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Η ΝΥΞ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΙΈΝΩΝ
ΚΑΙ

II ΠΙΤ2ΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ.
(Μετά εικόνων, όρα σελ. 264 καί 265.)

Κατά τάς ημέρας ταύτας, καθ’ άς έορτάζομεν
έπισήμοος τοΰ έτους έορτάς, παραθέτομεν
καλλιτεχνικωτάτας εικόνας, παριστώσα; ή
τήν Νύκτα τών Χριστουγέννων, ή δέ
Πρωίαν τοΰ Νέου’Έτους.
Έν τή πρώτη είκόνι εμφανίζεται ήμΐν νΰξ
Δεκεμβρίου. ΤΙ χώρα καλύπτεται ύπδ παχείας
στρώσεως χιόνος. Μακρόθεν φαίνεται ναός πε
φωτισμένος, έν φ μέλλει νά ψαλή ή λειτουργία
τοΰ μεσονυκτίου- έμπροσθεν δέ άνθρωποι κρα
τούντες φανόν διευθύνονται πρδς τήν εκκλησίαν.
Είς ποιον ή νύξ αυτή δέν ανακαλεί γλυκείας
ενθυμήσεις; Τί; αισθανόμενος τδ ύψος τοΰ Χρι
στιανισμού δέν ευγνωμονεί έπί τή μνήμη τής
σωτηρίου ταύτης έορτής; Βεβαίως διά τδν έν
Ελλάδι και έν μεσημβρινή χώρα ζώντα "Ελ
ληνα ή νΰς τών Χριστουγέννων δέν έχει συνή
θως τοιαύτην δψιν· άλλά πόσοι έκ τών δμογενών
ήμών δέν κατοικοϋσι χώρας βορείους, ένθα ή
χιών είναι δ απαραίτητος σύντροφος τής 24 Δε
κεμβρίου !
ΤΙ δευτέρα εικών, εικών φαιδρά, παριστα
νέαν γυναίκα είσερχομένην έκ τοΰ κοιτώνας της
είς τδ παρακείμενον δωμάτιον, όπως ΐδη και
θαυμάση τά δώρα, τά προσφερόμενα αύτή τήν
πρωίαν τοΰ Νέου Έτους. Τά δώρα ταύτα συνίστανται κυρίως εις άνθη. — Άνθη έν καιρφ
χειμώνος. Τί ώραιότερον πράγμα! Έπι τοΰ
προσώπου τής ευειδούς γυναικδς απεικονίζεται
ή προσδοκία και ή εύχαρίστησις, και αντανα
κλάται ή εντελής εύδαιμονία.
Η θέα τής ευ
τυχίας έμποιεΐ αείποτε εύφρόσυνον έντύπωσιν.
Τοιαύτην έντελή εύδαιμονίαν εύχεται καί ό
"Εσπερος τοΐς φίλοι; αυτού Συνδρομηταΐς έν
αρχή τοΰ έτους 1884.
δύο
δυο
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ΚΛΡΟΥ ΣΤΕΡΝΗ (Cabos Sterne)
ΟΙ ΤΗΝ ΓΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΥΡΜΗΚΕΣ

τοΰ παλαιού και νέου κόσμου.

— "Τθι πρδς τδν μύρμηκα, ώ δκνηρέ, και
"ζήλωσον ίδών τάς δδοΰς αυτού και γενοΰ έκείνου
'σοφώτερος. Έκείνφ γάρ γεωργίου μή ύπάρ' χοντος, μηδέ τδν άναγκάζοντα έχων, μηδέ ύπδ
δεσπότην ώ ν έτοιμάζεται θέρος τήν τροφήν,
"πολλήν τε έν τφάμητφ ποιείται τήν παράθεσιν.”
Ούτως αναφωνεί έν ταΐς Παροιμίαις αύτοΰ (XT,
6—8) δ σοφδς Βασιλεύς τού Ισραήλ. Κατω
τέρω (XXX, 24—25) έπιλέγει ό ήθικολόγος
ούτος τής Ίεράς Γραφής δτι οί μύρμηκες εΐνε
τά σοφώτατα έπί τής γής όντα, διότι καί παρά
τήν σμικρότητά των μεριμνώσι τδ θέρος, καθ’
ήν έποχήν πάντα εΐνε έν αφθονία, νά προφυλάξωσιν εαυτούς άπδ τών στερήσεων τού χειμώνος,
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οί μύρμηκες οΐς μή έστιν ισχύς καί ετοιμά
ζονται το θέρος τήν τροφήν.”
Αί υποδείξεις αύται έπί μακράν έθεωρήθησαν
παρ’ ήμΐν, έν τή βορείφ Ευρώπη, ένθα τδν χει
μώνα οί μύρμηκες ήμιπεπηγότες κεΐνται έν ταΐς
φωλεαΐς αύτών καί μόλις έχουσιν ανάγκην τρο
φής ή τδ πολύ (ώς παρετηρήθη παρά τώ οίκέτη
μύρμηκι τών ήμετέρων δασών καί τώ άμαζόνι
τής μέσης Ευρώπης) έκπέμπουσι τον χειμώνα
συλλέκτας τινάς τροφών, άπλώς ποιητικά! έκφράσεις καί έπαινοι τής φιλεργίας τών ζώων
τούτων. Οί έν τή νοτίω δμως Εύρώπη καί τή
Ανατολή ζώντες έρμηνεΐς τής άγια; Γραφής
έγίνωσκον έκπαλαι, δτι δ συγγραφεύς τής Παλαιάς
Διαθήκης μηοεμια έχρήσατο υπερβολή, δτι πράγ
ματι ύπάρχουσιν είδη μυρμήκων, οίτινες τοΰ
θέρους έναποθηκεύουσι σίτον καί άλλα σπέρματα
καί άποθησαυρίζουσιν αύτά έν ταΐς ύποχθονίοις
αύτών φωλεαΐς διά τήν ψυχράν τοΰ έτους ώραν.
Υπδ τήν έποψιν ταύτην δοκίμους παρατηρήσεις
έπί τών μυρμήκων έποιήσαντο οί Ταλμουδισταί
καί ό σοφδς Μαϊμονίδη; (■}■ 1204) άνέρριψε τδ
ζήτημα, τίνι άρά γε ανήκει δ ύπδ τών μυρμή
κων ύπδ τήν γήν κεκρυμμένος σίτος, τφ ιδιο
κτήτη τού αγρού ή τοΐς πένησι καί ταΐς χήραις,
οΐς κατ’ άρχαίαν ανατολικήν συνήθειαν έπετρέπετο να έπικαρπολογώνται τούς αγρούς καί τάς
αμπέλους. Έπεζήτησαν νά προασπίσωνται τοΰ
δικαίου τών πτωχών, άποφασίσαντες "να τά μέν
περιεχόμενα τών κατά τδν θερισμόν άνεφγμένων
άποθηκών άνήκωσι τφ κατόχφ τοΰ αγρού, άλλ’
έκ τών μετά τήν άπέλευσιν τών θεριστών άνεωγ
μένων άποθηκών ώφελον νά λαγχάνωσιν αύτφ
μόνον τα περιεχόμενα τών κατωτάτων, αιτινες
ήδύνατο νά ύποτεθή δτι έπληρώθησαν ήδη κατά
τδν θερισμόν- αί βραδύτερον πληρωθεΐσαι άνώταται άποθήκαι άνήκον δικαίως ώς έπικαρπολόγησις τοΐς πτωχοΐς.
Αί πληροφορία! άλλου τινδς ραββίνου, Γερσωνίδου τούνομα, μαρτυροΰσι βαθείας μελέτας
περί τών ζφων τούτων. Ούτος περιγράφει τδν
άρουραΐον μύρμηκα, πώς φέρων βαρέα φορτία
άνέρχεται τά κρημνώδη μέρη καθ’ ελιγμούς,
δταν δ ευθύς δρόμος ηνε λίαν δύσβατος, καί
προστίθησιν δτι εΐνε παράδοξον, πόθεν γινώσκει
ό μύρμηξ ν’ άποκωλύη τήν πρόωρον βλάστησιν
καί ώρίμανσιν τών σίτων άποδάκνων τάς άκρα;.
Εάν τ’ άποταμιεύματα έγίνοντο ύγρά, έξετιθει
αύτά είς τδν άέρα πρδς άποξήρανσιν, ινα μή
γίνωσιν εύρωτιώντα καί διαφθαρώσιν. Αί πλη
ροφορία! αύται, δσον παράδοξοι καί αν φαίνωνται,
έπεκυρώθησαν τέλεον πρδ πολλών εκατοντάδων
ένιαυτών ύπδ τοΰ Aldobrandi καί έν τοΐς νεωτέροις χρόνοι; ύπδ LespEs καί τοΰ άγγλου
MOGGRIDGE, ών δ τελευταίος ποιησάμενος εσχά
τως μελέτας έπί τών μυρμήκων έν Riviera άνακοινούται ήμΐν δτι δ έκεΐ συνήθως άπαντώμενος
μέγας μέλας μύρμηξ (Atta barbara) ανεγείρει
άποθήκας μεγάλα; δσον καί σύνηθες ώρολόγιον
καί άποδάκνει τά; ρίζας ινα μή βλαστήσωσιν οί
σπόροι.
Παρά τινι τών συγγενών αύτφ (Atta structor) παρετήρησεν δ Forel δτι δταν έχη άνάγκην τροφής ποιεί τδ έναντίον, ήτοι ύγραίνων τδν
σπόρον έπιβοηθεΐ τήν βλάστησιν, ινα τραφή έκ
τών κατά ταύτην άναπτυσσομένων γλυκέων, ζακχαρωοών ούσιών (γλευκοειδή). Ταύτα άναφέρει
καί ό Dr. Lortet περί τοΰ έν Συρία άπαντω-

