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Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.
(Συνέχεια ζαί τέλος.)

Π
ΡΟΣ τά δεξιά τή: μεσημβρινής τών Προ
πυλαίων πτέρυγος, ύπεράνω τής όποιας 
έπι αιώνας ύψοϋτο ό άμορφος, και ήδη 
εύτυχώς κατεδαφισθείς φραγκικός πύργος, κεΐται 

ό κομψότατος μικρός ναός τής Άπτέρου λεγο- 
μένης Νίκης, δστις ώς λέγεται είχεν οίκοδο- 
μηθή έπι Κίμωνος. Έν τω ναω τούτω έφυ- 
λάττετο τδ άρχαΐον ξόανον τής ’Αθήνας, δπερ 
ώ; έκ Θαύματος διέφυγε τήν καταστροφήν τών 
ΙΙερσών. Τδ μικρόν τοΰτο οικοδόμημα ιωνικού 
ρυθμού είναι είς άκρον κομψόν κείμενον έν προ
εξοχή τοΰ έδάφους, όπόθεν τό βλέμμα έν έκ- 
στάσει ατενίζει πρδς τήν πεδιάδα τών’Αθηνών, 
πρός τήν κυανήν θάλασσαν, πρδς τήν Αίγιναν 
και πρδς τάς βραχώδεις κορυφάς τών δρέων τής 
Πελοπόννησου, αΐτινες φωτιζόμεναι ύπδ τών 
άκτίνων τοΰ ήλίου παρουσιάζουσιν ήμΐν ροδό- 
χρουν χρωματισμόν. Άπδ τής θέσεως ταύτης 
παρετήρει ό βασιλεύς Αιγεύς πρδς τήν θάλασσαν, 
περιμένω·/ τόν αγαπητόν αύτοΰ υιόν θησέα, 
δστις είχεν άπέλθει ΐνα φονεύση τόν φρικώδη 
Μινώταυρον. Τδ πλοϊον έφάνη τέλος, άναπε- 
πταμένον έχον μέλαν ίστίον άντί τοΰ έρυθροΰ, 
δπερ έπρεπε ν’ άναγγείλη τήν νίκην, και ό γέ
ρων έρρίφθη άπδ τής υψηλής του σκοπιάς καί 
έφονεύθη. Έπί δύο δλους αιώνας ό ναός τής 
’Απτέρου Νίκης είχεν έξαλειφθή άπδ προσώπου 
τής γής, μέχρις ού έν έτει 1835 ό γερμανός 
άρχαιολόγος Λουδοβίκος 'Ρόσσιος άνακαλύψας 
τά έρείπια έν μέσιρ τουρκικοΰ προμαχώνος άνή- 
γειρε πάλιν τδν ναόν τή βοήθεια τών Γερμανών 
άρχιτεκτόνων Schaubert καί Hansen. Τδ 
κυριώτερον κόσμημα τοΰ ναοΰ τούτου είναι κομ- 
ψοτάτη ζωοφόρος, έφ’ ής έν άναγλύφοις παρί- 
στανται μάχαι μεταξύ ’Αθηναίων καί βαρβάρων.

Διά τών Προπυλαίων βαίνομεν πρδς τό έσω- 
τερικδν τής Άκροπόλεως έπί όδοΰ βραχώδους 
καί άνωφεροΰς. Ένταΰθα ίστάμενοι έπιβλέπομεν 
τά άμίμητα άριστουργήματα τής άρχαιότητος, 
δεξιά έπί ύψώματος 471 ποδών ύπεράνω τής 
έπιφανείας τής θαλάσσης τον Παρθενώνα, άρι- 
στερα τδ Έρεχθεΐον καί μεταξύ αύτοΰ καί τών 
Προπυλαίων τδ χαλκοΰν κολοσσιαΐον άγαλμα 
τής Προμάχου ’Αθήνας, άριστούργημα τοΰ 
Φειδίου. Τδ άγαλμα τοΰτο, 60 ποδών ύψους, 
ύπερεΐχεν δλων τών έν τή Άκροπόλει οικοδομών 
περί τδ άγαλμα τοΰτο ύπήρχεν ολόκληρον δάσος 
άγαλμάτων, συμπλεγμάτων καί αφιερωμάτων, 
πάντων στιλβόντων ύπδ τδ καθαρόν φώς τοΰ 
’Αττικού όρίζοντος.

