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ΕΣΠΕΡΟΣ.

ΕΝ ΣΟΥΛΙΩι.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ.

(Μετά είχίνος, βρα σελ. 273.)

’Αρχαιολογική μελέτη ύπό Π. Περβάνογλου.

Η 01 ΚΕΑ ΤΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

Τά μέρη, ένθα έγεννήθησαν, διέτριψαν ή άπέΟανον μεγάλοι καί έξοχοι άνδρες, ήσαν και είναι
πάντοτε τόποι σεβασμού τοΐ; μεταγενέστεροι;·
τά μέρη ταΰτα λαμβάνουσιν οίονει τήν λάμψιν,
ήν μετέδωκαν αύτοΐ; ή έκτακτος μεγαλοφυΐα ή
τά μεγάλα έργα, τά δοξάσαντα τδν έν αύτοΐ;
διαμείναντα άνθρωπον. Χιλιάδες "Αγγλων καί
’Αμερικανών συρρέουσι κατ’ έτος προ; έπίσκεψιν
τή; οικίας, έν ή έν μικρφ καί άσήμφ χωρίφ
τής ’Αγγλία; έγεννήθη ό Σαιξπήρο;· μυριάδες
Γερμανών έπεσκέφθησαν καί έπισκέπτονται τήν
οικίαν, έν ή έγεννήθη ό Γαίτης· πλεΐστοι δσοι
περιηγηταί μεταβαίνουσιν εις τήν παρά τήν Λει
ψίαν πενιχρόν καλύβην, έν ή έζησεν έπί εν έτος
πτωχό; καί τού έπιουσίου άρτου σχεδόν στερού
μενος ό Σχίλλερος, καί έν ή έγραψε τό χαριέστατον αυτού ποίημα "εις τήν χαράν”. Πλάκες
καί έπιγραφαί καί άνδριάντες κοσμούσι τάς οι
κία; καί τά; πόλει;, έν αίς μεγάλοι άνδρες
έγεννήθησαν ή άπέθανον. Μόνον ήμεΐς οί "Ελ
ληνες όλίγον περί τής μνήμης τών μεγάλων
ημών άνδρών φροντίζομεν. Καί ζώσι μέν ουτοι
έν τή μνήμη καί έν τή καρδία ημών, μεταδιδομένης τής έντυπώσεως τών έργων αύτών άπό
πατρός εις υιόν· άλλά δέν έφροντίσαμεν είσέτι
νά στερεώσωμεν τρόπον τινά τήν μνήμην ταύτην
διά έργου ψηλαφητού, διά μνημείου επιφανούς,
ούδέ ένδιαφερόμεθα περί τοΰ πού έγεννήθη, πού
έζησε, πού άπέθανεν ήρως προσφιλής ή άνήρ
έξοχος, έφ’ φ ή πατρίς σεμνύνεται.
"Ενεκα τή; ασύγγνωστου ταύτη; αδιαφορία;
δλίγοι παρ’ ήμΐν γνωρίζουσιν, δτι έν μέσω τών
άποτόμων τού Σουλίου δρέων σώζεται είσέτι ή
οικία, έν ή έγεννήθη εΐ; τών ένδοξοτέρων άν
δρών τών νεωτέρων ημών χρόνων — ό Μάρ
κος Μπότσαρης. 'Η οικία αύτη, ή μάλλον
,είπεΐν ή πενιχρά αυτή καλύβη σώζεται, καί
εύτυχεΐς λογιζόμεθα δυνάμενοι νά προσφέρωμεν
σήμερον τοΐ; άναγνώσταις ήμών τήν εικόνα αύτής, κατασκευασθεϊσαν έκ φωτογραφήματος, βπερ
φίλος άπέστειλεν ήμΐν. Ή οικία είναι ετοιμόρ
ροπος, σεσαθρωμένη, καί μετ’ όλίγον θά έκλειψη
έκ τοΰ προσώπου τής γής. Καί δμω; ή θέα
αύτή; πόσα; έν ήμΐν δέν άνακαλεΐ αναμνήσεις!
Έν αύτή έγεννήθη, προ τής Ούρα; αύτής τά
πρώτα αυτού καί τρέμοντα βήματα έποιήσατο
ό Μάρκος έκεϊνος, βστις έπέπρωτο νά δοξάση
τοσούτον τό Ελληνικόν όνομα· έκεΐ ΐστατο ό
παΐς καί έβλεπε προ; τά δύσβατα δρη, ών έκα
στο; λίθος φέρει έγκεχαραγμένον το όνομά του·
παρά τήν Αύραν έκείνην έχαιρέτα ό έφηβος τον
πατέρα ε’ισερχόμενον ή έξερχόμενον έν όπλισμφ,
καί τό βλέμμα αύτοΰ ήστραπτεν, ώς νά έλεγεν
βτι άνδρωθείς τό αύτό θά έκράτει δπλον, τήν
αύτήν θά έφόρει στολήν!
Έπί τή; καλύβη; ταύτη; δέν είναι άνηρτημένη πλάξ, ανακαλούσα εις τήν μνήμην τήν
γέννησιν τοΰ μεγάλου άνδρός · έπ’ αύτή; δέν
άναγινώσκεται έπιγραφή, ένθυμίζουσα τοΐ; μεταγενεστέροις ποιον σέμνωμα έν αύτή άνετράφη.
Άλλ’ ύπεράνω τή; καλύβη; ταύτης, καί άφ’ ού
έτι έντελώς καταρρεύση, θά πλανάται εί; αιώνα
τον άπαντα ή Δόξα, ήτις γεγωνυία τή φωνή θά
άναφέρη όνομα σεβαστόν καί προσφιλές, όνομα
ένδοξον, τό όνομα τού Μάρκου Μπότσαρη!

II

"Οπως ό φυσιοδίφη; έκ τών εις τήν γήν κατα
τιθέμενων ούσιών νέας άναμένει ουσίας, νέα
προσδοκά πλάσματα, ουτω καί ό άρχαιολόγος
εκ τών εντός τών αρχαίων τάφων άποτεταμευμένων θησαυρών νέον αναμένει φωτισμόν, νέας
μαρτυρίας, δπως διδαχθή περί τού] βίου, περί
τών ηθών καί έθίμων, περί τών τεχνών καί έπιστημών τών αρχαίων λαών. "Ο,τι πρό αιώνων
ήδη ό κάτοικος τής Ελλάδος καί τής ‘Ρώμης
έντός τής γής έναπέθεσεν, άγεται σήμερον μετά
παρέλευσιν αιώνων εις φώς καί παρουσιάζεται
πρό τών έκπεπληγμένων ήμών οφθαλμών. At
μυριάδες τών αρχαίων αγγείων μέ εικονικός
παραστάσεις, τά αξιοθαύμαστα πήλινα άγαλμάτια, τά ύάλινα καί ποικίλα αγγεία, τά χάλκινα
κάτοπτρα, αί στλεγγίδες καί τά άλλα αντικεί
μενα, τα ευρισκόμενα έν τοΐ; τάφοι; τών αρχαίων
ήμών προγόνων, τά τή; καθημερινής αύτών χρήσεως, μαρτυροΰσι τρανώ; δτι οί αρχαίοι έκεΐνοι
ού μόνον άριστοι ήσαν καλλιτέχναι, άλλά καί
εύφυεΐς καί πρακτικοί άνθρωποι. "Οπου τό πά
λαι ύπήρχον πόλεις ένδοξοι καί μεγαλοπρεπείς,
άπαντώμεν σήμερον χώραν έρημον καί άκατοίκητον· άλλ’ έκεΐ εύρίσκομεν τοΰ; άρχαίου; τά
φους, τους μαρτυρούντας περί τού μεγαλείου
καί τή; δόξης· διό καί καθίστανται ούτοι άξιοι
τή; μελέτης καί διερευνήσεως ήμών.
"Οτι έν άρχαιοτάτη ήδη έποχή ό Έλλην
εθαπτε τον άποθανόντα αύτοΰ συγγενή καί φίλον,
τούτο άναφέρει ήδη ό "Ομηρος, ό τών μαρτύρων
άρχαιότατος, βστις ρητώς λέγει δτι οί Έλληνες
ού μόνον έθαπτον άλλά καί έκαιον τοΰ; νεκρού;
των. Τό καίειν τοΰ; νεκρού; ήτο ίδίω; έν χρήσει
έν καιρφ επιδημιών ή μακροχρονίων πολέμων
('Ομήρου Ίλιάδ. VIII, 333. θουκυδ. II, 52.
Αίσχύλ. Άγαμ. 413). Γνωστόν είναι έπίση;
τό εις τον Λουκιανόν (Περί θρήνου 21.) άποδιδόμενον ρητόν, δτι ό μέν Πέρσης έθαπτεν, ό δέ
"Ελλην έκαιε τοΰ; νεκρούς. Οί Πέρσαι, ώς
πυρολατραι, δεν έτόλμων νά μολύνωσι τό αγνόν
πΰρ διά τή; καύσεως πτωμάτων, ώστε έθαπτον
τοΰ; νεκρούς των (Ξενοφ. Κύρου Παίδ. VIII,
7, 25). Τούναντίον δέ οί Έλληνες, άπόγονοι
τών γεωπόνων Πελασγών, ών τό μεγαλεΐον καί
ή δόξα είχον τά; ρίζας των εις τήν τής γής
καλλιέργειαν, έπροτίμων νά μή καταλαμβάνωσι
πολΰν τού περιωρισμένου αύτών έδάφους χώρον
διά τής ταφής τών νεκρών. Τό έθιμον δέ τοΰ
θάπτειν τούς νεκρού; έν Έλλάδι ήτο έθιμον
έλθόν έκ τής ’Ανατολής. Εις τών πρώτων
λαών τών έξ άνατολής εις τήν Ελλάδα έλθόντων ήσαν οί Κάρες, παρ’ οι; ύπήρχε τό έθι
μον τούτο.
Γνωστόν είναι έκ τού Θουκυδίδου (1,8), δτι
δτε οί ’Αθηναίοι κατά τήν 88r''' Όλυμπ. κατέλαβον τήν νήσον Δήλον καί άφιέρωσαν τφ θεψ
Άπόλλωνι, έκαθάρισαν αύτήν έντελώς άπομακρύναντε; καί τούς άρχαίους τάφου; τής καρικής
έποχής, οδς έκεΐ εύρον, καί αύστηρώς άπηγόρευσαν την έν τφ μέλλοντι ταφήν έν τή νήσφ
έκείνη.
Έθος άρχαΐον ήτο καί τοΐ; θεοί; εύάρεστον
τό θάπτειν τοΰ; νεκρού; (Πινδ. Νεμ. XI, 16.
Παυσαν. 1, 32, 4), καί μέγα προσήπτετο όνειδος
τοις περιφρονούσι τό έθος τούτο. Συνέπεια δέ
τούτου ήτο δτι δτε άρχαΐο; "Ελλην μακράν τή;
πατρίδο; ή κατά τον διάπλουν έξεμέτρα τό ζην,
οι συγγενείς αύτοΰ άνήγειρον εί; μνήμην αύτοΰ
κενοτάφιον. ('Ομήρ. Όδύσ. IV, 584. Ξενοφ.
Κύρου Άνάβ. VI, 4, 8. Παυσαν. IX, 18, 3,
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καί άλλοι πολλοί.) Έντο; ξύλινων ή μάλλον
πήλινων λαρνάκων έθαπτον οί πτωχότεροι τοΰ;
νεκρού; των ('Ομήρ. Ίλιάδ. 24, 797. θουκυδ.
II, 34), εν φ οι πλουσιώτεροι τοΰ; έναπέθετον
εντός μονόλιθων σαρκοφάγων καί ιδίως έντός
τάφων εν τφ βράχφ λελαξευμένων (Πλατ. Νομ.
XII, 958. Παυσαν. 1, 9, 10). "Απειρον είναι
το πλήθος τών έντός τοΰ βράχου λελαξευμένων
τάφων, τών διασωθέντων εί; τά πέριξ τών πό
λεων καί ίδίω; έπί τών τάς ’Αθήνας περιβαλ
λόντων λόφων τού Μουσείου καί τής Πνυκός,
ένθα το πάλαι ύπήρχε τό προάστειον τή; Μελιτης έξωθεν τών Μελιτίδων πυλών.
Οτι οί άρχαΐοι "Ελληνες έθαπτον τοΰ; νε
κρούς των καί έν τφ περιβόλφ τών οικιών των
μανθάνομεν παρά τού Πλάτωνος (Μίνως 315).
Οι αρχαίοι μυθολογούμενοι τάφοι τοΰ Κέκροπος
έντός τού περιβόλου τού ιερού τή; Πολιάδο;
Αθήνας, τή; άρχαίας κατοικίας τών βασιλέων
τής ’Αττικής , μαρτυρούσι περί τού άρχαιοτάτου τουτου έθίμου. Καί αί άνασκαφαί τοΰ
Γερμανού SCHLIEMANN έν τή άκροπόλει τών
Μυκηνών, αί άνακαλύψασαι τόσα άρχαιότατα
κειμήλια, τρανώς τό έθιμον τούτο τό άρχαιότατον έμφαίνουσιν. Προελληνικής βεβαίως έπο
χής είναι τα έν Μυκήναι; εύρεθέντα άρχαΐα
(Milchiioeer, Die Anfange der Kunst in
Griechenland, 1883), έποχής, καθ’ ήν λαός έξ
άνατολής κατφχει τάς χώρας τής Ελλάδος· ώς
εκ τούτου καί ή μεγάλη όμοιότης "ών έργων
τούτων προς τά λείψανα τή; άρχαίας τέχνης
τών άκτών τής Μικράς ’Ασίας. ’Αγαμέμνων
εκαλείτο ό άρχαΐο; τών Μυκηνών βασιλεύς, καί
Περσίδαι καί Πελοπίδας, άποικοι έκ τής μικρά;
Ασίας, ησαν οί τά; Μυκήνα; οίκοδομήσαντες
(Παυσαν. II, 15, 4), καί άσιατικόν ώς έκ τούτου
συμβολον είναι καί οί δύο κολοσσιαίοι λέοντες,
οι την πύλην τών Μυκηνών φρουρούντες, οιτινες
σήμερον, έν μέσω τών έρειπίων σωζόμενοι, μαρτυροΰσι περί τή; άσιατικής κατοχή; τή; εύφορου
ταύτη; άργολική; πεδιάδος.
Κατά τούς ιστορικού; χρόνου; οί Έλληνε;
έθαπτον τοΰ; νεκρού; των έκτο; τών τειχών
τή; πόλεω; και ίδιω; παρά τάς κυριωτέρας πύλα; παρα τήν όδόν (Πλούτ. βίο; Άράτου 53.
οενοφ. 7, 1, 19. Cicero ad fam. IV, 12, 3).
Ιού έθιμου τούτου δύο έχομεν τρανά δείγματα,
τήν Αππιαν όδόν έν Ρώμη καί τήν ίεράν όδόν
έν Άθήναις. Τήν Άππίαν όδόν, τήν έκ 'Ρώμης
πρός μεσημβρίαν άγουσαν, περιβάλλουσι τά άξιοΟαυμαστα λείψανα νεκρικών μνημείων· έν δέ τή
ιερά τών Αθηνών όδφ πρό όλίγων μόνον έτών
εΰρέθησαν οί εις άκρον περίεργοι τάφοι, κείμενοι
παρά τό Δίπυλον, τήν σήμερον 'Αγίαν Τριάδα.
Λεπτομερή αύτών περιγραφήν παρέσχεν ήμΐν ό
Salina έν τφ συγγράμματι αύτοΰ "Monument!
sepolcrali scoperti nell’ anno 1863”.
Έντός τών τειχών τών πόλεων δλίγοι μόνον
καί έπίσημοι άνδρες έθάπτοντο · τούτο δέ έθεωρεΐτο μεγίστη τφ άποθανόντι άποδιδομένη τιμή
(Ξενοφ. "Ελλην. 7, 3). Οί έντός τών τειχών
||
τεθαμμένοι έτύγχανον τιμών 'Ηρώων, ώ; όΆρατος, ό Πέλοψ, ό έντός τοΰ περιβόλου τή; ’Ολυμ
πία; ταφεί; (Πίνδ. 1, 93), ό θησεύς, ό παρά
τήν άγοράν έν Άθήναις τεθαμμένος καί άλλοι.
Η θεμελιώδη; ιδέα, ήν είχον οί άρχαΐοι "Ελ
ληνες περί θανάτου, ήτο, δτι ό θάνατος δέν είναι
άλλο τι ή έξακολούθησι; τοΰ βίου αύτοΰ· διό
καί κατ’ άρχαιότατον έθος περιέβαλλον έν τφ
ταφιρ τον νεκρόν διά τών άντικειμένων έκείνων,
ών καθημερινήν έποιεΐτο χρήσιν. Τό λαμπρόν
|ί
άγγεΐον, τό διά γραφών κεκοσμημένον, τό μικρόν
πήλινον άγαλμάτιον, ή ατλεγγίς, δι’ ής ό νεαΙνίας έν τή παλαίστρα έξεε τό σώμά του, τά
μικρόν καί κομψόν χάλκινον κάτοπτρον, ό πιστός
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τής γυναικό; φίλος, ή ύαλίνη φιάλη, έν ή έφυλάττετο τό εύώδες ύδωρ — άπαντα τά άντικείμενα ταΰτα τού καθημερινού βίου έτίθεντο έν
τός τού τάφου, καί σήμερον άκόμη άνοίγοντες
τοΰ; άρχαίου; τάφου; εύρίσκομεν έν πολλοί;
αύτών συμμετρικώς τεθειμένα τά άντικείμενα
ταΰτα, άναμνήσεις άρχαίας έποχή; περιέργου; εί;
άκρον, κληρονομιάν τών προγόνων ήμών.
Οί άρχαιότεροι καί άπλούστεροι τάφοι τών
Ελλήνων ήσαν σωροί χωμάτων, συσσωρευομένων
έπί τού νεκρού. Τών άρχαιοτάτων τούτων τά
φων, παρά διαφόρων συγγραφέων άναφερομένων,
ευρηνται παραδείγματα ιδίως έπί τών άκτών
τή; μικρά; ’Ασία;, ένθα τό πάλαι κατοικούν
Κάρες καί Λέλεγες. Ό Παυσανίας (5,13) άναφέρει τόν άρχαιότατον τάφον τοΰ Ταντάλου, τού
ήγεμόνο; τής Λυδίας καί προγόνου τοΰ Πέλοπος,
βστις κατά τόν Άθήναιον (14, 625) μετέφερεν
έκ τής μικρά; ’Ασίας τό είδος τούτο τών τάφων
εις τήν Ελλάδα. Τών σωρών τούτων εύρίσκονται
πολλοί έν τή πεδιάδι τής Τροίας, φέροντες ονό
ματα διάσημα, τοΰ Αχιλλέως, Πατρόκλου, Αΐαντος καί άλλων. Καί έν Έλλάδι δέ πλεΐστοι
τοιοΰτοι τάφοι άναφέρονται, ό τού Εύρυσθέω;
έν ’Αττική, ό τού Οίδίποδος έν Κολωνίρ, ό τοΰ
Ίωνος έν Ποταμοί;, δήμιο τής ’Αττικής, καί ό
τού Δακτύλου παρά τήν Μεγαλούπολιν έν Πελοποννήσφ (Παυσαν. 8, 34, 2). ’Αναφέρονται πρός
τούτοις καί οί σωροί τών Άλοιδών έν Βοιωτία
(Παυσαν. 9, 22, 5), ό τού Τιτύου εις ΙΙανοπέα
τής Φωκίδος (Παυσαν. 10, 4, 2). Οί αρχαιό
τατοι ούτοι τάφοι έκαλοΰντο απλώς χώματος
σωροί ή καί Κολωνοί λόφοι. "Οτι δέ τό
είδος τούτο τών τάφων μετεκομίσθη έκ τής μι
κρά; ’Ασία; εί; τήν Ελλάδα, μανθάνομεν έκ
τών άρχαίων ήδη συγγραφέων. Είναι δέ ούτοι
τάφοι τών προελληνικών έκείνων λαών, τών
κατοικούντων τό πάλαι τάς άκτάς καί τάς νή
σους τή; μικρά; ’Ασία; καί τής Ελλάδος.
Τούς άρχαιοτάτου; τούτους σωρούς χωμάτων
διεδέχθησαν έν Έλλάδι τάφοι κομψότεροι. Στήλαι επιτύμβιοι έδήλουν τοΐ; διαβάταις τί; ό
νεκρός, ό έν τω τάφφ κείμενος, όποιον τό έπάγγελμά του, οποία ή ήλικία του κ. τ. τ. Ούτως
ό Έλπήνωρ έντέλεται τω Όδυσσεΐ ('Ομήρου
Όδύσσ.) νά πήξη έπί τού τάφου του έρετμόν,
δπως οί διαβαίνοντες μάθωσιν βτι ήτο άνδρεΐος
θαλασσοπόρος. Έπί τών νεκρικών τούτων στη
λών παρίσταται συχνά ό νεκρός, δπως έζη έν
μέσφ τών συγγενών καί φίλων του ή δπως παρίστατο ένώπιον τών οφθαλμών αύτών έν τω
βίω. Ουτω παρουσιάζεται έν τή πολεμική αύτοΰ
στολή, μέ περικεφαλαίαν, μέ λόγχην καί θώ
ρακα ό πολεμιστής ’Α ριστίων έπί τής γνωστής
άρχαιοτάτης στήλης, τή; εύρεθείσης τφ 1836
έν ’Αττική καί διατηρουμένη; σήμερον έν τω
μουσείιρ τών ’Αθηνών. ΤΙ άρχαιοτάτη αυτή
νεκρική στήλη, εργον τοΰ Άριστοκλέους, τή;
80ης Όλυμπιάδος, είναι σπουδαιοτάτη καί διά
το άρχαϊκόν τοΰ άναγλύφου καί διά τήν άρίστην
αύτή; διατήρησιν ώς καί διά τόν έτι σωζόμενον
χρωματισμόν της. Είναι άναντιρρήτω; §ν τών
ώραιοτέρων μνημείων τή; άρχαίας- ελληνική;
τέχνης, άξιοθαύμαστον ώς έργον λεπτή; άττική;
γλυφίδο; καί άρχαϊκού ρυθμού. Νεκρικαί στήλαι, έφ’ ών παρίσταται ό νεκρό; ώ; ήτο ζών,
εΰρέθησαν πλεΐσται δσαι έν Έλλάδι καί καθ’
έκάστην άνακαλύπτονται.
'0 πολεμιστή; παρίσταται μέ τά δπλα, ό
νεανίας μέ τήν στλεγγίδα τή; παλαίστρα;, ό
γέρων έπί τή; ράβδου στηριζόμενος καί ουτω
καθ’ έξής· ή γυνή παρίσταται συνήθως καθημένη
έπί έδρας, κάτωθεν τής όποια; εύρίσκεται τό
κάνιστρον τοΰ έργοχείρου, τό σύμβολον τούτο
τή; έπιμελοΰ; οίκοδεσποίνης. 'Π άρχαϊκή αυτή
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άπλότης τών νεκρικών στηλών διετηρήθη μέχρι
τών τελευταίων χρόνων τή; Ελλάδος, και ουκ
όλίγαι νεκρικαί στήλαι τών τελευταίων τούτων
χρόνων κοσμούνται διά τοιούτων παραστάσεων.
Προϊόντος τού χρόνου αί παραστάσεις αυται κα
τέστησαν ποικιλώτεραι, προστεθέντων καί άλλων
προσώπων· τόν πολεμιστήν εύρίσκομεν συνοδευομενον ύπό φίλου, μεθ’ ού συνδιαλέγεται ή και
μικρού ύπηρέτου κομίζοντο; τά δπλα τοΰ κυρίου
του- τόν νεανίαν μετά εταίρου καί φίλου τών
παιδικών του χρόνων παρά τόν πρεσβύτην ευρισκομεν τόν πιστόν αύτοΰ σύντροφον, τόν κύνα,
έν ω παρά τήν καθημένην γυναίκα βλέπομεν
μικράν ύπηρέτριαν κρατούσαν τήν τών έργοχείρων
πυξίδα.
Άρχαιότατον μνημεΐον τοΰ είδους τουτου
είναι ή μαρμάρινη στήλη έξ Όρχομενοΰ τής
Βοιωτίας, έφ’ ής παρίσταται πρεσβύτης προτείνων άκρίδα εί; κύνα πρό αύτοΰ ίστάμενον. Γό
σπουδαΐον τούτο έργον είναι τοΰ Ναξίου Άξίνορος, ώς δηλοΐ ή έπιγραφή. (Conze, Beitrage
zur griecli. Plastik 1S69.) '0 θάνατος ήτο διά
τόν άρχαΐον "Ελληνα έξακολούθησι; τοΰ βίου
αύτοΰ, ώστε καί αί παραστάσεις τών νεκρικών
στηλών ύπενθύμιζον τοΐ; έπιζώσι τόν νεκρόν,
δπω; ζών έτι πρό τών οφθαλμών των παρίστατο,
ό μέν άνήρ έν μέσω συγγενών καί φίλων παρά
τήν τράπεζαν, ή δέ γυνή έν μέσω τών θεραπαι
νίδων της, τού οίκου έπιμελουμένη. '0 βίος
τών Έλληνίδων γυναικών ήτο πολύ διάφορος
τού τών σημερινών, διότι συνεκεντροΰτο έντο;
τοΰ οίκου. 'Η Έλληνί; γυνή ήτο πιστή οίκουρός
καί τοΰ οίκου προστάτις, έπετήρει τάς θεραπαι
νίδας, έπέβλεπε τήν άγωγήν τών παίδων της,
έφρόντιζε περί τής ευημερίας τού συζύγου της.
Τών άρετών τούτων πιστήν εικόνα παριστα, ώς
γνωστόν, ό "Ομηρος.
Αύτήν τήν Έλληνίδα εύρίσκομεν καί έπί
τών νεκρικών στηλών, λαμβάνουσαν έκ τών χειρών τών ύπηρετριών τήν πυξίδα τήν περιέχουσαν
τά εις κόσμον χρησιμεύοντα άντικείμενα, τό
κάτοπρον, τά περιδέραια καί αύτό τό κάλυμμα
τή; κεφαλή; τη;, διότι μετ’ ού πολύ θ’ άπέλθη
εις "Λδου. Διά τούτο καί παραδίδει πενθούσα
τό νεογνόν τέκνον της εις χεΐρας τής θεραπαι
νίδας , έγκαταλίπουσα δ,τι είχε φίλον έν τω
κόσμφ. Λυπηρά είναι ή τοΰ προσώπου τη;
έκφρασις καί τρυφερά τά βλέμματα, τά όποια
ρίπτει πρός τό πεφιλημένον τη; τέκνον. Τήν
δεξιάν τη; τείνει τω πρό αύτής ίσταμένφ συζύγφ και φαίνεται αυτή παρηγορούσα αυτόν οια
τόν μέλλοντα αύτής άποχωρισμόν. Καί ό άνήρ
επίσης παρίσταται έν μέσφ συγγενών καί φίλων
τείνων τήν χεΐρά του εις τελευταΐον αποχαιρε
τισμόν. ’Άπειρον δέ είναι τό πλήθος τών διασωθεισών νεκρικών στηλών, κεκοσμημένων διά
τής είκόνος τού τελευταίου άποχωρισμού. Μόνον
έν τοΐ; Μουσείοις τών ’Αθηνών περιέχονται ύπέρ
τάς δγδοήκοντα τών τοιούτων άναγλύφων παρα
στάσεων. Αί έπιγραφαί τών τοιούτων άναγλύφων
άπολήγουσι συνήθως εις τήν προσφώνησιν τω
νεκρφ ''Χαίρειν”.
Άλλ’ ό θάνατος δέν ήτο πάντοτε φυσικός·
ό άποθνήσκων δέν περιεκυκλούτο πάντοτε ύπό
συγγενών καί φίλων, ούδε ήτο ώς εκ τουτου εις
θέσιν νά τείνη αύτοΐς τήν δεξιάν εις άποχαιρετισμόν. Ούκ ολίγοι έξεμέτρουν τό ζην έν θα
λάσση ή έρήμφ καί άκατοικήτφ νήσφ μακράν
τής φίλη; πατρίδο;, μακράν τών συγγενών καί
φίλων, ή έπί ορού; ή έντός δάσους. Τότε οί
συγγενείς τού άποθανόντος άνήγειρον εί; τιμήν
αύτοΰ κενοτάφιον, ού ή στήλη παριστα τα;
τελευταίας στιγμάς αύτοΰ· ούτως ό εν θαλασσή
άποθανών παρίστατο γυμνό; έπί έρήμου βράχου
έν μέσφ άπεράντου θαλάσσης, καί λέμβο; μι
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κρά μετά τών εταίρων του έντο; τή; θαλάσσης
μέλλουσα νά βυθισθή- ό δέ έπί ορού; ή έν δάσει άποθανών παρίστατο Ορμών κατά άγριου
κάπρου, μέλλοντο; νά κατασπαράξη αύτόν.
'Υποδουλωθείσης τή; Έλλάδο; καί ύποκυψάσης εις τήν ίσχΰν τών κατακτητών νέαι ίδέαι,
νέαι δοξασίαι άνεφάνησαν. Καί αί παραστάσεις
τών νεκρικών στηλών ύπέστησαν μεταβολήν, καί
ένθα τό πάλαι παρίσταντο σκηναί έκ τού ιδιω
τικού τών άρχαίων Ελλήνων βίου, τήν θεσιν
κατέλαβον παραστάσεις συμβολικά! μυθικών γε
γονότων. '0 θάνατος κατά τήν δοξασίαν τών
τότε Ελλήνων δέν ήτο πλέον έξακολούθησι; τοΰ
βίου, δέν ήτο πλέον ό χαρίεις καί εύειδής νεα
νίας, ό τοΰ ύπνου δίδυμο; άδελφός· δέν έπερίμενε πλέον ό "Ελλην μετά θάνατον ύπαρξιν
τερπνήν καί άνάπαυσιν· οί κατακτηταί'Ρωμαίοι
είχον έμπνεύσει τοΐς Έλλησι τάς μελαγχολικάς
αύτών δοξασίας καί χαώδη; έπαρουσιάζετο ή
μετά θάνατον ύπαρξι; τοΐς έντρομοι; θνητοί;.
Έπί τών έπιτυμβίων στηλών τή; 'Ρωμαϊκή;
έποχή; προεξάοχουσιν αί μυθικαί παραστάσει;,
συμβολικώς έμφαίνουσαι τά; άρχαιοτέρα; απλά;
δοξασίας. Ό Πηλεΰς καί ή θέτις έπί νεκρικών
στηλών καί ιδίως σαρκοφάγων ένέφαινον δτι οί
έντός αύτών άναπαυόμενοι νεκροί ήσαν νεόνυμφοι,
εί; τό άνθος τής ήλικία;, ύπό άμειλίκτου άρπαγέντες θανάτου. Τού Ίάσωνος καί τής Μηδεία;
ό μύθος έκόσμει σαρκοφάγους άνδρείων θαλασ
σοπόρων. "Οπου πρότερον παρίστατο άνήρ κατά
άγριου κάπρου μαχόμενος παρουσιάζεται νύν ό
■μύθος τού Μελεάγρου, μαχομένου κατά τοΰ
άγριου Καληδονίου κάπρου. Αμαζόνες μαχόμεναι κατά Θησέως ή Αχιλλέως έκόσμουν τούς
σαρκοφάγους άνδρείων πολεμιστών. Πέλοψ καί
Οίνόμαος, οί τών ’Ολυμπιακών άγώνων θεμελιωταί, έστεφον τοΰ; τάφους άγωνιστών εις το
άνθος τής ηλικίας άποθανόντων· τό αύτό έδήλου καί ό μύθο; τής Μήδειας καί ό τών Νιοβιδών, καί άλλοι τινες μύθοι, ώ; ό τού Άδώνιδος, τής αρπαγής τή; Περσεφόνης, τοΰ Γανυμήδους κ. τ. λ. 'Η τών άρχαίων Ελλήνων
δοξασίαι βτι μετά θάνατον οί τόν βίον έν άσεβεία ζήσαντες έμελλον νά τιμωρηθώσιν έδηλοΰτο
διά τή; παραστάσεως τών μύθων τού Μαρσύου,
τών Δαναϊδών, τοΰ Σισύφου καί τοΰ Ταντάλου,
έν φ ό τοΰ Αχιλλέως, έν πομπή ύπό τή; θέτιδο; καί τών Νηρηίδων εί; τά ήλύσια πεδία
προπεμπομένου, μύθο; ύπενθύμιζεν δτι εύδαίμων
διαμονή περιμένει τοΰ; έν άρετή έν τφ κόσμφ
διατρίψαντας.
ΊΙ παράστασι; τού μύθου τοΰ Προμηθέως,
πλάττοντος τόν άνθρωπον, stvat μέν καθαρώς
ελληνική, ,ή έφαρμωγή δμω; αύτή; έπί σαρκο
φάγων είναι χριστιανική; έποχής, έποχής, καθ’
ήν ό Χριστιανισμός έδίδασκεν ήδη δτι παν τό
γεννώμενον άποθνήσκει καί δτι νέα καί εύδαιμονεστέρα ύπαρξι; περιμένει τόν ύπό τοΰ Θεοΰ
πλασθέντα άνθρωπον. Τά; αυτά; άρχικάς βάσει;
είχον καί οί μύθοι τού Διονύσου καί τών Έλευatvicov θεοτήτων, τή; Δήμητρος, Κόρης καί τοΰ
Τριπτολέμου. Αί θεότητες αυται, αί τήν κατά
τό έαρ άναγεννωμένην φύσιν έμφαίνουσαι, έδή
λουν δτι νέα φύσις, νέα ύπαρξι; περιμένουσι τόν
εί; τόν τάφον κατατιθέμενον νεκρόν καί δτι έκ
τού τάφου νέα έμελλε ν’ άναβλαστήση ζωή.
Τρία είναι τά άρχικά στοιχεία πάση; ζωή;·
ή γή, τό πΰρ καί τό ύδωρ. Τών τριών τούτων
στοιχείων ή μέν καρποφόρος γή έδηλοΰτο δια
τών μύθων τοΰ Διονύσου καί τών έλευσινίων
θεοτήτων, τών κατά τό έαρ εί; νέαν άναγεννωμένων ζωήν· τοΰ δέ παντοτέχνου πυρο; ή έκπροσώπησις ήτο ό Προμηθεύς, ό τό θειον πΰρ
έξ ούρανού εί; τήν γήν μετακόμισα; καί διδάξα;
τοΰ; άνθρώπου; πάσαν τέχνην καί βιομηχανίαν ■
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ΠΕΖΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ.
‘Υπδ Ίβάν Τουργένιεφ.
ΦΙΛΟΣ Κ \Ι ΕΧΘΡΟΣ.