μένου μύρμηκος, λίαν συγγενούς τφ Atta bar
bara, δν κατά πλήθη παρετήρησεν (1875—78)
έν τοΐς άγροΐς τής Τόππης, ένθα οί φελλάχοι έν
δεινοί; καιροί; καί σήμερον έτι άνασκάπτουσι
τας φωλεάς των. Αί γνάθοι αύτών εΐνε λίαν
άνίσχυροι ή ώστε νά δύνανται νά καταθραύσωσι
τον σκληρόν σπόρον, διά τούτο έφυγραίνουσιν
αύτδν καί έντεύθεν παρεσκεύαζον ζάκχαρον, ώσπερανεΐ πράγματι έποιούντο χημικά; μελέτας
περί τή; βλαστήσεως.
Πρώτο; δμως φυσιοδίφης έν τοΐς νεωτέροις
χρόνοι; άκριβέστερον έρευνήσας τάς παραβολάς
τού ηθικολόγου βασιλέω; τής άγιας Γραφής
φαίνεται δτι έγένετο ό άγγλος Sykes, δσπερ
ήδη έν έτει 1836 είπε περί τίνος ινδικού μύρμηκο; (Pheidole providens), δτι ούτος μετ’
άληθούς πρόνοιας, καθάπερ καί τδ ούομα δηλοΐ,
κατά τά; καταλλήλου; τού έτους ώρα; συλλέγει
άφθονα ποσά σπόρων χόρτου, "να ζήση έξ αύτών
άπδ τού Φεβρουάριου μέχρι; ’Οκτωβρίου. Παρε
τήρησεν δτι ό μύρμηξ ούτος τά έναποθηκευθέντα
σιτηρά μετά τάς άφθονους βροχάς καί τάς κα
ταιγίδας τής περιόδου Mosaics έφερεν εις τήν
έπιφάνειαν, "να άποξηρανθώσιν. Π γεωπονική
δμω; οραστηριότης τοΰ ζώου τούτου ήτον, ώ;
φαίνεται, καί τφ μωαμεθανώ ίστορικφ Μίρ Χασσάν Άλή έγνωσμένη, δστι; έν τινι ύπδ Hope
άνακοινωθέντι χωρίω τοΰ ιστορικού του συγγράμ
ματα; λέγει περί τούτου. "’Αδύνατον βεβαίως
' νά ύπάρχωσιν άλλα τόσον φιλόπονα μικρά πλά
σματα, δσον οϊ έν τή ’Ινδική παμπληθείς ύπάρχοντες μικροί έρυθροΐ μύρμηκες. Άκαμάτως
' παρετήρουν αύτούς έπί ώρα; ολοκλήρους έργα' ζομένους. Εΐνε τόσον μικροί, ώστε δκτώ έως
δώδεκα έξ αύτών μετά κόπου άγωνίζονται νά
"σύρωσι κατόπιν των κόκκον κριθής ή σίτου —
αν καί ούτος μόλις έχη τό ήμισυ μέγεθος κόκ
κου άγγλικού σίτου.” — Κατόπιν έποιήσατο
καί τήν παρατήρησιν δτι έσυραν τοιούτους κόκ
κου; 600—1000 πήχεις μακράν μέχρι τών φω
λεών αύτών καί δτι οί κεναΐς ταΐς χερσίν είς
τδ λήϊον έπανακάμπτοντες μύρμηκες έχαιρέτων
τούς πεφορτωμένου; έταίρους των χωρίς έν τού
τοι; νά. έξέρχωνται τών τάξεων τού τάγματος
αύτών.
Έτεραι έν ταΐς λεπτομερείαι; καταπληκτικά!
παρατηρήσει; άναφερόμεναι είς μυρμηκικόν τι
γένος έν Τέξα μεγάλα; συλλογά; σπόρων ποιουμένφ, άνεκοινώθησαν τφ 1860 καί 1861 ύπδ
τών άμερικανών παρατηρητών C. Β. Buckley
καί Γεδεών LlNCEKUM. '0 τελευταίος ούτος
κατοίκων καί μετερχόμενος τόν ιατρόν έν Τέξα
παρετήρησεν άπδ κοινού μετά τής θυγατρός του
τδ έν λόγιο γένος τών μυρμήκων έπί 12 δλα
έτη έν τφ ίδίφ αύτοΰ κήπφ καί έν τοΐς άγροΐς
έγγύ; τοΰ οίκου αύτοΰ, άπέστειλε δέ πληροφορίας
περί τούτων τφ Καρόλφ Δάρβιν, ούπερ οί όρισμοί ούσιωδώς συνεπληρώθησαν διά τίνος μονο
γραφίας, ήν έδημοσίευσε τφ 1879 ό διαπρεπής
άμερικανός μυρμηκολόγο; Henry Me. Cook.*)
Καθάπερ μανθάνομεν έκ τών διαφόρων τούτων
έργων ό έν Τέξα γεωπονικό; μύρμηξ εΐνε μέγας
καί μελάγχρους τήν δψιν, βαπτισθεί; ύπδ τοΰ
Buckley Myrmica molifaciens καί κατόπιν
ύπδ τού Μλυκ Pogono-myrmex barbatus, καί
*). The Natural History of the Agricultural Ant
of Texas. Philadelphia, 1879.
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άνήκων τφ ε’ιδει τών έπί κέντριυ πεπροικισμένων
μυρμήκων. Κατοικεί έν ύπογείοις πόλεσιν, άς
καί έντδς άρκούντω; σκληρού έδάφους έκκοιλαινει
καί είς άς όδηγεΐ όδδ; κειμένη έντδς αύλής
έχούσης πολλών -οδών διάμετρον καί ώς τα
πολλά έστρωμένης διά μικρών λιθαρίων (λιθό
στρωτος). Ή δλη κατασκευή ρυθμίζεται κατά
τάς τοπικά; σχέσεις λαμοανομένων άείποτε ύπ’
δψει καί τών μεταβολών τοΰ καιρού. Έπί ύψηλότερον κειμένων θέσεων ή έπί κρημνών, ένθα
ούδείς φόβος ύπάρχει μή καταποντισθή ή φωλαά
διά τής συρροής ύδάτων πολλών μετά μεγάλα;
βροχάς, βλέπομεν έν τω μέσφ τή; ολίγον άνεγηγερμένη; αύλής, άφ’ ή; κύκλω καί άνάμεσον
τής χλόη; άκτινοειδώ; έκπέμπονται ούκ δλίγαι
έντέχνως κατεσκευασμέναι δδοί, απλήν τινα δπήν
χρησιμεύουσαν εί; είσοδον, έν φ έπί έδάφους
έκτεθειμένου τυχαίαι; πλημμύραις ή είσοδος
κεΐται έπί τής κορυφής ενός πολλούς πόδα;
υψηλού καί σφαιρικού λοφίσκου. Έν άμφοτέραις ταΐς περιπτώσεσιν ό μύρμηξ άποκαθαίρει
τό έδαφος κύκλφ περί τον λοφίσκον άφ’ όλων
τών έπ’ αύτοΰ άνωμαλιών καί ίσοπεδοΐ αύτδ
μέχρις άποστάσεως 3 ή 4 ποδών, ώστε παρέ
χεται τοιουτοτρόπως ή εύχάριστος δψις έπιμελώς
κεκαθαρμένης κυκλοτερούς πλατείας. Έντδς τής
αύλής αύτών οί μύρμηκες ούδέν χλωρόν χόρτον,
έξαιρουμένου ένδς παρ’ αύτοΐς λίαν άγαπητού
φυτού (Aristida stricta) άνέχονται, δλα δέ τάλλα
φυτά άμα άναβλαστάνοντα άποδάκνουσι καί άπομακρύνουσιν έκεΐθεν. '0 Dr. Lincekum νομίζει
δτι οί μύρμηκες τήν χλόην ταύτην, ήτις φυσι
κά»; μετά τήν άποκοπήν δλων τών άλλων παχυτέρους άναδίδει βλαστούς καί χορηγεί πλουσίαν
είσοδίαν σκληρών, λευκών καί τή δρύζη όμοιων
(άλλά μικροτέρων) κόκκων, ιδιαιτέρως σπείρουσιν- άλλ’ έτεροι παρατηρηταί άμφιβάλλουσι
περί τούτου, παραδέχονται δέ δτι οί μύρμηκες
προτιμώσι τήν χλόην ταύτην μόνον διότι καί
έντδς αύτή; τής άλλως μετά πολλοΰ μόχθου
καθαρά; διατηρουμένης αύλής των άνενοχλήτως
δύναται ν’ αύξάνηται. Ομοίως άφίνουσιν αύτήν
καί έπί τών οδών, αιτινε; κυκλοτερώς άπδ τής
αύλής άγουσιν είς τάς κύκλω παρακειμένας λόχμας. Αί τεχνητά! αύται οδοί, αιτινες φυσικώ;
λίαν διευκολύνουσι τήν εισαγωγήν τών καρπών,
έχουσι σημαντικόν μήκος καί καλύπτονται κατά
τάς ώρας τής έργασία; ύπό άπειρου πλήθους
ερχομένων καί άπερχομένων μυρμήκων. Περί
μεσημβρίαν άναπαύονται άνακόπτοντε; γενικώς
τάς έργασία; των περί τήν 121’ ώραν καί μή
άναλαμβάνοντε; αύτάς προ τή; 2—3’·: μετά
μεσημβρίαν.
"Αλλως τε ού μόνον οί καρποί τοΰ προμνημονευθέντος φυτοΰ (Aristida Stricta), άλλά καί
οί πολλών άλλων ειδών χόρτου καί φυτών έπι
μελώς συλλέγονται καί έναποταμιεύονται. Κα
τόπιν έν τή φωλεα άπαλλάσσονται τών λοβών
των καί έκκενοΰνται έν ίδιαιτέραι; άποθήκαις,
έν φ τά λέπυρα καί άχυρα έπιμελώς άπομακρύνονται καί έπισωρεύονται έξω τής αύλής είς
εκτεταμένα; σωρείας. Ό Me. Cook εύρε τά
άχυρα μετά τοσαύτης έπιμελείας έκλελεγμένα
ώστε ούδ’ εΐ; κόκκο; εύρέθη έν αύτοΐς. Έπερχομένης δέ διαρκούς ύγρασίας συμβαίνει ένίοτε
καί παρ’ δλην τήν πρόνοιαν νά ύγρανθώσι καί
τά άποταμιεύματα καί ουτω κινδυνεύουσι ν’
άναβλαστήσωσι καί διαφθαρώσιν. Έν τοιαύται;
περιστάσεσι μεταφέρουσιν οί μύρμηκες, αμα ώς
άνατείλη ημέρα θερμή καί αιθρία, τούς καρπούς
έξω έπί τή; έπιφανείας καί έκτιθεΐσιν αύτούς
έντδς τής αύλής εί; τάς ηλιακά; άκτΐνα;, έως
δτου πάλιν άποξηρανθώσι, μεθ’ δ τούς μέν έν
καλή καταστάσει παραμείναντα; πάλιν μεταφέρουσιν εί; τήν φωλεάν, τοΐς δ’ άρξαμένοις ν’
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άναβλαστάνωσι βοηθοΰσι κατά τά ένόντα είς τήν
περαιτέρω βλάστησιν.
Έν γένει οί μύρμηκες εΐνε φύσεως ειρηνικής,
άλλ’ ό Me. Cook, δστις χάριν τής έπιστήμης
άνέσκαψε τάς άποθήκας, τά δώματα καί τούς
χειμερινούς των θαλάμους καί μάλιστα είσεχώρησε καί μέχρι τού άνακτόρου τού βασιλέω; των, ώφειλε νά περικυκλώται ύπδ δύο
σωματοφυλάκων, οίτινες ήσχολούντο νά προφυλάττωσιν αύτδν άπδ τών λίαν άλγεινών τραυ
μάτων τών ύπέρ τών ιδίων πατρώων θεών μαχομένων γεωργών, έν φ ή προσοχή του διηυθύνετο έπί τής έσωτερικής άρχιτεκτονικής τών
οίκων των.
Ταύτην θά σπουδάσωμεν εΐ; τι συγγενές αύ
τοΐς γένος, δπερ έν τή τέχνη ταύτη λίαν ύπερτερεΐ τών μυρμήκων τούτων τοΰ Τέξα ήτοι
παρά τφ γεωργικφ μύρμηκι τής δυτικής ’Αμε
ρικής, φπερ δ Me. Cook πέρυσιν (1882) άφιέρωσε καί ιδιαιτέραν μονογραφίαν.*) Καί πρόσθεν ήτο γνωστόν δτι έκτός τοΰ έν Τέξα μύρ
μηκος καί άλλοι έν τοΐς άμερικανικοΐ; κράτεσιν
άπαντώμενοι μετήρχοντο τήν γεωργικήν καί μά
λιστα πολλά είδη τής οικογένειας Pheidole (δ
μεγακέφαλος καί ό πενσυλβανικδς μύρμηξ), οιτινες παρετηρήθησαν έν New-Jersey καί δ κα
τωτέρω μνημονευθησόμενος άρουραΐος μύρμηξ
τής Φλωρίδο; ■ έξαιρέτως δμως ό έν Φιλαδελφία
καθηγητής Leidy πρδ 5 έτών έπέστησε τήν
προσοχήν έπί τού πωγωνομύρμηκος τών δυτικών
Κρατών (pogonomyrmex occidentalis), ών οί
ούχί μικροί σφαιρικοί λοφίσκοι μακρόθεν παρίστανται εις τά δμματα τοΰ διά τών χωρών
τούτων ταξειδεύοντος. Τδ άξιοσημείωτον τούτο
μυρμηκικόν είδος εΐνε έξηπλωμένον άνά τδ Κολοράδον, μέγα μέρος τοΰ νέου Μεξικού, Βυόμιγκ,
Ούτα καί ’Αριζώνα, εΐνε μάλιστα πολυπληθές
εν Κάνσας καί δέν φαίνεται πρδς βορράν καί
άνατολά; πέραν τών ορίων τής έπαρχίας Ίόβας,
Μιννεσότας καί Μισσουρή. 'Ο Me. Cook ήδυνήθη νά ποιήσηται μελέτας έπ’ αύτών καί συγ
χρόνως έπί τών περίφημων μελιττομυρμήκων
τού ρωμαντικού οροπεδίου τοΰ Κολοράδου, τού
προσφυώ; ονομαζομένου Κήπου τών θεών”.
Έκεΐ εύρε τούς κυκλικού; λοφίσκου;, ών τδ
έπί τοΰ έδάφου; διάγραμμα τής βάσεως συνήθως
σχηματίζει έλλειψιν, ώς τά πολλά μόνον 6—7
δακτύλων ύψος έχοντας, καίτοι άλλαχοΰ έχουσι
10 καί δή καί 18 δακτύλων ύψος. Περιβάλ
λονται ομοίως τοΐς τών έν I εξα μυρμήκων ύπό
καλώς κεκαθαρμένης αύλής, ής ή διάμετρος ώς
τά πολλά δέν ύπερβαίνει τούς δέκα πόδα;, άν
καί ό Leidy έμέτρησε τοιαύτας έχούσα; δέκα
καί οκτώ ποδών διάμετρον έγκαρσίως. Ό Me.
Cook ύποτίθησιν δτι αί δλως γυμνά! αύται
αύλαί έχουσι τήν άρχήν των έν αύτή τή ύπονομεύσει τού έδάφους, διότι αί ρίζαι τών φυτών
καταστρέφονται ή δι’ αύτή; ή καί διά τών
όξέων διακρίσεων τών μυρμήκων· έναντίον δμως
τή; γνώμη; ταύτης όμιλεΐ τδ συμβεβηκδς δτι
δ ύπδ τοΰ Treat έν Φλωρίδι παρατηρηθείς πωγωνομύρμηξ (crudelis) δέν έχει έλευθέρας αύλάς
περί τού; άλλως ομοίως κυκλοτερείς λοφίσκου;
του. Αί, αύλαί τού δυτικού πωγωνομύρμηκος
διακρίνονται προσέτι άπδ τών αύλών τών μυρ
μήκων τή; έπαρχίας Τεξά έκ τοΰ δτι έξ αύτών
ούδεμία ιδιαιτέρα τεχνητή όδδ; εΐνε κατεσκευασμένη άναμέσον τή; χλόης. Τούτο δμω; έξηγεΐται άρκούντω; έκ τοΰ δτι αί φωλεα! εύρίσκονται τδ πλεΐστον έν μέσφ είδους τινδς χόρτου
(Boutelona oligostachya) δπερ δέν καλύπτει,
*) The Honey Ants of the Garden of the Gods
and the Occident Ants of the American Plains. Phi
ladelphia 1882.
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ώσπερ τάλλα, τήν έπιφάνειαν τής γή; διά πυ
κνού πρασίνου τάπητος, άλλ’ αύξάνεται κατά
διακεκριμένα; δεσμίδας, άνά μέσον τών οποίων
εύρίσκουσιν οί μύρμηκες έλευθέραν δίοδον.
Τήν σπουδήν, μεθ’ ής ό ομογενής αύτφ μύρ
μηξ έν Τέξα κατασκευάζει τάς οδούς αύτοΰ
διά τή; πυκνή; καί άβάτου χλόης, δύναται ό
δυτικός πωγωνομύρμηξ ν’ άφιερώση τή άρχιτεκτονική τής τδ πλεΐστον λίαν, συμμέτρως άνυψουμένης σφαιρικής πυραμίδο; του, ήν έξωθεν
καλύπτει διά πυκνού μωσαϊκού έξ έλαχίστων
λιθαρίων, έξ ών έκλέγει μάλιστα μετά πολλή;
τής προσοχής, άναμιμνήσκων ήμΐν τδν "χρυσόν
όρύσσοντα μύρμηκα” τού έλληνικοϋ μύθου, τά
ποίκιλα, ζωηρώς κεχρωματισμένα, λάμποντα καί
έστιγμένα πετράδια. Τά; οικοδομικά; ταύτα;
υλας έξάγει έν μέρει μέν έκ τής γής κατά τήν
διαρκή ύπονομευτικήν αύτοΰ έργασίαν, έν μέρει
δέ σύρει αύτά; έκ μακράς άποστάσεως, δτε κινεί
καί κυλινδεΐ εις άποκρήμνους λόφους βάρη συ
νήθως έξάκις καί δεκάκις βαρύτερα τοΰ ίδιου
σώματος. Έάν άνθρωπός τις ήθελε ν’ άρη
βάρος άνάλογον τφ σώματι αύτοΰ, έδει νά μετακινή δέκα έως δέκα καί πέντε στατήρων βα
ρέα φορτία. Συγχρόνως δμως ούδέποτε εΐδεν ό
Me. Cook δύο μύρμηκα; συμμεριζομένου; τήν
έρήασίαν κατά τήν μετακίνησιν βαρυτέρων φορ
τίων, άλλά πάντοτε ένα καί μόνον άναλαμβάνοντα άφ έαυτοΰ τήν διεξαγωγήν τοΰ ίδιου κα
θήκοντος.
Η κυρίως φωλεά κεΐται σχεδόν άκριβώ;
ύπδ τδν έπίγειον λοφίσκον καί άπαξ έξετείνετο
εί; βάθος μεΐζον τών έννέα ποδών ύπό τήν γηινην έπιφάνειαν. Δέκα πόδα; περίπου ύπδ ταύ
την δεν ύπήρχον πλέον δώματα. Οί χώροι άρ
χοντα'. δλίγου; δακτύλους" ύπδ τήν έπιφάνειαν
τή; γής καί μόνον έξαιρετικώ; άνέρχονται καί
μέχρι τοΰ λοφίσκου. Γ Απαντες ουτοι οί χώροι
χρησιμεύοντες έν μέρει μέν ώς θάλαμοι, έν μέρει
δε ώς άποθήκαι καί κοιτώνες, παριστώσι κατά
διάφορα μεγέθη έπιμήκεις Ούλου; καί συγκοινωνοΰσιν άλλήλοις διά στενοτέρων ή πλατυ
τέρων διόδων. Αί μεμονωμέναι άποθήκαι εΐνε
τοσοΰτον εύρύχωροι, ώστε περιλαμβάνουσι δύο
μεγάλα κοχλιάρια πλήρη σπόρων καί δή κυρίως
σπόρων και καρπών διαφόρων χρυσολαχάνων ή
βίλτων (Araarantbns al bus, Chenopodium
hybridum), ατινα νεωστί είσήχθησαν είς Κολοράδον. Σύν τή άποκλειστικώ; δμως .θεριστική
έργασία φαίνεται δτι οί μύρμηκες άσκοΰσι καί
τήν κτηνοτροφίαν, διότι έν ταΐς πόλεσιν αύτών
εύρέθησαν καί άφίοες χρησιμεύουσαι αύτοΐς πιθανώς, ώσπ:ερ καί πολλοΐς άλλοις μυρμηκικοΐς
γένεσιν, ώς γαλακτοΰχοι βόες.
Είς τήν •υπόγειον λοιπόν ταύτην φωλεάν
όδηγεΐ μία ή δύο είσοδοι, αιτινες δμως δέν
κεΐνται έπί τή; κορυφής τοΰ κεκολωβομένου
σφαιρικοΰ λοφίσκου ώ; αί παρά τοΐ; μύρμηξι
τή; Φλωρίδο; καί Τεξά άείποτε άνεφγμέναι
διατελοΰσαι καί εί; το χοανοειδέ; βάθος άγουσαι
δπαί, άλλ’ έν ταΐς πλαγίαις παρειαΐς,· είτε κατά
τήν βάσιν, είτε σμικρδν ύπέρ αύτήν. Έκ τής
θύρας ταύτης, ήτις καθ’ έκάστην έσπέραν λίθοι;
ή χώματι έντέχνως έμφράττεται καί άνά παν
πρωί, δταν δέν βρέχη, πάλιν άνοίγεται, όδηγεΐ
κατόπιν πόρος συνήθως 45° κλίσιν έχων είς τδ
βαθύτερον κείμενον σύστημα τών κοιτώνων καί
δωμάτων. 'Η άπόφραξι; τοΰ πυλώνας γίγνεται
ούσιωδώς έκ τών έσω, αν καί οί μικροί τεχνΐται
καί έξωθεν έπιβοηθώσιν, "να ή έργασία δσον
ένεστι καθαρωτέρα γίνη, καί τελευταΐον εξαφα
νίζονται διά τινο; μικρά; όπής, ήτις κατόπιν
πάλιν έκ τών έσω έμφράττεται. ΤΙ μεγάλη
διαφορά τών ένστικτων, ήτις άπαντάται ένταύθα
μέν έν τή άρχιτεκτονική, παρά δέ τοΐς άλλως
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λίαν συγγενέσι πωγωνομύρμηξι τής δοτικής και
άνατολικής ’Αμερικής έν τή κατασκευή τών
οδών, ύποδείκνυσι τήν άποκλίνουσαν άνάπτυξιν
άμφοτέρων τούτων τών άδελφών γενών έξ ένδς
κοινού τύπου, δστις ούδεμίαν άμφοτέρων τούτων
τών ιδιοτήτων έκέκτητο
και δν τινα ό Me. Cook
άναζητεΐ έν τφ έπανειλημμένως μνημονευθέντι
πωγωνομύρμηκι τής Φλωρίδος.
"Ωσπερ ό τεξανικός,
ουτω καί ό δυτικός μύρμηξ, φαίνεται έχων φύσιν
υπομονητικήν και είρηναίαν, διύτι άνέχεται μά
λιστα και ξένους μύρμηκας κτίζοντας τάς φωλεάς των έν μέσω τών
Ιδίων αύτοΰ οίκων χωρίς
έν τούτφ νά ύπάρχη ή
έλαχίστη συγκοινωνία με
ταξύ άμφοτέρων. "Οταν
δμως διερεβισθή, άναπτύσσει κατά τήν καταπολέμησιν τών άντιπάλων
επιδρομέων αληθή ηρω
ισμόν και αί διχάνοιαι κα
ταπαύονται τά πολλά, ώς
καί κατά τούς όμηρικούς
χρύνους, διά μονομαχιών, 'Η δέ μακροθυμία
του, ήν περ δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν ώς συνέπειαν τοΰ ειρηνικού του βίου, καθ’ δν σπανίως άναφαίνεται πόλεμος καί δλίγον θεραπεύεται ή Θήρα έν ·
άντιθέσει πρδς άλ
λα γένη καί φύλα
μυρμηκικά, είνε
έτι θαυμασιωτέρα,
καθ’ δσον, ώσπερ
είδομεν, είνε ισχυ
ρότατος, καί έκτός
τούτου κέκτηται
καί φοβερόν δπλον
έν τφ κέντρφ αύ
τοΰ , τοΰ όποιου
τήν δύναμιν έδοκίμασεν έφ’ έαυτοΰ
δ Me. Cook καί
το όποιον είνε
σχεδόν
ίοβόλον,
κατά παράδοξον
τρόπον έπηρεάζον
τήν ένέργειαν τής
καρδίας καί κατά
τάς συνεπείας ούδαμώς ύπολειπόμενον δξέος νύγμα
τος σφηκός.
Έξ άλλου δμως
φαίνεται δτι δέν
άπεχθάνονται καθ’ δλοκληρίαν καί τά κρέατα
ώς προσόψημα τών κυρίως φυτικών τροφών των.
Οί Ινδοί τοΰ δυτικού πεδίου έπωφελούνται τών
θηρευτικών αυτών ένστικτων έκτιθέντες τά βρω
μερών ζωυφίων έμπλεω ένδύματά των άπλώς
περί τάς φωλεάς τών μυρμήκων, οιτινες άμέσως
έξέρχονται σμηνηοόν, έπιμελώς διερευνώσι τά
παραοοθέντα αύτοΐς άντικείμενα καί άπαντα τά
έν αύτοΐς ζώντα δντα καί αύτά έτι τά φά των
καί τά νεόττια συναποφέρουσιν. ώστε έντδς δλίγων ώρών τά ένδύματα τέλεον απαλλάσσονται
τοΰ έν αύτοΐς βιοϋντος συρφετού. Βεβαίως εύχερής καί άπονος τρόπος καθαρμοΰ, δστις τανΰν
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ού μόνον ύπδ τών ήθαγενών Ινδών, άλλά και
ύπδ τών μεταναστών έν ώρα άνάγκης προτιμαται και έκτελεϊται.
'Η άπόφραξις και διάνοιξις τών θυρών καθ’

ΘΕΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝΤΩΝ ΑΓΡΩΝ.

ώρισμένας ώρας τής ημέρας συνείθισεν, ώς είκός,
τούς κατοίκους τών λοφίσκων είς μεγάλην άκρίβειαν. Ούδέν ήττον δμως συχνάκις εύρίσκονται
καί μετά τήν 7ΐ7 εσπερινήν ώραν, δτε ήδη άπε-

[Άρ. 65.
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χισμδς χρησιμεύει είς τδ νά παρακωλύη τήν
ύγρασίαν άπδ τοΰ νά εισχώρηση διά τής χθα
μαλής δπής είς τά έσω, έν ω οί συγγενείς μύρμηκες τοΰ Τέξα, παρ’ οίς ή είσοδος κεΐται έπί
τής κορυφής τοΰ λόφου
ή προφυλάσσεται διά μι
κρού προχώματος, άφίνουσιν αύτήν νυχθημερόν ανοι
κτήν. Άλλά καί έν κα
λοκαιρία άνοίγονται αί
θυραι πάντοτε περί τήν
S’17 ή 9Ί7 ώραν, διότι πρωΐαίτερον ουδέποτε έξέρχεται δ μύρμηξ είς ερ
γασίαν. Δέν έπρεπε λοι
πόν δ σοφός Σολομών νά
ύποδείξη αυτούς ώς πρό
τυπον τοΐς όκνηροΐς καί
ύπνοφάγοις, δσον καί άν
ήνε χρηοτή
άμεμπτος
ή έπιμέλειά των. Άλλ’
ίσως μέγιστα ήθέλομεν
άδικήσει αύτούς, έάν έθεωροΰμεν αύτούς όκνηρούς,
διότι άνοίγουσι τάς θύρας
έν προκεχωρηκυία ώρα,
καθότι άνευ αμφιβολίας
έχουσιν άρκετάς άσχολίας
εντός τής φωλεάς των
ύπονομεύοντες, απολεπί
ζοντας τούς καρπούς, πε
ριποιούμενοι τά μικρά των κλπ., ώστε έπωφελώς καταδαπανώσι τάς πρωϊνάς ώρας καί τάς
βροχεράς ημέρας. Πιθανώς δέ καί δέν έξέρχονται πρωϊαίτερον είς τήν συγκομιδήν αυτών,
διότι άνατέλλοντος τοΰ ήλιου άρχονται έκπίπτοντες καί οί σπόροι.
(Έκ τοΰ Γερμανικού
ύπδ θ. X. Φλ.)

01 ΠΑΕΟΝΤΕΣ
ΑΓΡΟΙ.

ΠΡΟΣΔΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΧΘΗΣ.

