άμφιβολία. Ό πατήρ καί ό άδελφός
τής Ναδαλέττης φυλακισθέντες αύθωρεί παρεπέμφθησαν ένώπιον τοΰ κακουργιοδικείου ινα
δικασθώσιν ή δέ δυστυχής νεάνις άπδ τής άποφράδος έκείνης ήμέρας μένει παρά τή μητρί
τοΰ εραστού της. '0 τύπος ολος ζητεί τήν
αυστηραν τιμωρίαν τών αισχρών δολοφόνων.

“κλων έντδς όξους ή τδ τρίτον δωδεκάδας άσπα"λάκων ή πλακούντα έκ χάρτου, καί τοΰτο ένώ“πιον τοΰ ξενίζοντας · 'Ο πρώτος τών προσερχο“μένων έχει τδ δικαίωμα τής έκλογής.” Ίί δέν
κάμνουν πολλοί άνθρωποι διά νά κερδίσωσιν
άκόπως δύο χιλιάδα; δολλαρίων! Τήν ώρισμένην
ήμέραν ένεφανίσθησαν 20 άνθρωποι αποφασισμένοι
νά ύπερνικήσωσι τήν αηδίαν χάριν τοΰ κέρδους.
Διά κλήρου ώρίσθησαν οί πέντε συνδαιτημόνες,
οΐτινε; έν λαμπρφ ξενοδοχείο» έξενίσθησαν διά
παντοειδών φαγητών καί οίνων. Μετά τδ τέλος
τού γεύματος ό ξενίζων έξήγησεν αύτοΐς δτι
πτωχός ών έν τή νεότητί του καί πρόθυμος νά
κατορθώση τά άδύνατα χάριν μικρού κέρδους
άπεισάσισε νά κάμη εύχαρίστησιν είς πέντε πτω
χούς. Μετά τοΰτο εί; δοθέν σημεΐον του έτέθησαν έπί τής τραπέζης τά ύποσχεθέντα φαγητά.
Θαρραλέως οί πέντε έκλεκτοί επελήφθησαν τοΰ
έργου, καί μετά δυσκολίας έξετέλεσαν τον δρον.
Ό ξενίζων έπαινέσα; αύτούς ήγέρθη νά φέρη τά
χρήματα — άλλά δέν ένεφανίσθη πλέον. Έπί
"ρας έπερίμενον οί δυστυχεί; προσκεκληδύο ώρα:
μένοι τά μετά τόσου κόπου κερδισθέντα χρήματα' τέλος ομω; ό ξενοδόχος τοΐς άνήγγειλεν
οτι ό ξενίσας αύτούς τούς ήπάτησε καί άνεχώρήσε μέ καθαρόν κέρδος τετρακισχιλίων δολ- λαρίων — προερχομένων έκ ιών θεατών, οίτινες
άπδ τοΰ δώματος τής αιθούσης παρίσταντο είς
τδ πρωτοφανές τούτο γεύμα.

— Εν τινι τών έφημερίδων τοϋ Άγιου
Φραγκίσκου έν Αμερική έδημοσιεύθη πρό τίνος
ή έξής παράδοξος καί ελκυστική άγγελία· “Ί’ίς
θελει να κερδίση δύο χιλιάδας δολλαρίων;
Ιό ποσον τοΰτο θέλει πληρώσει ό κ. (έπεται
jo ονομα) πρδς τούς πέντε Αμερικανούς πολίτας, οίτινες θά εύαρεστηθώσι νά συμφάγωσι
μετ αύτού τό προσεχές Σάββατον · άλλά μετά
^το γεύμα, οπερ εσεται καί πλούσιον καί ποι“κίλον, έκαστος τών πέντε ξενιζομένων πριν ή
τ° ^ποσΖε®έν ποσόν οφείλει νά έκτελέση
,.τ^ν έξης ορον- νά φάγη δηλ. ή ζώντα μύν, ή
' ώμδν οφιν, ή πινάκιον πλήρες δφθαλμών κονί-

’Ακαταμάχητος, Κλεάνθη:, Ακανθώδης, Δενδροστοιχία, Άδοντος, Ούρανία, Καλλιρόη, Ερις,
’Εγείρεται, Νεύει, ’Άμοιρος, Φύσις. —
Έκ τών άνω δώδεκα λέξεων νά ληφθή άνά
μία συλλαβή, όπως έκ τοΰ συνδυασμού τών 12
τούτων συλλαβών σχηματισθή άρχαΐον Ελληνι
κόν ρητόν.