11 τό τις είς αιώνια δεσμά καταδεδικασμένος,
λάθρα άπέδρα έκ τής φυλακής καί μόνη του
σωτηρία ήτον ή ταχεία φυγή ... Οί καταδιώκται ήκολούθουν κατά πόδας.
"Ολαις δυνάμεσιν έτρεχε . . . βαθμηδόν δέ
έμεγεθύνετο ή μεταξύ αύτοϋ καί τών διωκτών
του άπόστασις.
Αίφνης βμως βλέπει προ αύτοϋ ποταμόν
έχοντα δχθας άποκρήμνους — δ ποταμός ήτο
στενός άλλά βαθύς . . . αύτδς δέ δέν ήξεύρει νά
κολυμβα!
Σανίς στενή καί ήμισεσηπυϊα συνήνου άμφοτέρας τάς δχθας. 0 φυγάς εϊχεν ήδη θέσει
τδν πόδα έπ’ αυτής . . . κατά συγκυρίαν δμως
παρά τήν άπέναντι όχθην ισταντο ό κάλλιστος
αύτοϋ φίλος καί δ άσπονδότατος έχθρός του.
'Ο έχθρός ούδέ λέξιν έξέφερε καί έσταύρωσε
μόνον τάς χεϊρας, άλλ’ δ φίλο; δι’ όλων τών
ουνάμεών του έφώναξε·
"— Πρό; θεού! Σκέφθητι λοιπόν, παράφρον,
τί κάμνεις! Δέν βλέπεις δτι τό σανίδι έσάπισε
καθ’ ολοκληρίαν; ... Θά θραυσθή ύπδ τδ βάρος
σου . . . καί σύ 6’ άπωλεσθής άφεύκτως!”
"— Άλλά κάνέν άλλο μέσον σωτηρίας δέν
ύπάρχει καί οί καταδιώκται — άκουσε, εΐνε ήδη
πλησίον!” έστέναξεν έν άπελπισία ό δυστυχής
καί έπάτησε τήν σανίδα.
"Αύτδ δέν τδ έπιτρέπω! . . . όχι, δέν υπο
φέρω να άπωλεσθής τοιουτοτρόπως! έφώνησεν
ό πρόθυμος φίλος καί έξέσυρε τήν σανίδα, έφ’
ής ίστατο δ φυγάς.
Ούτος κατεκρημνίσθη είς τά βίαια κύματα
καί — έπνίγη.
Ευχαριστημένος έκάγχασεν ό έχθρός καί
άπήλθεν. άλλ’ δ φίλος έκαθέσθη παρά τήν όχθην
καί ήρξατο νά θρηνή πικρώς τδν δυστυχή, λίαν
δυστυχή φίλον του.
Άλλ’ ούο έπί στιγμήν τφ ήλθεν είς τδν
νοΰν νά κατηγορήση έαυτόν ένοχον τοΰ θανάτου
του! "Άχ, δέν ήθελε νά μ’ άζούση! Δέν ήθελε
νά μ’ άκούση! έψιθύριζεν άπαραμύθητος.
"’Άλλως τε, εΐπεν έπί τέλους, ήτον ήναγκασμένος νά περάση δλον τον βίον του έντδς
ειρκτής φοβερωτάτης! Τώρα άπηλλάγη τούλάχιστον τών βασάνων του! Τώρα έλυτρώθη! Τφ
ήτο πεπρωμένον ν’ άποθάνη τοιουτοτρόπως!
"Καί δμως πόσον εΐνε άξιοθρήνητος— άπλώς
ώς άνθρωπος έξεταζόμενος!”
Καί ή καλή ψυχή έξηκολούθησε νά χέη δά
κρυα θερμά καί πικρά διά τόν δυστυχή του φίλον.

0 ΕΓΩΙΣΤΗΣ.

Κατεΐχεν παν δ,τι ήτο άναγκαΐον ΐνα καταστή μάστιξ τής οικογένειας του.
Ήλθεν είς τόν κόσμον ύγιής καί πλούσιος
— πλούσιος δέ καί ύγιής έμεινε καί καθ’ άπαντα
τδν βίον του · ούδέποτε ήδίκησέ τινα, ούδέν ούδέποτε άμάρτημα διέπραςεν, ούτε λόγιο, ούτε
έργω.
Είχε τιμιότητα ακηλίδωτου! . . . υπερήφανος
δέ διά τήν έν συνειδήσει τιμιότητά του, δλους
κατεπάτει· συγγενείς, φίλους, γνωρίμους.
Ή τιμιότης τφ ήτο κεφάλαιον . . . καί διά
τοΰ κεφαλαίου τούτου έτοκογλύφει.
Ή τιμιότης τφ εδωκε τδ δικαίωμα νά ήνε
άκαμπτος καί νά πράττη μόνον τδ ύπδ τοΰ νόμου
έπιταττόμενον άγαθόν . . . Καί ήτον άσπλαγχνος
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καί ούδέν άγαθόν έπραττε . . . διότι τδ έπιταττό
μενον άγαθόν δέν εΐνε τδ άγαθόν.
Περί ούδενδς άλλου έμερίμνα ή μόνον περί
τοΰ ίδιου καί τόσον τελείου άτόμου, καί σπουδάζων ώργίζετο, όταν άλλοι δέν έφρύντιζον περί
αύτοϋ μετά ζήλου!
Έξ άλλου δέν έθεώρει εαυτόν ώς έγωϊστήν —
καί ούδέν έβδελύσσετο, ούδέν κατεδίωκεν άκαμπτότερον ή τδν εγωισμόν καί τούς έγωϊστάς!...
Φυσικόν. Ξένος έγωϊσμδς ήτον έμποδών τφίδίφ.
’Επειδή δέ εγίνωσζεν έαυτδν άπηλλαγμένον
καί τής έλαχίστης άδυναμίας, διά τοΰτο ξένην
άδυναμίαν ούτε νά έννοήση ήδύνατο, ούτε νά
ύποφέρη. Έν γένει ούδένα καί ούδέν ήννόει,
διότι έξ ολοκλήρου καί πανταχόθεν, άνωθεν καί
κάτωθεν, όπισθεν καί έμπροσθεν περιεκυζλοΰτο
ύπδ τοΰ ίδιου αύτοϋ άτόμου.
Δέν ήννόει δέ καί τί συγχωρεΐν σημαίνει.
Ούδέν εΐχεν, δπερ νά συγχωρήση έαυτφ . . .
πρδς τί λοιπόν ήθελε χρειασθή νά συγχωρήση
άλλοις;
Πρδ τής δικαστικής έδρας τής ιδίας συνειδήσεως. πρό προσώπου τοΰ ίδιου θεού ύψωνε, τδ
θαΰμα τοΰτο, τδ τέρας τοΰτο τής άρετής, τού;
όφθαλμούς πρδς τδν ουρανόν καί έλεγε στερρφ
καί γεγωνυία. τή φωνή· "Ναί, είμαι άνθρωπος
χρηστός καί τά ήθη αγνός!”
Τούς λόγους τούτους θά έπαναλάβη καί έν
τή κλίνη τοΰ θανάτου του — καί τότε άκόμη
ούδόλως θά ζινηθή ή έκ λίθου καρδία αυτή —
ή άσπιλος καί άμώμητο; αύτη καρδία.
Ή δυσμορφία τής αύθάδους, άκάμπτου καί
ευκόλως άποκτηθείσης άρετής — είσαι τφ όντι
βδελυρωτέρα τής φανεράς άσχημοσύνης τής
κακία;!

θ ΕΠΑΙΤΗΣ.

Κατά μήκο; έπορευόμην τήν όδόν. ’Ανάπηρος
γέρων έπαίτης μ’ έσταμάτησε.
Οί οφθαλμοί του ήσαν πεφλογισμένοι έκ τών
δακρύων, τά χείλη ύποκύανα, διεσπαραγμένα
ράχη μόλις έζάλυπτον τά τρέμοντα καί ισχνά
του μέλη, γέμοντα πληγών δυσειδών — *2!
όπόσον δεινώς κατεσπάραξεν ή δυστυχία τό οίκτρδν τοΰτο πλάσμα!
Έξέτεινε πρός με τήν έξφδημένην, έρυθράν
καί ρυπαράν του χεϊρά. Στένων καί ώσεί κλαυθμηρίζων έξητεϊτο βοήθειαν.
Ήρςάμην άνασκάπτων όλα τά θυλάκιά μου.
Άλλ’ ούτε βαλάντιον, ούτε ώρολόγιον, άλλ’ ούτε
καί ρινόμακτρον εύρέθη έν αύτοΐς, — ούδέν
έκεκτήμην.
Καί δμως ό έπαίτης ίστατο άείποτε άπεκδεχόμενος καί ή τεταμένη του χειρ έτρεμε καί
έλαφρώς συνεσπάτο.
Έν τή ταραχή καί τή άμηχανία μου ταύτη
έδραξάμην ίσχυρώς τής ρυπαράς ταύτης καί τρεμούσης χειρός . . . "άδελφέ, μή όργισθής έναντίον
μου, ούδέν έχω παρ’ έμοί.”
Ό έπαίτης διηύθυνεν έπ’ έμοΰ τούς πεφλογισμένους όφθαλμούς του, μειδίαμα έπλανήθη
έπί τών κυανοχρόων χειλέων του, έσφιξε δέ καί
αύτδς τούς άπεψυχραμένους μου δακτύλους.
"Έστω, άδελφέ, έψιθύρισε, καί διά τοΰτο
σοί ευχαριστώ . . . ελεημοσύνη εΐνε καί τοΰτο,
άδελφέ!
Ήσθάνθην δτι καί έγώ έλαβον ελεημοσύνην
παρά τού άδελφοΰ μου.