τειχίσθησαν σχεδόν τά στόμια, ένιοι υστερούντες,
οιτινες θέλοντες νά είσέλθωσι καί προσπαθοΰντες
ν’ άποκυλίσωσι τά είς τήν έμφραξιν χρησιμεύοντα
λιθάρια καταπολεμούνται καί άποδιώκονται ύπδ
τών έργατών τών άποτειχιζόντων' τάς πύλας.
Τοΰτο δίδει καθ’ έκάστην άφορμήν είς πολλάς
σκανδαλώδεις σκηνάς ταρασσούσας τήν ησυχίαν
τών φιλησύχων τούτων πολιτών.
Άποτελειουμένης τέλος πάντων καί παρά
τάς ένεργείας τών ύστερούντων τής έργασίας
μόλις αναγνωρίζονται έν τών εξω τά ίχνη τής
έξόδου καί δταν βρέχη μένει αυτή κεκλεισμένη
δΐ δλης τής ημέρας. 'Οπωσδήποτε ό άποτει-

Μία τών περιεργοτέρων τοπο
θεσιών τής βορει
οδυτικής Γερμα
νίας είναι άναμφισβητήτως ή θέσις, ή μεταξύ τών
ποταμών
Βέζερ
καί Αάϊνε, ένθα
υπάρχει
λίμνη,
κοινώς καλουμένη
ή "θάλασσα τοΰ
Steinhubeb.”
’Ολίγοι
βεβαίως
γνωρίζουσι τήν τοπογραφικήν θέσιν τής λίμνης
ταύτης, έτι δέ δλιγώτεροι έπεσκέφθησαν αύτήν,
διότι κεΐται άπόκεντρος καί ούδέν τι έκτακτον πα
ρουσιάζει ή πέριξ αύτής χώρα. Ούχ ήττον δμως
ή λίμνη αυτή καί ύπό φυσικήν καί ύπδ ιστορι
κήν έποψιν είναι περίεργος. ΓΙαρά τήν λίμνην
ταύτην συνεκροτήθη ή πρώτη μάχη μεταξύ τών
αρχαίων Γερμανών καί τών 'Ρωμαίων. ‘0 άσπον
δος τών Γερμανών έχθρός, δ ‘Ρωμαίος στρατη
γός Γερμανικός, είχε διαβή έν θριάμβφ τδν Βέζερον ποταμόν καί ήτοιμάζετο νά προχωρήση
περαιτέρω ώς κατακτητής, δτε ένταΰθα παρά
τήν λίμνην ταύτην εύρε τοιαύτην άντίστασιν
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ώστε πάσα προχώρησις άπέβη αδύνατος.
Οί Γερμανοί μετά τήν καταστρεπτικήν
δΐ αύτούς έν Ίδισταβίζφ μάχην, είχον
άποσυρθή ένταΰθα καί έπιτεθέντες κατά
τών έπερχομένων Ρωμαίων ήνάγκασαν
αύτούς έν μεγάλη σπουδή ν’ άποσυρθώσι
πρδς τον 'Ρήνον. Έν τφ βαλτώδει δέ τής
λίμνης πυθμένι κεΐνται μακράν τής εύηλίου πατρίδος πλείστων 'Ρωμαίων οστά
καί δπλα.
' Εν τών περιεργοτάτων φαινομένων τής
λίμνης ταύτης είναι οί λεγόμενοι "πλέοντες ή κινητοί αγροί”, οιτινες είναι
ώσεί τάπης στερεός καί παχύς ’στρω
μένος έπί τής έπιφανείας τών ύδάτων.
Τδ έδαφος τών αγρών τούτων τρέφεται
διά τής παχείας ίλύος τού βαλτώδους
πυθμένος· έν καιρφ δέ θέρους δσάκις ή
γή είναι ξηρά, σκάπτονται μεγάλοι λάκ
κοι, έξ ών άντλεΐται ή παχεΐα ιλύς καί
χρησιμεύει είς λίπανσιν καί άρδευσιν
τού εδάφους, δπερ είναι εύφορώτατον. Αί
όπαί δμως αύται, έν είδει φρεάτων έσκαμμέναι, καθίστανται λίαν έπικίνδυνοι διά
τούς θηρευτάς καί δΐ αύτούς έτι τούς
θεριστάς, καθότι πολλοί ήδη αύτών έπε
σαν έν αύταΐς, έν καιρφ μάλιστα νυκτός,
καί έγένοντο άφαντοι. Διδ καί οί θερισταί προσδένουσιν ύπδ τούς πόδας αύτών
μακράς σανίδας, αΐτινες έμποδίζουσι τήν
καταβύθισιν αύτών. Έκ τών εικόνων
ήμών ή μέν παριστφ τήν πρόσδεσιν ένδς
τοιούτου κινητού άγροΰ πρός τήν όχθην,
ή δέ τον θερισμόν. "Οτι ή πέριξ χώρα
είναι αρκούντως νοσώδης είναι εύεξήγητον.

ΕΧ ΤΑΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΑΙΣ ΓΙΑΡΑΣΤΑΣΕΣΙΝ.

ΧΟΡΕΤΤΡΙΑ
ΚΕΚΟΣΜΗΜΕΝΗ ΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ.

Ό ηλεκτρισμός, ή θαυμασία αυτή
άνακάλυύις τών νεωτέρων χρόνων, όσημέραι περισσότερον έξαπλοΰται καί ή χρήσις αύτοΰ γενικεύεται. Μετά τούς ηλεκ
τρικούς τηλεγράφους εϊχομεν τούς ηλεκ
τρικούς σιδηροδρόμους, καί μετά τούτους
τδν ηλεκτρισμόν ώς φωτισμόν. Καί κατ’
άρχάς έφωτίζοντο μόνον διά τοΰ ηλεκ
τρισμού μεγάλαι αίθουσαι χορού ή έργαστήριά τινα έν ταΐς μεγαλοπόλεσι τής
Εύρώπης καί τής ’Αμερικής· βαθμηδόν
καί δδοί έλαοον ηλεκτρικούς φανούς, καί
πόλεις ολόκληροι ήδη (μικραί βεβαίως)
φωτίζονται ήλεκτρικώς. Καιρός πολύ δέν
θά παρέλθη δτε καί τδ μικρότβρον καφενεΐον, ίσως δέ καί τδ έσχατον οίνοπωλεΐον θά έχη τάς ηλεκτρικός αύτοΰ
λυχνίας. Έπ’ έσχάτων έπειραθησαν να
φωτίσωσιν ήλεκτρικώς έν Παρισίοις καί
τά κοσμήματα τών έπί τής σκηνής τού
θεάτρου έμφανιζομένων χορευτριών. Αί
δοκιμαί αύται έπέτυχον πληρέστατα καί
σήμερον παραθέτομεν ένταΰθα εικόνα, παριστώσαν χορεύτριαν φέρουσαν ηλεκτρικά
κοσμήματα, ώς ένεφανίσθη έν τφ χορφ
τής Φαρανδόλης, τφ πρό τινων ήμερών έν τφ θεάτρφ τοΰ μελοδράματος
κατά πρώτον παρασταθέντι. Τά ηλεκτρικά ταΰτα
κοσμήματα, ών ή έφεύρεσις οφείλεται εις τον
κ. Τρουβέ, είναι μικραί τινες λυχνιαι, αις
μεταδίδεται δ ηλεκτρικός σπινθήρ δια λεπτών
καί αοράτων σχεδόν συρμάτων.
Τά κοσμήματα έχουσι λίθους ποικιλοχρόους
καί ουτω σχηματίζεται δ ώραΐος καί ποικίλος
χρωματισμός. "ΙΙρξατο ό κ. Ίρουβε δια τής
κατασκευής ηλεκτρικών καρφίδων, ψελλίων, δακ
τυλίων κ. τ. λ. Τδ περιεργότερον είναι ή μικρά
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ήλεκτρική μηχανή, ή μεταδίδουσα τδ ρεύμα τού
φωτός· είναι αυτή τόσον μικρά, ώστε χωρεΐ εις
το μικρότερον τού ύπενδύτου Ουλάζιον ■ έκεΐθεν εξ
έρχονται τά λεπτότατα σύρματα, τά όποια διακλαοούνται προς ολα τά μέρη, ένθα τοποθετούν
ται τά διάφορα κοσμήματα. Έν τή μικρά ημών
εΐκόνι παρίσταται μικρά ήλεκτρική καρφίς εις
μέγεθος φυσικόν. Άναντίρρητον, δτι τό θέαμα
τών χορευτριών, τών φερουσών ηλεκτρικά κοσμή
ματα έπί τής σκοτεινής τού θεάτρου σκηνής,
είναι μαγευτικόν, μάλιστα δταν ό άριθμδς τών
χορευτριών τούτων είναι μέγας, ώς έπί τής εύρείας σκηνής τού έν Ιίαρισίοις θεάτρου τού με
λοδράματος. Δέν άμφιβάλλομεν δτι προσεχώς
λίαν καί αΐ κυρίαι, αί προσκαλούμενα1
, εις χορούς
καί εις συναναστροφάς, θέλουσι προθυμοποιηθή
νά κοσμήσωσιν ή τήν κόμην των ή τά ένδύματά
των διά τοιούτων ηλεκτρικών κοσμημάτων, δπως
λαμπρότερον άπαστράπτωσιν εις τά δμματα τών
θαυμαζόντων αύτάς.

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ SALINGER.

ΟΝΕΙΡΟΝ ΗΜΕΡΑΣ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ.
Έκ τών απομνημονευμάτων μιας πρώην δεσποινίδος.

Δέν είμαι πλέον νέα — τό γνωρίζω· κατά
τό παρελθόν φθινόπωρον ήμην τριάκοντα καί
ενός έτους. Διατί αί τελευταΐαι έορταί τών
γενεθλίων μου μ’ έκαμαν τοσούτον μελαγχολι
κήν; διατί δμως καί νά γεννηθώ τδ φθινόπωρον,
ώστε ν’ άνακαλώ αιωνίως εις τήν μνήμην μου
τδ φθινόπωρου τής νεότητάς μου; — Ή καλή
μου μήτηρ κρύπτει τήν ήλικίαν μου, καθότι
έχει πάντοτε τήν ελπίδα νά μέ ύπανδρεύση, καί
λέγει εις πάντας, τούς τε θέλοντας νά τδ άκούσωσι καί τούς μή θέλοντας, δτι μετ’ δλίγον θά
φθάσω τδ εικοστόν τέταρτον τής ηλικίας μου
έτος, καί επειδή ούδείς είδε τδ βαπτιστικόν μου,
οΐ πλεΐστοι τήν πιστεύουαι τοσούτφ μάλλον,
καθ’ δσον καί τό πρόσωπόν μου δέν τήν διαψεύδει πολύ. Πράγματι ήδυνάμην νά θεωρηθώ
νεάνις εΐκοσιτετραετής — άλλα τί τδ όφελος;
Τά έτη παρέρχονται καί τδ άθώον ψεύδος κα
θίσταται όσημέραι δυσκολώτερον.
Σήμερον έορτάζομεν τήν Πεντηκοστήν περί
έμέ τά πάντα άνθοΰσιν έν πλήρει νεανική καλ
λονή. Καί τούτο πάλιν δυσάρεστος άνάμνησις!
— Έν <ρ ή φύσις άναγεννάται καί άνανεοϋται
— δι’ έμέ δέν υπάρχει δεύτερον έαρ. Πρδς τί
έγεννήθημεν, άφ’ ού πρόκειται νά μαρανθώμεν;
"Αχ! ας είχον άποθάνει έν τή άκμή τής νεό
τητάς μου έν τή συναισθήσει τοϋ θαυμασμού,
δν διήγειρεν ή νεανική καλλονή! — Μακάριος
δ τοιοΰτος θάνατος! — Ν’ άποθάνη τις ώς στρα
τηγός, δστις νικήσας έν τή μάχη πίπτει έπί
τοϋ πεδίου! Άλλ’ ήδη παρήλθον τά πάντα.
Σήμερον, δτε ήγέρθην τής κλίνης καί ερριψα
βλέμμα έπί τοϋ κατόπτρου είδον — είδον δτι
ή μήτηρ μου άπατα έαυτήν καί τους άλλους.
Μικρά ρυτίς περί τά χείλη μου — μικρά ρυτίς
παρά τδν κρόταφον καί πλησίον τοϋ δεξιού
δφθαλμοΰ! Μάτην προσεπάθησα ν’ άφαιρέσω διά
τής τριβής τάς άπαισίας έκείνας γραμμάς, καί
να λιάνω τδ δέρμα· αί γραμμαί έπανήρχοντο.
Τί είναι τοΰτο; Δάκρυ έκρέει τοϋ δφθαλμοΰ
μου, καί έτερον, καί τρίτον! Άφρων λύπη!
"Αφρων φιλαυτία! Καί δμως πράγματι έκλαυσα.
Αίφνης άκούω κρότον· άπομάσσω τά δάκρυα·
διότι πιθανόν νά ήναι ή μήτηρ, καί αν παρατερήση δ,τι έκλαυσα, θά μ’ έρωτήση τήν αιτίαν

καί θά καταλήξη εις τό αιώνιον καί στερεότυπαν
συμπέρασμα δτι δι’ έμέ δέν είναι άκόμη άργά
νά ύπανδρευθώ. Όχι άργά; Νά ύπανδρευθώ;
Καί ποιον; — Ώς έάν οί μνηστήρες μ’ έπολιόρκουν! —’Άλλοτε τό πράγμα εϊχεν άλλως·
άλλοτε πλήθος θαυμαστών καί μνηστήρων έκειντο
προ τών ποδών μου. Έγώ δέ έδεχόμην τάς
περιποιήσεις των ώς τι δφειλόμενόν μοι, ώς φόρον, δν οι υποτελείς ώφειλον νά άποτίσωσι τφ
κυριάρχη αύτών δλων τάς κολακείας έδεχόμην,
ούδένα δμως είσήκουον. Οί μέν μέ ώνόμαζον
ψυχράν καί άδιάφορον, αί δέ φιλάρεσκον, καί
έγώ έγέλων. Πόσοι έπαθον έκ τών χλευαστικών
μου τρόπων, πόσοι έτραυματίσθησαν υπό τής
περιφρονήσεώς μου! Εις προ πάντων — εις,
δστις βεβαίως μέ ήγάπησεν είλικρινώς, καί δστις
πληγείς καιρίως τήν καρδίαν άπήλθε μακράν καί
ίσως καί — άπέθανεν. "Ισιος δμως καί ύπερενίκησε τήν λύπην του, καί νυμφευθείς άλλην
μ’ έλησμόνησεν ώς οί άλλοι. Ναί, ώς οί άλλοι!
Πτωχή μου μήτερ, βεβαίως άπατάσαι! Ί'υχράν
μόνον εύγένειαν έπιδαψιλεύουσι σήμερον τή παρηκμακυία καλλονή· μετά συμπαθούς εύγενείας
προσφέρονται πρός έμέ σήμερον έν ταΐς συναναστροφαΐς. "Ω! αν ήδύνασο, μήτερ, ν’ άναγινώσκης έπί τών προσώπων δπως άναγινώσκω
έγώ! Ίδέ ένταύθα — καθαρώς έστι γβγραμμένον·
’Αρχαία δεσποινίς — άνεκτή δμως είσέτι διά
τήν ήλικίαν της. Έγώ τήν ύποθέτω τριακοντούτη· ήτό ποτέ ώραία — άλλά παρήλθον έκτοτε
δέκα ή καί δώδεκα έτη. Χρόνοι παρελθόντες!
Ναί, ναί, έχουσι δίκαιον! Νέοι άστέρες άνεφάνησαν, νέαι καλλοναί παρηγκώνισαν τάς παλαιάς — μακράν! μακράν καί αί θλιβεραί αύται
σκέψεις!
Ένδύομαι ταχέως καί κατέρχομαι εις τόν
κήπον, δστις εύρίσκεται έν δλη τή άνθηρα τοϋ
έαρος μεγαλοπρεπεία. Ιδού τό ρόδον, δπερ
μόνη έφύτευσα — πώς μοί προσμειδιά. ’Ω άν
θος τοΰ έαρος καί τής νεότητος, καί σύ άνθεϊς,
καί δμως πόσον ταχέως θά έξανθίσης. — θά
έξανθίσης! πικρά λέξις, ήτις έπανέρχεται άνά
πάσαν στιγμήν έπί τών χειλέων μου καί συγκινεΐ τήν ψυχήν μου. ’Αποστρέφω τδ βλέμμα
μου άπό τοΰ ρόδου καί διευθύνομαι πρδς τδ
μικρόν σκαμνίον ύπδ τήν μηλέαν έπί τού λο
φίσκου, δθεν ή θέα είναι τοσούτον έκτεταμένη.
Είναι τδ άγαπητόν μου μέρος. Καί διατί; Τδ
έννοώ καί δέν δύναμαι νά τδ ομολογήσω. ’Εκεί
έκαθήμην πρδ δώδεκα έτών έν καθαρά τινι
πρωία καί ένώπιον έμού ίστατο έκεϊνος — έκεΐνος, οΰ διέρρηξα ίσως τήν καρδίαν. ’Ανέρχομαι
τδ ύψωμα — τδ δένδρον ίσταται έν δλη τή
άνθηρα διακοσμήσει τών άπαλών αύτοϋ έρυθρολεύκων άνθέων· αύρα δροσερά πνέει διά τών
κλάδων καί περί έμέ καταπίπτουσιν, ώς χιόνος
νιφάδες, τά άνθη. Ούτως ήτο καί πρδ δώδεκα
έτών.
Τότε ίστατο έκεϊνος ένώπιόν μου μέ τρέμοντα τά χείλη, μέ ωχρόν τδ πρόσωπόν —
συνεσταλμένος, δειλός καί τδ βλέμμα του τδ
γλυκύ έπί έμοΰ έστραμένον κρατών πλήρες άγάπης καί άφοσιώσεως. Ώ! τδ βλέμμα έκεΐνο
ουδέποτε θά λησμονήσω! Τρις — καλώς τδ ένθυμούμαι — τρις ήνοιξε τδ στόμα του νά όμιλήση, καί τρις διεκόπη καί δέν ήδυνήθη ν’ άρθρώση λέξιν. Τούτο μέ διεσκέδασε καί μόλις
ήδυνάμην νά κρατήσω τδν γέλωτά μου. 'Υπάρ
χει πράγματι έν έμοί τοσαύτη σκληρότης, ώστε
ν άπορρίψω καρδίαν τοσούτον ειλικρινή; ’Αγνοώ·
γνωρίζω μόνον δτι ήμην άλαζών, φιλάρεσκος καί
υπερόπτης, καί δτι ήσθανόμην μεγάλην διάθεσιν
νά χλευάσω καί τδν γραμματέα τοΰ πατρός μου,
ώς έχλεύαζον δλους. Έκρατήθην, έλαβα πρόσωπον σοβαρόν καί τδν προσέβλεπον έρωτημα-
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τικώς, διά νά τώ δώσιρ θάρρος, θάρρος! άλλά
τούτου κυρίως εϊχεν άνάγκην. Έξηκολούθει
σιωπών. Καλώς ήννόουν τί ήθελε νά μοι είπη·
άλλ’ έγώ είχον στερεάν άπόφασιν νά διασκεδάσω
μέ τήν δειλίαν τοΰ συνεσταλμένου έραστού. Ί έ
λος δμως άπώλεσα τήν υπομονήν καί μειδιώσα
φιλαρέσκως, τω άπηύθυνα τήν εξής έρώτησιν·
"Γεώργιε, σάς είναι τόσον δύσκολον νά μοί είπητε τί έχετε εις τήν καρδίαν σας; — Αύτδς
βεβαίως εξήγησε τήν έρώτησιν μου έπί καλού,
διότι έλαβε τήν χεϊρά μου, έν ω σφοδρώς ήρυθρία- είτα δέ ήοξατο όμιλών καί προφέρων λέ
ξεις πολλά: πλήρεις έρωτος. Ούδ’ ένθυμούμαι
τί μοι εΐπεν· ήξεύρω μόνον δτι μέ ήγάπα έξ
όλης ψυχής καί καρδίας. ’Αλλ’ έγώ ήμην συνειθισμένη εις τοιαύτας περιποιήσεις έκ μέρους
έπιφανεστέρων άνδρών καί ήγνόουν νά διακρίνω
τδ άκραιφνές αίσθημα άπδ τού ψευδούς.
Αίφνης, δτε πλέον μοί εϊχεν άνοίξει δλην
του τήν καρδίαν, ήγέρθην, άνεκάγχασα, έλαβα
τδ μικρόν μου μαστίγιον — καθότι πρδ μικρού
είχον ιππεύσει — καί τώ έδωκα έλαφρδν κτύ
πημα. "Ό πρόωρος καύσων τού έαρος σάς έξήψεν υπέρ τδ δέον, Γεώργιε — τώ είπον μετά
πικράς ειρωνείας — καί ώς θεραπείαν σάς συ
νιστώ εκδρομήν εις τδν βόρειον πόλον · έκεϊ
βεβαίως θά ψυχρανθήτε πάλιν.” — Εκείνος δέ
έφερε τήν χεΐρα έπί τού προσώπου του καί τότε
μόλις παρετήρησα πού τόν είχον κτυπήσει·
γραμμή λεπτή ερυθρά κατήρχετο άπδ τού κρο
τάφου έπί τής παρειάς· "Δέν ήτο μέ κακόν
σκοπόν, προσέθηκα αμέσως, άγανακτούσα κατ'
έμαυτής, λησμονήσατε το!” Συνέσφιγξε τά χείλη
του καί μοί έρριψε βλέμμα, έν ω συνεκεντροΰτο
δλη ή θλίψις τής διαρραγείσης καρδίας του.
Τώρα έγώ ήμην συνεσταλμένη, άν καί ένδομύχως
άντεστρατευόμην κατά τής καταλαμβανούσης με
μεταμελείας. " Ύγιαίνοιτε! Όρτενσία, μοί είπε
τείνων μοι τήν χεϊρά του· θ' άκολουθήσω τήν
συμβουλήν σας, άλλ’ ουδέποτε θά σάς λησμο
νήσω! Εύχομαι ουδέποτε νά αισθανθήτε τοιαύτην
θλίψιν, οιαν έγώ ήσθάνθην σήμερον! — ούδείς
ποτέ θά σάς άγαπήσει δσον έγώ σάς ήγάπησα!” —
Καί άπήλθε· δεν τδν είδομεν πλέον. Μετ’
δλίγας ημέρας παρητήθη ής κατεΐχεν έν τή
οικία ημών δέσεως, ίνα, δπως είπε, περιέλθη
δλίγον τδν κόσμον. Ό πατήρ μου έλυπήθη έπί
τή άναχωρήσει του, διότι τδν έθεώρει υπάλληλον
τιμιώτατον, ίκανώΐατον καί έμπειρον. Καί πα
ράδοξον πράγμα! Μετά τήν άναχώρησίν του αί
έμπορικαί έπιχειρήσεις τού πατρός μου άπέτυχον δλαι. Μετ’ αύτοϋ άπήλθεν, ούτως είπειν,
καί ό καλός τοΰ οίκου ήμών δαίμων! έλεγε
πολλάκις ό πατήρ. Πλήν τί μ’ ένδιέφερε τοΰτο;
Τί έφρόντιζον έγώ περί τών έπιχειρήσεων;
"Ημην καί έμεινον ή ύπεροπτική καί άδάμαστος
καλλονή τής ήμέρας, ή βασίλισσα έν τοϊς χοροΐς
καί ταΐς συναναστροφαϊς. Καί δμως — πόσον
παράδοξος είναι ή θερμή τής νεάνιδος καρδία!
— πολλάκις έσυλλογιζόμην τδν καλόν Γεώργιον.
Όσιρ καί δν μέ περιεκύκλουν νέοι καί ζωηροί
έρασταί καί θαυμασταί, πάντοτε μοί ένεφανίζετο
ή μορφή αύτοϋ, πάντοτε τδν έβλεπαν ώχρόν,
άπηλπισμένον μέ τήν πληγήν έπί τής παρειάς,
καί έλαφρά μεταμέλεια μέ κατελάμβανε. Μέ
συνεκίνει τδ βάθος τοΰ αίσθήματός του; ή τον
ήγάπων πάλιν; — Ένδομύχως τδν συνεπάθουν·
άλλ’ έν τή δίνη τών διασκεδάσεων καί μεθύουσα
έν μέσιρ τών κολακειών καί τής λατρείας δέν
είχον συνέλθει. Ουτω παρήρχοντο τά έτη · έξηκολούθουν λάμπουσα, άλλ’ έν τούτοις ήσθανόμην
έν τή καρδία μου κενόν τι, χείμαρρον παγετώδη,
δστις μ’ έψύχρανεν.
Τότε συνέβη, έγώ ή άείποτε νικώσα νά νι
κηθώ. Έν τοΐς κύκλοις ήμών άνεφάνη άνήρ,