Αίνιγμα 101.

ΊΙ είς τήν γήν εύρίσκομαι, ή έντός τής θαλάσσης·
Άεί εύθύμως ίπταμαι, μέ βλέπεις, μέ θαυμάζεις.
"Αν τράχηλον καί κεφαλήν θελήσης ν’ άποσπάσης
Μέρος γλυκύ όπωρικού μικρόν θά δοκιμάσης.
Λίκ. Βασί/.ειάόου έν Τεργέστη.

Αίνιγμα 102.

"Αν ολόκληρον πώς κείμαι
Σύ θελήσης νά μ’ άφήσης,
Τών Σποραδών μία είμαι ·
"Αν πλήν μ’ άποτραχηλίσης,
’Όχι μεταξύ Σποράδων,
Άλλ? εν μέσο» τών Κυκλάδων
Φίλε, εύκολα μ’ εύρήσης.
Κ. Οικονόμου έν Σιμπΐν-έλ-Κόμ.

Αίνιγμα 103.

Ποιος είναι ό ποιητή; έκεΐνος, τά άρχικά
στοιχεία τών κυριωτέρων έργων τοΰ όποιου σχη
ματίζουσι τήν λέξιν- Είμαι;
Πρόβλημα 10-J.

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 97.
Νοΰς — ούς — ΰς.

Αινίγματος 9S.

Χιτών — χιών.
Αινίγματος 99.

Κόραξ — Κόλας.
Αινίγματος 100.

Έλυσαν· Τά αίνίγμ. 86 καί 87 ό κ. Κ. Οικο
νόμου έν Σιμπίν-έλ-Κόμ. Τδ πρόβλ. 78 συν
δρομητής τοΰ Εσπέρου έν Καλκούττη έμμέτρως
ούτως·
Είς οάση και είς τά όουνά
Εχω τήν κατοικίαν,
Πλήν τονομά μου άπαντά;
Κ’ είς τήν Γεωγραφίαν.

Μέ συλλαμβάνουν εί; μικράν
Αύτήν τήν ηλικίαν,
Καί μέ μανθάνουν τόν χορόν
Μέ πάσαν εύκολίαν.
Όπόταν έκ τοΰ όλου μου
Τό τρίτον αφαίρεσης.
'Π Άρκτος Άρτος γίνεται.
’Σ τό γεϋμά σου τόν εχεις.

Τά προβλ. 93. 94 ό κ. Κίμων Κοντού μάς
έν Ζυρίχη· τά 94. 96 ό κ. Ίω. Κ. Γρούμπος
έν Γαλαζίφ; τά 93. 94 καί το 96, έμμέτρως,
ώς κάτωθι, ή δεσποινίς Αίκ. Βασιλειάδου έν
Τεργέστη ·
Έρμησίλεως ότ’ ήτο πρόξενο; είς τά; ’Αθήνας,
(Ιύόέ πλέον έσκεπτόμην, άνεοίφων οέ τά φύλλα
4Εν πρός έν, (άφ- ού ώπλίσθην μεθ’ υπομονής αγίου)
Τοϋ λαμπρού καί περιφήμου Λεξικού τοϋ Βυζαντίου,
Άναθέτουσα είς τούτο όλα; τά; καλάς έλπίδας.
"ΕΒρηκα” ό’, ώ; Αρχιμήδης, άνεφώνησα, ότ’ εύρον
Τό ζητούμενου και ειοον χαίρουσα υπερβαλλόντως
Πώς Σελήμ, Έρμης καί Έρως είχον συγγενεόσει
όντως.

