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Η ΙΘΑΚΗ.
(Μετά είκόνος, δρα οελ. 177.)

Η τό μέσον τών Ίονίων νήσων άποτελοΰσα, 
προτελευταία δέ αύτών τό μέγεθος ’Ιθάκη, κεΐ- 
ται άνατολικώς μέν τής Κεφαλληνίας καί δυ- 
τικώς συμπλέγματος νησιδρίων, άπ’ άρχαιότητος 
ύπό το όνομα Έχινάδε; νήσοι γνωστών, σύγ- 
κειται δέ έκ τής ομωνύμου νήσου καί ετέρων 
δύο νησιδρίων Καλάμου καί Καστοΰ βορειο
ανατολικό; αύτών κειμένων, άποτελοΰσα έπαρ
χίαν έκ τεσσάρων άπαρτιζομένων δήμων 
νομώ Κεφαλληνίας ύπαγομένην.

νήσος έκλήθη Ιθάκη άπό 
υίοΰ τοΰ Πετρελάου έκ τοΰ Διό; 

δς μετά τών δύο ετέρων άδελφών

και τω

Λέγεται δτι ή 
τίνος Ίθάκου, 
καταγομένου, 
αύτοΰ Νηρίτου καί Πολύκτορος, άπο τοΰ ένός 
τών όποιων όνομάσθη τό ό’ρος Νηρίτιον, άπό δέ 
τοΰ έτέρου ό νΰν δήμος IΙολυκτορίων, έκ Κε
φαλληνίας εις τήν κραναήν νήσον μετέβησαν.

Έν τοϊς μυθικοί; χρόνοις ήτε Ιθάκη καί ό 
πολύμητος βασιλεύς αύτής Λαερτιάδης Όδυσ- 
σεύς ύπό τοΰ θείου άοιδοΰ Ομήρου έν τή Όδυσ- 
σείφ άπεθανατίσθη · έκ δέ τής έν τώ ποιήματι 
τούτω άκριβεστάτης τής νήσου περιγραφής άναμ- 
φισβητίως έςάγεται δτι ό τών ποιητών μέγιστος 
διέτρεξεν έν αύτή· ώς γνωστόν δέ ή’Ιθάκη συγ
καταλέγεται μεταξύ τών έπτά πόλεων τών περί 
τής έξοχου τιμής τής γεννήσεως τοΰ 'Ομήρου 
έριζουσών.

Άλλ’ ένώ ή ’Ιθάκη τοσούτω έν τοϊς μυθικοί; 
χρόνοις καί τή προϊστορική διέλαμψεν έποχή, 
είτα δμως, καί μάλιστα έν τή γονίμω μεγάλων 
συμβεβηκότων έποχή τών Μηδικών καί τοΰ Πε- 
λοποννησιακοΰ πολέμου, ούδόλως σχεδόν περί 
αύτής μνεία γίγνεται, καί τούνομα αυτής σπα- 
νίως καί έν παρόδιο παρά τοϊς συγγραφεΰσιν 
άπαντα· μετά πιθανότητος δμως εικάζεται δτι 
τήν τών άλλων νήσων, ίδια δέ τής έγγυτάτης 
αυτή Κεφαλληνίας, τήν τύχην ήκολούθησε. Μετά 
τον θάνατον του Μεγάλου ’Αλεξάνδρου καί τον 
ύπό τών διαδόχων αύτοΰ κατακερματισμόν τοΰ 
άπεράντου έκείνου κράτους, εις ο ύπήγετο καί 
ή Ιθάκη, ύπετάγη αύτη συν τή γείτονι Κεφαλ
ληνία τοϊς 'Ρωμαίοι; ύπό τοΰ ‘Υπάτου Φουλ
βίου τώ 188 π. X. άλωθεΐσα· είτα δ’ άπετέλεσε 
μετά τών άλλων νήσων έπαρχίαν τής εύρυτάτης 
’Ανατολικής ή Βυζαντινής αύτοκρατορίας.

Ότε ήλώθη ή Κωνσταντινούπολις ύπό τών 
Σταυροφόρων, οΐτινες προσφορότερου έκριναν 
τήν τών ομοθρήσκων ύποταγήν ή τον κατά τών 
Σαρακηνών πόλεμον, ή Ιθάκη κατά 
μενον διαμελισμον παρεχωρήθη ύπό 
θρόνον τών Κωνσταντίνων καταλαβόντο; Βαλ- 
δουΐνου Α'. τώ Φιλίππω Δουκί τής Άνδεγαυΐας 
(Anjou), δς τά έπί τής νήσου δικαιώματα αύτοΰ 
μετεβίβασε τώ Δόγη τής Ένετίας.

Μετά ταΰτα κατεστράφη παντελώς, ώς καί 
τινες άλλαι νήσοι ύπό τών ’Οθωμανών, έφ’ ικανόν 
χρόνον έρημος καί άκατοίκητος μείνασα ώς εστία 
μόνον φοβερών πειρατών τά πέρυξ λυμαινομένων 
χρησιμεύουσα · καί αύτό δέ το κλεινόν καί ιστο
ρικόν τής εύάνδρου Ιθάκης δνομα ειχεν έκλί- 
πει διά τοΰ ξενοφώνου Vai di compare άν- 
τικαταστάν, δπερ είχε δώσει τή νήσο» διερχό- 
μενο; Δαλματός τις πλοίαρχος.

Τέλος τφ 1499 μ. X. όριστικώς τή τυραν
νική έξουσία τής πανισχύρου Ένετικής Δημο
κρατίας ύπεβλήθη ύφ’ ήν διετέλεσε μέχρι τοΰ 
1797 δτε καταλυθείσης ύπό τοΰ τότε στρατηγού 
τής πρώτης Γαλλικής Δημοκρατίας Ναπολέοντος 
Βοναπάρτου τής Ένετικής Δημοκρατίας, αί Ίό- 
vtoi νήσοι προσηρτήβησαν ταΐς Γαλλικαϊς κτή- 
σεσιν. Έκδιωχθέντων δέ μετά δύο έτών παρέ- 
λευσιν τών Γάλλων ύπό τοΰ συμμαχικού τών 

τόν γενά
του τον

'Ρο'ισσων καί’Οθωμανών στόλου, οΐτινες διέμειναν 
μέχρι τοΰ 1807, διά τής έν Τιλσιτίφ (Tilsit) 
συνθήκης, έπανήλθεν ή Ιθάκη μετά τών άλλων 
νήσων ύπό τήν κυριαρχίαν τών νικηφόρων Γαλ
λικών Αετών.

Ή τής Γαλλική; κατοχής έποχή άνεξά- 
λειπτον τής άναγεννήσεω; τοΰ τής έλευθερίας 
αισθήματος καί τής τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος 
προόδου έν ταΐς νήσοις κατέλιπεν, ένώ ή λαο
μίσητο; Ένετική δεσποτεία πολοειδώς κατεπίεζε 
καί όλοτελώς σχεδόν νά καταπνίξη τά εύγενέ- 
στερα τοΰ άνθρώπου αισθήματα άπεπειράτο.

Άλλ’ ή Γαλλική κυριαρχία έπί μικρόν δυ
στυχώ; διήρκεσε, διότι ήδη ό λαμπρός τοΰ τή; 
Κορσικής ήρωος άστήρ ήρξατο ώχριών, καί τή 
26 Σεπτεμβρίου 1809 ’Αγγλικός στρατός κατέ
λαβε τήν νήσον τής έν αύτώ εύαρίθμου Γαλλικής 
φρουράς παραδούσης τό φρούριον, τέλος δέ διά 
τής έν ΓΙαρισίοις άπό 5 Χοεμβρίου 1815 συν
θήκη; ή ’Επτάνησο; άπετέλεσε ίδιον άνεξάρτητον 
κράτος συνταγματικός κυβερνώ μενον ύπό τήν 
άμεσον τής Μεγάλη; Βρετανία; προστασίαν, διαρ- 
κέσασαν μέχρι τής τελείας τών έθνικών πόθων 
πληρώσεως ήτοι τής έπ’ αίσοίοις οιωνοί; τών 
Ιονίων νήσων μετά τής μητρός Ελλάδος τή 

21 Μαίου 186-1 ένώσεως.
II νήσος Ιθάκη έχει περίμετρον 88 σταδίων, 

διασχίζεται δέ έξ όρέων, ών έπισημότερα είσί 
το Χηρίτιον καί τό Χή’ϊον, άμφότερα ύπό τοΰ 
'Ομήρου άναφερόμενα, περιλαμβάνουσα καί μι- 
κράς τινας πεδιάδας. ‘Ο τής όλης 
πληθυσμός ανέρχεται είς 16 περίπου 
ών αί 5,500 οίκοΰσι τήν πρωτεύουσαν 
λουμένην, ήτις έκτισται άμφιθεατρικώς 
τό δεξιόν καί άριστερδν μέρος έπί 
προς δέ τό μέσον έπί όροπεδίου· περικυκλοΐ 
δ’ εκατέρωθεν λιμένα βαθύν καί άσφαλέστατον, 
λιμένα Φόρκυνον ύπό τοΰ ‘Ομήρου καλούμενον

Φόρκυνος δέ τίς έστι λιμήν άλίοιο γέ
ροντας έν δήμφ Ιθάκης

έπαρχίας 
χιλιάδας, 
Βαβό κα- 
κατά μέν 
λοφίσκων

(Όδυσ. Ν. 96)

ή άλλως 'Ρεΐθρον,

Έν λιμένι 

εκ Τρ· 
ούτος,

ύπό Χηίω ύλήεντι 
(Όδυσ. Α. 186)

,οιας έπανακάμπτων 
ού τήν είσοδον λίαν 

στο-

ένθα ό Όδυσσεΰς 
άπέβη. Ό λιμήν 
στενήν ούσαν ένεκα τοΰ σχηματισμού τοΰ 
μίου αύτής ύπό δύο άπορρώγων καθ’ "Ομηρον 
ακτών έγγυτάτων άλλήλαις άποτελουμένου, κλείει 
τό ύπερκείμενον ύψηλόν όρος Νήριτον, φαίνεται 
λίμνην άποτελών ώστε ό τό πρώτον καί μάλιστα 
νύκτωρ έν τή νήσιι» άποβιβαζόμενος δυσκόλως 
άναγνωρίζει πόθεν είσήλθεν.

Έν τώ μέσω σχεδόν τού λιμένος έν δεξιά 
τώ είσερχομένφ ύπάρχει νησίδριον έπ’ δνόματι 
τοΰ Σωτήρος έφ’ ού ήν έκτισμένον λοιμοκαθαρ- 
τήριον (Lazzareto) βπερ ύπό τών Άγγλων δια- 
σκευασθέν χρησιμεύει έτι καί νΰν διά φυλακάς 
άληθώς άσφαλεΐς.

Αί τής πόλεως οίκίαι είσίν εύπρεπώς φκο- 
δομημέναι, αί οδοί άναλόγως εύρεϊαι καί κα
θαροί, ών άξιολογωτέρα ή παραλία άπό τού ένός 
σχεδόν άκρου τοΰ λιμένος μέχρι τοΰ έτέρου διή- 
κουσα· έν μέσιι» τής όδοΰ ταύτη; κεΐται καί ή 
μόνη τής πόλεως πλατεία. ’Εντός τής πόλεως 
ύπάρχουσιν ικανοί κήποι, άμα δέ τή άπ’ αύτής 
έξόδιι» άρχεται πεδιάς ύπό άμπέλων καί έλαιών 
κατάφυτος, ύπό ωραίας άμαξητής όδοΰ, τής τοΰ 
Πύρνου καλουμένης, διασχιζομένη. Έπί τοΰ 
Νηίου όρους κεΐται '/ί ώραν τής πόλεως άπέ- 
χον, μικρόν χωρίον Πέρα ή έπάνω Χωρίον κα
λούμενον οΰ άνωθεν κεΐται δάσος, αύθεντικός 
Λόγγος καλούμενον.

Ή άρχαία τή; νήσου πρωτεύουσα, Άλαλ- 
κομεναί καλουμένη, έκειτο περί τούς πρόποδας 
τοΰ νΰν Αϊτού καλουμένου όρους, έπί τής κο
ρυφής τοΰ οποίου κατά πάσαν πιθανότητα τά 
τοΰ πολυτρόπου Όδυσσέως έκειντο δώματα, ά 
έν τή ’Οδύσσεια ιός μεγαλόπρεπός φκοδομημένα 
άναφέρονται.

Έν τή θέσει 
μέν τόν προπόόων έν

■αυτή έγένοντο άνασκαφαι 
έτει 1811—14 ύπό

πλοιάρχου Γουϊτέρου, διάφορα άγαλμάτια 
άνακαλύψαντος, ί 

τής
μίσματα, ψέλλια κ, 
έπιβεβαιοΰται ή 

έπί δέ

„ έξ

έπι 
τοΰ 
νο- 

τ. ανακα/.υφαντος, ες ού 
αύτόθε ΰπαρξις τής αρχαίας 

πόλεως- έπι δέ τής κλιτύος τοΰ βουνοΰ ήρξατο 
άνασκαφών δ Κ. Έρ. Σχλίεμαν τώ 1879, διά
φορα κυκλώπεια τείχη άνακαλύψας άποτελοΰντα 
'ίσως τους έξωτερικούς περιβόλους τοΰ μεγάρου 
τοΰ Όδυσσέως. Δυστυχώς ό κ. Σχλίεμαν μι
κρόν έν Ιθάκη διέτριύε τό τών άνασκαφών έργον 
ήμιτελές καταλιπών δι’ έλπίδος όμως έχομεν 
δτι έν καιρό εύθέτψ έπανερχόμενος θέλει συνε
χίσει το άρξάμενον σπουδαίου έργον, δπερ θέλει 
ίσως διαχύσει φώς είς πολλά έτι σκοτεινά τής 
Ομηρικής έποποιΐας.

'0 περί τά 1819 τήν ’Ιθάκην έπισκεφΟεις 
άείμνηστος φιλέλλην Κόμης Γύλφορδ έσκόπει 
ν’ άνεγείρη έν λαμπρά θέσει τής πρωτευούσης 
Βαθύος, Χωραφάκια καλουμένης, τήν Ίόνιον 
Άκαδήμειαν έκ του ιστορικού βεβαίως τής νήσου 
όνόματο; παρακινηθείς· ό δ’ έπί τούτω τών 
κατοίκων ένθουσιασμός ήν άπερίγραπτο 
συνεισέφερον ύπέρ τάς έαυτών δυνάμεις 
πραγματοποίησιν τής ιδέας αύτοΰ ταύτης, 
δυστυχώ; ή 
ζήλια έματαίωσε τούς εύγενεΐ; 
φιλέλληνο.

Αί τή 
γειοι, 

πάντες 
προς 

άλλά 
τών άλλων μεγάλων νήσων άντι- 

τοΰ αοιδίμου
■θ—

•θ 
ώς ή Λεύκη

σκοπούς.
νήσου έξοχαί, ών άλλαι μέν μεσό- 

ό Σταυρός, ή Έξωγή, τώ 
δήμο» Πολυκτορίων υπαγόμενοι καί ή Άνωγή 

άλλαι δέ παράλιαι ώς αί 
καί το Κιόνιον, πρωτεύουσα τοΰ τών 

είσίν άρκούντως ρωμαντικαί 
άμπέλων 
δι’ άμα-

τώ τών Νηριτίων. 
Φρίκαι 
Νηριτίων Δήμου, 
καί σχεδόν άπασαι έξ έλαιώνων καί 
κατάφυτοι ένούμεναι μετά τοΰ Βαθύος 
ξητών οδών.

Έκ τών άφθονων ύδάτων, τών έν 
ύπαρχόντων, άναφέρομεν ώ 
σημασίαν έχουσαν τήν πρός άνατολάς 
λεως είς άπόστασιν 1 >/2 ώρας άπ’ αύτής κει- 
μένην Πηγήν Άρέθουσαν ή πηγήν Κόρακος κα- 
λουμένην, ώς καί ό Όμηρος μνείαν ποιείται· 

παρ’ Κόρακος πέτρη έπί τε κρήνη Άρεθούση 
(Όδυσ. X. 407)

έν τή πηγή ταύτη, ή σήμερον ένεκα τής άπο- 
στάσεως σχεδόν μόνον πρός ποτισμόν θρεμμάτων 
χρησιμεύει, φαίνονται έγκεχαραγμένα πλεϊστα 
δνόματα έπισκεψαμένων αύτήν περιηγητών.

Έν δέ τώ χωρίο» Έξωγή ύπάρχει έτέρα 
πηγή Μελάνυθρο; καλουμένου ύπό μέλαν μεταλ
λικόν άναβλύζουσα ύδωρ, είς ήν κατέρχονται οί 
όδρευόμενοι διά κλίμακος λίθινης.

Πρός το δυτικόν μέρος τοΰ ύπερκειμένου τή 
πόλει όρους Νηίου εύρηται Άντρο·» πλήρες στα- 
λακτικών, Σπήλαιον τών Νυμφών καλούμενον, 
έχον βάθος ικανόν, καί κατά τινας μετά τής 
θαλάσσης συνεχόμενον· τό σπήλαιον τούτο κατ’ 
έτος πολλοί επισκέπτονται περιηγηταί καί είς 
αύτό ύπό κηρίων φωτιζόμενοι κατέρχονται, άλλ’ 
ούδείς έτι μέχρι τοΰ έτέρου αύτοΰ άκρου άφί- 
κετο· καθ’ Όμηρον (Όδυσ. Ν. 104) κατοικούν 
έν αύτώ Νηϊάδες Νύμφαι. Πλησίον τοΰ σπη
λαίου ύπάρχει πηγή έξ ής ρέει διαυγέστατον 
εύγευστότατον κ’ έλαφρόν ύδωρ, καλείται δέ Πα- 
γανόν ή πηγή τού Άγιου Σπυρίδωνος. Έπί 
τής Αγγλικής προστασίας τό ώραΐον τούτο ύδωρ 

τη νήσιμ 
μάλλον Ιστορικήν 

^ς πό- 
ή;

μετωχετεύθη είς τήν πόλιν, δυστυχώς όμως οί 
σωλήνες γενόμενοι πήλινοι κατεστράφησαν · έλ- 
πίζομεν έν τούτοις ότι μετ’ ού πολύ μετοχε- 
τευθήσεται πάλιν διά σιδηρών σωλήνων.

Έν τή Έξωγή παρά τή πηγή Μελανύθρω 
ύπάρχουσιν έρείπια άρχαιοτάτου οικοδομήματος, 
κατά παράδοσιν ύπό τών κατοίκων σχολεϊον τοΰ 
'Ομήρου καλούμενον.

Πλήν τοΰ ήδη μνημονευθέντος λιμένος τής 
πόλεως, ύπάρχουσι καί πολλοί άλλοι άσφαλεΐς 
λιμένες, ώς ό τοΰ Σκήνου τών Δεξιών, τών Φρι
κών, τοΰ Κιονίου καί ό έναντι τοΰ αίγιαλοΰ τής 
Κεφαλληνίας Όπίσω ’Αετό; καλούμενος.

Ίο κλίμα τής ’Ιθάκη; είναι λίαν εύκραές 
καί έπομένω; ύγιεινόν μάλιστα τό θέρος· τού
του δ’ ένεκα όλίγην ποσότητα προϊόντων πα
ράγει άλλ’ όσα παράγει είσίν εύγευστα λίαν καί 
καλής ποιότητος. Ίο κυριώτερον τή; νήσου 
ποοϊον είναι ό οίνο; ού ή ποιότη;, τοΰ παρα- 
γομένου μάλιστα έκ τή; παρά τή πόλει πεδιάδο;, 
είναι άρίστη διά τε τήν γεΰσιν καί το έν αύτώ 
περιεχόμενο·» πνεύμα έφ’ ω καί ύπό των ιατρών 
<ό; τονωτικόν λίαν τοϊ; άναρρωνύουσι συνιστάται. 
Μετά, τον οίνον άξιολογώτερον προϊόν το έλαιον 
ού ή έξαγωγή είς 12—15,000 βαρελίων άνέρ- 
χεται. ‘Η τή; Κορινθιακής σταφίδος, ής καλήν 
ποιότητα παράγει τό χωρίον Λεύκη, άπό τίνος 
έπαισθητώς ήλαττώθη, διότι οί κάτοικοι ήρξαντο 
μεταφυτεύοντας αύτήν είς άμπέλους διά τό ύπερ- 
βάλλον τής τιμής τού οίνου. Τέλος έλαχίστην 
ποσότητα δημητριακών καρπών παράγει.

"Ενεκα τής τοΰ έδάφους άφορίας οί κάτοικοι 
πρό πολλοΰ χρόνου έπεδόθησαν είς τήν ναυτι
λίαν, έν η σπουδαίο»; οιεκρίθησαν καί διακρί- 
νονται, ούκ ολίγα δέ κέκτηνται πλοία ιστιοφόρα 
τε καί ατμόπλοια εί καί άπό τή; τοΰ τά μάλ
λον άπομεμακρυσμένα τής γής μέρη άλλήλοι; 
προσεγγίσαντο; ατμού έφευρέσεως ικανός ό τών 
ιστιοφόρων άριθμός ήλαττώθη. Έπίσης καί έν 
τώ έμπορίο» εύδοκιμοΰσι λίαν πλεΐστοι έν τή 
άλλοδαπή πλουτούντες είτα δέ έπανερχόμενοι, 
φιλοτίμως πάνυ φερόμενοι, όπως άποκαταστα- 
θώσιν έν τή φίλη πατρίδη κατά μίμησιν τού 
Όδυσσέως δς καί καπνόν άποθρώσκοντα έκ τής 
γής αύτοΰ έπιθύμει νά ίδη (Όδ. Α. 58).

Ούχ’ ήττον όμως καί τά γράμματα μετά 
τής αύτής έπιμελείας καλλιεργοΰσιν, ώ; έξάγεται 
δ’ έκ τής έσχάτω; δημοσιευθείσης Στατιστικής 
τοΰ ύπουργείου τή; Δημοσία; Έκπαιδεύσεως, ή 
’Ιθάκη ώς πρός μέν τόν άριθμον τών έγγραμ- 
μάτων άνδρών κατέχει τήν δευτέραν θέσιν, ώς 
πρός δέ τόν τών γυναικών τήν τετάρτην τάξιν, 
πλεονεκτούσα ουτω πολλών άλλων μειζόνων 
έπαρχιών.

Καί άνδρας δέ πλείστους περιφανείς έν τε 
τώ κλήρω, τοϊς γράμμασι καί ταΐς έπιστήμαις, 
ού μόνον έν τή άρχαιότητι, άλλά καί έν τοϊς 
καθ’ ήμάς χρόνοις άνέδειξεν, ών άρκούμεθα νά 
μνημονεύσωμεν ένταύθα τοΰ άοιδίμου Μητροπο
λίτου Άγχιάλου Εύγενίου Καραβία τού άπαγ- 
χονισθέντος τή Κυριακή τοΰ Πάσχα 1821 μετά 
τοΰ έθνομάρτυρος Πατριάρχου Γρηγορίου Ε'. τών 
δύο πρώτων Διευθυντών τή; τοσούτους άγλαού; 
καρπούς, έν οίς καί ό πολύς Αδαμάντιος Κο- 
ραής, παραγαγούσης έν Σμύρνη Εύαγγελικής 
Σχολής ’Ιεροθέου Δενδρινοΰ καί Χρυσάνθου Κα- 
ραβία, τοΰ Δωροθέου Βλησμά έξοχου ίεροκήρυκος 
τής έν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης Εκκλησίας 
καί τέλος τοΰ έκατοντάρχου τοΰ ιερού λόχου 
Σπυρίδωνος Δρακούλη τοΰ μετά πολλών άλλων 
Ιθακήσιων ήρωϊκώς πεσόντος έν Δραγατσανίφ.

