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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
’Ερείπια φςανχιχοΰ φςονοίου. — Ή Βουδαπέστη χαί τΰ χατ’ αυτήν παρελθόντα 

χαί ενεστώτα (συνέχεια). — 'IaxioJog'Pifog. — Ή τιμή trdg σιχάρου. Διήχημα (τέ- 
/ ος). —- Ό θάνατοί τού Άρχιμήιίου.ς. — Πατριωτισμός Καρχηδονίων γνναιχών. — 
Έχ,τών τού de Amicis. — ΙΙοίησις- Ό πάλαι' χαί ι> νύν άνθρωπος. Έν εύφοόνη.

- Ή εχλο;·ή τί,ί Φςαγχ).ίν>ίί. — Ιϊαλίίαι των t/χωρίων ίν τΰ άημοχρατία τοΰ 11ση
μερινού ίΐ' Άμεριχξ. — Διάφορα. — Αίνί/ματα χαί λύσεις. — Μετά παραρτήματος.

ΕΙΚΟΝΕΣ.

Ερείπια <1>ρα;·χιχού φρουρίου ε’ν Εϋόοία. — Ίάχωίος 'Pifog. — Έν τη επαρχία 
τού Ισημερινού τής Αμερικής. — Ό θάνατος τού ’Αρχιμήόους. — ΙΙατρκοτισμύς 
Καρχηόονίων ;·υι·αιχών. — Ό όόμφαστος (Rlioniphastus a in bigu us).— Καλύίη τών 
ίγχωοίων ίι> τή ε’παρχία τού ’Ισημερινού.

ΕΡΕΙΠΙΑ ΦΡΑΓΚΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑι.
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Ό Έσπερος διανύει ήδη τό πέμτ 
ύπήρξε σύμφωνος πρός τό πρόγραμμα αυτού, 
καί δείγματα τρανά έκ διαφόρων ένθαρρυντικών επιστολών, ας 

θεωρεί νά εύχαριστήση τούς 
περος είσελ&ών ήδη ύπό 

ίλους πιστούς, 
ο', αύτών έτος δέν έχουσι 

έτι
ς τοΰ Εσπέρου είς τήν προθυμίαν τού 

καί πρό τής δημοσιεύσεως έπεκροτήΟη ήδη, 
παραρτήματα μετά τών εικόνων τών ήρώων 

τοΰ μεγάλου πολίτου Άνδρέου Ζαΐ μ η. 
ιερόν ήμών καθήκον νά εύχαριστήσωμεν ένθερμα»; 

διά κόπων ζαί φροντίδων, συντελοΰσιν εις

ot’ ήν ή ΔιεύΟυνσι; καθήκον αύτής
’Εννοείται, οτι ό Έσπ";

διότι και κοινόν αποκτά εύρύτερον και φ 
έν ω Περιοδικά, διανύοντα τό α. ή τό 
δυνατόν νά έχη τις άποχρώαας τάς αποδείξεις, οτι

Άνταποκρινομένη ή διεύΟυνσι 
τήματι Συλλογής ποιημάτων, ήτις 
προηγγέλΟη ήδη. καί τά έκτακτα 
καί ήδη ετοιμάζεται ή είκών

θεωροΰμεν έν 
οΐτινες ού μόνον λόγω, άλλά καί έργω.

τέλει

ΕΡΕΙΠΙΑ ΦΡΑΓΚΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ
ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ..

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 65.)

ΔΙΓΑΙ χώραι έν τώ κόσμο» διατηροΰσι 
τοσούτον φανερά τά ίχνη τών μεσαιω
νικών χρόνων δσον ή Εύβοια. Έν Εύ

βοια κατά τούς χρόνους τών σταυροφοριών ή 
διανομή τών κτημάτων ήτο πράγμα συνηθέστα- 
τον καί έκαστος πλούσιος γαιοκτήμων είχεν 
έκτος τής ιδιωτικής αύτοΰ οικίας καί είς πολλά 
μέρη τής νήσου πύργου; οχυρούς καί μικρά 
φρούρια, δι’ ών έξησφάλιζε τάς κατά τής ιδιο
κτησίας του έπιδρομάς. Τών οχυρών τούτων 
θέσεων πολλά σώζονται μέχρι σήμερον καθ’ δλην 
τήν νήσον έρείπια, συγκείμενα έκ πύργων έν 
μέρει καταρρευσάντων, έκ τειχών, έκ πυλώνων, 
έφ’ ών ένίοτε φαίνονται καί τα οικόσημα τής 
οικογένειας, ήτις είχεν ένταΰθα τήν κατοικίαν 
της. Έκ τών περιεργοτέρων τούτων έρειπίων 
είναι καί τά έν τώ στενώ τής Κλεισούρα: παρα 
το χωρίον Άχμέτ-άγα σωζόμενα, ών παραθέ- 
τομεν εικόνα.

Έπί υψώματος έξουσιάζοντος το σκοτεινόν 
στενόν τής Κλεισούρας κεΐται τό άρχαΐον τοΰτο 
φραγκικόν φρούριον, μεγαλοπρεπές καί άγριον 
καί έν τή καταστροφή αύτοΰ. Ή θέσις είναι 
όχυρωτάτη, διότι έκ τριών μερών τά τείχη έπι- 
κρέμανται έπί τοΰ κρημνού· μόνον έξ ένός μέ
ρους ή δέσις ήτο προσιτή, άλλά καί έντεΰθεν ή 
όδός ήτο τόσον απότομος, ώστε μέ τά ατελή 
μέσα τής στρατιωτικής τέχνης τών χρόνων έκεί
νων ούδείς θά έτόλμα νά προσβάλλη τούς έκεΐ 
έν ασφαλεία κατοικοΰντας. Έπί Ενετοκρατίας 
τά οχυρά ταΰτα κατοικητήρια τών κομητών καί 
βαρώνων έγένοντο φυλακεΐα πρός έπιτήρησιν τών 
οδών καί έξασφάλισιν τών έμπορων καί έμπο- 
ρευμάτων. Αί φρουραί τών φυλακείων τούτων 
έξη ρτώντο δλαι έκ τοΰ έν Χαλκίδι έδρεύοντος 
στρατιωτικού διοικητοΰ, δστις άπαξ τοΰ έτους 
περιήρχετο αύτά δπως βεβαιωθή περί τής καλής 
διατηρήσεως αύτών. Περιεργοτάτη θά ήτο ή 
ιστορία τών μεσαιωνικών τούτων φρουρίων, διότι 
έκαστον αύτών είχε τάς περιπέτειας του. Δυ
στυχώς όλίγιστα περί αύτών γινώσκομεν, άφ’ ού 
καί αύτά ακόμη τά ονόματα τών ισχυρών βαρώ
νων έξηλείφθησαν έντελώς, καί άν που ή παρά- 
δοσις διέσωσεν ήμΐν επεισόδιά τινα τής αρχαίας 
έκείνης έποχής, ταΰτα άναφέρουσι περί τών δια
φορών καί έρίδων, αΐτινες ώπλιζον έναντίον

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
ον άπό τής συστάσεως αύτοΰ έτος, ή δέ πορεία αύτοΰ καθ δλον τό χρόνιζαν τοΰτο διάστημα 

Περί τούτου ού μόνον ή ΔιεύΟυνσις αύτοΰ ζέζτηται τήν εύχάριστον συναίσΟησιν, άλλ’ έχει 
καθ’ έκάστην λαμβάνει. Ή ηθική αΰτη έγκαρδίωσις είναι άμοιοή πολύτιμος, 

‘ ς Κυρίους συνδρομητάς ζαί φίλους.
τόσον καλούς οιωνούς εί; τό ε'. αύτοΰ έτος, καθ’ έκάστην στερεώτερον Οεμελιοΰται, 
οΐτινες βασιζόμενοι είς τό παρελθόν δύνανται έν πεποιΟήσει νά συστήσωσιν αύτόν, 

τήν ΰπαρξιν αύτών δεόντως έξησφαλισμένην, διότι έν άρχή δέν είναι 
υχε τής κοινής έπιδοκιμασίας.

” ήμετέρου κοινού άνέλαοε τή
ζαί ήτις θέλει έξαζολουΟεϊ έν έζάστω τεύχει. 

ήμών θέλουσιν έκδίδεσθαι συχνότερου ζατά

άλλήλων τούς ισχυρού; έζείνου; οπλαρχηγού;, 
τού; τοσούτον τήν ανεξαρτησίαν αύτών αγαπών
τας. Σήμερον ή ησυχία τή; έρημώσεω; έπικά- 
θηται έπί τών έρειπίων τούτων παρελθουση; 
έποχής.

Η ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤ’ ΑΥΤΗΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 

ΚΑΙ ΕΝΕΣΤΩΤΑ.

Ύπό Γρηγορίου Γώγου,’Αρχιμανδρίτου, Λεσβίου.

(Συνέχεια.)

ΠΕΙΤΑ δέ μετά χρόνον πολύν, τοΰ βασι
λικού διαδήματος περί τήν μίτραν τε- 
θέντος, άπετελέσθη τό μέχρις ήμών 

διατηρούμενον ουγγρικόν στέμμα, δι’ ού τε- 
λευταΐον τό 1868 σωτήριον έτος ένταΰθα έν τή 
πρωτευούση τοΰ βασιλείου, έστέφθη δημοτελώς 
καί λαμπροτελώς άποστολικός βασιλεύς τής
Οΰγγαρίας, ό τής Αύστρίας αύτοκράτωρ Φραγ
κίσκος ’Ιωσήφ ό Α'. ύπό τοΰ πρωθιεράρχου τής
ουγγρικής έκκλησίας πρίγκιπος καρδιναλίου 
Σιμώρ. Τό ιστορικόν καί βασιλικόν τοΰτο 
στέμμα φυλάσσεται νυχθημερόν, ώς πολύτιμος 
θησαυρός, δι’ ιδία; στρατιωτικής φρουράς, έντός 
τοΰ φρουρίου τής Βούδας, ύπό τήν έπιτήρησιν 
διαπρεπούς άρχοντος, δστις περιβάλλεται ύψηλόν 
άξίωμα ύπό τοΰ βασιλέως, ών καί τιτλοφορού
μενος Φύλαξ τοΰ στέμματος Kkonhuter.

Τού δέ πρώτου βασιλέως τών Ούγγρων Στε
φάνου τοΰ Α'. τό 1038 σωτήριον έτος τελευτή- 
σαντος, καί μετά 30 έτη τής άνακομηδής αύτοΰ 
γενομένης, ώς λέγει ή επιτόπιος Εκκλησιαστική 
παράδοσις, ή μέν δεξιά αύτοΰ χειρ ή ύπγράψασα 
τό βασιλικόν διάταγμα τής είς Χριστόν τών 
Ούγγρων έπιστροφής, εύρέθη ακέραια καί αβλα
βής, άρρητον εύωδίαν έκπέμπουσα, μετά τών έν 
τώ τάφω περισωθέντων καί μέχρι τοΰ νΰν τιμω
μένων βασιλικών έμβλημάτων καί ίματίων. 
θεωρηθέντων δέ τούτων απάντων ώς τεκμηρίων 
αγιοσύνης, ό πάπας Γρηγόριος Ζ'. έκανόνισε 
τόν Στέφανον ώς άγιον, προτρεπόμενος βεβαίως 
καί ύπό τοΰ θείου καί άποστολικοΰ ζήλου, δν
άνέπτυξεν ό Στέφανο; γενόμενος πρώτο; χρι

ήν έζδοσιν έν τακτικό» παραρ- 
Άλλά, ώς 

τό ε'. έτος,

' Ε σ π ε ρ ο υκαί πάντα; τούς Κυρίους άνταποζριτας τοΰ 
τήν εύόδωσιν αύτοΰ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

στιανό; βασιλεύ; τών Ούγγρων· ή μνήμη αύτοΰ 
τελείται έτησίως ύπό τή; καθολικής ουγγρικής εκ
κλησίας τήν 20 Αύγούστου- ή δ’ αβλαβής καί μυ- 
ροοόλος αύτοΰ χειρ μέχρι τοΰ νΰν περισωθεΐσα, καί 
έν τή άκροπόλει τή; Βούδας παρά τώ βασιλικό» 
στέμματι τοΰ αοιδίμου βασιλέως φυλασσόμενη, 
λιτανεύεται έντός τής άνω πόλεως, κατά τήν 
αύτήν ήμέραν τής μνήμης αύτοΰ, προηγουμένων 
τών κορυφαίων τής Εκκλησία;, καί επόμενων 
τών άρχόντων τή; πολιτείας, μετά πολλών χι
λιάδων χριστιανών τής Βουδαπέστης καί τών 
έπαρχιών, έρχομένων εί; προσκύνησιν τής ιερά; 
χειρός τοΰ άγιου βασιλέως· είς δέ τήν λιτανείαν 
ταύτην καί εορτήν, καθ’ ήν τό ουγγρικόν έθνος 
άγει λαμπροτελώς μεγάλην έθνικήν καί θρη
σκευτικήν έορτήν χ.αί πανήγυριν, παρευρίσκεται 
έστιν δτε ό βασιλεύς καί ή βασίλισσα, διατρίβον- 
τες τότε, συνήθως, είς τήν άπό τής ΙΙέστης 
δίωρον άπέχουσαν βασιλικήν έπαυλιν τοΰ Go-
DOLO.

Ό σοφός καί άξιοσέοαστος καθηγητή; Jo- 
ANNIS Telfy έγραψεν ελληνιστί περί τοΰ ουγ
γρικού βασιλικού στέμματος περισπουδαστον 
πραγματείαν, ήν ώς λίαν άξιανάγνωστον δημο- 
σιεύομεν σήμερον έν τώ Έσπέρω, κατ’ εύδο- 
κίαν τού κλεινού έλληνιστού- ΊΙαρ’ ούδενί έθνει, 
λέγει προοιμιαζόμενος ό είλικρινώς αγαπών τού; 
"Ελληνας καί τήν Ελλάδα διαπρεπής καθηγητής, 
παρ’ ούδενί έθνει έχει τό βασιλικόν στέμμα το
σαύτην έν τώ πολιτικφ βίφ σημαντικότητα, όσην 
παρά τοΐς Ούγγροι;· ή ιστορία αύτοΰ δέν υπάρ
χει ίσως αδιάφορος εί; τούς "Ελληνας. Κι
οτεύω δέ τούτο τόσω μάλλον, δσφ μεγαλειτέραν 
ήσθάνθην χαράν, δτε διατριβών έν Αθήναις καί 
Κερκύρα, παρετήρησα, δτι τά τής Οΰγγαρίας 
πολύ ένδιαφέρουσι τούς "Ελληνας· άς δεχθώσιν 
ούν τήν παρούσαν πραγματείαν άμα μέν ώ; 
προθυμίαν μου τοΰ χαρίζεσθαί πως τή φιλομα- 
θεία των, άμα δέ ώ; δείγμα τής ευγνωμοσύνης 
μου διά τήν αείμνηστον έγκάρδιον δεξίωσιν, ής 
έν Έλλάδι άπήλαυσα.

Α'.

Στέφανος ό πρώτος χριστανός ΊΙγεμών τής 
Οΰγγαρίας ιδών, δτι οί αύτοκράτορες καί έπί- 
σκοποι τής Γερμανία; προσεπάθουν ΐνα άσκή- 
σωσιν ύπεροχήν τινα έν τε τοΐ; πολιτικοί; καί 
θρησκευτικοί; πράγμασί τή; Οΰγγαρίας, έπεμψε 
πρεσβευτήν είς 'Ρώμην προ; τόν ΙΙάπαν Σίλ- 

βεστρον Β'. καί ήτησε πάρ αύτοΰ βασιλικόν 
στέμμα.

Έν εκείνο τώ αίώνι τά βασιλικά στέμματα 
διένειμον οί ΙΙάπαι ή οί αύτοκράτορες τής Γερ
μανίας· παρά τοΰ αύτοΧράτορος δέν εστεργε νά 
λάβη τοιούτον δώρον ό Στέφανος, ΐνα μή δια- 
κινδυνεύση τήν πολιτικήν τού κράτους ανεξαρ
τησίαν άφ’ έαυτοΰ δέ ούκ έτόλμησε κοσμήσαι 
τήν κεφαλήν του διά βασιλικού στέμματος, ΐνα 
μή προσκόψη είς τάς τοΰ αιώνος προλήψεις · 
ώστε έκ πολιτικής ανάγκης άπετάνθη πρός τόν 
πάπαν.

"Οτε ό πρεσβευτή; τοΰ ήγεμόνος Στεφάνου 
άφίκετο είς 'Ρώμην, ό πάπα; είχεν ήδη έτοιμον 
έν βασιλικόν στέμμα, διά τόν ήγεμόνα τή; 11ο- 
λωνίας Βολεσλάβον. Άλλ’ ό αύτοκράτωρ τής 
Γερμανία; ’Όθων, ήναντιώθη προφασιζόμενος, δτι 
ή Πολωνία ΰπόκειται είς τήν αύτοκρατορικήν 
έξουσίαν του· ό πάπα; δέ άπορών τί νά κάμη, 
ΐνα καί τήν άξίαν του καί τήν τού αύτοκράτορο; 
εύμένειαν οιαφυλά-η, τοΰ προβιβάσαντος αύτόν 
εΐ; τήν παπικήν έδραν, κατέφυγεν είς τόν εξής 
μύθον. Κατ' οναρ — είπε πρός τόν πρεσβευτήν 
τοΰ Στεφάνου — εΐδον άγγελον έξ ούρανοΰ προ- 
στάξαντά μοι, ΐνα τώ ΊΙγεμόνι σου παράσχω τό 
βασιλικόν στέμμα.

Έπιστρέψαντος έκ 'Ρώμης τού πρεσβευτοΰ ό 
ήγεμών Στέφανος έστεφανώθη έν έτει χιλιοστά» 
μ. Χρ. τή 3/15 Αύγούστου διά τοΰ κομισθέντος 
χρυσού στέμματος. Τοΰτο δέ έχει το σχήμα 
κενού ήμισφαιρίου σκεπασμένου μετά δύω σταυ
ρωτά κειμένων μαργαροφόρων καί λιθοκόλλητων 
ήμικυκλίων, έφ’ ών έν τώ μέσιρ ΐσταται χρυ
σούς σταυρός, κινούμενος ότέ μέν είς τά δεξιά, 
ότέ δέ είς τά άριστερά- διότι μετακομισθέντος 
πολλάκις καί χαμαί πεσόντος πάλαι τοΰ στέμ
ματος, ούχ ΐσταται ήδη όρθώς, άλλά πλαγίω; 
ό σταυρός· ύπό τοΰ σταυρού είς τά έμπροσθεν 
τοΰ ήμισφαιρίου φαίνεται ή είκών τοΰ Σωτήρος, 
έχοντος έπί τά δεξιά μέν τής κεφαλής τόν ήλιον, 
έπί τά άριστερά δέ τήν σελήνην. Πέριξ τοΰ 
Σωτήρος έπί τών ήμικυκλίων, είναι έζωγραφη- 
μένοι έν χρυσοΐς έγκαύστοις έλάσμασιν οί άπό- 
στολοι τοΰ Χριστού Ιωάννης, Βαρθολομαίος, 
ΙΙέτρος, ’Ανδρέας, Παύλος, Φίλιππο;, ’Ιάκωβο; 
καί θωμάς. Άλλ’ ούτοι δέν βλέπονται όλοκλή- 
ρως· διότι άλλο νεώτερον στέμμα ή μάλλον 
διάδημα σκεπάζει αυτούς.

Τών Ούγγρων δηλαδή έν έτει 1072 μ. Χρ. 
πολιορκία έλόντων τό Βελιγραδιού, Γαΐζας (ή 
Γεΰζας ή Γέζας) ό βασιλόπαις μεγαλοθύμως 
προσνέχθη πρό; τόν έλληνα φρούραρχον Νική
ταν καί τούς περί αύτόν έλληνα;, ού; χωρίς 
λύτρου απελευθέρωσε. Διά τοΰτο ό αύτοκράτωρ 
τού Βυζαντίου Μιχαήλ Δούκας έν έτει 1075, 
δτε ό Γειζας άνεδείχθη βασιλεύς, πολύτιμον 
βυζαντινόν στέμμα έστειλεν αύτώ. Άπο τοΰδε 
ήνώθη τό βυζαντινόν μετά τοΰ λατινικού στέμ
ματος.