Καί πρώτον στρεφόμεθα πρδς τδν Παρθε
νώνα, πρδς τδν σεβαστόν τούτον τής άρχαιό
τητος ναόν, ού ή μεγαλοπρέπεια μένει άφθιτος. 
Άπδ είκοσι καί τριών ήδη αιώνων τδ οικοδό
μημα τοΰτο ύψοΰται έν τή θέσει ταύτη — κτι- 
σθέν τή 437 πρ. Χρ. — μνημεΐον δόξης αιω
νίου τοΰ ΙΙερικλέους, τών άρχιτεκτόνων Ικτίνου 
καί Καλλικράτους καί τοΰ θείου καλλιτέχνου 
Φειδίου, δστις διεκόσμησε τδ ιερόν διά τών 
λαμπροτέρων γλυφών. 'Ο ναός, ού ή δαπάνη 
άνήλθεν είς τδ καταπληκτικόν διά τήν έποχήν 
έκείνην ποσόν χιλίων ταλάντων (6 έκατομμυρίων 
δραχμών), δέν έπιβάλλει τόσον διά τοΰ μεγέθους 

δσον διά τών ωραίων αύτοΰ διαστάσεων ■ τδ 
μήκος αύτοΰ ήτο 228 ποδών, τδ πλάτος 100 
καί το ύψος 65 μόνον ποδών. Κατά τδ σχήμα 
ήτο ναός περίπτερος καί είχεν έπί τών δύο προ
σόψεων άνά δκτώ κίονας καί έπί τών δύο πλευ
ρών άνά δεκαεπτά κίονας. Ή άρχαιότης έγνώ- 
ριζε μέν μεγαλειτέρους ναούς τοΰ Παρθενώνας, 
άλλ’ ώς πρός τήν καλλιτεχνικήν έντέλειαν ό 
Παρθενών ύπερτέρει πάντων. Καί σήμερον έτι 
ίστάμενοι έν τω κέντρω τοΰ ναοΰ τούτου δυνά- 
μεθα νά σχηματίσωμεν ώρισμένην ιδέαν περί 
τής εσωτερικής αύτοΰ διασκευής, άν καί κατά 
διαφόρους έποχάς διαφόρους ύπέστη μεταβολάς. 
Διά τής άνατολικής στοάς είσήρχετό τις είς τδν 
πρόναον, διά δέ ύψηλοΰ όρειχαλκίνου πυλώνας 
είς τδ έσωτερικδν τοΰ ναοΰ, δπερ διά δωρικών 
κιόνων έχωρίζετο είς τρία τμήματα· δεύτερα 
σειρά κιόνων, κορινθιακού κατά πάσαν πιθανό
τητα ρυθμού, ύπερέκειτο τής πρώτης καί έστή- 
ριζε τήν λιθίνην στέγην. Πρδς τήν δυτικήν 
στοάν ήτο ό Οπισθόδομος, τετράγωνος αίθουσα, 
έν ή έφυλάττετο ό δημόσιος θησαυρός. Επο
μένως ό Παρθενών δέν ήτο μόνον οίκος εύκτή- 
ριος άλλά καί ταμεΐον τοΰ κράτους, άντιπρό- 
σωπος τρόπον τινά τής έξουσίας καί ισχύος τών 
Αθηνών. 'Η διακόσμησις τοΰ οικοδομήματος 
τούτου διά άγαλμάτων, μετοπών, ζωοφόρων ήτο 
πλουσιωτάτη. Τδ λαμπρότερου τών άγαλμάτων 
ήτο τδ έν τώ σηκω έστημένον χρυσελεφάντινου 
άγαλμα τής Παρθένου ’Αθήνας, έργον τοΰ Φει
δίου, τδ όποιον είχεν ύψος 40 ποδών. 'Η δια- 
κόσμησις τοΰ έξωτερικοΰ τού ναοΰ ήτο έτι πλου- 
σιωτέρα · έπί τών δύο άετωμάτων έστιλβαν τά 
δύο άθάνατα συμπλέγματα τοΰ Φειδίου, ών τδ 
μέν παριστα τήν γέννησιν τής Αθήνας το δέ 
τήν έριδα τής θεάς μετά τοΰ Ποσειδώνος περί 
τής Αττικής. Τά θαυμασιώτερα τών άναγλύφων 
ήσαν τά έπί τής ζωοφόρου, παριστώντα τήν 
πομπήν τών Παναθηναίων, καθ’ ήν ό λαός τών 
Αθηνών έπορεύετο έορτασίμως ένδεδυμένος προς 
τήν Άκρόπολιν, όπως προσφέρη είς τήν προ- 
στάτιδα θεάν τδν ύπό παρθενικών χειρών είρ- 
γασμένον πολυτελή χιτώνα. ’Ολίγα οικοδομή
ματα έπί τής γής ύπέστησαν τοσοΰτον τής 
τύχης τήν μεταβολήν δσον ό Παρθενών, ναός 
τής Αθήνας, χριστιανική εκκλησία, τζαμίον, 
πυριταποθήκη καί σήμερον έρείπιον. Άπό τής 
καταστροφής διά τών βενετικών σφαιρών διεσώ- 
θησαν at δύο προσόψεις, άκρωτηριασθεΐσαι καί 
αύται διά τής βέβηλου ληστεύσεως τοΰ λόρδου 
Έλγίνου έν άρχή τής ένεστώσης έκατονταετη- 
ρίδος. Τά ληστευθέντα ταΰτα άριστουργήματα 
διατηρούνται σήμερον έν τω βρετανικοί Μουσείο» 
τοΰ Λονδίνου, άλλά καί οδτω θά ήσαν άνεξή- 
γητα δι’ ήμάς, άν δέν έσώζοντο κατά καλήν 
τύχην έν τή βιβλιοθήκη τών Παρισίων τά ιχνο
γραφήματα, καλλιτεχνικώς ολως ασήμαντα, τοΰ 
’Ιακώβου Carrey, δστις έν έτει 1674, ήτοι 
δεκατρία έτη πρδ τής βενετικής καταστροφής 
έλθών μετά τοΰ πρεσβευτοΰ τής Γαλλίας μαρ- 
κησίου ΝοίΝΤΕΠ. είς Αθήνας άντέγραψε τά 
πολύτιμα ταΰτα άνάγλυφα έν τή τότε καλλι- 
τέρα αύτών καταστάσει.