δστις διά τής εξαιρετικής τών τρόπων του μα
γείας έκράτει δεσμευμένος τάς γυναίκας ολας.
Πλούσιος, εύγενής, υπερήφανος, ίπποτικός, άνεξάρτητος, κατέστη τάχιστα τδ άντικείμενον τής
γενικής προσοχής. Διά τοΰ έπιβλητικοΰ παρα
στήματος του, διά τής χάριτος τής συναναστρο
φής του, διά τής φλογέρας αυτού εύγλωττίας,
διά τής χαριέσσης συμπεριφοράς του, έν ή άνεμιγνύετο καί σκιά τις ειρωνείας — έν ένί δέ
λόγο» διά τοϋ ελκυστικού έξωτερικοΰ του ό ξένος
ύπέταξεν έαυτώ 3λας τάς καρδίας. Δέν δύναμαι
νά έκφράσω τί ήσθάνθην δτε τδ πρώτον παρέστη
ενώπιον μου· τοΰτο μόνον ένθυμούμαι δτι άπεφάσισα ν’ άντισταθώ κατά τής έλκυστικής αύτοϋ
δυνάμεως. Όποια ήδονή διά τήν ύπεροπτικήν
μου καρδίαν, νά σύρω έγώ αύτόν, τόν παντοδύ
ναμον νικητήν, δοΰλον όπισθεν τού θριαμβευτικού
μου άρματος! Ή ιδέα αύτη μ’ άπησχόλει νύκτα
καί ήμέραν. Άλλ’ ό κόμης Όθων (ούτως έκαλεϊτο ό ξένος) έφαίνετο μεμαγευμένος· γνώστης
βαθύς τής γυναικείας καρδίας μέ μετεχειρίσθη
κατ’ άρχάς μετά ψυχρότητος καί άδιαφορίας,
περιποιούμενος έξαιρετικώς τάς άντιζήλους μου.
Η ύπεροψία μου άνεταράχθη έν έμοί — μέ
κατέλαβε μίσος, φθόνος καί άντιζηλεία· άλλά
δεν παρητούμην άκόμη τής νίκης. Καί ήδη
δέν ήθελον πλέον νά νικήσω χάριν τής νίκης
μόνον, καθότι έν τή καρδία μου άνεπτύσσετο
βαθμηδόν αίσθημα Οερμότερον, τδ όποιον ήσθα
νόμην δτι καθίστατο πάθος. 'Οσάκις μέ έπλησιαζεν, ώχρότης καί ερύθημα έφαίνοντο έπί
τού προσώπου μου, ή εξουσία μοί έξέφευγε καί
μετά βίας έκράτουν τά δάκρυά μου Οσάκις τδν
έβλεπον συνομιλούντα εύθύμως μετ’ άλλων γυ
ναικών. Ό κόμης "Οθων μέ παρετήρει χωρίς
νά τδ έννοώ, άλλ’ δσον ή καρδία μου ήνοίγετο
πρός αύτόν, τοσούτον ή πρός με συμπεριφορά
του μετεβάλλετο. Έγένετο θερμός, έγκάρδιος,
τρυφερός, καί ό ζωηρός αύτοϋ χαρακτήρ ήναψεν
έν έμοί πυράν άγνωστον μέχρι τοΰδε· δέν ήδυ
νάμην πλέον νά εξουσιάσω τδ αίσθημά μου·
ελπίδες καί πόθοι δεετάραττον τήν ψυχήν μου
— ένόμιζον πράγματι δτι άγαπώ καί δτι άνταγαπώμαι! Αίφνης — δτε μέ εΐδεν ώς δούλην
προ τών ποδών του καί ώς δν άνευ θελήσεως
ένώπιόν του — μ’ έγκατέλιπε καί ένυμφεύθη
μίαν τών άντιζήλων μου. Όύτω φέρεται τις
πρδς τάς φιλαρέσκους γυναίκας!” είπε πρός
τινας τών φίλων του.
Τό κτύπημα ήτο φοβερόν. Ήτο ή πρώτη
ήττα έν τω βιιρ μου, άλλ’ ή ήττα αυτή μέ κατέ
βαλαν έντελώς. "Επαθον δ,τι όλίγαι γυναίκες
έπαθον. Ήγάπησα πράγματι τδν κόμητα; Δέν
ήννόουν τότε· κατόπιν δμως έπείσθην δτι δέν
ήτο ή καρδία, ή καιρίως πληγεϊσα, άλλ’ ή γυναι
κεία ύπεροψία. Μέ είχε μαγεύσει — έπαιζε
μετ’ έμοΰ καί μέ τδ αίσθημά μου, καί τέλος
μέ κατεπάτησε καί μέ άπέρριψεν. "Ουτω φέ
ρεται τις πρδς τάς φιλαρέσκους γυναίκας! —
Οί λόγοι ούτοι άντήχησαν άπαισίως έν τή ψυχή
μου, ήτις μάτην έπόθει έκδίκησιν. Ήσθανόμην
έν έμοί τήν δύναμιν νά φονεύσω αύτόν καί αύτήν, ήν είχε προτιμήσει έμοΰ. Σφοδρός μέ
κατέλαβε πυρετός. Ότε μετά πολλάς έβδομάδας ήγέρθην τής κλίνης τδ κάτοπτρον μοί έδειξε
πόσον είχον μεταβληθή. Άλλά τού πάθους τά
αισθήματα είχον έντελώς έξαφανισθή έκ τής
καρδίας μου. Μελαγχολικαί μέ κατέλαβον σκέ
ψεις, καί έν τή μελαγχολίφ μου μοί ένεφανίσθη
πάλιν ή μορφή τοϋ Γεωργίου. 'Εύχομαι ούοέποτε να αισθανθήτε τοιαύτην θλίψιν, οιαν έγώ
ήσθάνθην σήμερον!” Ούτως είπε τότε. Πτωχέ
φίλε, έξεδικήθης! Καί οί τελευταίοι του λόγοι;
Ούδείς ποτέ θά σέ άγαπήση δσον έγώ σέ ήγά
πησα!” — Καί κλαίουσα έπανέλαβα. "*0χι,
||

ΕΣΠΕΡΟΣ.
οχι, Γεώργιε! Ούδείς ποτέ θά μέ άγαπήση δσον
’ I”
□Ο!
Κατ' έκείνην τήν έποχήν, καθ’ ήν ή καρδία
μου τοσούτον σφοδρώς έπλήγει, άπώλεσεν ό πα
τήρ μου δλην του τήν περιουσίαν. ΊΙ λάμψις τοϋ
θΓ/.ου του έσβέσθη, καί ό άστήρ τής καλλονής
μου όσημέραι άμυδρότερον έστιλβεν. Ήναγκάσθημεν νά περιορισθώμεν, νά ζήσωμεν βίον
άπλοΰν καί περιωρισμένον οί φίλοι, ό εις μετά
τδν άλλον, άπεσύρθησαν. Δέν έλυπήθην έπί
τούτιρ· έν κρύπτω πολλά “έχυσα δάκρυα, άλλ’
ό θεός, ό βλέπων έν τή καρδία μου, έγίνωσκεν
εις ποιον άπηνθύνοντο τά δάκρυά μου. — Μετ’
δλίγον άπέθανε καί ό πατήρ μου · ή θλίψις έπί
τή άπωλεία τής περιουσίας του κατέβαλεν αύτόν.
11 μήτηρ μου καί έγώ ΐστάμεθα παρά τήν κλίνην
του· "Γεώργιε, έψιθύρισεν άποθνήσκων καί τδ
τεθολωμένον βλέμμα του έστρέφετο ώς νά έζήτει
τινά· διατί μάς έγκατέλιπες;” — Γεώργιε, Γε
ώργιε — διατί; διατί; —
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Έξυπνη®»' καί εύρέθην έν τή κλίνη μου.
Τά πάντα ήσαν δνειρον. Άλλά τδ δνειρον ήτο
καί ή άλήθεια, μοί παρέστησε δε τήν ιστορίαν τοΰ
βίου μου δλην. Ούτε έαρ ήτο, ούτε Πεντηκοστή,
ούτε ή μηλέα ήτο ήνθισμένη. Έν τω κήπο»
έμαραίνοντο τά τελευταία άνθη· άνεμος φθινο
πωρινός έσειε τούς κλάδους καί κατέρριπτε τά
κίτρινα φύλλα. "Ετριψα τούς δφθαλμούς μου,
και ένθυμήθην δτι σήμερον ήτο ή ήμερα τών
γενεθλίων μου. Διά τούτο λοιπόν ώνειρεύθην
τόσον ζωηρά; — Ήγέρθην καί ένεδύθην. "Εκρουσέ τις τήν θύραν μου. ""Ανοιξε, Όρτενσία,
είναι άργά!” Είναι ή μήτηρ μου. Εισέρχεται
καί μοί εύχεται διά τά γενέθλιά μου, χωρίς νά
προσδιορίση τδν άριθμδν τών έτών. Άλλά διατί
είναι τδ πρόσωπόν της τόσον χαροποιόν; Μέ
παρατηρεί· τδ μειδίαμά της έχει τι θριαμβευτικόν.
"Είναι άργά, μοι λέγει πάλιν. Σέ περιμένει τι
άπροσδόκητον, Όρτενσία. — Τί λέγεις, μήτερ;
— Ήλθε! — Τίς; ήρώτησα τρέμουσα. — Ό
Γεώργιος ήλθε καί σέ περιμένει εις τήν αίθου
σαν — θέλει νά σέ ίδη — τέλος θά τά μάθης
δλα. — Γδ αίμα μου συνέρρευσεν βλον πρδς
τήν καρδίαν μου — έκλονίσθην. Άλλ’ ή μήτηρ
μέ παρεκίνει νά σπεύσω· έγώ δέ — ώ τής
γυναικείας φιλαρεσκείας! — ερριψα βλέμμα έπί
τοϋ κατόπτρου — ήθελον νά ίδω αν ή συγκίνησις μ’ έκαμεν ώραιοτέραν. — Κατήλθομεν εις
τήν αίθουσαν· ή θύρα άνεπετάσθη, καί νέος, ήλιοκαυμένος άνήρ ένεφανίσθη ένώπιόν μου. Ή
χαρά άπήστραπτεν έπί τού προσώπου μου. " Όρ
τενσία, μοί είπε, λαμβάνων καί τάς δύο μου
χεϊρας, δεσποσύνη Όρτενσία! — Καί ό Γεώργιος
ήρξατο διηγούμενος τάς περιπετείας του, πώς
περιήλθε τδν κόσμον, πώς έγνώρισε πόλεις πολλας και χώρας καί άνθρώπους, πώς έν Αμερική
έν μέσω στερήσεων παντοειδών έδιδάχθη έν τφ
σχολείο» τοϋ κόσμου, μέχρις ού άποκτήσας με
γάλην περιουσίαν ήσθάνθη έν έαυτφ τδν πόθον
νά έπανίδη τήν πατρίδα του. Μάς είπε τέλος
δτι μακρόθεν ήκουσε τδ έπισυμβάν έν τω οίκφ
ήμών δυστύχημα, καί μέ προσέβλεπε διηνεκώς,
ώς νά ήθελε νά έρωτήση έάν καί έγώ ένθυμούμην ένίοτε αύτόν. —
Μετά τδ γεϋμα ήθέλησε νά ίδη τήν οικίαν
καί τδν κήπον, καί μέ παρεκάλεσε νά τδν συνο
δεύσω. Διαβάντες τδν κήπον εύρέθημεν αίφνης
πρδ τοΰ ξυλίνου σκαμνιού ύπδ τήν μηλέαν έπί
τοΰ λοφίσκου — έν τή αύτή θέσει, ένθα καί
πρδ δώδεκα έτών. "’Ενταύθα, Όρτενσία, μοί
εΐπεν, ένταύθα πρδ δώδεκα έτών άκριβώς . . .
καί πικρόν μειδίαμα έστεφε τά χείλη του. Έγώ
έτρεμα δλη.” Δέν εύρον άκόμη τήν συγχώρησίν
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σας; έψιθύρισα. — Ύπδ ένα μόνον δρον, μοί
άπήντησε συγκεκινημένος· Όρτενσία, άκουσέ με.
Πρδ δώδεκα έτών σοί είπον έν αύτή ταύτη τή
θέσει, δτι ούδέποτε θά σέ λησμονήσω. Δέν σ’
έλησμόνησα · δπου καί άν εύρισκόμην, τήν εικόνα
σου είχον πάντοτε έν τή καρδία μου. Ούδείς
ποτέ, σοι είπον τότε, θά σέ άγαπήση δσον έγώ·
καί βλέπεις ό έρως, δστις μ’ έξεδίωξεν έντεύθεν,
μ’ έφερε πάλιν πρδς σέ. Όρτενσία, είπε μοι·
ύπέστην καλώς τήν δοκιμασίαν; θέλεις νά γείνης
ίδική μου; —
’Ησθάνθην τάς δυνάμεις μου έκλιπούσας·
αύτδς δέ μ’ έκράτησε· τέλος συνήλθον. "Είμαι
άξια νά γείνω άκόμη εύτυχής; τφ είπον καί
δάκρυα έπλήρωσαν τούς δφθαλμούς μου. Άντί
άπαντήσεως μ’ έσφιγξεν έπί τοϋ στήθους του·
έγώ δέ φέρουσα τήν χεϊρά μου έπί τής παρειάς
του έφ’ οΰ πρδ δώδεκα έτών είχε κτυπήσει τδ
μαστίγιον μου. "Καί ή έρυθρά γραμμή; έψιθύ
ρισα τόσον ταπεινά, ώστε μόλις ήδύνατο νά μέ
άκούση. "Τήν έρυθράν έκείνην γραμμήν έξήλειψας
ήδη, αγαπητή μου” καί τρυφερώς μ’ έφίλησεν.
Καί κατήλθομεν τοΰ λοφίσκου· ή μήτηρ
έσπευσεν εις προϋπάντησιν ήμών. Ό καιρός δέν
είχε διορθωθή· ό ούρανδς ήτο μολυβδόχρους, αΐ
άηδόνες δέν έκελάδουν, τά ρόδα δέν ήνθουν.
Άλλ’ έν τή καρδία μου — έν τή ύπ’ ούρανίου
αισθήματος συγκεκινημένη καρδία μου εϊχεν
άνατείλει λαμπρόν, χρυσούν έαρ.

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ -ΛΕΝ()ΡΜΑΝ.
(Μετά είκόνος, βρα σελ. 268.)