Τό έμπροσθεν μέρος τοΰ βυζαντινού στέμμα
τος περιέχει έν χρυσω έλάσματι τήν εικόνα τοΰ 
ένθρόνου Σωτήρος· είς τά δεξιά μέν τής κεφα
λής του γέγραπται 1Σ τουτέστιν ’Ιησούς, είς τά 
άριστερά δέ ΧΣ (Χριστός). Παρ’ έκάστη δέ 
πλευρά τού θρόνου ΐσταται κυπάρισσος. Υπό 
τήν εικόνα τοΰ Σωτήρος έν τώ κύκλω τοΰ στέμ
ματος έκειτο πάλαι μεγάλη σμάραγδος μικροί; 
περιβεβλημένη μαργαρίται; ■ άλλ’ αυτή δέν ΰπάρ- 
χει πλέον· έπί τού έμπροσθεν μέρους τοΰ κύκλου 
επτά είναι έφηρμοσμένα ζαί μαργάροις περιε- 
σταλμένα άετώματα, τά περιέρχοντα έναλλάξ 
έγκαύστους γραφάς καί μεγάλους πολυτελείς 
λίθους· καί έπί τά δεξιά μέν είναι ή προτομή 
τού Αρχαγγέλου Μιχαήλ, μετά τή; έπιγραφή; 
Ο ΑΡΧ. MIX., έχοντο; έν τή άριστερά ράβδον 

μετ’ άκρα; λειρίνη;· έπί τά άριστερά δέ ό άρ- 
χάγγελος Γαβριήλ, όμοίαν έχων τή τοΰ Μιχαήλ 
έν τή δεξιά ράβδον μετά τής επιγραφής. 0 
ΑΙ’Χ. ΓΆΒΡΙΙΙΛ. Πλησίον τοΰ Μιχαήλ ΐστα
ται ό άγιο; Γεώργιος ό δορυφόρος μετά τής 
έπιγραφή; Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ, καί πλησίον τοΰ Γα
βριήλ ό άγιος Δημήτριος λόγχην καί άσπίδα 
φέρων, μετά τής έπιγραφή; Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Τό όπισθεν τού κύκλου περιέχει ομοίως έν 
χρυσΐρ έλάσματι τήν προτομήν τοΰ αύτοκράτορο; 
Μιχαήλ τοΰ Δούκα, μετά τής έπιγραφή;· MIX. 
EX ΧΩ = (Χριστώ) ΠΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΡΩ
ΜΑΙΩΝ Ο ΔΟΥΚ. (= Δούκας).

Τήν κεφαλήν του κοσμεί τό βυζαντινόν αυτο- 
κρατορικόν στέμμα· έν τή δεξιά μικράν έχει 
σημαίαν, έν δέ τή άριστερά του κεΐται έπί τής 
κώπης, καί ύπό τή; είκόνος αύτοΰ εύρίσκεται 
ξυστός σάπφειρος· έπί τά δεξιά βλέπεται ή είκών 
τοΰ υιοΰ του, φέροντος στέμμα φύλλων καί 
πορφυρόν στολήν μετά τής έπιγραφή; ΚΩ.Χ 
(= Κωνσταντίνο;) ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΡΩΜΑΙΩΝ Ο 
ΙΙΟΡΦΥΡΟΓΕΝΧΠΊΌΣ· έπί τά άριστερά δέ ή 
είκών τοΰ Γεΐζα, τοΰ βασιλέως τών Ούγγρων, 
έχοντος έν τή δεξιά μέν τόν βυζαντινόν διπλοΰν 
σταυρόν, έν άριστερά δέ τήν κώπην, μετά τής 
έπιγραφής ΓΕΩΒ1ΤΖ ΔΕ (= δεσπότης) IIΙΣΤΟΣ 
ΚΡΑΛΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.

Οι Βυζαντινοί νομίσαντε; ίσως, οτι οί Ούγ
γροι έχουσι γλωσσικήν συγγένειαν μετά τών 
ρώσσων, μετέβαλον τό όνομα Γεΐζα;, Γέζας μετά 
ρωσσικής καταλήςεως είς τό ΓΕΖΩΒΙΤΖ, άλλ’ ό 
τεχνίτης, κατά λάθος έγραφε ΓΕΩΒΓΓΖ άνευ 
τοΰ ζ. Γέζας δέ σημαίνει έν τή παλαιό Ούγ- 
γρινή γλώσση νικητήν. Κράλης εΐναι τό 
ούγγρικόν Κιράλ = βασιλεύς, τό όποιον οί βυ
ζαντινοί έγραψαν κατά τόν σλαβικόν τρόπον 
κράλ ή κράλης. Τουρκία δέ σημαίνει πολ
λάκις παρά τοΐς βυζαντινοί;, Ούγγαρίαν.

Πλησίον τοΰ Κωνσταντίνου εΐναι έζωγραφη- 
μένος ό άγιος Κοσμάς, μετά τής έπιγραφής 
Ο ΚΟΣΜΑΣ καί πλησίον τού Γεΐζα ό άγιος 
Δαμιανός, μετά τή; έπιγραφής Ο ΔΑΜΙΑΝΟΣ. 
Έκ τοΰ κάτω κρασπέδου τοΰ κύκλου κρέμονται 
έννέα χρυσά άλυσίδια, τέσσαρα μέν έπί τά δεξιά, 
τέσσαρα δέ έπί τά άριστερά τών ώτίων, καί εν 
όπισθεν τής κεφαλής. Ταύτα τά άλυσίδια συ- 
νίστανται έκ χρυσών κρίκων, καί έκάστου ή 
άκρα είναι άνθος έκ πολυτελών λίθων.

Ί'ό βάρος μέν άμφοτέρων τούτων τών ένο»- 
θέντων στεμμάτων είναι 5 λιτρών, εύρίσκονται 
δέ έν αύτοΐς 63 σάπφειροι, 56 λιχνΐται, (ρουμ- 
βίνια) καί 339 μαργαρίται· άλλ’ οί πολυτελείς 
λίθοι τοΰ λατινικού στέμματος, εΐναι πολλώ 
μικρότεροι τών τοΰ βυζαντινού ■ ομοίως καί ή 
τέχνη τών εικόνων έν τω λατινικό» στέμματι, 
ένδεεστέρως έχει τής τέχνης τού έτέρου· διότι 
ή τέχνη πρωίαίτερον παρήκμασεν έν τή Δύσει, 
ή έν τή Ανατολή.

Β'.

Τό ούγγρικόν έθνος διέτρεφεν αεί μεγίστην 
εύλάβειαν πρός τοΰτο τό ένωθέν βασιλικόν στέμμα. 
'Οσάκις μέν βιαίως ή δολίως άπήχθη είς τήν 
αλλοδαπήν, δπερ πολλάκις συνέβη, άπαν τό 
έθνος έθρήνησεν, Οσάκις δέ άνεκομίσθη, ύπερε- 
χάρη έπί τούτο»· ούδέ άνεγνώρισέ ποτέ, ώς νό
μιμον βασιλέα τόν μή στεφανωθέντα διά τούτου 
τοΰ στέμματος. Μετά τόν θάνατον ’Ιωσήφ Β'. 
οστις ού μόνον δέν ήθέλησε στεφανωθήναι, άλλά 
καί τό ούγγρικόν στέμμα είς τό αύτοκρατορικόν 
τής Βιέννης θησαυροφυλάκιον κατέθηκε, νόμον 
έγραψαν οί Ούγγροι, καθ’ δν ή Βούδα άπεδείχθη 
έδρα τού στέμματος, δπου καί μέχρι τοΰ έτους 
1848 έφυλάττετο· τότε δμω; κινήσαντος τοΰ 

αύστριακοΰ στρατού κατά τής ούγγρικής πρω- 
τευούσης, ό Λουδοβίκος Κοσσούθιος άπήγαγεν 
αύτό είς το Δεδρετζίνιον · τελευτήσαντος δέ τοΰ 
άγώνος, δλως ήφανίσθη· οί φιλόμυθοι χωρικοί 
είπον, δτι ώσπερ άγγελο; έδωκε πάλαι τό 
στέμμα τώ Στεφάνιο, ουτω καί άγγελος άπεκό- 
μισεν αύτό καί έκρυψεν είς τόν τάφον τοΰ Άρ- 
πάοου, τοΰ πρώτου τών Ούγγρων 'Ηγεμόνος· ό 
τάφο; δμως πάλιν θά άνοιχθή, καί ό στεφανω- 
θησόμενο; διά τοΰ στέμματος, έσται ό νόμιμος 
βασιλεύς.

Μεταξύ τούτου τού καιρού, τό στέμμα έκειτο 
γή κατακεκρυμμένον, μίαν ώραν άπό τής πα
λαιός Όρσόβας, ύπό τώ δρει Ίλλίιρ έν τή είς 
Βλαχίαν όδώ, δπου τό κατέκρυψεν ό Κοσσούθιος, 
μέ θελήσας έκθήναι αύτό εί; τούς τής περι- 
πλανήσεως κινδύνους· δτε δέ τώ έτει 1853 ό 
Δούναβις κατέκλυσεν έκείνην τήν χώραν, ό Κοσ- 
σουθιος έστειλεν έκεΐσε έμπιστους άνδρας, δπως 
μετακομίσωσι τό στέμμα εί; άσφαλέστερον τό
πον άλλ άποκαλυφθέντος τού σχεδίου του, οί 
Αυστριακοί άπεσταλμένοι προέφθασαν έκείνους 
τοΰ Κοσσουθίου, καί άφεΐλον τό στέμμα, δπερ 
τή 9/21 Σεπτεμβρίου μετά μεγάλης πομπής 
άνεκομίσθη είς Βούδαν, δπου παρελθόντων τεσ
σάρων καίοεκα έτών, ό νΰν νόμιμος βαβιλεύς 
έστεφανώθη δι’ αύτοΰ. ΙΙρό τής στέψεως όμως 
ύπέγραψε κατά τούς νόμους στεπτήριον δί
πλωμα, ού τά κυριώτερα άρθρα είναι τά έξής ■

' Όσίως καί άθίκτως διατηρήσομεν τήν έν 
' τοΐς νόμοι; τεταγμένην διαδοχήν, τά δικαιώ- 
“ματα, τό σύνταγμα, τήν νόμιμον άνεξαρτησίαν, 
' έλευθερίαν, άκεραιότητα, τά νόμιμα έθιμα τής 
"Ούγγαρίας, τούς μέχρι τοΰδε τεθέντας καί 

ύστερον τεθησομένους νόμους. Το βασιλικόν 
"στέμμα διασώσομεν άεί έν τή Ούγγαρία, διά 
' δύω σωματοφυλάκων, οΰ: άνευ λόγου τής θρη- 
'σκεία;, ή έθνική συνέλευσις έκλέξεΕ Έξαπο- 
θανόντων δέ τών Αύστριακών άρχιδουκών, ή 

"Ούγγαρία, άναλαμβάνει το δικαίωμα τοΰ έκλέ- 
ςαι οααιλεα.

'Υπογραφέντος τούτου τού διπλώματος, ήκο- 
λούθησεν ή τής στέψεως τελετή. Είς τών 
αρχιεπισκόπων μέν προσεφώνησεν έν τώ ίερώ 
ναώ τής Βούδας, παρόντος τού πλήθους άπασών 
τών τής κοινωνίας τάξεων, τόν αρχιεπίσκοπον 
τού Ίστρογράνου "άγιώτατε πάτερ ! Ή άγια μή
τηρ Εκκλησία αιτεί, ΐνα προσαγάγη τόν πα
ρόντα έκλαμπρότατον άνδρα είς τό άξίωμα τού 
βασιλέως τής Ούγγαρίας ό δέ προσφωνηθείς 
άπεκρίνατο· 'γινώσκομεν καί πιστεύομεν, δτι 
' άξιος εΐναι τούτου καί ώφέλιμος είς τε τήν 
" έκκλησίαν τοΰ θεού καί τήν κυβέρνησιν τοΰ 
CC / »κράτους .

’Έπειτα τελεσθείση; τής άγιας χρίσεω; τού 
μέλλοντος βασιλέως, ό πρόεδρος τού ύπουργείου 
καί ό άρχιεπίσκοπο; τού Ίστρογράνου, άνέθηκαν 
τό στέμμα εις τήν κεφαλήν του· Τότε ό μέν 
πρόεδρος τού ύπουργείου τρις έφώνησε· ζήτω 
ό βασιλεύς, τό δέ πλήθος έντός καί έκτός 
τής ’Εκκλησίας τρις έπανέλαβε ζήτω ό βα
σιλεύς.

Μετά τόν βασιλέα έστεφανώθη καί ή σύζυγός 
του ώς βασίλισσα τής Ούγγαρίας· αύτή ύπήρ- 
ξεν ή μόνη φίλη τών Ούγγρων, διαρκούσης δλης 
τής έποχής τών πιέσεων τής άπολυταρχίας. 
Αύτή προητοίμασεν έν τούτιι» τώ θλιβερώ καιρώ 
τόν 'Ηγεμόνα είς εύμενέστερα προς τούς Ούγ
γρους αισθήματα, καί κατέμαθε τελείως τήν 
ουγγρικήν γλώσσαν, ήν ώ; ούγγαρίς τό γένο: 
λαλεΐ. Διά τούτο έψήφισεν ή έθνική συνέλευσις 
τήν στέψιν αύτή:.

(’Επεται συνχεέια.)
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ΙΑΚΩΒΟΣ ΡΙΖΟΣ.

Α ΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝ σήμερον τήν εικόνα ενός τών 
/\ έπισημοτέρων άνδρών τή; άναγεννηθείσης 

Ελλάδος, τού Ιακώβου 'Ρίζου, οστις 
ού μόνον ώς πολίτικος διέπρεψεν, άλλά καί έν 
τώ φιλολογικοί κόσμοι έπίζηλον κατείχε θέσιν. 
'0 Ιάκωβος 'Ρίζος, ό έπονομαζόμενος Νερου
λός, έγεννήθη έν έτει 1778 έν Κωνσταντινου- 
πόλει, δθεν κατήγετο καί ή οίκογένειά του. Έκ 
παιδική; ήδη ηλικίας μεγάλην καί άκράτητον 
προ; τά γράμματα ήσθάνετο κλίσιν καί κάτοχο: 
έγένετο ού μόνον πολλών άνατΟλικών γλωσσών 
άλλά καί τών εύρωπαϊκών. ’Ολίγοι 
είχον ώς αύτος βαθεΐαν γνώσιν τής 
τουρκικής ζαί τής άραβιζής, αιτινες 
κατ’ έκείνην τήν έποχήν τά μάλα 
ήσαν χρήσιμοι εις τούς κατοικούντας 
τδ τουρκικόν κράτος. Άλλ’ έν Κων- 
σταντινουπόλει έδιδάσζετο άριστα ζαί 
ή Ελληνική, καί ό 'Ρίζος, Έλλην 
άκραιφνής καί τήν καταγωγήν καί 
το αίσθημα, μετά ζέσεως έπεδόθη 
εις ;ήν μελέτην τής άρχαίας ήμών 
γλώσσης, ήν δικαίως έθβώρει βάσιν 
πάσης έπιστήμης καί πάσης άνθρω- 
πίνης γνώσεως. Νεώτατος έτι τήν 
ηλικίαν άνεγίνωσκεν άπροσκόπτω; 
πάντας τούς κλασικούς λεγομένους 
συγγράφεις καί τούς μεγάλους τής 
άρχαίας Ελλάδος ποιητάς, ών πολ
λάς περικοπάς μετέφρασεν εις τήν 
καθομιλουμένην γλώσσαν χάριν άσζ.ή- 
σεως. 'Η γνώσις αύτη τής άρχαίας 
γλώσσης μεγάλως έβοήθησεν αύτον 
εις τάς μετά ταύτα συγγραφάς του 
ζαί ιδίως εις τά ποιητικά του έργα, 
έν οίς συχνότατα καταφαίνεται ή άπή- 
χησις τής άρχαίας γλώσσης.

Μόλις άποπερατώσας τάς σπουδάς 
του διωρίσθη δ 'Ρίζος υπάλληλος έν 
τψ ύπουργείω τών έξωτερικών τής 
Τουρκίας, καί έν ηλικία είκοσι δύο 
έτών ένυμφεόθη τήν "άγαθήν Σαπ- 
φείραν” ώς δνομάζει αύτήν έν τοΐς 
ποιήμασιν αύτού, κόρην ένάρετον, 
στενήν συγγενή τών Ύψηλαντών. 
Μικρόν μετά τδν γάμον του άπε- 
στάλη εις Βλαχίαν, ένθα διετέλε- 
σεν έπί πολλά έτη μέγας Πο- 
στέλνικος, ήτοι πρωθυπουργός τού ήγεμόνος. Έν 
τή υψηλή ταύτη θέσει είργάσθη άποτελεσμα- 
τικώς ύπέρ τής ίδρύσεως ελληνικών σχολείων 
έν ταΐς παραδουνάβιοι; χώραις καί έν γένει ύπέρ 
τού Ελληνισμού, ού ύπήρξεν άείποτε εις τών 
κραταιοτέρων στύλων. 'Η έπελθοΰσα πολιτική 
άναστάτωσις έν τή Ανατολή ήνάγκασε ζαί τον 
Ί’ίζον, λαβόντα μέρος ένεργδν ύπέρ τής άνα- 
γεννήσεως τού έθνους, ν’ άποσυρθή τής πολιτικής 
ζαί νά μεταβή εις Κισνόβιον τής Βεσσαραβίας, 
ένθα άπεζατέστη μετά τής πολυμελούς οικογέ
νειας του. Άλλ’ ό 'Ρίζος δέν ήτο άνθρωπο; 
δυνάμενος νά διάγη έν ησυχία ζαί άεργία· το 
ζωηρόν αύτού πνεύμα ώθει αύτον πρδς πράξιν 
ή δραστηριότης αύτού καί τό αίσθημα τδν πα- 
ρεζίνουν νά εύρη στάδιον κατάλληλον πρδ 
κλίσεις καί πρδς τάς γνώσεις του. 
λιπών τήν οικογένειάν του 
μεθ’ εαυτού τδν πρωτότοκον αύτοΰ υιόν Άλ 
ξανδρον, δστις

f

s τάς
Έγκατα- 

καί παραλαβών

“θηρευτής -κινδύνων
“εις τδν λόχον ζατετάχθηζε τδν ιερόν έκεϊνον," 

άνεχώρησεν εις ’Ιταλίαν κατ’ άρχάς παρά τώ 
έζεΐ ΐδιωτεύοντι πρώην ήγεμόνι τή; Βλαχίας 
ζαί φίλω αύτού Μιχαήλ Σούτσω, είτα δέ εις 
Γενεύην τής Ελβετίας, προσκληθεί; παρά τού 
έζεΐ ευρισκομένου Ίωάννου Καποδιστρίου, τού 
μέλλοντα; Κυβερνήτου τή; Ελλάδος. Τήν Ελ
βετίαν ό Ρίζο; ήγάπησεν έκ καρδίας, ώς λέγει 
καί αύτός ■

“Έθαύμασα ζι’ ήγίπησα τήν σώφρονα Γενεύην, 
ζαί εύχηθεί; ύπέρ αύτής τά; Άλπεις ύπερέβην. 
Έζεΐ εις τά; άβυσσον; των, ’στά ύψη τών βραχίων, 
δρόμον έτερατούργησεν άμαξητδν ζαί λεϊον 
βραχίων τοϋ Βριάρεω! ώμάλυνε τοϋ; δρόμους, 
διά νά ΟλΙβ% πρόχειρα λαούς φιλαυτονόμους."