Τ’νΠΓΓ)Γ1\'
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τδ ύδωρ τέλος έδηλοΰτο διά τών παραστάσεων
ποταμών και Νυμφών, ιδίως δέ τών Νηρηΐδων
και Τριτώνων, ών πλεΐσται δσαι παραστάσεις
κοσμοΰσι τούς σαρκοφάγους μεταγενεστέρων χρό
νων. Τδ ύδωρ είναι τδ στοιχεϊον, δι ου ό ούρανδς τήν γην καρποφόρον καθιστά· είναι τδ
στοιχεϊον, τδ μορφήν μεταβάλλον, καί ώς τοιοΰτον, κατά τήν άρχαίαν δοξασίαν, τδν θάνατον
είκονίζον, διότι παν γεννώμενον μέλλει ν’ άποθάνη. Τδ άπειρον πλήθος τών σωζομένων σαρ
κοφάγων μέ παραστάσεις Νηρηΐδων καί Τριτώνων
διεγείρει τρόπον τινά έν τή ζωηρά τοϋ "Ελληνος
φαντασία τήν εικόνα τών άγνωστων έκείνων
χωρών, αΐτινες πέραν τών τελευταίων ορίων τοΰ
τότε γνωστού κόσμου έν τή άγνώστφ κείμεναι
δύσει έξελαμβάνοντο ώς ό τόπος, δπου έκειντο
τά ιερά τής Περσεφόνης άλση, καί ήσαν ό τόπος
τής διαμονής τών σκιών έκείνων, αΐτινες έν
αρετή τόν βίον διέτριψαν. Εις τάς άπεράντους
έκείνας τής δύσεως χώρα; μεταβαίνων καί ό
περιπλάνωμενος Όδυσσεύς συναντάται πρδς τάς
έκεϊ διάμενούσας σκιάς τών ηρώων (Όδυσσ.
ραψ. 11) καί μετά μακροχρόνιον περιπλάνησιν
φθάνει τέλος εις τήν φίλην πατρίδα καί είς τάς
άγκάλας τής πιστής αύτοϋ Πηνελόπης.
Τοιαΰτα ήσαν τά προϊόντα τής μεταγενεστέρας ρωμαϊκής εποχής, διάφορα μέν τών άρχαϊκών έκείνων άπλοϊκών έργων τής λαμπράς
έποχής τής 'Ελλάδος, διατηροΰντα όμως είσέτι
ώς βάσιν τάς μυθικάς έκείνας παραδόσεις τάς
γεννηθείσας έν ταΐς χαριεστάταις τής 'Ελλάδος
πεδιάσιν. II όσον δμως διάφορα είναι τά έργα
τής τέχνης έκείνης, ήτις έν Ιταλία γεννηθεΐσα
κοσμεΐ τά πάμπολλα νεκρικά μνημεία, τά όποΐά
εύρίσκονται έντδς τών υπογείων τάφων τής αρ
χαίας Τυρρηνίας. Καί αυτά τά έργα έχουσι
μέν τήν ρίζαν των εις τήν Ελληνικήν χώραν,
καί αΰτά παριστώσιν έγχωρίους τής Ελλάδος
μυθικάς παραδόσεις · άλλά τά ξένα πρόσωπα, τά
παριστανόμενα, ήσαν τυρρηνικά καθαρώς, καί
τερατόμορφοι καί δυσειδείς είναι καί αί θεό
τητες αύτών.
Καταστραφέντος τέλος τοΰ άρχαίου πολι
τισμού καί καταλαβόντος τήν θέσιν αύτοϋ τοΰ
Χριστιανισμού, νέαι άνεβλάστησαν ίδέαι έκ τής
τέφρας τοΰ άρχαίου κόσμου. Τδ νεκρικόν μνημεϊον δέν ήτο πλέον τδ εκπροσωπούν τδν έξωτερικδν τοΰ άνθρώπου βίον, άλλ’ αί βάσεις
αύτοϋ έκειντο έν τφ έσωτερικφ βίφ. Τά μνη
μεία τών χριστιανικών χρόνων δέν έκπροσωποΰσι
πλέον τδ παρελθόν άλλά τδ μέλλον, καί δέν
έκδηλοΰσι πένθος καί θρήνους, άλλ’ έλπίδα είς
μέλλον εύδαιμονέστερον. At έπί τών χριστια
νικών μνημείων παριστάμεναι σκηναί ήσαν γε
γονότα έκ τοΰ βίου τών Αγίων καί τοΰ Ίησοΰ
Χριστού · παρίσταται έν αύτοΐς ό μαρτυρικός τοΰ
Σωτήρος ήμών θάνατος, καί ή έκ τοΰ τάφου
Ανάστασις αύτοϋ, ή θυσία τοΰ ’Ισαάκ, ό Ιωνάς
όπό τοΰ κήπους έκβαλλόμενος, ή είς ουρανόν
άνάληψις τοΰ προφήτου Ήλιου· πολλάκις άπεικονίζονται καί οί νεκροί έν τφ μέσφ τών 'Αγίων
προσευχόμενοι· άλλοτε πάλιν τήν θέσιν τών
χριστιανικών έκείνων παραστάσεων λαμβάνουσιν
άλληγορικαί παραστάσεις, τής άρετής, τής έπι
στήμης, τοΰ Χριστιανισμού, τών τεχνών. Κατά
τήν 16ϊ<'' δέ μ. Χρ. εκατονταετηρίδα κατά πρώ
τον άναφαίνεται δ άποτρόπαιος έκεϊνος σκελετός
μέ δρέπανον έν χερσίν, ώς άλληγορία τοΰ θα
νάτου, καί λαμβάνει τήν θέσιν τοΰ εύειδοΰς καί
χαριεστάτου νεανίου, τοΰ διδύμου τοΰ ύπνου
άδελφοΰ, πλάσματος τής ζωηράς φαντασίας τών
άρχαίων 'Ελλήνων.
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ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ ΕΝ ΡΩΜΗ·..
(Μετά είζόνος, 8ρα σελ. 277.)

Ο·. έπισζεφθέντες πρό έτών τήν σημερινήν
πρωτεύουσαν τοΰ ’Ιταλικού βασιλείου, τήν ποτέ
κοσμοκράτορα Ρώμην, ενθυμούνται βεβαίως οτι
εν τών μεγαλοπρεπέστερων αρχαίων αύτής μνη
μείων, το Πάνθεον, εζειτο έν μέσω όδών
στενών και ρυπαρών καί οίονει τεθαμμένον ύπό
τών περιστοιχιζουσών αύτό οικιών. Σήμερον
βμως χάρις πρό πάντων τφ πρός τά άρχαΐα
μνημεία ένθουσιασμφ τοΰ υπουργού τής Έκπαιόεύσεως έν ’Ιταλία, άνόρος 'Ρωμαίου, άγαπώντος
τήν γενέτειραν αύτοΰ πόλιν, ή δύις τοΰ Πανθέου
είναι δλως διάφορος ή δ,τι ένεφανίζετο προ
ετών. Αι ετοιμόρροποι τής όδοΰ Παλομβέλλας
οΐκίαι κατεδαφίσθησαν, αί θέρμαι τοΰ ’Λγρίππα
άνεκαινίσθησαν καί ή πρόσοψις τοΰ Πανθέου
καθωραίσθη. Σήμερον άπο τής προ αύτοΰ πλα
τείας το κομψόν οικοδόμημα έμφάνίζεται έν
δλη αύτοΰ τή μεγαλοπρεπείς.
Γνωστόν είναι δτι τω ίδρύματι τοότω τοΰ
Άγρίππα είχον προστεθή έν έτει 1632 παρά
τοΰ Βερνίνη δύο κωδωνοστάσια, γνωστά ύπό τό
ονομα "τά ώτα τοΰ όνου” καί άσχημίζοντα ούκ
δλίγον τόν ναόν. Έν έτει 1882 κατεδαφίσθησαν
καί τά δύο τούτα κωδωνοστάσια. '0 φιλόμουσος
ύπουργός τής Παιδείας, Βακέλλης, δέν περιωρίσθη εί; τοΰτο μόνον, άλλά έκαθάρισε καί τάς
άλλας τοΰ οικοδομήματος πλευράς, άπομονώσας
αυτας μετά άνυπερβλήτους σχεδόν δυσκολίας
καί προκόμματα άπό τών συνεχομένων αύτφ διά
στοάς λουτρών τοΰ Λγρίππα. ’Εννοείται δτι
παν τό άρχαΐον, καίτοι έφθαρμένον καί κατερειπωμένον, έμεινεν έν τή θέσει του. .Μεγάλως
συνετέλεσεν εί; τήν διακόσμησιν τοΰ μέρους
τούτου τή; αιώνιας πόλεως καί ή φιλοκαλία
τοΰ βασιλέω; Ούμβέρτου. δστις επιθυμεί ό ναός,
έν φ ζατετέθη ό νεκρό; τοΰ πατρός του, τοΰ
βασιλέω; Βίκτωρο; ’Εμμανουήλ, νά κοσμηθή ώ;
περιέχω·? καί τόν τάφον τοΰ ύπό πολλά; έπόψει;
μεγάλου εκείνου ήγεμόνος.
"Οτι τό Πάνθεον έθεωρεΐτο ανέκαθεν ήδη ώ;
εν τών έπιφανεστέρων τής Ρώμης μνημείων,
μαρτυροΰσι καί οί αρχαιότεροι συγγραφείς καί
καλλιτέχναι. "Ηδη ό Άμμ. Μαρζελλΐνος τό
καταλέγει έν τοΐς θαύμασι τής'Ρώμης. 0 Μι
χαήλ ’Άγγελο; τό ώνόμαζεν "έργον αγγέλων
ούχί ανθρώπων”, καί έν τή επιγραφή Ούρβανοΰ
τοΰ Η', καλείται ' θαυμάσιον έν τφ κόσμο» οι
κοδόμημα”. Διό καί έν άρχαιοτέρα εποχή έπεμελήθησαν τής διατηρήσεω; αύτοΰ. Ό Πάπα;
’Αλέξανδρο; /'. κατεδάφισε τάς πρός τό ανα
τολικόν αύτοΰ μέρος οικίας καί συνέταξε σχέδιο,ν
πλατείας περί αύτό. ’Εν έτει 1804 ό ύπέρ τής
διατηρήσεως τών έν 'Ρώμη μνημείων τά μά
λιστα έργασθείς δικηγόρος Φέας έκαθάρισε τό
δυτικόν μέρος, καί ό οιατελέσας ύπουργός τοΰ
Π ίου θ'. Ιακωβίνης έξηκολούθησε τό άξιέπαινον
τοΰτο έργον. Έν μηνί Ίανουαρίφ τοΰ έτους
1878 τό Πάνθεον έδέχθη τόν νεκρόν τοΰ πρώτου
τής ’Ιταλία; βασιλέω;, τοΰ Βίκτωρο; ’Εμμανουήλ,
καί έκτοτε ή διατήρησι; καί καθωράϊσις τοΰ
μνημείου κατέστη έπιθυμία γενική. Είδη δέ
καθαρίζεται καί διακοσμείται καί τό εσωτερικόν,
δπου ύπό τόν μέγαν θόλον θά ύψωθή ό τάφος
τοΰ άποθανόντο; βασιλέω;. θά παρέλθωσιν έτη
τινά ακόμη, μέχρι; ού τό Πάνθεον καθ’ δλα
διακοσμηθή καί άνακαινισθή.

ΕΝ ΤΗι ΧΩΡΑι ΓΑΑΑΒΑ’Γ.
Σήμερον, δτε ή προσοχή πάντων είναι έστραμμένη πρό; τάς άποκέντρους έκείνας τής ’Αφρικής

χώρας, έν αί; φαίνεται βτι θέλουσι διαδραματισθή σπουδαία συμβάντα, δέν κρίνομεν άπο
σκοπού νά δημοσιεύσομε·? τήν άφήγησιν, ήν πρό
τίνος έποιήσατο ό ακάματος περιηγητής κόμης
Κρόκωβ, καί έν ή περιγράφει ήθη καί έθιμα
μερών ολίγον είσέτι τοΐς Εύρωπαίοι; γνωστών.
'Π κάτωθι περικοπή είναι έπεισόδιον τής περιηγήσεως τοΰ διακεκριμένου άνδρός.

Από Σουακίμ παρά τήν Έρυθράν θάλασσαν
διηυθύνθην έπί καμηλών διά τής χώρα; Τάκα
έπί εκατόν ώ; έγγυστα γεωγραφικά μιλιά πρός
νότον είς τήν άφρικανικήν ήπειρον. .Μετά δια
φόρους περιπλανήσεις διά έρημων χωρών, διά.
άγριων στενωπών καί μετά τήν διάβασιν τών
ποταμών Σετίτ καί Άτβαρα άφίχθην είς Ματάμαν, πρωτεύουσαν τής χώρας Γ’αλαβάτ, ένθα
έγενόμην λίαν φιλοφρόνω; δεκτός έν τφ σταθμφ
τών ιεραποστόλων. Προηγουμένως ήδη είχον
έπιχειρήσει έκδρομάς μέχρι τοΰ ποταμού Άτβαρά
καί έλαβον ευκαιρίαν νά γνωρίσω τήν χώραν
καί τούς κατοίκους αύτής· άλλ’ άπό τή; ζωμοπόλεω; Ματάμας κατ’ εύθεΐαν προ; νότον δέν
εσχον εύκαιρίαν νά προχωρήσω. Διό καί, βπω;
λάβω μικράν ιδέαν τοΰ έπιγείου εκείνου παρα
δείσου, άπεφάσισα νά πορευθώ πρός ύψηλόν τι
όρος, δλίγον έζεΐθεν άπέχον, ινα έκεΐθεν ϊδω
τούλάχιστον μέρος τής χώρας. ’Εκτός τοΰ μό
νου υπηρέτου προσέλαβον καί ένα νέο·? μαΰρον
Άβυσσήνιον, δστις ήθελε μέ χρησιμεύσει ώ; όδη
γός καί διερμηνεύς. Έφοδιασθέντες μέ δλίγον
ύδωρ καί τρόφιμά τινα καί, φυσικφ τφ λόγω,
καλώς ώπλισμένοι, άνεχωρήσαμεν μικρόν μετά
τήν ανατολήν τοΰ ήλιου. Τό φαιόχρουν, παχύ
έδαφος διεδέχθη μετ’ ού πολύ πεδιά; αμμώδης,
εί; το τέλος τή; όποια; ήρξατο ή διά μέσου
μικρών θάμνων άνερχομένη πρό; τό όρο; οδός·
άγρια θηρία ή καί τά ίχνη αύτών ούδαμοΰ
άπήντησα. '0 στιβαρός Άβυσσήνιο; διερμηνεύς
μου μοί διηγήθη καθ ’ όδόν κεφάλαιόν τι έκ τοΰ
βίου του, τοΰ πλήρους περιπετειών. Ό δυστυχής
έκείνος άνήρ πρό έτών ήχμαλωτίσθη κατά τινα
έζστρατείαν καί έπωλήθη έν Σεναάρη. Άγορασθείς έκεΐθεν παρά δουλεμπόρων μετεκομίσθη
μετά εν έτος είς Ματάμαν πρός πώλησιν έν
τή μεγάλη εκείνη τών δούλων άγορα, ένθα ήγόρασαν αύτόν οί ιεραπόστολοι, οιτινες άμέσως
ήλευθέρωσαν αύτόν καί τόν μετεχειρίζοντο έκτοτε
ώ; ελεύθερον ύπηρέτην. Ώς μοί έβεβαίωσεν ό
συνοδοιπόρος μου, ή μόνη του έπιθυμία ήτο νά
γείνη δοΰλο; τοΰ Χριστοΰ. Ή ειλικρινή; αυτή
καί δυνατή τή φωνή έκφρασθεϊσα ομολογία δέν
ήρεσε φαίνεται είς τόν Άραβα ύπηρέτην μου,
βστις άποστρέφων τό πρόσωπό·? του άνέπεαπεν
ισχυρά καπνού νέφη έκ τού μακροΰ καπνοσω
λήνας του, καί έψιθύριζε καθ’ εαυτόν λέξεις
άσυναρτήτους, άποδοκιμασία: βεβαίως. Μετ’ ού
πολύ ειδομεν έμπροσθεν ήμών, ώς όπισθεν πυ
κνού τίνος θάμνου άναφυομένην, συνοδείαν τινά,
έπί κεφαλής τής όποιας έβάδιζε γιγαντιαΐος
Μαύρος. Ο μετά περισχέψεως καί μέ βλέμμα
άγριον καί βλοσυρόν προπορευόμενο; ούτος άνήρ
ήτο ώπλισμένος διά μακροΰ πυροβόλου και μά
στιγος έκ νεύρου κροκοδείλου, έφόρει δέ ώς
μόνον κάλυμμα τοΰ σώματός του ρυπαρόν καί
χονδρόν περί τήν δσφύν ράκος. Τόν μαΰρον
τούτον γίγαντα παρηκολούθουν όνοι τινές κύπτοντες ύπό τό βαρύ αύτών φορτίον καί όπισθεν
αύτών άνά δύο δεδεμέναι διά τών χειρών μαΰραι
γυναίκες, αΐτινες έφερον έπί τών ώμων των
φορτία καί έκράτουν άπό τών χειρών γυμνά
παιδία. Οί δουλέμποροι έπρόσεχον πρό πάντων
κάμηλον, έφ’ ής εύρίσζοντο ύπό είδος σκιάδος
δύο λευκαί μορφαί, καλώς τετυλιγμέναι. .Μέ
δλα; τάς προσπάθειας μου δεν ήδυνήθην νά δια
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κρίνω ή μόνον τού; μέλανας οφθαλμούς καί τήν
φαιόχρουν χεΐρα τής μιας τών δύο τούτων γυ
ναικών. Ειπετο τής καμήλου ταύτης ίππεϋς
Οπλισμένο; δια πυροβόλου καί δόρατος καί κρα
τών έν χερσί μάστιγα, δι’ ής παρώτρυνεν ού
μόνον τά ζώα άλλά καί τάς δυστυχείς έκείνας
δούλας γυναίκας. Ί ήν συνοδείαν ταύτην έκλειον
ιππείς τινες ώπλισμένοι διά ξιφών καί πιστολίων,
και οι ιππείς ουτοι ήρώτησαν τούς συνοδεύοντάς
με ύπηρέτα; περί τής μέχρι Ματάμας άποστάσεως. Έν δλη τή συνοδεία έμέτρησα είκοσι
δύο γυναίκας καί σχεδόν τοσαΰτα παιδία, βαδίζοντα δλα κατά σειράν. Άνεκάλεσα τότε εί;
τήν μνήμην μου τού; νόμου; ολους, τούς ψηφισθέντας πρό; κατάργησιν τή; δουλεμπορία;
και δι ούς τοσαΰτα ήδη έδαπανήθησαν χρήματα,
τοσοΰτον εροευσεν αίμα, χωρίς νά κατορθωθή ή
εντελής τής βαρβάρου έκείνης έμπορία; κατάργησις. Άφ’ ου ειχομεν σχεδόν διαβή τό μέρος
τούτο τή; όδοΰ τό πλήρες χόρτων καί θάμνων,
ειδον έμπροσθέν μου μικρά; δορκάδας έκ τών
εις τας έρημους έκείνας ένδιαιτωμένων· διέταξα
τους δπαδούς μου νά περιζώσωσι τά ζώα έκεΐνα
και μετ ολίγον μία τών δορκάδων έπεσεν είς
χεΐρά; μου. Έν φ δέ ό ύπηρέτης μου κατεγινετο εις καθαρισμόν τών σπλάγχνων τής λείας
ημών, τόν ειδον ύψοΰντα τήν χεΐρα καί δεικνύοντα όπισθεν τών θάμνων, δπου έφαίνοντο πολ
λοί ιππείς έρχόμενοι δρομαίως. ’Έντρομος μοί
ειπεν δτι φόβος είναι μή ούτοι ήναι λησταί, είς
ών τήν προσβολήν είμεθα έκτεθειμένοι. Διηύθυνα τα βλέμματα μου πρός τό μέρος εκείνο
και ειδον οτι οί ώπλισμένοι εκείνοι καί άγριοι
άνθρωποι μάς είχον παρατηρήσει καί ήρχοντο
πρός ήμας. ’Αμέσως ήτοίμασα τά δπλα μου.
και οτε οί ξένοι ιππείς ήσαν εις άπόστασιν εξή
κοντα ώς έγγιστα βημάτων διέταξα τόν Άβυσσήνιόν μου νά τοΐς φωνάξη νά σταθώσιν. Οί
ιππείς έσταμάτησαν. Μετά τινας έρωτήσεις καί
απαντήσεις πρός τόν διερμηνέα μου άπήλθον
παλιν.
Παρα τοΰ οπαδού μου έμαθον δτι
αι δύο έκεΐναι κεκαλυμμέναι μορφαί. ας πρό
μικρού ειχομεν ίδει έπί τής καμήλου, ήσαν
αι θυγατέρες πλουσίου τίνος Άβυσσηνίου, άς
δουλέμποροι είχον άρπάσει διά τής βίας πρό
τριών ήμερων έν καιρφ νυκτός. Οί ιππείς ήσαν
οί καταδιώκοντες τους ληστάς. Μετ’ ολίγον
έφθάσαμεν εις τήν κορυφήν τοΰ όρους. Έκεΐθεν
δε ειδον δτι οι δουλέμποροι εύρίσκοντο σχεδόν
πλησίον τής Ματάμας· άλλ’ όπισθεν αύτών
υψοΰτο νέφος κονιορτού έγειρόμενον παρά τών
καλπαζόντων ίππων τών ’ Αβυσσηνίων. Μόλις
δε ό Λραψ μου είχον γεμίσει τό άγγεΐον υδατος
καί άνάψει πυράν, δτε ήδη ήκουσα πυρσοκροτησεις. ' Η επίθεσι; εφαίνετο στεφομένη δι’ έπιτυχίας, καθότι μετ’ δλίγον ειδον τούς δουλεμ
πόρους διασκορπιζόμενου; καί φεύγοντας κατά
διαφόρους διευθύνσεις. Ή κάμηλος μέ τήν λευ
κήν σκιάδα έμεινε, καί είς κατόπιν τοΰ άλλου
ετρεχον κατόπιν τών πρό; τήν Ματάμαν διευθυνομένων ληστών. ΊΙ σκηνή αυτή διεδραματιζετο εί; άπόστασιν έξακοσίων μόνον βημάτων
άπό τής περιπεφραγμένη; άγοράς τών δούλων
έν τή κωμοπόλει. Έάν οί δουλέμποροι έπρόφθανον νά κλεισθώσι μέ τήν λεΐάν των έντό;
τή; όχυράς άγορά;, οι ιππείς δέν θά έτόλμων
νά έπιχειρήσωσιν έπίθεσιν, καθότι ή άγορά τών
δούλων είναι ιδιοκτησία τοΰ Ταγούρη, δστις δέν
ήθελεν έπιτρέψει έχθρικήν εισβολήν. ‘0 βαρύς
φόρος, ό άποτιόμενος διά τούς εί; τήν άγοράν
εισαγομένους δούλους, άποτελεΐ τό κυριώτερον
εισόδημα τής χώρα; καί παρέχει τά μέσα πρό;
πληρωμήν τοΰ τή Αιγύπτιο καί Άβυσσηνία έτησίως διδομένου φόρου. Ειδον μετά ταΰτα πώς
οί Άβυσσήνιοι ιππείς παραλαβόντες τήν κάμηλον
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δρομαίοι ύπεχώρουν τούτο δέ ήτο καί λίαν
κατεπεΐγον, καθότι ήδη έξήρχοντο τής Ματάμας
άνδρες ώπλισμένοι καί σκοποΰντες, ώς έφαίνετο,
νά έμποδίσωσι τήν άναχώρησιν. Άλλ’ οί Άβυσσήνιοι τάχιστα άπεμακρύνθησαν καί έγένοντο
άφαντοι έν μέσιυ τών πυκνών θάμνων.
Μετά βραχεΐαν άνάπαυσιν καί άφ’ ού έγεύθην
δλίγον κατήλθον μετά τών οπαδών μου πρός
τήν πλησιεστέραν κοιλάδα, ένθα [ειδον πάλιν
τούς Άβυσσηνίους, τού; καταδιώξαντας τούς
δουλεμπόρους. Είς τών ιππέων ήλθε πρός ημάς
καί σταθείς είς άπόστασιν είκοσι βημάτων μάς
έχαιρέτισε μετά πολλή; φιλοφροσύνη; καί κατέρριψε τό δπλον του, είς σημεΐον οτι δέν είχε
κακούς έναντίον ήμών σκοπού;· μεθ’ δ ήρξατο
συνομίλών πρός τόν διερμηνέα μου, έν ω οί
σύντροφοί του ΐσταντο μακρόθεν πρό; φύλαξιν
τή; καμήλου. Ειδον τδν ιππέα δίδοντά τι τώ
ύπηρέτη μου καί έξηγοΰντα αύτφ διά ζωηρών
νευμάτων δτι τό μικρόν δώρον ήτο προσδιωρισμένον δι’ έμέ. Τό δώρον τοΰτο ήτο ποτήριον
κατεσκευασμένον έκ τού δδόντος τοΰ όινοκέρω,
το όποιον είχε τήν ιδιότητα, ώς έλεγε, διά τών
άναπεμπομένων πομφολύγων νά προδίδη έάν τό
έν αύτφ ριπτόμενον υγρόν ήτο δηλητηριασμένο·?.
Τό άκατέργαστον τοΰτο ποτήριον διατηρώ έν τή
συλλογή μου. Διά τοΰ διερμηνέα»; μου παρέδωκα τφ ΐππεΐ ώς άντάλλαγμα τήν θήκην τών
πυρείων μου. Ε’ιτα ήρωτήθην παρά τοΰ ξένου
διά τοΰ Άβυσσηνίου άν ήμαι Μωαμεθανός ή
Χριστιανό;· βτε δέ άπήντησα βτι είμαι χριστια
νός, ό ίππεύς έκαμε τό σημεΐον τοΰ σταυρού καί
μ’ εύχαρίστησεν οτι συνετέλεσα είς άπελευθέρωσιν τών κλαπεισών νεανίδων. Ένθαρρυνθείς
ύπό τή; φιλόφρονος συμπεριφοράς τοΰ ξένου, τόν
ήρώτησα άν ήδυνάμην νά ΐδω κατά πρόσωπο·?
τάς κόρας. Μετά λεπτών τινων σκέψιν μοί
παρεχώρησε τήν περί τούτου άδειαν, άλλ’ ύπό
τόν ορον νά προσέλθω μόνος. Ήκολούθησα τόν
ιππέα καί μετέβην είς τόν τόπον, δπου εύρίσκετο ή κάμηλο;· προσέλαβα δέ καί τόν Αβυσσήνιον διερμηνέα μου, βστις όμως έπρεπε νά
μένη κεκρυμμένος όπισθεν τοΰ ίππέως καί αόρα
το; νά μεταφάζη μόνον τούς λόγους μου. Μετ’
ολίγα λεπτά τή; ώρα; έφθάσαμεν παρά τήν
κάμηλον, καί είπόντο; τού ίππέως ολίγα; λέξεις
αί δύο κόραι ύψωσαν τού; περικαλύπτοντα; αύ
τάς πέπλους. Εξεπλάγην έπί τή καλλονή τών
νεανίδων έκείνων καί έξέφρασα διά λόγων θαυ
μασμού τήν έκπληξίν μου. Οί λόγοι ούτοι δέν
μετεφράσθησαν παρά τοΰ διερμηνέως μου, άλλ’
έννοήθησαν παρά τών νεανίδων, διότι άμφότεραι
ήρυθρίασαν. Ή πρεσβυτέρα, μόλις δεκαέξ έτών
τήν ήλικίαν, ήτο πράγματι έξαισίου κάλλους·
-τό σώμά τη; ήτο εύλύγιστον καί λεπτόν, τά
δέρμα τη; φαιόχρουν καί διαφανές, οί οφθαλμοί
μελάνες καί ζωηρότατοι, περιβαλλόμενοι ύπό
μακρών πεπλοειδών βλεφάρων οί όνυχες τών
λεπτών αύτής δακτύλων ήσαν κεχρωματισμένοι
δι’ έρυθροΰ χρώματος, καί οί βραχίονές της
έκοσμοΰντο διά άργυρών ψελλίων. Εί; τά; φι
λοφρονήσεις μου, αΐτινες τή μετεφράσθησαν παρά
τοΰ διερμηνέως μου, έμειδίασαν αί κόραι καί
έφαίνοντο είς άκρο·? κολακευθεΐσαι. Ταΐς ηύχήθην τέλος καλόν κατευόδιον καί αίσίαν είς τήν
πατρίδα των άφιξιν καί άποχαιρετών αύτάς άπεκάλυψα τήν κεφαλήν μου μετά βαθεία; ύποκλίσεως. Τοΰτο διήγειρεν είς άκρον τόν γέλωτα
αύτών. 'Η μικροτέρα άδελφή ήτο λεπτοφυούς
κράσεως καί συνεσταλμένη έπροσπάθει νά κρύ
πτεται όπισθεν τής άδελφής της. Έχαιρέτισα
διά τής χειρό; τόν ιππέα καί τω έδωκα δλίγην
πυρίτιδα καί τινας βολάς, απερ έδέχθη μετά
πολλής εύχαριστήσεως. Είτα δέ τόν ήρώτησα,
άν έν Άβυσσηνίφ ύπάρχωσι καί άλλαι τόσον
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ώραΐαι νεάνισες. "Πολλαί, μοί άπήντησεν, άλλ
όλίγαι μόνον δύοανται νά παραοληθώσι προς την
Μαριάμ, τήν μεγαλειτέραν μου κόρην, ήτι; ώ;
πρό; τό κάλλο; καί αύτή; τή; άποθανούση; μητοό; τη; ύπερτερεΐ.” Ουτω; έληξε τό περίεργον
τοΰτο τής περιηγήσεώς μου έπεισόδιον.

II ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΣ ΑΝΝΑ
ΑΝΑΧΩΡΟΥΣΑ ΕΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ
. ΡΩΣΣΙΑΝ ΕΝ ΕΤΕΙ 988.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 280.)

Όπως έκ τής άρχαΐα; Ελλάδος τό φώ; τής
έπιστήμης καί ό πολιτισμός διεχύθη καθ’ δλην
τήν ύφήλιον, ουτω καί έκ χώρα; ελληνική;, εκ
τοΰ βυζαντινού κράτους, τοΰ Χριστιανισμού τό
φώ; μετεδόθη είς τήν άπέραντον Έωσσίαν. Ιό
σπουδαίο·? τοΰτο συμβάν άφηγούμεθα έν τφ κά
τωθι δημοσιευομένφ άρθρφ συνοδευοντες αυτό
ζαί διά τής είκόνος, έν ή παρίσταται ή χριστιανή
βασιλόπαις ’Άννα, ή τών Βυζαντινών αύτοκοατόρων άδελφή, καθ’ ήν στιγμήν αναχωρεί έκ
Κωνσταντινουπόλεως, βπω; μεταβή ει; Ι’ωσσιαν
ζαί έκεϊ νυμφευθή τόν ισχυρόν ήγεμόνα, Βλαδίμιρον Α'.,
• 1 δστις ΐνα τελέση τόν γάμον τούτον
ήσπάσθη τόν Χριστιανισμόν, πρό; τόν όποιον
ήτο ήδη διατεθειμένος.
’Οκτακόσια ένενήκοντα παρήλθον ετη άφ’ δτου
ό Χριστιανισμό; κατέστη ή έπικρατοΰσα έν Έωσσία θρησκεία. Ά; ένδιατρίψωμεν έπί μικρόν
εις τήν σπουδαία·? ταύτην έποχήν καί άς ίδωμεν
πώς έτελέσθη τό συμβάν τοΰτο.
Ό νεαρός μέγας δούξ Βλαδίμιρος Α'. έν
Κιέβφ κατέλαβε μετά μάχην αίματηράν τήν
έξουσίαν έν τή χώρα έκείνη, έν ή πρότερον
άνεγνωρίζετο ή άρχή τών άπογόνων τοΰ έκ τοΰ
έξωτερικοΰ εισβαλόντος Ρούριζ. 0 Βλαδίμιρος
ήτο τότε έν ήλικία είκοσιτεσσάρων έτών, γεννη
θείς έν έτει 936 έν τω χωρίιρ Βονδοοτίνφ παρά
τό Κίεβο·?. Ό πατήρ του ήτο ό μέγας δούξ
Σβιατοσλάβο; Α'., ή δέ μήτηρ του, ή δευτέρα
τοΰ Σβιατοσλάβου σύζυγος, ήτο θυγάτηρ άπλοΰ
πολίτου, όνόματι Μάλζ. Ό Σβιατοσλάοος άναχωρών πρός τον Δούναβιν άπεστειλε τόν υιόν .
του είς Νοβγορόδον ώς ήγεμόνα, άλλά στάσις
έκραγεΐσα ήνάγκασε τόν μόλις δεκαεξαετή ήγε
μόνα νά φύγη είς τό έξωτερικόν δθεν επανήλθε
μετά ισχυρού σώματος στρατού καί τό 980 ζατέλαβεν όριστικώ; τό Κίεβο·?. Επανειλημμένοι
καί διαρκεΐ; πρό; τούς γείτονας ήγεμόνας πόλε
μοι ένίσχυσαν τήν πολιτικήν τοΰ Βλαδιμίρου
έπιρροήν καί συνετέλεσα·? είς τό νά δοξάσωσιν
αύτόν. Ώς αρχών κράτους κειμένου έπί τών
συνόρων τής Εύρώπης καί Άσιας, και περιεστοιχισμένος ύπό διαφόρων λαών έννόησεν ό Βλαδιμιρος τήν ανάγκην νά ένωθή πρός τό εν τών μερών
καί μετά ώριμον σκέψιν άπεφάσισε νά συνάψη σχέ
σεις πρός τό άνατολικόν ρωμαϊκόν βασίλειο·?. Έν
έτει 988 ό Βλαδίμιρο; συγκεντρώσας τόν στρατόν
του έπλευσε διά λέμβων τόν Δνιέπρον, δπω;
έπιτεθή κατά τοΰ έλληνικοΰ (βυζαντινού) κρά
τους. ’Ήκμαζε κατ’ έκείνην τήν έποχήν έν
Κριμαία ή πόλις Χερσών, ή κατά τήν άρχαίαν
ονομασίαν Κορσούμ. Ή πλούσια αυτή έμπορική
πόλις ήτο πυκνώ; κατοικημένη, καί κατά τύπους
μόνον άνεγνώριζε τήν κυριαρχίαν τών αύτοκρατόρων, άποτίουσα δέ φόρο·? ητο εντελώς αυτο
διοίκητος. Ό Βλαδίμιρο; άπεβίβασε τδν στρα
τόν του καί κατέλαβε τήν πόλιν. Έπί πολύ
άντέστη ή πολιορκηθεΐσα πόλι;, ήτι; έπι τέλους
τή συνδρομή τοΰ προδότου Αναστασίου παρε-
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δόθη τφ μεγάλφ δουκί, δστις καί έν αύτή έστησεν όριστικώ; το στρατόπεδόν του.
Μικρόν μετά ταΰτα ό Βλαδίμιρο; άπέστειλε
πρεσβείαν εί; Κωνσταντινούπολιν, επί κεφαλής
τής όποια; ήσαν οί βοεβόδαι Όλέγ καί Σίλβερν.
Έν Κωνσταντινουπόλει έβασίλευον κατ’ έκείνην
τήν έποχήν δύο αύτοκράτορες, ό Βασίλειος Β.
ό Βουλγαροκτόνο; λεγόμενο; καί ό αδελφός
αύτοΰ Κωνσταντίνος ό Γ. Ί’αδιουργίαι, αιματη
ροί άγώνες καί οικογενειακά! έριδες συν: :άραττον
τόν αύτοκρατορικόν θρόνον, καί κατά τήν άφιξιν
τής ρωσσικής πρεσβείας ό Βασίλειο; Β'. ολα;
του ένέτεινε τά; δυνάμει; πρό; καταπολέμησιν
τών στρατηγών Φωκά καί Σκληρού, οιτινες ύποστηριζόμενοι ύπό τού αύτοκράτο; Σαμουήλ άνεκήρυξαν έαυτούς αύτοκράτορας. Οί μεγιστάνες
Όλέγ καί Σίλβερν, γενόμενοι δεκτοί μετά εξαι
ρετικών τιμών έν Κωνσταντινουπόλει, ύπέβαλον
το άκόλουθον τοΰ μεγάλου δουκός καί κυρίου
των τελεσίγραφον. "Έκυρίευσα τήν περιώνυμον
"ύμών πόλιν. Έμαθον βτι έχετε άκόμη μίαν
' άδελφήν άνύπανδρον. Έάν δέν μοί δώσετε τήν
"κόρην ταύτην σύζυγον, θά μεταχειρισθώ τήν
πόλιν σας δπως μετεχειρίσθην τό Κορσούμ.
Οί δύο αύτοκράτορες, πιστοί εί; τά; παραγγελία;
τού πάππου αύτών, τού Κωνσταντίνου Π, τοΰ
Πορφυρογέννητου, δέν ήθέλησαν νά ύπανδρεύσωσι
τήν άδελφήν των μετά είδωλολάτρου· διό καί
έδωκαν είς τούς πρεσβευτά; τήν εξής άπάντησιν,
"Δέν αρμόζει, χριστιανοί νά παραχωρώσι τά;
"συγγενείς αύτών εί; είδωλολάτρας. Έάν βμως
"θέλησης νά γείνης χριστιανός, θά λάβης και
"τήν άδελφήν ήμών σύζυγον καί τήν βασιλείαν
"τών Ούρανών. Έάν δέ τούναντίον άρνηθής νά
"γείνης χριστιανός, τότε ήμεΐ; δέν σοί διδομεν
"τήν αδελφήν μας.” Οί πρεσοευταί άνεχώρησαν
έκ Κωνσταντινουπόλεως συνοδευόμενοι ύπό τοΰ
φιλοσόφου Παύλου, δν ύπεδέχθη ό μέγα; δοΰξ
μετά μεγάλων τιμών. Οί μεγιστάνες άπεστα/.η
σαν έκ δευτέρου εί; Κωνσταντινούπολιν και εφερον είς τού; δύο αύτοκράτορας τήν έξη; αύταπάντησιν.
Είπέτε εί; τούς αυτοκρατορας, οτι
"θά βαπτισθοΰ. Είδη ήρεύνησα τού; θρησκευτι“κού; ύμών νόμους. Αγαπώ τήν θρησκείαν σα;
"καί τά; ιεροτελεστίας σας, περί ών οι άπεσταλΟί δύο αύτο"μένοι ύμών μοί διηγήθησαν.
"
Πρώτον
νά βαπτικράτορε; άπήντησα·? τότε. " _
"σθή; καί νά γείνη; Χριστιανό; καί έπειτα σοι
"άποστέλλομεν τήν άδελφήν μας..” Οί άπεσταλμένοι άπεκρίθησαν. ' ’Άς μέ βαπτ:ίσωσιν οί ιερείς,
tt σ
οιτινι θά συνοδεύσωσι τήν αδελφήν σας.
Οί βυζαντινοί αύτοκράτορες είχόν τρεις άδελφάς, ών ή πρεσβυτέρα, Μαρία, εΐχεν ήδη αποθάνει πρό τριάκοντα έτών. οτε ώ; μικρόν παιδίον ειχεν νυμφευθή τόν Βούλγαρον αύτοκρατορα
Πέτρον Λ'., ή δευτέρα, Θεοφάνιά, ήτο άγαμος
καί έζη βίον μονήρη έν τή αύτοκρατορική αύλή,
ή νεωτέρα δέ, ή Άννα, γεννηθεΐσα τή 13 Μαρ
τίου 963, ήγε τότε ήλικίαν 25 έτών. Ότε οί
αδελφοί της τή έφανέρωσαν τήν πρότασιν του
Βλαδιμίρου, ή Άννα κατελήφθη ύπό φρίκη; ζαί
τρόμου, θεωρούσα τόν γάμον μετά τού άρχοντο;
λαού άγριου καί αίμοβόρου χειρότερον ειρκτή; και
μισητότερον θανάτου. Άλλ’ ή πολιτική άπητει τό
συνοικέσιον τοΰτο, καί οί αύτοκράτορες δια παντός
μέσου έζήτουν νά ζαταπείσωσι τήν άδελφήν των.
"Δέν βλέπεις, τή έλεγον, δτι ό θεό; θελει δια
"σοΰ νά φέρη εί; συναίσθησιν καί μετάνοιαν τό
"ρωσσικόν κράτος καί ν’ άπαλλάξη τήν έλληνι"κήν χώραν άπό πολέμου άγριου καί καταστρε"πτικοΰ; Δέν βλέπεις πόσας καταστροφάς έπέ“φερεν ήδη ή Έωσσία είς τούς Έλληνας; Έάν
"δέν πεισθής νέαι θά έπέλθωσι καταστροφαί.”
Τέλος ή Άννα ένέδωκεν είς τάς παρακλήσεις
τών άδελφών της καί τοΰ κλήρου καί συγκατε-
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τέθη νά γείνη σύζυγος τοϋ ήγεμόνος τού Κίεβου.
Άποχαιρετίσασα δέ πλήρης δακρύων τήν πα
τρίδα της και τους συγγενείς και συνοδευομένη
ύπδ πολλών ιερέων και άνωτέρων τοΰ κράτους
ύπαλλήλων ή ’Άννα έπέβη πλοίου καί άνεχώρησεν έκ Κωνσταντινουπόλεως είς Χέρσωνα.
Τήν στιγμήν ταύτην τής έπιβιβάσεως παριστα
ή ήμετέρα εικών.
'Άμα δέ τή άφίξει τής Άννης είς Χέρσωνα
ό Βλαδίμιρος έβαπτίσθη καί ένυμφεύθη μετά
τινας ημέρας τήν βυζαντινήν βασιλόπαιδα. Πι
στός είς τάς ύποσχέσεις του συνέδραμε τούς δύο
αύτοκράτορας νά καταβάλωσι τήν στάσιν τοΰ
Φωκά καί τοΰ Σκληρού, παρεχώρησε πάλιν τή
πόλει Χερσώνι τήν άρ/αίαν αύτής ανεξαρτησίαν
καί μετέβη χριστιανός μετά τής χριστιανής αυ
τού συζύγου είς Κίεβον.