Κατά τον ύπέρ άνεξαρτησίας τής ‘Ελλάδος 
άγώνα ή Ιθάκη ούδόλως παρέλιπε τήν ύπέρ τής 
άναξιοπαθούσης αύτής Μητρός συνεισφοράν τοΰ 
οβολού αύτής· έφ’ ω ού μόνον άνδρας άπέστειλεν 

όπως ύπέρ αύτής μαχήσωνται άλλά καί λίαν 
φιλόξενος έδείχθη τοϊς τάς κακοποιήσεις φεύ- 
γουσιν, έν τοϊς κόλποι; αύτή; δεχομένη παρά 
τήν ρητήν τή; ’Αγγλικής προστασίας διαταγήν, 
μάλιστα είς τό νησίδριον Κάλαμο; όπου περί 
τάς 60,000 κατέφυγον.

Οί ’Ιθακήσιοι διακρίνονται έπί δξυδερκία, 
πρακτικό πνεύματι καί άκρα φιλοπονία. Αί 
γυναίκες συν τώ κάλλει ένούσιν έαυταΐς τήν σύ- 
νεσιν καί τήν οικιακήν οικονομίαν. Έν γένει 
όμως μετέχουσιν ούκ ολίγον τοΰ ιδία τόν άρ- 
χαϊον τή; νήσου βασιλέα χαρακτηρίζοντο; πολυ
τρόπου καί πολυμηχάνου.

Έν Ιθάκη κατά Σεπτΐαίριον 1883.

ΠΕΡΙ ΤΠΣ 1ΧΔ0Ε1Ρ2ΓΙΑΙΚΠΣ
Η

IΝΔ<)ΓΕΡΜΑΝΙΚΠΣ ΟIΚ01’ΕΝΕΙΑΣ.
(Μέρος Β'.

ΊΙ ιδέα κοινής πολιτείας, πατρίδος ή έθνι- 
κότητος φαίνεται ότι δέν ήτο γνωστή παρά τοΐ; 
πρώτοι; Άρίοι;, άλλ’ ότι ούτοι έζων μάλλον 
ύποδιηρημένοι εί; κοινότητα;, γένη καί φατρίας, 
αΐτινες πάλιν ύποδιηρούντο είς οικογένειας. "Εκα
στον γένος έκέκτητο κοινά; τινα; γαία;, ά; τινας 
ένέμοντο, άπό κοινού καί διαδοχικός, αί αύταί 
φατρία·., αί αύταί οίκογένειαι. Οπωςδήποτε 
φαίνεται ότι ύπήρχον διατάξεις τινέ; περί τήν 
νομήν καί τήν κτηνοτροφίαν έν τή πολια ταύτη 
έποχή. Έπί κεφαλής έκάστη; οικογένεια; ιστατο 
ό πατήρ, Σανσκριτιστί patar έκ τή; pa,
σημαινούσης προστατεύει·», βοηθεΐν· σημαίνει 
λοιπόν ή λέξις patar, πατήρ, pater λατινιστί, 
pitar παρά τοϊς Βακτριανοΐ;, padar παρά τοϊς 
νέοις ΙΙέρσαις, παρά Γότθοι; καί Γερμανοί; fa- 
dar, vatar, vater, παρά Σκανδηναυοΐς fadliir, 
κυρίως τον προστάτην. ΊΙ δέ έφάπλωσις τής 
λέξεως είς άπαντα τά ίνδογερμανικά ιδιώματα 
■υποδεικνύει ήμΐν τήν σημασίαν, ήν είχε·» ό πατήρ 
ώς προστάτη; καί πατρίαρχος παρά τοϊς πρώ
τοι; Άρίοις, ένώ τά έκ τής ρίζης gan = γέν
ναν, ώς τό Σανσκριτικόν g a nit ar, τό έλληνικόν 
καί λατινικόν γεννήτωρ (genitor), τό ιρλαν
δικόν geinteoir, άπαντώσιν ήττον συχνός · 
πρός δέ έν ταΐς πλείσταις γλώσσα·.; παρατη- 
ρεΐται ή τής σημασίας διαφορά, έν τοϊς ίεροΐς 
μάλιστα όμνοις τής Βέδα; τό αύτό πρόσωπον 
προσαγορεύεται ώς pitar "προστάτης, τροφεύς”, 
καί ganitar "γεννήτωρ” έν άντιδιαστολή ■ έν 
δέ τοΐς ‘Κωμαϊκοϊς νόμοι;, ώς γνωστόν, pater
familias δέν σημαίνει άναγκαίως έγγαμον οικο
γενειάρχην, άλ]· τον άρχηγόν μιας οικο
γένειας· παρά οέ τοΐς Άρίοις οί δούλοι έκάλουν 
τους Κυρίους αύτών Πατέρας, ήγοΰν Προστάτας. 
Έκ τής ύπεροχής ταύτης τοΰ πατρός ύπό τήν 
εύρυτέραν τή; λέξεως έννοιαν έξηγεΐται καί τό 
γεγονός, διατί οί πρώτοι Άριοι έδιδον μεγαλει- 
τέραν σημασίαν εί; τήν έκ πατρός ή έκ μητρός 
συγγένειαν, ώς τούτο δηλοΰται διά τών λέξεων 
patarva καί bhratarva, τής μέν σημαινούσης 
τόν έκ πατρός θειον, ήτοι τον άδελφόν τοΰ πα
τρός, τής δέ τόν υιόν τοΰ άδελφοΰ τοΰ πατρός, 
ένφ όροι πρός δήλωσιν τοΰ αύτοΰ βαθμού συγ
γένειας μητρόθεν δέν ύπάρχουσιν. Ούχ ήττον 
ή μήτηρ φυσικό τώ λόγο» έκέκτητο σημασίαν 
τινά έν τή οικογένεια, άλλ’ ή σημασία αΰτη 
περιωρίζετο μόνον έν τή οικογένεια, ούδόλως 
έπιδρώσα έπί τοΰ έξωτερικοϋ καί κοινωνικού 
βίου, ώς τούτο δηλοΰται έκ τής σημασίας τής 
λέξεως matar Σανσκριτιστί, σημαινούσης τήν 
τεκνογόνον ή παιδοποιεΐν δυναμένην έκ τής ρίζης 
ma ■= τεκνοποιεΐν, παιδοποιεΐν ή λέξις εΰρηται 

εν

έπίσης ώς ή προηγουμένη είς άπαντα; τούς ίν- 
δογερμανικού; κλάδου;. Matar έν τή Ζενδική 
καί Σανσκριτική, μήτηρ καί mater, έν τή 
‘Ελληνική καί Λατινική, madar έν τή νέα 
Περσική, mfitter καί mutter έν τή άρχαία 
καί νέα Γερμανική, modliir έν τή Σκανδι- 
ναυϊκή· έν δέ τή άρχαία Βουλγαρική εύρίσκεται 
ή λέξις mati, διασωθεϊσα καί έν τή ‘Ρωσσική, 

ή τών Λιθουανών mote, καί τέλο; έν τή
άρχαία ’Ιρλανδική mathri.

Φαίνεται ότι καί ό γάμος παρά τοϊς πρώτοι; 
’Αρίοις έξήσκει σπουδαία·» έπιρροήν, καί άνε- 
φύοντο έξ αύτοΰ νέσι συγγένειας δεσμοί. Συνι- 
στατο δέ παρ’ αύτοΐς ό γάμος έκ τριών άπ’ άλ- 
λήλων άρκούντως διακεκριμένων όρων α'.) ή 
είς γάμον είσερχομένη κόρη έπαυε πλέον προ- 
στατευομένη ύπό τοΰ τέως αύτής patar. καί 
ύπέκυπτεν ύπό

νέα νά φ'_ 
άλλαις δήλα δή 
καί νΰν, ή προίξ. 
εινε κληρονομιά

οικογένειας,
ή νέα νά φέρη τώ νυμφ 

λέ

;οϋτο> 
είς
y.;
έχουσα μετά τών τέως συγγενών της, 
θάνατον τών όποιων ούδέν έκέκτητο κληρονο
μικόν δικαίωμα, ώς καί ούτοι έν περιπτώσει 
θανάτου αύτής τάνάπαλιν. ‘Υπό τόν άρχηγόν 
τής οικογένεια; ύπέκειντο τά τέκνα (putra 
σανσκρ. καί puer λατιν. τής αύτής ρίζης). Αί 

παιδίσκαι ιδιαίτερον είχον έργον, το βουκολεΐν 
. ιδία τό άμέλγειν τάς βοΰς, ώς τούτο ύπεμ- 

ή λέξις θυγάτηρ, σανσκρ. duhitar, 
τή άρχαία Γερμα- 

:ό 
έκ τής

τοΰ τέως αύτής
:ή·» δικαιοδοσίαν τοΰ άρχηγοΰ 
έν ή είσήρχετο· β'.) ώφειλεν 

φίφ γαμήλια δώρα, έν 
ίξεσιν ύπήρχε καί τότε, ώς 
Ωστε ώς βλέπομε·» τό κακόν 

τή; ίνοοευρωπαϊκής ήμών κα- 
αγωγής· διό δέν πρέπει νά δυσφορώμεν έπί 

ι· γ'.) ή νεαρά σύζυγος άφιεροΰτο πλέον 
τάς θεότητας καί τά; σκιά; τών προγόνων 
νέας αύτής οικογένειας, ούδέν πλέον κοινόν 

-’· —'ί τέως συγγενών της, μετά τόν 
τών όποιων ούδέν

!.....  '·' καί ούτοι έν
Ύπό · 

ι τά 
:ής αύτή; 

δέ παιδίσκαι ιδιαίτερον είχον έργον, ι 
καί ιδία τό άμέλγειν τάς βοΰς, ώς 
φαίνει ή λέξις θυγάτηρ, 
έν τή Ζενδική d ugh ar, έν 
νική tohtar, τό Λιθουανικόν dukte καί 
άρχαΐον Βουλγαρικόν dushti, άπαντα 
ρίζης dull = βδάλλειν, άμέλγειν.

Άλλά ποια τι; ήν ή ύλική κατάστασις καί 
εύημερία τών πρώτων τούτων Άρίων; Κατά 
πάσαν πιθανότητα ώς έκ της διαδόσεως τών 
λέξεων είς άπαντα σχεδόν τά ίνδογερμανικά 
ιδιώματα συμπεραίνεται, εύρίσκοντο ούτοι έν τώ 
σταδίω τής μεταβάσεως άπό τοΰ ποιμενικοΰ είς 
τόν γεωργικόν βίον. ΊΙ δέ βοΰς πρωταγωνιστούσα 
έν τή μυθολογία τών ’Αρίων ύποδείκνυσιν ήμΐν, 
ώ; τοΰτο συνήθως έν τή άρχική καταστάσει των 
λαών συμβαίνει 
προηγηθή 
ή πρώτη πηγή πλούτου 
τίνος άρχεγόνου θέματος 
άπλουστέρου τύπου gu,
------ ---- „Λ

, ότι ό ποιμενικός βίος είχε 
τοΰ γεωργικού, καί δτι παρ’ Άρίοις 

ήν τό βουκόλιον ”Έκ 
gava ή μάλλον έκ τοΰ 
οί μέν Ινδοί έσχημά

τισαν τον τύπον go, οί δέ Βάκτριοι τόν τύπον 
gao, οί Γερμανοί Κίΐ, οί ‘Έλληνες καί Λα
τίνοι κατά συνήθη φθογγικήν συναλλαγήν τούς 
τύπους βοΰς, bos, καί ούτως έφεξής. Διά τόν 
αύτόν λόγον συμπεραίνομεν ότι οί πρώτοι νΑριοι 
ού μόνον έγνώριζον, άλλά καί έν χρήσει είχον 
τόν ίππον, ού τίνος ό Αιολικός τύπος ίκκος 
άντί τοΰ ΐκ/ος, λατινιστί equus, ίρλανδιστί 
each, λιθουανικός aszwii (= φορβάς), σανσκρ. 
a^va-S καί Ζενδιστί a^po, απαντες έκ τοΰ 
πρώτου ίνδογερμανικοΰ τύπου akva, τοΰ ση
μαίνοντος ώκύς, σανσκρ. aku, Ζενδιστί a§u, 
κατ’ άντονομασίαν προελθόντες, ώς τό κατ’ έξο- 
χήν δηλονότι ώκύπουν τών ημέρων ζώων ση
μαίνοντος. Πρός δέ τούτοις αί κοιναί λέξεις 
όχος καί διά τοΰ / Λόχος, τό λατιν. vehi- 
culum, τό άρχαΐον Γερμανικόν wagan, τό λει
τουργικόν Σλαβικόν vozu, άπαντα έκ τής ρίζης 
vah (vah-a-mi σανσκρ. = δχέομαι) προσεπιβε- 
βαιοΰσι τά είρημένα.

Τή αύτή άναλογία χρώμενοι συμπεραίνομεν
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οτι οΐ πρώτοι Άριοι είχον κύνας, πρόβατα, αίγας 
ώς καί τινα τών κατοικίδιων πτηνών, οίον χή
νας, σανσκρ. liasas, λατιν. anser, γερμ. gans, 
και έν τή λειτουργική σλαβική gasi· πρδς δέ 
και άλεκτρυόνας και όρνιθας, άν και τά τελευ
ταία ταΰτα πολύ βραδύτερον μετεφέρθησαν εις 
τήν 'Εσπερίαν, έν ω ό άλέκτωρ παρά τοΐς άρ- 
χαίοις Ίνδοΐς ήν δρνις ιερός.

Εΐπομεν ήδη ανωτέρω δτι οί πρώτοι Άριοι 
εζων κατά γένη καί «ατριας ■ άν δέ καί δέν 
ωζουν είς πόλεις μεγάλας καί πολυανθρώπους, 
ούχ ήττον πολλαί οίκογένειαι συνεβίουν έν τω 
αύτω ύπδ ενα αρχηγέτην. 'Η συμβίωσι; αυτή 
έζ.δηλοΰται διά τής λέςεως vik, σημαινούσης 
άρχικώς "κοινότητας” ή "χωρία”, καί ήν δια
τήρησαν τδ ζενδικδν νϊς, τδ λατιν. vicus, τδ 
άρχαΐον βουλγαρ. vesi, τό αγγλοσαξονικόν wic, 
τδ άρχαΐον γερμ. wich, τδ Άρμορικ.δν gwik, 
και τδ ’Ιρλανδικόν fie 11, έν ω τδ Σανσκριτικόν 
vega καί νΐς, ώς καί τδ Ελληνικόν οίκος 
(/οίκος) διετήρησαν μόνον τήν στενωτέραν ση
μασίαν, οίκημα, κατοικία.

'Ότι οί πρώτοι Άριοι έπεδίδοντο είς τήν 
κτηνοτροφίαν έδηλώθη ανωτέρω άρκούντως. Δια 
τούς αύτούς λόγου; συμπεραίνεται δτι έγνώριζον 
τήν χρήσιν τοΰ άροτρου (aratram σανσκρ. ara- 
trum λατιν., arathar ίρλανδ.) καί τοΰ ζυγού 
(jug-a-m σανσκρ., juguurn λατιν., juk γοτ- 
θιστί, jo ell έν τή νέα Γερμανική)· δτι είχον 
πρδς τούτοι; καί έργασίμου; καί άροσίμους άγρούς 
(agra-s σανσκρ., ager (agro) λατ., akr-s j! 
γοτθιστί, καί Acker έν τή νέα Γερμανική). 
Άλλά ποιους τών δημητριακών καρπών έκαλ- 
λιέργουν δέν δυνάμεθα νά είπωμεν μετά θετι- 
κότητος. Φαίνεται δέ δτι καί έν τή μεταλ
λουργία δέν ήσαν δλως άδαήμονες οί πρώτοι 
Άριοι καί δτι έγνώριζον τήν χρήσιν καί κατερ
γασίαν τινών ορυκτών καί μάλιστα τοΰ ορει
χάλκου καί άργύρου (ragatam σανσκρ., ar
gentum λατιν., arag-eto-m έν τή Όσκική, 
arget έν τή άρχαΐα Ιρλανδική, άπαντα έκ τής 
ρίζης rag, rag-a-mi σανσκρ. σημαινούσης 
στίλβειν, λάμπειν.

Μετά τά δλίγα ταΰτα περί τής υλικής κατα
στάσεις; καί ευημερία; τών προγόνων τής ίνδο- 
γερμανικής φυλής έναπολείπεται ήμΐν νά είπωμεν 
καί δλίγα τινά περί τής μυθολογίας καί τοΰ 
θρησκεύματος αύτών. 'Ότι θρησκεία τών πρώ
των Άρίων ήν ό πολυθεϊσμός, τοΰτο ούδεμιάς 
έπιδεκτικόν είνε άμφιβολίας- άλλ’ έπίσης βέβαιον 
είνε δτι οί πρώτοι Άριοι είχον ήδη διέλθει τήν 
φάσιν τοΰ Φετιχισμοΰ, τοΰ κατωτάτου δήλα 
δή έκείνου βαθμού τής είδωλολατρείας, καθ’ δν 
οί άνθρωποι άπαντα τά φαινόμενα καί τά πέριξ 
αύτών δντα, έμψυχά τε καί άψυχα, έθεώρουν ,' 
ώς έχοντα, ώς αύτδς ό άνθρωπος, βούλησιν καί 
αισθησιν. ’Επί κεφαλής τοΰ θρησκεύματος τών 
Άρίων ΐστανται ό Ούρανδς καί ή Γή. Ό Ου
ρανός, ή άκριβέστερον είπεΐν ό Θεός τοΰ ούρανοΰ 
Djaus ύπήρξεν, ώς φαίνεται, ό μέγας τών 
Άρίων θεός, ώς βραδύτερον παρ’ "Ελλησι καί 
‘Ρωμαίοι; δ Ζεύς, Joins, άντί τοΰ Dyovis, ό 
πατήρ καί κυρίαρχος συμπάσης τής κτίσεως, 
Dyaus pi tar, Dies pater, καί Jupiter 
καί όμβρικώς Jupater, Ζευς-Πατήρ, άντί 
Dyupiter. Οί Γερμανικοί λαοί διετήρη- 
σαν τήν άνάμνησιν τοΰ θεού τούτου, ώς φαί
νεται έκ τοΰ γοτθικού Tius, τοΰ αγγλοσαξονικού 
Τίω, τοΰ σκανδηναυϊκοΰ Tyr καί τοΰ άρχαίου 
γερμανικού Zio ή Ziu. 'Η δέ λατρεία τής 
μητρδς Γής άπαντφ έπίσης παρ’ άπασι τοΐς ίνδο- 
ευρωπαϊκοΐς λαοΐς, άν καί ή δνομασία ένταΰθα 
διαφέρη κατά τάς διαφόρους ιδιότητας, ας 
έκαστος λαός κατ’ εξοχήν άπέδιδε τή θεά. 
Prthivi-matar παο’ Ίνδοΐς, Δημήτηρ (ίσως 

άντί Γή-μήτηρ) παρ’ "Ελλησι, mater ops παρά 
Λατίνοις, Nerthus παρά Γερμανοί;. Άλλά 
τδ ιδίως χαρακτηρίζον τδ θρήσκευμα τών προ
γόνων τής ίνδογερμανικής φυλής είνε ή ύπεροχή 
τοΰ θεού τοΰ κεραυνού καί τών άνέμων· ούτως 
ό Indra ή Pardjanya παρ’ Ίνδοΐς, ό Per- 
oun παρά τοΐς Σλάβοι;, ό Perkunas παρά 
Ληθουανοΐ;, δ Tlior zaiDonnar -αρά Σκαν- 
δηναυοΐς καί Γερμανοί;, καί ό τών Ελλήνων 
καί'Ρωμαίων Ζεύς, Jupiter, είσίν οί ύπερέ- 
χοντες δλων τών άλλων θεών έν ταΐς μυθολο- 
γίαις τών έθνών τούτων, οί άρχοντες έπί τοΰ 
κόσμου, καί τοΰ; έχθροΰς αύτών κατατροπούντε; 
διά τοΰ φοβερού αύτών δπλου, τοΰ κεραυνού. 
ΊΙ δέ εύπλαστο; καί πλούσια Ελληνική γλώσσα 
πόσα; δέν έχορήγησε τή ελληνική Μυθολογία 
ονομασία;, δπως χαρακτηρίση τόν πατέρα καί 
άναζτα τών θεών, ώ; θεόν τής άστραπή; καί 
τοΰ κεραυνού, τδν αίθέρι ναίοντα, άστερο- 
πετή. άργικέραυνον καί τερπικέραυνον 
Δία, τόν δ μ ο ρ ι ο ν, ν ε φ ε λ η γ ε ρ έ τ η ν καί έ ρ ί γ
δούπον πόσιν "II ρης;

Δέν είνε τοΰ παρόντος νά παρακολουθήσωμεν 
έν τοΐς καθ’ εκαστα τά αποτελέσματα καί τάς 
ανακαλύψεις τής νέα; ταύτη; έπιστήμης, τής 
συγκριτικής λεγομένη; Μυθολογία;· διό καί δια- 
κόπτομεν ένταΰθα τδν μίτον έπιφυλασσόμενοι 
άλλοτε νά παράσχωμεν τερπνόν τοΐς φίλοι; τού 
Εσπέρου ανάγνωσμα έπί τοΰ θέματος τούτου, 

δτε αί έργασίαι ήμών θέλουσι τδ έπιτρέψει.
Έν Κερκόρα.

(Κατά τάς διακοπάς τοϋ 1883.)

Νικόλαο; Δ ό σ ι ο ;.
Δ. Φ.

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ.
'Γπό Ιωακείμ Παυλίδου.

(Μετά εικόνας, οοα σελ. 181.)

Μικρό; τόν όγκον είναι ό είς τάς άμμου; 
τών Ινδιών άνασκαλευόμενο; άοάμα;, όλιγοστδς 
ό έκ τών έγκάτων τή; γής άναθρώσκων χρυσό; 
άλλά μετά φθόνου προσβλέπουσιν οί ύπερηφάνως 
έπί τή; γή; σωρευόμενοι λίθοι, μετά φθόνου τά 
ύπό τδ βάρο; τών στρωμάτων αύτής γογγύζοντα 
μέταλλα, τά δύω πολύτιμα σώματα στίλβοντα 
περί το μέτωπο·/ βασιλέων καί μεγιστάνων. Μι
κρά καί βραχώδης τό παράπαν είναι ή γή τή; 
Ελλάδος, δλιγοστή ή τδ παράδοξον τούτο όνομα 
φέρουσα χώρα· άλλά μετ’ άγάπης καί τιμής, 
άλλά μετά φθόνου προσεΐδον πολλάκις τήν μι
κρόν καί δλιγοστήν ταύτην χώραν τά πολλά 
καί μεγάλα περί αύτήν έθνη τής γής. 'Η Ελ
λά; έδημιούργησε θεούς, οΐτινες όχι μόνον ύπέρ 
τά χίλια έτη διηύθυναν τά; τύχα; τών δύω 
έπισημοτέρων έθνών τή; άρχαιότητος, άλλά καί 
μετά τήν πτώσιν τού Όλυμπου των, καί σήμερον 
ετι, ζώσι καί πανταχού κυριεύουσιν, ώς άστρα 
μέν έν τω ούρανω τό όνομα αύτών δανείζοντες 
είς άμετρήτους κόσμους, ώς τύποι δέ μεγαλεΐοι 
καί άφθαστοι έν τή τελειότητι καί άρμονία, ώς 
άλληγορική έκφρασις βαθείας φιλοσοφίας, έν τε 
τή έπιστήμη καί τέχνη. 'Η Ελλάς έγέννησεν 
ήρωας, οΐτινες έκαθάρισαν τήν γήν άπδ τεράτων 
καί κακοποιών θηρίων καί άνθρώπων, οΐτινες 
έστησαν τά πρώτα θεμέλια τής κοινωνίας καί 
τών πολιτειών, οΐτινες είσήγαγον είς τους λαούς 
τά σπέρματα τής τέχνης καί τής έπιστήμης. 
'Η 'Ελλάς έπί πάσι διά τοΰ έξ άμφοτέρων τού
των, θεών τε καί ηρώων, καταγομένου λαού της 
έπλήρωσε τδν κόσμον θαυμάτων καί έκπλήςεως. 
Τών δέ θεών καί ηρώων της, τών δέ μεγάλων 
καί περιφανών πράξεων τού λαού της έγνώρισεν 
αύτη άνεξίτηλα καί αιωνίως λαλοΰντα νά στήση 

μνημεία. Είτε είς Πεντελικόν μάρμαρον ζωήν 
και κινησιν παρέχουσα, είτε διά ρεόντων χρω
μάτων έπί τών τοιχών τών στοών τη; ζώντα 
καί ένεργοΰντα άναγράφουσα πρόσωπα, είτε πολλω 
μάλλον έπί λεπτή; περγαμηνής τό αεικίνητον 
καί ζωογόνο·/ αύτή; πνεύμα ένστάζουσα, έγνώρισε 
νά σώση τό μεγαλεϊον καί τήν δόξαν της ή 'Ελ
λάς. Είς μάτην έκυλίσθησαν ύπέρ τήν μικράν 
χώραν αιώνες καταστροφής καί δυστυχημάτων, 
εί; μάτην κατέρρευσαν οί ναοί, συνετρίβησαν τά 
άγάλματα, άπεσβέσθησαν καί ώς κόνις έξηνεμώ- 
θησαν αί βαφαί, είς μάτην αί περγαμηναί έκά- 
ησαν. I ά περιτρίμματα τών μαρμάρων μετά 
δακρύων συλλέγει καί σιγκολλα ό άρχαιολογών 
κόσμος, καί έκ λεπτοτάτης γραμμής έπί τεθραυ- 
σμένου άγγείου ή απηρχαιωμένου τοίχου προσ
παθεί δλόκληρον ιστορίαν νά έξαγάγη, αί δέ 
σωζόμεναι περγαμηναί, φώς έπί τοΰ ολου έπι- 
χέουσαι, τοσοΰτον βοηθοΰσι τήν έργαζομένην ’Επι
στήμην. Ούτως ό παλαιός καί νεκρός κόσμο; 
εί; τά; θερμά; τής Έπιστήμης άγκάλας άνα- 
γεννάται καί πάλιν έν ολη αύτού τή μεγαλο
πρέπεια καί άρετή.