Έν Γενεύη ό 'Ρίζος έπεδόθη εις τά αγα
πητά αύτώ γράμματα μετά ζήλου απαραδειγ
μάτιστου καί έπί δύο δλα έτη έξηκολούθει 
άναγινώσζων περί νεοελληνικής φιλολογίας γαλ
λιστί εις έπήκοον πολυπληθούς καί συμπαθέστα
του ακροατηρίου. Τά αναγνώσματα ταύτα έξε- 
δόθησαν έν τόμιρ κομψφ τψ 1827 έν Γενεύη, ή 
δέ έκδοσις αύτη κατέστη σήμερον σπανιωτάτη. 
Έκ τής Ιστορίας τής νεοελληνικής φιλολογίας 
τοΰ 'Ρίζου λαμβάνων άφορμήν ό ακραιφνής φι- 
λέλλην καί ελληνιστής μαρκήσιος DE QuEtJX 
de St. Hilaire έγραψε περί 'Ρίζου τά εξής 
έν τή Συλλογή ανεκδότων τινών ποιημάτων του· 
(Έν Παρισίοις 187G). '"0 'Ρίζος από τού τέ- 
"λους τής παρελθούσης έκατονταετηρίδος μέχρι 
"τοΰ θανάτου αύτού προητοίμασε διά τών έπί 
"τής ελληνικής γλώσσης μελετών του καί διά 
"τών σπουδαίων καί ποικίλων αύτού έργων τήν 
"άναγέννησιν τής Ελλάδος. Τήν πατρίδα αύτού 
"ύπηρέτησεν έν τοΐς πολιτικοί; συμβουλίοις· 
"αύτήν αντιπροσώπευσε πρώτος παρά τή Ύ. 
"Πύλη· αύτος πρώτος κατά τάς μακράς περιη
γήσεις του κατέδειςε τάς καλλονάς τής νεοελ

ληνικής φιλολογία; εις τήν αγνοούσαν αύτάς 
'έτι Εύρώπην ... 'Η νεοελληνική αύτού Φιλο- 
"λογία μένει το πρώτον έργον τοιούτου είδους, 

ου ή έντύπωσις υπήρξε τόσον μεγάλη, ώστε καί 
"δύο άλλεπαλλήλως γαλλικαί αύτής εκδόσεις 
"έγένοντο έν Γενεύη (1827, 1828) καί μόλις 
"δημοσιευθεΐσα μετεφράσθη όλλανδιστί (Έν 
"Άμστελοδάμω 1829) καί ίταλιστί (Έν Πα- 
"λέρμω 1829).”

Το έξαιρετικον παρά τώ 'Ρίζω είναι οτι ο,τι 
προς ίδιαν του τέρψιν, μή άπο- 

είς 
τά
το-

:οΰ κοινού ούτε 
Επομένως και

:ολλά,

Αποχαιρετισμός εις
κ. άλ. θέλουσιν 

δσον λαλεΐται ή

έγραφεν, έγραφε 
βλέπων ούτε εις έπαίνους 
οιάδοσιν τών έργων του, 
ποιήματά του κατέστησαν λίαν δυσεύρετα 
σούτω μάλλον καθόσον, καίτοι γράφων πι 

ούδέποτε έφρόντιζε νά κράτη άντί- 
γραφα.

'0 προμνησθείς St. Hilaire λέ
γει· "'0 Ρίζος παρέδιδε τά ποιή- 
"ματά του εις φίλους ούδόλως με- 
"ριμνών περί τής τύχης τών έργων 
"του καί μή σκεπτόμενος βεβαίως 
' δτι αί μέλλουσαι γενεαί ήθελον άνα- 
" ζητήσει τά έργα ταύτα, τά όποια 
"δι’ αυτά; διττόν έχουσι το ένδιαφέ- 
"ρον, πρώτον μέν το ένδιαφέρον τής 
"πραγματικής αύτών άξίας, είτα δέ 
"τδ τής περιεργείας.”

Ή φιλολογική άξια τού 'Ρίζου είναι 
μεγάλη, διότι ού μόνον υπέρ τής μορ- 
φώσεως τής γλώσσης ήμών μετά 
πολλής τής δραστηριότητος είργάσθη, 
άλλά καί ποιήματα έγραψε, τά όποια 
θέλουσι μείνει διά παντός κτήμα τού 
έθνους του. Τά ποιήματα ταύτα είναι 
ποικίλα, άνήκοντα εις δλους τούς 
κλάδους τής ποιήσεως, άπο τή; δρα
ματικής, τής σοβαράς καί εμβριθούς, 
μέχρι τής έλαφράς καί σατυρικής, 
εις ήν ίδίω; έπέδιδεν. "'II αρπαγή 
τής Κούρκας”, ποίημα σατυρικόν, αί 
τραγωδία·. του "Πολυξένη καί Ασπα
σία”, ό "’Αποχαιρετισμός εις ’Ιτα
λίαν”, "Εις εαυτόν” 
άναγινώσκεσΟαι έφ’ I 
ελληνική γλώσσα, διότι είναι έργα 
τιμώντα καί τον 
καί το έθνος, εις δ άνήκουσι. 
τά μέν έξεδόθησαν ζώντος έτι 
'Ρίζου, άλλα δέ μετά τον θάνατόν 
του.

Α; παρακολουθήσωμεν ήδη τόν'Ρί- 
ζον έν τώ πολιτικω αύτού σταδίω. Έκλεχθέντο; 
τού Καποδιστρίου Κυβερνήτου τής Ελλάδος, προ- 
σελήφθη καί ό 'Ρίζος ώς ύπουργδς τών έξωτερι- 
κών, άλλά μετά παρέλευσιν όλίγου χρόνου μή 
έγκρίνων τήν πολιτικήν πορείαν τού Κυβερνήτου 
καί άδόλως άγαπών τήν πατρίδα του άπεσύρθη 
εις Αίγιναν. Επόμενον ήτο ή πρώτη έν Έλ- 
λάδι βασιλεία νά ζητήση τάς υπηρεσίας τού 
πεπειραμένου άνδρός, δστις άφ’ ού διετέλεσε 
νομάρχης Κυκλάδων έγένετο έπί ΌΟωνος πολ- 
λάκις ύπουργδς έπί τών έξωτερικών καί τής 
δημοσίας Έκπαιδεύσεως, έπιδείξας σπάνιάν δρα
στηριότητα καί σύνεσιν. Έπί τής ύπουργείας 
αύτού έσυστήθη ή έν Άθήναις ’Αρχαιολογική 
Εταιρία, ής υπήρξε καί ό πρώτος Πρόεδρος· 
αύτοΰ ύπουργοΰντος έτέθη ό θεμέλιος λίθος τοΰ 
περικαλλούς έν Άθήναις ναού τής Μητροπόλεως· 
ό 'Ρίζος τέλος έσύστησεν εις πολλά μέρη τή; 
Ελλάδος σχολεία καί γυμνάσια, διότι είχε τήν 
ιδέαν δτι ή Ελλάς διά τών γραμμάτων δφείλει 
νά προετοιμάση έαυτή ένδοξον μέλλον. Έν έτει 
1849 ή Ελληνική Κυβέρνησις διώρισεν αύτον 
πρεσβευτήν έν Κωνσταντινουπόλει, ένθα καί ό

γράψαντα αύτα
Καί 
τού

ΕΝ ΤΗι ΕΠΑΡΧΙΑι ΤΟΥ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.
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Ιάκωβος 'Ρίζας άπέθανε κατά Δεκέμβριον τοΰ 
αύτοΰ έτους έν ηλικία 72 έτών.

Χάριν των άναγνωστών τοΰ "Εσπέρου” παρα
θέτομε·/ ένταΰθα ανέκδοτον ποίημα τοΰ 'Ρίζου 
εύρεθέν έν τοΐς έγγράφοις τής άρτι άποβιωσά- 
σης αειμνήστου θυγατρδς αύτοΰ, Κυρίας Σ. Ν. 
Κωστή. Τδ πλήρες αισθήματος Έλεγεΐον 
τοΰτο έποιήθη έν Άθήναις έπί τίρ θανάτω τής 
θυγατρδς τοΰ άντιβασιλέως τής 'Ελλάδος κόμη- 
τος Άρμανσπεργ, Αουΐζης Καντακουζηνοΰ, άπο- 
θανούσης κατά τον διάπλουν και ταφείσης έν τή 
παρά τήν Σαλαμίνα μικρά νήσο» Ί’υτταλεία, ένθα 
μέχρι σήμερον διατηρείται ό μονήρης αυτής 
τάφος.

ΕΛΕΓΕΙΟΝ
€ίς τήν άποθανοΰσαν Λουΐϊαν Καντακουζηνοΰ

όζό
’Ιακώβου 'Ρίϊου τοΰ Νερουλού.

Εις έαρινοΰς λειμώνας μεταξύ ανθών μορίων 
ένα μόνον τήν δικαίαν τιμήν είχε τών πρωτείων 
’στήν'Ελλάο’ αύτδ τό ξένον άνθος έμφιλοχωροΰσεν, 
καί μέ θαυμασμόν κι’ άγάπην ή 'Ελλάς το θεω- 

οοΰσεν,
Ή το άρα συμφωνία δι’ αύτδ ευχών απείρων 
πάντα νά τδ περιπνέουν αύραι οροσεραί ζέφυρων.

Άλλ’ ορθοβάτης χείμαρρος, σίφων μέ ήχον τρο
μερόν,

όρμα καί τδ κατέθλασεν, άνθος αύτδ τδ τρυφερόν· 
φριχτά τδ περιδίνησε, καί κατά γης τδ ρίπτει, 
κι’ αύτδ τδ πρώην κάλλιστον άπδ τδ ύψος πίπτει, 

ξηρόν, άφανισμένον, 
καί μελανοβαμμένον.

Τδ ώραΐον αύτδ άνθος, ώ Λουΐζα, έσύ ήσουν. 
Τις δέν σέ πενθεί, Λουΐζα; ποιοι δέν θά σέ θρη

νήσουν;
Ποιος τής έρημονήσου τούς σκοπέλους περιπλέων 
καί τον τάφον σου ’κεΐ βλέπων, δέν θά σέ προ- 

φέρη κλαίων;
Δέν θά εύχηθή νά σπένδη άχνην έλαφράν τδ κΰμα 
Αθηνών καί Σαλαμίνας ’στο έρημικόν σου μνήμα;

*2! πώς ’στήν άπουσίαν σου ό πόθος τότ ό πα
τρικός

’μετρούσε τά μερόνοκτα, τάς ώρας μελαγχολικός! 
Τδ πλοϊον τέλος έφθασε, κι’ άπδ πέλαγη ξένα 
μέ άρμενά πυρίπνοα σέ φέρει ’στον λιμένα· 

σέ φέρει πλήν νοσούσαν 
καί φεΰ! ψυχορραγούσαν!

Εις τον Πειραιά τδ πλοϊον τάς άγκυρας ρίπτει 
μόλις,

καί μέ Ολιβεράς ειδήσεις αντηχεί εύθύς ή πόλις. 
“’Ασθενής εΐν’ ή Λουΐζα! 'Η Λουΐζα κινδυνεύει! 
'"Η Λουΐζα μετ’ δλίγον εις τδν "Αδην ταξει- 

δεύει!”
”2, σκληρότης Ειμαρμένης! "2, δυστύχημα με- 

γάλον!
Ουτω ’γόγγυζεν όΈλλην άπαντών ένας τδν άλλον.

""2 θαυμαστή Λουΐζα μας, προτοΰ μάς ήλθες 
Γερμανίς,

τώρα πικρά σέ χάνομεν... τώρα μάς φεύγεις 
Έλληνίς!”

Αύτά ό Έλλην έλεγε καί τούς γονείς της πλέον 
πατέρα τδν φιλέλληνα, τδν ένθυμεΐτο κλαίων 

συμπέραινεν έκείνην 
τήν πατρικήν όδύνην.

Ό πατήρ τ’ ακούει δλα κι’ ή καρδία τοΰ ’σπα- 
ράχθη, >

καί εις τδν λιμένα κάτω ωσάν άστραπή ’τινάχθη · 
μία λέμβος κουφότατη έκ τής όχθης τδν αρ

πάζει,
κι’ εις τοΰ τέκνου του τδ πλοϊον δακρυχέων 

πλησιάζει.
Ζοφερά ή νύκτα ήτο, ό βορράς σφοδρός ’φυσ- 

σοΰσε·
τάς άκτάς τής Σαλαμϊνος ό κυματισμδς ’κτυ- 

ποΰσε.

'Ο δ’ έπί λέμβου

’ρωτούσε- δέν τδν

άγρυπνος ’στοΰ άτμοπλοίου 
τήν πλευράν 

έδιδον παρηγοριάν καν μι-
κράν —

Άλλ’ όταν ύπελεύκανε τδ λυκαυγές τήν φύσιν, 
τότ’ ή Λουΐζα έδυσε τήν αίωνίαν ούσιν,

καί έγεινε τδ σκάφος
προσωρινός της τάφος.

Εις μίαν πέτραν, δπου τρόμον προξενεί τδ κάθε 
βήμα,

δπου δέν έκτίσθη οίκος, μηδ’ έσκάφη ποτέ 
μνήμα,

’στο νησί τής ’Γυτταλείας, πεπρωμένον έκεϊ ήτον 
να σκεπάσ δλίγον χώμα τήν τετάρτην τών X α

ρ ί των!
Κι’ έμελλ’ ό παστός της μόλις δύο μήνας άνα- 

τέλλων
νά σβεσθή κρημνισθείς μέσα ’στάς άγκάλας τών 

σκοπέλων!

Εις ένα τόπον έρημον τον τύμβον τδν μοναδικόν 
τδν βλέπουν μέ συμπάθειαν· έκφράζει τι δραμα

τικόν.
Καί μαυσωλεϊον βλέπομεν ψυχρώς καί πυραμίδα· 
άλλ’ ό ίδών τδν τάφον της, θά λέγ’ εγώ τδν 

είδα,
καί λέγων θά στενάξη 
καί θά δακρυαταλάξη.

Τής κηδείας ή ήμερα πόσον ήτο μακροτάτη!
Πόσον τάς στιγμάς εις ώρας ή όδύνη μάς άλ- 

λάττει!
Δύο τήν νεκράν προπέμπουν σειραί λέμβων πα- 

ραλλήλως,
κ’ ελαφρά άπεβιβάσθη ’στδ τραχύ τής νήσου 

χείλος·
έμπρος άπνους ή θυγάτηρ, ό πατήρ ωχρός κατόπι· 
προσφυείς ’στδ πένθος ήσαν οί κρημνώδεις έκεϊ 

τόποι.

Βλέπ’ ό πατήρ τον λάκκον της κ’ έκείνην άσκαρ- 
δαμυκτί,

διά νά κλαύσ’ αιώνια, τά βλέπει δλ’ άδακρυτί. 
Καί τέλος έπροχώρησε μέ τών σπασμών τήν βίαν, 
καί τήν άπεχαιρέτισε χωρίς ηχώ καμμίαν, 

κ’ έστράφη ενα βήμα, 
κ’ έκλείσθη φεΰ! τδ μνήμα!!

Η ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΣΙΓΑΡΟΥ.
Διήγημα.

(Συνέχεια καί τέλος.)

ή ΖεΨ τ0“ δίσέδυε κρυφίως εις τδ 
S θυλάκιόν του. Ό πειρασμός τον κατε- 

λάμβανεν. 'Ο κτηματίας, δστις έξηκο- 
λούθει κερδίζων, ήτο εύθυμότατος καί άνά πά
σαν στιγμήν άστεΐζετο μέ τούς συμπαίκτας του. 
Καθ’ ήν στιγμήν ό Άνδρέας έθετε τήν χεϊρα 
εις τδ θυλάκιόν του, ό τυχηρδς άνήρ τδν είδεν

— Αί! βλέπω δτι τά κέρδη μου σας κάμουν 
όρεξιν; είπεν άποτεινόμενος προς τδν Άνδρέαν. 
Δοκιμάσατε λοιπόν καί σεις τήν τύχην σας. 
Ιοΰτο σήμερον είναι έπιτετραμένον εις κάθε 
χριστιανόν. Είναι ή ήμερα καθ’ ήν μάλιστα 
οφείλει τις νά παίζη, διότι άπδ τά κέρδη ή τάς 
ζημίας εις τά χαρτία έξαρτάται ή έπιτυχία ή 
άποτυχία δλου τοΰ έτους, εις τδ όποιον αΰριον 
είσερχόμεθα.

— Πράγματι, άπεκρίθη ό Άνδρέας, θά παρε- 
κινούμην ν’ άκολουθήσω τήν συμβουλήν σας · 
άλλα βλέπω δυστυχώς δτι δέν έχω άρκετά χρή
ματα· έλησμόνησα νά λάβω χρήματα δταν έξήλ- 
θον τής οικίας μου . . . "Αν σείς μοί έδανείζετε 
δλίγας δραχμάς . . . ήθελα καί έγώ δοκιμάσει 
τήν τύχην μου.

— "2! τούτο, φίλε μου, δέν γίνεται, άπε
κρίθη δ κτηματίας σοβαρώς. Αλλοίμονο·/ αν 
μιαν μόνην δραχμήν άφαιρέσω άπ’ αύτδν τον 
σωρόν! Θά διαλυθή αμέσως δλος ώς καπνός . . . 
Νά δανείσω χρήματα έν ω παίζω; Τοΰτο ούτε 
δια τδν αδελφόν μου ούτε καί διά τδν πατέρα 
μου θά έκαμνον.

‘Ο Άνδρέας έσιώπησε καί έξηκολούθει παρα- 
τηρών τδ παιγνίδιον. 'Ο κτηματίας δλονέν έκέρ- 
διζε καί άνά πάσαν στιγμήν ζωηρότερος καί 6ο- 
ρυβωδέστερος έγίνετο.

— Ά! αν είχα έν σιγάρον! άνέκραξεν αίφνης 
σπογγίζων τον ιδρώτα του. Ιδού, κάθημαι έδώ 
τρεις ώρας καί δέν έκάπνισα άκόμη· έλησμόνησα 
τον καπνόν μου.

’Ιδέα φαεινή, ώς λάμψις άστραπής, διέσχισε 
τδν νοΰν τοΰ Άνδρέου. Έξήγαγεν έκ τοΰ έπεν- 
δύτου του τήν σιγαροθήκην, έν η εύρίσκετο ει- 
κοσάς τις σιγαρέττων έν γραμμή καί τά μά
λιστα δρεκτικών.

— Δύναμαι νά σάς προσφέρω σιγαρέττον; 
είπεν άποτεινόμενος προς τδν κτηματίαν καί 
άνοίγων τήν σιγαροθήκην.

— Άκοΰς έκεϊ, φίλε μου; άπήντησεν ούτος 
τείνων τήν χειρ ά του· μ’ εύεργετεΐτε.

— Σταθήτε, είπεν ό Άνδρέας κρατών άνοι- 
κτήν τήν σιγαροθήκην άλλ’ εις άπόστασιν. Κα
θώς σείς πρδ μικρού δέν ήθελήσετε νά μοί δα- 
νείσητε δλίγας δραχμάς έκ τοΰ σωρού σας, οΰτω 
καί έγώ δέν δύναμαι νά παραχωρήσω σιγαρέττον 
ανευ άμοιβής. Είναι τοΰτο σύστημά μου.

— Αμοιβή διά έν σιγαρέττον; είπεν ό κτη
ματίας γελών. Τί λέγετε; Καί ποιαν τιμήν 
ζητείτε, παρακαλώ, δι’ έν σιγαρέττον;

— Δέκα δραχμάς.
— Δέκα δραχμάς; έπανέλαβεν ό άλλος καγ

χάζω·/. Σείς δά υπερβαίνετε καί τήν Κυβέρνησίν 
μας.

— Ή τιμή ενός πράγματος έξαρτάται ούχί 
άπδ τήν άξίαν του, αλλ’ άπδ τήν ζήτησιν, άπε
κρίθη ό Άνδρέας μειδιώ·/. Σείς επιθυμείτε 
πράγμα, τό όποιον δέν έχετε καί έγώ έχω, άρα 
έγώ έχω τδ δικαίωμα νά προσδιορίσω καί τήν 
τιμήν αύτοΰ. Ζητώ έπομένως δέκα δραχμάς 
διά τδ σιγαρέττον.

<■

— 'II ιδέα σας αύτή μ’ αρέσει, είπεν ό κτη
ματίας, είναι πρωτότυπος. Λάβετε λοιπόν είκοσι 
δραχμάς καί δώσατε μοι δύο σιγάρα.

— Εύχαρίστως, είπεν ό Άνδρέας, τείνων 
τήν σιγαροθήκην του καί λαμβάνω·/ τάς είκοσι 
δραχμάς.

Καί καθήσας παρά τήν τράπεζαν εις τήν 
κενήν θέσιν, ήτοιμάσθη νά δοκιμάση τήν τύχην 
του.