Είς συμπλήρωσιν τοΰ άνωθεν άρθρου μεταφερομεν ενταύθα περικοπήν έκ τίνος ρωσσικοΰ
συγγράμματος, έκδοθέντος περί τά τέλη τοΰ
1883 έν Πετρουπόλει, καί φέροντας τον τίτλον
" Ό αΰτοκράτωρ Βασίλειος ό Βουλγαροκτόνος.
Αποσπάσματα έκ τοϋ Χρονικού Ίαχία, τοΰ έξ
Αντιόχειας” (έκδ. ύπό τού βαρώνου Β. 'Ρόζεν).
I ήν έκ τοΰ ρωσσικοΰ μετάφρασιν τής έν λόγιο
περικοπής δφείλομεν είς τόν κάλαμον τής έν
Όδησσίρ δεσποινίδας Μαρίας Ί. 'Ροσσολύμου.
Δυο τινά ήσαν τά συμβάντα τά παρακινήσαντα τόν αύτοκράτορα Βασίλειον νά ζητήση
τήν προσέγγισιν καί τήν συμμαχίαν τοΰ ρώσσου
ήγεμόνος Βλαδιμίρου, άφ’ ενός μέν ή άλωσις
τής Χερσώνος παρά τών 'Ρώσσων, καί άφ’ ετέ
ρου ή κατάληψις τής Βερροίας παρά τών Βουλ
γάρων. Τά συμβάντα ταΰτα ελαβον χώραν πρό
τοΰ Απριλίου 989. Έκ τοΰ Άλ-Μακίν, ον άντέγραψεν ό Ίαχίας, αί "πύρινοι στήλαι (τό βό
ρειον σέλας) αί άναφανεΐσαι έν ούρανώ καί προαγγέλλουσαι τήν άλωσιν τής Χερσώνος έφάνησαν
πρδ τής 7 Απριλίου. Μετά τάς πυρίνους στήλας νέον παρετηρήθη ουράνιον φαινόμενον —
σημεϊον νέας καταστροφής — ό κομήτης. '0
κομήτης ούτος έφάνη τή 27 ’Ιουλίου τοΰ αύτοϋ
έτους καί διήρκεσεν έπί 20 ημέρας. 'Ο κομήτης
προανήγγειλε κατά τδν Λέοντα τόν Διάκονον
τδν καταστρεπτικόν σεισμόν τής 25 ’Οκτωβρίου.
Αρα δφείλομεν νά Οέσωμεν τά δύο προμνημονευθέντα σπουδαία συμβάντα μεταξύ τής 7 Απρι
λίου καί τής 27 Ιουλίου, ήτοι περί τά τέλη
Ιουνίου ώς έγγιστα. 'Ότι ή άλωσις τής Βερ
ροίας παρά τών Βουλγάρων είχε μεγίστην διά
τδν Βυζαντινόν αύτοκράτορα σημασίαν, είναι
εύεξήγητον, καθότι ήπείλει τάς κτήσεις αύτοϋ,
καί ήδύνατο νά όδηγήση μετ’ ού πολύ τόν ηγε
μόνα τών Βουλγάρων ύπδ τά τείχη αύτής τής
πρωτευούσης. Άλλά καί ή άλωσις τής Χερ
σώνος μεγάλως έπέδρασεν έπί τοϋ πνεύματος
τοΰ Βασιλείου, διότι τω έφανέρου έχθρδν επί
φοβου, σχεδόν είς τά πρόθυρα τοΰ κράτους του.
I αΰτα ήσαν τά αίτια τά παρακινήσαντα αύτόν
να έπισπεύση τήν συνομολόγησιν τής συνθήκης
μετά τοΰ ρώσσου ήγεμόνος. Μόλις συνωμολογήθη αυτή, άπέστειλεν ό Βλαδίμιρος, ήδη έν
έτει 988, επικουρικόν στρατόν είς Κωνσταντινούπολιν. "Ενεκα δέ τής συνδρομής ταύτης ό Βλα
δίμιρος έλαβε τήν ρητήν ύπόσχεσιν δτι ή έλληνίς ήγεμονόπαις ’Άννα θέλει δοθή αύτφ ώς
σύζυγος. Έν τούτοις δ ήμέτερος χρονογράφος
(Ίαχίας), ή μόνη μή ρωσσική πηγή ή άναφέρουσα τούτο, λέγει ρητώς δτι οί μητροπολΐται
καί οί έπίσκοποι οί βαπτίσαντες τδν ρώσσον ηγε
μόνα δέν άπεστάλησαν είς 'Ρωσσίαν άμέσως
μετά τήν συνομολόγησιν τής συνθήκης, άλλά
βραδύτερον. Τοΰτο φυσικώς φέρει ήμάς είς τήν
ύπόθεσιν, δτι οί κληρικοί μόνον έν έτει 989

ΕΣΙ ΙΕΡΟΣ.
μετέοησαν είς Ρωσσίαν, άφ’ ού ό Βλαδίμιρος
ρητώς έπέμενεν είς τήν έκτέλεσιν τοΰ δρου τού
του τής συνθήκης. Εϊχεν δμως καί ή έκτέλεσις
αυτή τάς δυσκολίας της, καί έν πρώτοι: ήτο
ή άρνησις τής Άννης νά συζευχθή «ηγεμόνα
ήμιβάρβαρον ήρχετο κατόπιν το δύσκολον τής
μεταβάσεως, μάλιστα έν καιροΐς πολεμικοΐς, καί
τέλος καί ή δυσχέρεια περί τήν έκλογήν τών
κληρικών καί τών άλλων προσώπων, ατινα ώφειλον νά συνοδεύσωσι τήν ήγεμονόπαιδα. Παρα
δεχόμενοι επομένως δτι ή άλωσις τής Χερσώνος
έγίνετο μεταξύ τής 7 ’Απριλίου καί τής 27 ’Ιου
λίου πρέπει νά ύποθέσωμεν δτι ή άναχώρησις
τής 'Άννης έλαβε χώραν μικρόν μετά ταΰτα,
καθότι ό αύτοκράτωρ ήναγκάσθη τρόπον τινά
είς τοΰτο.
Έκ πάντων τούτων καταφαίνεται δτι τδ
βάπτισμα τοΰ Βλαδιμίρου έξετελέσθη κατά τδ
φθινόπωρον τοΰ έτους 989, καί δτι ό ρώσσος
ήγεμών έβαπτίσθη παρ’ αύτών τών τήν ’Άνναν
συνοδευσάντων κληρικών. Είς τοΰτο συμφωνοΰσι πληρέστατα αί έλληνικαί πηγαί προς τδ
χρονικόν τοΰ Ίαχία, τοΰ άκμάσαντος έν ’Αντι
όχεια έν τοΐς έτεσι 1014—1015 καί πρδς τάς
μαρτυρίας άλλων συγχρόνων συγγραφέων, εξαι
ρέσει τών 'Ρώσσων, παρ’ οΐς προεξάρχει ή άφήγησις έπί παραδόσεων μάλλον ή έπί ιστορικών
γεγονότων στηριζομένη.
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λιεία άνευ πολλοΰ κόπου καί άνευ τοΰ έλαχίστου
κινδύνου.
Είς άπόδειξιν τής καταπληκτικής
άναπτύξεως, ήν έλαβεν ή σπογγαλιεία κατά τά
τελευταία ταΰτα έτη, άρκεϊ ν’ άναφέρωμεν, δτι
εν ω άλλοτε (ούχί πρδ πολλών έτών) τδ έκ. τής
αλιείας ταύτης έσοδον άνήρχετο μόλις είς 20
χιλ, φράγκων, σήμερον υπερβαίνει τά 2 εκατομ
μύρια. Μόνον οί σπογγαλιεΐς τής Αίγίνης έξάγουσι κατ’ έτος 240 χιλ. χιλιόγραμμα σπόγγων
διαφόρων ποτοιήτων, καί τά καθαρά κέρδη άνέρχονται είς 700 χιλ. φρ. έτησίως. Οί σπόγγοι,
πριν ή παραδοθώσιν είς τδ έμπόριον, υποβάλλον
ται είς ποικίλους καθαρισμούς, καί πρώτον μέν
πλύνονται έντδς άφθονου ύδατος, δπως άπαλλαγώσι τής έν αύτοΐς άμμου καί τών οργανικών
ούσιών, είτα δέ έμβάπτονται είς χλωρυδρικδν
όξύ, καί τέλος λευκαίνονται διά χλωρίου. Έν
τοΐς σήμερον έν τοΐς κουρείοις καί κομμωτικοΐς
καταστήμασι τής Εύρώπης πωλουμένοις σπόγγοις
δεν είναι δυνατόν ν’ άναγνωρισθώσι τά φαιόχροα,
δυσειδή καί άμορφα προϊόντα τοΰ πυθμένας τής
θαλάσσης. ΊΙ χημεία εύρε τρόπον νά παράσχη
και εις τους δυσειδείς τούτους όγκους μορφήν
κομψήν καί δψιν εύχάριστον.
II ήμετέρα εικών παριστα σκηνήν σπογγαλι
είας έν τή ώραία τής Μεσογείου παραλία.

Η ΘΗΡΑ.
(Μετά είκόνος, βρα σελ. 285.)

Η ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ.
(Μετά είκόνος, δ;,α σελ. 284.)

Κλάδος βιομηχανίας ήτις δικαιούται νά καλήται Ελληνική, είναι ή άλιεία τών σπόγγων,
τοΰ άπαραιτήτου άντικειμένου έν πάση οικο
γένεια. ΊΙ σπογγαλιεία έκτελεΐται κατά τά
παράλια τής Μικράς ’Ασίας καί έν Έλλάδι
ιδίως έν Αίγίνη· οί σπογγαλιεΐς είναι ώς έπί
τό πλεΐστον "Ελληνες, άνδρες ρωμαλέοι, οιτινες
νηπιόθεν γεγυμνασμένοι είς τήν έπίπονον ταύτην
τ®Ζν’θν» παρέσχον αύτή βαθμηδόν μεγάλην άνάπτυξιν. ’Αρκεί ν’ άναφέρωμεν τούς Καλυμνίους,
τούς Συμαίους, τούς Αίγινήτας, ών οί σπόγγοι
πωλοΰνται είς τά πέρατα τής οικουμένης. Άνδρες λιτοί είς άκρον, καί καλώς γνωρίζοντες τό
είδος τοΰ έμπορίου των οί Καλύμνιοι ιδίως μεταβαίνουσιν είς 'Ρωσσίαν, είς Γερμανίαν, ’Αγ
γλίαν καί ’Αμερικήν, δπως πωλήσωσι τά προϊ
όντα τής αλιείας των, σπόγγους διαφόρων δια
στάσεων καί διαφόρων ποιοτήτων, άπδ τοΰ χον
δρού σπόγγου, τοΰ έν τοΐς μαγειρείοις καί τοΐς
ιπποστασίοις χρησιμεύοντος μέχρι τοΰ λεπτού
και λευκού σπόγγου, τοΰ κοσμοΰντος τήν κομ
μωτικήν τράπεζαν τής αβροδίαιτου Κυρίας.
Ή σπογγαλιεία είναι άρχαιοτάτη έν Έλλάδι
τ£7?·θι "εραστία δμως ύπήρξεν ή άνάπτυξις αύ
τής κατα τα τελευταία ιδίως έτη, δτε έβελτιώθησαν τά μέσα τής έκτελέσεως. Άλλοτε αί
λέμβοι ήσαν μικραί καί οί σπογγαλιεΐς ήσαν
ούτως είπειν σπογγο-κολυμβηταί (ώς όνομάζει
αύτούς ό. Λυκούργος), κατερχόμενοι μέχρι τοΰ
πυθμένας τής θαλάσσης, δπου έν διαστήματι δύο
ή τό πολύ τριών λεπτών τής ώρας ήρπαζον
άτάκτως καί άνευ συστήματος τούς πρό αύτών
εύρισκομένους σπόγγους · σήμερον δμως γίνεται
χρήσις βυθιστικών μηχανών, δι’ ών καθίσταται
εύκολος ή διαμονή έντδς τοΰ ΰδατος έπί ώρας
ολοκλήρους καί ώς έκ τούτου καί ή τακτική καί
συστηματική τών σπόγγων διαλογή. Οί Έλληνης φύσει φίλοι πάσης προόδου, ταχέως έννόησαν τδ πρακτικόν τών τοιούτων μηχανών καί
σήμερον μόνον έν Έλλάδι 50 βυθιστικαί μηχαναί
είναι έν ένεργεία, δι’ ών έκτελεΐται ή σπογγα

'0 χειμών είναι ή καταλλητοτέρα πρδς Θήραν
εποχή· ή θήρα είναι ή άρεστή διασκέδασις τών
άνθρώπων πάσης τάξεως καί πάσης ηλικίας.
Από του έξ έπαγγέλματος κυνηγού, δστις έκ
τών προϊόντων τής Θήρας πορίζεται τά πρδς τό
ζήν αναγκαία μέχρι τοΰ πλουσίου εύπατρίδου
καί τοΰ βασιλέως καί αύτοκράτορος, δλαι αί
τάξεις τής κοινωνίας αντιπροσωπεύονται. Ώς
εκ τουτου καί τά θύματα τής γενικής ταύτης
διασκεδάσεως είναι άπειροπληθή. Κυρίως δμως
έν χειμώνι ή Θήρα έλάφων καί δορκάδων πολλάς
παρεχει περιπετείας καί είς αύτήν ιδίως έπιδιοονται οί άριστοκράται έν τή βορείω Εύρώπη,
έχοντες τήν φιλοτιμίαν τις νά κάμη περισσότερα
θύματα. Βεβαίως ή τοιαύτη μανία τών άνθρώ.πων δέν εύχαριστεΐ πολύ τάς έλάφους καί τάς
δορκάδας, τούς λαγωούς καί τά πτηνά- άλλ’
άφ ού άπαξ ό άνθρωπος έτάχθη παρά τής φύσεως κύριος αυτών αύθαίρετος, δφείλουσι καί
ταΰτα νά ύποκύπτωσι καί νά δέχωνται τήν μοί
ραν αύτών.

ΠΕΡΙΠΛΟΚΟΣ ΥΠΟΘΕΣΙΣ.
1’πό Ερρίκου Conscience.
(Συνέχεια.)

VI.
Ημέρας τινάς μετά ταΰτα λίαν πρωΐ ή
Καικηλία κατεγίνετο ένδύουσα τάς δύο μικροτέρας
άδελφάς της καί τήν εργασίαν ταύτην έξετέλει
τοσούτον κατεσπευσμένως ώστε ή μήτηρ της,
καθημένη έν τιρ δωματίιρ, τήν έπέπληττε λέγουσα·
— Πόσον άπότομα μεταχειρίζεσαι τά παιδία,
Καικηλία! "Εχεις δά δλον τόν καιρόν νά τά έν
δυσης. σηκόνεσαι πριν φέξη, τρέχεις είς τοΰ
Κούτερμαν, επιστρέφεις πάλιν καί μόλις είσαι
εδώ δύο λεπτά τής ώρας καί άμέσως πάλιν
θέλεις νά τρέξης έκεϊ . . .
— ’Έχεις δίκαιον, μητέρα, άπήντησεν ή Καικηλία· ή πτωχή ή Κούτερμαν είναι τώρα μόνη
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μέ τήν υπηρέτριαν καί ποτέ δέν θά ήμπορέσω
νά τήν παρηγορήσω είς τήν λύπην της. Καί
νά μή τήν βοηθήσω είς τάς έργασίας της; Συλ
λογίσου, μητέρα, αν ήσο είς τήν θέσιν της . . .
— Μήν είσαι υπερβολική, Καικηλία. ΊΙ
εργασία πρέπει όπωςδήποτε νά γείνη . . . ’Αλλ’
άς ήναι. Πώς είναι τώρα ή Κούτερμαν;
— Καλλίτερα, πολύ καλλίτερα· κατ’ άρχάς
δέν έκαανε άλλο παρά νά κλαίη ■ άλλ’ ό Κάρολος
καί έγώ κατωρθώσαμεν νά τής δώσωμεν δλίγον
θάρρος ■ είναι άκόμη πολύ αδύνατος, άλλά τούλάχιστον δεν κλαίει τόσον πολύ.
— Ελπίζει λοιπόν δτι οί δύο Κούτερμαν
θ’ άθωωθοΰν;
— Αύτδ έλπίζομεν δλοι· καί σύ, μητέρα,
δέν είναι ουτω;
Ή γραΐα Ί’όζενς έσήκωσε τούς ώμους της.
— Βέβαια, είπε, τό εύχομαι καί έγώ. Γούτο
είναι φυσικόν άλλά νά έλπίσω; ... Οί δύο
Κούτερμαν έσυραν τάς μαχαίρας των καί έφόνευσαν τόν Μάρκον. Ή θέσις των είναι δεινή,
έπειδή ό κ. άνακριτής θά μεταχειρισθή δλα τά
υ.έσα ώστε νά καταδικασθοΰν, καί ό κ. ανακρι
τής, τό γνωρίζεις, έχει γλώσσαν φαρμακερήν.
— Ναί, μητέρα- άλλ’ ό δικηγόρος ΓΙίπερς,
ό όποιος έρχεται άπδ τάς Βρυξέλλας, είναι
γνωστός διά τήν εύγλωττίαν του καί θά τούς
ύπερασπισθή καλά.
— Πώς; Κατώρθωσεν ή Κούτερμαν
δικηγόρον άπδ τάς Βρυξέλλας; Αύτδ
κοστίση πολύ· Θά τήν καταστρέψη.
— ’Όχι, μητέρα· ό δικηγόρος δέν θά έχη
πολλάς άπαιτήσεις. Ό Κάρολος ύπήγεν είς
Βρυξέλλας νά. τδν εύρη, καί αύριον θά έλθη ό
δικηγόρος είς τδ Δβόρπ νά λάβη δλας τάς πλη
ροφορίας καί νά συζητήση μαζύ μας τά μέσα
τής δπερασπίσεως . . . Τώρα ένδύθητε, παιδίαπηγαίνετε νά παίξετε είς τδν κήπον.
— Ό Κάρολος είναι καλός νέος, εΐπεν ή
Ρόζενς άφ’ ού άνεχώρησαν αί μικραί, τρέχει
παντού νά όμιλήση διά τούς δύο Κούτερμαν.
Ό δικαστής Βέρ·τενς μάς είπε χθές δτι μίαν
δλην ώραν ήτο είς αύτόν καί έπροσπάθησε νά
τού παραστήση τήν άθφότητα τών Κούτερμαν.
— Ό θεός νά τδν άνταμείψη διά τήν εύγένειαν αύτοϋ καί τήν φιλίαν! εΐπεν ή Καικηλία.
Κατώρθωσε μάλιστα νά λάβη άπδ τδν κ. είσαγγελέα τήν άδειαν, οί δύο ύπόδικοι νά λαμβάνωσι
τήν τροφήν άπδ τήν οικίαν των.
— Ουτω τούλάχιστον ή Κούτερμαν Οά βλέπη
τδν άνδρα της καί τδν υιόν της.
— θΖι> Ρ·η"έρα· είναι αύστηρά έμποδισμένον
νά τούς ίδη τις· δ δεσμοφύλαξ λαμβάνει τήν
τροφήν, τήν οποίαν φέρει ή ύπηρέτρια. Χθές
τδ εσπέρας ή υπηρέτρια δέν ήδυνήθη νά μάθη
άλλο τι, είμή δτι καί ό Ούρβανδς καί ό πατήρ
του είναι καλά είς τήν υγείαν των καί μάς
παρακαλοΰν νά έχωμεν πεποίθησιν. νΕγειναν
πολλαί ενέργεια·., ώστε ή Κούτερμαν νά ίδη τούς
δύο φυλακισμένους· ό κ. είσαγγελεύς θά έδιδε
τήν άδειαν πρδς τοΰτο, έπειδή έχει καλήν καρ
δίαν· άλλ’ ό ανακριτής έναντιόνεται είς τοΰτο.
— Ό άνακριτής είναι θυμωμένος, Καικηλία,
διότι ό θωμάς Κούτερμαν καί ό υιός του επι
μένουν νά κατηγορώσιν εαυτούς. Έν τούτοις
δμως είς μόνος κατέφερε τήν πληγήν.
— Φανερόν τοΰτο.
— Καί νομίζεις, Καικηλία, δτι ό γέρων
έκτύπησε; Πολλοί ύποθέτουν, καθώς καί ό ανα
κριτής, δτι ό Ούρβανδς είναι ό φονεύς.
— Ναί, ό άνακριτής θέλει νά έκδικηθή τδν
Ούρβανόν, καί θά κάμη τδν κόσμον άνω κάτω
διά νά τδν άποδείξη ένοχον· άλλά δέν θά τό
κατορθώση. Ό φόνος τοΰ δυστυχούς Βλάση θά
ηναι ή άπόδειξις δτι έπετέθησαν κατά τών Κού
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τερμαν μέ κακόν σκοπόν. Καί οί δύο 6’ άθωωθούν.
Ό ανακριτής δμως επιμένει δτι οί Κου
τερμαν έκρυψαν τδν υπηρέτην των, καί φαίνεται
δτι έχει δίκαιον, επειδή έξέτασαν δλα τά δάση
καί δλα τά μέρη καί έν τοσούτφ τδ σώμα τοΰ
Βλάση δέν εύρέθη πουθενά.
— Τις ήξεύρει πού τδ έκρυψαν οί δολοφόνοι·
άλλά έπί τέλους θά εύρεθή.
- Μή πως ό Ούρβανδς θέλει νά κηρυχθή
ένοχος διά ν’ άπαλλάξη τδν πατέρα του: ’Έχει
δμως άδικον, έπειδή πολύ φοβούμαι, Καικηλία,
δτι ήμποροΰν νά καταδικασθοΰν καί οί δύο. Λύτή
θά ήτο μεγάλη ανοησία τοΰ Ούρβανοΰ, άν καί
ό σκοπός του ήναι καλός.
— Ήξεύρεις, μητέρα, τί λέγει ό Κάρολος;
Ό Κάρολος υποθέτει δτι ό Ούρβανδς προσπαθεί
νά δυσκολεύση τήν άνάκρισιν έως δτου φθάση
ό βαρώνος, ό όποιος περιμένεται κατ’ αύτάς.
!Ώ! άν δ βαρώνος ήτο έδώ, δέν θά έφοβούμεθα
τδν άνακριτήν θά έπήγαινα μόνη μου πρδς αύτόν
καί θά τώ διηγούμην τά διατρέξαντα είλικρινώς.
— Σύ; Σύ θά έτόλμας νά όμιλήσης είς τδν
βαρώνον υπέρ τοΰ Ούρβανοΰ;
— Καί διατί όχι; Ό βαρώνος μέ γνωρίζει
πρδ πολλοΰ . . . Θά τοΰ άποδείξω δτι ό άνακριτής δσα κάμνει τά κάμνει άπδ μίσος καί
έκδίκησιν.
— Τί νά σέ είπώ, κόρη μου: εΐπεν ή μήτηρ
μετά τινας στιγμάς· νομίζω δτι δέν κάμνεις
φρόνιμα. Καλόν είναι νά έχη τις γενναία αίσθή
ματα, άλλά δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν δτι ή
ζωή δέν θά τελειώση αύριον, καί δτι πρέπει νά
έχωμεν ύπ’ δψιν τδ μέλλον. Σύ ελπίζεις δτι
ό Ούρβανδς θ’ άθωωθή· έν τοσούτιρ πολλοί άν
θρωποι τδ αμφιβάλλουν.
— Φίλοι τοΰ άνακριτοΰ βεβαίως, αυτοί είναι
δμως όλίγοι.
— "Ολα είναι δυνατά, κόρη μου. Ύπόθεσε,
δτι ό Ούρβανδς καταδικάζεται· έννοεΐς δτι τότε
δέν δύνασαι νά τδν ύπανδρευθής διότι ή ποινή
τοΰ φόνου είναι . . .
— ’Ώ! μητέρα, τήν διέκοψεν ή νεάνις· πρός
τί μέ λυπείς τόσον πολύ; Είχα τόσην πεποίθησιν, καί σύ ζητείς νά μέ άφαιρέσης κάθε
έλπίδα.
— Πρέπει νά άκούσης τήν άλήθειαν, Καικηλία. Έγώ έχω πολλά τέκνα, έχω κόρας, αί
δποϊαι πρέπει νά. ύπανδρευθοΰν, καί πρώτη σύ.
"Αν δέν ήσαι φρόνιμη καί ό Ούρβανδς καταδικασθή, πώς θέλεις τότε άλλοι νέοι νά σέ ζητή
σουν;
— Μητέρα! Μητέρα! άνέκραξεν ή κόρη.
Πώς μέ λέγεις τοιούτους λόγους, έν ω δ Ούρ
βανδς αθώος κλαίει καί δδύρεται είς τήν φυλα
κήν; Αύτόν μόνον άγαπώ, καί άν δέν ύπανδρευθώ
αύτόν, δέν θά ύπανδρευθώ κανένα άλλον είς τδν
κόσμον.
Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν είσήλθεν ό Κάρολος.
— Φέρω καλάς ειδήσεις, εΐπεν εισερχόμενος.
Χθές τδ εσπέρας εφθασε ό βαρώνος.
— ’Αλήθεια; εΐπεν ή Καικηλία. Σήμερον
άκόμη ήμποροΰμεν νά παρηγορήσωμεν τούς φυλα
κισμένους.
— Τήν νύκτα λοιπόν έφθασεν ό βαρώνος;
ήρώτησεν ή Ί’όζενς.
— Τίτο περασμένη ή δεκάτη ώρα· δλοι
έκοιμώντο καί κανείς δέν έμαθε τδ φθάσιμον.
Σήμερον τδ πρωΐ ή είδησις διεδόθη είς τδ
χωρίον.
— Ά! πόσον θά χαρή ή μήτηρ Κούτερμαν!
"Ας τρέξωμεν, Κάρολε, νά τής δώσωμεν τήν
καλήν είοησιν.
— Τήν ήξεύρει πλέον, άπήντησεν ό νέος, διότι
πρώτον έπήγα έκεϊ καί τής τήν εΐπα. ’Έχλαυσεν
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άπδ χαράν καί μ’ έστειλε νά σέ φωνάξω, Καικηλία.
— ’Έρχομαι, Κάρολε, έρχομαι. Στάσου δμως
νά φορέσω τά καλά μου ένδύματα.
— Καί διατί, Καικηλία; ήρώτησεν ή μήτηρ.
— Διά νά υπάγω είς τδν βαρώνον. Ίσως
ευρίσκεις τοΰτο άνόητον, άλλ’ ή συνείδησίς μου
μέ λέγει δτι πρέπει νά τδ κάμω, καί θά τδ
κάμω. Κρέμαται ίσως ή ζωή τοΰ Ούρβανοΰ,
κρέμαται ή εύτυχία τής ζωής μου, καί θα δι
στάσω; "Οχι, δχι, ούτε μίαν στιγμήν!
Έν ροπή
εν ένδυθή καί άνεχώρησε μετά
είς τήν οικίαν τοΰ
Κούτερμαν, δπου εύρε τήν δυστυχή μητέρα καί
σύζυγον, ώχραν 'μέν άλλ’ έχουσαν έν τοΐς ΰφθαλμοΐς ζωηρώς άποτετυπωμένην τήν χαράν καί τήν
έλπίδα.
— Μή κοπιάζεις, τή εΐπεν ό Κάρολος· άφ’
ου πρόκειται νά μεταβής μέ τήν Καικηλίαν είς
τδ παλάτιον, κάθησε δλίγον.
— Τί; ήρώτησεν ή νεάνις· θέλεις νά έλθης
καί σύ μαζύ μου νά. ίδής τδν βαρώνον;
— Βεβαιότατα. 'Η καλή είδησις μ’ έδωσε
πάλιν δλας μου τάς δυνάμεις.
— Τόσφ καλλίτερον· ποιος δέν θά ήκουε μ’
ένδιαφέρον καί μέ σέβας μίαν μητέρα, παρακαλοΰσαν διά τδν υιόν της: Κ’ έκτος τούτου ό
βαρώνος σέ γνωρίζει . . .
— Τερέζα, εΐπεν ό Κάρολος πρδς τήν ύπηρέτριαν, ήτις ήτοιμάζετο νά. κομίση τήν τροφήν
είς τούς έν τή φυλακή· προσπάθησε νά μάθης
άν ό βαρώνος έσηκώθη.
— Θά τδ μάθω εύκολα άπδ τδν κυνηγόν,
τδν όποιον γνωρίζω.
Καθ’ ήν στιγμήν ή ύπηρέτρια έξήρχετο τής
θύρας ή Καικηλία κρυφίως έθεσέ τι έν τώ κάνι
στρο» τών τροφών.
— Καικηλία, κόρη μου, εΐπεν ή μήτηρ μετ’
άνησυχίας, τί έβαλες είς τδ κάνιστρον; Ήξεύρεις
δτι τδ κάνιστρον έξετάζεται πάντοτε μέ πολλήν
προσοχήν καί άν εύρεθή τι έκτος τών φαγη
τών, θά μάς εμποδίσουν νά στέλλωμεν καί αύτά.
— Τί έκρυψα είς τδ κάνιστρον; 'Έν γράμμα
διά τδν Ούρβανόν.
— 'Έν γράμμα: Θεέ μου!
— Οποία απερισκεψία! εΐπεν ό Κάρολος.
Καί τί λέγει τδ γράμμα τοΰτο:
— Μόνον τάς λέξεις ταύτας. "Φίλτατε
Ούρβανέ, έχε θάρρος, ή Καικηλία σ’ ενθυμείται
καί λυπεΐται δτι δέν ήμπορεΐ νά καλλιτερεύση
τήν θέσιν σου!”
— Άλλ’ οί φύλακες θά εδρουν τδ γράμμα!
εΐπεν ή γραΐα.
— Ναί, άλλά δέν ήμποροΰν νά τδ άναγνώσουν,
άπήντησεν ή Καικηλία· είναι γραμμένον είς
γλώσσαν, τήν οποίαν δέν έννοεΐ άλλος είμή ό
Ούρβανδς καί ό πατήρ του.
— Καικηλία, εΐπεν ό Κάρολος· σ’ ένόμιζα
φρονιμωτέραν· δ,τι έκαμες είναι άπερίσκεπτον·
τρέχω νά προφθάσω τήν υπηρέτριαν.
— Ά! εΐπεν ή κόρη γελώσα· σάς έγέλασα
καί τούς δύο, ήξεύρετε δτι έχομεν είς τδν κή
πον μας άχλάδια μεγάλα καί ώραιότατα. "Εθεσα
δύο άχλάδια είς τδ κάνιστρον. Ό Ούρβανδς τά
γνωρίζει- δέν θα έννοήση λοιπόν ποιος τοΰ τά
στέλλει καί δέν Οά άναγνώση χωρίς γράμμα τί
θέλει νά τοΰ είπή ή καρδία μου:
— Καλή ιδέα αύτή! εΐπεν ό Κάρολος.
— Δέν είμεθα είς θέσιν νά χορατεύωμεν!
εΐπεν αύστηρώς ή μήτηρ.
— Συγχώρησέ με, μητέρα- άλλά τόσον καιρόν
κλαίομεν καί θρηνοΰμεν! Τδ φθάσιμον τοΰ βα
ρώνου μέ προξενεί τόσην χαράν, ώστε μ’ έρχεται
νά τραγουδήσω καί νά χορεύσω . . . Είδες δτι
έφόρεσα τά καλλίτερά μου•‘έπειδή θά μέ συνο-
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δεύσης προσπάθησε καί σύ νά στολισθής όλίγον.
— θά βάλλω άλλην σκούφιαν και άλλο
μανδήλιον.
— Είναι άκόμη ένωρίς, ειπεν ό Κάρολος. Ό
βαρώνος σήμερον θά έξυπνήση αργότερα, διότι
θά ήναι κοπιασμένος άπό τό ταξείδιον. *Ω! μέ
αύτούς τους μεγάλους κυρίους χρειάζεται προ
σοχή, νά μή τους ζαλίζη τις είς ώρας απρεπείς.
Είναι μόλις οκτώ ή ώρα. "Ας περιμείνωμεν
τήν έπιστροφήν τής ύπηρετρίας· αύτή θά μάς
ειπη άν δ βαρώνος έσηκώθη. "Ας ίδωμεν, Και-
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αύτήν ομολογίαν, επειδή ό κ. ανακριτής διατεί
νεται, καί κατά τοΰτο δεν έχει εντελώς άδικον,
οτι οί Κούτερμαν ευρον αυτό τδ μέσον διά νά
περιπλέξουν τήν ΰπόθεσιν καί νά άπατήσουν τήν
δικαιοσύνην. Ό βαρώνος είναι ώς πρδς τοΰτο
πολύ παράξενος · (ίέλει νά φέρωνται μέ σέβας
πρδς τήν δικαιοσύνην, καί φόβος είναι, μή αύτή
ή περίστασις τον διαθέση κακώς, καί άφ’ ετέρου
αύτή άναγκάζει καί τδν εισαγγελέα νά κάμη ο,τι
θέλει ό άνακριτής.
— Πώς; 'ό είσαγγελεύς είναι ενάντιος μας;
Αύτός ό τόσον δίκαιος; άλλά είναι καί χαρα-