Ήτο καί ή Ποικίλη έν Άθήναις στοά εν τών 
λαμπρών τούτων μνημείων τή; άρχαιότητος, 
ικανά καί λίαν αξιόλογα σημεία έκ τή; ιστορία; 
τή; μητροπόλεω; ταύτης τοΰ 'Ελληνισμού πρδ 
τών οφθαλμών τού έπισκεπτομένου αύτήν μετά 
πολλή; τής ζωής καί χάριτος άνελίττουσα. Μέγα 
μέρος τής βορειοδυτικής πλευράς τή; επισήμου 
άγορά; τών ’Αθηνών κατεΐχων ή πρότερον μέν 
Πεισιανάκτειος, ύστερον δέ ποικίλη καλουμένη 
αύτη στοά. Ίο μέν πρώτον όνομα έλαβεν άπδ 
τοΰ Πεισιάνακτο; εύπατρίδου Αθηναίου έκ τοΰ 
έπιφανοΰς οίκου τών Άλκμαιωνιδών καταγομένου, 
όστι; όχι μόνον αύτοΐ; πρώτο; φαίνεται εισηγη
τή; εί; τήνάνέργεσιν τοΰ δημοσίου τούτου κτιρίου, 
άλλά καί δΐ ιδίας δαπάνης τά μάλιστα ύπε- 
στήριξε τδ εργον. Τδ δεύτερον όνομα ποθεινότε
ρο·/ εις τον δημοκρατούμενον καί τόν όγκον τών 
εύπατριδών δυσκόλω; ανεχόμενο·/ λαόν, έδόθη 
ει; αύτήν άπδ τών πολλοί·/ καί λαμπρώς κεκαλ- 
λιτεχνημένων γραφών, αΐτινε; έκόσμουν τά τρία 
αυτή; τοιχώματα, καί εί; ας είργάσθησαν οί 
περιφημότεροι τής εποχής ζωγράφοι, ΙΙάναινος, 
Μίκων κτλ. καί δή ό τοσαύτη; φήμη; άπολαύων 
Πολύγνωτο; έκ Θάσου, ού μόνον διά τήν μεγάλην 
τέχνην του, διά τό ποικίλον, χαρίεν καί λίαν 
έκφραστικδν τών συνθέσεών του, άλλά καί άλλως 
διά τδ ελευθέριον τών τρόπων του, διά τήν 
στενήν φιλίαν μετά τοΰ μεγάλου Κίμωνος, πρδς 
ον τοσοΰτον έλευθερίω; δαπανώντα καί μοχθοΰντα 
ύπέρ τοΰ καλλωπισμού τής πόλεως ήμιλλάτο 
ό εύγενή; καλλιτέχνης, προίκα πολλάκις έργα- 
ζόμενος καί άμισθί ύπηρετών τον σκοπόν τοΰ 
επισήμου φίλου. Άλλ’ ό Πολύγνωτος ήράτο 
καί τή; αδελφής τού Κίμωνος Ελπινίκη;, καί 
τήν μορφήν τή; άγαπητής του άπαράλλακτον 
έβλεπον οί ’Αθηναίοι έν τω προσώπιρ τή; Λαο- 
δίκη; μιας τών Τρωάδων αιχμαλώτων καί έν 
αύτή ταύτη τή Ποικίλη στοά, έν ζωγραφία 
παριστώση τήν καταστροφήν τής Τρωάδος, καί 
έν Δελφοί; έν τή ύπ’ αύτοΰ ζωγραφηθείση 
Λέσχη.

ΊΙ στοά αύτη εν τών μεγαλοπρεπεστάτων 
έκ μαρμάρου οικοδομημάτων τών Αθηνών, άρ- 
χαιότερον δέ καί αύτοΰ τοΰ Θησείου, είχε με
γάλας εύρυχωρίας, καί κατ’ άλλους μέν έξετεί- 
νετο εί; σχήμα άπλοΰν έπίμηκε; τετράπλευρον, 
κατά δέ τόν GOETTLING όχι άπιθάνως, κατά 
τό σχήμα τής Εύμενείου στοάς, εί; σχήμα έπί
μηκε; μέν, πολύπλευρον δμως, ώ; έχον πολλάς 
τετραγώνου; έξοχά; καί έσοχάς, αΐτινε; έν τω 
έσωτερικφ τή; στοά; άνοιγόμεναι, καί καθίσματα 
πέριξ έχουσαι, άπετέλουν τά; λεγομένα; έξέ-
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δρα;, ήτοι διάφορα κεχωρισμένα άλλήχων δια
μερίσματα, ένθα συνήρχοντο δμιλοι, ίδιον κύκλον 
άποτελοΰντες έκαστο;. Τούτων λοιπών τών έξε- 
δρών τά τοιχώματα κυρίως έκοσμοΰντο δι’ ώραίων 
ζωγραφιών, χωριζομένων οΰτω; άπ’ άλλήλων διά 
τών κατ’ ιδίαν εξεδρών. Αύτδ; ό Goettling 
τοποθετεί έν διαγράμματι τά; ύπδ τοΰ Παυσα
νίου άναφερομενα; και άλλα; τινά; εικόνα; είς 
τά διάφορα ταΰτα διαμερίσματα. Περί τή; το- 
ποθετήσεως ταύτη;, ήτι; φαίνεται ήμΐν εσφαλ
μένη, έστω ήμΐν κατωτέρω ό λόγο;.

Δύω μεγάλαι σειραι στηλών κατά τδ μήκος 
τή; στοά; φερόμεναι καί μία μικοοτέρα κατά, 
πλάτο; ύπεστήριζον τήν μίαν πλευράν τή; στέ
γη;, τή; όποια; ή άλλη έστηρίζετο έπί τών 
τοίχων, καί ήτι; πιθανότατα δέν έξετείνετο καί 
ύπέρ τδ μεταξύ τών δύω σειρών τών στηλών 
διάστημα. Ή στοά καί διά τήν μεγαλοπρέπειαν 
αύτή;, καί διά τήν εύμάρειαν τή; διατριβή;, ήν 
παρείχε, πολλω δέ μάλλον διά τά; έν αύτή 
λαμπροτάτα; γραφάς έσυχνάζετο λίαν ύπό τοΰ 
τοσοΰτον ομιλητικού λαοΰ τών’Αθηνών, περί οέ 
τό 300 π. X. καί ολόκληρο; ή φιλοσοφική 
Σχολή τοΰ Κιτιεω; Ζήνωνος μεταγαγοΰσα έν
ταΰθα τά; τε παραδόσεις καί τήν έν γένει δια
τριβήν, έλαβεν άπδ τή; στοά; τδ δνομα, Στωϊζ.ή 
κληθεΐσα. Έκεΐ έν τω μέσω τοΰ ολου κτιρίου 
κατά τδ περιστύλων, ήρεμα ζαί ήσύχω βήματι 
βαδίζοντες, ώ; οί Ιίεριπατητιζοί, οί πολλοί τοΰ 
Ζήνωνο; μαθηταί, καί έν μέσω έχοντες τδν βα- 
θύν έν τή φιλοσοφία ζαί αύστηρδν έν τή ήθική 
διδάσκαλον, διήρχοντο τδ μήκο; τή; στοά; καί 
έπανέκαμπτον πάλιν εί; τά ίδια. ’Αλλά καί 
πρδ τού Ζήνωνο; ζατά τόν Ερατοσθένη ποιηταί 
τινε'ς έζεΐ τά; διατριοά; ποιούμενοι, έλαβον ζαί 
αύτοί άπδ τή; στοά; τό δνομα τοΰτο. Έζ τών 
Στωϊζών τούλάχιστον τούτων ποιητών, φαίνεται, 
ήτο έτερό; τι; νεαρό; φίλο; τοΰ Κίμωνος, ό 
διά τά; έλεγείας αύτοΰ μάλλον φημιζόμενο; 
ποιητή; Μελάνθιος, μέτοχο; τών διαχύσεων τοΰ 
αβροδίαιτου στρατηγού, καί πολλά ποίησα; εις 
τά; οικογενειακά; εκείνου σχέσεις άναφερομενα. 
Πολλοί δέ τών ποιητών πιθανώτατα επέγραψαν 
ύπδ τά; εικόνα; πανταδοπά ερμηνευτικά έπι- 
γράμματα. Τοσοΰτον δέ στερεόν καί εΰρύχωρον 
ήτο τδ κτίριον, ώστε έπί τή; έποχή; τών τριά
κοντα, κατά τόν Διογένην Ααέρτιον, πολλοί τών 
πολιτών κλεισθέντες έκεΐ ύπερήσπισαν έαυτοΰ; 
κατά τών τυράννων, καί 1400 ές αύτών εύρον 
έν τή στοκ τδν θάνατον.

Πολλαί βεβαίως γραφαί, πρδ πάντων άνα- 
φερόμεναι εί; τήν εύδοξον ιστορίαν τή; πόλεως, 
έζόσμουν τήν στοάν ταύτην, άλλ’ έπί τοΰ Παυ- 
σανίου 1 &0 μ. X. έσώζοντο μόνον τέσσαρε; Οΐ- 
νόη, ’Αμαζόνες, “Ιλιον, Μαραθών, άς καί περι
γράφει έν δλίγοι;. Καί ό μέν Goettling 
τοποθετεί τά; τρεις πρώτα; εί; τά; τρεις πρδς 
νότον σχηματιζόμενας έξέδρας, χωριστάς άλ
λήλων, άλλ’ άναγινώσκων τις τόν γεωγράφον 
πείθεται άμετακλήτως δτι απασαι αί ύπδ αύτοΰ 
άναφερόμεναι εικόνες έκειντο ή μία μετά τήν 
άλλην έν συνεχεία οΰτω;, ώστε ό οφθαλμός νά 
δύναται νά τάς περιλάβη διά μιά;· τοΰτο ση
μαίνει μέν πω; καί ή: έπί, έπί δέ ταΐς Άμα- 
ζόσι κτλ. καθαρώτατα δέ καί άποκλειστιζώς 
νομίζομεν ό ένικδς έν τή φράσει· τελευταίοι 
δε τή; γραφής κτλ. οί μαχεσάμενοι Μαραθώνί 
εισι, οηλ. τής δια τής συνέχεια·. ώ; μιάς θεω- 
ρουμένης γραφής, ώς καί ή τοΰ Schubabt κτλ. 
μετάφρασιςδηλοΐ"ίη extrenio picturae loco κτλ.” 
άλλως ό Παυσανίας δέ ελεγεν "έν τή τελευ
ταία δέ τών γραφών,” ή τ. τ., διότι δ αύτδς έν 
«ΡΖΧί πληθυντικόν μεταχειρίζεται "ήν Ποικίλην 
όνομάζουσιν άπό τών γραφών”. Γνωρίζομεν δέ 
καί έξ άλλων χωρίων τοΰ Παυσανίου, ώ; έν τή

και
έπί
καί 
καί 
Welckeb γενόμεναι χαλκογραφία', τής \έσχη;

ε,οιγραφή τής έν Δελφοΐς λέσχης, οτι ή έπί 
αί παρόμοιαι έζφράσεις δηλοΰσι γραφάς 
τοΰ αύτοΰ έπιπέδου ζειμένας, ζαί έν ένί 
τώ αύτώ πλαίσιο), πολλάζι; ώς δειζνύουσι 
αι ζατά τήν άντίληψιν καί παραγγελίαν τοΰ 

- -ήή 
έκείνης, ώστε καί άν δέν είναι αληθής ή τοΰ 
LetrONX'E καί άλλων γνώμη, οτι ή στοά πε- 
ριεκλείετο ύπο μόνων τριών τοίχων, αί έπί 
Παυσανίου τούλάχιστον σωζόμεναι εικόνες πι- 
θανώτατα ύπήρχον έν ένί τώ καί εύρυχωροτέρω 
διαμερίσματι τώ κ.αταντιζρύ τής εισόδου κειμένιρ· 
ούτως έςηγεΐται καί τό· "έν δέ τώ μέσω, τών 
τοίχων = έν τώ τοιχίο τώ μέσοι = 
δύω άλλων κείμενοι,” ήτοι 
δεξιόθεν άμέσως κειμένιρ 

’Αληθώς 
καί δλως 
τότε δέ

τώ μέσω, ' 
μεταξύ · 

μικρώ τοίχοι τώ 
μεγάλου κατά 

έν τώ μεοιο ου- 
τον ένα τον ζατά 
ΰποθέσωμεν έπ’

τάς 
ολη 
τήν

:ουν

πλάτος ήκοντος. 
ναται νά ληφθή 
πλάτο; τοίχον, 
αύτοΰ τρεις εικόνας γεγραμμένα;, ’Αμαζόνα 
Ίλιον καί Μαραθώνα, ένώ άλλως μόνον 
δύω τελευταία;, τά; καί σπουδαιοτέρα; έν 
τή στοά. Όπωςδήποτε μεταβαίνοντες εί; 
περιγραφήν τών εικόνων λέγομεν.

("Επεται συνέχεια.)

ΜΙΛΤ2Χ0Σ 
ΑΠ0ΑΕΣΘΕ1Σ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ.

Γπό ’Αλεξάνδρου Σ. Κάσδαγλη.

(Συνέχεια.)

Ελάσματα δύο πολύ εύγενέστερα όντα τό σχήμα, 
’Όρθια δέ ώ; θεοί κ' ύψηλά τό ανάστημα έτι, 
Ένδυμα έχοντ’ αύτών τήν τιμήν καί σεμνότητα μόνον, 
ίΐάγγυμνα όαίνοντα δέ έν γυμνώ γενετή; μεγαλείω, 
’Αρχοντες πάντων έφαίνοντο, άξιοι τούτου δέ ήσαν 
Οτ εί; τά; όψεις αύτών ή είκών τοΰ ένδοξου των 

Πλάστου 
”Ελαμπεν όντως λαμπρά, έν αύτών τή μορφή δέ ύπήρχε 
]Ιίστι;, σοφία, πρό; δέ σοβαρά καί αγνή άγιότης, 
Εχουσα δμω; τήν ίάσιν αύτή; έπί φίλτρου γνησίου, 

“Οπερ κ.αλεΐτ’ έλευθέρα άγάπη, έξ ή; παρ' άνθρώποις, 
Πάσ' αληθή; έξουσϊα πηγάζει καί πίστι; συνάμα. 
Ταΰτα δ' άμφότερ' ανόμοια φαίνοντ' άλλήλοι; τό γένος, 
Οπερ καί μόνον καθίστησι ταύτα διάφορ’ άλλήλων 

Τούτων τό έν, ό άνήρ, είνε τύπο; μελέτης καί ρώμης· 
1 άλλο δ’ αύτών, ή γυνή, τρυφερότητας σύαόολον είνε, 
Χάριτο; δέ θελκτική;, γλυκερά τό ομοίωμα δ' έτι· 
Ούτος πρός δόξαν θεοΰ μόνον οαίνεται δτι έπλάσθη, 
Αύτη πρός δόξαν θεοΰ, έν αύτφ τφ συζύγφ της δμως· 
Τούτου τό μέγα καί εύμορφον μέτωπον κ’ έξοχου δμμα 
Μέγα πρωτείου κ' απόλυτου άμα αρχήν έκόηλοΰσι · 
Βόστρυχοι δέ ύακίνθινοι, κάλλος άνδρία; δηλοϋντες. 
Κρέμονται ώ; σταφυλαί, χωριζόμενοι μέσφ μετώπου, 
Φθάυοντε; μέχρι τών ώμων αύτοΰ καί ούχί κατωτέρω · 
Αΰτη χρυσού; δέ πλοκάμου; λυσίτριχας φέρει ώ; σκέπην, 
Οΐτινε; μέχρις όσφύο; λεπτής εύγενώς κυματίζουν, 
“Ανευ τινών κοσμημάτων, άλλά έν βοστρύχοι; ακμαίοι; 
Ώσπερ αμπέλου τούς έλικα; πέριξ αύτή; στρεφομένοι;, 
Οπερ εικόνα δηλοΐ ύποτάξεω;, πλήν δεομένη; 

Πράου άρχή; κ’ έξουσϊα;, ούχί δέ ζυγού άφορήτου- 
Ως δ’ ή γυνή τφ συζύγφ α.τή; έκουσίω; ύπείκει, 
Ούτ’ ό άνήρ χρεωστεϊ μέ γενναίου νά δέχηται ταύτην 
Φρόνημα, άξιον δέ τή; αίδοΰ; καί σεμνότητο; αμα 
Ιίτι; άντίστασιν μέν τρυφερόν καί δειλίαν δηλοΰσα 
Σύρει αύτήν πρό; αύτόν μέ βραδύτητα έρωτος πλήρη. 
'Ενοχο; τότε αιδώ; ούδαμώς έν τφ κόσμφ ύπήρχεν 
Ατιμος νΰν καταστάσα αιδώς τών τή; φύσεως έργων, 
Σύ ή Τιμή γενομέν ’Ατιμία, βλαστοί ’Αμαρτίας, 
Πώς τό ανθρώπινον γένος Ημών έσυγχίσατε δπαν, 
Τόσα; ένδείξεις αίδοΰ;, καθαρά; τό φαινόμενον μόνον 
Ηεΐσαι ώ; δρον τιμή;, ουτω δέ έκ τοΰ βίου άνθρώπου, 
Βίον διώξασ' αύτοΰ τόν γλυκύτερον! πώ; ήφανίσθη

Πάσα προτέρα άπλότης καί άσπιλος δμ' άθωότης! 
Πάγγυμνοι δθεν διέόαινον ούτοι χωρίς ν’ αποφεύγουν 
Τ' ό’μμα θεοΰ ή αγγέλου· καθότι κακοΰ ούδεμίαν 
Είχον ιδέαν ή γνώσιν · τάς χεΐρας κρατούντες δ’ άλ

λήλων
Εβαινον ούτοι όμοϋ άφελώς, τ’ ώραιότατον ζεύγος 

Όπερ ποτέ έν άγκάλα·.; τού έρωτος έκτο τ’ ήνώθη. 
Πάντων αύτού τών υιών, ωραιότερο; πάντων άνθρώπων. 
Οΐτινε; ϊκτοτ’ έγένοντο, ήν ό Άδάμ, ή δέ Εΰα
ΙΙν τ' ώραιότατον πλάσμα πασών τών αύτή; θυγατέοων. 
Κάτωθεν θόλου πυκνή; δέ σκιάς έπί χλόη; πράσινη; 
Κάθηντ’ άμφότεροι· “ϊπερθεν δέ μελοιδία γλυκεία, 
J έρπουσ' αύτών τάς αισθήσεις ακούεται άνω τών δέν

δρων ·
Τούτων δ’ έγγύς δροσερά διαυγούς ρέει υδατος κρήνη. 
Πρό τίνος μόλις τό έ’ργον αύτών έτελείωσαν ούτοι 
Οπερ αύτού; έν τώ κήπω αύτών έπησχόλησεν δσον 
Ηρκ’ ΐνα κάλλιον ούτοι χαρώσι τήν δρόσου ζεφύρου, 
Εΰρωσι δέ 
Δίψαν καί 

“Αρχονται δθεν τοΰ δείπνου αύτών

:ήν γλυκεΐαν άνάπαυσιν έτ' ήδυτέραν, 
εΐναν δέ μάλλον εύχάριστον ΐνα ζορίσουν, 

τού; καρπούς νά 
έσθίουν,

Ναί, γλυκυτάτου; ώς νέκταρ καρπού;, ούς οί εύκαμπτοι 
κλώνε;

Ανω αύτών λυγιζόμενρΐ λίαν άφθόνω; παρείχαν, 
Ω; έπί χλόη; πτιλώδους κατίκειντο ούτοι πλαγίως, 
Κοίτης άνθέων ποικίλων τό 'χρώμα, υγρών δ’ έκ τής 

δρόσου·
1 εύονται δε τών καρπών τόν ευώδη χυμόν καί κατόπιν, 
Ινα τήν δίψαν αύτών καταπαύσουν, έντό; τοΰ φλοιού

Των
ϊδωρ λαμβάνουν έκ ρείθρου, ο έγγιστα έρρεε τούτων. 
Λόγοι γλυκείς, θελκτικά μηδιάματα έτι ούδόλω; 
Ελειπον, ή αστειότητες ζεύγους ωραίου νυμφίων, 
Ού; πανευδαίμων ύμέναιο; έστεψε, μόνου; δέ όντας. 
Παίζοντα πέριξ αύτών άνεσκίρτων τή; γή; δέ τά ζώα 
Απαντα, δσα γενόμενα έκτοτε άγρια όντως, 

Άντρα, έρήμους, δρόμωνας καί όρη λυμαίνονται ήδη. 
ΙΙαίζων ό λέων ώρθοΰτο κ’ έντό; τής οπλής του έκίνει 
Ώ; έν κοιτίδι τ’ άθώον έρίφιον άνευ κινδύνου· 
Πάνθηρες, άρκτοι, παρδάλεις καί τίγρεις ένώπιον τούτων 
Πλήρεις χαράς άνεπήδων δυσκίνητος δέ ό έλέφας. 
Ινα αύτούς εύθυμήση καί τέρψη, τήν δύναμιν πάσαν 
θέτει εν χρήσει τήν εύκαμπτον στρέφων αύτοΰ προ

βοσκίδα ·
I ούτων εγγύς δε ό δόλιο; οφι; ύπέρπων συμπλέκει 
Δίκην πλοκάμου αύτοΰ τήν ούράν μετά τέχνη; μεγάλης. 
Γόρδιον δέ σχηματίζει δεσμόν καί άπόδειςιν οΰτω 
Δίοει τρανήν τή; αύτοΰ στυγερά; δολιότητος άμα,
ΙΙν οι ήμέτεροι τότε γονείς δέν ένόουν βεβαίως. 
Ετερα δέ κατά γή; έπί τάπητο; χλόη; πράσινη; 

Ζώα κατάκεινται, πλήρη νομής, άτενίζοντα πέριξ,
II νωχελώ; μηρυκάζοντα, ύπνον δέ ήδη ποθοΰντα· 
Οτι ό ήλιο; δύων μέ βήμα γοργόν πρό; τά κάτω 
Εσπευδε νΰν πρό; τά; νήσους τή; έξω μεγάλης θαλάσσης. 