Είναι πράγμα περίεργον καί όμως παρατηρη- 
μένον, ότι έν τοΐς τυχηροϊς παιγνιδίοις ή τύχη 
εύνοεϊ συνήθως τούς άδεξίους παΐκτας ή καί τούς 
πρωτοπείρους. Φαίνεται οτι ή τύχη, Σειρήν 
απατηλή, ζητεί δι’ αύτοΰ τοΰ τρόπου νά έλκύση 
τούς μή σαγηνευθέντας είσέτι ύπ’ αύτής καί νά 
τούς έμπλέξη εύκολώτερον εις τήν παγίδα.

Καί τδν’Ανδρέαν, μόλις άρχίσαντα τδ παι- 
γνιδιον, ή τύχη έξαιρετικώς ηύνόησε. Δέν πα- 
ρήλθεν ήμίσεια ώρα καί τά δύο χαρτονομίσματα 
τών δέκα δραχμών μετεβλήθησαν εις σωρόν χαρ
τονομισμάτων τών έκατδν δραχμών δτε δέ ό 
Ανδρέας έμέτρησε τά χρήματα εύρεν δτι είχεν 

ενώπιον του πλέον τών δισχιλίων δραχμών. 
Πεπειραμένος ή άπληστος χαρτοπαίκτης ήθελε·/ 
έξακολουθήσει παίζων έπωφελούμενος τοΰ ρεύ
ματος τούτου τής τύχης καί μέ τήν έλπίδα νά 
δεκαπλασιάση τδ ποσό·/. Άλλ’ ό Άνδρέας, συλ- 
λογιζόμενος τδν δυστυχή φίλον του, χάριν τοΰ 
όποιου έλαβεν εις χεΐρας τά παιγνιόχαρτα καί 
υπολογίζω·/ οτι ήοκουν τά χρήματα προς άνα- 
κούφισιν αύτοΰ, είχε τήν δύναμιν ν’ άποσπασθή 
άπδ τής ύπούλου τής τύχης άγκάλης. Ηέσας 
τά χαρτονομίσματα έπιμελώς δεδιπλωμένα εντός 
τοΰ μικρού δερμάτινου σημειωματάριου του ήγέρθη 
καί άποχαιρετίσας τδν πλησίον του καθήμενον 
κτηματίαν, δστις έξηκολούθει παίζων καί έπί 
μάλλον καί μάλλον έξαπτόμενος, άνεχώρησε δρο
μαίος καί διηυθύνθη πρδς τήν κατοικίαν του, 
χαίρων ένδομύχως έπί τή χαρά, ήν προητοίμαζεν 
εις φίλον, έν θέσει τόσον απελπιστική ευρισκό
μενον.

Είσελθών εις τδ δωμάτιόν του εύρε τοΰτο 
κενόν. Ό φίλος του είχεν άναχωρήσει. ΙΙοΰ 
άράγε μετέβη : Διατί άνεχώρησεν ; ’Εν <υ ίστατο 
σκεπτόμενος τί ώφειλε νά πράξη, είδεν έπί τής 
τραπέζης του καί έπί άνοικτοΰ βιβλίου μικρόν 
τεμάχιο·/ χάρτου, έφ’ ού ήσαν κεχαραγμέναι λέ
ξεις τινές διά μολυβδοκονδύλου. Καταληφθείς 
ύπδ κακού προαισθήματος έλαβε τδν χάρτην καί 
άνέγνωσεν " Έπερίμενα — έπερίμενα! Ούδέν 
κατώρθωσας φαίνεται . . . Δέν σοί είπον βτι ό 
Θεός δέν φροντίζει διά τούς δυστυχείς; Βλέπεις 
δτι είναι πλέον έντελής άπελπισία; . . . Τί άλλο 
μοί μένει νά κάμω ή νά τελειώσω μέ τήν άθλια·/ 
αύτήν ύπαρξιν; ... Σ’ εύχαριστώ διά τάς προσπά
θειας σου· σ’ εύχαριστώ διά τούς συμπαθείς σου 
λόγους . . . Ζήθι εύτυχής καί ένθυμοΰ ένίοτε 
τδν δυστυχή φίλον σου Ν.”

’Ωχρός καί τεταραγμένος ίστατο ό Άνδρέας, 
προσηλωμένον κρατών τδ βλέμμα έπί τοΰ χάρτου, 
έφ’ ού τωέφαίνετο γεγραμμένη καταδίκη θανάτου.

— Αρα έξετέλεσε τήν φριχτήν άπόφασίν του; 
είπε καθ’ έαυτόν· είναι τοΰτο δυνατόν; ώ! Θεέμου! 
Οχι, δχι, δέν είναι δυνατόν.

Καί τρέχων άπήλθε πάλιν διευθυνόμενος πρδς 
τήν οικίαν τοΰ φίλου του. ΈΙθελε νά προλάβη 
τδ κακόν· ήθελε νά τδν σώση άπδ βήματος άπερι- 
σκέπτου, άπδ αμαρτήματος τόσον μεγάλου . . . 
Άνερριχήθη τήν στενήν ξυλίνην κλίμακα καί ώς 
κεραυνός είσήλθεν εις τδ δωμάτιόν.

ΙΙαρά τήν τράπεζαν έκάθητο δ φίλος του 
στηρίζων τήν κεφαλήν του μέ τάς δυο χεΐρας· 
πλησίον αύτοΰ έκειτο πολύκροτον.

— Νικόλαε, έφώνησε, Νικόλαε! Τί κάμνεις;

Άνεπήδησεν ούτος άπδ τής έδρας· οί οφθαλ
μοί του ήσαν πλήρεις δακρύων.

— Τί ήλθες; τω είπεν.
— Ήλθον νά σέ σώσω, φίλε, άπεκρίθη ό ’Αν

δρέας τρέχων πρδς αύτόν ■ ήλθον νά σέ άποτρέψω 
άπδ βήματος άπηλπισμένου . . . Σύνελθε, σύ
νελθε !

— ”Αφες με! ώ! άφες με! Δέν άρκεΐ β,τι 
ύπέφερον; Δέν αντέχω πλέον . . . δέν έχω δύ- 
vaptv ν’ άνθέξω.

— ’Ιδού, ιδού, είπεν ό Άνδρέας, έξάγων τδ 
σημειωματάριόν του . . . λάβε, αύτά κατώρθωσα 
νά εΰρω . . .

— Χρήματα! χρήματα! άνεβόησεν ό δυστυ
χής άνοίγων μηχανικώς τδ σημειωματάριόν.

— Ναι, χρήματα! Λάβε, είναι ίδικά σου· 
στείλε έξ αύτών εις τήν μητέρα σου· κράτησε 
μέρος καί διά σέ . . . βραδύτερου σκεπτόμεθα 
πάλιν.

— Άνδρέα! είπεν ό δυστυχής συγκεκινη- 
μένος· είσαι ό σωτήρ μου!

— *Ζι> 'ρίόε μου, άπήντησε μετριοφρόνως 
ό Άνδρέας- είμαι το όργανο·/ τής Θείας ΙΙρο- 
νοίας, ήτις ούδένα άφίνει άπροστάτευτον έν τφ 
κόσμω. Πρέπει πλέον νά έννοήσης οτι δ Θεός 
είναι ό πατήρ καί ό προστάτης ούχί μόνον τών 
εύτυχούντων, άλλ’ όλων τών άνθρώπων έν γένει· 
πρέπει μετά συντριβής καρδίας ν’ άναγνωρίσης 
ότι μέγιστον διέπραξας αμάρτημα άμφιβάλλων 
περί τής άγαθότητος καί τής δικαιοσύνης τοΰ 
Θεού. Καί έν ταϊς έλαχίσταις περιστάσεσι φαί
νεται ή προστάτις τοΰ Θεού χείρ. "Εν μικρόν 
σιγάρον έφερε σήμερον τήν μεταβολήν ταύτην · 
έν σιγαρέττον έπεφερε τδ θαύμα!

Καί τω διηγήθη τήν έν τή λέσχη σκηνήν.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ.

(Μετά είκόνος, 2ρα αελ. 72.)

πρωτότυπον τής παρατεθειμένης είκό- 
ος εύρίσκεται έν τω μεγάρω Όρσίνη έν 
ενούη, καί κοσμεί έπαξίως μίαν τών 

εύρειών τοΰ μεγαλοπρεπούς εκείνου οίκου αιθου
σών. Π άριστά ή είκών τδν θάνατον τοΰ Άρχι- 
μήδους. Ο μέγας μαθηματικός κάθηται βεβυ- 
θισμένος εις τά προβλήματα του, αδιαφορών διά 
τήν ταραχήν τήν έπικρατοΰσαν έν τή πολιορκου- 
μένη αύτοΰ πατρίδι. Αίφνης βλέπει ένώπιόν 
του τούς είσορμήσαντας ρωμαίους στρατιώτας 
άγριους καί ώπλισμένους. Φροντίζω·/ μάλλον 
διά τά μαθηματικά αύτοΰ σχήματα ή διά τήν 
ζωήν του, στρέφεται προς τούς στρατιώτας καί 
τοΐς λέγει· "Μή μου τούς κύκλους ταράττετε!” 
Ο'ι εχθροί βμως μή λαμβάνοντες ύπ’ δψιν τούς 
λόγους τοΰ γέροντος σοφού έπιτίθενται κατ’ αύ
τοΰ καί τδν φονεύουσιν. Τήν δραματικήν ταύ
την σκηνήν έκθέτει ήμϊν έν τή εικόνι του ό 
καλλιτέχνης. Φυσικωτάτη είναι ή στάσις καί 
ή μορφή τοΰ σκεπτομένου μαθηματικού- χαρα
κτηριστική είναι ή άγρια δψις τών νικητών· 
ζωηρότατος δ χρωματισμός. Ό τήν εικόνα 
ταύτην γράψας ζωγράφος είναι Ιταλός, Νικό
λαος Βαραβϊνος όνόματι, καί ήδη πεντηκοντού
της. Γεννηθείς έν Φλωρεντία, κατέχει σήμερον 
θέσιν καθηγητοΰ έν τω Πολυτεχνικώ σχολείω 
τής ιδιαιτέρας αύτοΰ πατρίδος. Καί άλλα αύτοΰ 
έργα, πολλοΰ λόγου άξια, κοσμοΰσι τδ μέγαρον 
τών Όρσίνη έν Γενούη· τά καλλίτερα είναι· 
"Ό θρίαμβος τών έπιστημών”, "ή άλληγορία 
τού έρωτος”, “ό Αλέξανδρος Βόλτας”, "ό Γαλι
λαίος”. Ήδη δέ έργάζεται εις μεγάλην εικόνα, 
παριστώσαν τδν Γενουήνσιον Χριστοφόρον Κο- 

λόμβον, τδν άνακαλύψαντα τήν ’Αμερικήν. 01 
έπισκεφθέντες τδ έργοστάσιόν του λέγουσιν, ότι 
ή τελευταία αύτη είκών θά ήναι άληθές άρι- 
στούργημα.

ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΡΧΗΔΟΝΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.

(Μετά είκάνος, βρα σελ. 73.)

ή πλούσια εμπορική πό- 
αί τέχναι καί ή 

είχε κεντήσει

Καρχηδών,
|λις, έν ή ήκμαζον 
ί) βιομηχανία πρδ πολλοΰ

τδν φθόνον τής κοσμοκράτορος 'Ρώμης. Ή 
'Ρώμη, καί δικαίως, έθεώρει αύτήν ώς έπικίν- 
δυνον άντίπαλον, καί έζήτει άφορμήν όπως τήν
καταστρέψη. Τοΰ σκοπού τούτου έπέτυχον οί 
'Ρωμαίοι έν έτει 14G πρ. Χρ., δτε ό Σκιπίων, 
ό έπονομασθείς ό Αφρικανός, πολιορκήσας τήν 
Καρχηδόνα, τήν έκυρίευσεν μέ όλη·/ τήν ηρωι
κήν άντίστασιν τών δυστυχών αύτής κατοίκων. 
Οί Καρχηδόνιοι, άνθρωποι δραστήριοι καί έπι- 
χειρηματίαι, είχον έκτείνει τάς έμπορικάς αύ
τών σχέσεις μέχρις άπωτάτων χωρών, καί ή 
πόλις αύτών περιήλθεν ώς έκ τούτου εις μεγά
λην άκμήν καί πλούτον. Φύσει ρέκται καί εύ-
φυεϊς έδιδάχθησαν παρά μέν τών 'Ρωμαίων 
σύνεσιν πολιτικήν, παρά δέ τών Ελλήνων τέχνας 
καί έπιστήμας. Ή πόλις αύτών, έξωτερικώς 
καλώς ώχυρωμένη, ήτο έσωτερικώς κομψώς 
οιηυπρεπισμένη, διότι έν αύτή συνέρρεον όλοι 
τοΰ κόσμου οί πολυτιμότεροι θησαυροί. Πάντα 
ταΰτα έκέντων τδν φθόνον τών Ρωμαίων. "Οτε
δέ ούτοι κατορθώσαντες νά περιβάλλωσι τήν πά
λιν καί νά πολιορκήσωσι στενώς, περιέμενον 
άπδ ημέρας εις ήμέραν νά κυριεύσωσιν αύτήν, 
οί Καρχηδόνιοι ούδεμιάς έφείσθησαν θυσίας όπως 
άποκροόσωσι τδν εχθρόν και οί μέν άνδρες, 
λαβόντες εις χεΐρας τά όπλα κατέλαβον τά 
ώχυρώματα, έτοιμοι νά θυσιάσωσι τήν ζωήν των 
ύπέρ τής πόλεώς των, αί δέ γυναίκες προσέφε- 
ρον τά πολύτιμα αύτών σκεύη εις τδν βωμόν τής 
πατρίδος. Τήν σκηνήν ταύτην παριστα ό καλλι
τέχνης έν τή παρατεθειμένη εικόνι. Παρά τήν 
πύλην του ναού καταθέτουσιν αί γυναίκες τά 
πολύτιμα αύτών κοσμήματα καί τά οικιακά των 
σκεύη. Καί ή μέν άποκόψασα τήν πλουσίαν 
αύτής κόμην, καί στρέφουσα τδ βλέμμα πρδς 
ούρανόν, προσφέρει δ,τι έχει πολυτιμώτερον, τήν 
κόμην της, έξ ής οί άνδρες πλέκουσι νευράς 
διά τά τόξα των ■ ή δέ, πτωχή, καταθέτει έπί 
τής γής τά σκεύη της, δυσφορούσα ότι δέν δύνα- 
ται νά προσφέρη τι πολυτιμότερον. Ή σκηνή 
είναι έκφραστικωτάτη, καί ό ζωγράφος κατώρ- 
θωσε νά άπεικονίση ήμΐν έν τών δραματικωτέρων 
επεισοδίων τής άρχαίας ιστορίας. Όλαι αί θυ- 
σίαι τών ατυχών Καρχηδονίων άπέβησαν μά
ταια·., διότι οί Ρωμαίοι εΐσορμήσαντες εις τήν 
πόλιν κατεδάφισαν αύτήν, καί έπί τών τειχών 
τής άλλοτε πλούσιας καί εύδαίμονος πόλεως 
έξέπεμπον τήν μελαγχολικήν κραυγήν των τά 
πτηνά τής νυκτός, αί δέ οδοί αύτής, έν οίς ή 
κίνησις ήτο τόσον μεγάλη καί διηνεκής, ήσαν 
έρημοι καί έγκαταλελειμέναι. Σήμερον πτωχό·/ 
καί έλεεινδν χωρίον κατέχει τήν θέσιν τής άλ
λοτε πλούσιας Καρχηδόνος· σήμερον μόνον έκ 
τής ιστορίας μανθάνομεν όποια ύπήρξεν ή Καρ
χηδών.
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ΕΚ ΤΩΝ TOY DE AMICIS.

ΠΩΣ ΓΕΝΝΩΝΤΑΙ ΑΙ ΦΙΛΙΑΙ.

Μέταφρασις Δ. I. Καραγιαννάκη.

Β
Ι φιλίαι έμοιάζουσι τοΐς συνοικεσίοις · 
δέκα έπί τοΐς έκατον προέρχονται έξ 
αληθούς αγάπης.

'Η εκλογή, πρώτον παντός πράγματος, δέν 
είνε έντελώς έλευθέρα- μέρος τών φίλων ήμών 
εΐνε κληρονομιά τών σχολείων, μέρος έδωρήθη 
ήμΐν ύπδ άλλων φίλων, μέρος ύπδ τοΰ επαγ
γέλματος ήμών. Μικρόν άριθμδν έζητήσαμεν 
ήμεΐς αύτοί, είνε άληθέ;· άλλ’, έάν θέλωμεν νά 
ήμεΟα ειλικρινείς, πόσον είσί σπάνιοι έκεΐνοι 
πρδς ού; ώθησεν ήμάς άληθέ; συμπάθειας αί
σθημα! ΉΟέλομεν έρυθριάσει μέχρις οφθαλμών, 
σχεδόν πάντες, άν έκεΐνοι, ών έζητήσαμεν τήν 
φιλίαν, δεικνύοντας δτι ύπακούομεν είς εύγενή 
τής καρδίας ώθησιν, ήθελον άνακαλύψει ύπδ 
τίνος άληθώ; πράγματος παρεκινήθημεν πρδς 
τοΰτο. "Εχομεν ζητήσει τδν μέν "να προλάβω- 
μεν έχθραν έναντίον τής όποιας δέν ήθέλομεν 
τολμήσει νά πολεμήσωμεν- έκεΐνον δέ διότι, 
φθονοΰντε; αύτόν ήλπίζομεν, γνωρίζοντες, και 
κολακεύοντες τδ μέρος τοΰ πρδς αύτόν -φθόνου 
μας, νά άνακουφίσωμεν τήν όδύνην ήμών έν φ 
μέρει έφθανεν ή φαντασία· άλλον μέν ΐνα φέρω- 
μεν τήν φιλίαν αύτοΰ έπί τής κεφαλής ώς πτε- 
ρόν, άλλον δέ ΐνα, μεταχειρισθέντες ώς άναβα- 
τήρα, άνέλθωμεν είς φιλίαν ύύηλοτέραν τούτον, 
ΐνα διασχεδάζωμεν ένδομύχως έκ γελοίων τινών 
διαβοήτων αύτοΰ πράξεων, έκεΐνον, ΐνα άφαιρέση 
γεννωμένην άντιπάθειαν μεταξύ δύο άνθρώπων 
δηλουμένην πάντοτε, οΐτινες συναντώμενοι συ- 
χνάκις δέν ύποχωρούσι ποτέ, έπειδή ούδέτερος 
αύτών θέλει νά κάμη τδ πρώτον βήμα· αντι
πάθεια γεννωμένη άπδ άμοιβαίαν ύπόνοιαν άμε- 
λείας. 'Η πηγή δλων τών φιλιών, και τών 
προσφιλεστέρων σχεδόν άκόμη, είνε άνάγκη τις 
ή ενδιαφέρον- καί τδ πλεΐστον μέρος ’έχει άρ- 
χίσει μέ τάς τετριμμένος έκείνας φράσεις — 
λογίζομαι εύτυχής έπί τή γνωριμία ύμών — 
καί — ή εύτυχία είνε ίδική μου. — Όλίγιστοι 
μόνον είσί φίλοι έκ συμπτώσεως, θέτοντες δλί
γην τινα ρωμαντικότητα έν τή δμοσχήμονι τών 
άλλων ιστορία· φίλοι τυχόντες άπροόπτως έν 
τή ζωή ήμών, ταξειδεύοντες, είς άθλιόν τινα καί 
έλεεινδν τόπον έν κινδύνφ τινι, πρδ μεγαλοπρε
πούς τινός ή τρομερού ή ύπερβαλλόντως κωμι
κού θεάματος, έν μια τών στιγμών έκείνων κα
θ’ άς αί καρδίαι άνοίγονται άλλήλαις τάς πύλας 
αύτών, θεωρούνται άμοιβαίως καί συνδέονται έπί 
τής πράξεως. Καί έκτός τούτων, είσί τινες 
μεθ’ ών δέν ήξεύρομεν άληθώς ούτε πότε ούτε 
πώς συνεδέσαμεν φιλίαν· δέν ένθυμούμεθα ούτε 
τδν τόπον, ούτε τούς παρουσιαστάς, ούτε τήν 
έντύπωσιν τούς εύρίσκομεν έκεΐ μεταξύ τών 
άλλων ήμών φίλων, άνευ ιστορίας, άνευ χρονο
λογίας, άνευ διακριτικού σημείου, ώσπερ φάσματα 
έξελθόντα τής γής.