Ό εις μετά τδν άλλον έκλείπουσιν έκ τοΰ
κόσμου τούτου οί ένθουσιοΰδεις έκεϊνοι άνδρες,
οιτινες ύπδ άκραιφνοΰς πρδς τούς άρχαίους ήμών
προγόνους ένθουσιασμοϋ κινούμενοι ήγάπησαν τήν
Ελλάδα ώς θετήν αύτών μητέρα· άπέρχονται
οί άνδρες έκεϊνοι, οιτινες έγκύψαντες εις τήν
ιστορίαν, τήν καλλιτεχνίαν, τήν μυθολογίαν τής
άρχαίας Ελλάδος, είχον οίονεί λησμονήσει βτι
έζων έν ξένη χώρα καί πολλούς αιώνας μετα
γενέστεροι τής λαμπράς έκεϊνης έποχής. Ένώ
πιον αύτών είχον μόνον έρείπια πλέον, καί δμως
καί έν τοΐς έρειπίοις τούτοις έθαύμαζον τούς εν
δόξους τής άρχαιότητος άνδρας. Εις τδν άριθμδν
τών έκλεκτών τούτων τής επιστήμης δπαδών
δικαίως συγκαταλέγεται καί ό κατά τήν 12 Δε
κεμβρίου έν Ιίαρισίοις μετά μακράν νόσον άποβιώσας Φραγκίσκος Λενορμάν, ό υίδς τοΰ
διάσημου νομισματογνώμονος Καρόλου τοΰ Λε
νορμάν. Έγεννήθη ό Φραγκίσκος έν Ιίαρισίοις
έν έτει 1837. Ύπδ τάς έμπνεύσεις τού πατρός
αύτοϋ άνατραφείς καί έν μέσιρ τών μελετών
αύτοϋ συναναστρεφόμενος, έθήλασεν ούτως είπειν
έκ παιδικής ήλιζίας τής έπιστήμης τδ γάλα.
Βοηθός καί συνεργάτης τοΰ πατρός του συνώδευσεν αύτδν εις τάς κατά τήν ’ I ταλίαν καί τήν
’Ανατολήν έκδρομάς αύτοϋ, καί δή καί εις τήν
τελευταίαν εις 'Ελλάδα άποοημίαν του έν έτει
1859, βτε δ Κάρολος Λενορμάν, προσβληθείς έν
Άθήναις ύπδ πυρετού, άπεβίωσε καί έτάφη έπί
τοϋ λόφου Κολωνοΰ πλησίον τοΰ πρδ έτών,
ώσαύτως μάρτυρος τής έπιστήμης άποθανόντος,
Ό. Μυλλέροο. Νεώτατος τήν ήλικίαν ήτο τότε
δ Φραγκίσκος καί βμως ήδη έστεμμένος διά τοΰ
άθλου τής Ακαδημίας τών ’Επιστημών έπί ταΐς
νομισματικαΐς μελέταις. Τφ 1860 άπεστάλη
εις Συρίαν, καί περιέγραψε συγκινητικώτατα τάς
έκεϊ συμβάσας συμφοράς καί τούς διωγμούς.
Τφ αύτφ έτει έπέστρεψεν εις Αθήνας καί ένήργησεν άνασκαφάς έν Έλευσΐνι, μεθ’ ό μετέβη
εις Γαλλίαν διορισθεϊς ύποβιβλιοθηκάριος τοΰ
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Ινστιτούτου, καί κατόπιν καί καθηγητής τής
Αρχαιολογίας έν τή Εθνική τής Γαλλίας βι
βλιοθήκη. Εύρυτάτη ήτο ή μάθησίς του καί
πλεΐστα δσα τά συγγράμματα του άναφερόμενα
πάντα εις τήν επιστήμην τής άρχαιότητος. 'Η
ιστορία τής αρχαίας αρχιτεκτονικής, τής γλυπτι
κής, τής άγγειολογίας, τής νομισματολογίας, τής
επιγραφικής καί ιδίως ή ιστορία τών αρχαίων
τής ’Ασίας, τής Ευρώπης καί τής Αίγυπτου
έθνών έπησχόλησαν αύτόν. Τδ πρώτον σπουδαϊον αύτοΰ έργον ύπήρςεν ή έν έτει 1856 έκδοθεΐσα περιγραφή τής πλούσιας συλλογής άρχαιοτήτων τοΰ βαρώνος Behr έν Παρισίοις. Τφ
1859 έξέδωκε πραγματείαν περί τών 'Ελλήνων
καί Σκυθών παρά τάς δχθας τοΰ Βοσπόρου, τφ
1860 περί τοΰ αγάλματος τής Παρθένου ’Αθήνας,
τφ 1861 μελέτην έμβριθή περί τών έπιταφίων
έθίμων τών αρχαίων Αιγυπτίων, τώ 1862 δια
τριβήν σπουδαιοτάτην περί τών έν Έλευσΐνι
άνασκαφών, προδίοουσαν βαθεΐαν γνώσιν τής αρ
χαίας τοπογραφίας, μυθολογίας καί καλλιτεχνίας
τής χώρας. Δύο έργα, τά όποια ιδίως έφείλκυσαν τήν προσοχήν τών λογίων έπί τοΰ νεαροΰ
άρχαιολόγου είναι ή τώ 1869 έκδοθεΐσα ιστορία
τών αρχαίων νομισμάτων, καί ή κατά τδ αύτδ
έτος έκδοθεΐσα ιστορία τών αρχαίων τής ’Ανα
τολής χωρών, πραγματευομένη περί τών ευφόρων
τής τοΰ Εύφράτου κοιλάδος χωρών, τών τρεις
χιλιετηρίδας πρδ Χριστού πεπολιτισμένων, έξ
ών διά τών Φοινίκων μετεδόθη ό πολιτισμός είς
τήν 'Ελλάδα καί είς τήν ‘Εσπερίαν. Τοΰ συγ
γράμματος τούτου πολλαί έγένοντο εκδόσεις, ώς
καί μεταφράσεις. Τώ 1872 έδημοσίευσεν ό Λενορμάν δοκίμιον περί τών κοσμογονικών λειψάνων
τής Βερόσης. Άπδ δέ τοΰ έτους τούτου πλεΐσται οσαι έδημοσιεύθησαν αύτοΰ μελέται έν διαφόροις περιοδικοΐς καί ιδιαιτέρως, αιτινες απασαι
κατατάσσουσιν αύτδν μεταξύ τών πρώτων Άσσυριολόγων τοΰ αίώνος ημών. ’Εσχάτως περιηγηθείς καί τήν ’Ιταλίαν σπουδαιοτάτας έδημοσίευσε μελέτας, αιτινες έδόξασαν τδ όνομά του
καί διακρίνονται διά τδ γλαφυρόν τοΰ ύφους καί
διά τήν έμβρίθειαν καί έπιστημονικήν άκρίβειαν.
Ίοιοΰτος ύπήρςεν ό Φραγκίσκος Αενορμάν, δν
τοσούτον προώρως άποθανόντα πενθεί ού μόνον ||
ή φυσική αύτοΰ πατρίς, ή Γαλλία, άλλά καί ή
έπιστήμη, δν θρηνεί δικαίως καί ή 'Ελλάς, ή
χώρα έκείνη, ήν ώς δευτέραν αύτοΰ μητέρα
ήγάπησε καί έλάτρευσεν. ’Επί τοΰ τάφου αύτοΰ
μεταξύ τών πολλών κατατεθέντων στεφάνων, δι’
ών φίλοι καί συγγενείς έξέφρασαν τήν βαθεϊαν
αύτών θλίψιν, μία τών έπιφανεστέρων θέσεων
ανήκει είς τδν στέφανον τής χώρας, ήν καί τδ
πάλαι ένδοξον καί είς νέαν άναγεννηθεΐσαν ζωήν
έθαύμασεν ό ακραιφνής φιλέλλην Φραγκίσκος
Αενορμάν.
Έν Τεργέστη, μηνί Δεκεμβρίου 1883.

II. II.

ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΑ
ΔΙΑ ΛΕΜΒΩΝ ΕΝ ΚΑΝΛΔΑι.
(Μετά είκόνος, όρα σελ. 289.)

Γνωστόν είναι πόσον οί Άγγλοι καλλιεργοΰσι
τά; σωματικάς ασκήσεις παντός είδους. "Οπου
"Αγγλοι έκεΐ καί λεμβοδρομίαι, ιπποδρόμια, καί
άλλαι ασκήσεις τοιαΰται. Τελευταίως έπενόησαν
οί ’Άγγλοι έν Καναδά καί άλλο είδος διασκεδάσεως, τδ τής λεμβοδρομίας έπί τοΰ πάγου. '11
εύθυμος καί ΰγιεστάτη αυτή διασκέδασις δύναται
πρδ πάντων νά έκτελήται έν τή βορείφ Αμερική,
ένθα τδν χειμώνα οί μεγάλοι ποταμοί πήγνυνται
καί παρουσιάζουσιν έπιφάνειαν λεΐαν καί ομαλήν.
Καί πρότερον μέν έπαγοδρόμουν μόνον έν Καναδφ
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καί έπαγοδρόμουν μανιωδώς μικροί καί μεγάλοι,
άνδρες καί γυναίκες- σήμερον δμως καί λεμβοδρομούσιν έπί τοΰ πάγου. Έκ τής παρατεθει
μένης είκόνος πας τις δύναται νά έννοήση πώς
τοΰτο κατορθοΰται. Έκ σανίδων σχηματίζεται
είδος λέμβου ή μάλλον είπεΐν σχεδίας, έφ’ ής
στηρίζεται ιστός. Τά ιστία έξογκούνται ύπδ τοΰ
πνέοντος ανέμου καί ή λέμβος φεύγει μετά κατα
πληκτικής ταχύτητος έπί τής λείας καί στερεάς
έπιφανείας. Απαιτείται δμως μεγάλη έπιδεξιότης παρά τοΰ διευθύνοντος τήν παράδοξον ταύτην
λέμβον, διότι μικρά απροσεξία έν τινι στροφή
δύναται νά ρίψη έκτός τοΰ άκατίου τόν πλέοντα.
Λέγεται, βτι λέμβος τοιαύτη, καλώς διοικουμένη,
δύναται νά πλεύση ταχύτερον σιδηροδρομικής
άμάξης- τοιαΰται δόκιμα! πολλάκις ήδη έγένοντο
έπί τοΰ ποταμοΰ Ουδσωνος έν τή καναδική χώρα,
καί ούριου πνέοντος τοΰ ανέμου, απέδειξαν μεγαλειτέραν τήν ταχύτητα τοΰ ναυτικού ελκήθρου
άπδ τής τού σιδηροδρόμου, δστις, ώς γνωστόν,
έν Αμερική διανύει 40 καί πλέον μιλιά τήν
ώραν. Υποτίθεται δτι’τδ είδος τούτο τής διασκεδάσεως έν καιρφ χειμώνος έπενοήθη κατά
μίμησιν τών έγχωρίων κατοίκων, οίτινες ανέκαθεν
ήδη μετεχειρίζοντο τοιαΰτα ιστιοφόρα έλκηθρα
πρός μεταφοράν εμπορευμάτων άπδ τόπου είς
τόπον όσάκις ή επιφάνεια τών ποταμών ήτο
πεπηγυία καί άρκούντως στερεά. Σήμερον άκόμη
οί έν χειμώνι θηρεόοντες έν τή βορείφ Αμε
ρική τά άγρια ζώα ένεκα τών πολυτίμων αύτών
δερμάτων, τοιοΰτο μεταχειρίζονται μέσον πρδς
μετακόμισιν τής λείας των. Τά ιστιοφόρα έλ
κηθρα ήρζαντο διαδιδόμενα καί έν Εύρώπη καί
πέρυσιν ήδη έν τισι τής βορείου θαλάσσης πόλεσιν, δπου είσβάλλουσιν οί μεγάλοι ποταμοί,
μετά πολλής έπιτυχίας έγένετο χρήσις αύτών.

Η ΧΑΡΑ.
(Έκ τών τού κ. Ά. Ρ. 'Ραγκαβή.)
Ζητώ τήν χαράν πότ’ εδώ πότ’ έκεΐ·
Ποΰ είναι, είπέτε με, πού κατοικεί;
Δέν είναι είς λόφους κ’ είς ορ’ ύψηλάΕίπέτε με, ποΰ ή μορφή της γέλα;

Είς βάθη κοιλάδων έπήγα ζητών ·
Τδν ρύακα είδα πού πίπτει κροτών
Καί παίζει καί σύρει νερά καθαρά ·
Μαζή των δέν έπαιζε πλήν ή χαρά.
Έζήτησ’ αύτην είς σκιάς τών δασών
Έγέλων τά φώτα άστέρων χρυσών,
Πτηνδν έκελάδ’ είς μυρσίνην χλωράν,
Πλήν έψαλλε θρήνους καί όχι χαράν.

Έζήτουν αύτήν είς εύθύμους χορούς,
Είς δείπνων θαλάμους λαμπρούς κ’ ηχηρούς,
Είς φώτα, είς σκεύη χρυσά κ’ άργυράΠλήν ουτ είς αύτά δέν εύρέθ’ ή χαρά.

Τήν έφθασα τέλος, τήν εύρον μακράν,
Μακράν είς χωρίου κοιλάδα μικράνΤριγύρω της είχε παιδί’ άρκετά,
Κ’ έπήδα μ’ έκεΐνα, κ’ έγέλα μ’ αύτά-

Ποΰ είσθε, καλοί παιδικοί μου καιροί!
Έφώναξα τότε μέ στήθος βαρύ.
Πλήν μόλις τήν είδα, πέτα ή χαρά,
Καί αυτ’ ήν ή πρώτη κ’ έσχάτη φορά.

ΕΣΙ ΙΕΡΟΣ.
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ΣΤΡΟΦΑΙ
γραφεΐσαι έν λευκώματι ποιητρίας.
Sic itur acl astra . . .

Άετιδέως έφεσις εντός σου δέν γεννάται,
ή λέοντος δέσμιου;
καί σού, αβρόν κοράσιον, τδ πνεύμα δέν πειράται
νά διαρρήξη τδν κλωβόν, εί δυνατόν, τοΰ βίου;

Λ*.

"Οτε είς νύκτα έαρος τδ ομμα αίωρεΐς
έκ γής, ώ χάρμα,
δτε πυρρά, οίστρήλατος τδ Σθένος θεωρείς
δπερ μύρια σώματα ήνιοχεΐ ώς άρμα,
Είπέ μοι ή καρδία σου, ώ κόρη, τί νοεί;
χαράν ή τρόμον;
Σέ πλήττει τού Δακτύλου Του ή πανσθενής ζωή,
ή κλίνεις νεύμα είλωτας προ άτασθάλων νόμων;...
Όρας "έν θέα θέαμα” ώς Φαύστος, γνοφερόν,
γρίφον καί μόνον;
καλεΐς τό σόμπαν έκτρωμα έ κ κ ε ν τ ρ ι κ ώ ν χειρών
δρώσα άνω ούρανόν, κ’ έν σοί θνητήν καί στόνον;
Πτοεί σε τάφου μάρμαρον καί μόρσιμος εύχή
πενθούντος "Οΐμοι!” ;
ή πρόδρομος σοί φαίνεται χαράς ή ιαχή,
καί πτέρυξ μεταστάσεως ή χλαινα ή πένθιμη;

Άστρον έν άστρφ καθορας, έν τω θνητω θνητόν
θύμα θανάτου;
ή έν τφ άστρφ άνθρωπον φαντάζεσαι τρωτόν,
έν τή ψυχή δέ θέαμα όρίζοντος ύπάτου; . . .
Είπέ μοι, ή κινάρα σου μεμψίμοιρα λαλεΐ
Ίερεμίου;
ή έμφροντι τδ πνεύμα σου τήν λύσιν προκαλεΐ
τού ψυχικού αινίγματος, τού μαύρου μυστηρίου;...

Β'.
ΠΟΙΗΣΙΣ.
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Φρίσσεις, παρθένε; . . . έντρομο; ή μελιχρά σου
λύρα
συστέλλεται καί πίπτει...
μετέωρον έκρέμασας τήν ραδινήν σου χεΐρα,
καί δ λευκός σου τράχηλος έν τή συννοία κύπτει.
Άνάνηψον, κοράσιον, καί ιοε τον αιθέρα!
μή τάρβει, άλλά δρα!
Εύδαίμων, δν αείποτε διδάσκει ή ημέρα,
είς δν άνοίγει στάδιον νυκτός ενάστρου ώρα.

Έρώτησον γαλήνιος τφ φοβερφ πλανήτη,
ριγοΐ, νοεί, θαυμάζει; . . .
έρώτα άν τδ "Απειρον τά σπλάγχνα του έκπλήττη,
έρώτα, Τις μετάρσιον είς χάος τδ βαστάζει; . . .
Έρώτα πόθεν έρχεται, καί ποΰ πρδς τίνα δρον
βαδίζει καί έπείγει;. . .
Έρώτα έάν οίκοθεν ή αίγλη του, ή δώρον
έρώτα ά ήρώτησας έν έαυτή.έν ριγεί!

Ούαί! τδ άστρον άναυδον θά δύση παραχρήμα
έντδς φρικτής άβύσσου,
είς τδ ώραΐον ρήμά σου θά άπαντήση ρήμα . . .
άστήρ έγγύς, φείζωος . . . ώ κόρη, ή ψυχή σου!

Πλήν τί; ... "Οτε είς έαρος τάς νύκτας άτενίζεις
τδν ούρανόν, καί σπαίρεις ·
δτε έκ θάμβους αίρεσαι καί χαίρεις καί γογγύζεις
καί ακόυσα τήν χεΐρα σου έπί τής λύρας φέρεις,
Οτε φρισσούσας έννοεΐς τάς τρίχας, καί τδ σώμα
ώς τής Πυθίας σπαΐρον,
δτε ή γή σοί φαίνεται γή, τύρβη, άλγος, χώμα,
καί δύναμις άόρατος σέ άγει δι’ αιθέρων,

’Ιδού πρδς τί έκάλεσαν ορίζοντα τά πλήθη
ά βλέπεις τών άστέρων
ιδού πρδς τί ό άνθρωπος μακρόκοσμος έκλήθηέπλάσθη κόσμον άπειρον έν τή ψυχή του φέρων.

Λοιπόν άστέρας καθορας καί μέγα έν άστράσιν,
ή όργανα έτέρου;
έν σοί οίκτείρεις άνθρωπον καί ειμαρμένης φάσιν,
ή φώς Οεασαι άναρχον άστέρος άνεσπέρου; . . .
Φρίσσεις καί αύθις; . . . άπαγε! τδ δμμα σου
σπινθήρας
τινάσσει εύφροσύνης . . .
τά μήλα σου καλύπτονται ύπδ λεπτής πορφύραςτά στέρνα σου κυμαίνουσιν έν οίστρο» ώς έκ
δίνης . . .
Γ.
"Οτε είς νύκτα έαρος τδ δμμα αίωρεΐς
έκ γής, ώ χάρμα,
δτε πυρρά, οίστρήλατος τδ Σθένος θεωρείς
δπερ μύρια σώματα ήνιοχεΐ ώς άρμα,

κρούε τήν λύραν ευελπις, ώ μοΰσά μου σεμνή,
ώ! πάλλε, πάλλε!
Ούδέποτε ή βάρβιτος άξίως εξυμνεί
δσα καρδίαι, πέπρωται, νά ψάλλωσι μεγάλα·..

Επίγειοι ή βάρβιτος, ή φόρμιγξ, αί χορδαί,
θνητόν τδ άσμα . . .
άλλ’ οί παλμοί έν έρωτι ούράνιαι ώδαί,
δτε αγνόν καί έλλογον τούς τονθορύζει πλάσμα.
"Οτε λαλεΐ ή άηδών μή θαύμαζε πολύ,
λαλεΐ ή φύσις'Η μήτηρ της έλάλησεν, αύτόματος λαλεΐ,
τά τέκνα της, τά έκγονα λαλήσουσιν έπίσης.
"Οτε λαλεΐς, κοράσιον, καί αδεις άπορώ,
τδν νούν θαυμάζω,
έν δψει κόρης άγγελον θεόπεμπτον όρώ,
έξ άοράτων άφραστα μαντεύω καί έτάζω.

Έν γή θαυμάζω στάδιον, έν θρήνοις ιλαρά,
έν τέφρα γέραςό τύμβος περιβάλλεται έμπρός μου μέ πτερά,
καί ή ψυχή μεθίπταται είς χώρας ύπερτέρατ.
Κρούε τήν λύραν ευελπις, καρδία εύγενής,
ύψοΰ έν δμνοις!
Εύδαίμων ον ό ήλιος θερμαίνει εύμενής,
έφ’ ού γελόεις ρίπτεται ώς έπί λείας λίμνης.
Τρισόλβιος ό άνθρωπος, ώ κόρη, ού εύχάς
τδ στόμα χέει,
ού είς γονίμους ρίπτονται τά νάματα ψυχάς
έν αίς καρποί βλαστάνουσι μετέπειτα εύκταΐοι.
Καν κεραυνοί άνθρώπινοι καί λήροι καί βοαί,
μομφαί Ζωυλων,
τά άσματά σου πνίξωσι,| μή κραύγασον "Ούαί!”
άλλ’ οίκτειρον τδ άμορφαν τών έτι κακοζήλων!

Ύψοΰ έν γνώσει. έρωτι, άγάπη, άρετή!
ό δρισμός σου!
άπδ οροτής ούράνιος γενοΰ καί έφετή ·
δι’ ύψηλά σέ ώρισεν ώς πάντας ό θεός σου.
,

Θεόδωρος X. Μοσχόπουλος.

ΠΕΡΙΠΛΟΚΟΣ ΥΠΟΘΕΣΙΣ.
Ύπδ Ερρίκου Conscience.
(Συνέχεια.)