Αντίκρυ δέ είς τήν άν’ ούρανού ύψουμένην βαθμίδα
Τ’ άστρα έγείροντο, άπερ οί πρόδρομοι είνε εσπέρα;- 
Οτε ό δαίμων, ώ; πρότερον, τ' δμμα αύτοΰ περιάγων. 

Πάντα τά πέριξ δ' αύτοΰ θεωρών μετά θάμβους μεγάλου. 
Μόλις δ' αύτοΰ τήν έκλείπουσαν τέλο; φωνήν άνευ- 

ρίσκων, 
Ταΰτα βοφ μετά πόνου· —

"Ώ κόλασις! θέαμα ποιον 
Πλήττει ένταΰθα τάς θύεις μου; τί θεωρώ μετά λύπης; 
Πλάσματα είδους έτέρου είς θέσιν ήμών τήν όλδίαν, 
Γψος τοιοΰτον κατέχοντα, ίσως δ’ έκ γή; γεννηθέντα. 

Πνεύματα όχι, άλλά τών λαμπρών ουρανίων πνευμάτων 
Πόσον όλίγον κατώτερα; ταΰτα ό νοΰς μου διώκει 
Πλήρης έκπλήςεως, ώστ’ ήδυνήμην αύτά ν’ αγαπήσω’ 
Τόσον σφοορώς έν αύτοΐς διαλάμπει όμοίωσι; θεία, 
Χάριτα; τόσα; δ’ ή άφθονος χειρ, ήτι; έπλασε ταΰτα. 
Έθετο δντω; λαμπρά; εί; τά πρόσωπ' αύτών καί τάς 

όψεις!
Αχ! άξιέραστον ζεΰγος, όλίγον νΰν σκέπτεσθε πόσον 

Είνε έγγύς ή ύμών άλλαγή, δτε αύται αί τέρψεις

Αφαντοι πάσαι γενόμεν’ εί; θλίψει; ύμά; θά βυθίσουν, 
θλίώεις τοσοΰτον πικρά;, οσον νΰν αί '/.αραί σας γλυ- 

κεΐαι·
Είσθε εύδαίμονε; νΰν, άλλ’ ύμών ή τρισόλβιος θέσις 
“Ολως αδύνατον ΐνα μακρόν διαρκέση, καθότι 
Αύτη φρουρεϊται πολύ ασθενώ;· ό δε τόπος σα; ούτος, 
Όν θά καλείτε βεβαίως ύμεΐς ούρανόν εύτυχία;, 
Τεί-χ’ ισχυρά, ώ; άρμόζ' εί; ούράνια κράτη, δέν έχει, 
Μήτε φραγμούς ΐνα κλείσωσιν έξω τοιοΰτον έχθρόν σα; 
Ώ; τόν έλθόντα καί νΰν έν αύτφ ευρισκόμενον άμα· 
Τρέφοντα ό’ άσπονδον μίσος ούχί καθ' ύμών τών αθώων, 
Οΰ; τούναντΐον λυπούμαι ορών έν τοιαύτη άμύνη, 
Καίτοι ούδείς έλυπήθη έμέ έν έκείνη τή πτώσει. 
Νΰν συμμαχίαν ζητώ μεθ' ύμών, άμοιβαίαν φιλίαν, 
Τόσω στενήν καί ένδόμυχον, ώστε έγίυ άπό τοΰδε 
Ένδον ύμών νά ύπάρχω, ή σείς έν έμοί παρομοίως· 
“Ισως ούδόλω; θ’ άρέση ύμΐν ή έμή κατοικία, 
Ώς ό ώραΐος Παράδεισος, νΰν τά; αισθήσεις σα; τέρπων 
Ούτως έν τούτοι; αύτήν θά δεηθήτε, τοΰ Πλάστου σα; 

έργον
Ώ; έδωρήσατο ταύτην έμοί, μεθ' όμοια; έπίση;
Ταύτην δωροΰμαι ύμΐν γενναιότητο; πλήρει θελήσει· 
Οΰτω; ή Κόλασις πύλα; αύτή; τά; εύρείας θ’ άνοιξη, 
'Ίνα ύμάς άμφοτέρου; δεχθή· πρός τιμήν σα; δέ πάντα; 
θέλει τού; άνακτα; ταύτη; προπέμψ' ΐν’ ύμάς συναν

τήσουν
Τόπο; ύπάρχει έκεΐ άρκετό; καί εύρύτατος άμα, 
Όχι στενό; ώ; αύτά τά στενώτατα όρια ήδη, 
Ίνα χωρέση ύμάς καί τ’ άνάριθμα τέκνα σα; πάντα· 
'Αν δέ ή θέσις έκείνη δέν ήνε αύτή; καλλιτέρα, 
Αίτιο; είνε έκεΐνο; ό θέτων με νΰν άκουσίω;
“Ιν’ άντ' αύτοΰ έφ’ ύμών τήν έκδίκησιν ταύτην τελέσω, 
Ναί, έφ' ύμών τών άθώων, άντί έπ’ έκείνου τοΰ πταίστου. 
"Αν τήν ύμών δ' άβλαβή άθωότητ’ ορών ήσθανόμην 
Ένδον πραότερος, ώσπερ τώ όντι αισθάνομαι τοΰτο, 
Πλήν τοΰ δικαίου ό λόγος, πρός δέ τό καλόν δημοσίου, 
Ναί, ή τιμή καί ή δόξα τοΰ κράτους ού νΰν βασιλεύω, 
Νΰν μ' άναγκάζουσιν ΐνα αύτήν τήν έκδίκησιν πράξω, 
Οπως τό ένδοξον κράτος έμοΰ διά ταύτης εύρύνω' 
Ίνα τόν νέον δέ κόσμον αύτό έντελώς κατακτήσω, 
Νΰν άναγκάζομαι ΐνα τελέσω έκεΐνο, δ άλλως, 
Καίτοι κατάρατος, ήθελαν βλως μισήσει νά πράξω!" 

Οΰτω; ώμίληα' ό δαίμων, αύτοΰ δίκαιοί δέ τά; πράξεις, 
Πρόφασιν φέρων αύτοΰ τών δολίων σκοπών τήν άνάγκην, 
Ητι; τυράννων τό σύνηθες μέσον προφάσεω; είνε. 
Εΐτα τό ΰψιστον άκρον τοΰ δένδρου έκείνου άφίνει, 
Πάραυτ’ έν μέσω κατέρχεται δέ τί; εύθυμου άγέλης 
Πάντων τών ζώων έκείνων, αύτοΰ τ-ήν μορφήν δέ άλ- 

λάσσων
Νΰν μέν ένός έξ αύτών νΰν δ' έτέρου τό σχήμα λαμβάνει, 
Ώ; προσφορώτερον ήτο αύτφ ίν' έγγύτερον ιδη 
Τούτου τήν λείαν, αόρατος δέ σημειώση κρυφίως 
Τί περιπλέον ήδύνατο έτι νά μάθη, καί ποια 
Ήτο ή θέσις αύτών, έκ τών λέξεων ή πράξεών των. 
Πέριξ αύτών νΰν ώ; λέων βαδίζει μέ άγριον βλέμμα, 
Νΰν δέ ώς τίγρις, ώ; δταν σκοπεύουσα αΰτη τυχαίω; 
Παίζοντα; δύο νεβρού; τρυφερού; εί; απόκεντρου μέρος, 
Πάραυτα τούτων έγγύς κατακλίνεται, αίφνης δέ άνω 
Αΰτη έγείρετ’ άλλάσσουσ’ αύτή; τήν πλαγίωσιν άμα, 
Ώσπερ έχθρό; δ’ ένεδρεύων κατάλληλον θέσιν εκλέγει, 
Αίφνης δ' όρμώσα, άμφότερα ταΰτα τ’ αθώα αρπάζει, 
“Εκαστον τούτων δ' έντός έκατέρα; οπλή; περιθλίβεί’ 
"Οτ ό Άδάμ, ό πατήρ τών άνδρών, άποτείνων τόν λόγον 
“Ηδη πασών γυναικών τή μητρί, τή συμβία του Εΰα, 
Σύρει τό οΰ; τοΰ δολίου έχθροΰ εί; διάλογον νέον, 
“Οντω; γλυκύν καί μελίρρυτον, ταΰτα αύτή άποτείνων ■ — 

"Μόνη συμβία καί σύντροφος μόνη πασών τών χα
ρών μας,

Σύ τ’ άκριβέστερον πάντων αύτών τών πολλών άγαθών 

μ·««,
Πρέπει βεβαίως ό πλάσα; ήμά; Παντοδύναμο; Άναξ, 
Κόσμον αύτόν τόν εύρύτατον δέ δί ήμά; έτι κτίσα;, 
Πρέπει νά ηνε τώ όντι Πανάγαθο; δσον γενναίος, 
Ναί, μεγαλόδωρο;, δσον άπείρω; καλό; Εύεργέτης. 
“Οτι ήμάς έζ πηλού άναστήσα; έν μέσφ μεγίστου 

Έθετο όλβου, ούδέν έκ χειρός του ήμά; άςιοΰντα; 
"II δυναμένου; τι πράξαι όποιου νά έχη άνάγκην 
Ώ; άμοιβήν οέ αύτών, δέν ζητεί παρ’ ήμών περιπλέον 
"Π νά τηρώμεν τήν εΰκολον ταύτην πιστώς έντολήν του, 
Πάντων τών δένδρων έντό; τοΰ ωραίου αύτοΰ ΙΙαρα- 

δείσου,
Άπερ παράγουν καρπού; γλυκερού; καί ποικίλου; τό 

είδος,
Μόνον αύτό μή γευθώμεν, τό Δένδρον τής Ενώσεως, 

δπερ
Οΰτο; πλησίον τοΰ Δένδρου Ζωής ένεφύτευσε θέσα;· 
Τόσον ό θάνατο; φύετ έγγύς τή; Ζωή; καί υπάρχει· 
“Ο,τι άν ήνε ό θάνατος, πρέπει νά ήνε τφ όντι 
Πράγμα φρικτόν καί άπαίσιον, δτι καλώ; σύ γινώσζει; 
Τί ό θεός μά; παρήγγειλεν, δτι καθ' οΐαν ήμέραν 
Γούτο τό δένδρον γευθώμεν, ό θάνατος θέλει μάς πλήξη· 
Μόνον ό’ αύτό τής ήμών εύπειθεία; τό δείγμα ύπάρχει, 
“Οπερ έν μέσω τοσούτων δειγμάτων άρχή; κ’ έξουσϊα; 
Είνε μηδέν, δτι Ούτο; ήμά; εύηργέτησε λίαν, 
Πλεϊστ άγαθά έφ’ ήμών δαψιλεύσας, σύν τούτοι; δέ 

πάσαν
Εδωκ’ ήμΐν έξουσίαν, ήμάς καταστήσα; κυρίους 
Πάντων τών άλλων αύτοΰ άναρίθμων τό πλήθο; πλασ

μάτων, 
Άτινα γήν καί άέρα καί βάθη θαλάσση; πληροΰσιν. 
Μή στοχασθώμεν λοιπόν αύστηράν ή βαρεΐαν τήν μίαν 
Μόνην αύτήν άπαγόρευσιν, οτι ήμεΐς έλευθέραν 
Έχομεν άδειαν ΐνα πάν άλλο γευώμεθ’ ένταΰθα, 
“Ούτε; έν μέσφ τοσούτων χαρών έκλογή; άορίστου. 
Πάντοτε δέ τήν Αύτοΰ ’Αγαθότητα ύμνοι; αίνώμεν, 
Ώσπερ "ϊψίστου θεοΰ, τό τερπνόν δέ ήμών έκτελοΰντε; 
Έργον, κλαδεύωμεν ταΰτα τά νέα δενδρύλλια πέριξ, 
Τ' άνθη αύτά μ' έπιμέλειαν δέ καθ' έκάστην τηρώμεν 
'Οπερ, άν ήτο έπίπονον, πλήν μετά σοΰ, σύντροφέ μου, 
Πάντοτε όντως γλυκύ.”

Προ; αύτόν δ’ άποκρίνετ ή Εΰα· — 
“Σύ, ό δι’ δν καί έξ οΰ έγεννήθην έγώ έν τφ κόσμφ, 

Σάρξ τής σαρκός σου, χωρί; τοΰ οποίου άσκόπω; ύπάρχω, 
Σύ, οδηγέ μου καί άρχων μου, δπερ σύ έλεξα; ήδη 
Δίκαιον είνε καί όντως ορθόν, ώς οΐ λόγοι σου πάντες· 
“Οτι βεβαίω; όφείλομεν ΐνα τόν Πλάστην αίνώμεν, 
Ώ; Ευεργέτην ήμών, καθ’ έκάστην έγώ δέ κυρίως, 
Ήτι; τό μέγιστον μέρος τοΰ όλβου αύτοΰ ήδη χαίρω, 
"Εχουσα σέ, τόν υπέρτερου πάντων τοΰ Πλάστου πλασ

μάτων ·
Σύ δ' άφ έτέρ’ ούδαμοΰ σοι παρόμοιον σύντροφον βίου 
Δύνασ' εύρεΐν. Τήν ήμέραν έκείνην συχνά ένθυμούμαι, 
Οτ' έγεοθεϊσα τό πρώτον έξ ύπνου εύρέθην μονήρη;

Άνεσιν χαίρουσα, κάτω σκιάς έπ’ άνθέων κειμένη, 
Λίαν θαυμάζουσα ποΰ εύρισκόμην καί τί; έγώ ήμην, 
Πόθεν έλθοΰσα εύρέθην έκεΐ, τίνι τρόπφ δέ ήλθον. 
“Οχι μακράν τή; σκιάδο; έκείνης, έκ βάθους σπηλαίου 
Φλοϊσκο; ύδάτων ήκούετο, άπερ έν εΐδει οθόνη; 
Έξω άπλούμενα λίμνην μικράν έσχημάτιζον ταΰτα 
Όντως στιλπνήν, διαυγή δ’ ώ; άν ήτο ούράνιο; θόλος. 
“Απειρο; ούσα. χωρί; νά σκεφθώ, πρό; τήν όχθην τή;

λίμνης
Έδραμον πάση σπουδή, κατά γής δ’ έπί χλόης πράσινη; 
Πάραυτ' έκλίνθην νά ΐδω τή; λίμνης τό άσπιλον ΰδωρ, 
Όπεο έμοί ώ; ούράνιο; όντως έφαίνετο θόλος. 
Ώ; πρό; τά κάτω δέ έκυψα, ΐνα τό ύδωρ θαυμάσω, 
Μίαν κατέναντι είδον μορφήν εί; τά πρόσω χωρούσαν, 
Κύπτουσαν δέ έκ τοΰ βάθους τοΰ λείου έκείνου κρυ

στάλλου
"Ινα έμέ Οεωρήση· όπίσω έχώρησα άμα· 
Τοΰτο δ’ ίδοΰσα έκείνη, όπίσω έχώρησ' έπίσης · 
Πάραυτα πλήν έπανήλθον χαρίεσσα, δτε έκείνη 
Πάραυτ’ έπίσης χαρίεσσα πάλιν έφάνη μέ βλέμμα, 
Πλήρες άγάπης, μεστόν συμπάθειας- έκεΐ δε είσετι 
Μέχρι τής ώρα; αύτή; θά έτήρουν άκίνητον τ' δμμα 
Άν τις έξαίφνης φωνή δέν μοι έλεγε ταύτας τάς λέςει;· 
'‘Όπερ, ώ κάλλιστον πλάσμα, σύ βλέπει έκεΐ καί θαυ

μάζεις,
Είν’ ή είκών σου· αύτή διά σοΰ έν τφ υδατι ήλθεν, 
"Αφαντο; δέ διά σοΰ πάλιν γίνεται, άμα σύ φυγής· 

Πλήν άκολούθει με, σέ δέ έγώ οδηγήσω εί; μέρος, 
Όπου ό νΰν άναμένων τήν έλευσιν σοΰ καί αγκάλην 
“Ομοιον σοί είνε πλάσμα, ούχί δέ σκιά ίδική σου· 
Τούτου είκών σύ υπάρχους’ αύτόν άχωρίστω; θά χαίρης, 
Πλήθος πλασμάτων ώ; σέ τήν μορφήν δέ αύτφ θά πα- 

ράσχης,
“Ενεκεν οΰ θά κληθή; σύ τοΰ γένους άνθρώπων ή μή

τηρ! ”
Τί ήδυνάμην νά πράξω είμή νά βαδίσω κατόπιν
Ησπεο μ' έκάλει φωνή; αοράτου; τοΰτ έπρας’αμέσως· 
Οΰτω δέ μόνη βαδίζουσα, σέ παρετήρησα αίφνης, 
Ναί, υψηλόν καί ώραΐον, ίστάμενον κάτω πλατάνου· 
Πλήν άληθώς, τήν μορφήν σύ έφάνη; μοι ήττον ωραίο; 
Ηττον γλυκύς, συμπαθής, θελκτικό; καί έράσμιο; έτι, 

Ήττον γλυκύ; τή; γλυκεία; έκείνης είκόνος, ήν είδον 
Άμα ώ; είδόν σε, πάραυτ' όπίσω έστράφην νά φύγω, 
Σΰ πλήν κατόπιν έμοΰ ήκολούθησας ταΰτα φωνήσας· — 
“Εΰα ώραία, έπάνελθε· τινα σύ οΰτω έκφεύγεις;
Όν αποφεύγει; τοσοΰτον ταχέως, έκ τούτου έπλάσθη;· 
Σάρξ τή; σαρκός του, όστοΰν τών όστέων του είσαι 

καί ταύτην
“Ινα τ-ήν ΰπαρξιν δώσω σοι, μέρος μιάς τών πλευρών 

μου
Τούτων έδάνεισα, ναί, τή; καρδίας μου έγγιστα όντως, 
Ινα ουσίαν ζωή; σοι παράσχω, καί σέ αιωνίως

Έχω έγγύς μου ώ; φίλτατον πλάσμα παρήγορον άμα· 
Σύ τής ψυχή; καί ζωή; μου άχώριστον μέρος υπάρχει;, 
Σέ νΰν αίτοΰμαι καί σέ άπαιτώ, τΐ,; ζωής μου συμβίαν.' 
Έπαυσες ταΰτα είπών, τρυφερότητας πλήρης δ' ή χειρ 

σου
Έλαβε τότε τήν χεΐρά μου, πάραυτ έγώ δέ ένδοΰσα 
"Εκτοτε είδον όπόσον τό κάλλος κατώτερον όντως 
Είνε άνδρός μεγαλείου, τή; χάριτος, ναί, τή; σοφίας, 
“Ητις καί μόνη ύπάρχουσα είνε τφ όντι ώραία.” 

("Επεται τό τέλος.)

Η ΘΗΡΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ 
ΙΙΑΡΑ ΤΟΙΣ Κ1ΡΚΑΣ10ΙΣ.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 184.)

Αί νομαοιζαϊ φυλαί, αί ζατοικοϋσαι τάς έζτε- 
ταμένας τής μέαης ’Ασίας πεδιάδας, πρδ άμνη- 
μονεύτων ήδη χρόνων ού μόνον τούς ίέραζας 
μετεχειρίζοντο διά τήν θήραν άλλά ζαΐ τούς 
αετούς, κυρίως δέ τα δύο μεγαλείτερα αύτών 
είδη. Περί τούτου πρόκεινται πληροφορία·, και 
περιηγητών ζαί άνδρών ένασχοληθέντων είς τα 
τοιαύτα ζητήματα τής φυσικής ιστορίας. Οι 
Κιρζ.άσιοι κυνηγοί έχουσιν ιδιαιτέραν επιτήδειο- 
τητα νά εξημερόνωσι τούς άετούς καί νά ζαθι- 
στώσιν αύτούς χρησίμους διά τήν θήραν. Ιίρος 
τοΰτο συλλαμβάνουσιν αύτούς νέους έν τοΐς δάσεσι 
ζαί τούς περιποιούνται μετά πολλής προσοχής 
ζαί έπιμελείας· τδ νέον πτηνόν δεν λαμβάνει 
τήν τροφήν του ή έκ τής χειρός τοΰ κυρίου του, 
οστις βαθμηδόν τό συνειθίζει νά κάθηται έπί 
τής χειρός του καί νά προσέχη είς τά βλέμ
ματά του. Ό αετός, καίτοι αγριότερος καί δυ
νατότερος, έξημεροΰται πολύ εύκολότερον τού 
ίέρακος, καί κατ’ άρχάς, μόλις έχων πτερά, 
δδηγεϊται παρά, τοϋ κυρίου του είς μέρη πλη
σιόχωρα καί διδάσκεται νά έπιτίθηται κατά μι
κρότερων ζώων. Πρδς άνακούφισιν τής χειρός 
τοΰ θηρευτού, ήτις δέν δύναται έπί πολύ νά 
κράτη τό βαρύ πτηνόν, ύπάρχει επι τοϋ εφιπ- 
πίου είδος ερείσματος, έφ’ ού στηρίζεται^ το 
κάτω μέρος τοϋ βραχίονος. Ο κυνηγός, άφι- 
χθείς έπί ύψώματος, βθεν έλευθέρα έξαπλοΰται 
ή θέα, άμα ΐδη θήρευμα, άφίνει τόν αετόν έλεύ
θερον. Ούτος δέ ύψούμενος είς τόν άέρα δια
κρίνει εύθύς διά τοϋ ό.ξυδερκοϋς αύτοΰ οφθαλμού 
τδ θήρευμα καί επιπίπτει κατ’ αύτοΰ. Εννο
είται οτι κατ’ άρχάς τό θύμα διαφεύγει εύκόλως
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Η ΘΗΡΑ ΔΙΑ TOT ΑΕΤΟΤ ΠΑΡΑ ΤΟ1Σ ΚΙΡΚΑΣ1Ο1Σ.
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τών δνύχων του, κατ’ ολίγον δμως γυμναζόμενος 
ό άετδς καθίσταται έπιτηδειότατος εις τήν Θήραν 
τών άλωπέκων και άλλων μεγαλειτέρων ζώων. 
’Επιτίθεται δέ κατ’ αύτών έκ τών όπισθεν και 
έμπήγει τούς δνυχάς του είς το σώμα των· ή 
άλώπηξ, ή τδ άλλο ζώον, στρέφει τήν κεφαλήν 
και ζητεί νά δάκνη τδν εχθρόν. Έν τή συνα- 
πτομένη ταύτη πάλη ό αετός προσπαθεί νά έξο- 
ρύξη διά τών ένύχων του τούς οφθαλμούς τοΰ 
αντιπάλου του. Έν τοσούτφ επέρχεται ό κυ
νηγός, δστις διά ϊσχυράς ράβδου καταρρίπτει τήν 
άγωνιζομένην καί ώς έπί τδ πλεΐστον τετυφλω- 
μένην άλώπεκα. Ή κατά τών λύκων έπίθεσις 
είναι δυσκολωτέρα, καθότι δ λύκος άποτελεσμα- 
τικώτερον υπερασπίζεται κατά τών όνύχων τοΰ 
άετοΰ. Διδ και ή τακτική τοΰ άετοΰ είναι κατά 
τι διάφορος· έπιπίπτει πρώτον κατά τοΰ λύκου 
και προσπαθεί νά τφ έξορύξη τούς όφθαλμούς· 
ό λύκος πειράται νά δήξη τδν έχθρόν, δστις 
ύψοΰται πάλιν είς τον αέρα καί επιπίπτει έκ 
δευτέρου, καί έκ τρίτου, μέχρις ού τδ θηρίον 
άποκάμη καί προφθάση ό κυνηγός, δστις φονεύει 
αύτό. Μεγάλην αξίαν έχει παρά τοΐς Κιρκασίοις 
αετός γεγυμνασμένος είς τήν Θήραν τοΰ 'λύκου 
καί τής αντιλόπης, καί ούδέποτε δ ιδιοκτήτης 
αύτοΰ, δσον πτωχός καί άν ήναι, δέν άποφα- 
σίζει νά τόν πώληση. ‘Η ήμετέρα είκών πα- 
ριστα άετόν επιτιθέμενον κατά λύκων. Είς τδ 
βάθος τής εικόνας φαίνεται Κιρκάσιος κρατών 
έπί τής χειρός του θηρευτικόν άετόν.