[Άρ. 66.

15 27 Ιανουάριου 1884.

Έννόησα πολύ καλά τον σκοπόν καί τοΰ Κού
τερμαν καί τοΰ Ούρβανοΰ, άλλά . . .
Αίφνης ώρμησεν είς τδ δωμάτιον ή υπηρέ
τρια, ήτις έπεσεν έπί έδρας μέ τήν έκφρασιν
τής μεγαλειτέρας άπελπισίας.
— θεέ μου! θεέ μου! έφώναζε . . . Άφήσατέ με νά κλαύσω! Φριχτόν! Φριχτόν!
— Τί έγεινεν; ήρώτησεν ή Καικηλία ώχριώσα. Λέγε, Τερέζα, τί συμβαίνει; Ό Ούρ
βανός ; . . .
— νΟχι, όχι ό Ούρβανός! άπήντησεν ή ύπηρέτρια.

Άρ. 66.

15|27 ’Ιανουάριου 1884.]

στυχή! Ήτο τόσον καλός! Τόσον πρόθυμος!
Τί δυστυχία!
Ή Κούτερμαν καί ή Καικηλία, καίτοι εις
άκρον συγκεκινημέναι, έπροσπάθουν νά παρηγορήσωσι τήν υπηρέτριαν. Ό δέ Κάρολος είπε
μετ’ δλίγας στιγμάς·
— Ό θεός νά τδν άναπαύση! Δέν δυνάμεθα
πλέον ν’ άμφιβάλλωμεν διά τδν θάνατόν του.
"Ας εύχαριστήσωμεν τδν θεόν, δτι μας δίδει
τώρα άπόδειξιν τοΰ εγκλήματος. Οί μάρτυρες
λέγουν δτι κανείς άπ’ αύτούς δέν έκτύπησε μέ
τήν ράβδον. ‘Ο Μάρκος λοιπόν είναι ό φονεύσας
τδν πτωχόν ύπηρέτην. Αύτό άρκεΐ ν’ άποδείξη
δτι ή ζωή τοΰ Ούρβανοΰ καί τοΰ πατρός του
έκινδύνευε, καί δτι είχον τδ δικαίωμα νά ύπε-

κτήρος άδυνάτου, καθώς δλοι οί καλοί άνθρωποι.
Ό άνακριτής τοΰ παρέστησεν δτι αύτός δ τρόπος
τοΰ Ούρβανοΰ καί τοΰ πατρός του είναι μεγάλη
προσβολή κατά τής δικαιοσύνης, προσβολή, ήτις,
καί άσχέτως πρδς τδν φόνον τοΰ Μάρκου, πρέπει
αύστηρώς νά τιμωρηθή. Τώρα δτε έπέστρεψεν
δ βαρώνος, πρέπει κάθε άμφιβολία νά παύση.
Διά τοΰτο, κατά τήν γνώμην μου, πρέπει πρώτον
νά ζητήσης τήν άδειαν νά Ιδης τούς φυλακι
σμένους. Έάν τήν λάβης, προσπάθησε νά παραστήσης είς τδν Ούρβανόν καί είς τδν πατέρα
του τήν άνάγκην νά κάμουν ειλικρινή έξομολόγησιν. Άφ’ ού δέ μάθης, ποιος είναι ό κτυ
πήσας, νά Ιδης τον βαρώνον καί νά τοΰ τδ είπής.
Ό βαρώνος θά σ’ εύχαριστήση διά τοΰτο, καθώς
καί δ είσαγγελεύς, διότι θά τούς έκβάλης άπδ
μεγάλην σύγχυσιν. Καί δ δικηγόρος άπδ τάς
Βρυξέλλας είναι γνώμης, δτι πολύ ποοτιμότερον
θά ήτο νά ύπερασπισθή τις ένα μόνον κατηγο
ρούμενον. Ή δικαιοσύνη δέν γνωρίζει ούτε γεν
ναιότητα ούτε ύϊκήν άγάπην, άλλά ζητεί τήν
άλήθειαν καί τιμωρεί όποιονδήποτε θελήση νά
τήν παραμόρφωση, άδιάφορον διά ποιαν αιτίαν.

γάλης πύλης τοΰ μεγάρου καί άμα ίδών αύτάς
ειπεν ·
— Ή Τερέζα μέ ειδοποίησε δτι θά έλθετε·
ώμίλησα τον θαλαμηπόλον· άκολουθήσατέ με!
Διέβησαν τήν αυλήν καί είσήλθον είς τδ μέγαρον. θαλαμηπόλος, πλούσιον φορών στολήν,
είσήγαγε τάς δύο γυναίκας είς δωμάτιον.
— Περιμείνατε έδώ, ταΐς ειπεν· ό κ. άνακριτής όμιλεΐ μέ τδν βαρώνον.
Καί άνεχώρησε πάλιν.
— Ό κ. άνακριτής έδώ; έψιθόρισεν ή Καικηλία. Διατί άργήσαμεν τόσον πολύ. Ή καρδία μου μ’ έλεγεν δτι έπρεπε νά εΐμεθα έδώ
πρδ τοΰ έχθροΰ μας.
— Τί θά είπή ό κ. άνακριτής είς τδν βα-
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βαρδς τήν δψιν καί τδ βλέμμα έχον διαπερα
στικόν. Πολυτελώς ένδεδυμένος καί τδ ξίφος
φορών ένέπνεεν έν τή ύπερηφάνορ αύτοΰ παραστάσει τδ σέβας είς πάντας τούς έμφανιζομένους
ένώπιόν του. Βαθεΐαν επομένως ένεποίησεν είς
τάς δύο γυναίκας έντύπωσιν· έτρεμαν άμφότεραι
καί σχεδόν δέν έτόλμων νά προχωρήσωσι, διότι
έννόουν δτι δ βαρώνος ήτο είς άκρον ώργισμένος·
ή ψυχρά καί αύστηρά τοΰ προσώπου του έκφρασις πάσαν ταΐς άφήρει έλπίδα εύμενοΰς υπο
δοχής. 'Ο βαρώνος έδειξεν είς αύτάς δύο κα
θίσματα έμπροσθεν τοΰ γραφείου του καί είπε·
— Καθήσατε! . . . Έρχεσθε νά μέ δμιλήσητε ύπέρ εκείνων, οί όποιοι δι’ ένδς φόνου
έκηλίδωσαν τδ έδαφος τοΰ κτήματός μου; ”Ω!

Η «ΗΡΑ.

Η ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ.

κηλία, τί θά είπής είς τδν βαρώνον, έπειδή βέ
βαια σύ θά όμιλήσης.
— Τοΰτο είναι άπλούστατον, άπήντησεν ή
κόρη · θά τοΰ διηγηθώ πώς συνέβη τδ δυστύχημα
και θα τοΰ εξηγήσω τήν αιτίαν τοΰ μίσους τοΰ
άνακριτοΰ κατά τοΰ Ούρβανοΰ.
— Κατ’ έμέ, Καικηλία, τδ σχέδιον τοΰτο
δέν άξίζει, ειπεν δ Κάρολος. Ή πρώτη μας
ιδέα ήτο, άμα έπέστρεφεν δ βαρώνος, νά τοΰ
ζητήσωμεν τήν άδειαν διά τήν κυρίαν Κούτερ
μαν νά ϊδή τούς φυλακισμένους καί διά σέ νά τήν
συνοδεύσης. Νομίζω δτι θά ήναι καλλίτερα νά
μείνωμεν είς αύτήν τήν ιδέαν, έπειδή άν λάβετε
τήν άδειαν νά είσέλθετε είς τήν φυλακήν, αί
προτροπαί σας ίσως παρακινήσουν τδν Ούρβανόν
νά δμολογήση δτι αύτδς δέν έκτύπησε μέ τδ
μαχαίρι.
— Καί τότε δ πτωχός μου ό σύζυγος θά μείνη
μόνος εις τήν φυλακήν! ειπεν άναστενάζουσα ή
γραία.
— Καλλίτερα ένας παρά δύο, παρετήρησεν
δ Κάρολος. Δέν ύπάρχει καμμία άμφιβολία,
δτι δ βαρώνος θά θυμώση πολύ διά τήν διπλήν
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— ‘0 σύζυγός μου; ήρώτησεν ή γραία.
— θΖι> θΧι & κύριος!
— Λοιπόν τί συνέβη;
— Ό δυστυχής ό Βλάσης! Ποιος τδ έπερίμενε; Φριχτόν! Φρικτόν!
— Τί έμαθες διά τδν Βλάσην; Λέγε λοιπόν!
— Άπέθανε! ... Οί κακούργοι τδν έφόνευσαν. νΩ! τδν δυστυχή! Δέν ήξιζε τοιοΰτον
τέλος.

— Εύρέθη τδ πτώμά του; ήρώτησεν δ Κά
ρολος.
/
— ”Οχι, άπήντησεν ή Τερέζα κλαίουσα·
άλλ’ άδιάφορον είναι βέβαιον δτι τδν έφόνευσαν...
Εύρέθη ό σκούφος του αίματωμένος δλος.
— Πού;

— Είς τδ δάσος.
— Καί είσαι βεβαία περί τούτου;
— Είδα τδν αίματωμένον σκούφον ... *Ω!
τδν δυστυχή Βλάσην!
— Καί πού τδν είδες;
— Τδν εϊχεν εύρει δ δασοφύλαξ καί τόν
έφερεν είς τδν κ. εισαγγελέα... νΩ! τδν δυ-

ρασπισθοΰν δι’ βλων τών μέσων . . . Άλλ’
ήμεΐς λησμονοΰμεν τούς φυλακισμένους μας.
Έμαθες, Τερέζα, αν δ βαρώνος έξύπνησεν;
— '0 κυνηγός του μέ ειπεν δτι πρδ μιας
ώρας κατέβη είς τδ γραφεΐόν του . . . έπρόσθεσε
μάλιστα να σάς είπώ νά υπάγετε τδ ταχύτερον
είς τδ παλάτιον, διότι μετ’ δλίγον δ βαρώνος
θά δεχθή πολλάς έπισκέψεις καί δέν θά έχη
άρκετδν καιρόν. Ό κυνηγός μέ ύπεσχέθη νά
όμιλήση είς τδν θαλαμηπόλον, δ όποιος θά
προσπαθήση νά σάς είσάξη.
— Ύπάγωμεν λοιπόν, ειπεν ή Καικηλία,
καί μή χάνωμεν ούτε μίαν στιγμήν.
Και αί δύο γυναίκες έξήλθον τής οικίας καί
έσπευσαν, δσον τοΰτο ταΐς ήτο δυνατόν, πρδς
τδ παλάτιον, τδ όποιον ύψοΰτο έπί τοΰ λόφου
πέραν τοΰ £ύακος. Σφοδρώς έπαλλεν ή καρδία
των δτε έπλησίασαν πρδς τό άρχαΐον έκεΐνο καί
σκυθρωπόν οικοδόμημα, είς τά υπόγεια τοΰ
όποιου ήσαν έγκαθειργμένα τά προσφιλέστερα αύταΐς έπί τής γής οντα· δέν ώμίλουν δέ, φοβού
μενοι μή καταλάβη αύτάς ή συγκίνησις.
'0 κυνηγός τοΰ βαρώνου ΐστατο πρό τής με-

ρώνον; ειπεν ή γραία· βέβαια θά καταγγείλη
τόν άνδρα μου καί τόν υιόν μου.
— Καί θά έρεθίση ουτω τόν βαρώνον έναντίον μας!
— "Ω! εΐμεθα πολύ δυστυχείς! είπε στενάζουσα ή γραία.
Ό θαλαμηπόλος είσελθών ταΐς ειπεν δτι δ
βαρώνος έπιτρέπει είς αύτάς νά παρουσιασθώσιν
ένώπιόν του. 'Οδηγούμενοι ύπδ τοΰ υπηρέτου
διήλθον εύρύν προθάλαμον, έν ω άπήντησαν τόν
άνακριτήν, δστις έρριψε πρδς αύτάς βλέμμα σαρ
καστικόν άμα καί θριαμβευτικόν. Αύται δέ,
τρέμουσαι έκ τής Ανησυχίας, έκυψαν τήν κε
φαλήν έν εΐδει χαιρετισμού, καί διήλθον έν
σιωπή. Εις τήν άκραν τοΰ προθαλάμου θύρα
άνοικτή έπέτρεψεν είς αύτάς νά ΐδωσιν αίθουσαν
πλουσίως διεσκευασμένην.
— Μητέρα, ύψωσε τήν κεφαλήν σου καί μή
τρέμεις· Ιδού ό βαρώνος! έψιθόρισεν ή Καικηλία.
Ό εύγενής τοΰ χωρίου Δβδρπ κύριος ΐστατο
όρθδς έρείδων τήν μίαν τών χειρών του έπί τοΰ
γραφείου. Ήτο άνήρ ύψηλοΰ αναστήματος, σο-

πολύ λυπούμαι βλέπων άθώας γυναίκας, ώς ύμεΐς
είσθε, νά πάσχωσι δι’ αύτδ «δ κακούργημα.
Άλλά τδ καθήκον είναι άμείλικτον. Πρέπει
νά δοθή παράδειγμα διά νά έμποδίσωμεν είς
τδ μέλλον τοιαΰτα άποτρόπαια έγκλήματα.
— Άχ! κύριε βαρώνε, σάς ήπάτησαν, ειπεν
ή Καικηλία· πρδ πολλοΰ ό κ. άνακριτής είναι
ό έχθρδς τών Κούτερμαν· τούς κατηγορεί διά
φόνον, έν φ αύτοί δέν έκαμαν άλλο παρά νά
ύπερασπισθοΰν τήν ζωήν των.
— Ναί, ναί, άπήντησεν ό βαρώνος μέ πικρόν
μειδίαμα· πάντοτε ή αύτή ιστορία. ’Ερεθισμένοι
άπδ τδ μΐσος, άπδ τήν άντιζηλίαν καί άπδ τδν
οίνον, οΐ άντίζηλοι άναζητοΰσιν άλλήλους καί
έπιτίθενται διά ράβδων, διά γρονθοκοπημάτων,
καί τέλος δ είς έξ αύτών σύρει τήν μάχαιράν
του καί μεταβάλλει τήν γελοίαν φιλονεικίαν είς
σκηνήν αίματηράν. Τοιαΰται σκηναί πολλαί
συνέβησαν τά τελευταία έτη. Πρέπει νά παύση
αύτή ή κατάστασις! . . . Σέ λυπούμαι, κυρά
Κούτερμαν, σέ λυπούμαι είλικρινώς, άλλά δέν
δύναμαι παρά νά προτρέψω τούς δικαστάς μου
νά έκτελέσωσι τό καθήκον των.
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—"Ω! μητέρα, μή χάνεις το θάρρος σου! Κρά
τησε τά δάκροά σου, έψιθύρισεν ή Καιζηλία εις
το ούς τής γραίας.
— Έπιστρέψατε εις τήν οικίαν σας, προσέθηκεν ό βαρώνος, και έκεΐ περιμείνατε, ήσύχως
τήν άπόφασιν τοΰ δικαστηρίου. Άλλά μή σάς
άπατα ματαία ελπίς, ή ύπόθεσις τών δύο Κούτερμαν είναι σπουδαία, πολύ σπουδαία.
Ή κόρη ένοΰσα τάς χεΐράς της είπε μέ
τόνον ικετευτικόν·
— νΑχ! κύριε βαρώνε· σεις, τόν όποιον δλοι
αγαπούν και ευλογούν διά τήν δικαιοσύνην σας,
μή μάς άποδιώκετε χωρίς νά μάς άκούσητε! Δέν
σάς ειπον τήν αλήθειαν. Σάς έξορζίζω, Αφήτέ
με νά σάς εξηγήσω πώς έλαβε χώραν τό δυστυχισμένον τούτο συμβάν, καί αν μία μόνον
λέςις μή αληθής έξέλθη από τό στόμα μου,
διώξατέ με απ’ εδώ. Θά τό Αξίζω.
— Καλά λοιπόν, σέ άκούω, άπήντησεν ό
βαρώνος βαθέως συγκεκινημένος.
(Έπεται ή συνέχεια.)