0 Ούρβανδς ένεφανίσθη έν μέσφ τών δύο
φυλάκων, έχων τάς χεΐρας άλυσοδέτους. Οί
οφθαλμοί του ήσαν πλήρεις δακρύων, άλλ’ έκράτει ύψηλήν τήν κεφαλήν καί προσέβλεπε τούς
δικαστας μέ δμμα ήρεμον.
'Ο είσαγγελεύς, όσφρανθείς ολίγον ταμβάκον
τφ είπε μέ φωνήν βραδεΐαν καί ύφος έπίσημον.
— Ονομάζεσαι Ούρβανδς Κούτερμαν; είσαι
ηλικίας είκοσιτεσσάρων έτών, καί έγεννήθης έν
Δβόρπ; . .. Τήν παρελθούσαν νύκτα περί τήν
δεκάτην ώραν διεπράχθη παρά τδ μικρόν δάσος
φόνος κατά τού Μάρκου Κόψ, κατοίκου τοΰ χω
ρίου τούτου. ’Εξήγησαν ήμΐν, πώς συνέβη τοΰτο.
— Έπέστρεφα άπό τδ Βερσέλ μέ τδν πα
τέρα μου καί μέ τδν ύπηρέτην μας, δτε πλη
σίον τοΰ δάσους ήκούσαμεν αίφνης θόρυβον καί
συρίγματα έμπροσθέν μας καί δπισθέν μας ύπδ
τά δένδρα. Κατ’ άρχά; ένομίσαμεν δτι ήσαν
λησταί καί ήτοιμάσαμεν τάς μαχαίρας μας διά
νά ύπερασπισθώμεν. Αίφνης άνεγνώρισα τήν
φωνήν τοΰ Μάρκου, ό όποιος έλεγε πρδς τούς
συντρόφους του- Έμπρός! έπεσαν είς τά δίκτυα!
Φονεύσατέ τους!
— Τοΰτο δέν είναι άληθές, άνέκραξεν δ άνακριτής- οί φίλοι τοΰ Μάρκου θά καταθέσωσιν
δτι ούδέν τοιούτον έλέχθη.
— Κύριε άνακριτά, λησμονείς τήν παραγ
γελίαν μου, είπεν δ είσαγγελεύς σοβαρώς. Έξακολούθει, Ούρβανέ.
— "Αμα ήκουσα τάς φωνάς ταύτας έννόησα
δτι ή ζωή μας έκινδύνευεν, έξηκολούθησεν δ
νεανίας μετά μεγάλης άταραξίας. Βλέπων δέ
τούς έχθρούς έρχομένους, τοΐς είπα. "Ελθετε,
αν τολμάτε- δ πρώτος, ό όποιος πλησιάσει, θά
τδν φονεύσω!
— Ό κύριος είσαγγελεύς μ’ έπιτρέπει νά
δώσω μίαν διασάφισιν έπί τούτου; ήρώτησεν δ
γραμματεύς, βστις μέχρι τοΰδε έν σιωπή κατεχώριζε τάς καταθέσεις.
— Βέβαια- λέγε, κύριε γραμματεύ.
— Οί μόνοι μέχρι τοΰδε καταθέσαντες μάρ
τυρες, δ ’Ιωάννης Γόενς καί ό Λουκάς Στίχελβαντ
— οίτινες περιμένουσιν είς τδν προθάλαμον —
διϊσχυρίζονται δτι δέν ήτο ό Ούρβανδς ό έκπέμψας τήν άπειλήν ταύτην, άλλ’ ό πατήρ του.
Ό Στίχελβαντ μάλιστα είναι πεπεισμένος δτι
ό πατήρ έδωκε τήν θανατηφόρον πληγήν.
— Ά! Τοΰτο περιπλέκει τήν ύπόθεσιν, είπεν
δ είσαγγελεύς.
— Άλλά πρός τί, δέν έννοώ, νά έμμένωμεν
είς τάς έπουσιώδεις αδτάς λεπτομέρειας, διεκοψεν ό άνακριτής, άφ’ ού αύτδς ό Ούρβανδς
δμολογεΐ έαυτδν ένοχον;
— Άνεκρίθη δ γέρων Κούτερμαν; ήρώτησεν
ό είσαγγελεύς.
— νθζι»
τι’·
— Πρέπει ν’ άνακριθή καί αύτός . . . Κα
τηγορούμενε, έξακολούθει.
— Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν, προσέθηκεν ό
Ούρβανδς, ό ύπηρέτης μα; έλαβε φοβερόν κτύ
πημα- ένόμισα δτι ό κτυπηθείς ήτο δ πατήρ
μου, καί ένέπηξα τήν μάχαιράν μου είς τδ στή
θος τοΰ κτυπήσαντος χωρίς νά τδν γνωρίσω.
— Καί δέν ήξευρες λοιπόν δτι ήτο ό Μάρκος;
— "Οχι, κύριε είσαγγελεΰ- άλλά τδ ύπέθετα
μόνον.
— Ουτω λοιπόν ομολογείς σεαυτδν ένοχον
τοΰ φόνου, τοΰ διαπραχθέντος τήν παρελθούσαν
νύκτα κατά τοΰ Μάρκου;
— Μάλιστα, κύριε.

— Υπάρχει δμως μάρτυς, δστις διϊσχυρίζεται δτι ό πατήρ σου ήτο ό κτυπήσα;.
— '0 πατήρ μου κατηγορεΐται; έψιθύρισεν
ό Ούρβανδς μετ’ άνησυχίας καί έκπλήξεως. . .
Είς τδ σκότος ό μάρτυς δέν θά διέκρινε καλά·
είναι ίσως ειλικρινής, άλλ’ άπατάται.
— Καί σύ ήσο έκεΐνος, δστις έφώναξες δτι
θά φονεύσης τόν πρώτον, δ όποιος πλησιάσει.
— ’Εγώ, καί κανείς άλλος, κύριε.
— Λοιπόν δμολογεΐς σεαυτδν ένοχον τοΰ
φόνου; "Εχεις τι άκόμη νά προσθέσης;
— Τίποτε άλλο, κύριε είσαγγελεΰ, είμή δτι
ύπερασπίσθην τήν ζωήν μου καί τήν ζωήν τοΰ
πατρός μου, καί δτι νομίζω δτι ώς πρδς τοΰτο
είχα δίκαιον ώς άνθρωπος έλεύθερος. Λυπούμαι
διά τδν θάνατον τοΰ Μάρκου μέ δλον τδ μίσος
το όποιον ετρεφεν έναντίον μου, άλλά σάς έρωτώ,
κύριε, έάν σάς έπετίθεντο τήν νύκτα μέ άπειλάς
θανάτου, τί θά έκάμνετε;
— "ίέ! άπήντησεν ό είσαγγελεύς σείων τήν
κεφαλήν · αύτδ θά ήτο άλλο ζήτημα. Έγώ ούτε
πρόκειται νά νυμφευθώ κόρην, τήν όποιαν άγαποΰν άλλοι, ούτε έχω φίλους νά μέ συνδράμουν
μέ τάς ράβδους των. Τδ δικαστήριον θ’ άποφασίση . . . Χωροφύλακες, όδηγήσατε πάλιν τόν
κατηγορούμενον είς τήν φυλακήν, καί σύ, κλητήρ,
εισάγαγε τούς δύο μάρτυρας. Κατόπιν θά μεταβής είς τοΰ Κούτερμαν καί θά τφ είπης δτι
τδν παρακαλώ, καί έν άνάγκη τδν διατάττω, νά
έλθη άμέσω; ένταύθα ν’ άνακριθή παρ’ ημών.
Είσήχθησαν δ ’Ιωάννης Γόενς καί δ Λουκάς
Στίχελβαντ, καί ό είσαγγελεύς τοΐς άπήνθυνε
διαφόρους έρωτήσεις. Έκ τών καταθέσεων αύ
τών έφάνη, δτι ό Μάρκος έζήτει νά προκαλέση
τδν Ούρβανόν, νά τφ έπιτεθή καί νά τδν κτυπήση
διά τής ράβδου. Φυσικφ τφ λόγφ οί μάρτυρες
ούτοι κατέθεσαν είς τρόπον, ώστε νά μή ένοχοποιηθώσιν ώς παρευρεθέντες μεταξύ τών έπιτεθέντων. Ώμολόγησαν μάλιστα βτι έπροσπάθησαν
παντί σθένει ν’ άποτρέψωσι τόν Μάρκον, καί δτι
ούδόλως είχον τήν πρόθεσιν ούτε νά λάβωσι μέ
ρος είς τήν ρήξιν ούτε νά κάμωσι χρήση» τών
ράβδων των- είπον μάλιστα δτι αύτοί ούδέ
ήκουσαν τάς φωνάς- Έμπρός! κτυπάτε!
'Ο είσαγγελεύς δέν ήτο πολύ πεπεισμένος
περί τής ειλικρίνειας τών δύο μαρτύρων, καί
τούς ήρώτησε, τίς ήτο ό άπειλήσας πρώτος νά
κτυπήση διά τής μαχαίρας καί νά φονεύση τδν
πλησιάζοντα. Καί οί δύο άπήντησαν έκ συμ
φώνου βτι ούτος ήτο ό πατήρ Κούτερμαν- διότι
εύκολον ήτο νά διακρίνη τις τήν φωνήν τοΰ
πατρός άπδ τής τοΰ υίοΰ, καί αύτοί τήν διέκρινον καθαρώς. Άλλ’ είς τδ ζήτημα τίς ήτο
δ κυρίως ένοχος έδιχογνώμουν, τοΰ μέν Γόενς
μή άμφιβάλλοντος δτι δ κτυπήσας ήτο ό Οδρβανός, τού δέ Στίχελβαντ διϊσχυριζομένου δτι
ήτο δ γέρων έλεγε μάλιστα δτι εύρίσκετο όπισθεν
τοΰ Μάρκου καί δτι είδεν, δσον τδ σκότος τδ
έπέτρεπεν, δτι τδ κτύπημα ήλθεν έκ τοΰ μέρους
βθεν είχεν άκουσθή ή φωνή τού γέροντος . . .
Δέν είχε δέ είσέτι τελειώσει τήν έξήγησίν του
ταύτην, δτε ό κλητήρ εισήλθεν είς τήν αί
θουσαν.
— Κύριε είσαγγελεΰ, είπεν ούτος, άπήντησα
τδν Κούτερμαν καθ’ δδόν, ήρχετο νά κάμη μίαν
σπουδαίαν κατάθεσιν. Ή μπορεί νά είσέλθη;
— Όχι άκόμη, άς περιμείνη δλίγον είς τδν
προθάλαμον- άλλά πρόσεξε μή τδν ίδοΰν οί δύο
μάρτυρες ... Ό Στίχελβαντ δύσχυρίζεται δτι
δ πατήρ έκτύπησε. Τί σημαίνει τοΰτο; έψι
θύρισεν ό είσαγγελεύς. Είσαι βέβαιος, κύριε
άνακριτά, δτι ό καθ’ αύτδ ένοχος εύρίσκεται
είς τήν φυλακήν;
— Άφ’ ού ό Ούρβανδς τδ Ομολογεί.
— Παράδοξον!... Καί μία μόνον πληγή!...
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Ήσαν καί άλλοι παρόντες είς τήν σκηνήν εκτός
τών δύο τούτων μαρτύρων;
— ’Οκτώ ή δέκα άκόμη, κύριε εΐσαγγελεΰ·
είναι κάτοικοι διαφόρων χωρίων θά τούς άνακρίνωμεν τό ταχύτερον.
— Βεβαίως- είναι τό μόνον μέσον νά ίδωμεν
ολίγον φώς είς αύτήν τήν άχρείαν ΰπόθεσιν. "Ας
άκούσωμεν τώρα τόν γέροντα Κούτερμαν.
— Παρ’ αύτοΰ δέν θά μάθης ούδέν νεώτερον, κύριε εΐσαγγελεΰ. Αύτός έρχεται μόνον
διά νά κατηγορήση τόν Μάρκον.
— 'Οπωσδήποτε είναι άνάγκη νά μάθωμεν
πώς αύτός εξηγεί τήν ΰπόθεσιν. —
Μετ’ δλίγον είσήλθεν ό Κού
τερμαν, δστις έχαιρέτησε μέ σέ
βας τούς δικαστάς καί έφαίνετο
ήσυχος, άν καί έπί τοΰ προσώ
που του διεκρίνοντο άκόμη τα
ίχνη τών τελευταίων αύτοΰ συγ
κινήσεων.
— Έπεθύμεις νά παρουσιασθής είς ήμάς ήρώτησεν δ εί
σαγγελεύς· τί έχεις λοιπόν νά
μάς άνακοινώσης;
— Κύριοι, ειπεν δ γέρων·
χθές μετά τό λυπηρόν συμβάν
μάς ώδήγησαν, έμέ καί τόν υιόν
μου, είς τήν φυλακήν. Κανείς
δμως δέν μάς ήρώτησε ποιος έκ
τών δύο είχε κτυπήσει. Τό πρωί
δ δεσμοφύλας μοΰ ήνοιςε τήν φυ
λακήν καί μοΰ ειπεν δτι ήμην
έλεύθερος. Χρέος μου ήτο νά
άρνηθώ τήν έλευθερίαν μου· άν
έσιώπησα, τό έκαμα μόνον καί
μόνον διά νά διηγηθώ έγώ αύτός
είς τήν γυναίκα μου τά γενόμενα. Τώρα δμως δέν άντέχω
πλέον είς τήν φωνήν τής συνειδήσεώς μου, καί έρχομαι νά σάς
είπω- '0 Ούρβανός είναι άθώος·
έγώ, δ θωμάς Κούτερμαν, έγώ
είμαι δ κτυπήσας· έγώ είμαι
ό μόνος ένοχος.
— Σύ ένοχος; Ό υιός σου
άθώος; άνέκραςεν δ άνακριτής·
άδύνατον, δέν λέγεις τήν άλήθειαν.
— 'Ο μάρτυς Στίχελβαντ εί
ναι ίσως δ μόνος, δστις είδε
καλά, έψιθύρισεν δ είσαγγελεύς·
ή ΰπόθεσις γίνεται σκοτεινή . . . Κούτερμαν,
έςηγήσου- είπέ μας πώς συνέβη τό πράγμα- μή
προσπάθησες νά μάς άπατήσης, διότε ή Δικαιο
σύνη εχει τό βλέμμα διαπεραστικόν καί τόν
βραχίονα μακρόν. Λέγε!
Ό γέρων χωρικός διηγήθη τήν έπίθεσιν, ως
τήν είχε διηγηθή δ υιός του, άλλ’ ειπεν δτι
αύτός ήτο ό άπειλήσας μέ θάνατον έκεΐνον,
δστις ήθελε πλησιάσει. Καί έρωτηθείς περί
τούτου λεττομερέστερον άπήντησεν.
— Έγώ έφώναςε· Όπίσω! Όπίσω! Τόν
πρώτον όποΰ πλησιάζει θά φονεύσω! "Ολοι οί
σύντροφοι τοΰ Μάρκου καί αύτός ό υιός μου
ήμποροΰν νά μαρτυρήσουν δτι έγώ είπα αύτάς
τάς λέξεις, διότι έφώναξα μέ δλην τήν δύναμιν
τής φωνής μου.
— "Ωστε σύ είσαι ό φονεύσας τον Μάρκον
Κόψ;
— Έγώ, κύριε εΐσαγγελεΰ· διά νά υπερα
σπιστώ τήν ζωήν μας. Ό υιός μου είναι εν
τελώς αθώος.
— Καί δέν ήξεύρεις, δτι αυτός Ομολογεί δτι
έκτύπησεν;
— 'Ο υιός μου κατηγορεί τόν εαυτόν του;
άνέκοαξεν δ γέρων ώχριών. .. "Αχ! τδν δυ-
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στυχή! προσέθηκε μετ’ ολίγον· κηρύττεται ένοχος διά νά μέ σώση. Συλλογίζεται δτι εγώ θά
δύναμαι καλλίτερο·/ νά παρηγορήσω τήν μητέρα του.
— Καί νομίζεις πράγματι τόν υιόν σου ίκανδν νά θυσιάση τήν ζωήν του διά σέ; ήρώτησεν
δ είσαγγελεύς- ή πιθανότης νά καταδικασθή είς
θάνατον δέν ήθελε τόν άποτρέψει άπδ τήν υπερ
βολικήν αύτήν αύταπάρνησιν;
Δΐ άγάπην τής μητρός του καί εμού καί
αύτόν τόν θάνατον θά ύπέφεοεν εύχαρίστως.
— Λέγεις δτι ήσο είς το δικαίωμά σου
νά ύπερασπισθής; ήρώτησεν δ είσαγγελεύ
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ήσο ού ή ό υιός σου, οιτινες πρώτοι επετεθησαν;
— "Οχι, κύριε, πρώτος έκτυπήθη ό ΰπηρέτης μου ό Βλάσης και τόσον δυνατά, ώστε άφησε
φοβέραν φωνήν.
— Ζητήσατε αυτόν τον υπηρέτην, ειπεν δ
είσαγγελεύς· είναι ίσως κλινήρης καί δέν ήμπορεΐ νά βαδίση.
— Αχ, κύριε εΐσαγγελεΰ, άπήντησεν ό Κούτερμαν, μετά τδ φρικτόν συμβάν ό δυστυχής
Βλάσης έγεινεν άφαντος· δέν τολμώ νά εί'πω τί
φοβούμαι . . .
— Λέγε άφόβως, σέ τδ διατάττω.
— Φοβούμαι, δτι δ πτωχός υπηρέτης μου
έθανατώθη καί δτι οί φονεΐς του έθαψαν ή έκρυ
ψαν το σώμά του διά νά έξαλείψουν κάβε ίχνος
τού εγκλήματος των.
— Ή μάλλον σδ έκρυψες αυτόν τόν επικίν
δυνον διά σέ μάρτυρα, προσέθηκεν δ ανακριτής.
— 'Οπωσδήποτε, διέκοψεν ό είσαγγελεύς, θά
κάμης τάς άπαιτουμένας έρεύνας διά νά τόν
άνακαλύψης είτε νεκρόν είτε ζωντανόν.
— θά ύπακούσω, κύριε εΐσαγγελεΰ, άλλ’
είμαι πεπεισμένος δτι ούδέν θά ευρωμεν.
— Ουτω λοιπόν, θωμά Κούτερμαν, επιμένεις

[Άρ. 65.

1 13 ’Ιανουάριου 1884.

δτι σύ είσαι ό πληγώσας θανατηφόρα»; τόν
Μάρκον;
— Μάλιστα, κύριε εΐσαγγελεΰ. επαναλαμβάνω
καί ομολογώ δτι έάν ήναί τις ένοχος έγώ είμαι
δ ένοχος ούτος. 'Ο νόμος βέβαια δέν άπαιτεϊ,
άνθρωπος προσβαλλόμενος τήν νύκτα νά άφίνεται
νά φονευθή άπό τόν πρώτον τυχόντα χωρίς νά
ύπερασπισθή τήν ζωήν του . . . Επειδή τό πτώμα
τοΰ Μάρκου δέν φέρει είμή μίαν μόνον πληγήν,
επόμενον είναι δτι μία μόνον έδόθη πληγή· καί
έπειδή έγώ είμαι ό κτυπήσας, σάς παρακαλώ
νά μέ όδηγήσητε είς τήν φυλακήν καί νά μέ
δικάσετε, να έλευθερώσετε δέ τδν υιόν μου, δ
όποιος είναι άθώος.
— Αύτό είναι εύκολον νά
ειπη τις, ειπεν ό είσαγγελεύς
ταπεινή τή φωνή. Κλητήρ, δδήγησε αύτόν τόν άνθρωπον είς
τόν προθάλαμον καί εκεί άς περίμένη υπό έπιτήρησιν.
Άφ’ ού δέ ό κλητήρ έξετέλεσε τήν διαταγήν ταύτην, δ εί
σαγγελεύς ήρώτησε τόν άνακριτήν.
— Τί λέγεις; Νά άποφυλακίσωμεν τόν Ούρβανόν;
— Εις τοΰτο έναντιοΰμαι,
κύριε εΐσαγγελεΰ, άνέκραςεν ό
άνακριτής. 'Ο γέρων Κούτερμαν
προσπαθεί νά περιπλέςη τήν ύπόθεσιν καί νά μάς κάμη νά χάσωμεν τά ίχνη. Αί! Οί Κού
τερμαν δλοι είναι γνωστοί διά
τό δόλιον καί υποκριτικόν τοΰ
χαρακτήρας των! Δέν έτελειώσαμεν άκόμη μέ αύτούς· άλλ’
άν, άπατώμενοι άπό τούς λόγους
των, άπολύσωμεν τόν Ούρβανόν,
τί θά συμβή; Αύτός θά φύγη
καί δέν θά μάς μείνη άλλο τί,
ή νά τιμωρήσωμεν τήν υποκρι
τικήν αύταπάρνησιν τοΰ πατρός.
Καθείς θά μάς έχλεύαζε διά
τοΰτο καί ό κύριος βαρώνος θά
παρωργίζετο δικαίως διά τήν ανο
ησίαν μας.
— "Εχεις δίκαιον . . . 'Οδη
γήσατε ενταύθα τόν Ούρβανόν
Κούτερμαν!
Άφ’ ού δέ είσήλθεν δ νεα
νίας, ό είσαγγελεύς τω είπε·
— ΙΙρόοεξε καλά είς δ,τι θά μοί άπαντήσης·
ίσως εκ τούτου έξαρτάται ή ζωή σου. Είναι
θετικόν, δτι σύ έκτύπησας τόν Μάρκον μέ τήν
μάχαιραν;
— θετικώτατον.
— Καί δμως δ πατήρ σου δμολογεΐ δτι
αυτός έκτύπησεν.
— 'Ο πατήρ μου; άνέκραςεν ό Ούρβανός τέ
ταραγμένος.
— "Α! διστάζεις τώρα; ειπεν ό είσαγγελεύς.
— Οχι, κύριε, δέν διστάζω, άπήντησεν ό
νεανίας μέ φωνήν στερεάν. ’Αναγνωρίζω είς
τούτο τόν καλόν μου πατέρα. Διά νά μέ σώση
θυσιάζεται αυτός. ’Αλλά σάς ικετεύω, κύριοι,
μή πιστεύετε είς τάς ψευδείς αύτάς καταθέσεις ·
ή άγάπη πρός τόν μονογενή υιόν του τού τάς
εμπνέει!
'Η άνάκρισις έξηκολούθησεν έπί μακρόν, άλλά
μέ δλας τάς προσπάθειας τοΰ είσαγγελέως νά
κλονίση τόν Ούρβανόν, ούτος έξηκολούθει επιμό
νων δτι αύτός μόνος ήτο δ τδν φόνον διαπράζας.
Ό είσαγγελεύς, κεκοπιακώς καί δυσανασχετών,
διέταζε νά δδηγήσωσι τόν κατηγορούμενον είς
τήν φυλακήν, είτα δέ δσφρανθείς πάλιν άρκετόν
ταμβάκον καί υψών τήν κεφαλήν του.
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— Κύριε άνακριτά, ειπεν· ύπάρχει μέσον νά
ευρωμεν τήν άλήθειαν. 'Υπάρχει ή μάχαιρα,
δι’ ής έγένετο τό έγκλημα; Έκ τής μαχαίρας
θά μάθωμεν είς ποιον άνήκει, είς τόν πατέρα ή
είς τόν υιόν.
— Εΰρέθησαν έπιτοπίως δύο μάχαιραι, άπήν
τησεν δ άνακριτής· αί μάχαιραι τών δύο Κού
τερμαν.
— Ναί, ναί, εΰρέθησαν δυο μάχαιραι, μοί
τό είπες ήδη ... Ή ΰπόθεσις περιπλέκεται άνά
πάν βήμα περισσότερον ... Πλήν δέν πειράζει...
Η μία τών δύο μαχαιρών πρέπει νά ήναι αίμα-