Παραλλήλως πρδς τόν Παρθενώνα καί είς 
τδ βόρειον τής Άκροπόλεως μέρος ύψοΰται τδ 
Έρεχθεΐον, τδ νεώτερον βλων τών μνημείων 
τοΰ ΙΙερικλέους. '0 ναός ούτος είναι μικρό- 

τέρων διαστάσεων, άλλά ποικίλος τήν διά
κο σμη σι ν. ‘Ως ό Παρθενών άντιπροσωπεύει 
τήν άκμήν τοΰ δωρικού ρυθμού, ουτω καί 
τδ Έρεχθεΐον άντιπροσωπεύει τήν τοΰ ιωνι
κού. Τρεις πρόδομοι διαφόρων ρυθμών όδη- 
γοΰσιν είς τό εσωτερικόν τοΰ ναοΰ· διά τοΰ 
ανατολικού προδόμου είσήρχετό τις είς το ιερόν 
τής Πολιάδος Άθηνάς, ένθα έλατρεύετο τό άρ- 
χαιότατον ξύλινου άγαλμα τής θεάς, τδ όποιον 
κατά τήν παράδοσιν είχε πέσει έξ ουρανού. 
Έμπροσθεν τοΰ ξοάνου τούτου έκαιεν αιώνια 
λυχνία, ής ή θρυαλλίς ήτο έξ άφθαρτου Καρ
παθίου λινού. Διά τοΰ βορείου προδόμου είσήρ
χετό τις είς τά άλλα ιερά- ένταΰθα φαίνονται 
έν τω βράχω τά ίχνη τής τριαίνης, δι’ ής λέ
γεται δτι ό Ποσειδών ήνοιξεν έν τω έδάψει 
πηγήν ύδατος. Τδ νότιον οικοδόμημα είναι ή 
λεγομένη Στοά τών Καρυατιδών (δρα τήν 
παρατεθειμένη·/ εικόνα), το κομψότατου έργον, 
δπερ παρήγαγεν ή άρχαία Ελληνική άρχιτεκτο- 
νική. Αί Καρυάτιδες, ώραΐαι γυναικεία'. μορ- 
φαί, κρατούσιν έν στάσει σεμνοπρεπεϊ καί ελεύ
θερα το έπιστήλιον τοΰ οικοδομήματος. Αί 
Καρυάτιδες ήσαν εξ τόν άριθμόν άλλ’ ό λόρδος 
Έλγΐνος άφήρεσε τήν μίαν, ήτις σήμερον, άπο- 
κεχωρισμένη τών άδελφών της εύρίσκεται ύπό 
τδν ομιχλώδη τής Άλβιώνος ούρανόν. Τήν 
κενήν αύτής θέσιν έν τή Άκροπόλει κατέχει 
Καρυάτις πηλίνη κατά μίμησιν τής άρχαίας 
κατασκευασθεΐσα. Τδ άνατολικδν τής Άκρο
πόλεως μέρος είναι χώρος έκτεταμένος πλήρης 
ποικίλων μαρμάρινων συντριμμάτων ό χώρος 
ούτος άπολήγει πρδς νότον είς τδ μέγα τείχος 
τοΰ Κίμωνος, έφ’ ού ήτο τοποθετημένο'/ τδ άνά- 
θημα — σύμπλεγμα άγαλμάτων, δπερ ό βασι
λεύς τής Περγάμου Ατταλος ό Α'. έστησεν έπί 
τής Άκροπόλεως μετά τήν κατά τών Γαλατών 
νίκην του.