ΓΡΑΜΜΑΤ0ΚΙΒΩΤ10Ν.
Κ. Ε. — . . . είς Βοϊ’κοΐ'ρί-οτω»'. Εύχαριστοϋμεν
άλλά τό άποσταλέν ήμΐν αίνιγμα δέν δυνάμεθα νά προτείνωμεν πρός λύσιν, διότι πολύ εύκόλως λύεται. —
κ. II. 2. είς Κιοί'ΐΓταΓτίΓΟίΆολίΓ. Κατ’ αύτάς άποπερατοϋται ή άνατύπωσις τοΰ Λ’, τόμου τού “Εσπέρου”.
Έοράδυνεν όλίγον διότι παρεΐχεν πολλού; και παντο
ειδείς κόπους τό έργον. Βεοαίως V άναγνωρίσητε ότι,
ή τύπωσις τών εικόνων έν τίμ Έσπέρω γίνεται μετά
πλείστης όσης προσοχής, οπερ καί ένταΰθα άκόμη άναγνωρίζεται καί έκτιμάται. Καί τό άριστον ξυλογράφημα,
κακώς έκτυπούμενον καί άτέχνως, άπόλλυσι τήν άξίαν
του. — κ. Ξ. είς Άθή»·αΐ£. Μέγα μέλημα τής Διευθύνσεως τού Εσπέρου είναι ή κατάλληλος έκλογή ει
κόνων έχουσών έλληνικήν ύπόθεσιν δυστυχώ; δμω; ή
εΒρεσι; αύτών καθίσταται δυσκολωτάτη ώ; έκ τής έλλείψεως παρ’ ήμΐν άνορών ένασχολουμένων περί τήν
τέχνην ώστε έκάστη είκύιν καθίσταται ζήτημα. 'Αρκεί
νά μάθητε ότι πολλών εικόνων τό σχεδιογράφημα
προυκάλεσεν έκτεμαμένην αλληλογραφίαν · πολλάκις δέ
καί άνευ άποτελέσματος. — κ. Μ . . . είς Ι!οι·κοι·ρέιΤτιο»’. Ως πρός τό παιδαγωγικόν ζήτημα, όπερ άνακινεϊτε, συνιστώμεν ύμΐν τήν άνάγνωσιν τών έν τοΐς
τεύχεσι ϋ5 καί 56 άρθρων περί τών Παιδιών τής νεα
νικής ήλικίας. — κ. I. Γ. είς Γαλάζιο»·. Έλήφθησαν
καί εύχαριστοϋμεν. ’Αληθές ότι είναι πολύπλοκα, ούχ
ήττον όμως έλπίζομεν ότι θέλουσιν εύρεθή λύται τινέ;.
— κ. I. Α. είς AordFror. Πρό τινων ήμερών άπεκαλύφθη έν Μονάχφ ό άνδριάς τοϋ διασήμου χημικού
L1EHIG. Τό μνημεΐον δέν άνήγειρεν ή βαυαρική κυβέρνησις, άλλ’ έπιτροπή φίλων καί θαυμαστών τοϋ μεγάλου
έπιστήμονος. — κ. Μ. Κ. είς Ιίω»'<»τα»'τι»|οί>π·ολι»’. ΙΙερικαλύμματα δέν άπεστάλησαν, διότι η άξια αύτών δέον
νά προκαταοληθή. ΊΙ Διεύθυνσις δέν αναλαμβάνει ϋποχρέωσιν διά τά τελωνιακά έξοδα- θέλετε όμως λάβει
αύτά έλεύθερα ταχυδρομικού τέλους.

15’27 Αύγούατου 1883.

[Άρ. 5G.
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LEIPZIG.

Παραχαλοΰνται οί έπιστέλλοντες πρός τόν Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα ζαΟαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν
έπιστρέφονται.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑι
τή 1113 και 15 27 έκαστου μηνός.
Τιμή έτησία -ροπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαι 32 = ρούβλια 16).
Τιμή καταχωρίσεων δι* έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

ΒΟΤΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ- κ. ’Αριστόδημος Λ. Βοσκώφ. ΓΑΛΑΖΙΟΝ · κ. A. 1Σαρεγιάννης.
ΙΒΡΑΙΛΑ- κ. ’Ιωάννης Λ. Βοσκώφ. 'ΓΟΥΡΝΟ-ΜΑΓΟΥΡΕΛΟΝ'
ζ. Τηλέμ. Παπάζογλους. KOPABIA. HIKETON. Κ.ΑΡΑΚΑΛ -ζαί ΚΡΑΙΟΒΑΝζ. Νικόλαος Καραίίας. ΚΑΛΑΦΑΤ1ΟΝ · κ. Νιζ. Κουκλίλης. Γ1ΟΥΡΓΕΒΟΝ ·
κ. Εύθ’υμ. ΙΙίταλάς. ΤΟΥΡΝΟ-ΣΕΒΕΡ1ΝΟΝ · κ. 1. Α. Σακελλαρίδης.
ΠΕΤΡΟΥΙΙΟΛΙΣ- κ. ’Ιάκωβος Μάνος. ίατρός. ΜΟΣΧΑ- κ. Γρηγ. I. Ροσσόλυμος. ΟΔΗΣΣΟΣ- κ. Σπυρ. Τυπάλδος Φορέστης. ΤΑΙΓΑΝΙΟΝ’· κ. Δημ. Δ. Άλεξόπουλος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ- κ. Στέφ. Λοβέρδος. ΓΕ1ΣΚ- κ. II. Α. Άξιώτης. Ν1ΚΟΛΑΙΕΦ ·
κ. Θεόδωρος Λυκιαρδόπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ- κ. Νικ. Γ. Τζιτζέλης. ΙΣΜΑΗΛΙΟΝ- κκ.‘Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΌΒΙΟΝ· κ. Α. Καρβούνης. Π0Τ1ΟΝζ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης, ΣΕΒΑΣΤΟΥ11ΟΛ1Σ · κ. Κ. Α. Παλαιολόγος.