ΠΕΡΙΠΛΟΚΟΣ ΥΠ0ΘΕΣ1Σ.
Ύπδ Ερρίκου Conscience.

(Συνέχεια.)

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν δύο γυναίκες, φέ- 
ρουσαι άγγεΐον πλήρες γάλακτος, είσήλθον είς 
τδ δωμάτιον. 'II μία, προβεβηκυΐα τήν ήλικίαν, 
ισχνή άλλά γλυκεία τδ πρόσωπόν, ήτο ή μήτηρ 
Κούτερμαν· ή δέ άλλη, εύρωστος χωρική, ροδο- 
χρόους ώς μήλα έχουσα τάς παρειάς, ήτο ή 
ύπηρέτριά της θηρεσία Βρούτ.

ΊΙ Κούτερμαν έρριψεν έπί τοΰ υιού της βλέμ
μα συμπαθές καί είπε πρδς τόν ύπηρέτην

— Βλάση, παιδί μου, πήγαινε εις τδν σταΰ- 
λον νά έπιδιορθώσης τδ κάνιστρόν σου· σύ, Τε- 
ρέζα, δδήγησε τάς άγελάδας είς τήν βοσκήν καί 
φρόντισε διά τήν πλΰσιν, τήν όποιαν έχομεν 
αύριον.

Οί δύο ύπηρέται, έννοήσαντες δτι ή κυρία 
των ήθελε νά μείνη μόνη μετά τοΰ υίοΰ της, 
έξήλθον πάραυτα.

— Ελα, παιδί μου, είπεν ή μήτηρ, μή άπελ- 
πίζεσαι · τά πράγματα θά τελειώσουν καλλίτερα 
παρ’ δτι νομίζεις.

-Όχι, μητέρα, όχι· δέν έχω καμμίαν έλ
πίδα.

— Άπ’ έναντίας, έχομεν άκόμη έλπίδα.
— Έλπίδα λέγεις, μητέρα; Δέν άπατάσαι; 

Καί ποιαν; λέγε.
— 'Ο μυλωνάς ήτον έδώ, καί μάς είπεν δτι 

ή γυναικά του ύπεσχέθη είς τδν εισαγγελέα σή
μερον άκόμη νά λάβη μίαν άπόφασιν διά τήν 
κόρην της, καί έπειδή αί προτάσεις, τάς όποιας 
τή εκαμεν ό πατήρ σου, δέν τή φαίνονται πολύ 
καλαί, θ’ άναγκασθή νά δώση τήν κόρην της είς 
τόν Μάρκον . . . Μή ταράττεσαι, παιδί μου· 
δέν είναι άπελπισία . . . Ό πατήρ σου λοιπόν, 
μετά τάς προτροπάς τοΰ μυλωνά, άπεφάσισε νά 
κάμη άλλας προτάσεις, τάς όποιας βεβαιότατα 
ή 'Ρόζενς θά παραδεχθή.

— Δόξα τώ θεώ! άνέκραξεν δ νεανίας. 'Οποία 
άνέλπιστος εύτυχία! '0 πατήρ μου παραδέχεται 
δσα ζητεί ή 'Ρόζενς.

— Εντελώς, όχι.
— Καί τί θά τή προτείνη λοιπόν;
— ’Ιδού· δ πατήρ σου θά ζητήση μικρόν 

κτήμα, τδ όποιον θά έτοιμάση διά σέ μέ δύο 
άγελάδας. μέ έν άλογον καί μέ δ,τι άπαιτεΐται ■ 
μέ άλλους λόγους θά σέ βάλη είς τήν εργασίαν· 
έννοεΐται δτι θ’ άναγκασθή νά δανεισθή δλίγα 
χρήματα, άλλά θά ήναι διά τήν εύτυχίαν σου 
καί τοΰτο τδν παρηγορεΐ.

— Καλέ μου πάτερ! άνέκραξεν ό νέος μέ 
δακρυβρέκτους δφθαλμούς. Άλλ’ δλα αύτά δέν 
μέ σώζουν, μήτερ. ΊΙ 'Ρόζενς δέν ενδίδει κατ’ 
ούδένα τρόπον, θέλει καί καλά, δ πατήρ νά 
μοΰ δώση τδ κτήμά του αύτό μέ δλα τά περιε
χόμενα. Αύτό είναι άσπλαγχνον, είναι άπάν- 
θρωπον· άλλ’ δ,τι ή Ρόζενς άποφασίση, πρέπει 
νά γείνη. Είμαι καταδικασμένος, μητέρα μου! 
ΊΙ δυστυχής Καικηλία θά γείνη σύζυγος τοΰ 
Μάρκου . . . καί έγώ . . . έγώ θ’ άποθάνω άπό 
τήν λύπην!

— Πώς όμιλεΐς ούτω; Περίμενε τούλάχι- 
στον όλίγον νά μάθης τδ άποτέλεσμα τών προ
τάσεων τοΰ πατρός σου.

— Είς μάτην, μήτερ, είπεν ό Ούρβανδς 
άναστενάζων. Είς τδν πρώτον λόγον τοΰ πατρός, 
ή 'Ρόζενς θ’ άπορρίψη δλας τάς προτάσεις του.

— Είσαι άπατημένος· πρδ μιας ώρας δ 
πατήρ σου εύρίσκεται είς τδν μύλον. Σημεΐον 
είναι τοΰτο δτι γίνεται συζήτησις . . . Καί ίσως 
ώς τδ τέλος . . . δλα γίνονται.

— Τί έννοεΐς, μήτερ;
— ’Ίσως ό πατήρ σου, βλέπων τά δάκρυά 

μου, ένδώση είς δλα. Τότε θά τελεσθή τδ ταχύ- 
τερον καί δ γάμος σου μέ τήν Καικηλίαν. 'Ημείς 
θά κατοικοΰμεν μαζύ σου. Γνωρίζω τήν καλήν 
σου καρδίαν, Ούρβανέ μου· καί δέν θά ύπάρχη 
καμμία μεταβολή.

— Ναί, καλή μου μήτερ, τότε θά ήμεθα 
δύο διά νά σέ άγαποΰμεν καί νά σέ εύλογοΰμεν. 
Καί άν, έως τώρα, έτίμησα καί έσεβάσθην τδν 
πατέρα μου, τί δέν θά κάμω τότε δι’ αύτόν; 
Είς λόγος, έν νεΰμά του θά ήναι δι’ έμέ προ
σταγή, ώς νά προήρχετο άπ’ αύτόν τόν θεόν. 
Ναί, μήτερ, θά παραδεχθώ τήν θυσίαν διότι ή 
άνάγκη μέ βιάζει- άλλά θά μέ τύπτη ή συνεί- 
δησις άν ποτέ λημονήσω δ,τι δ πατήρ μου καί 
σύ έκάμετε διά τήν εύτυχίαν τοΰ υίοΰ σας!

— Ιδού ό πατήρ σου, δ όποιος έρχεται άπδ 
τδν μύλον! άνεφώνησε πλήρης χαράς ή μήτηρ. 
Τόν βλέπω έκεί κάτω!

Άλλ’ αίφνης έκφρασις άνησυχίας έπεσκίασε 
το πρόσωπόν της. Ό Ούρβανός, δστις έτρεξε 
πρδς τδ παράθυρον, έβλεπε μετά προσοχής τον 
έρχόμενον πατέρα του. Δέν υπήρχε πλέον αμφι
βολία· ή ύπόθεσις είχε ναυαγήσει, διότι ό πατήρ 
του έφαίνετο είς άκρον περίλυπος.

— "Ολα, δλα χαμένα, μήτερ! άνέκραξεν ό 
νεανίας. Π Καικηλία είναι καταδικασμένη!

— “Ω! παιδί μου! έστέναξεν ή μήτηρ κατα- 
βληθεΐσα ύπδ τής λύπης.

'0 Κούτερμαν είσήλθεν είς τήν οικίαν του. 
Ήτον άνήρ έξηκοντούτης περίπου, υψηλός καί 
ισχνός, καταβεβλημμένος ύπδ τής εργασίας- οί 
δφθαλμοί του δμως ήσαν άκόμη ζωηροί καί τδ 
βάδισμά του ήτο στερρόν. Ή στάσις του ένέπνεε 
σεβασμόν· εύκόλως ήννόει τις δτι rfltxq δυναμις 
άντικαθίστα παρ’ αύτω τήν ρώμην τοΰ σώματος. 
Εισερχόμενος ήτοιμάζετο ν’ άφήση έλευθέραν τήν 
έκρηξιν τής όργής του κατά τής 'Ρόζενς, άλλ’ 
έκρατήθη βλέπων κλαίοντας τήν γυναικά του καί 
τόν υιόν του. Καθήσας πλησίον τοΰ Ούρβανοΰ 
τφ είπε·

— θάρρος, παιδί μου! Ή τύχη σου είναι 
σκληρά, άλλ’ ό καιρός θεραπεύει τάς πληγάς 
τής καρδίας. Πρέπει νά ύποκύπτωμεν είς τδ 

απαραίτητον καί νά συλλογιζόμεθα δτι αύτό 
είναι το θέλημα τοΰ θεοΰ.

— Καί ή τελευταία λοιπόν έλπίς έχάθη, 
πάτερ; έψιθύρισεν ό υιός. Έναντιώθης είς τάς 
απαιτήσεις τής 'Ρόζενς; ΊΙ Καικηλία θά ύπαν
δρευθή τόν Μάρκον; θ’ άποθάνω άπδ τήν λύπην.

— Ν’ άποθάνης, Ούρβανέ; Βεβαίως λυπηρόν 
είναι νά χάση τις τήν έλπίδα δλης τής ζωής 
του· άλλά δέν άποθνήσκει τις.1

— Πώς θά υποφέρω τοΰτο, πάτερ μου; 
Νά ήξεύρω τήν Καικηλίαν δυστυχή, νά τήν 
βλέπω ύποφέρουσαν τάς βαρβαρότητας άνθρώπου 
σκληρού καί παραλυμένου . . . Πώς θά ζήσω 
μέ αύτήν τήν πληγήν είς τδ στήθος; . . . ΊΙλπιζα 
είς τήν καλωσύνην σου, πατέρα, άλλά . . .

— Έκαμα δ,τι μοΰ ήτο δυνατόν, είπεν ό 
γέρων, καί δ,τι ήτο φρόνιμον. Συλλογίσου, Ούρ
βανέ, έπρότεινα είς τήν 'Ρόζενς νά σοΰ αγοράσω 
κτήμα, νά σοΰ δώσω τά ζώά μου καί δλα μου 
τά ελεύθερα χρήματα· άλλ’ αύτή ή γυναίκα δέν 
έχει καρδιάν.

— Έάν, πάτερ μου, μέ τήν μεγάλην σου 
καλωσύνην, τής έπρότεινες περισσότερα! είπεν 
ό νεανίας.

— Περισσότερα; Τί έννοεΐς; Καί σύ άκόμη, 
Ούρβανέ, θά είχες τήν άξίωσιν; . . . ’Αδύνατον!

11 Κούτερμαν, ήτις μέχρι τοΰδε έκάθητο έν 
τινι γωνία τοΰ δωματίου καί έκλαιεν, έτρεξε 
πρδς τδν σύζυγόν της καί άνέκραξε·

— θωμά! θωμά! εύσπλαγχνίσου! Πώς έμ- 
πορεΐς νά βλέπης τήν λύπην τοΰ τέκνου σου 
χωρίς νά συγκινήσαι; Ποιαν εύχαρίστησιν έμ- 
ποροΰν νά μάς προξενήσουν τά χρήματα, άν, διά 
νά τά διατηρήσωμεν, καταδικάσωμεν τδ μόνον 
μας τέκνον εις τήν απελπισίαν; Παραχώρησε τύ 
κτήμά μας είς τδν, Ούρβανόν καί είς τήν Και- 
κηλίαν, άφ’ ού ή 'Ρόζενς τδ άπαιτεΐ. 'Ημείς 
θά ζώμεν μέ τά παιδιά μας, καί αύτά θά μάς 
άγαποΰν περισσότερον άκόμη, άν δώσωμεν δσα 
έχομεν δια νά τά κάμωμεν εύτυχή.

— Πάτερ μου! πάτερ μου! προσέθηκεν ό 
Ούρβανός· άν ήμπόρουν νά τδ λησμονήσω μίαν 
καν στιγμήν, άν ή εύγνωμοσύνη μου διά σέ ήτο 
δυνατόν νά χαλαρωθή, δέν θά ήμην άξιος νά 
άποθάνω ώς χριστιανός. Εύσπλαγχνίσου με,

— Νά σ’ εύσπλαγνισθώ; έπανέλαβεν δ γέρων 
μέ πικρόν μειδίαμα. Πρέπει νά έτοελλάθης διά 
ν’ άπαιτής τοιοΰτόν τι.

— θωμά, είπεν ίκετευτικώς ή μήτηρ, σώσε 
τδν Ούρβανόν μας, σώσε τήν Καικηλίαν μ’ ένα. 
καλόν σου λόγον!

— Ναί, σύ είσαι μητέρα, είπεν δ Κούτερ
μαν· ή άγάπη σου διά τδν υίδν σου σέ τυφλόνει* 
άλλ’ δ Ούρβανδς είναι άνήρ.

— Συγχώρησε με, πάτερ- ή άπελπισία μέ 
κάμνει νά παραφρονώ . . .

— Ούτε σύ ούτε ή μήτηρ σου δέν έχετε 
συναίσθησιν τί ζητείτε, είπεν ό Κούτερμαν μέ 
ύφος μελαγχολικόν. Έγώ έγεννήθην εις αυτό- 
τδ κτήμα· πλησίον τοΰ παραθύρου τούτου ήτα 
ή μικρά μου κλίνη · έκεί νομίζω δτι βλέπω άκόμη 
τήν μητέρα μου, ή όποια είργάζετο καί μ’ έδιη- 
γειτο ιστορίας· έκεί είς τδ μέγα έκεΐνο κάθισμα 
άπέθανεν ό γέρων πατήρ μου εύλογών με. Καί 
τδ τελευταΐον χόρτον αύτοΰ τοΰ κτήματός μου 
έβρεξεν δ ίδρώς μου, καί τδ τελευταΐον δένδρο* 
καί κάθε πέτρα άκόμη ήσαν οί φίλοι τής νεό
τητάς μου· ή χαρά μου, ή λύπη μου, οί κόποι 
μου είναι χαραγμένα παντοΰ έδώ, είναι αύτή 
ή ζωή μου! . . . Καί τώρα, γέρων ν’ άφήσω 
δλα αύτά καί νά γυρίζω τδν κόσμον ώς ξένος!

— Άλλά, θωμά μου, δέν πρόκειται νά φύ- 
γωμεν ... θά μείνωμεν έδώ . . . Δέν θ’ άλλάξη 
τίποτε.

— Πάτερ μου, θά σέ υπακούω πάντοτε, θά 
υπόκειμαι είς τάς θελήσεις σου.

— Τίποτε δέν θ’ άλλάξη, έπανέλαβεν ό γέρων 
σείων τήν κεφαλήν. Καί τις ήξεύρει; Ό θάνατος 
δέν καταστρέφει καί τήν θέλησιν τοΰ άνθρώπου 
καί τά πάντα; Έάν ό Ούρβανδς νυμφευθή τήν 
Καικηλίαν, δέν δύναται ν’ άποθάνη; Τότε ή Και- 
κηλία μένει είτε μόνη είτε μέ τά τέκνα της 
κυρία τού κτήματός μας. Καί άν ύπανδρευθή 
έκ δευτέρου . . . ό δεύτερος σύζυγός της θα εχη 
πάλιν τήν αύτήν καλωσύνην δί ήμάς τούς γέρον
τας, οί όποιοι θά τρώγωμεν παρά πολύ καί θα 
έργαζόμεθα ολίγον; θά μοΰ είπήτε διατί _νά 
ύποθέσωμεν τοιαύτα . . . άλλά δέν βλέπομεν 
καθ’ ήμέραν τοιαύτας μεταβολάς τής τύχης; Ο 
γέρων Στέφανος, ό έπαίτης. ό όποιος έρχεται 
έδώ κάθε Σάββατον καί ζητεΐ Ολίγον ψωμί, ήτο 
άλλοτε κτηματίας πλούσιος. Είχε παραχωρήσει 
δλα είς τον υιόν του· δ υιός του άπέθανε πρώτος, 
έπειτα ή νύμφη του, καί ουτω τά κτήματα του 
έπεσαν είς χεΐρας ξένας, καί οί ξένοι δέν φρον
τίζουν πλέον διά τδν πτωχόν γέροντα. Καί ό 
Κάρολος Δερούκ, καί ό Ιάκωβος Στέν; Όλοι 
γνωρίζουν τήν ιστορίαν των. Αύτοί όλοι είχον 
έκδυθή πλήν πλαγιάσουν, καί πικρά έτιμω- 
ρήθησαν διά τήν άπερισκεψίαν των. Μή νομίσης, 
Ούρβανέ, δτι ομιλώ ούτως άπδ εγωισμόν. Άν 
ήμην μόνος δλα, δλα θά τά έθυσίαζα δί άγά- 
πην σου· άλλ’ ή μήτηρ σου ήμπορεΐ νά ζήση 
περισσότερον άπδ ήμάς δλους. Καί τότε τι γίνε
ται; θά τήν άφήσωμεν νά επαίτη τδ ψωμί της, 
σάν τόν γέροντα Στέφανον; Πρέπει να ένοώσωμεν 
είς τάς άνοήτους άπαιτήσεις τής 'Ρόζενς; Ποτέ! 
Ποτέ!

— Καί δ φόβος μόνον τόσον αβέβαιων περι
στατικών σέ κρατεί, θωμά; άνέκραξεν ή σύζυγός 
του. Κάμε δ,τι ζητεί ή Ρόζενς. σώσε τδν υιόν 
μου· καί άν ή τύχη μου ήναι νά γείνω δυστυ
χής, θά τδ ύποφέρω μέ υπομονήν καί θά δοξάζω 
τδν θεόν.

— Ναί, ναί, το έννοώ τοΰτο άπδ μίαν μη
τέρα! άπήντησεν ό Κούτερμαν. Καί τήν καρδίαν 
σου θά έ'διδες μ’ εύχαρίστησιν . . . άλλά χρέος 
μου είναι νά εμποδίσω αύτήν τήν θυσίαν. Είμαι 
βέβαιος δτι καί ό Ούρβανός έννοεΐ τώρα καθαρα 
τήν ύπόθεσιν καί δέν επιμένει νά τοΰ παραχω- 
ρήσωμεν τδ κτήμά μας. Λέγε, Ούρβανέ· έχω 
δίκαιον;

'0 νεανίας άνέπεμψε κραυγήν θλίψεως καί 
δέν άπήντησεν. '0 Κούτερμαν τον προσέβλεψεν 
έπί στιγμήν σιωπηλώς· έπάλαιε κατά τής ιδίας 
καρδίας του. Άλλ’ έπί τέλους ή φρόνησις ύπε- 
ρίσχυσε.

— Δέν γίνεται, είπεν· άδύνατον!
Αίφνης ήκούσθησαν έξωθεν φωναί.
— Ιδού ή Καικηλία! είπεν ή μήτηρ. Άλλά 

τί έχει καί φωνάζει;
Κόρη νέα είσήλθε κλαίουσα καί όλοφυρομένη 

εις τδ δωμάτιον.
— Σώσέ με! Σώσέ με! είπε πρδς τδν γέ

ροντα χωρικόν. Αν μ’ άφήσης, είμαι χαμένη!
— Τί είναι, κόρη μου; Τί συνέβη; είπεν ό 

γέρων.
— Πρέπει νά ύπανδρευθώ τδν Μάρκον! Ή 

μήτηρ μου τδ άπεφάσισεν. Μετά μίαν ώραν 
θά έλθη είς τήν οικίαν μας ό είσαγγελεύς καί 
θά καταδικασθώ. Ό Μάρκος είναι άνθρωπος 
χωρίς θρησκείαν, είναι θυμώδης καί σκληρός 
καί βλάσφημος. Ί δν μισώ, τον άποστρέφομαι. 
Δέν θέλω νά ήμαι γυναικά του, δούλη του · δέν 
θέλω νά ζήσω μέ αύτόν. Καί άν πρόκηται 
ν’ άποθάνω άπδ τήν πείναν, αύτδς ποτέ δέν θά 
έχη πλησίον μου τήν θέσιν, ή όποια άνήκει 
μόνον είς τδν Ούρβανόν. θεέ μου! θεέ μου! 

"Οταν τδ συλλογίζωμαι, άνατριχιάζω!

Καί έπεσεν ώς λιπόθυμος καλύπτουσα τδ 
πρόσωπόν της διά τών χειρών. '0 Ούρβανδς 
καί ή μήτηρ του ήθέλησαν νά τήν παρηγορή- 
σωσιν άλλ’ ή Καικηλία άναπηδώσα αίφνης 
έτρεξε πρδς τόν Κούτερμαν καί γονυπετοΰσα έμ- 
προσθέν του.

— Σώσέ με, άνέκραξε τείνουσα πρδς αύτδν 
τάς χέΐράς της. Σύ μόνος ήμπορεΐς νά μέ σώ- 
σης. Παραχώρησε ο,τι ζητεί ή μήτηρ μου. 
Μ ή φοβείσαι, έδώ θά ήσαι σύ πάντοτε ό κύριος· 
έγώ θά έργάζωμαι διά σέ ώς δούλη· δλας σου 
τάς θελήσεις θά εκτελώ* θά σέ άγαπώ ώς πα
τέρα, ώς εύεργέτην, ώς θεόν . .. Άρνεΐσαι; 
Μέ καταδικάζεις καί σύ:

— Παιδιά μου, είπεν ό Κούτερμαν είς άκρον 
συγκεκινημένος· καί τήν πέτραν θά έκάμετε νά 
κλαύση. Έχετε έλπίδα. θά κάμω άκόμη τε- 
λευταίαν δοκιμήν. ’Έχετε ύπομονήν μετ’ ολίγα 
λεπτά επιστρέφω πάλιν. Ίσως σάς φέρω καλάς 
ειδήσεις.

Καί δρομαίος άνεχώρησε διευθυνόμενος πρδς 
τδν μύλον. Μετ’ ολίγον είσήλθεν είς τδ δωμά
τιον τής 'Ρόζενς, ήτις αδυνατούσα νά περιπατή 
έκάθητο έπί μεγάλου ανακλίντρου. Πλησίον της 
έπαιζον αί τρεις μικρότεραι θυγατέρες της, ό δέ 
σύζυγός της έκάθητο παρά τήν τράπεζαν έρείδων 
τήν κεφαλήν του έπί τών χειρών. 'Όταν είσήλ
θεν ό Κούτερμαν έφαίνετο δτι ή 'Ρόζενς είχε 
διένεξιν πρδς τδν άνορα της διότι έκράτει άπει- 
λητικώς ύψουμένην τήν χεΐρά της.

— ”Εξω, παιδιά! άνέκραξε. Καί αί τρεις 
μικραί κόραι έξήλθον άμέσως.

— ’Ά! Κούτερμαν, έρχεσαι πάλιν; Ένόμιζα 
δτι ποτέ πλέον δέν θά ήρχεσο είς τήν οικίαν 
μας. Τί συμβαίνει; "Άλλαξες γνώμην; Όπως- 
δήποτε, καλώς ώρισες· λάβε σκαμνίον καί κάθισε.

— Κυρά 'Ρόζενς, άπήντησεν ό γέρων σοβα- 
ρώς. Ή κόρη σου είναι είς τήν οικίαν μας. 
Είναι τόσον δυστυχής, ώστε ή λύπη της, σέ βε- 
βαιώ, μ’ έρράγισε τήν καρδίαν μου.