* **
Πώς δμως ήρχισαν αί άληθώς ειλκιρινεΐς 

φιλίαι, καί τινι τρόπφ έβλάστησαν καθ’ αύτδ 
έν τοΐς μυχοΐς τής καρδίας, είνε πολύ δύσκολον 
νά λεχθή. ’Ενταύθα ή ποικιλία τών περιστά
σεων είνε άληθώς Οαυμασία. 'Ο μηχανισμός 
τών αισθημάτων ήμών είνε τόσφ περίπλοκος 
άμα δέ καί λεπτός, έκτεθε^μένο; είς τοσαύτας 
περιπέτειας καί υποκείμενο; είς τοσαύτας μετα- 
βολάς, ώστε όλίγισται είσίν αί φιλίαι έκεΐναι αί 
πηγάζουσαι έξ άληθούς καί απλής πηγής. Γεν- 

νώνται άπδ διαφόρους παθών ιδιοτροπίας, άπδ 
συμβάντα φαινομενικώς έπουσιώδη, άπδ περι
στάσεις αΐτινες θά ώφειλον νά παραγάγωσιν 
άποτελέσματα δλως άντίθετα, άπδ ιδιοτροπίας 
τής φαντασίας, άπδ χιλίας έκτακτους καί άπρο- 
όπτους αιτίας, δπως γεννάται ό έρως. ’Ολίγο; 
χρόνο; άρκεΐ δπως ευρωμεν παραδείγματα περί- 
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Μέ τδν μέν εύρέθητε τδ πρώτον έν τινι 
οικία, έν κύκλιο κοινών γνωρίμων, ή έν οίφδή- 
ποτε τόπι·), έν καταστάσει ζηλοτυπίας άορίστου, 
ώς είνε σύνηθες παρά τοΐς νέοι; οΐτινες έλκύ- 
ουσι τήν κοινήν προσοχήν· καί έχετε άρχίσει 
μισούμενοι άγρίως. Είσθε δμως τόσον φιλόδοξοι 
καί οιηματίαι καί οί δύο, ώστε ό φόβος μή 
προσβληθήτε ήτο ισχυρότερο; τή; άπληστίας τοΰ 
νά πρωτεύσητε, καί έχετε συνθηκολογήσει, έχετε 
κάμει σιγηλήν συμφωνίαν νά σέβησθε καί ούχί 
νά πολεμήτε άλλήλους, αποποιούμενοι άμφότε- 
ροι τά πρωτεία· καί πλησιάζοντε; καί σπουδά- 
ζοντες άλλήλους, ού μόνον αί έχθαίρουσαι ύμα; 
ποιότητες σάς συνέδεσαν, άλλ’ ή άνάμνησις τή; 
μισαράς έκείνης άντιζηλίας έχει μείνει έν ύμΐν 
ώσπερ ή δσμή συντηρητικής τίνος καί ζωογόνου 
τή; φιλία; ύμών ούσίας.

Παρατηρήσατε έκεΐνον τδν άλλον. Καθ’ έκά
στην συνηντήσθε καθ’ οδόν· ήτο ύπερβαλλόντως 
ύμΐν άντιπαθητικός, τδ ήνόει, καί σάς άπέδιδε 
τά ίσα· καθ’ έκάστην στιγμήν εύρισκεσθε ό είς 
κατά πρόσωπον τοΰ άλλου, πρδς μεγίστην άμφο- 
τέρων δυσαρέσκειαν, καί άντηλλάσσετε βλέμματα 
θηριώδη· έβλάψατέ ποτέ άλλήλους εμμέσως καί 
έπεθυμεΐτε περίστασιν έκδικήσεως- έπροτίθεσθε, 
δταν κοινός τις γνώριμος ήθελε θέσει ύμά; στή
θος μέ στήθος, νά κάμητε φιλοφρόνησίν τινα 
έπί τοΰ προσώπου· καί ήμέραν τινά, έπί τέλους, 
έγένετο ή παρουσίασις, καί ήλλάξετε τέσσαρας 
λέξεις. . . .; θαύμα τών θαυμάτων! Έκάτερος 
έχει εΰρει έν τφ άλλω, πρώτον μειδίαμα, φωνήν, 
συμπεριφοράν, είτα τρόπον τού σκέπτεσθαι καί 
νοεΐν, ού μόνον έντελώς διάφορα, άλλά τελείως 
άντικείμενα έκείνοις ατινα έπί τοσούτον καιρόν 
έφαντάζετο, έγένετο άμοιβαία χρηστή μεταμόρ- 
φωσις σχεδόν άκαριαία· έχετε μείνει άμφότεροι 
πρώτον έκπληκτοι, είτα εύχαριστημένοι, εύγνώ- 
μονες δ είς τφ άλλφ διά τήν εκπληξιν- ήνοή- 
σατε δτι όφείλελε άμοιβαίω; έπανόρθωσιν, καί 
συνεδέσατε φιλίαν τόσφ μάλλον ειλικρινή, δσιρ 
ίσχυροτέρα ήν ή άντιπάθεια.

Είς έτερος. Δέν τδν γνωρίζετε, ήξεύρετε δτι 
δέν σάς υπολήπτεται, καί μισεΐσθε θανασίμω;· 
άλλ’ ή άνάγκη τοΰ νά άρητε άπδ τής καρδία; 
τήν γάγγραιναν τής περιφρονήσεως εκείνη;, είνε 
ίσχυροτέρα τοΰ μίσους, καί ωθεί ύμά; πρδ; αύ
τόν· προσπαθείτε νά τδν κερδίσητε· προσποιεΐσθε 
καλλίτερον άφ’ δτι είσθε, καί ή προσποίησις 
αΰτη άποβαίνει ύμΐν ωφέλιμος· άποκτάτε έπι- 
μόχθω; τήν ύπόληψιν καί φιλίαν αύτού· καί 
πράξαντε; τοΰτο μέ τήν άφεστηκυίαν άπόφα- 
σιν νά έκδικηθήτε, καίτοι έχητε τήν έκδίκη- 
atv άνά χεΐρας, συναισθάνεσθε δτι είνε πολύ 
άργά, δφείλετε χάριτας τφ άνθρώπφ έκείνφ 
ένεκα τοΰ όποιου έπράξατε δ,τι έπράξατε, καί 
άγαπάτε αύτόν, καί τδν προτιμάτε παντός άλλου.

'Ετέρα περίστασις έπίσης πολύ ώραία· εί; 
κοινό; άνθρωπος, είς καλλιτέχνη; γνωστό; · δέν 
τδν εϊδετε ποτέ, άπαιχθάνεσθε δμω; τάς ιδέας, 
αύτοΰ, τάς ορέξεις, τδν χαρακτήρα· — εύρίσκε- 
σθε όμού· — ή πρώτη ύμών κίνησις φαίνεται 
δτι επρεπε να ήνε τδ νά τδν άποφύγητε, ΐνα μή 
άναγκασθήτε ή νά τδν άπωθήσητε ή νά ψευ- 
σθήτε- άλλά τόσιρ κακώς έχετε μεταχειρισθή 
καί χλευάσει αύτόν, έχετε καταφάγει τοσαύτην 
λύσσαν νά καταβάλητε τού; ύπερασπιστάς αύτοΰ, 
έζήσατε τοσούτον χρόνον μετ’ αύτοΰ, έπ’ αύτού, 

άναλύοντε; δι’ δλων τών μέσων, καί περιστρέ- 
φοντε; έφ’ δλων τών μερών, ώστε νομίζετε δτι 
έπαναβλέπετε πρόσωπον οΐκεΐον, καί άπαν τδ 
άρχαΐον έκεΐνο μίσος μετατρέπεται αίφνης εί; 
συμπάθειαν, δΐ ήν καί ύμεΐς αύτοί έκπλήττεσθε· 
είς ταύτην δέ προστιθέμενη καί ελαφρά τοΰ 
συνειδότος τύψις, ήν έγείρουσιν ύμΐν οί εύγενεΐ; 
τοΰ θύματος τρόποι· γεννάται έκ τούτου φιλία 
ζωηρά καί διαρκέσουσα.

"Ετερος· είς δκνηρδς καί δοξομανής- ήμέ
ραν δμως τινά, βλέπετε αύτόν νά κάμνη εν συνα
ναστροφή, έπί παρουσία κυριών, άκουσίως, έξ 
εκείνων τών τρομερών και γελοίων ποοσώπων, 
ατινα κάμνουσι τήν συναναστροφήν νά υπομει
διά- υμεΐ; εισθε έξ εκείνων οΐτινε; αισθάνονται 
έντροπήν έπί τή έντροπή τών άλλων ό άτυχή; 
έκεΐνος εγείρει έν ύμΐν εύσπλαγχνίαν τοσούτω 
βαθεΐαν, καί έν τφ άποτελέσματι τής εύσπλαγ- 
χνίας συμπάθειαν τοσούτφ ζωηράν, ώστε, φλε- 
χθέντες έπίσης δλίγον καί ύπδ τοΰ αισθήματος 
τής υπερηφάνεια; προελθούση; έκ τή; ταπεινώ
σει»; αύτοΰ, δράττετε τήν πρώτην εύνοϊκήν περί- 
στασιν νά πιέσητε αύτόν διά φιλοφροσυνών καί 
φιλικών ενδείξεων ειλικρινέστατων, αΐτινες φέ- 
ρουσιν ύμΐν ώς καρπόν τήν φιλίαν αύτοΰ καί εύ- 
γνωμοσύνην έξ ού γεννάται φιλία, έπιζήσουσα 
πάντοτε έν τή καρδία ύμών, καί μετά πάροδον 
πολλών έτών, έκάστοτε δτε θέλετε έπικαλεΐσθαι 
τήν εικόνα τού προσώπου έκείνου, δπως ειδετε 
αύτδ τήν στιγμήν έκείνην, φλεχθέν καί άλλοι- 
ωθέν έκ τής έντροπής.

Καί άκόμη, τοΰ πώς έγεννήθησαν αί φιλίαι 
αύται δυνάμεθα νά δώσωμεν λόγον πόσαι άλλαι 
προήλθον έκ συγχύσεως αισθημάτων, ατινα ούδέ
ποτε ήδυνήθημεν νά έρμηνεύσωμεν!

« **
’Εκπλήττεται τι;, τή άλήθεια, συλλογιζόμε- 

νος άπαν τοΰτο τδ έργον τδ λαμβάνον χώραν 
έν τφ κόσμφ, έπί τών άναριθμήτων άνθρωπίνων 
πλασμάτων ύποχρεωμένων νά έντείνωσι καί συν- 
δέωσι διηνεκώς, είς μυριάδας μυριάδων, τά; 
άλύσεις τής φιλίας. Φαντάσθητε τού; πτωχού; 
οΐτινες άνταλλάσσουσι τόν πρώτον χαιρετισμόν 
έπί τών στεγών, άπδ τών παραθύρων τών υπε
ρώων· τούς άσθενεΐς γέροντας οΐτινες συνδέουσι 
φιλίαν ολίγφ κατ’ ολίγον, συναντώμενοι καθ’ έκά
στην έν τφ δημοσίφ κήπιμ, ένθα άπολαύουσι τοΰ 
ήλιακού φωτός· τούς έμπορους οΐτινες συναν- 
τώνται έκαστον έτος έν τφ αύτώ ξενοδοχείφ 
μεμακρυσμένης τινδς πόλεως, τούς χωρικούς 
οΐτινες έπανευρίσκουσιν άλλήλους παρά τά 
δωμάτια τών στρατώνων, τού; παντός είδους 
ίδιοτρόπου; οΐτινες γνωρίζουσι μακρόθεν τήν 
συγγένειαν τών εαυτών εγκεφάλων έν άνοήτιρ 
τινι πονηματίφ, καί γράφουσιν άλλήλοι; καί 
συνδέονται- δλην έκείνην τήν ταραχήν ήν παρά- 
γουσιν εις τά; φιλία; έκαστη; πόλεως αί άλλα- 
γαί τών οικιών δλα έκεΐνα τά πρόσωπα ατινα 
πλησιάζονται καί μοιράζονται έξακολουθητικώς 
τάς δυστυχίας, τάς έορτάς, τά συνοικέσια, τάς 
δημοσία; χαράς, τήν ταλαιπωρίαν, τήν έργασίαν, 
τδ αμάρτημα, τδ έγκλημα. 'Ομοιάζει ύπερμε- 
γέθει τινι άντορχήσει έν ή έκατομμύρια χειρών 
ζητούνται, σφίγγονται καί άφίνονται άπαύστω;· 
άτελευτήτφ ταραχή ασθενών ζητούντων ισχυ
ρούς, οίηματιών ζητούντων ταπεινούς, ψυχών 
εύγενών ζητουσών ψυχάς χαριέσσας, δυστυχών 
ζητούντων παραμυθητάς, εύτυχών ζητούντων 
ευτυχείς, άνοήτων όμοιπαθεΐ; · άκατάπαυστο; δια- 
σταύρωσι; έρωτήσεων καί προσφορών, ατελεύτη
το; έμπορία, σύνδεσι; κατά διαφόρου; τρόπους, 
μέ διαφόρους συμφωνίας, μέ χιλίου; σκοπού; 
διαφόρους· κύκλος άνευ ορίων καί άνευ τέλους, 
έν ώ οί μέν καταδιώκουσιν, οί δέ φεύγουσιν, 

άλλοι δέ κρύπτονται, καί ό μέν άνέρχεται δ δέ 
κατέρχεται, άλλος κρύπτεται όπισθεν ομίλου, 
άλλος δέ πλανάται μόνος, καί άλλος μέν σύρε
ται ύπό χιλίων χειρών, ένώ ετερος συντρίβεται 
ύπδ χιλίων ωθήσεων, έν μέσφ άτελευτήτου άν- 
ταλλαγή; φιλοφρονήσεων, ύποκριτικών τών χει
ρών σφίγξεων, εύγενών χαιρετισμών, ύποσχέσεων, 
προσβολών- γιγάντειος κωμφδία χαρακτήρων, 
φοβερά, οίκτρά καί γελοία, ή; κωμφδοί εΐμεθα 
πάντες, καί άπαγγέλλομεν καθ’ δλην τήν ζωήν, 
και διερχόμεθα δι δλων τών μερών. "Ιδωμεν 
δλίγφ τά ιδιαίτερα τής σκηνής, καί τά διακρι
τικά σημεία μετεμφιεσμένου τινός.

("Επεται συνέχεια.)

Ο ΠΑΛΑΙ ΚΑΙ Ο ΝΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

Άνέδραμον είς έποχά; αιώνων παρελθόντων, 
Καί είδα καί ήρεύνησα τδν άνθρωπον τδν πάλαι· 
Τον εύρον νά δημιουργή θεούς έκ τών ένόντων, 
Καί τάσεις νά τόν έλκωσι πρδ; μέγα τι μεγάλαι.

Εΐδον τά θεία έργα του, τ’ άριστουργήματά του, 
Κ’ έθαύμασα τδν βίον του τδν πλήρη εύφυΐας · 
Χωρών δ’ είς βάθος άχανέ; αιώνος απώτατου 
Τόν άνθρωπον εύρον έκεΐ μεστόν εύδαιμονίας.

Τά ήθη του μ’ έξέπληξαν τά πατριαρχικά του· 
Τον εΐδον πλουσιώτατον έν τή δλιγαρκεία, 
Τόν εΐδον πάθη έχοντα τά προτερήματά του 
Καί είδα δτι έζησεν αύτός έν άλήθεια.

Άλλά κατήλθον πάλιν νΰν τήν κλίμακα τοΰ χρόνου, 
Καί είς τδν χρόνον έφθασα αύτόν τών ήμερών μας· 
Ήρεύνησα τδν βίον μα; τον γαΰρον μετά πόνου 
Κ’ εΐδον δτι βαδίζομεν τυφλώ; προς όλεθρόν μας.

Τά έργα τά τεράστια έμβλέψας τοΰ αιώνος 
Έκραύγασα, τόν άνθρωπον και πάλιν μελετήσας· 
"Ώ άνθρωπε, πρδς τί όργας τοσούτον έπιμόνως 
"Τήν Χάρυβδιν τήν χαίνουσαν έμπρός σου μή 

νοήσας;

Μεγάλα έργ’ άνάγκη; πλήν δημιουργείς, ώ άφρων! 
Καί τής εύδαιμονίας σου όρύσσει; ύπονόμους. 
θρασύ; δ’ άποδεικνύμενος καί κοΰφο; καί πα- 

ράφρων 
Τής φύσεω; παραποιεί; τού; αιωνίου; νόμου;.

Τί πράττει; νΰν δημιουργών άπαύστω;, άεννάως; 
Άνάγκα; μόνον, καί ούδέν νά σέ εύημερήση· 
Πλήν έξ αύτών εί; άβυσσον θά κρημνισθή; καί 

χί°Ά
Τυφλώττων πρδ; δ ώρισται νά σέ εύδαιμονήση.

”Ω! φεύγω σε καί τ’ δμμα μου εί; φχημένου; 
χρόνους 

’Επαναφέρω άπελπι; αύτούς νά ΐδω πάλιν, 
Κ’ έκφέρω έκ τοΰ στήθους μου βαθεΐς, θρηνώ

δεις στόνου;
Διά τήν άνθρωπότητα ήν όδηγεΐ; είς πάλην.

’Εν ’Αθήναις.
Κ. 'Βωμαίβης.

ΕΝ ΕΥΦΡΟΝΗι.

Γ.

EvayyAos /zcv, ώσπ«ρ η παροιμία, 
(ως ytvovro μητρός (υφρόρης πάρα, 
Ilewei δί χάρμα μάζαν (λπίδος 

κλναν . . , 
Αισχύλος,

Μακρόθεν πάλιν άσματα,σοίψάλλω, θρήνους πάλιν, 
γλυκεία κόρη τής ’Εδέμ, ώ πλάσμα τών χαρίτων· 
εΐ; νέον τάραχον ψυχή;, εί; νέαν παθών πάλην, 
καί είς τή; μοίρα; τά; πληγά; έκ νέου δλο; 

φρίττων, 
εις τήν σεμνήν προσέρχομαι καί αύθις σήν άγ- 

κάλην.

Μακρόθεν ό έξόριστο;τού; στόνου; του προστέλλει, 
μακράν σου εί; τά στήθη του τήν άλγηδόνα πνίγει· 
τού; θρήνου; μου ό Κώκυτο; έμπνέει καί τά μέλη, 
εις τήν ιδίαν έπφδήν πάν άσμα καταλήγει, 
και ή μονήρης μου ψυχή τήν σύντροφόν τη; θέλει.

Σιγή εί; τά βρυάζοντα άν έπεβλήθη πάθη, 
έαν πρδ τοΰ καθήκοντος έτέλεσα θυσίας· 
υπέρ τδ μέτρον ή χορδή τής έμμονή; έτάθη, 
ουδ έχω είς τά στήθη μου κενόν άναισθησίας, 
ουδ’ ύπδ τής στερήσει»; ό πόνος μου ίάθη.

Ια πρώτα ήμών όνειρα άναμορφώ ό τάλας, 
και πάντοτε τοΰ βίου μου τδ μέλημα σύ μόνη · 
άν κάλλη άλλαι έχωσι καί χάριτας άν άλλα;, 
πρδ; σέ ή δλη μου ψυχή καί δλοι μου οί στόνοι, 
καί τρέφω μόνον χάριν σοΰ έλπίδα; τάς μεγάλα;.

Όπόσοι μ’ έλυπήθησαν, οπότε σ’ έστερήθην, 
πρό; ξένην δτε έφευγον, καί μ’ ωκτειρον ώ! πόσοι! 
ή άπουσία έλεγον ότι γεννά τήν λήθην, 
και δτι τάς μετάβολά; αί κόραι άγαπώσι, 
πλήν τοΐς άπήντων· ψεύδεσθε! μή άραήπατήθην;

Είς άναστέρου εΐδόν σε τά νέφελα εύφρόνης· 
ώ; φάσμ’ ή άγγελώδης σου μορφή έγγύ; μου έβη · 
ύπήρξεν εύτυχία μου μιάς στιγμής καί μόνης· 
πλήν ή γλυκεία δψις σου είσέτι μοι προσνεύει, 
κ’ έναύλους έχω τούς ρυθμού; τοΰ ήχου, δν έτόνεις.