Άπδ τοΰ ύψηλοΰ τούτου καί άνοικτοΰ μέρους 
τής Άκροπόλεως τό βλέμμα έξουσιάζει τήν πό- 
λιν καί τά πέριξ δρη καί υψώματα, τδ μεγα
λοπρεπές Πεντελικόν, τόν άπότομον Λυκαβηττόν 
καί τδν μελιτοφόρον Υμηττόν, έκτείνεται δέ 
πρδς τήν πεδιάδα τοΰ Κηφισσού καί Ίλισσοΰ 
μέχρι Πειραιώς καί τής θαλάσσης. 'Όταν δέ 
περί τήν δύσιν τοΰ ήλίου αί άκτϊνες τοΰ άστέρος 
τής ήμέρας χρυσοΰσι τά άρχαία μνημεία· δταν 
ή πυρίνη τοΰ ήλίου σφαίρα δύση όπισθεν τής 
Σαλαμΐνος, τής κοιτίδος τής ελληνικής ελευ
θερίας κατά τήν Αρχαιότητα- δταν τέλος τά 
σκότη τής εσπέρας πυκνότερα βαθμηδόν έξα- 
πλοΰνται — τότε άρχεται καί ή ώρα τών ποι
ητικών ρεμβασμών. 'Ιστορία καί Μυθολογία 
πλανώνται τότε ύπεράνω τών ήκρωτηριασμένων 
κιόνων καί περιβάλλουσιν αύτούς διά μαγικού 
γοήτρου. Αί σκιαί τοΰ Κίμωνος, τοΰ ΙΙερικλέους 
καί τών μεγάλων καλλιτεχνών άνυψούνται έκ 
τοΰ λαβυρίνθου τών έρειπίων, καί ένώπιόν τοΰ 
έκστατικοΰ ήμών βλέμματος έμφανίζεται ή Άκρό- 
πολις τών Αθηνών έν τή λαμπρότητι αύττς 
κατά τούς χρόνους τού ΙΙερικλέους! — ΊΙ νύξ 
ήλθε καί τό μυστηριώδες φώς τής σελήνης 
φωτίζει τδ έκτεταμένον πεδίο·/ τών έρειπίων — 
φωτίζει τούς επιτύμβιους λίθους έθνους μεγα- 
λεπηβόλου, κόσμου ωραίου καί θαυμασθέντος!

Η ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤ' ΑΥΤΗΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 

ΚΑΙ ΕΝΕΣΤΩΤΑ.

Ύπό Γρηγορίου Γώγου,’ Αρχιμανδρίτου, Λεσβίου.

(Συνέχεια.)

ΑΙ οί μέν τακτικοί καθηγηταί λαμβά- 
νουσι έτήσιον μισθόν 7.000 φρ. καί 
δι’ ένοίκιον κατοικίας ιδία 1000 φρ. 