— Ύπερβολαί! κύρ Κούτερμαν, ύπερβολαί! 
Αύριον θά περάσουν δλα.

— Άπατάσαι· ή Καικηλία σου δέν είναι 
άπδ τάς συνειθισμένας κόρας. Έάν τήν βιάσης 
νά ύπανδρευθή τδν Μάρκον Κόψ, θ’ άποθάνη 
ίσως· διότι μόνον είς τδ όνομά του τρέμει σαν 
καλάμι. Έγώ δέν είμαι πατήρ της, άλλά διά 
νά τήν σώσω είμαι έτοιμος να κάμω τάς μεγα- 
λειτέρας θυσίας.

— Τί έννοεΐς; Εξηγήσου.
— θ’ άλλάξω τδ ένοικιαστήριον τού κτή

ματός μου καί θά τδ περάσω είς όνομα τοΰ 
υίοΰ μου, ό όποιος θά γείνη σύντροφός μου κατά 
τά τρία τέταρτα. 'Ωσαύτως τού παραχωρώ και 
τά τρία τέταρτα άφ’ δ,τι έχω.

— Βλέπω δτι άρχίζεις νά σκέπτεσαι καλλί
τερα, είπεν ή 'Ρόζενς μέ σαρκαστικόν μειδίαμα. 
Άλλά τότε ή Καικηλία μου δέν θά ήναι ή 
καθ’ αύτδ κυρία τού κτήματος.

'0 σύζυγός της ήγέρθη καί τή είπε μέ ύφος 
κατά τό ημισυ ικετευτικόν καί κατά τδ ημισυ 
παρωργισμένον ·

— Είσαι χωρίς καρδιά, Κατερίνα! Πώς ήμ
πορεΐς νά τυραννής τόσον πολύ τδν παλαιόν φί
λον μου; "Ο,τι μάς προτείνει είναι παρά πολύ, 
καί σύ άκόμη διστάζεις;

— Σιώπα σύ! άνέκραξεν ή Ρόζενς. Τί έν
νοεΐς σύ άπ’ αύτά τά πράγματα; Δέν διστάζω· 
έπιμένω είς τήν άπόφασιν μου. Έάν ό Κού
τερμαν δέν παραδεχθή τδ σχέδιόν μου, δπως 
τού τδ ύπέβαλα, ό είσαγγελεύς θά έχη σήμερον 
τδν λόγον μου καί ή Καικηλία θά ύπανδρευθή 
τδν Μάρκον. Περιτταί άλλαι προτάσεις· δέν 
θέλω ν’ άκούσω τίποτε.

Δάκρυα έρρευσαν άπδ τών όφθαλμών του 

γέροντος Κούτερμαν. “Εσεισε τήν κεφαλήν καί 
είπε μετά βαθέως άναστεναγμού ·

— ’Άν κάμω άνοησίαν, ό θεός νά μέ συγ- 
χωρήση! Κυρά Ρόζενς, δέχομαι τήν πρότα- 
σίν σου.

— Χωρίς καμμίαν έπιφύλαξιν;
— Χωρίς καμμίαν έπιφύλαξιν.
— Τότε ό Ούρβανδς θά νυμφευθή τήν Και- 

κηλίαν.
— Βέβαια:
— ’Έχεις τδν λόγον μου.
— Άλλ’ ό είσαγγελεύς, κυρά 'Ρόζενς;
— Τί σε μέλλει διά τδν εισαγγελέα; Δέν 

εΐμεθα έλεύθεροι; Καί αμα κάμωμεν τδ χρέος 
μας, δεν είναι μήπως ό κύριός μας, ό βαρώνος, 
δστις θά μάς προστατεύση άπδ κάθε άδικίαν;

— Καλά λοιπόν, κυρά 'Ρόζενς, είπεν ό 
Κούτερμαν. Διά τήν εύτυχίαν τοΰ υίοΰ μου καί 
τής Καικηλίας, τούς παραχωρώ τδ κτήμά μου. 
Πολύ μέ κοστίζει αύτό· άλλά τώρα, άφ’ ού 
έγεινεν ή θυσία, ούτε καν τήν συλλογίζομαι 
πλέον!

— Εύχαριστώ, είσαι καλός άνθρωπος! είπεν 
ή 'Ρόζενς. Δός μου τήν χεΐρά σου! — Βε
βαιώσου, Κούτερμαν, πολύ μ’ έκόστισε νά σέ 
λυπήσω· άλλά καί σύ διατί νά έπιμείνης τόσον; 
Τώρα δμως, δόξα τώ θεώ, δλα έδιορθώθησαν 
καί χαίρομαι διπλασίως. Τδ ομολογώ, έκατδ 
φοράς άγαπώ περισσότερον τδν Ούρβανόν άπδ 
τδν βάναυσον Μάρκον Κόψ. Τώρα πλέον εΐμεθα 
πάλιν καλοί φίλοι, δέν είναι ούτως;

— Βεβαιότατα. Ή ζωή είναι πολύ πικρά 
χωρίς άγάπην καί φιλίαν.

— Καί τώρα άς πίωμεν είς τήν υγείαν τών
1 παιδιών μας, είπεν δ μυλωνάς.

— “Εχεις δίκαιον, Γιάννη · πήγαινε νά πάρης 
μίαν φιάλην καλόν κρασί, άπήντησεν ή σύζυγός 
του, ήτις ίσως τότε κατά πρώτον έπεδοκίμαζε 
γνώμην τινά τοΰ άνδρός της.

— Αύτήν τήν στιγμήν δέν ήμπορώ νά δεχθώ 
τήν πρότασίν σου, είπεν ό Κούτερμαν. Πρέπει 
νά έπιστρέψω, διότι μέ περιμένουν τά παιδιά 
μέ άνησυχίαν μεγάλην. Δέν πρέπει νά τούς 
άφήσωμεν νά ύποφέρουν περισσότερον καιρόν.

— “Εχεις δίκαιον, είπεν ή'Ρόζενς· πήγαινε 
καί φέρε μας τήν γυναικά σου καί τδν υιόν σου. 
θέλω νά τούς φιλήσω. Καί σήμερον θά έορ- 
τάσωμεν έδώ · θά ψήσωμεν ένα καλόν άρνίον καί 
θά πίωμεν καί κρασί.

— Σέ συνοδεύω, Κούτερμαν, είπεν δ μυ
λωνάς παρακολουθών τδν φίλον του.

'0 Ούρβανδς ιστατο παρά τήν θύραν. 'Άμα 
είδε τδν πατέρα του γελώντα καί τδν μυλωνάν 
σείοντα είς σημεΐον χαράς τδν πΐλόν του, έν- 
νόησεν δτι έφερον καλάς ειδήσεις. “Ετρεξε πρδς 
τδν πατέρα του καί είπε·

— Πάτερ! Πάτερ! Τί ειδήσεις;
— "Ολα είναι έν τάξει, ή Καικηλία είναι 

σύζυγός σου.
— Νά ήσθε καί οί δύο εύλογημένοι! άνέ

κραξεν ό Ούρβανδς έναγκαλιζόμενος έναλλάξ τδν 
πατέρα του καί τδν μυλωνάν. Πόσον εύτυχής 
θά ήναι ή Καικηλία, καί ή πτωχή ή μήτηρ μου!

Καί εισερχόμενος ώς άστραπή είς τδ δωμά
τιον άνέκραξεν άπδ τής θύρας·

— Μήτερ, δλα έδιορδώθησαν! Καικηλία, 
θά ήσαι ίδική μου!... Ώ θεέ μου, πώς νά 
ύποφέρω τόσην μεγάλην χαράν χωρίς να τρελ- 
λαθώ;

Καί ήρχιζε νά χορεύη καί νά πήδα εντός 
τοΰ δωματίου ώς παράφρων. Παρα τήν θύραν 
έστάθη καί έκραξε μεγαλοφώνως·

— Βλάση! Τερέζα! έλθετε μέσα! Ακούσατε 
τήν μεγάλην ειδησιν. θά νυμφευθώ τήν Και- 
κηλίαν.
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Ο ΒΑΣΙΑΕΤΣ TOT SIAM ΜΕΤΑ ΤΟΤ ΔΙΑΔΟΧΟΤ. Π ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΤ ΣΙΑΜ.

Τέλος άφ’ ού κατηυνάσθη όλίγον ή εξαψις 
τής χαρας 8λοι άπήλθον τής οικίας και διηυ- 
θυνθησαν προς τήν οικίαν τών 'Ρόζενς, δπως 
τελέσωσιν έκεϊ τούς αισίους τών δύο νέων Αρ
ραβώνας.

( Επεται ή συνέχεια.)

Η ΑΛΙΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ ΕΝ ΝΕΑι 
ΣΜΥΡΝΗι ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΔΟΣ.

Μετά πολλής δραστηριότατος ένεργεϊται ή 
αλιεία τών καρχαριών (σκυλόψαρων) κατά τήν 
Ατλαντικήν παραλίαν τής χερσονήσου Φλωρίδος, 
τής πρός μεσημβρίαν τών'Ηνωμένων Πολιτειών 
τής ’Αμερικής κειμένης· Ιδίως συμβαίνει τούτο 
παρά τάς έκβολάς τών ποταμών, ένθα "αί υαιναι 

Η ΑΛΙΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ ΕΝ ΦΛΏΡΙΔΙ.

αύται τής θαλάσσης” έν Αφθονία μεγάλη συνα
γελάζονται. 'Η Αλιεία γίνεται κυρίως έπι τφ 
σκοπώ τής παραγωγής έλαίου έκ τοΰ ήπατος 
τών θαλασσίων τούτων τεράτων εύρίσκονται 
ήπατα καρχαριών περιέχοντα 7 μέχρι 8 γάλο- 
νίων έλαίου. Παρά τήν κωμόπολιν Νέαν Σμύρ
νην τής Φλωρίδος λίαν έπιτυχώς γίνεται ή 
αλιεία, καί αύτήν παριστα καί ή ήμετέρα είκών. 
'Η αλιεία άρχεται περί τάς άρχάς ’Απριλίου 
καί Από τής Ανατολής τού ήλιου μεγάλη είναι 
καθ’ έκάστην ή κίνησις έπί τής παραλίας. Κατά 
σειράν άνάπτονται μεγάλαι πυραί άνωθεν τών 
όποιων κρέμανται οί λέβητες πρός βράσιν τοΰ 
ήπατος· παρά τήν Ακτήν δέ τοποθετούνται τά 
μεγάλα άγκιστρα, μήκους ένός βλου ποδός· ώς 

δόλωμα χρησιμεύουσι μεγάλοι /ιχθύς. Τά άγ
κιστρα ταύτα ρίπτονται είς τήν θάλασσαν, καί 
οί καρχαρίαι ΰσφραινόμενοι τήν τροφήν πλησιά- 
ζουσιν. ’Απαιτείται μεγάλη έπιτηδειότης είς 
σύλληψιν αύτών- διότι ό καρχαρίας πλησιάζων 
μετά πολλής προφυλάξεως δέν πίπτει μετ’ αδη
φαγίας κατά τού δολώματος, άλλά τό όσφραί- 
νεται πανταχόθεν καί έπειτα μόλις τολμά νά τό 
άρπάση. Είς σημεΐον τού έπιστάτου τά άγκιστρα 
σύρονται προς τά όπίσω, καί λίαν περίεργος 
συνάπτεται πάλη μεταξύ τού συλληφθέντος θα
λασσίου τέρατος καί τών τό άγκιστρον κρατούν- 
των Ανδρών · συμβαίνει πολλάκις ώστε ό καρ
χαρίας έν τή Απόπειρα του νά έλευθερωθή κα
ταρρίπτει τούς κρατούντας τό άγκιστρον μαύρους.

Άλλ’ έπί τέλους τό ζώον κατάκοπον αναγκάζεται 
νά ύποκύψη, σύρεται εις τήν ξηράν, δπου καί 
θανατοΰται. Ιού άπό υψηλού ξυλίνου ίκρίου 
κρεμαμένου ιχθύος έξάγεται τό ήπαρ, δπερ βρά
ζεται έν τοϊς λέβησι. Τό έλαιον τοΰ /.αρχαρίου 
τιμάται δσον καί τό τής φαλαίνης. Καί τά 
πτερύγια τών καρχαριών χρησιμοποιούνται εί; 
λείανσιν μετάλλων καί ή έτησία παραγωγή 
αύτών Ανέρχεται εις 100 χιλ. δολλαρίων. ‘Τπάρ- 
χουσιν ήμέραν καθ’ άς συλλαμ- 
βάνονται μέχρι 30 τών έπικινδύ- 
νων τούτων θαλασσίων τεράτων.

0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ KAI II ΒΑΣΙ
ΛΙΣΣΑ ΤΟΤ ΣΙΑΜ.

Εν τω προλαβόντι ήμών τεύ- 
χει εϊπομεν δλίγα τινά περί τού 
πολυτελούς ξίφους, δπερ κατε- 
σκευάσθη εσχάτως έν ’Αγγλία διά 
τόν βασιλέα τού Σιάμ. Σήμερον 
δέ παραθέτομεν τάς εικόνα; τού 
τε βασιλέω; μετά τοΰ διαδόχου 
καί τή; βασιλίσσης, συνοδεύντε; 
αύτάς δι’ ολίγων λέξεων, ας άπο- 
σπώμεν εκ τού νεωτάτου συγγράμ
ματος τού γνωστού περιηγητού 
Καρόλου Bock, δστις καί τήν 
Απόκεντραν έκείνην χώραν έπί 
πολύ περιηγήθη καί τά πάντα 
έν αύτή έπισταμένως έξήτασε καί 
έμελέτησεν.

’< Ι,τι κυρίως καθιστά ήμΐν τον 
βασιλέα τοΰ Σιάμ πρόσωπον τά 
μάλιστα ενδιαφέρον, είναι οτι 
παντί σθένει πειραται νά παρά- 
σχη τή χώρα αύτοΰ τάς εύερ- 
γετικάς διατάξεις καί μεταρρυθ
μίσεις τού εύρωπαϊκοΰ πολιτισ
μού. Κατά τούτο ό βασιλεύ; ού
τος θά μετονομασθή μετά θάνα
τον βεβαίως ό Μέγας ή ό ’Αγα
θός. Καλείται ό βασιλεύς τού 
Σιάμ Χουλαλόγκορν καί είναι ό 
έννατος υιός τού ώς σοφού δια- 
πρέψαντος βασιλέω; Μογκούτ. 
'Η Ανατροφή του ήτο λίαν έπι- 
μεμελημένη. καί δτε έν έτει 1868, 
δεκαπενταετής τήν ήλικίαν, άνέβη 
έπι τού θρόνου έδείκνυεν ήδη τήν 
εύφυΐαν καί καλήν έκείνην διά- 
θεσιν, ήτις χαρακτηρίζει τούς 
διαπρεπείς ήγεμόνας. Καί πράγ
ματι μόλις άναβάς έπί τού θρόνου 
κατήργησε τήν βάρβαρον έθιμο- 
ταξίαν, καθ’ ήν ό έμφανιζόμενος 
ένώπιον αύτού ώφειλε νά πέση 
πρηνής κατά γής χωρίς νά δύ- 
ναται νά ύψώση πρός αύτόν τούς 
όφθαλμούς του. Σήμερον ό βασιλεύς καί ή 
βασίλισσα δέχονται είς άκρόασιν πάντα προσερ- 
χόμενον, λαμβάνουσι τάς Αναφοράς ιδίαις χερσί, 
καί ό βασιλεύς συζητεϊ μετά τών άνωτέρων τοΰ 
κράτους του υπαλλήλων καί μετά τών βασιλικών 
πριγκήπων έλευθέρως έπί τών υποθέσεων τής 
πολιτείας. 'Η μεταρρύθμισις δμως, ήτις κυρίως 
λαμπρύνει τήν βασιλείαν του είναι ή έντελής 
καταργησις τής δουλείας. Πόσην έπιθυμίαν έχει 
ό νουνεχής ούτος ήγεμών νά εύεργετήση τήν 
ήμιβάρβαρον έτι χώραν του Αποδεικνύουσιν ού 
μόνον αί συχναί αύτοΰ περιοδεϊαι είς τάς έν 
Ίνδίαις Αγγλικά; καί ολλανδικά; κτήσεις, άλλά 
καί ή ιδία αύτού δαπάνη Αποστολή πολλών 
νέων έκ τών καλλιτέρων τοΰ τόπου οικογενειών 

είς τήν Εύρώπην. Πδη δέ είς τών νεωτέρων 
αύτού Αδελφών σπουδάζει έν ’Αγγλία έν τω 
Όξωνείφ II ανεπιστημίφ.

Έν τή πρωτευούση τοΰ Σιάμ, τή πόλει 
Βαγκόκ, ό βασιλεύς Ανήγειρεν ίδια δαπάνη μεγα
λοπρεπή καί δλως εύρωπαϊκώς κατηρτισμένην 
Σχολήν διά τούς άρρενας, καταγίνεται δέ ήδη 
νά οίκοδομήση σχολήν καί διά τά Θήλεα, ών ή 
Ανατροφή μέχρι τοΰδε ήτο άρκούντως παρη- 

0 ΒΑΣΙΛΕΤΣ ΤΟΤ ΣΙΑΜ ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΝ ΠΟΜΠΗι.

μελημένη. Πρό τριών έτών φκοδομήθη ταχυ
δρομικόν κατάστημα, καί αί οδοί τής πρωτευ- 
ούσης έλαβον ονομασίας, αί δέ οίκίαι Αριθμούς. 
Μεγίστη καταβάλλεται φροντίς διά τήν οδο
ποιίαν, δι’ ήν ό βασιλεύς διέθεσε μέγα μέρος 
τών έσόδων τού κράτους. Ή κυρία Αρτηρία διά 
τήν συγκοινωνίαν μένει πάντοτε ό μέγας ποτα
μός Μενάμ, δν διασχίζουσιν ού μόνον λέμβοι 
καί ιστιοφόρα μεγάλα, άλλά καί Ατμόπλοια. 
Έπί τού ποταμού τούτου κεΐνται καί οί μεγα- 
λείτεροι τής χώρας ναοί· έν μηνί δέ Όκτωβρίφ 
έκάστου έτους τελείται μεγάλη Θρησκευτική 
εορτή, καθ’ ήν ό βασιλεύς καθήμενος έπί Θρόνου 

. (ώς έν τή είκόνι ήμών) καί περικυκλούμενος ύφ’ 
δλων τών μεγιστάνων καί βασιλοπαίδων μετά- 

φέρεται έν μεγάλη πομπή καί παρατάξει πρός 
τά διάφορα τεμένη, δπως τελέση τήν προσευ
χήν του.

Ένσκηψάση; έν έτει 1881 τής χολέρας έν 
Σιάμ, ό βασιλεύς διέταξε πολλούς ιατρούς νά 
περιπλέωσιν έπί Ατμόπλοιων τόν ποταμόν καί 
νά παράσχωσι βοήθειαν καί φάρμακα είς τά 
ύπό τής νόσου μαστιζόμενα χωρία· μετά δέ τό 
τέλος τής έπιδημίας έχάραξεν έπίτηδες μετάλ

λων διά τούς <ρός άποσόβησιν 
αύτής έργασθέντας. 'Π πρωτεύ
ουσα τού βασιλείου διεκοσμήθη 
κατά τό παρελθόν έτος ύπό με
γαλοπρεπούς βασιλικού μεγάρου, 
ού ή οικοδομή ΑνήλΘεν είς 80 
χιλ. Αγγλικών λιρών. Έν τφ 
μεγάρω τούτφ έργάζεται ό βασι
λεύς μετά τού Αδελφού αύτοΰ, 
πρίγκηπος Δεβάν, δστις είναι καί 
πρωθυπουργός του καί ιδιαίτερό; 
του γραμματεύς, έν ένί λόγω ή 
δεξιά αύτοΰ χειρ. Περί τού τρό
που τής διεξαγωγής τών ύποθέ- 
σεων ό ήμέτερος συγγραφεύς διη
γείται ώς εξής· ""Εκαστος Ανώ
τερο; ύπάλληλο; δφείλει νά κά
μη τω βασιλεΐ προσωπικώς τήν 
Αναφοράν του καί είσήγησιν, καί 
ό ήγεμών άξετάζει καί τήν έλα- 
χίστην ύπόθεσιν ίδίοις όφθαλμοϊς. 
Ούτω προλαμβάνονται πλεΐσται 
δσαι καταχρήσεις’.

'Η νΰν βασίλισσα τού Σιάμ, 
Σουάγκ-Βαδάνα καλουμένη, εί
ναι ή νεωτέρα αδελφή τής πρό 
τριών έτών έν έκδρομή Ttvi επί 
τοΰ ποταμού πνιγείσης βασιλισ- 
σης Σουνάνδας, ή ό βασιλεύς 
Ανήγειρε μνημεϊον μεγαλόπρεπες. 
'Η έν τφ βασιλείφ τού Σιάμ 
επικρατούσα θρησκεία είναι α 
τοΰ Βούδα. '0 θεός Βούδας έχει 
έν άπάση τή χώρα πολλούς και 
πλουσίους ναούς. Ό ιδιαίτερος 
τών Ανακτόρων ναός είναι μι
κρόν παρεκκλήσιον, γνωστόν, ώς 
περιέχον τό μοναδικόν είς τό 
είδός του άγαλμα τού Βούδα έκ 
κρυστάλλου διαφανεστάτου. Ίό 
άγαλμα τούτο ισταται έπί βω
μού έκ χρυσού καί έλέφαντος, 
δν περικυκλούσι δύο μεγάλα δέν
δρα έκ καθαρού χρυσού. Ένώ
πιον τοΰ βωμού τούτου προσεύ
χεται συνήθως ή βασιλική οι
κογένεια καί οί αύλικοί. Έν 
τφ πλησίον κειμένφ μοναστηρίφ 
ύπάρχουσι μεγάλαι τοιχογραφία!, 
άτέχνως μέν Αλλά διά ζωηρών 
χρωμάτων γεγραμμέναι, παρι- 

στώσαι επεισόδιά τινα έκ τοΰ βίου τού βασι- 
λέως. Μία τών τοιχογραφιών τούτων παριστα 
τόν βασιλέα ύποδεχόμενον τούς πρώτους πρός 
αύτόν άποσταλέντας εύρωπαίους πρεσβευτάς. 
Έν τοϊς άνακτόροις, έν τοϊς κήποις καί έν τοϊς 
διαφόροις ναοϊς έργάζονται καθ δλον το -έτος 
πλεϊστοι δσοι έργάται, μισθοδοτούμενοι έκ τού 
Ανακτορικού ταμείου. Αί τοιαΰται θέσεις έρ- 
γατών είναι λίαν περιζήτητοι, διότι καί ό μισθός 
καλός είναι καί ή τροφή δίδεται άφθονος έκ 
τού βασιλικού μαγειρείου.
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ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

Πολίι δΰσκολον είναι ν’ Απόδειξη τις δτι 
είναι μετριόφρων, καθότι άφ’ ή; στιγμή; καυ- 
χάταί τις δτι είναι τοιοΰτος, δεν είναι πλέον.

Έρν. 'Ρενάν.

Λέγομεν δτι άπατώνται δσοι δέν σκέπτονται 
<ί;ς ήμεΐς. Κ“ Στάλ.

'Ο χρόνος ή νικά τά πάθη ήμών ή καθιστά 
αύτά γελοία. Δ. Νιζάρ.

Όνομάζομεν άπαισιοδοξίαν τήν όρθήν σκέψιν, 
ήτις είτε στενοχωρεΐ ήμά; είτε δυσαρεστεΐ.

Β.

Το γήρα; ήτο άλλοτε Αξιοπρέπεια · σήμερον 
δμω; είναι βάρος. Σατωβριάνδο;.

Αί γυναίκες μόνον εκείνα; τά; παραφορά; 
έννοοΰσιν, ά; αύται έμπνέουσιν.

Α. Άρνόλδος.

Έξ δλων τών ανθρωπίνων οικοδομημάτων 
το εύθραυστότερον είναι ή εύτυχία.

Ή περιήγησι; είναι μάθησι;, αί δέ γνώσει; 
ΰπαρςίς. I’. Σάνδ.