Τό νέκταρ τών βλεμμάτων σου, τοΰ άσπασμοΰ 
τδ μέθυ 

εποθησα πλησίον σου στιγμήν ΐνα ροφήσω· 
άν τδ καθήκον κώλυμα μέσφ ήμών έτέθη, 
τήν βασκανίαν πρόσμεινον ταχέως ΐνα λύσω· 
τδ μέλλον τής ζωής ήμών τών δύω συνεδέθη.

Ταχέως επανέρχομαι· ώ! πρόσμεινον δλίγον, 
καί έπί τέλους φεύγουσιν αί ώραι τής όδύνης· 
ιδού τό μέλλον στάδιον έλπίδων διανοΐγον 
εί; σέ άνήκει τής ζωή; τδ τέλο; ΐνα κρίνης, 
πρδ; εύτυχίαν άν χωρή ή πρό; τδν τάφον λήγον.

’Εγγύς σου πάλιν έρχομαι, εί; πτέρυγα; έρώτων, 
άνθών κομίζων στέφανον καί σμήνος φιλημάτων 
ΐνα πληρώσω έρχομαι δρκον ήμών τόν πρώτον, 
ή τύχη έσται νΰν ήμών ούχί άστήρ διάττων, 
ούχί κλαυθμός είς ζοφερόν εύφρόνην μή ύπνώττων.

Λαμπάδων αψατε εσμόν, άρτίσατε στεφάνους, 
παρθένων συναθροίσατε ροδοχειλέων πλήθη, 
τής εύτυχία; τού; πομπεΐς καλέσατε τού; πλά

νους- 
ή άλυσι; ή μαγική τή; συμφορά; έλύθη, 
καί τήν κινύραν έθραυσεν ό ποιητής ό άνους.

Ζωή, καί πάλιν πειρασμούς ένώπιόν μου τείνεις, 
ζωή, καί πάλιν όνειρα ή φαντασία πλάττει· 
και πάλιν είς τον έρωτα προσέρχομαι έκείνης- 
μή συμφορά μου άποβή καί δοκιμή έσχάτη;
υίε τή; Μούση;, τήν τροπήν είς αίμα μή έκ- 

πλύνη;;

’Εγγύς πρωία; χάραγμα ή έως άποστέλλει- 
άκτινε; θλώσι μαγικαί τον ουρανόν τοΰ βίου, 
τήν άκοήν μου πλήττουσιν ένθέου μούση; μέλη, 
πελάζει προσφιλής μορφή έγγύ; μου δντο; θείου ■ 
ούκέτι νΰν τά στήθη μου όδύνη κατασκέλλει.

Ω! λήγει καί ή συμφορά καί παύουσιν οί θρήνοι ■ 
ούδόλω; άτελεύτητοι οί κοπετοί σου, λύρα- 
χαράς και πάλιν τήν χορδήν ό ποιητής εντείνει · 
προσμειδιώσα τόν τροχόν άνέστρεψεν ή μοίρα, 
κ’ έλπίδων πάλιν ήλιο; τδν βίον μου φαιδρύνει.

Σοφία, κατά ’Ιούνιον τοΰ 1885.

1. Λ. Ζερβουόάκης.

Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΛΙΝΗΣ.
Διήγημα έκ τοΰ Γαλλικού.

Μετάφρασις Αικατερίνης ΤΤ. Βασιλειάδου.

Α'.

επαυλις τοΰ στρατηγού Δορλύ έφαίνετο 
τερπνή καί άναπαυτική διά μέσου τών 
ύψηλών κιγκλίδων, αΐτινες περιέκλειον 

τήν είσοδον τοΰ δάσους. Χλόη δροσερά, κά
νιστρα πλήρη άνθέων ποικιλοχρόων, δένδρα 
σύσκια, δεξαμενή διαυγή;, δενδροστοιχίαι φιλο- 
καλως και άναπαυτικώ; ηύτρεπισμέναι — πάντα 
ήσαν έντελή καί κομψά. Καί δμω; έάν εϊσήρ- 
χετό τις είς τήν μεγάλην ισόγειον αίθουσαν, θά 
έβλεπε τδν στρατηγόν βεβυθισμένον έν τω άνα- 
κλίντρφ του παρά τδ άνοικτδν παράθυρον καί 
προσβλέποντα μετά σκυθρωπού καί ρεμβοΰ υφους 
τδ τερπνόν πανόραμα, δπερ έξετυλίσσετο ένώπιόν 
του, έν φ ή θυγάτηρ του, ή ώραία Φραγκλίνη, 
έκάθητο ακίνητο; καί σκεπτική ένώπιον σονάτα; 
τοΰ Μόζαρτ, τοΰ προσφιλούς αύτή μουσουργού. 
ΙΙρούτίθετο ν’ άρχίση τήν σονάταν έπί τοΰ κλει- 
δοκυμβάλου, δτε ή ηχηρά φωνή τοΰ στρατηγού 
διέκοψεν αύτήν-

— Λοιπόν δέν σοί άρέσκει;
— νΟχι, ποσώς.
— θεέ μου! 'Όταν συλλογίζωμαι δτι εΐναι 

ήδη ό δέκατος! Καί νέο; τόσον ωραίο;! Πληρο
φορία! τόσον καλαί! Άχ! θ’ άσθενήσω βεβαίως, 
θ’ άσθενήσω.

— Τότε, πατέρα, είπέ μοι σύ, ποιον πρέπει 
νά ύπανδρευθώ καί θά τδ κάμω. ’Ίσως ή ύπα- 
κοή θά μοί φέρη εύτυχίαν.

— Όχι, όχι- μήπως συνειθίζω νά σέ βιάζω; 
Φαντάζεσαι δτι θέλω νά σέ ύπανδρεύσω παρά 
τήν θέλησίν σου; —νΩ! τοΰτο θά μέ φέρη είς 
τδν τάφον!

— Ησύχασε, πατέρα, ήσύχασε· θέλεις νά 
ύπανδρευθώ;

— Βέβαια τδ θέλω.
— Άλλά ποιον;
— ’Εκείνον, δστι; σοί άρέσκει.
— Καί άν ούδεί; μοί άρέσκη;
— ’Ιδού, ιδού- αύτδ μέ άπελπίζει . .. Σοί 

έπρότεινα ένα δικηγόρον, ένα άξιωματικόν, ένα 
συμβολαιογράφον, ένα πρόξενον, ένα πρέσβυν — 
καί δλου; μοί άρνεΐσαι. Τί θέλει; λοιπόν; ένα 
αύτοκράτορα;

— Πατέρα, θέλω άνθρωπον, τδν όποιον δύ
ναμαι ν’ άγαπήσω.

Ή Φραγκλίνη έβλεπε τά; δφρεΐς τοΰ στρα
τηγού συστελλομένας, έβλεπε τδ εδρύ του μέ- 

f



76 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. ΙΟΙ. 1/13 Ιουλίου 1885. Άρ. ΙΟΙ. 113 ’Ιουλίου 1885.] ΕΣΠΕΡΟΣ. 77

τωπον πληρούμενον άπειλητιζών πτυχών προ- 
ησθάνθη καταιγίδα· άλλ’ είχε θαυμασίαν έπι- 
τηδειότητα νά τήν κατευνάζη. ’Ελαφρά ώς 
πτηνδν διήλθε τδν θάλαμον, έκάθησεν έπί τών 
γονάτων τοΰ πατρός της, έφίλησε τρυφερώς τάς 
λεύκάς αύτοΰ τρίχας καί θωπευτικώς περιέβαλε 
διά τών βραχιόνων της τδν λαιμόν του. Ο 
στρατηγός είχε νικηθή· έμειδίασεν, έθώπευσε 
τούς ξανθούς πλοκάμους τής κόρης του, έψαυσε 
τήν παρειάν της, και ή φωνή του έλαβε πάλιν 
τδν γλυκόν ήχον, δν συνήθως ειχεν οσάκις ώμί- 
λει προς τδ προσφιλές αυτού τέκνον.

— Περιμένω τον βαρώνον Βέρνχαϊμ, είπε· 
θά έλθη διά τήν επίσημον πρότασιν παράξενον 
μάλιστα μοι φαίνεται πώς άκόμη δέν ήλθεν.

Τδ ώραΐον τής Φραγκλίνης στόμα συνεστράφη 
πάραυτα εις μικρόν μορφασμόν, κακόν οιωνόν 
διά τδν εύγενή βαρώνον.

— Και άλλος άκόμη; είπεν ή κόρη.
— Τώρα θ’ άρχίσης νά τους άρνήσαι και 

χωρίς νά τούς βλέπης! άνέκραξεν ό στρατηγός 
παρωργισμένος· τούτο μάς έλειπεν άκόμη- θέ
λεις νά μέ άπελπίσης εντελώς;

— ’’Οχι, άλλά σέ παρακαλώ, πατέρα- δέςου 
αύτον έπι μίαν στιγμήν μόνος. Έπεθύμουν νά 
έςέλθω δλίγον έφιππος εις τδ δάσος διά ν' άλ- 
λάξω τάς ιδέας μου· σέ υπόσχομαι δε οτι κα
τόπιν θά διάκημαι εύνοϊζώτερον πρδς αύτον. 
Είμαι άλλως τόσον βεβαρυμένη, ώστε θά έδε- 
χόμην τον πρώτον τυχόντα, μόνον καί μόνον 
διά νά ήσυχάσω. Κατήντησε πλέον νά μή σέ 
βλέπω ή σπανίως ύπδ τήν μορφήν πατρός . . .

— Αληθώς· και ύπδ ποιαν μορφήν μέ 
βλέπεις;

— 'Υπδ τήν μορφήν στρατηγού.
— Λοιπόν;
— Και τήν μορφήν ταύτην ούδόλως άγαπώ ■ 

είναι καλή διά τούς στρατιώτας, προσέθηκεν ή 
κόρη άνοίγουσα τήν θύραν. Και έάν ό βαρώνος 
ήναι εύειδής ή άσχημος, έξυπνος ή βλάξ, καλός 
ή κακός — τδν δέχομαι ώς σύζυγον.

— Φραγκλίνη, κόρη μου· μή αστεΐζεσαι έπί 
τοιούτων σοβαρών πραγμάτων· καί πρδ πάντων 
μή τδν δεχθής, άν σοι άπαρέσκη. θά ήσο διά 
παντός δυστυχής, Φραγκλίνη μου.

— ”0/1, πατέρα· θά τδν δεχθώ καί άν δέν 
μοι άρέσκη, διά νά ήσυχάσης καί νά μή λυ- 
πήοαι.

— θέλω νά σοι άρέσκη.
— Τότε δέν τδν δέχομαι, άν μοι άρέσκη 

δλίγον.
— Τούτο δέν άρκεΐ· πρέπει νά σοι άρέσκη 

έντελώς θέλω νά ήσαι εύτυχής, πολύ, πολύ 
εύτυχής. Μ’ εννοείς, κόρη μου;

'Π Φραγκλίνη έμειδίασεν
— Ναί, πατέρα μου, ειμεθα κατά πάντα 

σύμφωνοι· δέν θά τον δεχθώ είμή άν μοι άρέσκη 
ύπερμέτρως, δπερ δυνατόν νά συμοή. Άλλά 
τί ιδέα σοι ήλθε νά μέ ύπανδρεύσης· είμαι 
τόσον εύτυχής πλησίον σου!

— Καί εγώ, κόρη μου· άλλ’ δμως καλώς 
γνωρίζεις . . .

— ’Ώ! τάς κακάς σου άφορμάς τάς γνω
ρίζω· διά τούτο καί έκλαυσα τρεις δλας ήμέρας. 
Δέν θέλω νά τάς ακούσω πάλιν, καί αναχωρώ. 

’Άλλως, ιδού ό βαρώνός σου· κρούουν τδν κώ
δωνα. Πρέπει νά διέλθω δια τού μικρού δάσους 
διά νά μή τδν απαντήσω.

— Μή βραδύνης νά έπιστρέψης.
— θά κάμω τρις τδν ,γΰρυν τοΰ λειμώνος.
— Είπε τώ Πέτρω νά σέ συνοδεύση.
— Περιττόν, πατέρα· θέ ιππεύσω τήν Φλώ

ραν, καί μέ αύτήν δέν υπάρχει κίνδυνος.
— Πήγαινε λοιπόν, κόρη μου.

— Πρώτον θά σέ φιλήσω . . . Ώ! τί άγριον 
πρόσωπον! Χαΐρε, στρατηγέ!

Καί άπήλθε γελώσα.

Β'.

Σκέψεις ζοφεραί έπησχόλουν τδν νοΰν τοΰ 
στρατηγού- νέφη έπεσωρεύοντο έπί τοΰ μετώπου 
του, καί ή σύννοια αύτού ήτο τόσον βαθεια, 
ώστε δέν ήκουσε τήν θύραν άνοιγομένην, ουδέ 
τδν ύπηρέτην άγγέλλοντα τήν Κυρίαν Λασάλ. 
Έξέπεμψεν επομένως φωνήν μάλλον στρατιωτι
κήν ή φιλόφρονα, οτε ήσθάνθη εαυτόν ελα
φρώς έγγιζόμενον έπί τοΰ βραχίονας. Μόλις δέ 
ύψωσε τούς όφθαλμούς του, καί χαράς έκφρασις 
τοΰ προσώπου του καί μειδίαμα γλυκύ άνύψωσε 
τον ύπόλευκον αύτοΰ μύστακα.

Ί1 Κυρία Λασάλ ήτο άλλοτε γείτων τοΰ 
στρατηγού- έλθοΰσα έξ Αύρηλίας διά τήν άνα- 
τροφήν τοΰ υιού της, δν ειχεν είσάξει υπότρο
φον εις έν τών λυκείων τών Παρισίων, έπροτι- 
μησε νά κατοικήση εις Neuilly, δπως τδ τέκνον 
της κατά τάς ήμέρας τής εξόδου του άναπνέη 
τδν καθαρώτερον άέρα τής εξοχής. Κατ’ εκεί
νην τήν έποχήν έζη άκόμη ή μήτηρ τής Φραγ
κλίνης. Αί δύο γειτονικοί οίκογένειαι συνεδέθησαν 
διά στενωτάτων σχέσεων, αΐτινες έξηκολουθησαν 
καί μετά τδν θάνατον τής Κυρίας Δορλύ, έπι- 
συμβάντα μικρόν μετά ταύτα.

Θ νέος Λασάλ, έξελθών τοΰ σχολείου διά 
νά είσέλθη εις τδ Πανεπιστήμιον πρδς έκμάθη- 
σιν τής ιατρικής, κατωκησε παρά τή μητρι 
αύτοΰ, καί μόνον άφ’ οΰ άνηγορεύθη διδάκτωρ 
έπέστρεψε μετ’ αύτής εις τήν ιδιαιτέραν πατρίδα 
του, ένθα ό πατήρ του σεβαστήν ειχεν αφήσει 
μνήμην, καί ένθα καί αύτος διά τής ικανότητάς 
του άπέκτησε ταχέως πελατείαν ού μόνον εύ- 
ρεΐαν άλλά καί λίαν συμπαθή.

Ό στρατηγός δέν έπανεΐδεν αύτούς μετά τήν 
άναχώρησίν των ούδέ διετήρησε μετ’ αυτών 
άλληλογραφίαν μή έχων διαθέσεις πολύ γραφι
κός, άλλ’ ή άγάπη διετηρεΐτο πάντοτε ακμαία 
καί ή φιλία ειλικρινής. 'Όθεν μετά σύγκινή- 
σεως καί χαράς ύπεδέχθη τήν άρχαίαν αύτοΰ 
γείτονα.

Ήγέρθη ζωηρώς καί θλίβων αύτη τάς χεΐρας·
— Σείς εΐσθε, άρχαία μου φίλη; . . . Έρ- 

χεσθε ώς ή θεία Πρόνοια έν στιγμή καταλλήλω. 
Τοιαύτην παρηγοριάν δέν έπερίμενον έν τή δυ
στυχία μου!

— Έν τή δυστυχία σας! άνέζραξεν ή έπι- 
σκεπτομένη μετ’ άνησυχίας. Ασθενεί ή Φραγ
κλίνη;

— ’Όχι, δχι· ευτυχώς έχει άριστα τήν 
ύγείαν. Άλλά καθήσατε έκεΐ· τό παράθυρον 
δέν σάς ένοχλεΐ;

— Παντάπασιν· ό καύσων είναι αφόρητος, 
και ή θέα είναι τόσον ωραία· ας έπιθέσω τά 
δίοπτρά μου. Σείς, στρατηγέ, δέν έφθάσατε 
άκόμη εις αύτδ τδ σημεΐον βλέπετε καλά. Τίς 
ιππεύει έκεΐ; θά έλεγε τις γυναίκα· είναι ή 
Φραγκλίνη, νομίζω.

— Αυτή είναι· άχ! μή με όμιλεΐτε περί 
αύτής·

— Πώς νά μή σάς δμιλώ περί αυτής, έν ω 
έπί τούτο» μόνον έρχομαι; Άλλά, είπέτε μοι, 
τί σάς έκαμεν ή κόρη; καί διατί ή σκυθρωπή 
αύτη οψις σας;

— Φαντασθήτε δτι θά μέ κάμη ν’ άποθάνω 
τής λύπης.

— Αυτή; 'Η εύθυμία προσωποποιημένη · 
νούς ευχάριστος· καρδία χρυσή, καί σζέψις εκ
πληκτική διά τήν ηλικίαν της! Δέν εννοώ· 
έξηγήσατέ μοι αύτδ τό μυστήριον.

— Είναι άπλούστατον δέν κατορθόνω να 
τήν ύπανδρεύσω.

— Τί λέγετε; μέ τούς οφθαλμούς της, μέ 
τδ ανάστημά της, μέ τό ώραΐον πρόσωπόν της; 
Συγχωρήσατέ μοι, στρατηγέ, νά σάς εΐπω δτι 
είσθε άπειρος, άπειρος έντελώς. Οί μνηστήρες 
έπρεπε νά σάς παρακολουθώσιν · ύμεϊς όμως τούς 
τρέπετε εις φυγήν.

— Έγώ; . . . "Υψιστε Θεέ! Κατ’ αύτάς 
ήλθον καί άλλοι δύο καί περιμένω τώρα καί 
τρίτον.

— Λοιπόν;
— Δέν θέλει κανένα- δέν τή άρέσκει κα

νείς.
— Τάσι;» καλλίτερον.
— Πώς, τόσιρ καλλίτερον;
— Έχω τήν ιδέαν μου. Άλλά πράγματι 

διατί βιάζεσθε τόσον πολύ νά τήν ύπανδρεύσητε; 
Είναι μόλις δεκαεννέα έτών.

— Διότι άπο στιγμής εις άλλην ή μπορώ 
ν’ αποδημήσω· ή κόρη μου δέν έχει ούτε μη
τέρα, ούτε θείαν, ούτε αδελφήν, καί θά μείνη 
μόνη έν τώ κόσμω. Εννοείτε κάλλιστα, δτι ή 
ιδέα αύτη μέ βασανίζει πολύ.

— Άλλά τούτο είναι δλως άνυπόστατον· 
σείς είσθε άκόμη νέος καί ύγιής· ιππεύετε ώς 
εικοσαετής νεανίας, άναγινώσκετε άνευ διόπτρων, 
περιπατεΐτε χωρίς ράβδον. Θά διέλθητε καί 
τήν εκατοντάδα, σάς τδ προλέγω.

— ΓΙλήν τδ ασθμά μου;
— Αγνοείτε δτι τδ ασθμα δέν είναι πράγμα 

επικίνδυνον, καί δτι τούς ασθματικούς πρέπει 
νά φονεύη τις διά ν’ άπαλλαγή αύτών; Έρω- 
τήσατε τδν υιόν μου . . .

— Τί κάμνει ό άγαπητδς'Ροβέρτος; Έλη- 
σμόνησα νά σάς έρωτήσω.

— Είναι άριστα- άλλως τε θά κρίνετε περί 
τούτου ίδίοις δφθαλμοΐς, διότι θά έλθη μετ’ ολί
γον έπρεπε μάλιστα νά ήναι ήδη εδώ.

— Εύρίσκεται έν Neuilly;
— Όχι, έν Ιίαρισίοις, οπού τδν προσεζάλε- 

σαν εις συμβούλων· έγώ δέ τον συνώδευσα 
ένεκα τοΰ σχεδίου, περί ού σάς είπον πρδ ολί
γου καί τδ όποιον έλπίζω νά φέρω εις αίσιον 
πέρας.