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΙ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΥ.

ΠΑΡ1ΣΙΟΙ- ζ. Θεμιστοκλής Πετροκόκκινος.

κ. Γ. θ, Σκρινής.
ΡΟΥΣΤΣΟΥΚ1ΟΝ Βουλγαρίας* κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.
ΤΕΡΓΕΣΤΗ- κ. II. Περβάνογλους. ΚΑΛΚΟΥΤΤΑ κ.Ίωάν. Κ. Σταυρίδης.
ΝΕΑ-ΥΟΡΚΗ- ζ. Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής Ελλάδος.

ΛΟΝΔΐΝΟΝ-κ.‘Ιωάν. Α. Περβάνογλους, ΛΙΒΕΡΠΟΥΑ·

ΑΘΗΝΑΙ καί ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ· κ. Δημ. Καρασπΰρος. ΚΕΡΚΥΡΑ· ζ. Νιζ. Ε.
Μπάζας. ΖΑΚΥΝΘΟΣ· κ. Ν. Παππαδόπουλο;.
ΒΩΛΟΣ· ζ. Νιζ. Γεωργιάδη;, ιατρός. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ· κ. ΙΙέτρος Μ. Γκεντιλίνης. ΙΙΛΤΡΑΙ· ζ. Παυ
σανίας Χοϊδας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΑΙΓΥΠΤΟΣ· κ. Πέτρος Σαράντης, Βιβλιοπωλεϊον "'0 Φοϊνις” έν 'Αλεξάνδρειά.
Κ2ΝΣΤΛΝΤ1Ν0Υ110Λ1Σ· κ. ‘Ιωάννης Παπάδης, βιβλιοπώλης. ΦΙΛΙ1ΙΠΟΥΠΟΛΙΣ· κ. Γεώργιος Τσυύντας, ιατρός. ΣΜΥΡΝΗ' κκ. Δεκίπρης καί
Σ’, καί κ. Φρ. Σαρίζας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ* κ. Σ. Γράσσος, βιβλιοπώλης. ΚΑ
ΒΑΛΑ Α * κκ. Α. Γ. Κούζης καί Σ’. ΜΥΤΙΛΗΝΗ· κ. Ξενοφών Γκορτξιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ* Αίδεσ. Άνανίας ‘Αλεξανδρίδης. ΣΑΜΟΣ· κ. Σταματιάδης, έφορος τής Σαμιακής Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΥΤΤΟΣ· κ. Χρ. Χριστοφόρυυ.
Α.ΜΙΣΟΣ· ζ. Κ. Λαναράς, ίατρός. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ- ζ. ’Απ. Ξενο-υδά-ζης.
ΡΟΔΟΥ· κ. Μ. Μαλλιαράκης.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ και ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρου- κ. II. Δ. Παπαδάκης. ΛΑΡΝΑ3κ. ‘Ιωάννης Πιερίδης.

Η ΑΡΙΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡίΙΝ

+

Είς τά μέρη, ένθα είσέτι δέν έσυστήθησαν όριστικώς έπιστασίαι,
οί βουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι σονδρομηταΐ έπι προκαταβολή τής
ετήσιας συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ' ευθείαν είς τήν διβύθυνσιν
(ElSTER-Strasse No. 19) έν ΑΕίΨΙΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως τοΰ'Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τούτου
μετά τής Γενικής Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τό φύλ
λον άποστέλλεται έλεύθερον ταχυδρομικών τελών.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΙΙΕΡΟΥ. Elster-Strasse No. 19. Leipzig.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ

ί

!

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΤΜ0ΠΛ0ΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΕΙΩΝ.

(έγκριθέν ύπό τής Γεν. Διευθύνσεως τών Ταχυδρομείων).