έκτδς τών διδάκτρων ατινα λαμβάνουσι παρά 
τών φοιτητών, καί άνέρχονται είς ποσόν αξιό- 
λογον οί δ’ έκτακτοι καθηγηταί έχουσι μισθόν 
έτήσιον 5,000 φρ. καί 700 δι’ ένοίκιον κατοι
κίας- είναι πολύ περίεργον, δτι μεθ’ δλας τάς 
ετησίους σοφάς προτροπάς καί παραινέσεις τών 
αξιότιμων Πρυτάνεων τού ελληνικού Πανεπι
στημίου έν τή λογοδοσία αύτών, καί μάλιστα 
τοΰ πρ. Πρυτάνεως Π. Κυριάκού, δπως είσα- 
χθώσι καί παρ’ ήμΐν, ώς πανταχοΰ τής Εύ
ρώπης τά δίδακτρα τών φοιτητών πρδς τούς 
έαυτών καθηγητάς, καί τοΰτο πρδς τιμήν τής 
έπιστήμης, πρδς έμβρυθεστέραν σπουδήν τών δι- 
δασκομένων, καί πρδς άξιοπρεπή συντήρησιν τών 
διδασκόντων, οΐτινες είς τήν έπιστήμην αύτών, 
άποκλειστικώς, τότε έσονται ένασχολημένοι, εί
ναι πολύ περίεργον, έπαναλέγομεν, οτι οί κατά 
καιρούς έξοχ. ελληνες ύπουργοί τής παιδείας, 
κωφεύουσιν είς τάς σοφάς καί πρακτικός ταύτας 
τών Ελλήνων Πρυτάνεων προτροπάς, αΐτινες, 
έάν είσακουσθώσι, πολλοί νέοι ελληνες τότε, θά 
καλλιεργώσιν άναμφιβόλως, ού μόνον τάς έπι- 
στήμας, άλλά καί τάς έλαίας καί τάς άμ- 
πέλους καί τήν βιομηχανίαν έν γένει, έξ’ ής ό
πλούτος καί ό άνεξάρτητος βίος, καί ούχί τόσον 
άπδ τής θεραπείας τών άρρώστων καί τών δι
καστηρίων τάς διατριβάς, ιατροί καί νομικοί 
σωρηδόν γενόμενοι, ή οχληροί καί δι’ ένδειαν 
στασιαστικοί, πολλάκις, υπάλληλοι τοΰ Κράτους.

β'.) Ή ούγγρική Ακαδημία τών έπι- 
στημών, Magyar Tudomanyos Akademia, 
ώς έπί τής προμετωπίδος αύτής έπιγράφεται· 
ώκοδομήθη έθνική δαπάνη, καί τή μεγαλο- 
δώριο συνεισφορά καί προσπάθεια τών Κο- 
μήτων Στεφάνου Szechenyi, προσενεγκόντος 
150,000 φρ. Αβραάμ Vay, Γεωργίου Αν- 
DRASSY, Γ. Karolyi καί τοΰ ήμετέρου Γ. 
Σίνα, δωρήσαντος 200,000 φρ. Τής δ’ ήμε
τέρας ένταΰθα ελληνικής κοινότητας 20,000 φρ. 
άφ’ ού ήδη άπδ τοΰ 1760 έξοχος καί φι- 
λάπατρις άνήρ, ό Πέτρος Βοϊ), συνέστησεν 
"ούγγρικήν έταιρίαν” Magyar Τarsasag, de 
crigenda ad culturam linquae partiae eru- 
dita societate seu academia Hungarica, προ- 
τιθεμένην τήν άνέγερσιν ούγγρικής ’Ακαδημίας, 
ήτις καί άνηγέρθη τδ 1830 έπί τον Δούναβιν 
μεγαλοπρεπής καί καλλίτεχνος, τή δαπάνη τριών 
έκατομμυρίων φρ. Έκ δέ μεταγενεστέρων δω
ρεών καί κληροδοτημάτων φιλομούσων καί φι- 
λογενών άνδρών, έν οίς διαπρέπουσι καί σοφοί 
ίεράρχαι καί καρδινάλιοι τής καθολικής Εκ
κλησίας, ή σημερινή περιουσία τής ούγγρικής 
Ακαδημίας, άνέρχεται είς δύω περίπου εκατομ
μύρια φρ. ών τδ έτήσιον εισόδημα 150,000 
οραχμ., δαπανάται πρδς συντήρησιν αύτής καί 
εκτελεσιν τοΰ πρωτίστου σκοπού της, δστις είναι 
ή καλλιέργεια καί προαγωγή τών έπι- 
στημών έν τή ούγγρική γλώσση. Διαι
ρείται δέ είς τρία τμήματα· Α'. Τμήμα, γλωσ
σολογίας καί γραμματολογίας. Β'. Τμήμα, τών 
μαθηματικών καί Γ'. τών φυσικών έπιστημών.