"Εκαστο; ας άποδίδη είς εαυτόν είτε τήν 
ανέχειαν είτε τήν αφθονίαν, καθότι ή μέν πρώτη 
πηγάζει έκ τής Οκνηρίας του, ή δέ δευτέρα έκ 
τής φιλοπονίας του. (Κινεζικόν.)

ΙΙρδς μέν τον δυστυχοΰντα φίλον πρέπει νά 
προσερχόμεθα, τον δέ εύτυχοΰντα νά περιμέ- 
νωμεν. 'Ο οαρώνο; ΓΙετιέ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

Έν Αειψίφ τή 14/26 ’Οκτωβρίου 1883.

' II αύτή απραξία καί, ούτως είπεΐν, νεκρική 
άκινησία έπικρατεΐ έν γένει εί; δλα τά ευρω
παϊκά χρηματιστήρια. ’Ολίγοι αγοραστοί, όλίγοι 
πωληταί, συναλλαγαι ασήμαντοι, ίδοΰ α'ι πρά
ξεις τών τελευταίων ήμερών. "Χαλαρόν, ήσυ- 
χον”, ίδοΰ αΐ στερεότυποι σχεδόν λέξεις τών 
χρηματιστικών δελτίων. 'II ρίζα τοΰ κακοΰ 
κεΐται έν τφ χρηματιστήριο) τών ΙΙαρισίων, δπερ 
είναι καί μένει ό γενικός γνώμων. Έπαι- 
σθητή έπεκράτησεν έκεΐ έκπτωσις είς τά τουρ
κικά καί αιγυπτιακά χρεόγραφα· συνετέλεσαν είς 
τοΰτο αί φήμαι περί τών ευνοϊκών έσόδων τής 
Αίγύπτου, περί άναχωρήσεως τών άγγλικών στρα
τευμάτων καί περί νέα; έμφανίσεως τής χο
λέρας. Διά τήν αύτήν αιτίαν ύπέστησαν έκ- 
πτωσιν καί αί μετοχαί τής διώρυγος του Σουέζ. 
Μικράν υψωσιν έλαβον μόνον τά γαλλικά δάνεια 
συνεπεία τών τελευταίων αγορεύσεων τοΰ πρω
θυπουργού Φερρΰ, δστι; φαίνεται διατεθειμένος 
ν’ άντιπαραταχθή δραστηρίω; καί εύτόλμω; 
κατά τών προσπαθειών τών άναρχικών. Καί ή 
Βιέννη ούκ δλίγον συνετέλεσεν είς άπολίθωσιν 
τή; χρηματιστική; άγορα;, έν γένει δέ έκπτωσιν 
μεγάλην ύπέστησαν έν Βιέννη αί μετοχαί τών 
σιδηροδρόμων, καί τοΰτο συνεπεία τής μικράς 

έφετεινή; έσοδεία; τών δημητριακών καρπών έν 
Ουγγαρία καί Βανάτιρ καί τή; <ί>; έκ τούτου 
δλίγη; βλέψεως καλών κερδών. Καί ό προϋ
πολογισμό; τής Ουγγαρία; τοΰ έτους 1S82 δέν 
εμφανίζεται πολΰ ροδόχρους, καί ή δημοσίευσι; 
αύτοΰ, γενομένη έσχάτως, παρουσιάζει πάλιν τό 
χρόνιον πάθος καθιστάν ετήσιον έλλειμα. Καί 
τό Βερολΐνον αύτό, τό όποιον μέχρι τοΰδε ήδυ
νήθη διά τών επιτόπιων καί βιομηχανικών αξιών 
ν’ άντιπαραταχθή κάπως αποτελεσματικοί; κατά 
τής έκπτώσεως, καί αύτό τό Βερολΐνον υπο
κύπτει τώρα εί; τήν έπιρροήν τών περιστάσεων. 
Αί ελπίδες ένέκειντο εί; τήν συμφέρουσαν πώ- 
λησιν τών ολίγων έτι ιδιωτικών σιδηροδρομικών 
γραμμών πρό; τήν Κυβέρνησιν άλλά αί προσ
φορά!, αί γενόμεναι έκ μέρους τή; Κυβερνήσεως 
ήσαν τόσον μικραί, όίστε ούδέν εύχάριστον προ
οιωνίζεται διά τάς μελλούσας διαπραγματεύσεις 
άποτέλεσμα. Γούτο δέ έπέδρασεν ούσιωδώς έπί 
τής δλης καταστάσεω; τοΰ χρηματιστηρίου, ού 
τινο; ή δψις δέν είναι έκ τών λίαν εύαρέστων.

Λ.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝ ΤΥΝΙΔΙ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΓΑΜΒΕΤΤΑ.

(Έξ ιδιαιτέρα; αλληλογραφίας.)

ΙΙρό ήμερών έπανήλθεν έκ Παρισίων ό ΙΙρόα- 
εδρο; ύπουργός τής γαλλικής Δημοκρατία; Κύ
ριος Gambon, καί τήν έπιούσαν έπισκεφθεί; τήν 
A. Υ. τόν Ηγεμόνα έν τή έν Μάρσα έπαύλει 
του άπήλθεν άμέσως εί; τάς βορείου; έπαρχίας 
τοΰ Κράτους, τό μέν βπως ίδη αύτάς έκ τοΰ 
σύνεγγυς καί μελετήση τήν αύτόθι κατάστασιν 
τών κατοίκων, τό δέ ΐνα κρίνη περί τή; σκοπι- 
μωτέρας αυτών διοικητική: καί δικαστικής διαι- 
ρέσεως, προκειμένου μετ’ ού πολΰ νά έφαρμο- 
σθώσιν αί πρό πολλοΰ παρασκευασθεΐσαι με
ταρρυθμίσεις έν τφ κράτει. Ό κ. Θαμβόν 
έπανελθών χθές έκ τή; μικράς ταύτη; περιοδεία; 
του άπεκόμισεν, ώς ήκουσα, λίαν εύαρέστους 
έντυπώσεις καί δέν αποκρύπτει ποσώς τάς πε
ποιθήσεις του περί τής ολοσχερούς έπιτυχίας 
τών έν τή Τυνησία αναμορφωτικών σχεδίων του. 
"Ηδη ήρξατο καταγινόμενος εί; τό οικονομικόν 
μέρος τής χώρας, δπερ κατ’ έμέ είνε καί το 
μάλλον άκανθωδέστερον τών λοιπών, διότι περί 
τήν έξομάλυνσιν τούτου θά προσκόψη, φρονώ, 
όχι μόνον εί; τό έπιτόπιον τών’Αράβων φρόνημα, 
άλλά καί εί; τά; προνομία; τών ξένων, α; δύο 
έκ τών μεγάλων Δυνάμεων, ή ’Αγγλία καί ή 
’Ιταλία, δέν στέργουσιν έπί τοΰ παρόντος όλο- 
σχερώς νά καταργήσωσι, προβάλλουσαι ώς λόγον 
τά σπουδαία καί ποικίλα έν Τυνησία συμφέροντά 
των. ΙΙέπεισμαι έν τούτοι; δτι ό δεξιό; καί 
πεπειραμένος νοΰς τοΰ διακεκριμένου τούτου δι
πλωμάτου θέλει φέρει έπί τέλους εί; αίσιον 
πέρας τά ζωτικά ταΰτα ζητήματα διά τε τήν 
Γαλλίαν καί τήν 'Ηγεμονίαν, καί άνακύψη έν 
τή τελευταία πρδς τδ ηθικόν συμφέρον άμφο
τέρων τών χωρών ή τάξι; καί άποκατασταθή ή 
δημοσία ασφάλεια, ήτις άπό τινο; χρόνου κα
τέστη ένταΰθα προβληματική.

Οί ένταΰθα εύάριθμοι "Ελληνες, μικρόν καί 
αύτοί φόρον εύγνωμοσύνη; τελοΰντες είς τήν 
μνήμην τοΰ άκραιφνοΰς φιλέλληνα; καί μεγάλου 

τή; Γαλλία; πολίτου Αέοντο; Γαμβέττα, 
συνελθόντες είς τό Ελληνικόν Προξενεΐον συν- 
εισέφεοον ύπέρ τοΰ άνεγειρομένου έν Γαλλία 
μνημείου τοΰ πολυκλαύστου αύτοΰ άνδρός τά 
ακόλουθα ποσά· Ή. Βασιλειάδης πρόξενος τής 
Ελλάδος φρ. 50. — Γεώργιο; Ν. Μανιδάκης, 
γραμματεύς τοΰ Ελλην. ΙΙροξενείου, φρ. 20. — 
Ν. Βαλσαμίδης, ύπάλληλος τοΰ Ελληνικού Προ
ξενείου φρ. 20. — ’ Ιωάννη; Μαλτεζόπουλος,φρ. 50.
— X. Μεταξάς φρ. 30. — Δημήτριος Κουβό- 
πουλος φρ. 50. — Σπυρίδων Κωνσταντόπουλος 
φρ. 40. — Γεώργιος Κουγιουτόπουλος φρ. 40
— Νικόλαος Α. Οικονόμου φρ. 40. —Ιωάννης 
Σωτηρόπουλος φρ. 30. — Διονύσιος Σωτηρό- 
πουλος φρ. 20. — Παναγιώτης Παπαδόπουλος 
φρ. 20. — Δημήριος Γ. Καζακόπουλος φρ. 20.
— ’Αθανάσιος Γρηγορίου φρ. 20. — Νικόλαος 
θηριόψαρης φρ. 20. — Αντώνιος Χαλαρής φρ. 20.
— ’Ιωάννης Π. Παπαδόπουλος φρ. 20. — Χρή- 
στος Σαπουντζόπουλος φρ. 20. — Μάρκος Γ. 
Χάλαρης φρ. 20. — ’Αχιλλεύς Τζετζές φρ. 20.

Δημήτριο'ς Λαϊνόπουλος φρ. 20. — Πανα
γιώτης Κουγιουτόπουλος φρ. 20. — Χρ. Κ. Ί’ί- 
ζος φρ. 30. — Νικόλαος Παπαϊωάννου φρ. -_0.
— ’Ιωάννης Κρίγκας φρ. 20. — Δημήτριος 'Ρί- 
ζος φρ. 20. — Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος 
φρ. 20. — Νικόλαος Κωνσταντόπουλος φρ. 10.
— Γεοιργιος Π ούλο; φρ. 20. — Κωνσταντίνος 
Ξενάκης φρ. 5. — Ήλίας Παπαδόπουλος φρ. 10.
— Νικόλαος Άναστασόπουλος φρ. 10. — Πα
ναγιώτης Μιχόπουλος φρ. 5. — Νικόλαος Στρα- 
βοσκιάδης φρ. 10. — Ήλίας Ήλιόπουλο; φρ. 10.
— Δημήτριος Π. Παπαδόπουλος φρ. 10. — 
Κλεάνθη; Δ. Παπαδόπουλος φρ. 5. — Γεώργιος 
Δ. Παπαδόπουλος φρ. 5. — Διονύσιο; Οίκονο- 
μόπουλος φρ. 20. — ΙΙτοι έν δλφ φράγκα 840, 
τά όποια παρακληθεί; ό Κύριος Βασιλειάδης 
διεβίβασεν εί; τόν κ. Gambon διά φιλική; έπι
στολή; του, ήν παραθέτω έν μεταφράσει έκ τοΰ 
γαλλικού έν τή παρούση μου μετά τής έπ’ αύ
τής άπαντήσεως τού Γάλλου ύπουργοΰ κ. GamBON.

Έν Τύνιδι τή 12/24 Σεπτεμβρίου 1883.

Πρός τόν Κύριον Paul Gambon, πρόσεορον ύπουρ- 
γόν τή; Γαλλική; Δημοκρατία; έν Τύνιδι.

Κύριε ύπουργέ,
Οί εύάριθμοι ένταΰθα "Ελληνες, οί έν τφ 

συνημμένο) καταλόγφ άναφερόμενοι, συμμεοιζό- 
μενοι τάς υποχρεώσεις καί τήν εύγνωμοσύνην 
σύμπαντο; τοΰ Έληηνισμοΰ πρός τδν προώρως 
μεταστάντα εύεργέτην καί προστάτην αύτοΰ, μέ
γαν πολίτην τοΰ εύγενοΰ; καί ίπποτικοΰ ύμών 
έθνους, άείμνητον Λέοντα Γαμβέτταν, μικρόν 
φόρον πρός τήν ίεράν μνήμην αύτοΰ τελοΰντες 
μοί ένεχείρισαν φράγκα 840, δπως χρησιμεύσωσιν 
ώς άλλος άβολος τή; χήρα; εις τό ίδρυθησό- 
μενον έν Γαλλία μνημεΐον τοΰ μεγάλου έκείνου 
άνδρός, ,δν θρηνεί ή Ελλά; μετά τής Γαλλίας. 
Τά φράγκα ταΰτα λαμβάνω τήν τιμήν νά πέμψω 
ύμΐν έσωκλείστω; διά τραπεζικών γραμματίων, 
παρακαλών ύμάς δπω; εύαρεστούμενοι οιαβιβά- 
σητε αύτά είς τήν άρμοδίαν ’Επιτροπήν διά τά 
περαιτέρω. Μέ τήν έλπίδα δτι θά εύαρεστη- 
θήτε νά μοί γνωστοποιήσητε τήν παραλαβήν τής 
παρούσης σάς παρακαλώ νά δεχθήτε κτλ.

'Ο πρόξενο; τή; Ελλάδο; 
Ή. Βασιλειάδης.

Πρός τδν Κύριον Πρόξενον τή; Ελλάδος 
έν Τύνιδι.

Κύριε Πρόξενε,
Λαμβάνω τήν τιμήν νά γνωστοποιήσω ύμΐν 

τήν παραλαβήν τής έπιστολή;, ήν μοί άπηυθύνατε 

τήν 24 τοΰ ίσταμένου μηνός, δΐ ής μοί διαβι
βάζετε κατάλογον συνδρομών γενομένων ύπό τών 
μελών τή; ύμετέρα; έν Τύνιδι κοινότητας ύπέρ 
τοΰ άνεγερθησομένου μνημείου Γαμβέττα, καθώς 
και τδ έκ τών συνδρομών τούτων άνερχόμενον 
ποσόν τών 840 φράγκων.

Τά ονόματα τών συνδρομητών θά δημοσιευ- 
θώσιν είς τήν έπίσημον ’Εφημερίδα τή; Κυβερ- 
νήσεως, δτε θά καταχωρισθη έν αύτή καί ό κα
τάλογος τών Γάλλων συνδρομητών θέλω δέ 
άποστείλει τό είρημένον ποσόν εί; τήν άρμοδίαν 
’Επιτροπήν διά τά περαιτέρω.

Έν τούτοι; θά σά; ήμαι ύπόχρεως, Κ. Πρό
ξενε, δπω; ευαρεστούμενο; δεχθήτε δί ύμάς καί 
έκφράσητε έπ’ δνόματι μου εί; τά μέλη τής 
ύμετέρας κοινότητας άπάσας τάς ευχαριστία; μου 
διά τά επιφανή δείγματα συμπάθεια;, δπερ έδεί- 
ξατε τόσον ύμεΐ; δσον καί οί Κύριοι ούτοι πρός 
τήν μνήμην τοΰ περικλεούς άνδρός, ού τήν απώ
λειαν ή Γαλλία καί ή Ελλά; έχουσιν ύπό δια
φόρου; τίτλους τοσαύτα; άφορμά; νά θρηνώσιν. 
Δέχθητε. κ. Πρόξενε κτλ.

Έν Τύνιδι τή 29 Σεπτεμβρίου 1883.

(Ύπογρ.) Ρ. Θαμβόν.

Σ. τ. Δ. Αξιέπαινου βεβαίω; τό εύγνωμονεϊν πρό; 
Φιλέλληνα;, καί κατά τοΰτο ή πατρίς ήμών έφάνη άεί
ποτε παντο; έπαίνου άνωτέρα. Ο,τι δμω; παρημελήθη 
δυστυχώς παρ’ ήμΐν μέχρι τοΰδε είναι ή άνέγερσις 
μεγάλου Εθνικού Μνημείου ύπέρ τών μαρτύρων 
τή; ελευθερίας, οΐ; όφείλομεν κατ’ εξοχήν φόρον 
ευγνωμοσύνης. Καιρός πλέον νά συστηθή Έταιρία πα
νελλήνιος, ήτις -.ά έπιληφθή τοΰ έργου τούτου, είς ο 
αμφιβολία δέν ύπάρχει δτι πάς Έλλην προθύμως θέλει 
προσφέρει τόν οβολόν του. Ή άνέγερσι; τοιούτου εθνι
κού μνημείου είναι, νομίζομεν, καί ζήτημα εθνικής φι
λοτιμίας, δπως άποδειχθή δτι ού μόνον είς τά; συμ
πάθεια; τών εύρωπαϊκών Δυνάμεων όφείλομεν τήν 
πολιτικήν ήμών ΰπαρςιν, άλλά κυρίως εί; τήν άνδρία·. 
καί τήν αύταπάρνησιν τών πατέρων ήμών.

— Εί; συμπλήρωσιν τοΰ περί εμβλημάτων 
καί Αποφθεγμάτων άρθρου ήμών ό αξιότιμο; 
φίλο; κ. Ν. Δ ιαμαντόπουλος τανΰν έν'Αλλαΐ; 
Σαξώνων διαμένων, άπέστειλεν ήμΐν έκτύπωμα 
έμβλήματο;, άνήκοντο; μέν εί; έπίσημον τινα 
άνδρα, δωρηθέντος δέ πρό έτών τή αύτοΰ οικο
γένεια. I ό έμβλημα τοΰτο παριστα άπλούστατον 
φύλλον δένδρου καί φέρει πέριξ τήν έξής ώραίαν 
επιγραφήν. Je ue change qu’en mourant 
(άλλάσσω μόνον άφ’ ού άποθάνω = ξηρανθώ).

— Ίο δνομα Capel la παράγεται έκ τοΰ 
μανδύου τοΰ Άγιου Μαρτίνου τοΰ Tours, τοΰ 
λεγομένου λατινιστί Cappa Sancti Martini, 
κειμήλιου λίαν σεβαστού παρά τοΐ; Μεροοιγκίοι; 
βασιλεΰσιν. Ο μανδύα; ούτο; ήτο μικρό;· διό 
και ώνομαζετο capella, δπερ έσήμαινε καί τό 
μέρο; έν ω έφυλάττετο τό κειμήλιον τούτο. 
Ή φρούρησι; τοΰ μανδύου τούτου ήτο άνετεθει- 
μενη εί; ιδιαιτέρου; ίερεΐς, οΐτινε; έκαλοΰντο 
Capellani και είχον εντολήν νά μετακομίζωσι 
τόν μανδύαν δπου μετέβαινεν ό βασιλεύ; είτε 
έν καιρφ ειρήνη; είτε έν καιρφ πολέμου.

— Ιό δστρεα έν ’Αμερική. Καταπλη
κτική είναι ή κατανάλωσι; τών δστρέων (δστρυ- 
δίων) έν ’Αμερική. Έν Νέα 'Υόρκη τρώγονται 
κατ έτος δστρεα άξίας 5 δλων έκατομμ. δολ
λαρίων, έν Φιλαδελφία 1 >/2 έκατομμ. καί έν 
Βοστόνη 2 έκατ.

— Ίό μνημεΐον τοΰ Λεϊβνιτίου έν 
Λειψία. Προχθές τή 13/25 ’Οκτωβρίου άπεκα- 

λόφθη ένταΰθα ό άνδριάς τοΰ διάσημου μαθη
ματικού καί φιλοσόφου Λεϊβνιτίου (Leibnitz), 
δστι; έγεννήθη έν Λειψία έν έτει 1G46. Ίό 
μνημεΐον έστήθη έν τή παρά τόν ναόν τοΰ 'Αγίου 
Θωμά μικρά πλατεία. '0 φιλόσοφο; παρίσταται 
δρθιο; κρατών βιβλίον άνοικτόν έν χερσί. Δΐ 
ήμά; ό Λεϊβνίτιος έχει σημασίαν διότι αύτό; 
ήτο ό άποπειραθεί; νά συμβιβάση τά δύο φιλο
σοφικά συστήματα τοΰ Πλάτωνος καί τοΰ Άρι- 
στοτέλους. Τό περιφημότερόν του σύγγραμμα 
είναι τό έπιγραφόμενον Ηε ο οικεία (έκδοθέν έν 
Βιέννη τφ 1710), έν τφ όποίφ κηρύττει τήν 
αισιοδοξίαν, λέγων δτι μεταξύ δλων τών κόσμων 
ό Θεό; έξελέξατο τόν καλλίτερου, δπερ δέν 
σημαίνει δμω; δτι είναι ό κόσμος έν φ ούδέν 
ύπάρχει κακόν, άλλ’ έν φ σχετικώ; περισσότερα 
ύπάρχουσι τά καλά. '0 Λεϊβνίτιος θεωρείται 
καί ιύςίεύρέτης τοΰ διαφορικού ύπολογισμοΰ, 
δπερ δμως οιαφιλονικοΰσιν αύτφ οί ’Άγγλοι, 
θεωρούντες πατέρα τοΰ διαφορικού ύπολογισμοΰ 
τον Νεύτωνα. Έν τφ έπομένφ ήμών τεύχει 
θέλομεν δημοσιεύσει τήν εικόνα τοΰ άνδρίαντος 
τούτου.

Αίνιγμα 121.
Όν σφαιροειδές τό σχήμα, δπου είσαι καί σταθή; 
Μετά σοΰ άεί μέ φέρεις· πλήν άν άποπειραθής 
Ί ήν πτωχήν μου καί άθώαν ν’ άποκόψης κεφαλήν, 
I ήν δέ νέαν ν’ άνταλλάξης μέ τον τράχηλον τον νΰν, 
Ζώον χρήσιμον έξαίφνης έμπροσθέν του θά ίδής. 

Αίκ. Βασιλειάδου έν Τεργέστη.

Αίνιγμα 122.

Ί ό δνομά μου σύγκειται έξ όκτώ μόνον στοιχείων, 
Καί έν τή Εύρώπη θά μ’ εύρή; ώ; μέγιστον 

θηρίον·
Ένίκησα δέ πρό πολλοΰ γενναίω; πολεμήσας 
"Αλλον έπίσης ζωηρόν άτάκτως παρορμήσα; 
’Άν έν γράμμα άφαιρέσης καί τον τόνον μεταθέσης 
Τότε γίνομαι πτηνόν μέγα καί άερωτόν.

Μ. Ρ. έν Όδησσψ.

Αίνιγμα 123.
’Άν έχω κεφαλήν — σημαίνω πλησμονήν 
”Αν μ’ άποκεφαλίσης — πολύ θά μέ μισήσης.

Ό αύτό';.

Αίνιγμα 124.
Ιό πρώτον μου διώκτην τών ιερών έμφαίνει· 
Ίο δεύτερον μή άγγιζε διότι σέ ψυχραίνει· 
1ά δύο μου είς έν έάν έκών ένώσης, 
Κριτήριόν τι ένδοξον εύθύς θά φανερώσης.

Ίάκ. Κορέσης έν ΙΙετρουπόλει.

Πρόβλημα 125.
(Γεωγραφικόν.)

Νά εύρεθώσιν 8 πόλεις τή; Εύρώπης, αιτινες 
συνδεόμενοι διά γραμμής καμπύλη; ν’ άποτε- 
λώσι τόν άριθμόν 5. Έκ τών πόλεων τούτων 
δύο μέν νά ώσι ρωσσικαί, δύο πρωσσικαί, δύο 
βαυαρικοί, δύο αύστριακαί, μία σουηδική καί μία 
δανική. Δύο τών πόλεων τούτων δίδονται ώς 
σημεία· ή Νυρεμβέργη έν Βαυαρία καί ή πόλις 
Δάντσιγ έν ΓΙρωσσία. Τίνες αί λοιποί;

ΛΥΣΕΙΣ.

Προβλήματος 116.