Καί ταπεινοΰσα τήν φωνήν έξέθεσε τώ οτρα- 
τηγώ τδ σχέδιόν της, δπερ αύτδ: έδέχθη μετ’ εν
θουσιασμού άμα καί άνησυχίας. Οί άναγνώσται 
ήμών εννόησαν βεβαίως περί τίνος έπρόζειτο · 
διό καί θ’ άφήσωμεν τούς δύο συνδιαλεγομένους 
καί θά έπανέλθωμεν εις τήν φίλην ήμών Φραγ- 
κλίνην.

(“Επεται τό τέλος.)

ΚΑΛΥΒΑ I ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ
ΕΝ ΤΗι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑι ΤΟΥ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΥ

ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗι.

(.Μετά είκίνος, 5ρα οελ. 77.)

τομή του ισθμού τοΰ Παναμά μεγάλην θέ
λει παράσχει εμπορικήν κίνησιν εις δια
φόρους χώρας τής ’Αμερικής, αΐτινες

μέχρι τοΰδε ώς έκ τής ατελούς συγκοινωνίας 
έμενον αρκούντως απόκεντροι, άγνωστοι καί πα- 
ρημελημέναι. Μία τών χωρών τούτων, εύφορος
καί περίεργος ύπδ πολλάς επόψεις καί προω- 

ρισμένη νά καταλάβη σπου- 
δαίαν θέσιν έν τώ έμπορικώ 
κόσμο», είναι άναντιρρήτως καί 
ή δημοκρατία τοΰ Ισημερινού, 
δθεν ή εξαγωγή προϊόντων με- 
γάλας θά λάβη διαστάσεις. 
Σήμερον, ώς είπομεν ανωτέρω, 
ή χώρα αύτη είναι παρημε- 
λημένη καί, άν δέν ύπήρχον 
εύτολμοι τινες άνδρες άποφα- 
σίζοντες νά διατρέχωσιν άπει
ρους κινδύνους περιηγούμενοι 
καί διερευνώντες αυτήν, θά 
ήτο άκόμη έντελώς άγνωστος.

Η παραλία ιδίως παρου
σιάζει δλως ίδιάζοντα χαρά
κτη ρα. Καταπλη μμυρουμένη 
εις μεγάλα: έκτάσεις μετα
βάλλει συχνά οψιν ή ενέργεια 
τών πλημμυρών τούτων ένου- 
μένη πρδς τήν παλίρροιαν τοΰ 
Ωκεανού, παρήγαγε πλήθος 
αμμωδών έκτάσεων, αΐτινες 
τάχιστα καλύπτονται ύπδ φυ
τείας πυκνής καί δένδρων, ών 
οί κλάδοι άποτελούσιν άλη- 
θεΐς πασσάλους, έμπεπηγμένους έν τώ καθύγρω 
έδάφει. ί'Όρα τήν εικόνα.) Αί νήσοι αύται κα
λούνται παρά τών έντοπίων playas, καί έκάστη 
αύτών κατέστη ή κατοικία οικογένειας έγχω- 
ρίων Ινδών, άποτελούσα ιδίαν δημοκρατίαν 
έ'χουσαν άρχηγδν τδν πρεσβύτερον τής οικογέ
νειας. Έπί μιας τών νήσων τούτων, τής νήσου 
τών Βουκερόνων, ύπάρχουσι 12 καλύβαι, έν α·ς 
κατο'.κοΰσιν 90 άτομα. Αί καλύβαι αύται εχουσιν

ΚΑΛΥΒΗ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΝ ΤΗι ΕΤΤΑΡΧΙΑι ΤΟΥ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΥ.

Η ΡΟΜΦΑΣΤΟΣ (Rhomphastus ambiguus).

ο'λαι τδ αύτδ σχήμα, τον αύτον ρυθμόν· είναι 
έκτισμέναι έπι πασσάλων, έφ’ ών στηρίζεται 
ξύλινον πάτωμα εις ύψος τριών ή τεσσάρων μέ
τρων ύπεράνω τού δίς τής ήμέρας ύπό τής θα
λάσσης καλυπτομένου έδάφους. ( Ορα τήν ει
κόνα.) Έπί τών πέριξ λόφων, δπου τό ύδωρ 
δέν φθάνει, καλλιεργούνται ό άραβόσιτος, αί 
βανάναι καί ένίοτε ζαί πορτοκαλλέαι. Ιδίως 
έπί τών λοφωδών νήσων Γοργόνης ζαί Γοργο- 

νίλλης, ών αί κορυφαί ύψούν- 
ται μέχρις 160 μέτρων ύπε
ράνω τής θαλάσσης, ή καλ
λιέργεια είναι ανεπτυγμένη. 
Αι νήσοι αύται έχουσι κλίμα 
ύγιέστατον ώς δροσιζόμεναι 
ύπδ τής ζωογόνου θαλασσίας 
αύρας. Οι κάτοικοι τών με
ρών τούτων είναι ειρηνικοί 
καί απλοϊκοί · αριστοι ναυτι
κοί μεταβαίνουσι συχνά οί ά- 
κατίων καί έλαφρών λέμβων 
εις τούς πλησίον λιμένας πρδς 
πώλησιν τών προϊόντων αύ
τών. Είναι δέ ύπερήφανοι εις 
άκρον έπί τή καταγωγή των, 
ζαί εχουσιν δλας τάς ιδιότη
τας τών κρεόλων, διατηροΰν- 
τες άείποτε τά πατριαρχικά 
αύτών ήθη καί έθιμα. Είναι 
φυλή, ήν ή διαφθορά τοΰ 
πολιτισμού δέν έ'ψαυσεν είσέτι 
καί ήτι: ώς έκ τούτου διάγει 
τδν βίον έν γαλήνη καί άφε- 
λεία.

Ώς οί άνδρες, καί αί γυναίκες 
είναι φίλεργοι, καί έκτος τών οικιακών αύτών έρ- 
γασιών καταγίνονται μετά μεγάλη: δραστηριότη
τας εις άναζήτησιν χροσοφόρου άμμου, ήν οί σύ
ζυγοι αύτών πωλούσιν. Έν ήλικία 12 έτώνύπαν- 
δρεύονται. Τά συνοικέσια γίνονται μέ μεγάλην 
εύκολίαν· άρκεΐ ή συγκατάθεσις τοΰ πατρός, 
δπως ό μνηστήρ όδηγήση τήν μελλόνυμφόν του 
εις τήν καλύβην, ήν τή παρεσζεύασε καί ήτις 
σύγζειται έζ τεσσάρων πασσάλων κεζαλυμμένων 
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διά φύλλων φοινίκων. Η νυμφική κλίνη είναι 
άπλουστάτη· ά μόνος δέ αύτή; στολισμό; είναι 
το κάλυμμά της, είδος πέπλου κατεσκευασμένου 
εκ φλοιοΰ δένδρου, τής Όχρόμας. 'Ως μόνον 
κεφάλαιον ό μέν νέος σύζυγο; φέρει μεθ ’ έαυτοΰ 
τον πέλεκυν αύτοΰ, ή δέ γυνή πήλινον λέβητα. 
'Υπερβαλλόντως άγαπώσιν αί γυναίκες τά κοσμή
ματα, τά όποια συνίστανται κατά τά; επισήμους 
τής φυλής έορτάς, έκ μετάλλινων ψελλίων καί 
περιδέραιων, πολλάκι; δέ καί έκ διαφόρων 
πτερών πτηνών. "Εν τών πτηνών, τοΰ όποιου 
τά πτερά είναι περιζήτητα διά τον ποικιλόχρουν 
αύτών χρωματισμόν, είναι ό ρόμφαστός (ορα 
τήν εικόνα), μικρόν πτηνόν, ού τά πτερά έχουσι 
τέσσαρα ζωηρότατα χρώματα. Μανιώδης έκτε- 
λεΐται θήρα κατά τοΰ μικρού τούτου πτηνού, 
τό όποιον ώς έκ τούτου είναι καί σπάνιον ευ
τυχή; δέ λογίζεται ό θηρευτής ό κατορθών νά 
φονεύση τοιοΰτο πτηνόν καί δυνάμενος ουτω νά 
προσφέρη εις τήν σύζυγόν του ή εις τήν μελ
λόνυμφόν του πτερά τινα αύτοΰ. Είναι τό μάλ
λον εύπρόσδεκτον δώρον, οπερ δύναται νά τή 
προσφέρη καί Αντιστοιχεί προς πλούσιον περι
δέραιου άδαμάντων, δπερ προσφέρει ό Εύρω- 
παΐος εις τήν γυναίκα τής εκλογής του.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

<1>ιλοθέου και Εύγενίου Έπιστολαί, 
ήτοι σύντομο; περί θεού καί ψυχής διδασκαλία 
υπό II. Βραΐλα Άρμένη. ’Εν’Αθήναις 1884.— 
Εις τήν άκραν φιλογένειαν καί τήν μεγάλην 
πρδ; τήν νεολαίαν τής Ελλάδος στοργήν τοΰ 
σεβαστού κυρίου Κωνσταντίνου Ζάππα, δφεί- 
λει τδ έθνος ήμών καί έτερον έργον διανοητικόν 
τδ τοΰ πρδ μικρού άποβιώσαντος Έλληνος φιλοσό
φου II. Βραΐλα Άρμένη, τάς "Έπιστολάς Φιλο- 
θέου καί Εύγενίου”, έν αίς πραγματεύεται περί 
τών υψηλότερων φιλοσοφικών καί θρησκευτικών 
ζητημάτων. Τήν έκδοσιν τού πολυτίμου τούτου 
βιβλίου άνέλαβεν ό έν Άθήναις Σύλλογος πρδς 
διάδοσιν τών 'Ελληνικών γραμμάτων, δαπάνη 
τοΰ φιλογενεστάτου Κυρίου Κ. Ζάππα, ή δέ 
Κυβέρνησι; ήμών δικαίως έσύστησεν αύτδ εις 
τούς γυμνασιάρχας καί τού; διεοθυντάς τών 
’Εκπαιδευτηρίων καί Παρθεναγωγείων τοΰ κρά
τους. Πόσον έπιτυχή; καί έμβριθής είναι ή 
συγγραφή αυτή άποδεικνύεται τρανώτατα έκ τής 
έπιστολής τοΰ προέδρου τοΰ είρημένου Συλλόγου, 
καθηγητοΰ κυρίου Κ. ΓΙαπαρρηγοπούλου, δστις έν 
τή πρδ; τδν κ. Κ. Ζάππαν έπιστολή του έπιλέ- 
γει· "Τδ κατ’ έμε, άφ’ ού μετά πάσης έπιστάσεως 
διεξήλθον τδ έργον τού καλού κάγαθοΰ άνδρός, 
θαρρούντω; λέγω δτι ή έπιστήμη αύτού καί ή 
καρδία θέλουσι πείσει πάντα άνθρωπον, δστις 
δέν είναι έκ προοιμίων αποφασισμένος νά μή 
πεισθή.”

Συντακτικόν τής Γερμανικής Γλώσ- 
σης ύπδ Δ. Η. Οίκονομίδου. Έν Λειψία 1885. — 
Σπουδαίαν έλλειψιν άνεπλήρωσε διά τοΰ συντα
κτικού τούτου ό περ’ι τήν φιλολογίαν μετά πολ
λοΰ ζήλου Ασχολούμενος κ. Δ. Οίκονομίδης, διότι 
άποδεδειγμένως ή Γερμανική γλώσσα είναι μία 
τών σπουδαιοτέρων Ευρωπαϊκών γλωσσών καί 
διότι μέχρι τοΰδε συντακτικόν αύτής δέν είχον 
οΐ περί ταύτην ασχολούμενοι έκ τών ήμετέρων 
ομογενών. Τδ Συντακτικόν τού κ. Οίκονομίδου 

είναι σύντομον μέν άλλ’ εύλήπτως γεγραμμένον 
περιέχον πάντα τά συντείνοντα πρδς τδν σκοπόν 
τού όρθώς συντάττειν καί γράφειν, καί διάφορα 
θέματα πρδς άσκησιν έν τή δυσχερεΐ γερμανική 
γλώσση.

Έςεδόθησαν καί ετερα δύο τεύχη (τδ β'. καί 
γ'.) τή; ύπδ τού Κυρίου Αλεξάνδρου Σ. 
Κάσδαγλη φιλοπονηθείση; καί κατά φυλλάδια 
έκδιδομένη; έμμέτρου Μεταφράσεω; τού "Άπο- 
λεσθέντο; Παραδείσου” τού Μίλτωνος. Τά δύο 
ταύτα τεύχη περιέχουσι τδ κείμενον τού δευτέρου 
καί τρίτου βιβλίου καί μέρους τοΰ τετάρτου. ΤΙ 
γλώσσα είναι πάντοτε περιποιημένη, οί στίχοι 
αρμονικοί, καί μετά πολλής ακρίβειας μεταδί
δεται ή έννοια. Εικόνες έξόχως ώραΐαι, δφει- 
λόμεναι εις τήν γραφίδα τοΰ Δορέ, κοσμούσι τά 
δύο τεύχη. 'Ως προβαίνει τδ έργον ούδεμία 
υπάρχει αμφιβολία οτι έντδς μικρού θά εχωμεν 
άνά χεΐρας κομψότατον τόμον περιλαμβάνοντα 
εν τών Αριστουργημάτων τής άγγλική; φιλο
λογίας.

Η ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ.

Ό Σκύλα;*)  μετά μαθηματική; ακρίβεια; 
άναφέρει τά; διαστάσεις τή; αρχαία; ’Αφρικα
νική; θαλάσσης· ό δέ Ηρόδοτος περιγράφει πι- 
στώ; έπίση; τήν Τριτωνίδα**)  λίμην. Αί δια
στάσεις άντιστοιχούσι πληρέστατα πρδς τάς ση
μερινά; λίμνας Κελβιά καί Τζεριβά, τά; πρδ; 
βορράν τή; Σούση; κειμένας. Κατά τδν Σκύ- 
λακα ή άρχαία θάλασσα δέν είχε περιφέρειαν 
ή χιλίων μόνον σταδίων (180 χιλιομέτρων), ήτι; 
είναι καί ή περιφέρεια ή σήμερον περιλαμβά- 
νουσα τά; δύο λίμνας. Ή ένδοτέρα όμως θά
λασσα, ή σχηματιζομένη έκ τών ένουμένων 
λιμνών Μελρίρης, Ι’άρσας καί Τζερήδ κατα
λαμβάνει χώρον τεσσαρακοντάκις εύρύτερον τού 
παρά τού Σκύλακο; μνημονευομένου. Κατά τδν 
Ηρόδοτον αί Λιβυκαί παρθένοι κατά τά; έορτάς 
τή; ’Αθήνας περιήρχοντο τήν Τριτωνίδα λίμνην 
έφ’ άρματος έν μικρω διαστήματι χρόνου. Τοΰτο 
είναι πιθανόν άμα παραδεχθώμεν οτι ή Τρι- 
τωνίς ήτο ή σήμερον λίμνη Κελβιά, έν ω άν 
έκλάβωμεν ώς Τριτωνίδα τήν λίμνην Τζερήδ, 
ώ; τινες διϊσχυρίζονται, είναι ολω; Αδύνατον 
νά τήν περιέλθη τις ώς έν περιπάτο» έφ’ άμά- 
ξης. Ένί δέ λόγφ, ή ένδοτέρα ’Αφρικανική 
θάλασσα, ώς περιγράφουσιν ήμΐν αύτήν οί Αρ
χαίοι, ούδέποτε είχε τάς διαστάσεις τής Άδρι- 
ατικής θαλάσσης, καλύπτουσα δήθεν βλον τδ 
νότιον μέρος τής Νουμηδίας. Ό θαλάσσιος ού
τος βραχίων ήτο μία έκ τών πολλών εκείνων 
λιμνών, αΐτινες κεΐνται παρά τήν δυτικήν λε
κάνην τής Μεσογείου, έφείλκυσεν όμως ιδιαι
τέρως τήν προσοχήν τών συγγραφέων, διότι έξ 
βλων τών έκεϊ λιμνών ήτο ή εύρυτέρα, βτι 
έπροχώρει μέχρι 50 χιλιομέτρων εις τά ενδό
τερα τής χώρας, καί δτι έδέχετο τά υδατα με
γάλου ποταμού, δν μέχρι πρδ μικρού ήγνοούμεν 
είσέτι έντελώς.

*) Σκΰλαξ, διάσημος γεωγράφος έκ Καρίας, δστις 
περιέπλευσε τήν Λιβύην κατά τούς χρόνους τοΰ Δαρείου 
' 1’στάσπου.

*·) Τριτωνίς, λίμνη τής Λιβύης, παρά τήν όποιαν 
κατά άρχαίαν παράδοσιν έγεννήθη ή ’Αθήνα.

(Έκ τού δελτίου τής Γεωγραφ.' Εταιρίας.)
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Ιίερίεργος ένέργεια τοΰ οινοπνεύμα
τος έπι τών ιχθύων. Αλιεύς ’Αμερικανός, 
μέλος τή; αλιευτική; Εταιρίας, έκαμε τήν περί
εργον παρατήρησιν οτι ιχθύς, μή δίδοντες σχε
δόν σημεία ζωή; άνέλαβον διά τού οινοπνεύμα
τος δλην τήν φυσικήν αύτών ζωηρότητα. Μετα- 
φέρων ποτέ εις τήν οικίαν του τρεις ή τέσσαρα; 
ιχθύ;, δπως τούς άποξηράνη, καί παρατηρών 
οτι άνέπνεον άκόμη τούς έθεσεν έντδς σκεύους 
πλήρους ΰδατος· άλλ’ οί ιχθύς έκειντο ετοιμο
θάνατοι χαόμώμενοι καί δεικνύοντες τά σημεία 
τού προσεχούς θανάτου· τότε συνέλαβεν ό αλι
εύς τήν ιδέαν νά ένσταλάξη εις τδ στόμα έκά- 
στου ιχθύος άνά μίαν σταγόνα δυνατού οινοπνεύ
ματος· άμέσως οί ιχθύ; άνέλαβον, συνήλθον εις 
νέαν ζωήν καί ήρξαντο κινούμενοι ζωηρώς. 1 ήν 
δοκιμήν ταύτην έπανέλαβε συχνά, καί έκάστοτε 
μετά πλήρους έπιτυχία;. Άποδεικνύεται έπο- 
μένω; οτι τδ οινόπνευμα ένεργεΐ θαυμασίω; έπί 
τών έκτδ; τοΰ στοιχείου αύτών ευρισκομένων 
ιχθύων, δπερ είναι Αρκετής σπουδαιότητο; διά 
τούς εις τά ένδότερα τών χωρών μεταφερομένου; 
ιχθύς.

Τινα περί μυρμήκων. "Ολοι οί μύρμηκες 
οί άνήκοντε; εις μίαν και τήν αύτήν φωλεάν — 
και ύπάρχουσι φωλεαί περιέχουσαι πεντακόσια; 
χιλιάδων μυρμήκων — γνωρίζονται κάλλιστα 
μεταξύ των. Μύρμηκες κρατούμενοι έπί μήνα; 
μακράν τής φωλεά; των καί έπιστρέφοντες εί; 
αύτήν, γίνονται δεκτοί δι’ ένδείξεων χαρά; παρά 
τών ένοικούντων, έν ω τούναντίον ξένοι μύρμηκες 
εί; φωλεάν, μή άνήκουσαν αύτοΐς, άποπέμπονται 
άμέσως. Περίεργό; τι; παρατηρητή; έδοκίμασε 
νά μεθύσή μύρμηκας, ού; είσήγαγε κατόπιν εί; 
τήν φωλεάν των. Οί άλλοι μύρμηκε; έμενον 
ώ; έκπληκτοι έπί τή θέα ταύτη, καί μετ’ δλίγον 
μετέφερον τού; μεθυσθέντα; εί; ένδότερα χωρί
σματα, δπως έκεϊ κοιμώμενοι άπαλλαγώσι τή; 
μέθη; ήσυχάζοντες.