Εκαστον τμήμα διευθύνεται ύπδ δωδεκα- 
μελοΰς επιτροπής, ήτις έξετάζουσα έγκρίνει τά 

ύπδ τής Ακαδημίας προβαλλόμενα πρδς έκδοσιν 
συγγράμματα, ών οί συγγραφείς λαμβάνουσι 
παρ’ αύτής 65 φρ. οι έκαστον τυπογραφικόν 
φύλλο·/, ζαί 25 άντίτυπα τοΰ έγκριθέντος καί 
δαπάνη τής ακαδημίας δημοσιευθέντος συγγράμ
ματος αύτών ό πρόεδρος, ό άντιπρόεδρος, ό 
Γεν. καί ειδικός Γραμματεύς, καί τά μέλη τών 
έπιτροπών τών τριών τμημάτων, εκλέγονται διά 
μυστικής ψηφηφορίας, ύπό τών άκαδημαικών, 
τριακοσίων ήδη ό’ντων, έκτος καί έντδς τής Ούγ
γαρίας. ΤΙ δ’ έζλογή αύτών έπικυροΰται ύπδ 
τοΰ βασιλέως, τή προτάσει τοΰ ύπουργοΰ τής 
παιδείας, οστις καί αυτοδικαίως ipso jure είναι 
τής Ακαδημίας ό αρχών, καί ό έπίτιμος πρό
εδρος. Ή Ακαδημία έχει βιβλιοθήκην έκ 
40,000 τόμων συγκειμένην, ώς καί πινακοθήκην 
πολύτιμον 782 εικόνων, τών περιφημοτέρων ζω
γράφων άπδ του ιγ'. αίώνος μέχρις ήμών άμ- 
φοτέρας επισκέπτεται ό βουλόμενος καθ’ έκάστη·/ 
άπδ τής 9—1 μ. μ. Οί ακαδημαϊκοί άναγινώ- 
σκουσιν ή άπαγγέλουσι ένώπιόν πολλοΰ ζαί 
έζλεκτοΰ άκροατηρίου άμφοτέρων τών φύλων, 
παντοίας έπιστήμονικάς πραγματείας, άφορώσας 
τήν Ούγγρικήν, ιδίως, καί τήν παγκόσμιον, έν 
γένει, φιλολογίαν, ώς καί πάσας τάς έπιστήμας 
καί τάς ώραίας τέχνας · αί δ’ έπιτροπαί τών 
τριών τής Ακαδημίας τμημάτων, συνέρχονται 
έν αύτή απαξ τής έβδομάδος εις ώρισμένην 
ήμέραν καί ώραν.

Άλλ’ ούδεμία άμφιβολία, φίλε άναγνώστα, 
οτι καί ή έν Άθήναις Ελληνική Ακαδημία, 
ή τοσοΰτον μεγαλοπρεπώς ίδρυθεΐσα, καί καλλι
τεχνικούς άποτελεσθεϊσα ύπδ τής μεγαλοδωρίας 
τοΰ άοιδίμου Σίνα, θά άρχίση έντδς δλίγου 
λειτουργούσα τάς έπιστήμας, καί έκτελοΰσα τόν 
ύψηλδν καί πανελλήνιον αύτής προορισμόν, διά 
τών γνώσεων ζαί τών χριστιανικών άρετών, τών 
σοφών ζαί πεπαιδευμένων άνδρών τής Ελλάδος.