Έν Λειψία τή 14/26 'Ιανουάριου 1884.

Ή θέσις τής χρηματιστικής άγοράς δέν μετεβλήθη ούσιωδώς από δεκαπέντε ήδη ήμερών, αν
καί εν τω διαστήματι τούτφ έλαβον χώραν δια
κυμάνσεις τινές ώς πρός τάς τιμάς τών διαφόρων
αςιών. Ί ό χρηματιστήριου τών Π αρ ισί ων υπήρξε
κατα τάς δύο τελευταίας εβδομάδας ή σκηνή
πεισματώδους άγώνος κατά τών υπέρ τής ύψώσεως εργαζομένων καί έν αρχή μέν κατώρθωσαν
οι τοΰ έκπεσμού όπαδοι νά δώσωσιν ώθησιν όπισθοδρομικήν εις τά χρεώγραφα· κατόπιν όμως
ή ΰψωσις άνέλαβε πάλιν τήν Εξουσίαν της. Βε
βαίως ή ΰψωσις αυτή δέν είναι Αρκούντως δεδικαιολογημένη · συντελεί βμως εις ταύτην ή προ
κειμένη έκδοσις τοΰ δανείου τών 340 έκατομ.
φράγκων έκ μέρους τής Κυβερνήσεως. Έν τφ
Μυνήτορι τών Παρισίων” ευρηνται δυσάρεστοι
αναμνήσεις τών παρελθόντων έτών, διά τής δημοσιεύσεως πίνακος τών χρεωκοπησασών έν Παρισίοις ‘Εταιριών, ών ή διάλυσις είναι είσέτι
έκκρεμής. Έκ τών έτών 1872—79 Αναγράφονται
25 τοιαύται Έταιρίαι, έκ τοΰ έτους 1880 11, έκ
τού 1881 24, έκ τού 1882 37 και έκ τοΰ 1883
55. Έκ Λυώνος αγγέλλεται ζωηρά ή κίνησες
έν τφ χρηματιστηρίφ καί τούτο κατά μίμησιν
τοΰ χρηματιστηρίου τών Παρισίων. Έν Βιέννη
διατελοΰσι τά πνεύματα έν θέσει προσδοκίας.
0 Έότσχιλδ έδωκε τό σύνθημα, λέγουσι, τίς ό
βουλόμενος νά συμμετάσχη τής έκστρατείας; Βαθεΐαν έντύπωσιν Ενεποίησεν έν Βιέννη ή ύπόθεσις
τής Γεωργικής ΓΙ ιστωτικής Τραπέζης τής Γαλικίας,
ήτις εύρέθη αίφνης εις τήν δυσάρεστον Οέσιν νά μή
δυνηθή νά πληρώση τούς τόκους τών όμολογιών
της. Και αί όμολογίαι αυται εύρίσκοντο τό πλεΐστον έν χερσί μικρών κεφαλαιούχων. Συνέπεια
τούτου ήτο μεγάλη έν ταΐς όμολογίαις ταύταις
έκπτωσις. Λίαν άςιεπαίνως παρενέβη ή Κυβέρνησις ίνα πληρώση διά τήν Αναξιόχρεων Τρά
πεζαν, συνάψασα ταύτοχρόνως διαπραγματεύσεις
περί διαλύσεως αύτής καί αποδοχής τών έτι
ανοικτών ύποχρεώσεών της, αίτινες ανέρχονται
εις τό ποσόν 1/2 έκατομ. φιορινίων. Άποδειχθέντος όμως κατόπιν βτι τό έλλειμμα άνέρχεται εις 1 >/2 έκατομ. φιορ. ήναγκάσθη ή Κυβέρνησις νά διακόψη τάς διαπραγματεύσεις.

Λέγεται δτι τήν ύπόθεσιν άνέλαβε τώρα ή Τρά
πεζα τών 'Υποθηκών τής Γαλικίας. Έν Βερολίνφ έςακολουθοΰσιν αί φήμαι περί άγοράς
τών σιδηροδρομικών γραμμών έκ μέρους τής
Κυβερνήσεως· διό καί αΐ μετοχαί τών σιδηρο
δρόμων δλαι διατελούσιν εις δψωσιν. 'Η ΰψωσις
όμως αΰτη είναι μάλλον πυρετώδης. Τό κοινόν
έν τοσούτφ αγοράζει μετοχάς, Ακολουθούν τήν
έςής λογικήν · Έάν αΐ φήμαι ήναι ψευδείς,
πώς γίνεται αί τιμαί τών μετοχών νά αύξάνωσι
άπό ημέρας εις ημέραν;
Λ.

ΕΙ11ΣΤ0ΛΙΙ ΛΕΣΣΕΨ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΤΤΡΡ.

Έν ταΐς γαλλικαΐς Εφημερίσιν άναγινώσκομεν
τήν έξης έπιστολήν τοΰ Εξόχου Λεσσέψ άπευθυνομένην πρός τόν στρατηγόν Τύρρ καί έχουσαν
σχέσιν πρός τήν τομήν τοΰ ’Ισθμού τής Κορίνθου·
Έν Παρισίοις 21 'Ιανουάριου 1884.

Φίλε στρατηγέ,
Είδον χθες έν Λυών τήν λαμπράν βυθοκόρον
σου (drague), ήτις κατασκευασθεΐσα μέλλει
ν’ άποσταλή διά Μασσαλίας εις Κόρινθον. Είναι
αΰτη ή ισχυρότερα άφ’ δσων μέχρι τοΰδε κατεσκευάσθησαν, ώς δυναμένη νά έξάξη πέντε χι
λιάδας κυβικών μέτρων έν δέκα ώραις. Μετ’
ού πολύ θέλει έτοιμασθή καί δεύτερα τοιαύτη
βυθοκόρος. Με τοιαΰτα μέσα ούδόλως αμφι
βάλλω περί τής έπιτυχίας τής έπιχειρήσεώς σου.
"Ολως σός
Φερδ. Λεσσέψ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

Νέα μετάφρασις τού Αισχύλου καί
τοΰ Σοφοκλέους. "Οτι οί Εύρωπαΐοι, καί
ιδίως οί Γερμανοί, Ασχολούνται εις τήν μελέτην
τών άρχαίων ήμών συγγραφέων καί ποιητών,
είναι πασίγνωστο·; ■ καί Εκδόσεις αύτών καθ’
έκάστην νέαι Αναφαίνονται καί μεταφράσεις φιλοπονούνται, έμμέτρως τε καί εις λόγον πεζόν,
μετά ιστορικών καί φιλολογικών σημειώσεων.
Έν τέλει τοΰ παρελθόντος έτους έξβδόθη ένταύθα νέα πάλιν έμμετρος μετάφρασις τριών
μεν τραγωδιών τοΰ Αισχύλου καί έπτά τού
Σοφοκλέους ύπό τοΰ λογίου Κυρίου Ε. PbellErckens. Ό Κύριος οΰτος, διαπρεπής τών
κλασικών συγγραφέων θαυμαστής, έπεχείρησε
τήν μετάφρασιν μετά πλείστης δσης έπιδεξιότητος καί άκριβείας. Τό βιβλίον αύτοΰ, κομψότατα
τετυπωμένον καί έν σχήματι 4°“, έξεδόθη έν περιωρισμένφ Αριθμώ αντιτύπων, χάριν μόνον τών φί
λων, οίς ό φιλογενής μεταφραστής έδωρήσατο αύτό.
I οσοΰτος είναι ό θαυμασμός τοΰ μεταφραστού
πρός τά αριστουργήματα τών άρχαίων ήμών
ποιητών, ώστε άπεφάσισε μεγάλην νά καταβάλη
ΖΡ71ΙΑατιΧήν δαπάνην, δπως πλουτίση τήν φιλο
λογίαν. Τοιούτον άδολον καί Ακραιφνή ένθουσιασμόν ύπέρ τών μεγαλοφυών τής άρχαιότητος
άνδρών έπρεπε νά αίσθανώμεθα καί ημείς οί
"Ελληνες, έγκύπτοντες περισσότερον εις τήν μελέ
την αύτών. Εις ήμάς τούτο είναι καί πολύ
εύκολώτερον, διότι οί ξένοι άτρύτους καταβάλλουσι κόπους πρός έκμάθησιν τής άρχαίας ήμών
γλώσσης μή έχοντες ώς ήμεΐς τήν νεωτέραν
βοηθόν καί δμως ό άκρος αύτών ένθουσιασμός
καί αύτά τά μεγάλα προσκόμματα υπερνίκα.
ΤΙ Εθνική Βιβλιοθήκη τής Γαλλίας.
ΤΙ Εθνική τής Γαλλίας Βιβλιοθήκη, ής τά
πλούτη κατ’ έτος αύξάνουσιν είτε δι’ άγορών
είτε και δια διαφόρων προσφορών, έπεράτωσε
κατ’ αύτάς τήν έτησίαν αύτής έξέλεγξιν. Ό
Αριθμός τών έν αύτή τόμων συμποσοΰται εις

[ Αρ. 66.
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2'/2 εκατομμύρια. Τό τμήμα τών χειρογράφων
περιλαμβάνει 92 χιλιάδας τόμων, καί 144 χι
λιάδάς μεταλλίων δλων τών έποχών, γαλλικών
τε καί ξένων. ΤΙ συλλογή τών εικόνων, ξυλογραφικών, χαλκογραφικών κτλ. περιέχει 2 εκα
τομμύρια τοιούτων. Τά πολυτιμότερα δέ βιβλία,
80 χιλιάδες τόν άριθμόν, είσί τοποθετημένα έν
ιδιαιτέρα αιθούση. 'Η Εθνική τής Γαλλίας Βι
βλιοθήκη είναι ή πλουσιωτέρα καί ή άρχαιοτέρα
τών έν Εύρώπη. ΤΙ πρώτη αύτής Αρχή Ανά
γεται ήδη εις τόν Κάρολον τόν Μέγαν, άλλ’ ή
κυρίως ιδρυσις αύτής έλαβε χώραν έπί Καρό
λου Ε'. '0 ήγεμών ούτος Ανέθεσε τω Μαλλέ,
θαλαμηπόλο» του καί διασήμφ τών χρόνων έκεί
νων λογίφ, νά καταγράψη τά έν τή βιβλιοθήκη
ύπάρχοντα βιβλία έν έτει 1367. Ό κατάλογος
ούτος, ό πρώτος πάντων συνταχθείς, διατηρείται
έπιμελώς έντός ύαλίνης θήκης ώς πολύτιμον
κειμήλιου, καί περιέχει τήν καταγραφήν 900 τό
μων καί άλλων Αντικειμένων. Τό κατάστημα
δέν έπαρκεΐ σήμερον πλέον εις τάς άνάγκας·
άρκεΐ ν’ άναφέρωμεν δτι τω μέν έτει 1868 οί
έν αύτή άναγνώσται άνήλθον εις 24 χιλ. τω δέ
18S3 εις 70 χιλιάδας.
θεραπεία τής χολέρας. Ό Πρόξενος τών
ΙΙνωμένων τής ’Αμερικής Πολιτειών έν ΠόρτΛουι τής νήσου Μαυρίκιου άπέστειλε πρός τό
ύπουργεΐον τής Βασιγκτώνος εκθεσιυ περί έπιτυχοΰς θεραπείας τής χολέρας. Ιατρός τις έν
Πόρτ-Λουΐ έθεράπευσε μεταξύ 150 χολεριώντων
τούς 140 διά τής εξής μεθόδου· Άμα τή πρώτη
τής νόσου προσβολή χορηγεί εις τόν άσθενή Εμε
τικού εκ 30 σιταρίων κόνεως Τπεκακουάνης
(Pulvis Ipecacuanhae) καί 2 σιτάρια έμετικής
τρύγος (Tartarus stibiatus). Μετά τήν Ενέρ
γεια·? τοΰ φαρμάκου διατάσσει τήν πόσιν άφθόνου
χλιαρού ΰδατος. Έάν ή εύκοιλιότης έξακολουθή
θεραπεύεται αΰτη διά τών συνήθων δόσεων τοΰ
κεκραμενου θειϊκοΰ οξέος (Acidum sulfuricurn
dilutum). 0 ασθενής δέον ν’ άποφεύγη πάσαν
τροφήν μέχρι τελείας τοΰ στομάχου έπανόδου
εις τό κατά φύσιν.
Περί τής έπενεργείας τού χλωροφορ
μίου. Ό διάσημος χειροΰργος καί καθηγητής
εν Μονάχφ Nussbaum ώμίλησεν έσχάτως περί
τής έπενεργείας τοΰ χλωροφορμίου ένώπιον πολυ
πληθούς καί έκλεκτού ακροατηρίου. Τό χλωροφόρμιον, είπεν, ώς φάρμακον Αναισθητικόν έπί
Εγχειρήσεων, άνεκαλύφθη έν έτει 1831 ύπό τίνος
Σίμωνος, ή χρήσις δμως αύτοΰ μετά πολλάς
λίαν έπιτυχεΐς Απόπειρας μόλις κατά τό 1847
κατέστη γενική. Κατά τήν χλωροφορμίασιν δύο
παρατηρούνται στάδια, τό τής διεγέρσεως καί
τό τής ναρκώσεως. Τό μέρος τοΰ σώματος, βπερ
τελευταΐον καταλαμβάνεται ύπό τής ναρκώσεως,
είναι τό πρόσωπον· κατά πρώτον άναισθητοΰσι
τά άνω καί κάτω άκρα. Διό καί πολύ εύκολώ
τερον Αποβαίνει νά έπιχειρήση τις έπί Ασθενούς
τάς όδυνηροτέρας Εγχειρήσεις, οίον τήν Αποκοπήν
ποδός, ή τήν έξαγωγήν όδόντος. Κατά τό στάδιον τής χλωροφορμιάσεως δυνατόν νά έπέλθη
ό θάνατος Ενεκα παραλύσεως τοΰ καρδιακού μυός.
Καί ή έξέγερσις έκ τής ναρκώσεως έξαρτάται
έκ τής ιδιοσυγκρασίας τοΰ Ανθρώπου· οί μέν
μεταφέρονται έκ τού δωματίου, έν φ ύπέστησαν
τήν έγχείρησιν, καλώς έχοντες, άλλοι δέ αισθά
νονται έπί πολύ Ακόμη τά συμπτώματα τής
χλωροφορμιάσεως. '0 φόβος περί θανάτου κατά
τήν χλωροφορμίασιν είναι, κατά τόν σοφόν καθη
γητήν, ύπερβολικός, καθότι έπί 13 χιλιάδας
ναρκώσεων εις μόνον συμβαίνει θάνατος. Παραδόξως πως σχεδόν πάντοτε ό θάνατος έπέρχεται
έν μικραΐς έγχειρήσεσι, πιθανόν Ενεκα έπιπολαίας
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κατά τήν χλωροφορμίασιν έπιτηρήσεως. "Ολως
άδίκως Αποδίδεται ό θάνατος εις τήν έκ χλωρο
φορμίου νάρκωσιν. Ενταύθα ό καθηγητής άνέφερε παραδείγματά τινα Γερμανών καί Γάλλων
ιατρών, ών οί Ασθενείς άπεβίωσαν έκ φόβου καί
συγκινήσεως πριν έτι ύποβληθώσιν εις τήν χλωροφορμίασιν. Τό χλωροφόρμιον δέν είναι δηλητήριον, είπε παρακατιών ό Nussbaum καί έπί
έτη δλα εις μεγάλα:, άπιστεύτους δόσεις δυναται
νά λαμβάνηται. Ουτω γυνή πάσχουσα κατά τόν
νωτιαίον μυελόν έχλωροφορμιάσθη έν διαστήματι
δύο έτών τρις χιλιάκις, κατηνάλωσε λοιπόν κατά
τό διάστημα τούτο 24 λίτρας χλωροφορμίου,
καί δμως είναι σήμερον έτι ύγιεστάτη. Χρησιμώτατον άπεδείχθη τό χλωροφόρμιον πρός άνακάλυψιν τών προσποιουμένων ιδίως Επιληψίαν.
Έν τέλει δέ ό διακεκριμένος ιατρός ποιείται
μνείαν ιδίας αύτοΰ έφευρέσεως πρός παρατασιν
τής νάρκης δι’ έγχύσεως μορφίνης πρό τής έκ
τής νάρκης έξεγέρσεως. Ύπό τών Γάλλων,
προσέθηκεν, έπολεμήθη ή έφεύρεσις αΰτη · έκτοτε
δέ παρετηρήθη δτι ό Ασθενής, ό λαμβάνων εν
τέταρτον τής ώρας πρό τής νάρκης έγχυσιν μορ
φίνης, δεΐται μόνον 20 αναπνοών, δπως διά τοΰ
χλωροφορμίου καταστή Αναίσθητος.
Τά πτερά τής στρουθοκαμήλου. Τό
έμπόριον τών πτερών τούτων είναι δσον δέν δύναταί τις φαντασθή σπουδαΐον. Μόνον έν ταΐς
άγγλικαΐς άποικίαις τής νοτίου ’Αφρικής ύπάρχουσι σήμερον πλέον τών 100 χιλ. ήμερων
στρουθοκαμήλων, τρεφόμενων χάριν τών πτερών.
Έν έτει 1865 ό Αριθμός τών στρουθοκαμήλων
τούτων δέν ύπερέβαινε τάς ογδοήκοντα. ΤΙ Αξία
τών κατ’ έτος έκ τών αποικιών τούτων Εξαγο
μένων πτερών τών στρουθοκαμήλων Ανέρχεται
εις τό Απίστευτον ποσόν τών 30 Εκατομμυρίων
φράγκων. ΤΙ μεγάλη αΰτη άνάπτυξις εις την
παραγωγήν τοΰ είδους έπέφερε φυσικώς καί τήν
ύποτίμησιν εις τάς τιμάς τών στρουθοκαμήλων.
Έν φ άλλοτε ζεύγος στρουθοκαμήλων (άρρενος
καί θήλεος) έτιμάτο φρ. 6500, σήμερον ή τιμή
αύτοΰ κυμαίνεται μεταξύ 1000 καί 1250 φράγκων.

Οί τηλέφωνοι έν ‘Ολλανδία. Έγένοντο
έσχάτως δοκιμαί τηλεφωνικής συγκοινωνίας διά
τών τηλεγραφικών συρμάτων έν 'Ολλανδία με
ταξύ Άμστελοδάμου καί Άρλέμης. Αί δοκιμαί
αύται έπέτυχον τοσούτον, ώστε ή έν Άμστελοδάμω τηλεφωνική Εταιρία Bell άπεφάσισε νά
μεταχειρισθή άπάσας τάς τηλεγραφικός γραμμάς
πρός· τηλεφωνικήν συγκοινωνίαν άνευ ούδεμιας
βλάβης ή προσκόμματος διά τά τηλεγραφικά
σύρματα. Δέν ύπάρχει αμφιβολία δτι καί τά
άλλα κράτη θά μιμηθώσι τό παράδειγμα τών
'Ολλανδών. Σημειωτέον ένταύθα δτι ή πόλις
Άρλέμη Απέχει πλέον τής ήμισείας ώρας διά
τού σιδηροδρόμου άπό τοΰ ’Αμστελοδάμου.