τωμένη, καί ό ιδιοκτήτης τής μαχαίρας ταύτης
είναι ό άληθής φονεύς.
— Δυστυχώς δ ούρανός μάς άφήρεσε τήν
άπόδειξιν ταύτην.
— Πώς; δ ούρανός; ’Αναμιγνύεται λοιπόν
καί δ ουρανός;
— "Ολην τήν παρελθοΰσαν νύκτα έβρεξεν·
δτε δέ σήμερον τό πρωί εΰρέθησαν αί μάχαιραι,
ή βροχή τάς είχε παρασύρει ολίγον,-καί όχι
μόνον τάς είχεν έκπλύνει ή βροχή, άλλά καί
οί εύρόντες αύτάς ένόμισαν κνθήκόν των νά
τάς καθαρίσωσι πριν μοί τάς φέρωσιν ■ επο

μένως είναι καθαρώταται, μόνον δλίγον σκωριασμέναι.
— Ναί, ναί! . . . Καί δμως δέν ήμποροΰμεν
νά μένωμεν ένταΰθα έως αύριον ποιος θά έκτυλίξη αύτό τό νήμα;
— Έάν δέν δυνηθώμεν νά ευρωμεν άλλως
διέξοδον, δυνάμεθα, διά τήν έκτακτον ταύτην
περίστασιν, νά ζητήσωμεν τήν άδειαν άπό τό
δικαστήριον νά ύποβάλλωμεν τόν Ούρβανόν είς
τό βασανιστήριον.
— Τό βασανιστήριον; Καί πρός τί; Αύτός
δμολογεΐ δτι έκτύπησε θέλεις νά τόν άναγκάσης
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νά όμολογήση εαυτόν άθώον; Αύτδ θά ήτο δά
ό κόσμος ανάποδα.
— Δέν το έσυλλογίσθην. Τά βασανιστήρια
δέν μάς ώφελοΰσιν, όχι.
— Είναι πράγματι αφόρητου, κύριε άνακριτά.
Φοβούμαι νά μή μάς γελάση ό κόσμος. Τι νά
κάμωμεν;
— Το πράγμα είναι άπλούστατον, κ. είσαγγελεΰ. θά έξετάσωμεν νέους μάρτυρας και θά
έρευνήσωμεν έκ νέου δλην τήν ύπόθεσιν. Έν
τοσούτφ, επειδή και οί δύο Κούτερμαν όμολογοΰσιν εαυτούς ενόχους, α: κρατήσωμεν καί τούς
δύο εις τήν φυλακήν, έως δτου μάθωμεν τήν
Αλήθειαν. Ουτω Οά εϊμεθα βέβαιοι δτι ό πράγματικδς ένοχος δέν θά μάς διαφυγή.
— "Εχεις δίκαιον, ουτω νά κάμωμεν, εΐπεν
ό εισαγγελεύς- Αγωμεν! αυτή ή κοπιώδης άνακρισις διήρκεσε πολύ... Προσκάλεσε τούς άλλους
μάρτυρας διά μεθαύριον και φρόντισε νά εύρεθή
ό υπηρέτης μέ κάθε τρόπον.
Μεθ’ δ έκρουσε τδν κώδωνα κα’ι διέταξε τόν
κλητήρα νά φυλακίση τδν γέροντα Κούτερμαν
και νά έμποδίση πάσαν προσέγγισιν ματαξύ πατρδς και υιού. Είτα δέ άνεχώρησεν έκ τοΰ
δικαστηρίου μετά τοΰ άνακριτοΰ και τοΰ γραμματέως, ψιθυρίζων καθ’ έαυτόν ■
— Δύο κατηγορούμενοι, οιτινες άμφότεροι
όμολογοΰσιν εαυτούς ένόχους διά μίαν μόνον
πληγήν! . . . Εύρίσκομαι εις τήν αυτήν θέσιν,
έν ή και δ βασιλεύς Σολομών, δστις είχε νά
δικάση δύο μητέρας δι’ εν μόνον τέκνον.

τδ ύπουργεΐον τών Οικονομικών άλλ’ οπωσδή
ποτε ή έκδοσις τών πρδς τοΰτο νέων ομολογιών
δέν θά γείνη πρδ τοΰ ’Απριλίου. Αί γερμανικά!
άγοραί, πρόθυμοι εις τήν υψωσιν, παρηκολουθησαν το έξωθεν έρχόμενον ρεύμα. Αί προεςάρχουσαι κατά τδ τελευταίου δεκαήμερον άξίαι
ήσαν αί μετοχαι τών σιδηροδρόμων, έφ’ ών έγένοντο πολλά! πράξεις βασιζόμενοι εις φήμας
περί αγοράς τής δεινός ή δεινός σιδηροδρομικής
γραμμής έκ μέρους τής Κυβερνήσεως. Και δλαι
έν γένει αί άξίαι διετέλουν εις υύωσιν. Περί
εργον γεγονός αγγέλλεται έκ Ζυρίχης — Απερ
γία έν τφ χρηματιστήριο)'. Και τοΰτο συνέπεια
τοΰ νέου περί χρηματιστηρίων ελβετικού νόμου,
φ ούδείς θέλει νά ύπακούση. Κατά τδν νέον
τούτον νόμον απαγορεύεται τοΐς έν τοΐς χρημα
τιστηρίου μεσίταις νά συνέρχωνται εις συλλα
λητήρια, ύποχρεοΰνται δέ ν άποτιωσιν έτήσιον
φόρον και έγγύησιν, νά ένοικιάσωσιν ιδιαίτερον
κατάστημα, νά ύποβάλλωσι τή Κυβερνήσει έν
πάση ώρα τά βιβλία των, και έπί ποινή πεντακισχιλίων φράγκων ν’ άπέχωσι πόσης πραξεως
ή παντός λόγου, δυναμένου νά έπηρεάση τας
άξίας. Τέλος τοΐς είναι αύστηρώς άπηγορευμένον
νά συνάπτωσι συναλλαγάς μετά τών υπαλλήλων
τής Κυβερνήσεως. ’Επειδή δέ ή Κυβέρνησις,
ίδοΰσα δτι ούδείς είναι διατεθειμένος νά ύποταχθή εις τον νέον τούτον νόμον, διέλυσε τδ
χρηματιστήριου, οί μεσΐται συνέρχονται τώρα έν
ΐδιωτικοΐς συναλλακτηρίοις, έν οις γίνονται αί
χρηματιστικαί πράξεις.
Λ.

( Επεται ή συνέχεια.)

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Λ,Α,Λ.Λ.Λ *
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Μέ τό νέον έτος νέα έπήλθε ζωή εις τάς
χρηματιστικάς αγοράς, και αύξησις εις δλας έν
γένει τάς άξίας. Οί πεπειραμένοι τών χρηματι
στηρίων άνδρες σείουσιν δμως τάς κεφαλάς,
φοβούμενοι τήν τοιαύτην απότομον βελτίωσιν,
ήτις κατ’ αύτούς δύναται νά ήναι πρόδρομος
έκπτώσεων και καταστροφών. Έκ ΙΙαρισίων ού
ριος πνέει ό άνεμος. '"0 Ί’ότσχιλδ αγοράζει!”
τοΰτο είναι τδ σύνθημα, το άναπτεροΰν πάντων
τάς έλπίδας. Έν Λονδίνφ τά Αιγυπτιακά χρεό
γραφα είναι ή αξία τοΰ συρμού. 'Ο προΰπολισμδς τής Αίγύπτου συνίσταται, ώς γνωστόν, έκ
δύο μερών, δ;ν τδ μέν — τδ ένυπόθηκον —
αείποτε παρουσιάζει σπουδαίου περίσσευμα, τδ
δέ — τδ γευικόυ — κατά τά τελευταία έτη
πάντοτε εϊχεν έλλειμμα, δπερ ένεκα τών Απο
ζημιώσεων ήδη πολλά αριθμεί έκατομμύρια.
'Οσάκις λοιπόν πρόκειται νά δοθή ωθηαις εις τά
αιγυπτιακά χρεόγραφα, οί χρηματιστα! παραπέμπουσιν εις τήν άνθηράν θέσιν τοΰ "Ταμείου
τοΰ δημοσίου χρέους” (Caisse de la dette publique), εις το περίσσευμα και εις τδ ρητόν τοΰ
νόμου, δν κα’ι αύτδ τδ ύπουργεΐον αναγνωρίζει
ώς ύποχρεωτικόν.
Έν Βιέννη ή τδ χρηματιστήριου διέπουσα
ιδέα είναι ή μετατροπή τοΰ δανείου · ώς έκ τού
του ή Πιστωτική τής Αύστρίας τράπεζα είδε
τάς μετοχάς αύτής ύπερτιμωμένας (κατά 6 φιο
ρίνια τή 9 Ιανουάριου). Εΐπομεν ήδη δτι ή
όμάς Ρότσχιλδ — Πιστωτική Τράπεζα Απο
περάτωσήν, ήν άνέλαβε πώλησιν τοΰ Ουγγρικού
δανείου· κατά τδ τρέχον έτος μένουσιν άκόμη
17,3 έκατομμύρια, τά όποια όφείλει νά καλύψη

Ό έπι άζραιφνεϊ πατριωτισμώ ϊίαζρινόμενος ζ. Σ.
Κρητικό 4,πρόξενος τής Ελλάδος έν Ίασίφ τής Ρου
μανίας, φιλοτίμως προσέφερε τόν Εσπερον τή έν τή
πόλει έκείνη Λέσχη (Jockey Club), προοπαθών έν πάση
περιστάσει ζαΐ διά παντός μέσου νά έξυπηρετήση τόν
Ελληνισμόν. Δημοσιεύομεν ζάτωθι τήν τε έπιστολήν,
δι’ ής συνωδεύθη ή προσφορά, καί τήν άπάντησιν τής
Επιτροπής τή; Λέσχης.

Messieurs GrIicoiiie Μ. Stoubdza et Ale
xandre Mavrocordato, Vice-Presidents du
Jockey Club
Jassy.
Messieurs,
Ayant eu l’honneur d’etre admis au Club,
que vous presides, et dont la fondation a un
but moral d’utilite publique par cela meme
qu'il fourriit it ceux, qui y sont admis, la
lecture de plusieurs ouvrages en differentes
langues et des plus interessants de l’Europe,
je prends la liberty d’offrir au susdit Club
un des ouvrages periodiques (l’Hesperos), illustre, ficrit en langue hellenique et publie a
Leipzig.
Dans l’espoir que cette offre aura un
acceuil bienveillant, je vous prie, Messieurs,
d'agr6er l’expression de ma consideration tr6sdistinguee.
(sign.) Cbiticos.

Monsieur S. Cbiticos, Consul de Grece.
Jassy, ce 25 Decembre 1883.

Monsieur le Consul,
Nous avons re?u avec plaisir votre interessante publication "Hesperos”, et je viens
au nom du Comite du Jockey Club vous remercier de votre gracieuse offre. C’est avec
un vif interet que j’ai parcouru ce journal
et j'en ai remarque les splendides illustrations,
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qui lui font une place marquee it cote des
autres grandes publications du meme genre,
qui paraissent en Angleterre, en France et
en Allemagne.
Veuillez bien, Monsieur le Consul, recevoir
en meme temps que nos remerciements Γex
pression de mes sentiments les plus distingu0s.
(sign.) A. Mavrocordato
Έν έτει 1771 οί κάτοικοι τής νέας Έόρκης συνεποσούντο εις 21.000 ύυχάς, έν έτει 1S80
άνήλθον εις τδ ποσδν 1,206, 299 και κατά τδ
μέτρου τής αύξήσεως τοΰ πληθυσμού κατά τά
τελευταία 25 έτη έλπίζεται δτι τά ήδη ζώντα
παιδία τής Νέας Ί’όρκης θά ϊδωσι τήν πόλιν
ταύτην έχουσαν πληθυσμόν 10 εκατομμυρίων.
Αί πρόοδοι της πόλεως ταύτης κατά τά παρελ
θόντα έκατον έτη εΐνε καταπληκτικά·!. Εντός
εκατονταετίας ό πληθυσμός αυτής έξαπλασιάσθη
ήτοι έδιπλασιάζετο άνά πάσαν δεκαεπταετίαν
κατά μέσον ορού. Έν άλλαις λέξεσιν ή Νέα
Ύόρκη τής σήμερον εΐνε 14’*'· μείζων τής Νέας
Ί’όρκης πρδ εκατόν έτών.
Ό Άδάμ Μύλλερος. Άπεβίωσε κατ’
αύτάς έν Ζυρίχη έν ηλικία 83 έτών, ό διάσημος
καθηγητής τής Νομικής Αδάμ Μύλλερος. δν
πάντες οί διπλώματα1. συνεβουλεύοντο έπι νομι
κών ζητημάτων και δστις έλαβε μέρος εις δλας
τάς διεθνείς συνθήκας τάς συνομολογηθείσας κατά
τήν τελευταίαν πεντηκονταετίαν.

Ηλεκτρικά κοσμήματα. IIρδς συμπλήρωσιν τού περί ηλεκτρικών κοσμημάτων άρθρου
προσθέτομεν καί τά ολίγα ταΰτα· Τά ύπ’ άρ.
2 καί 3 κοσμήματα είναι καρφίδες, δι’ ών κο
σμούνται οί λαιμοδέται τών Ανδρών. 'Ο άρ. 4
παριστα κομβίον ράβδου, ό άρ. 5 διάδημα έκπέμπον φώς έκ τεσσάρων μερών, καί ό άρ. 6 παριστα
καρφίτσαν (broclie) περιέχουσαν μεγαλειτέραν
ηλεκτρικήν μηχανήν, διό καί ζωηρότερου έκπέμπουσαν φώς. Αί μικραί ηλεκτρικά! μηχαναΐ
ζυγίζουσι μόνον 300 γραμμάρια, καί τδ φώς
αύτών διαρκεΐ ήμίσειαν ώραν · ύπάρχουσιν δμως
καί μηχαναί 800 γραμμ. βάρους, ών τδ ρεύμα
είναι διαρκέστερου. Ηδη καί οί Γερμανοί ήρξαντο Απομιμούμενοι τά ήλεκτρικά κοσμήματα,
καί έν Νοριμβέργη τής Βαυαρίας πωλούνται
άντί 45 περίπου φράγκων ήλεκτρικά! καρφίτσα1,
διά λαιμοδέτας. Φαίνεται δτι ό άνθρωπος τείνει
νά συναγωνισθή πρός τάς πυγολαμπίδας· άλλ’
αύται είναι πολύ ευτυχέστεροι, διότι πρός παρα
γωγήν φωτός ούτε άνθρακος χρήζουσιν ούτε ηλεκ
τρικής συσκευής.

ΊΈΧΝΑ1 ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑ1.

— Τά νέα όβούζια τοΰ Κρούπ. Τδ έργοστάσιον Κρούπ, τδ τοσούτον γνωστόν, δέν παύει
έφευρίσκον καί τελειοποιούν τάς μηχανάς καί
τά μέσα τής άλληλοκτονίας. Τά μέχρι τοΰδε
έν χρήαει κυλινδρο-κωνικά όβούζια άπεδείχθησαν
ούχί τόσον κατάλληλα, διότι παρετηρήθη δτι
παρεκκλίνουσιν ένίοτε τής διευθύνσεώς των, οσά
κις δεν φθάνουσι καθέτως έπί τών πλακών, ας
πρόκειται νά κατασυντρίψωσι. Τό κατάστημα
Κρούπ διενοήθη νά κατασκευάση τά όβούζια
ταΰτα μέ πεπιεσμένην κεφαλήν· πρδς τούτοις
δέ τά βλήμματα ταΰτα έχουσι καί μικρόν δο
χείου έλαίου, δι’ ού χρίεται ή σφαίρα αμα φθάση
εις τδ τέρμα της. Τοΰτο διευκολύνει τή σφαίρα
τήν είσχώρησιν εντός τής μετάλλινης πλακός,
καθ’ ής ρίπτεται.
— Ό εγκέφαλος του Τουργένιεφ. Ό έγκέφαλος τοΰ μεγάλου τούτου τής ‘Ρωσσίας συγ-

Άρ. 65.

1 13 ’Ιανουάριου 1884.]

γραφέως, διατηρηθησόμενος έν τφ Μουσείφ τής
Πετρουπόλεως, ζυγίζει 2,12 χιλιόγραμμα, ό τοΰ
λόρδου Βύρωνος έζύγιζε 2,38, ό τοΰ Κρομβέλλου
2.23, ό τοΰ Κυβιέρου 1,83 και δ τοΰ Δυπουϊτρέν
1.24. Τδ σύνηθες βάρος τοΰ άνθρωπίνου εγκε
φάλου είναι 1,100 χιλιογρ.
— 'Η διώρυξ μεταξύ τής Βορείου θα
λάσσης καί τής Βαλτικής. '11 γερμανική
Κυβέρνησις προπαρασκευάζει νομοσχέδιου περί
κατασκευής διώρυγος συνδεούσης τήν Βόρειον
θάλασσαν μετά τής Βαλτικής. Διά τής διώρυ
γος ταύτης θά διευκολυνθ-?) ή μεταξύ τών δύο
μεγάλων Γερμανικών πολεμικών λιμένων, τοΰ
Κιέλου και τοΰ Βιλχελμςχάφεν, συγκοινωνία.
Μέγισται θά ηναι αί δαπάνα·, τής διώρυγος ταύ
της, άν μάλιστα άναλογισθή τις όποιοι φράκται
θά χρειασθώσιν, άφ’ ού ή έπιφάνεια τής Βαλ
τικής είναι πολύ ύψηλοτέρα τής τής Βορείου
θαλάσσης.
—Ήλεκτρική"Εκθεσις έν Φιλαδελφία τής Αμερικής. Μεγάλη ήλεκτρική Έκθεσις γενήσεται έφέτος έν Φιλαδελφία διά τής
έπιχορηγήσεως τών 'Ηνωμένων τής ’Αμερικής
Πολιτειών. 'II έκθεσις αύτη έσεται διεθνής,
και θά παρουσιάση πολλά τά περίεργα, άφ’ ού
μάλιστα ό ήλεκτρισμδς κατέστη τής ημέρας τό
ζήτημα.
— Γά έκ νίκελ νομίσματα. Κατά μίμησιν τής Γερμανίας, τής Ελβετίας, τού Βελ
γίου πρόκειται νά κατασκευασθώσι καί έν Γαλλία
νομίσματα έκ νίκελ τών 5 καί 10 έκατοστών
τού φράγκου εις άντικατάστασιν τών χαλκών
νομισμάτων, τών τοσούτον δχληρών καί ευκόλως
όξυδουμένων. Έπί πολύ έπολεμήθη ή ιδέα αυτή
επί τφ λόγφ δτι τά μικρά ταΰτα έκ νίκελ νομί
σματα τών 5 καί 10 έκατοστών εύκύλως συγχέονται πρδς τά άργυρά τοΰ αύτοϋ μεγέθους.
Αλλ ή δυσκολία αυτή ήδύνατο ν’ άρθή, διδό
μενου εςς τα έκ νίκελ νομίσματα σχήμα έξάγωνον ή όκτάγωνον. Εκείνο δμως, δπερ έπί
πολύ άνεχαίτισε τδν υπουργόν τών Οικονομικών
τής I αλλίας, ήτο δτι ή τοιαύτη μετατροπή τοΰ
νομίσματος άπαιτεΐ 300 μέν έκατομμύρια κομ
μάτια τών 10 έκατ. καί τούλάχιστον 600 εκα
τομμύρια τών 5 εκ.
Η δέ κατασκευή αυτή
απαιτεί νέον κατάστημα Νομισματοκοπείου και
έπί εξ δλα έτη τριακοσίας κατ’ έτος ημέρας
εργασίας. Σήμερον κυκλοφοροΰσιν έν Γαλλία 900
έκατομμύρια χαλκά νομίσματα.
Η εισαγωγή
τών έκ νίκελ νομισμάτων θά ήτο σωτήριος καί
έν Έλλάδι, ένθα τά βαρέα χαλκά νομίσματα
(όβολα καί διώβολα) είναι εις άκρον δυσμετακόμιστα.
Γδ πετρελαίου έν'Ρωσσία. Καταπληκ
τική άληθώς είναι ή παραγωγή τού πετρελαίου
έν 'Ρωσσία. Αί πήγα! τοΰ Βακοΰ παρά τήν
Κασπίαν θάλασσαν παρήγαγον έν έτει 1882
έξακοσίας καί πεντήκοντα χιλιάδας τόννων. Εις
τόννος πετρελαίου ισοδύναμε; πρδς 1000 χιλιό
γραμμα.
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Ιϊρόβλημα 152.