Εύεργετική έφεύρεσις. Έφευρέθη έσχα- 
τως μηχανή, δι’ ή; ό έπιτετραμμένο; αύτή; 
υπάλληλος τοΰ σιδηροδρόμου δύναται ώς έν κα
τόπτρου νά έπιβλέπη άνά πάσαν στιγμήν τήν 
δλην γραμμήν μέ δλα; τάς έπ’ αύτή; κινουμένα; 
άτμαμάξας, ώστε γινώσκει άκριβώς πού εϋρί- 
σκεται έκάστη αμαξοστοιχία. Διά τοΰ τρόπου 
τούτου, άκριβώς έφαρμοζομένου, ό έπιβαίνων 
σιδηροδρομική; άμάξη; ούδέ τδν έλάχιστον θά 
διατρέχη τοΰ λοιπού κίνδυνον, διότι σύγκρουσις 
καθίσταται άδύνατος. Τδ μηχάνημα τούτο σύγ- 
κειται έξ ύελίνου πίνακας, έφ’ ού αί γραμμαί 
δλαι, αί διασταυρώσεις καί οί διάφοροι σταθμοί 
σημειούνται διά γραμμών καθέτων καί Αριθμών. 
Μικρά τόξα, παριστώντα τάς Αμαξοστοιχίας, 
κινούνται έπί τών όριζόντείων γραμμών τά τόξα 
δέ ταύτα τίθενται εις 
σμοΰ, άναπτυσσομένου ύ 
προσηρμοσμένων εις 
σμάτων έκ ψευδαργύρου κατά τδ μήκο 
γραμμών. Επομένως ή 
ρούσα χαράττει διαρκώς τήν γραμμήν τη; 
τοΰ πίνακος. Τδ μηχάνημα τοΰτο έξετέθη 
τινα; 
τήν έ

κίνησιν διά τού ήλεκτρι- 
πδ μετάλλινων ψηκτρών 

ά; άτμομηχανά; διά έλα- 
-· -J -,ΰν

αμαξοστοιχία προχω- 
έπί 
έπί 

ήμέρα; έν Βερολίνω δπως ΰποβληθή εις 
ξέτασιν έπιστημονική; έπιτροπή;.

Κατά τά; έν τή άρχαία Καρχηδόνι ένερ- 
γουμένας άνασκαφά; άνεκαλύφθη εσχάτως υπό
γειον ΰδραγωγεϊον 500 μέτρων μήκους άριστα 
διατηρημένοι*,  Τδ ύδραγωγεϊον τοΰτο είναι 
εύρύτατον καί υψηλόν. Έκτος τούτου άνεκα- 
λύφθησαν καί 22 τάφοι φοινικικοί τή; αρχαιο- 
τάτη; εποχής, έν οί; εύρέθησαν άγγεΐα πήλινα 
καλής διατηρήσεω; καί έκτεταμένη έπιγραφή, 
δριζουσα τήν θέσιν τών λουτρών. Ιών ευρη
μάτων τούτων ή άρχαιολογική έπιτροπή, ή τά; 
άνασκαφά; διευθύνουσα, θέλει συντόμω; δημο
σιεύσει λεπτομερή περιγραφήν.

Ό ενταύθα γνωστός βιβλιοδέτη; τής Αύλή; 
κύριο: Γουστάβο; Fritzsche, καλλιτέχνη; δο- 
κιμώτατο; περί τήν βιβλιοδετικήν, συνέλαβε τήν 
πράγματι εύφυά ιδέαν ν’ άναστήση τήν άρχαίαν 
κοσμηματικήν τέχνην τού μεσαιώνος. Γνωστόν 
είναι δτι κατά τον μεσαιώνα κατεσκευάζοντο 
ποικίλα άντικείμενα καί τή; κοινής οικιακή; 
χρήσεω; καί τής πολυτελείας έκ δέρματος έν
τεχνοι; είργασμένου, τά όποΐα θαυμάζομεν έν 
τοΐς διάφοροι; τή; Εύρώπης μουσείο·.;. Άλλ’ ή 
τέχνη αυτή έν τή παρελεύσει τών χρόνων έξέ- 
λιπεν έντελώς καί μόλις πρδ δεκαπενταετία; 
έγένοντο άσθενεΐς τινες άπόπέιραι πρδ; νέαν 
αύτή; εισαγωγήν. Έν τοΐ; καλλιτέχναις, οιτινε; 
άξιεπαίνω; έπελήφθησαν τού έργου τούτου, άνή- 
κει καί ό προμνησθεί; έργοστασιάρχης, δστις 
κατά βάθος μελετήσα; τά έργα καί πρδ; τούτο 
πλεΐστα δσα μουσεία έπισκεφθεί; κατώρθωσε νά 
έπαναφέρη τήν πρδ πολλοΰ νεκρωθεΐσαν τέχνην. 
Έν τοΐ; διάφοροι; Ιίεριοδικοΐ; τού συρμού άνε- 
γράφησαν αί πρόοδοι αύται, διότι τδ είδος τούτο 
τής έπι τού δέρματος έργασίας άνήκει ιδίως εί; 
χεΐρας γυναικεία; έπιτηδειοτέρα; καί λεπτοτέ- 
ρας. Πρδ; διευκόλυνσιν λοιπόν τή; έργασία; 
ταύτη; καί εύρυτέραν αύτή; διάδοσιν ό κ. Γ’. 
Fritzsche κατασκεύασε κιβώτιον περιέχον δλα 
τά άπαιτούμενα έργαλεΐα καί τά; αναγκαία; 
δλα; πρδ; χρωματισμόν τοΰ δέρματος. Έν τω 
κιβωτίω εύρίσκονται σχέδια διάφορα καί τετρά
γλωσσος οδηγό; πρδ; εύχερεστέραν τοΰ τρόπου 
κατανόησιν. Διά τή; μεθόδου ταύτη; έκάστη 
Κυρία έν ώραις σχολή; δύναται παίζουσα νά 
κατασκευάζη διαφόρου; δερμάτινου; θήκας, λευ
κώματα, καί άλλα άντικείμενα πολυτελείας, 
ύπερτεροΰντα κατά τήν κομψότητα τών μέχρι 
τούδε έν χρήσει κεντημάτων. Ό θελων πλειο- 
τέρα; πληροφορία; δύναται ν’ άποτανθή κατ’ εύ- 
θεΐαν πρδς τον είρημένον έργοστασιάρχην, άπευ- 
θύνων τήν έπιστολήν του Monsieur Gustave 
Fritzsche, Relieur de la Cour. Leipzig 
(Allemagne).

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

Kat ή λεπτοτέρα θρίξ έχει τήν σκιάν της. 
Goethe.

Χρόνος εδμαρής θεός. Σοφοκλής.

Οί άνθρωποι ασμένως πιατεύουσιν δ,τι έπι- 
θυμοΰσιν. Ί. Καΐσαρ.

Ή μετάνοια είναι ό Μάϊος τή; αρετής. 
Κινεζικόν γνωμικόν.

Τδ κάλλος συγκινεΐ· άλλ’ ή χάρις νικά, 
καί ή άθωότης λαμβάνει τδ βραβεΐον.

Seume.

Καί τούτο τοι τ’ άνδρεΐον, ή προμηθία. (Τδ 
προνοεΐν είναι ή άληθή; άνδρία.)

Εύριπίδης.

Ό κόσμος είναι βιολίον, ού πολλαί σελίδες 
είσίν άκόμη άγραφοι. Platen.

Βιβλίον, τδ όποιον δεν είναι άξιον ν’ άνα- 
γνωσθή τούλάχιστον δίς, δεν είναι άξιον ούδέ 
άπαξ ν’ άναγνωσθή. Weber.

ΙΙάσα μεταβολή έκφοβίζει τδν εύτυχοΰντα· 
οπού δέν υπάρχει έλπίς κέρδους, έπίκειται ζη
μία. Schiller.

' Η άπάτη, ώ; τδ 
έπιφανεία;· ό ζητών 
είσδύση εις τά βάθη.

χόρτον, πλέει έπί τής 
μαργαρίτας, πρέπει νά

Dryden.

’Απώλεσας τήν περιουσίαν; — άπώλεσάς τι- 
άπώλεσας τήν τιμήν; — Απώλεσας πολύ· άπώ- 
λεσας τδ θάρρος — άπώλεσας τδ παν.

Goethe.

Αίνιγμα 340.
’ Αν μ’ αγαπάς ολόκληρον, 
Τάς φρένα; σου ταράσσω· 
Ταράσσω τήν καρδίαν σου, 
Τήν μέσην μου άν χάσω.

II. Κ. έν Ιίετρουπόλει.

Αίνιγμα 341.
Ιό πρώτον μου έν τή οργή 

τδν "Ολυμπον έκίνει·
Τδ δεύτερον έθαύμαζον 

χυδαίου όχλου σμήνη
Ί δ βλον μου ήτο υιό;

άνδρός έν τοΐς άρχαίοις

ί
Περιζητήτου ιατρού

παρά, τοΐ; ’Αθηναίοι;.
II

Ιϊρόίλημα 342.

Ιϊρόβλημα 343.
Παντοπώλη; τι; ήγόρασε 200 οκάδα; έλαίου 

πρδς δρχμ. 1.30 τήν όκάν Αλλά κατά τήν μετα
φοράν διαρραγέντο; ενός Ασκού έχύθη ποσότης 
τοΰ έλαίου, ώστε ΐνα μή ζημιωθή ήναγκάσθη 
νά τδ μεταπωλήση πρδ; 2 δρχμ. τήν όκάν. — 
Πόσον έλαιον έχάθη;

Γ. Άθανασιάδης έν Άθήναις.

Πρόβλημα 344.
η «*ο*  *η*  «α’^^α α*α*η  ου*ε*ο«ε

**υ*ε %αι.
Έλλείπουσι τά σύμφωνα.

II. Σπίνος έν Ηεσσαλονίκτ,.

Ιϊρόίλημα 345. 
κ*πν*ν  φ**γ»ντ*ς

Ό
α φωνήεντα.

αύτό

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 335. Αινίγματος 336.

Μύ; — ϊα. Πόρο; — όρος.

Προβλήματος 337.
Εί; 6>/2 ώρα; καί εί; 91 στάδια. Διότι άν 

δέν ΐππευεν ό διωκόμενο; θά τδν κατέφθανε 
μετά 3 ώρα;, ήτοι εί; άπόστασιν 42 σταδίων, 
καθότι 4 X “ + 4 X 3 = 14 χ 3. "Ηδη 
βμω; τοΰ οκόκοντο; μόλι; διανύσαντο; τά = 
21 στάδια, ό πρώτο; ταχύνει τήν φυγήν του, 
καί χρειάζεται εις τδν διώκοντα περισσότερο; 
χρόνο; βπω; τδν καταφθάση, ήτοι 5 είσέτι ώραι, 
διότι πράγματι
4χ“ -ή 4χ ’ -|-11χ5 = 14χ’ +

14 X 5 = 91 στάδια.
2 + 5 = 6'/ε ώραι.

Προβλήματος 338.
Η Ε -Μ I Σ
ΕΥΓΕ

Σ Υ Σ
Ζ Q

Σ
Τ 0
Ρ 1 Σ 
ΙΡΙΣ
Σ Λ Μ Ο Σ.

Προβλήματος 339.

Λ
Ν

Λ 
Ν 0

Σ

Δ Δ Λ
Ρ Ρ Λ

Μ A Ρ Δ 0 
Μ Κ

Ν 1 0 
Μ

Σ

Ρ Λ A
A Η X

X V Π

EZrffar. Τά 325 , 326 ή οεσποινίς Ε. Π. έν Άθή-
τά 328, 329 ό κ. Άλές ανδρος'Ρ ο σ σ ό λ υμ ο ς

έν Όδησσώ· τά 330, 333 ό κ. Β. Ε. Βααιλάς έν Τερ
γέστη· τά 330, 331, 333 ό ·ζ. Βεοδ. Τάσης έν ΙΙι- 
κέτω· τό 332 ό κ. Μ. Κ. έν Λονοίνφ.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑι 

τή 113 και 15 27 έκαστου μηνός.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρζαι 32 = ψο'ίβλια 16). 

Τιμή καταχωρίσεων δι έκαστον στίχον φοίνιζ. 50.

ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΡΧΕΤΑΙ ΤΗι 1/13 ΜΑΙΟΤ.

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΙ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡυΤ.

ΑβΗΝΑΙ, Ι1ΕΙΡΑΙΕΤΣ· ζλ. Κάρολος Μπεζ, βιβλιοπώλης. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ· 
ζ. Πέτρος Μ. Γζεντιλίνης. ΙΙΑΤΡΑΙ* κ. Παυσανίας Χοίδάς.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή Α1ΓΤΠΤΟΣ· κ. ΙΙέτρος Σαράντης, Βιβλιοπω
λείου '"0 Φοϊνις” έν ’Αλεξάνδρειά.

Κ2ΝΣΤΑΝΤΙΝυΤΠ0ΑΙΣ· ζ. ‘Ιωάννη; Π απάδης, βιβλιοπώλης. ΦΙΛ1Π- 
Π0ΤΠ0Ά1Σ· ζ. Γεώργιος Τσούντας, ιατρός. ΣΜΤΡΝΗ* ζκ. Δεκίποης καί 
Σ». καί κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ * ζ. Σ. Γράσσος, βιβλιοπώλης. ΑΔΡΙΑ- 
ΝΟΤ1ΙΟΛΙΣ· κ. Κωνστ. Κυριαζής. ΣΕΡΡΑΙ· ζ. Κ. Χόνδρος. ΚΑΒΑΛΛΑ * κκ. 
Α. Γ. Κούζης καί Σ’· ΜΤΤΙΛΗΝΗ* κ. Ξενοφών Γζορτζιωτης. ΙΕΡΟΣΟΑΤΜΑ * 
Αίδεσ. ’Ανανίας ’Αλεςανδρίδης. ΣΑΜΟΣ* κ. Σταματιάδης, έφορος τής Σαμιακής 
Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΤΤΤΟΣ* κ. Χρ. Χριστοοόρου. Α.ΜΙΣΟΣ· ζ. Κ. Λαναράς, ιατρός. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ· ζ. Άπ. Ξενουδαζης. ΡΟΔΟΣ· κ. Μ. Μαλλιαράκης. 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ- κ. Γ. Β. Λάππας. ΛΕΤΚΩΣΙΑ καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρου* κ. II. Δ. 
Παπαδάζης. ΛΑΡΝΑΞ· κ. Ιωάννη; Πιερίδης.

ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΤΙΟΝ· κ. ’Αριστόδημος Α. Βοσκώφ. ΙΒΡΑΙΛΑ* κ. ‘Ιωάννης 
Α. Βοσκώ». ΤΟΤΡΝΟ-ΜΑΓΟΤΡΕΛΟΝ* κ. Τηλέμ. Παπάζογλου;. ΚΟΡΑΒΙΑ, 
Π1ΚΕΤΟΝ. ΚΛΡΛΚΑΑ καί ΙίΡΑΙΟΒΑΝ* ζ. Νικόλαος Καραβίας. ΚΑΛΑΦΑ- 
ΤΙΟΝ* ζ. Μ. Σιμωνίδη:.. ΓΙΟΤΡΓΕΒΟΝ* κ. Νικόλ. Κ. Πεταλάς. ΓΑΛΑΖΙΟΝ · 
κ. ’Λχιλλεΰς Α. Βοσκώφ.

ΠΕΤΡΟΤΠΟΛΙΣ* κ.’Ιάκωβος Μάνος. ιατρός. ΜΟΣΧΑ* κ. Γρηγ. I. Ροσσόλυ- 
μος. ΟΔΗΣΣΟΣ* κ. Ί. Κοαποίίκρας. ΤΑ ΙΓ ΑΝΙΟΝ* κ. Δημ. Δ. Άλεςόπου- 
λος. ΡΟΣΤΟΒ1ΟΝ* κ.Στίφ.'Λοβερδος. ΓΕΙΣΚ* κ. (1. Α. Άςιώτης. ΝΙΚΟΛΑΙΕΦ- 
κ. θεόδωοος Λυκιαοδόπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ* κ. Ntz. Κ. Μουσούρης. ΙΣΜΑ- 
ΗΛΙΟΝ* κκ. ’Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ* ζ. Α. Καρόούνης. ΠΟ’ΓΙΟΝ* 
ζ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης.

ΠΑΡΙΣΙΟΙ* κ. Θεμιστοκλής Πετροκόκζινος.
ΜΑΣΣΑΛΙΑ· κ. II. Έκιντζόγλου.
ΑΟΝΔΪΝΟΝ* κ. Σ. Παπαντωνόπουλος. ΛΙΒΕΡΙΙΟΤΑ* κ. Γ. θ. Σκρινής.
ΡΟΤΣΤΣΟΤΚΙΟΝ Βουλγαοίας* ζ. Σταΰοος Χριστοδουλίδης.
ΤΕΡΓΕΣΤΗ* κ. Π. Περβάνογλους. ΚΛΛΚΟΓΓΤΑ ζ. Γ. Μικώνιος. 
ΝΕΑ-ΤΟΡΚΗ* ζ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής Ελλάδος.

Εις τά μέρη, ενβα δέν έσυστήθησαν όριστικώς έπιστασίαι, οΐ 
δουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τής 
έτησίας συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ’ ευθείαν είς τήν διεύβυνσιν 
(Elster-Steasse No. 41) έν ΛΕΙΨΙΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως τοΰ Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τουτου 
μετά τής Γενικής Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Γδ φύλ
λο V άποστέλλεται ελεύθερον ταχυδρομικών τελών.

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elsteh-Sthasse No. 41. Leipzig.

•1 ΕΣΠΕΡΟΣ

TO ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑ TOT ΕΣΠΕΡΟΥ.
Έκαστον τών κομψών τούτων ζαί έπιχρύσων περικαλυμμάτων 

τιμάται μαρκών 5 (ήτοι φράγκων 6.25) ζαί άποστέλλεται ελεύθερον 
ταχυδρομιζοϋ τέλους.

Ι£ς£* ‘Επειδή κατά τά πρώτα ετη τινές τών Κυρίων συνδρο
μητών ήμέλησαν νά έμβάσωσι τδ τίμημα τών παραγγελθέντων περικαλυμ
μάτων, καί ώς έζ τούτου προέκυψεν έπαισθητή ζημία, ή Διεύθυνσις έλαβε 
τδ γενικόν μετρον νά μή άποστέλλη τοΰ λοιπού έπ’ ούδεμία προφάσει 
περικάλυμμά άνευ τής προκαταβολή- τοΰ τιμήματος αύτοΰ.

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

ΕΚΑΒΗ
μετά ψυχαγωγίας ές ιδιογράφου

ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΤ Φ2ΤΙΛΔ0Τ

καί νεωτέρων έςηγητικών σχολίων 
καί σημειώσεων

ύπδ

ΝΙΚΟΛΑΟΤ Γ. ΔΟΣΙΟΤ. Δ. φ.

(Μετά είκόνος τού Λάμπρου Φωτιάδου)

ΕΝ ΓΑΛΑΖΙΩι
1884.

Τι ■ · ■ > ■ ,, »ι.-Τ^Ύ . ... ■

von
F.KrietSChjWurzen/s 

anerftnnnt uerjugfirfiftcr guafitat in 100 
orr nrit $orltn.

>Si uU r r io r 11 inc n le >u 3, 6 uni 
a Jilntli «mpfoSItn. yrrisfiartrn ioraic 
?ro(p«atc uber 2Jrid>affen|dt. ϊΐάΐιίίώ- 
liit un» l?ern>en»ung oer Slisruits mtr- 
»en onf JSuniiS frnnSo irCrrlanit.

■ ■ ■ ■ ............. .............. ............ .....,,

ΜΙΛΤΩΝ0Σ

ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 

έμμετρος μετάφρασις 

’Αλεξάνδρου Σ. Κάσδαγλη.

Έκδοσις πολυτελής μετά εικόνων

Gustave Dore.

Έν Λειψία
1884.

W. DRUGULIN.

Εκδίδεται κατά τεύχη· τιμή έκάστου 
τεύχους μάρκαι 2.

Orijjinell!
Eleganteste

Selbstthatige Zimmerfontaine 
mit Blumentisch όή und Aquarium 

Neu! Γ.........
1 /XV “

Vorziiglichste Eleganteste
Leistung ' H 11 Ausfiihrung.
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_ Zwickau'/s.

Διευθυντής ζαί έζδότης· Δρ. 1. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. EL8TER-STB. 41.

Χαρτοπωλείου * Β. Σ1ΓΙΣΜ0ΥΝΔ0Ϊ έν Βερολίνφ, Φραγκοφόρτη καί Λειψίφ. — Ί’ΰποι;· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν Λειψία.