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΒΡΕΝΤΗΣΙΟΥ (έβδομαδιαία).

ΤΟΥ ΟΥΓΓΡΙΚΟΥ

ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

ΛΙΜΕΝΕΣ.

'Υπό τήν προστασίαν τών Α.Α. Μ.Μ. τοΰ αύτοκράτορος καί
τής αύτοκρατείρας τής Αυστρίας.
Τρεις χληρώιίεςς έτησίως·

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.

ζαί σημαντικός αριθμός κατωτέρων κερδών.
Έκαστη πρωτότυπος όμολογία, μέλλουσα νά μετάσχη 112 κλη
ρώσεων, στοιχίζει 20 φράγκα χρυσά πληρωτέα είς 4 τριμήνου; δόσεις
άνά 5 φράγκα. Τοΐς μετρητοί; .μόνον φρ. 19.
"Αμα γιγνομένης τής πρώτης πενταφράγκου δέσεως, ό εγγραφείς
μετέχει πασών τών κληρώσεων καί τοΰ όλικοΰ τών κερδών. Λεπτο
μερείς πληροφορίαν παρέχονται δωρεάν είς πάσαν γλώσσαν.
Άπευθυντέον τραπεζικά γραμμάτια, ταχυδρομικήν επιταγήν ή
γραμματόσημα πρός τήν Διεύθονσιν τοΰ Moniteur (le la Chance
tniverselle a Vienne (Autriche).
Σημ. Παρακαλεΐται τό άξιότιμον κοινόν νά μή συγχέη τάς όμολογίας ταύτας μετά τών απλών γραμματίων τών λαχείων- διά τών
όμολογιών τούτων ούδέποτε κινδυνεύει τις ν’ άπολέαη τά χρήματά του.
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ΑΦΙΞΕΙΣ.
Ήμέραι.

Ήραι.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ.

Ήμέραι.

Ώραι.

Τετάρτη
—
Τετάρτη
Τετάρτη
Πέμπτη
—

7 πρ. μ.
— —
1 9· Ρ·
10 μ. μ4 μ. μ.
— .—

ΑΝΟΔΟΣ.

Πειραιεύς ....
Καλαμάκιον*) .
Κόρινθος ....
ΠάτραιΔ) ....
Κέρκυρα ....
Βρεντήσιον . . .

— —
—
Τετάρτη
10.30 πρ. μ.
—
— —
Τετάρτη
9 μ. μ.
ΙΙέμπτη
1 μ. μ.
5 πρ. μ.
Παρασκευή
ΚΑΘΟΔΟΣ.

Βρεντήσιον . . .
Κέρκυρα ....
Πάτραι.............
Κόρινθο;*) . . .
Καλαμάκιον . .
Πειραιεύς b) . .

—Σαββάτω
Κυριακή
Κυριακή
—

— —
1 μ. μ.
5 πρ. μ.
2 μ. μ.
— —
7.30 πρ. μ.

Παρασκευή
Σαβδάτω
Κυριακή
—
Κυριακή
—

Μεσονύκτιον
2 μ. μ.
6 πρ. μ.
— —
4 μ. μ.
— —

a) Συγκοινωνία πρό; τά ατμόπλοια ανόδου ή; γραμμής Πελοπόννησου.
1,) Συγκοινωνία έν Πειραιεί τ ρος τά άτμώπλοια τά άναχωρούντα τήν αυτήν
εσπέραν διά Σύρον, ζαί διά τά; γραμμάς Θήρας καί Εύβοίκού κ ολ~ου.
*) Συγκοινωνία πρό; τά άτ Λ&πλοια τά άνα/ωρούντα εκ τού 1σ9|Λ0·3 τή;
Κορίνθου.

Σημ.
II μεταφορά τών επιβατών α '. καί β'. θέσεως καί τών
αποσκευών αύτών άπό Καλαμακίου είς Κόρινθον καί τάνάπαλιν έκτελεΐται δι’ άμαξών καί τή φροντίδι τής 'Εταιρία;.
Ή τροφή πληρόνεται ιδιαιτέρως έν τψ άτμοπλοίφ ζατα το τιμολόγιον.

Συντάκτης· Δ». I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨίΑι.

ELSTER-STR. 19.

Χαρτοπωλεϊοι · Β. ΣΙΓΙΣΜ0ΥΝΔ0Υ έν Βερολίνφ καί Λειψίφ. — Τύποες· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν Λειψίγ.