Αίνιγμα J48.

Ό **ή*ι*’ εί*ώ*, ούκ’ ό *ό**’ εί*ώ*ν *ο*ό*.

Όπόταν έχω κεφαλήν
Οί οφθαλμοί σου κλαίουν,
Ώς δταν εΐμ’ Ακέφαλου
Γά νάματά μου ρέουν.

Ζητείται ή συμπλήοωσις τών έλλιπόντων συμφώνων.
Ν. Κ. Παπαδόπουλος έν Όδησσώ.

Ό αύτός.

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 141.
Αίνιγμα 149.

Πόλις εΐμ’ έλληνική,
°Αμ’ ΰπάρχ’ ή κεφαλή·
Άνευ ταύτης δέ τί είμαι;
Σύντροφος τοΰ νέφους κείμαι.
Τήν μέν πρώτην κεφαλήν
Ν’ άνταλλάξης άν θέλησης,
Δυσανασχετών τδ πλεΐστον
θά δεχθής καί θ’ απότισης·
Τήν άθφαν μου καί πάλιν
”Αν άλλάξης κεφαλήν,
Τέρύιν μ’ έχουσιν οί νέοι
Καί άθφαν καί καλήν.
Μιχαήλ 'Ράγζος έν Όδησσιρ.

Αίνιγμα 150.

Μέ τδ δλον μου σοί λέγω,
Μία νήσος δτι είμαι·
Στδ Αιγαίου, ώς καί άλλαι,
Έκεϊ μέσα κ’ έγώ κείμαι.

Είμαι παρημελημένη,
Κλίμα πλήν έχω καλόν,
Οίνους κέκτημαι άφθόνους
Καί άέρα καθαρόν.

Άν εις δύο μέ χωρίσης,
Δύο άλλα παραστήσω·
Μέ τδ πρώτον άλλην νήσον,
Σύμφωνον άν Αποκτήσω·
Μέ τήν άλλην σημασίαν
Γήν έμφαίν έκτεταμένην,
Εύφορον, ώραιοτάτην
Άπ’ τήν φύσιν προικίσμένην
Μέ έκτεταμένας γαίας
Μέ λειμώνας, μέ κλαριά·
Μ’ έχουσι πολλοί στδ ’μάτι,
Σάν ωραία κοπελιά.
"Ολους πλήν τούς περιπαίζω,
Σ’ δλους καί χαμογελώ·
Μόνον εν παλληκαράκι
’Αγαπώ καί λακταρώ.
Καί μέ θέλει, καί τδ θέλω,
Μ’ άγαπα καί τ’ άγαπώθά μέ πάρη, θά τδ πάρω,
θά συζήσωμεν τά δυό.
Εις τών συνδρομητών Καλκούττης,

Πρόβλημα 151.

Αίνιγμα 147.

Μέ κεφαλήν, τών ποιητών
Αί κεφαλαι μ’ εξαιρούν,
Καί μόνον κοΰφαι κεφαλαι
’Ακέφαλου μέ φέρουν.
II. Κ. έν ΓΙετρουπόλει.

* * * * *
Διά τριών μόνον γραμμάτων συμπλη„
* ρωθήτω τό έναντι τετράγωνον ούτως,
ώστε ή έφ’ έζάστης πλευράς λέξις ν’ άναγινώσζηται ζαθ ’ δλας τάς διευθύνσεις.
*
‘II δέ διάταξις τών αύτών γραμμάτων
* * * * * νά συμπίπτη ώς τό σχέδιον:

Ίω. Κ. Γρούμπος έν Γαλαξίψ.

Οίτρος —Πατρός.·
Αινίγματος 142.

Μυΐα — ια.
Αινίγματος 143.

Όφις — δϊς.
Αινίγματος 144.

Περί — "Ανδρος = Περίανδρος.
Προβλήματος 145.
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Ελυσαν τά 186, 137. 138, 140 ό ζ. Γ. Δίπλας
έν Λεμησσώ· τά αινίγματα 137, 138 ό ζ. Ε. Σ. έν
Βουζουρεστίφ · τά 136—140 ό ζ. Ίω. Κ. Γρουμπός
έν Γαλαζίφ· τά 141. 142 αι Κυρίαι II. ζαΐ Ν. Μοσχούδη έν Τεργέστη, τά 143. 144 ή κυρία Κ. Χρύσαν
θού έπίσης. τά 141—144 ό ζ. Δημ. Ν. Φραγζόπουλος έν Γαλαζίφ· τά 141, 143, 144 ό ζ. Κ. Ί’σ. Βά
γιας έν Βραΐλα.

ΓΡΑΜΜΑΤ0ΚΙΒ2Τ10Ν.
1ί. I. Π. είς Άλεξάΐ'ά’ριιαΓ · Τά αινίγματα ύμών
δέν δημοσιεύονται ώς μή έπιτυχή. — ζ. Σ. S. έν Βαχuoi^Tij· Τά Φυλλάδια τοϋ Γ'. έτους άπεστάλησαν ύμΐν
έπί συστάσει· άγγείλατε, παρακαλοϋμεν, παραλαβήν
αύτών. — ζ. Κ. 1'. είς Νικολάίϊφ · Κατά τήν παραγγελίαν
τοϋ φίλου ζ. Λ. άπεστάλησαν ύμΐν τά τεύχη άπό άρ.
49—64. — ζ. Μ. Κ. έν ‘Οάησσώ· Τό άρθρον, τό περί
τής έν Λονδίνφ πρώτης Έλληνιζής 'Εζζλησίας, τό
γραφέν διά τόν Έσπερον παρά τοϋ λογίου Άγγλου
έφημερίου, έκίνησεν ού μόνον τό ύμέτερον ένδιαφέρον
άλλά ζαΐ πολλών άλλων, άγνοούντων τήν ύπαρξιν ζαΐ
τής έζζλησίας έκείνης ζαΐ τής σήμερον άζόμη σωζομένης Έλληνιζής έπιγραφής. — ζ. Ε. 11. έν Μϊλίτη· Ηέλομεν έξαζολουθήσει τήν Αποστολήν τοϋ Εσπέρου ζατά
τήν έπιθυμίαν σας. — ζ. Μ. Ο. Bichtrk έπιμελητήν
τοϋ Κυπριακού .Μουσείου έν .Λευκωσία· Τήν άποσταλεϊσαν πρωτότυπον ζαΐ έμβριθή υμών διατριβήν περί
τών έν Κύπρφ τελευταίων άνασζαφών ζαΐ αρχαιοτήτων
έλάβομεν ζαΐ θέλομεν δημοσιεύσει δσον ένεστι ταχύτερον, άμα έτοιμασθώσι ζαΐ αί εικόνες. Εύχαριστοϋμεν
υμάς ώς ζαΐ διά τά ειδικά φωτογραφήματα. Πράγματι
ή διατριβή αύτη είναι ύπό πολλάς έπόψεις λίαν ένδιαφέρουσα. — ζ. I. Κ. Γ. έν Γαλαζίφ· Τό τελευταίου
ύμών πρόβλημα έλήφθη· έλησμονήσετε δμως τήν λύσιν
του.

[Άρ. 65.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ELSTER-STKASSE 19.

1 13 ’Ιανουάριου 1884.

LEIPZIG. ,

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

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς Ελλάδα
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμιου, Βρεντησίοο, Πειραιώς, καί διά
’Αγκώνος κτλ.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣ'ΓΗι ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡ1ΚΟΥ ΛΟΓΑ.

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

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΑΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (δια τής διώρυγος
Σουέζ), είς Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίοο, Πόρτο-Σαίδ, ”Αδεν, Βομβάης,
Κολόμβου, ΓΙέναγγ καί Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνός είς τάς
4 μ. μ.

Τδ Σάββατον τή 2 ιλ. μ. είς Κωνσταντίνουπολιν μέ προσέγγισιν είς Κέρκυραν
και Πειραιά· είτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον. Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν,
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τοΰ Εύςείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοΰ Δουνάβεως.

Είς Καλκούτταν διά Πόρτο -Σαίο, Σουέζ, "Αδεν καί Κολόμβου τη 15 ’Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, '15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 'Οκτωβρίου,
15 Νοεμβρίου χαΐ 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.
Επί τής γραμμής Τεργέστης-Βομβάης τά άτμόπλοια θέλουσι διανύει 10 μιλιά
τήν ώραν, μεταξύ δε Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΕΙΣ ΤΥΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπδ τής 4 Ίανουαρίου
εις τάς 4 μ. μ. διά ’Αγκώνος, Βάρης, Βρεντησίοο, Μεσσήνης, Κατάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον
καί έκ Φιουμίου).

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρός τό Πόρτο-Σαίδ καί τήν Συρίαν).

Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης έβδομάδος.
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Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσις καί τδ Γενικόν
Πρακτωρείον τοΰ αύστρο-ουγγρικοΰ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6).

Νεώταται προνομιούχοι έφευρέσεις
τοΰ Καθηγητού KLINKERFUES.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΥΞΙΣ.
Τιμή μάρκ. 50 (φρ. 62.50).

’Ασφαλέστατος τού καιρού οδηγός άνευ
υπολογισμού.

NEON ΥΓΡΟΜΕΤΡΟΝ
(REVERSIONS-HYGROMETER).
Τιμή μάρκ. 25 (φρ. 30.25).

’Αλάνθαστος όδηγός τής υγρασίας.

Προγράμματα άιτοατΐλλονται δωρεάν.
Ίδιοκτήται τών προνομίων

Biernatzki & Co.
έν ‘Αμβούργο/.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑ ι
τή 113 καί 15|27 έκαστου μηνάς.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαι 32 ■= ρούβλια 16).
Τιμή καταχωρίσεων δι’ έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΙ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΥ.

6
1
1
2
6
61

κομψά κοχλιάρια διά τά ώά,
δίσκον μεγέθους 30 έκατ..
τρυπητόν τοΰ τείου,
πολυτελή κανδιλέρια τής αιθούσης,
κομψά μαχαίρια τών φρούτων,
τεμάχια έν δλψ. Φρ. 20·

Είς άπόδειξιν βτι ή παρούσα είδοποίησίς μου δέν βασίζεται έπί άγυρτίας υποχρεούμαι δημοσία, έάν ή συ
σκευή δέν άρέση' τφ άγορασ'τή, νά παρα
λάβω αύτήν πάλιν. Ό έπιθυμών λοιπόν
ν’ άγοράση πράγματα χρήσιμα καί καλά
άντί τών χρημάτων του, ας άποτανθή,
μετά πάσης πεποιθήσεως καί κατ’ εύθεΐαν πρός τόν
είς Β««η·φ·,
Κεντρικήν άποθήκην τοΰ Άγγλο-βρεταννικοΰ έργοστασίου
Wien IT. Scbiffamtsgasse 20.
Παρ’ έμοί εβρηται, άντί 30 centimes
τό κουτίον, καί κόνις πρδς καθαρισμόν
τών σκευών τούτων.
'Υποκαταστήματα έν Λονδίνψ καί
Παρισίοις.
(na

J. Η. Rabinowicz

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ· κ. 'Αριστόδημος Α. Βοσχώφ. ΓΑΛΑΖΙΟΝ ■ κ. A. I.
Σαρεγιάννης.
ΙΒΡΑΙΛΑ· κ. 'Ιωάννης Α. Βοσκώφ. ΤΟΥΡΝΟ-ΜΑΓΟΤΡΕΛΟΝ·
κ. Τηλέμ. Παπάζογλους. ΚΟΡΑΒΙΑ, Π1ΚΕΤΟΝ, ΚΑΡΑΚΑΛ χαί ΚΡΑΙΟΒΑΝ·
χ. Νικόλαος Καραβίας. ΚΑΛΑΦΑΤΙΟΝ· χ. Νιχ. Κουκλίλης. ΓΙΟΤΡΓΕΒΟΝ'
κ. Εύθυμ. Πεταλάς. ΤΟΥΡΝΟ-ΣΕΒΕΡΙΝΟΝ ·
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ· χ. ‘Ιάκωβος Μάνος, ιατρός. ΜΟΣΧΑ· κ. Γρηγ. I. Ροσσόλυμος. ΟΔΗΣΣΟΣ* κ. Σπυρ. Τυπάλδος Φορέστης. ΤΑΙΓΑΝΙΟΝ· κ. Δημ. Δ. Άλεξόπουλος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ· κ.Στέφ.Λοβέρδος. ΓΕΙΣΚ· χ. II. Α. Άξιώτης. ΝΙΚΟΛΑΙΕΦκ. Θεόδωρος Λυκιαρδόπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ· κ. Νικ. Γ. Τζιτζίλης. ΙΣΜΑΗΑΙΟΝ· κκ.’Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ· κ. Α. Καρβούνης. 1ΙΟΤΙΟΝ ·
χ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης. ΑΙΚΑΤΕΡΓΝΟΣΛΑΒ · χ. Κ. Α. Παλαιολόγος.

ΠΑΡΙΣΙΟΙ· χ. Θεμιστοκλής Πετροκόκκινος.

ΑθΗΝΑΙ· κ. Δημ. Καρασπΰρος. ΠΕΙΡΑ1ΕΤΣ· κ. Άλέξ. Ν. Μελετόπουλος.
ΚΕΡΚΥΡΑ- κ. Νιχ. Σ. Μπάχας. ΖΑΚΥΝΘΟΣ· χ. Ν. Παππαδόπουλος. ΒΩΛΟΣ·
χ. Νιχ. Γεωργιάδης, ιατρός. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ· χ. Πέτρος Μ. Γχεντιλίνης. ΙΙΑΤΡΑΙ- χ. Παυσανίας Χοϊδάς. ΣΥΡΟΣ· χ. Ν. Σαχχελίων.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΑΙΓΥΠΤΟΣ· κ. Πέτρος Σαοάντης, Βιβλιοπω
λείου “Ό Φοϊνιξ” έν Άλεξανδρείφ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ· χ. Ιωάννης Παπάδης, βιβλιοπώλης. Φ1ΛΠΙΠΟΥΠΟΛΙΣ· χ. Γεώργιος Τσούντας, ιατρός. ΣΜΤΡΝΗ· κκ. Δεκίπρης καί
Σ’, καί κ. Φρ. Σαρίχας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΠίΗ· κ. Σ. Γράσσος, βιβλιοπώλης. ΑΔΡΙΑΝ0Υ1Ι0ΛΙΣ- κ. Κωνστ. Κυριαζής. ΚΑΒΑΛΛΑ· κκ. Α- Γ. Κούζης καί Σ’ΜΥΤΙΛΗΝΗ" κ. Ξενοφών Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ· Αίδεσ. Άνανίας Άλεξανδρίδης. ΣΑΜΟΣ· κ. Σταματιάδης, έφορος τής Σαμιακής Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΥΤΤΟΣ·
κ. Χρ. Χριστοφόρου. AM ΙΣΟΣ· κ. Κ. Λαναράς, ιατρός. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ·
κ. Άπ. Ξενουδάκης. ΡΟΔΟΣ· κ. Μ. Μαλλιαράκης. ΙΩΑΝΝΙΝΑ· κ. Γ. Β. Λάππας.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρου· κ. Π. Δ.
χ. ’Ιωάννης Πιερίδης.

ρΜ

Οί πράκτορες τής πτωχεύσεως τοΰ με
γάλου “Άγγλο-Βρεταννικοϋ έργοστασίου” πωλοΰσιν δλας τάς πραγμα
τείας των μέ μεγάλην έκπτωσιν. Έμβάζων τις τό ποσόν φράγκων 20, ή κάί
διά ταχυδρομικής έπιταγής διά τοΰ αύστρο-ούγγρικοΰΛόυδ Τεργέστης, λαμβάνει
πολυτελή συσκευήν τραπέζης έκ τοΰ άρίστου άγγλο-βρεταννικού μετάλλου, άξιος
άλλοτε φράγκων 70. Πάς παραγγελιοδό
της λαμβάνει καί έγγραφον έγγύησιν περί
διατηρήσεω; τής λευκότητος τών σκευών
έπί δέκα έτη.
6 μαχαίρια τραπέζης μέ ώραίας λεπίδας,
6 περόύνια μονοκόμματα,
6 κοχλιάρια τής σούπας έκ τοΰ άγγλοβ'ρετ. μετάλλου,
6 κοχλιάρια τοΰ καφέ έπίσης,
1 μέγα κοχλιάριον τής σούπας
1 βαρύ κοχλιάριον διά τδ γάλα,
6 άκουμβιστήρια τών μαχαιρών,
6 άγγλικά φιλτζάνια,
1 πιπεροθήκην ή ζακχαροθήκην,
6 ώραίας ώοθήκας,

ΙΙαπαδάκης. ΛΑΡΝΑ3'

ΛΟΝΔΙΝΟΝ· κ. Ίωάν. Λ. Περβάνογλους, ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ· χ. Γ. θ. Σχρινής.
ΡΟΥΣΤΣΟΤΚΙΟΝ Βουλγαρίας· κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.
ΤΕΡΓΕΣΤΗ· χ. Π. Περβάνογλους. ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ κ.Ίωάν. Κ. Σταυρίδης.
ΝΕΑ-ΥΟΡΚΗ· κ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής Ελλάδος.

Είς τά μέρη, ένθα είσέτι δέν έσυστήθησαν όριστικώς έπιστασίαι,
οί βοολόμενοι δύνανται νά γείνωσι ^συνδρομηταί έπί προκαταβολή τής
έτησίας συνδρομής, άποτεινόμενοι είτε κατ’ ευθείαν είς τήν διεύθυνσιν
(ElSteb-Stbasse No. 19) έν ΛΕίΨΙΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως τοΰ'Εσπέρου ουνεννοηθείσης περί τούτου
μετά τής Γενικής Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τό φύλλον άποστέλλεται έλεύθερον ταχυδρομικών τελών.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elsteb-Stbasse No. 19. Leipzig.

Συντάκτης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΊΑι. ELSTER-STR. 19.
Χαρτοπωλείου· Β. ΣΙΓΣΜ01ΥΝΔ0Υ έν Βερολίνφ, Φραγκοφόρτη καί Λειψίφ. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΓΓΟΤΛΙΝΟΓ έν Λειψία.