α ε ι V

β Γ κ ξ

ϊ η λ 0

δ 0 I1 π

16 3 2 13

5 10 11 8

9 6 7 12

4 1-5 14 1

Προβλήματος 117.

Θάρρος, "Ηβη, Βάρος, Άρά, Ίκτίς. 
Λαβή, ’Ασμα, Μήτηρ, "Ιππος, "Αρμα.

Προβλήματος 118.

Α'. Β'. Γ'.
Τ έ τ τ ι Ξ Ξ ε ν ώ Ν Ά ρ α Ψ
Έ κ τ ο τ Ε 'Έ δ ρ Α Ρ ο ι Α
Ρ η τ ή Ρ Ν α υ ί Ά ν ή Ρ
Πίνα Ξ *2 ρ α ι Α 'Γ α ρ Α
Ν ά ρ κ Η Ν α ϊ ά Σ .
"Η μ ε ρ ο Σ.

Αινίγματος 119. 
Σπάθη — Πάθη.

Αινίγματος 120. 
Σίτο; — Ιστό:.

Έλυσαν- τό 103 ό κ. Π. Δ. Παπαδάκης εν Λε- 
μησσώ Κύπρον τό 114 ή δεσποινίς θεοδώρα Βα- 
σιλειάδου έν Τύνιδι- τό 115 ό ζ. Νιζόλαος Βαλ
σαμίδης έν Τύνιδι" τά 111, 113 — 115 ό ζ. Ίάζ. Κ· 
έν ΙΙετρουπόλει· τό 120 ό ζ. Νικόλαο; Παπαδό
πουλος έν Όδησσώ · τά 103, 111, 113 ζαί 114 ό ζ. 
Κ. Οικονόμου έν Σιμπίν-έλ-Κόμ’ τά 105—107, 110, 
111 και 114 ή δεσποινίς Αικατερίνη Βασιλειάδου 
έν Τεργέστη· τό 107 ό κ. Ν. Σαρρής έν Μιτ-γάμαρ 
(Αίγύπτου) και τά 105—108 ό ζ. Ηρακλή; Βρατζι- 
ότης έν Λεμησσφ Κύπρου έμμέτρως. ώς έξής·

Τό 105· ’Αγών στέφει τοΰς άβλητά;,
Καί τάς παρθένου; ία· 
Σκληρά πλήν είναι ή στιγμή 
Τή; μαύρης άγω νιας.

Τό 106· Κακόν ζατάρα τής μητρός.
Κακόν είναι ζ’ ή βία· 
Εύδαίμων καίτοι έρημο; 
Λέγεται 'Αραβία.

Το 107· Ό ήρω; σου είναι γνωστός,
Καί λέγεται Κανάρης· 
Καί μ' δλην τήν άφαίρεσιν 
Πάλιν Οά μείνη Άρης.

ΓΡΑΜΜΑΊΌΚΙΒίέΤΙΟΝ.

Κ. Α. Μ... είς Μολόοβέη. Ό ζ. Ί. II. θέλει 
απαντήσει ύμΐν κατ' εύθεΐαν. Διά τάς λοιπά; πληρο
φορία; δύνασθε ν’ άποτανθήτε είς Βιέννην. — κ. 11. Κ... 
είς Πετ()0ΰπολι1'. Άναμένομεν τήν λύσιν τοΰ άπο- 
σταλέντος ήμΐν αινίγματος, δπως δημοσιεύσωμεν αύτο. 
— κυρίαν Κ. II... εί; 'AOljrag. Τά φυλλάδια άπο- 
σταλήσονται ύμΐν. — κ. Ν. Ν . . . εί; 0
’ Εσπερος Οά στέλληται ύμΐν είς τήν νέαν ύμών διεύ- 
Ουνσιν. — ζ. Σ . . . είς ΙΙίτρούπολίϊ'. Τό τεύχος ύπ’ 
άρ. 16 θέλει άποσταλή ύμΐν έάν ύπάρχωσιν έτι αντί
τυπα αύτοΰ διαθέσιμα. — ζ. Ν. Κ. 11 . . · εί» Οιΐηο-- 
Οότ. Τό άποσταλέν αίνιγμα είναι ήοη πρό πολλοΰ 
γνωστόν. Αινίγματα ζαί προβλήματα μόνον πρωτότυπα 
δυνάμεθα νά δεχθώμεν. Εύχαριστοϋμεν ύμΐν διά τήν 
προθυμίαν σας. — κ. Α. Μ.. . εις ϋ 'ϊβύόν. ^Απο
ρούμε·» πώς παρέπεσε τό άποσταλέν τεύχος, εν ψ ήτο 
έντός τών περικαλυμμάτων. Αν ΰπάρχη άκόμη παρ 
ήμΐν τό τεύχος τοΰτο λίαν εύχαρίστως θέλομεν άπο- 
στείλει αύτό.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑ ι 

τή 1 13 καί 15 27 έκαστου μηνός.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρζαι 32 = ρούβλια 16). 

Τιμή καταχωρίσεων δι’ έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

ΕΙΠΣΤΑΣΙΑΙ ΤΟΤ ΕΣΙΙΕΡΟΤ.

ΑΘΗΝ’ΑΙ καί ΠΕ1ΡΑ1ΕΤΣ· κ. Δημ. Καρασπΰοος. ΚΕΡΚΤΡΑ- ζ. Νικ. Σ. 
Μπάκα;. ΖΑΚΤΝΘΟΣ· ζ. Ν. Ιίαππαδδπουλο;. ' Β2ΛΟΣ- κ. Νικ. Γεωρ- 
γιάδης, ιατρός. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ · ζ. Πέτρο; Μ. Γκεντιλίνη;. ΙΙΔΤΡΑΙ· κ. Παυ
σανίας Χοίδάς. ΣΓΡΟΣ· ζ. Ν. Σακζελίων.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή Α1ΓΤΠΤΟΣ- ζ. Πέτρος Σαράντης, Βιόλιοπω- 
λεΐον “Ό Φοίνιξ” έν ’Αλεξάνδρειά.

Κ2ΝΣΤΑΝΤΙΝ0ΤΙΙ0ΛΙΣ· κ. Ιωάννη; Παπάδης, βιβλιοπώλης. ΦΙΔΙ11- 
ΠΟΤΙΙΟΛΙΣ- ζ. Γεώργιος Τσούντας, ιατρός. ΣΜΊΓΡΝΗ· κκ. Δεζίπρης καί 
Σ’, καί ζ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- κ. Σ. Γράσσος, βιβλιοπώλης. ΚΑ- 
ΒΑΛΛΑ · κκ. Α. Γ. Κοόζης καί Σ’- ΜΤΤΙΛΗΝΗ· κ. Ξενοφών Γζορτζι- 
ώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΤΜΑ" Αίδεσ. ’Ανανίας ’Αλεςανδρίδης. ΣΑΜΟΣ· κ. Σταμα· 
τιάδης, έφορος τής Σαμιακής Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΤΤΤΟΣ· κ. Χρ. Χριστόφορου. 
ΑΜΙΣΟΣ- κ. Κ. Λαναράς, ιατρός. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ· ζ. Άπ. Ξενουδάζης. 
ΡΟΔΟΣ- κ. Μ. Μαλλιαράζης. ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ζ. Γ. Β. Λάππας.

ΛΕΤΚ2ΣΙΑ και ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρου- κ. II. Δ. ΙΙαπαδάκης. ΛΑΡΝΑ3· 
κ. ’Ιωάννης Πιερίδης.

ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΤ1ΟΝ· ζ. 'Αριστόδημος Α. Βοσκώφ. ΓΑΛΑΖΙΟΝ · ζ. A. I. 
Σαοεγιάννης. ΙΒΡΑΙΛΑ' ζ. Ιωάννη; Α. Βοσκώφ. ΤΟΤΡΝΟ-ΜΑΓΟΤΡΕΛΟΝ * 
ζ. Τηλέμ. Παπάζογλους. ΚΟΡΑΒΙΑ, ΙΠΚΕΤΟΝ, ΚΑΡΑΚΑΛ καί ΚΡΑΙΟΒΑΝ- 

I ζ. Νικόλαος Καραβίας. ΚΑΛΑΦΑΤΙΟΝ- ζ. Νικ. Κουζλέλης. Γ1ΟΤΡΓΕΒΟΝ" 
ζ. ΕύΟυμ. ΙΙεταλάς. ΤΟΤΡΝΟ-ΣΕΒΕΡ1ΝΟΝ · κ. I. Α. Σακελλαρίδης.

ΠΕΤΡΟΤΠΟΛΙΣ- κ. Ιάκωβος Μόνος. ιατρός. ΜΟΣΧΑ- κ. Γρηγ. I. Ροσσόλυ- 
μος. ΟΔΗΣΣΟΣ- κ. Σπυρ. Τυπάλδος Φορέστης. ΤΑΙΓΑΝΤΟΝ- ζ. Δημ. Δ. Άλεςόπου- 
λος. ΡΟΣΤΟΒ1ΟΝ- ζ.Στέφ. Λοδέρδος. ΓΕ1ΣΚ- κ. Π. Α. Άςιώτης. ΝΙΚΟΛΑΙΕΦ · 
ζ. Θεόδωρο; Λυκιαοδόπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΛ- ζ. Νιζ. Γ. Ί'ζιτζέλης. ΙΣΜΑ- 
ΗΛΙΟΝ- ζζ. ’ Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ- ζ. Α. Καρβοόνης. 1ΙΟΤΙΟΝ · 
ζ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΟΣΛΑΒ· ζ. Κ. Α. ΓΙαλαιολόγος.

ΙΙΑΡ1ΣΙΟ1- κ. Θεμιστοκλής Πετροκόκκινος.

ΛΟΝΔΙΝΟΝ-ζ.Ίωάν. Α. Ιίερβάνογλους, ΛΙΒΕΡΠΟΤΛ· ζ. Γ. θ. Σζρινής. 

ΡΟΤΣΤΣΟΤΚΙΟΝ Βουλγαρίας· ζ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.

ΤΕΡΓΕΣΤΗ· κ. Π. Περβάνογλους. ΚΑΔΚΟΤΤΤΑ κ. Ίωάν. Κ. Σταυρίδης. 

ΝΕΑ-ΤΟΡΚΗ· ζ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής Ελλάδος.

Εις τά μέρη, ένβα είσέτι δέν έσυστήβησαν όριστικώς έπιστασίαι, 
οί βουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τής 
έτησίας συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ' εύβεΐαν εις τήν διεύβυνσιν 
(Elster-StbaSSe No. l'J) έν ΑΕΙΨΙΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευβΰνσεως τοΰ ' Εσπέρου συνεννοηδείσης περί τούτου 
μετά τής Γενικής Διευδύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Γ ό φύλ
λου άποστέλλεται έλεύδερον ταχυδρομικών τελών.
Η ΔΙΕϊθϊΝΣΙΣ ΤΟΪ ΕΣΙΙΕΡΟΤ. Elster-Strasse No. 19. Leipzig.

Die

Collection Spemann
benbft^tiat, ben fllngcn fiber ben (ρπφιυδΓΐίίφ fioljcn ’Erete ber bcutfdjcii 'Biiifier αίιμι» 
belfcn. Tie 'Jlitiage ciiter eigcnen ,,φβηί» unb iwiibibliotljcf" ift nun ιιϊφί tnefir ein 
ifeorrccfjt nioljlfjebtiiber Scute, fonbcrit 3ebem ntotftid), benn ber 91ctto>^reid bei Sanbee ift 

gcliunticii eine JilSarlt
= 1 grc. 35. 6te. = 60 ,ftr. o. ®?., franco per Soft ®l. 1. 25. 

gjcbcr 55.iiib ift ciiijclii ItSuffitfj.
Slbonnenten erljalten ιιοφ befonbcrc Sergiinftigungcn.

'•Bibbft erfdjienen:
Banb 1. groticoib, gouife non, 'Pfioeebonis fjotlunber. 3ii giifien beS fDionarcben. (irjitbtungen, mil Bin» 

leituttg von 30fe|>b Miirfdilicr.
„ 2. Jnnnerninnn, Morl, Ser Eberfiuf. mil (Sinleitung von Benin itbiiding.
„ 3. be «er unntre-Ξ aaocbra, Siiqncl, SBoroliidje Wowllcn, fibericpt von II. v. Heller unb (Jr. Slotter, mil

ISinteitung von £tto von Beifner.
„ 4. (Bitriionli;, 3. <Sbr., Sir vatlig ober bie Sd)ifI6riicf)i0en auf bem (Silanbe in ber Slorbfee, mit Sin> 

leilung von .fccinrid) SiinBcr.
„ S. 'Petter, Sluguft, Suf SJalbiuegen, mit ©nleitung uon 3ofevb Siirftfincr.
„ c. ®o;ot, 91itoloe, Suffice 'Jiovellen, mit Sinleitung von (Jricbritb Sobcnftebt.

7. 3ttnobonb, Sophie, Sie @rbin raibet SBitlcn, mit (iinleituna von 3ofepl> Hiirftfiiter.
„ 8. tie Soee, i(. 31., Ser bintenbe leufel, mit ISittleitunp non (J. i'itbelffrii.
„ 0. Slrnim, Subro. «djittt v., Sie sronentvadtter, mit Stnlelhtng von 30b. Stberr.
„ 10. 11. Solliiij, Ibeopbil, ilieiic urn bie 'Parifer Self.
„ 12. i'omerb Cbpffee, uberfeBt von ilotj. $ciur. Soft, mit Sinlcitunn von 3atob 'MbH).
„ is. Stbiiiting, “cviu, Stmai auf bem ffleniiffeit, rail iiinleituna von 3ofcpl> Hiirftbner.
„ 14. Sibrnfou, gfiinifljerne, Ser erautmarfd) unb anbere erjabtungen, uberfeBt unb eingeleitet von 

(rbntunb Sobetranj.
. is. Sitberfiefn, ttuftuft, .«io<btanbi<ief<bi<bten. Mit (Sinleituna von 3ofcvb Hiirftbner.
. 10. 17. Cooper, gentmore, Ser Wrnvo, eine venetiantfdie ©eftbitbte, iiberfeBi von $efenc Sobcbau, mit 

Stnieitung von I'ubwie ^roeftpolbt.
„ IS. «lotteri, IbomnJ i'eben, berauigegeben unb eingefeitet Von Scinrirti Sunlier.
„ 19. 3rving, SJafbington, Tie nlbombta, mit liinleitung uon “ubroig Urorfiboibt.
„ 20. Stbiller uttb tSoetbe, Sriefmetbiel, I. Sonb mit ginieilung von !H. t'orberger.
„ 21. btnjengruber, Pnbivig, Sefbrain unb SBalbroeg. «Hit iSinleitung von 3ofepb Siirftbiter.
, 22. £nnff, tSitbelm, Sidpenftein. «lit (Sinieitung Von 3utin9 Sifaiber.
„ 23. «Biotitini, ©rniia «iermitoni. i'tjbia. Teutid, von Relent ‘Obebatt. Wit Ginieit. von (Jaiml) I'etoolb. 
„ 24. ffinrnt, SB., Sub Staffer a!8 t'ouefreunb in gefunbett unb tranten Inoen.
„ 2S. (fnget, 3. 3-, i'oreni Start. ®it Ginleitung von 3ofepb ftiirfebner.
., 20. ediiUer unb Woetbe, Striefraedn’el, IL ttanb mit Gnileitung von 91. Sofberger.
„ 27. cipmib, iWarimition, Tie ffiiefenbacber. Slit Sinieitung von 3. Hiirftbner.
,, 28 stitberfen, .fi. G., Ter 3mprouifator. 9teu iiberfebt unb eingeleitet von 6. “obebnnf.
„ 29. soe, ®>gor, StUan, Seltfaure ®eid)id)ten. UeberfeBt unb eingeleitet von 81. Sliirenticrg.
„ so. sttnrcon, 'Bebro ». be, Slunuet KenegaB. UeberfeBt unb eingeleitet von g. Guffcnbnrbi.
„ 31. SBiitbter, Ector, IBebmgeridite unb .texenprogeffe in Seuliiblanb.
„ 32. 33. Stuhoer, G. 9. liugen Stram. UeberfeBt ven if. Blotter, eingeleitet uon 8. «IrocfitofM.
„ 34. leaner, Gfoinb, ffritjokfogc. UeberfeBt unb eingeleitet oon G. Uobebunj.
„ 35. 'Sibllbniifen, ttatbttin, let Beiiditturm von 'J-'iidit.gatt.
„ 30. Seller, »t tl 3utiuS, Ecniotriloj ober binlertaffeiie 'J-apiere einee ladieitben 'I-bilofophen. 2lu8aewiih(t 

unb eingeleitet Von font SIoriB.
„ 37. Sung, Sltnr, grauenfierjen. «Hit Ginieitunii voit 3ofepb Siiirfdjner.
.. 38 Sicmncn, I'nbwig, Umivege sum Wlfid. (Blit Ginleilung von ,ήαηί .Riegler.
„ 30 91. V. b. ttlbe, Suneburger ®eid>id!ten. (Blit Ginleitung Von .fscrntmin SlUmerB.
„ 40. SBeffelu, 3. (r., SeiitfditonbS Sebrjobre. I. Sanb.
„ 41. SdniltcO, G., Sloigelo. Kultur-bifiortflbe 9101’elleit 0118 *Dttttei--granten.

1'iit bittern «nnbe begin»! tine unit ittie, au« 20 «nnben btfiebenv, bertn lciittr ini Stbonnemnit 
gratis gclirfert Ivirb.

„ 42. @ogol, 9iitoln« SB., Slltvaterifcbe Beute. UeberfeBt von 3uliu? Dltifiicr.
Unt bie groien Seifter oiler «lationen nu'gitdift fdinen tn ber Collection Spemann vertreten ju fepen, roerben 

bie beflen fremben Slutoren ol« „9iuiliiiibifdic sllaffifer" auigenomnten, unb cS erfdieinen ncbcn ber laufenben 
Serie:

bie (ilrttdiifdie unb Oibmific Bittcrntur (beginnt mit Jacitubl.
bie ftnglifdic Bitterctnr (beginnt mit (Button, Sas verlorene ItarobteS),
?ie Sronjbfifdic Bitteratur (beginnt mit IRouffeau. SBeteiuitnifie).
bie 3tal(cniftbc unb epnniftbe Sitterotnr (beginnt mit 'JSctrarea. (Sebidite), 

in mufterbaften Uebertraguugen unb mit fncbgemfiBen, bos ©enge i'arnioiiiidi verbinbenben Sinleitungcit. —
Gb roerben Slbonnemento auf

bit gnnit g»fflt nnsliinbifditr ftlnffiltr
unb out bie ringelneti Sitlernlurtn opart

eroffnet unb bamit fon>of|I ben «BflnfSen ber Biebpaber alter, roie cinjelner Bitteraturen eutfprocbcn.
Daub 101. (IHbm. Sitt.) Cornelius Toritub’ 2t>rrtc. I. Werrnonia, Slgrirola Sic fRebner. Slit einer ffiinleit. 

unb nodi ber UeberfeBung von SBill). S'bttidicr.
., 161. (Gngl. Sitt.) 3obn (Blilton, lo« verlorene 'BorabicB. UeberfeBt von Sritbr. SBilb. Sodjariii. Slit 

einer Ginleilung von snbwig «iroefdiolbt.
201. (granjbf. Sitt.) 3. 3- SlottfitouO SBerte I. Statenntniffc. UebcrieBt von 3. 0. ©eufinger, eingeleitet von ’Brofefior Dr. Sttpbait «tarn.

„ 251. ©talien. Sitt.) fyionreeco $etrarca« (Oebirtjte I. =onctte unb Gnnjonen ottf boS Stbtn bet Xonnn 
Snurn. 91ad> ber UeberfeBung von Gori Silrftcr, eingeleitet von Subwig («tiger.

finb in alien SiidibanBInngrn beg 3n-- unb SluSlanbeS ;ur Slnfidlt uotritig unb tonnen bort im SIbonnement 
ober einjeln bejognt roerben.

®ie riditig ber ©ebonle mar. brm beuifd) lefenben Sublifum gut iibrrfcBte fibiiu ouigcftottele, gebunbene 
Muegoben ber auslanbifdien SUaffiter sum ffreife von nur 1 (Mart per SBanb ju liefetit, gefit borons hervor, bafi von laeltuS’ SBerten gtanb 1 fofort

eine ftorfe jtoilte Sruftoge
gebrudt roerbeu mupte.

Ό έν Άμστελοδάμω γνωστός οίκος

Ν- ΒΛΑΧΟΣ καί ΣΑ·

δέχεται παραγγελίας δι’ έδώδιμα, 

ποτά, σιγάρα καί δι’ άλλα προϊόντα 
'Ολλανδίας, Γερμανίας καί Βελγίου 

οιαςδήποτε ποιότητας καί ποσότη- 
τος. Άναδέχεται άποστολάς 'Ελ
ληνικών καπνών, οίνων, σταφιδο
κάρπου, καί έν γένει παντός Ελλη

νικού προϊόντος, δίδων προκαταβολάς 

άναλόγως τοΰ άποσταλέντος εμπο
ρεύματος. παρέχων δέ πάσαν ευκο

λίαν πρός έπιτυχίαν τής εισαγωγής 

τών 'Ελληνικών προϊόντων εις τήν 
'Ολλανδίαν.

Διά περαιτέρω πληροφορίας δι’ 
οΐανδήποτε εμπορικήν εργασίαν δέον 

ν’ άποτανόή τις πρός τούς Κυρίους

Ν’. Vlachos & Co. Amsterdam.

Institntrices excellentes, 
Allemandes, Anglaises, Fran- 
Qaises et Bonnes d’enfants 
sont recommandees par le 
bureau de Mme Artzt (Alle- 
mande du nord, autrefois 
institutrice elle-meme)I Gold- 
sclimiedgasse N° 7 a Vienne.

1884.

ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΊΌΛ.

Εθνικόν είχονογραφιχον 'Ημε
ρολόγιου

”Ε t ο g Δ'.
Έκδιδόμενον

ίι«ό

Ι2ΑΝΧΟΤ Α. ΑΡΣΕΝΗ.

Έν Άδήναις.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ.

Έξεδόβη κατ’ αύτάς τό πρωτό
τυπον ιστορικόν διήγημα '’Μιχαήλ 
ό Παλαιολόγος” ύπόβεσιν έ'χον 
τήν έςωσιν τών Λατίνων αύτοκρα- 
τορων έκ τής Κωνσταντινουπόλεως 
καί τήν αρχήν τής δυναστείας τών 
Παλαιολόγων. Τό βιβλίον τούτο, 
κομψώς δεδεμένον, τιμάται φράγκων 
3. καί εΰρίσκεται είς τά κατά τό
πους βιβλιοπωλείου έν οίς ευρηται 
έπίσης καί το 'Άσμα τούΧια- 
βάόα” τοΰ διάσημου ’Αμερικανού 
ποτητού Longfellow.

Η ΗΧΩ.

Έβδομαδιαΐον Γερμανικόν Περιο
δικόν, πραγματευόμενον περί πολιτι
κής, φιλολογίας, τέχνης καί επι
στήμης, καί περιέχον ύλην άφΘονον, 
είλημμένην έκ τών νεωτέρων συγ
γραμμάτων καί εφημερίδων πάσης 
άποχρώσεως. Τιμή κατά τριμηνίαν 
ελεύθερον ταχυδρομικών φρ. 5. Συν- 
δρομηταί έγγράφονται έν τοΐς ταχυ- 
δρομείοις και παρά τοΐς βιβλιοπώ- 
λαις. Διεύβυνσις· I. Η. Schorer έν 
Βερολίνω. Dessauer-Strasse 12. 
Άποστέλλονται δωρεάν τεύχη ώς 
δείγματα.

Συντάκτης- Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝ0ΓΛ0Σ έν ΑΕΙΨΙΑι. EL8TEB-8TB. 19.

Χαρτοπωλείου ■ Β. ΣΙΓΙΣΜΟΤΝΔΟϊ- έν Βερολίνφ καί Λειψίφ. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΙΆΙΝΟϊ έν Λειύίσ.