Άστεΐον έπεισόδιον περιοδείας τίνος τοΰ
βασιλέως τής’Αγγλίας’Ιακώβου τοΰ Β'. διηγεί
ται εις τών δπαδών τοΰ ήγεμόνος Εκείνου. 'Ο
βασιλεύς άφίχθη έν τή κωμοπόλει Southwald
τής Επαρχίας Suffolk, ένθα αί δημοτικά! άρχαί
άπεφάσισαν νά τω κάμωσιν Επίσημον ύποδοχήν.
'Ο δήμαρχος διέταξε τόν γραμματέα του νά τω
συντάξη κατάλληλον τή περιστάσει προσφώνησιν,
άλλά μή λαβών καιρόν νά μελετήση αύτήν τω
έδωκεν Εντολήν νά τω κάμη τόν ύποβολέα. 'II
παρουσία βμως τού βασιλέως τόν ένέβαλεν εις
τοσαύτην ταραχήν, ώστε αρχίσας "Μεγαλειότατε” δέν ήδυνήθη νά προχωρήση. Ό γραμματεύς Οέλων νά τω έμποιήση θάρρος, τφ εψιθύρισεν εις τό ούς. "Τήν κεφαλήν σου ύψηλά,
ώς άνήρ!” '0 ταλαίπωρος δήμαρχος Αποτεινό

287

ΕΣΠΕΡΟΣ.

15 27 Ίανουαρίου 1884.]

μενος πρός τόν βασιλέα έπανέλαβε μηχανικώς
καί μέ τρέμουσαν φωνήν. "Μεγαλειότατε τήν
κεφαλήν σου ύψηλά, ώς άνήρ!” — Ί’ άχασες;
ήρώτησεν ό ύποβολεύς ταπεινή τή φωνή. —
Καί ό δήμαρχος πρός τόν βασιλέα. "Ί” άχασες; —
Θά μας καταστρέψης δλους! προσέθησεν Απελ
πισμένος ό γραμματεύς, καί ό δήμαρχος, δν
περιέρρεεν άφθονος ίδρώς, έπανέλαβε Αποτεινό
μενος πρός τόν βασιλέα. "Θά μας καταστρέψης
δλους!” "Εκαστος δύναται νά φαντασθή οποίαν
έντύπωσιν ένεποίησεν ή τοιαύτη προσφώνησις.
Πλήρης όργής έστρεψεν ό βασιλεύς εις τον δή
μαρχον τά νώτα, έπέβη τής άμάξης καί άνεχώρησε μετά τής συνοδείας του.
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Άναπλ.ηρωΟήτωσαν βλα τά Σ διά τοΰστοιχείου Α,
οί δέ Αστερίσκοι δι' άλλων διαφόρων γραμμάτων, δπωσχηματισβώσι δέκα λέξεις, ών αΐ μέν τέσσαρες είναι
Ονόματα ούσιαστικά, αί δέ τέσσαρες Επίθετα, ή μία
όνομα πόλεως, καί ή άλλη Επίρρημα. ’ Τό στοιχεϊον Ρ
μένει Αμετάβλητον έν τφ μέσφ έκάστης λέςεως.

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 147.

ΓΙοίησις — Οΐησις.
Αινίγματος 148.

θρήνος — 'Ρήνος.
Αίνιγμα 153.

Αινίγματος 14?.

"Ολον τόν κόσμον, γνωστόν, γυρίζω,
Καί έν τοσούτφ άγνωστος είμαι,
Τόν προορισμόν μου έπί τών νώτων
Έγγεγραμμένον πάντοτε φέρω.
Ό έμος γεννήτωρ μόνος γνωρίζει
Έκ γενετής μου τό μυστικόν μου,
Πριν ή τό μάθη Εκείνος, δστις
θά γείνη τέλος ό κάτοχός μου.
Έν Ζιμνίτση.

ΙΙόρος — ’Όρος — Φόρος — Χορός.
Αινίγματος 150.

Σαμοθράκη.

Σάμος — Θράκη.

Προβλήματος 151.
Σ AB Α Σ

Μ. Μ.
Σ Λ ΒΑ Σ

Αίνιγμα 154.

'Γήν στιγμήν αύτήν, ώ φίλε, μέ κρατείς, μέ θεωρεΐς,
Κ’ έμπροσθεν σου μέ κατέχεις. Τί με βλέπεις
κι’ Απορείς;
Τρία γράμματά μου δταν δυνηθής νά άφαιρέσης,
Πλήν έντέχνως έκ τής μέσης,
Τότε ίπταμαι εύθέως, κ’ έν φ μ’ έβλεπες εμ
πρός σου,
Τώρα μ’ έχεις ’ς "ά έντός σου.
Δέν μ’ Εννόησες Ακόμη: Νά καί πάλιν σ’ εύκολύνω ·
‘Ως τροφός καλή σέ τρέφω όλονέν καί σέ παχύνω.
Έν Τεργέστη.

Ε. Μ.

Προβλήματος 152.

" Ό χρήσιμ’ είδώς, ούχ’ ό πολλ’ είδώς, σοφός.”
Έλυσαν Τά 141—144 ό κ. Γ. Δίπλας έν Λ:μησσφ· τά 141, 142, 144, 145 ό κ. Κ. 0 ίκο ν ό μ ου έν Χιβίν-έλ Κόμ. Τά 141 — 144 ό κ. Ίω. Κ. Γρούμπος
έν Γαλαζίφ· τά 141—143 ό κ. Έμμ. Κ. Μ αν ο υε λ ί δη ς
έν Βραΐλα- τά 141 —146 ή δεσποινίς Αίκ. Βασιλειάδου έν Τεργέστη· τά 143, 144 ή δεσποινίς Αίκ. Σαμαρτζίδου έν Κωνσταντινουπόλει· τά 141, 143, 144
ό κ. Ί. Κ. Ζέρρος έν Προϋση· τά 141—146 ό κ. Μ.
Μ. έν Ζιμνίτση- τά 147, 149 ό κ. Ν. Παπαδόπουλος έν Όδησσφ· τά 147—150 ό κ. Σ. Π. έν Λοδίνφ·
τά 150 έμμέτρως ό κ. Γεώργιος Δ. Μαθιός έν
Καλαρασίφ.

Αίνιγμα 155.

Τό εν μου, καθώς λέγουσιν, Επίρρημα καλείται,
Καί συγγενής Εγγύτατος μέ τ’ άλλο μου νοείται·
Έάν δ’ ύπό τού δλου μου πεπροικισμένος είσαι,
Εις μάτην νά μέ λύσης μή προσπάθει· τυραννεΐσαι.
Έν Πετρουπόλει.

Ίακ. Κ.

Αίνιγμα 156.

Τό πρώτον μου ύπόθεσιν σημαίνει και έλπιδα,
Τό δεύτερον τόν έχοντα τήν Θράκην ώς πα'
τρίδα,
Τό δλον μου οί μάγειροι άφθόνως σπαταλώσι,
Διόλου μή φροντίζοντες αν άλλοι δαπανώσι·
Σημαίνει δέ κι’ Ασθένειαν έπώδυνον, άγρίαν,
Ανθρώπους θανατώνουσα καί ζώα με μανίαν.
Έν Κωνσταντινοοπόλει.

Κ. Ζανός.

Ιϊρόόλημα 157.
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’Αναπληρονμένων τών Αστε
ρίσκων διά γραμμάτων νά σχηματισθώσι εξ λέξεις, ών δύο
νά έμφαίνωσιν Ελληνας βασι
λείς , μία θεάν, μία χρονολο
γίαν, μία πτηνόν, καί μία θό
ρυβον.
Ίω. Κ. Γρούμπος έν Γαλαζίφ.

ΓΡΑΜΜΑΊΌΚ1ΒΩΤ10Ν.
κ. Δ. Γ. εις Βιέ>·»·>μ’· ΤΙ ιδέα υμών ήδύνατο νά
ηναι πραγματοποιήσιμος έν Αρχή· ήδη δμως τούτο
καθίσταται Αδύνατον διΑ πολλούς λόγους. Αλλως τε
ή εκλογή τού σχήματος έγένετο πρός τό συμφέρον τών
αναγνωστών, διότι καί εικόνες μεγαλείτεραι και επο
μένως πολυτελέστεροι δημοσιεύονται καί ύλη άφθονωτέρα παρέχεται. — κ. Ν. Δ. εις Ταίγάποϊ· · Περί τών
περικαλυμμάτων έγράψαμεν ύμϊν ιδιαιτέρως- έπειδή
δίχως κατόπιν έζητήθησαν τοιαΰτα καί παρά τοΰ φίλου
κ. Δ. Λ. παρακαλοΰμεν δπως συνεννοηθήτε μετ’ αύτοΰ,
ί'να γείνη δλη ή Αποστολή ταύτοχρόνως. ‘Η τιμή έκάστου περικαλύμματος είναι φράγκ. 6.25. — κ. I. Π. έν
Κωνΰταιτιτονπύλιι· Έλάβομεν Επιστολικόν δελτίον
Αναμένομεν έπιστολήν υμών. — κ. Σ. Κ. έν Ιαθί<·>·
Εύχαριστοΰμεν διά τό χειρόγραφον προσεχώς πλειότερα. Τήν ύπόθεσιν εδρομεν λίαν ένδιαφέρουσαν. —
κ. II. Ξ. έν Μασσαλία · Δέν δυνάμεθα ν’ άπαντήσωμεν
ύμϊν περί τής αληθούς ή μή έμφανίσεως τής "Λευκής
Κυρίας’’ έν τοΐς άνακτόροις τοΰ ΒεροΑ.ίνου, μή ίιπάρξαντες μάρτυρες αύτόπται. Ο πρό τινων ήμερών ίδόιν
τό φάντασμα φρουρός, κατά τά λεγάμενα τών Εφημερί
δων, κατελήφθη ύπό τρόμου, διότι ή' έμφάνισις αΰτη
προαγγέλλει θάνατον προσεχή έν τή βασιλική τής
Γερμανίας οικογένεια. Έάν τούτο δέν συμβή, καί ή
έμφάνισις αΰτη θά λησμονηθή, ώς έλησμονήθησαν τόσαι
άλλαι προλήψεις.
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Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑ ι
τή 1 13 καί. 15)27 έκαστου μηνάς.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαι 32 = βοϋβλία 16).
Τιμή καταχωρίσεων δι’ έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

ΕΠ1ΣΤΑΣΙΑ1 ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΥ.

ΑΘΗΝΑΙ· κ. Δημ. Καρασπϋρος. ΠΕ1ΡΑ1ΕΥΣ· κ. Άλέξ. Ν. Μελετόπουλος.
ΚΕΡΚΥΡΑ- κ. Νικ. Σ. Μπάκας. ΖΑΚΥΝΘΟΣ· κ. Ν. Παππαδόπουλος. Β2ΛΟΣ·
κ. Νικ. Γεωργιάδης, ιατρός. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ· κ. Πέτρος Μ. Γκεντιλίνης. ΠΑΤΡΑΙ· κ. Παυσανίας Χοϊδάς. ΣΥΡΟΣ· κ. Ν. Σακκελίων.
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ΤΕΡΓΕΣΤΗ- κ. II. Περβάνογλους. ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ κ.’Ιωάν. Κ. Σταυρίδης.
ΝΕΑ-ΥΟΡΚΗ- κ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής Ελλάδος.
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Εις τά μέρη, ένθα είσέτι δεν έσυστήθησαν όριστικώ; έπιατασίαι,
οί βουλόμενοι δόνανται νά γείνωαι συνδρομηται έπί προκαταβολή τής
έτησίας συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ’ εύθεϊαν είς τήν διεύθυνσιν
(Elsteb-Stbasse No. 19) έν ΛΕΙΨΙΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως τοΰ Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τούτου
μετά τής Γενικής Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τδ φύλ
λου άποστέλλεται έλεύθερον ταχυδρομικών τελών.

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

DRUGULIN, LEIPSIC

FONDERIE DE CARACT'ERES

IMPRIMERIE ORIENTALE

reeommande sa fondtrie de earaeteres existant depute 1829 pour la fonts de earaeteres de toutes tongues, de meme que son iniprimerie typographique
et artislique parfaittment mont/e pour I'impression prompts et soignee d'ouvrages de touts espice au plus las prix possible. Les frais relativement
faibles de la composition, surtout pour les langites orientates, permetlent I'impression en Allemagne d’ouvrages en tongues etraiigires, d'autanl plus
que les frais de transport etc. ne sont que menus. Outre I'impression

■

D'OUVRAGES ORIENTAUX

— la correelion soi^nie de ces ouvrages se fait par des lettris attaehls h la maison — une autre spleialde de l'ltal>lissemeni dest I'imfression
d'ouvrages en style renaissance^ avec initiates, vignettes, culs-dedanipe etc., sur papirr de citve hollandais.
Void un tableau des langites principales dont se chargent la fonderie de earaeteres et I'imprimerie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

s
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PREMIERS PRIX: PARIS 1867. PHILADELPHIE 1876. LEIPSIC 1879. **

*.*

§

15 27 ’Ιανουάριου 1884.

ΒΟΤΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ· κ. Αριστόδημος Α. Βοσκώφ. ΓΑΛΑΖΙΟΝ · κ. A. I.
Σαρεγιάννης.
ΙΒΡΑΙΛΑ· κ. ’Ιωάννης Α. Βοσκώφ. ΤΟΥΡΝΟ-ΜΑΓΟΥΡΕΛΟΝ·
κ. Τηλέμ. Παπάζογλους. ΚΟΡΑΒΙΑ, ΤΙ1ΚΕΤΟΝ, ΚΛΡΛΚΑΛ καί ΚΡΑΙΟΒΑΝ·
κ. Νικόλαος Καραβίας. ΚΑΛΑΦΑΤΪΟΝ· κ. Νικ. Κουκλέλης. ΓΙΟΤΡΓΕΒΟΝ·
κ. Εύθυμ. ΙΙεταλάς. ΤΟΥΡΝΟ-ΣΕΒΕΡΙΝΟΝ·
ΠΕΤΡΟΤΠΟΛΙΣ· κ. ’Ιάκωβος Μάγος. ίατρός. ΜΟΣΧΑ· κ. Γρηγ. I. Ροσσόλυμος. ΟΔΗΣΣΟΣ· κ. Σπυρ. Τυπάλδος Φορέστης. ΤΑΙΓΑΝΙΟΝ· κ. Δημ. Δ. Άλεξόπουλος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ · κ. Στέφ. Λοβέρδος. ΓΕ1ΣΚ· κ. Π. Α. Άξιώτης. ΝΊΚΟΛΑΙΕΦ·
κ. Θεόδωρος Λυκιαρδόπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ· κ. Νικ. Γ. Τζιτζέλης. ΙΣΜΑΗΛΙΟΝ· κκ. ‘Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ* κ. Α. Καρβούνης. ΙΙΟΤΙΟΝ ·
κ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης. ΑΙΚΛ'ΓΕΡΙΝΌΣΛΑΒ ■ κ. Κ. Α. Παλαιολόγος.
ΠΑΡΙΣΙΟ1· κ. Θεμιστοκλής Πετροκόκκινος.
ΛΟΝΔΓΝΟΝ· κ. Ίωάν. Α. Περβάνογλους, ΛΙΒΕΡΠΟΤΛ· κ. Γ. θ. Σκρινής.
ΡΟΥΣΤΣΟΤΚΙΟΝ Βουλγαρίας- κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.

ΑΑΕΕΑΝΔΡΕ1Α καί ή λοιπή ΑΙΓΥΠΤΟΣ· κ. Πέτρος Σαράντης, Βιβλιοπω
λείου "Ό Φοίνιξ” έν ’Αλεξάνδρειά.
Κ2ΝΣΤΑΝΤΙΝ0ΤΠ0Λ1Χ· κ. 'Ιωάννης Παπάδης. βιβλιοπώλης. ΦΙΛΙΠΠ0ΤΙΙ0Λ1Σ· κ. Γεώργιος Τσούντας, ίατρός. ΣΜΥΡΝΗ· κκ. Δεκίπρης καί
Σ’, καί κ. Φρ. Σαρίζας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ’ κ. Σ. Γράσσος, βιβλιοπώλης. ΑΔΡΙΑΝΟΤΙ1ΟΛΙΣ· κ. Κωνστ. Κυριαζής. ΚΑΒΑΛΛΑ · κκ. Α. Γ. Κούζης καί . Σ’.
ΜΥΤΙΛΗΝΗ· κ. Ξενοφών Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ· Αίδεσ. ’ Ανανίας ’ Αλεξανδρίδης. ΣΑΜΟΣ· κ. Σταματιάδης, έφορος τής Σαμιακής Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΤΤΤΟΣ·
κ. Χρ. Χριστόφορου. ΑΜ1ΣΟΣ- κ. Κ. Λαναράς, ίατρός. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ·
κ. Άπ. Ξενουδάκης. ΡΟΔΟΣ· κ. Μ. Μαλλιαράκης. IUANNINA · κ. Γ. Β. Λάππας
ΛΕΥΚ2ΣΙΑ καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρου· κ. Π. Δ. ΙΙαπαδάκης. AAPNAS’’
κ. Ιωάννης Πιερίδης.

[Άρ. 66.

Amharique
Anglais
Anglo-saxon
Arabe
Aramecn
Armenien
Aymara
Bengal
Birman
Bohemien
Bresilien
Bulgarc

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.

Copte
Car. cuneiformes
Car. cuneiformes
Car. cuneiformes
Car. cuneiformes
Cypriquc
Cynllique
Danois
Demotique
Estrangclo
Espaguol
Elluopicu

assyr.
babyl.
modes
pers.

Etruricn
Finnois
Francois
Georgien
Glagolilique
Gotnique (anc.)
Grec (anc. et mod.)
Guarani
Hebreu
Hebreu (anc.)
Hebreu-allemand
Hcbreu ccriture

.
.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

S

Hieratiquc
Hieroglyphes
Hindostaui
Hongrois
Illynquc
I(alien
Koufique
Letton
Lithuania)
Malaisicn
Mandchou
Mexicain

49.
50.
u,..
51.
52.
53·
54·
55·
56.
57.
58.
.
.

g

Nestorien
Noryegien
y..
Onciale grecque
Palmyrien
Pehlvi
"
” ’
Pcrsan
Phcnicien
Polonai*
Portugais
Rabbiniquc
Runique
Ru&se

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

I

Samaritain
Sanscrit
Suedois
Servien
Sindhi
Syriaque
Tartare
Tibetain
Turc
Valaque
Wcndique
Zend

Le fonds de types de I'ltallisument, qui comprend actuellement 18 earacteres orientaux, 205 caract/res allemands et 294 earaeteres
remains, total 784 earaeteres different;, est toujours augment/ par des acquisitions et en partie par la production originate de earaeteres Itrangers.
Les earaeteres allemands et romains eomprennent toujours les earaeteres particuliers des longues seandinaves et romanes. Des iehantillons de
earaeteres et d'imprim/s de meme que plans et evaluations sont toujours expedi/s gratis et franco sur demands.

Νεώταται προνομιούχοι έφευρέσεις

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ.

τοΰ Καθηγητού KLINKERFUES.

01 πράκτορες τής πτωχεύσεως τού με
γάλου “Άγγλο-Βρεταννικοϋ έργοστασίου” πωλοϋσιν βλας τάς πραγμα
τείας των μέ μεγάλην έκπτωσιν. Έμβάζων τις τό ποσόν φράγκων 20, ή καί
διά ταχυδρομικής έπιταγής διά τοϋ αύστρο-ούγγρικοϋΛόυδ Τεργέστης, λαμβάνει
πολυτελή συσκευήν τραπέζης έκ τοϋ άρίστου άγγλο-βρεταννικοϋ μετάλλου, αξίας
άλλοτε φράγκων 70. Πας παραγγελιοδό
της λαμβάνει καί έγγραφον έγγύησιν περί
διατηρήσεως τής λευκότητος τών σκευών
έπί δέκα έτη.
6 μαχαίρια τραπέζης μέ ώραίας λεπίδας.
6 περούνια μονοκόμματα.
6 κοχλιάρια τής σούπας έκ τοϋ άγγλο·
ό'ρετ. μετάλλου,
6 κοχλιάρια τοϋ καφέ έπίσης,
1 μέγα κοχλιάριον τής σούπας
1 βαρύ κοχλιάριον διά τό γάλα,
6 άζουμβιστήρια τών μαχαιρών,
6 άγγλικά φιλτζάνια.
1 πιπεροθήκην ή ζακχαροθήκ·>)ν,
6 ώραίας ώοθήκας,

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

’Ασφαλέστατος τοΰ καιρού όδηγός άνευ
υπολογισμού.

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

’Αλάνθαστος όδηγός τής ύγρασίας.

ΙΙρο}·ρά(ΐ(ΐατα άποστΕλλοΓΤαι δωρεάν.
Ίδιοκτήται τών προνομίων

Itiernatzki & Co.
έν 'Αμβούργο».

[i6a

Συντάκτης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΊΑι.

6
I
1
2
6
61

κομψά κοχλιάρια διά τά ώά,
δίσκον μεγέθους 30 έκατ..
τρυπητόν τοϋ τείου,
πολυτελή κανδιλέρια τής αιθούσης,
κομψά μαχαίρια τών φρούτων,
τεμάχια έν 8λφ. Φρ. 20.

Είς άπόδειξιν δτι ή παρούσα είδοποίησίς μου δέν βασίζεται επί άγυρτίας υποχρεούμαι δημοσία, έάν ή συ
σκευή δέν άρέση τίρ αγοραστή, νά παρα
λάβω αύτήν παλιν. ‘0 έπιΟυμών λοιπόν
ν’ άγοράση πράγματα χρήσιμα καί καλά
άντί τών χρημάτων του, άς άποτανθή,
μετά πάσης πεποιθήσεως καί κατ* εύβεϊαν πρός τόν

J. II. Rabinowicz είς Βρ&νιρ·,
Κεντρικήν άποθήκην τοϋ ' Αγγλο-βρεταννικοϋ έργοστασίου
WlEX II.

ScHIFFAMTSBASSE 20.

Παρ’ έμοί εδρηται, άντί 30 centimes
τό κουτίον, καί κονις πρός καθαρισμόν
τών σκευών τούτων.
‘Υποκαταστήματα έν Λονδίνω καί
Παρισίοις.

EL8TER-8TR. 19.

Χαρτοπωλείου* Β. Σ1ΓΙΣΜ0ΥΝΔ0Υ έν Βερολίνψ, Φραγκοφόρτη καί Λειψίφ. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΓΓϋΤΛΙΝΟΥ έν Λειψία.