γ'.) Τδ έθνιζόν ούγγριζδν Μουσεϊον, unga
rische National-Museum, λαμπρόν καί έν τω 
μέσιρ εύρυχώρου ζαί δημοσίου ζήπου, περίβλε
πτον μέγαρον, δωρικού ρυθμού, ζαθιδρύθη τδ 
1813, έθνική συνεισφορά, καί τή φιλογενεϊ προσ
φορά ενός έκατομμυρίου δραχμών, τών Κομήτων 
Franz Szechenyi, Stefan Szechenyi, Bat- 
yanyi Georg Andrassy καί άλλων έπισήμων 
εύπόρων άνδρών, ζαί πλουσίων 'Ιεραρχών πε
ριέχει δέ μεγαλοπρεπεστάτην ζαί ευρυτάτην αί
θουσαν τής βιβλιοθήκης (der Prunksaal der Bi- 
bliothek des ungarisclien National-Museums) 
περιεχούσης 150,000 τόμους καί 12,000 χειρό
γραφα· περί δέ τήν βιβλιοθήκην ύπάρχουσι 16 
μεγάλαι αίθουσαι, έν αις ή πινακοθήκη Βίΐ- 
dergalerie έξ 900 εικόνων αρχαίων καί νωτέρων 
έπισήμων ζωγράφων. Εθνογραφική Συλ
λογή έκ πάντων τών έθνών τής γής, ethno- 
graphische Sammlung · Συλλογή νομισμά
των καί αρχαιοτήτων προϊστορικών χρόνων. 
Ζωολογικόν καί φυσικοϊστορικδν τμήμα. 
Συλλογή ιχθύων, μαλακίων, έρπετών, πτηνών 
καί ιδίως τής Ούγγαρίας· ό έπισκεπτόμενος τάς 
αίθούσας ταύτας τοΰ ούγγρικοΰ Μουσείου δω
ρεάν, καθ’ ώρισμένας ήμέρας καί ώρας τής έβδο
μάδος, είσάγεται καί εις τήν καλουμένην Fe- 
rencz Deak-Saal, ένθα κεΐνται έν τάξει, καί 
κατ’ άριθμόν, ώς σεπτά καί πολύτιμα κειμήλια, 
τά τοΰ δωματίου άπλούστατα έπιπλα, τά βιβλία, 
ή κλίνη, ή έδρα, τά ένδύματα, ό πίλος καί τά 
τοιαΰτα, τοΰ πρό δκταετίας ήδη ένταΰθα άπο- 
βιώσαντος Ferencz Deak, τοΰ σοφού καί ένα- 
ρέτου οΰγγρου πατριώτου, δστις διά τής πολιτικής 
αύτοΰ συνέσεως, καί τής χριστιανικής άρετής, 
ώς ύπουργός, πρωθυπουργός ζαί βουλευτής καί 
μελιχρός ρήτωρ έν τω ούγγρικω κοινοβουλίω, 
κατώρθωσε τήν ένεστώσαν πολιτικήν αύτονομίαν 

τής πολυπαθοΰς Ούγγαρίας, καί έσωσε τήν πα
τρίδα αύτοΰ άπδ πολλών συμφορών. Οθεν 
ζώντα μέν πάντοτε έτίμα καί ήκουε παραινοΰντα, 
άποθανόντα δέ εκλαυσε καί έκήδευσε τδ Ούγ- 
γρικόν έθνος, διά τών άντιπροσώπων αύτοΰ, οΐ
τινες κατέθεσαν έπί τής νεκροφόρου σωρού ύπέρ 
τούς 130 στεφάνους, έν οίς έξέχουσιν ό τοΰ βα- 
σιλέως καί τής βασιλίσσης, σωζομένους έν τή 
αιθούση ταύτη τοΰ Μουσείου, καί μαρτυροΰντας 
τήν εύλάβειαν καί τήν εύγνωμοσύνην ολοκλήρου 
σωφρο νοΰντος έθνους, πρός άνδρα χρηστόν, 
άγαθόν καί άληθή πατριώτην · μετ’ ολίγον έγεί- 
ρεται αύτω, έθνική δαπάνη, μεγαλοπρεπής άν- 
δριάς, έν τή ώραιοτέρα πλατεία, τής πόλεως 
Πέστης, ήτις καί φέρει πρδ πολλοΰ τό κλεινόν 
αύτοΰ όνομα, Franz De&k-Flatz καλουμένη.

Τδ Ούγγρικόν τοΰτο Μουσεϊον, έν διαστήματι 
όγδοήκοντα περίπου έτών, άπό τής συστάσεως 
αύτοΰ, κατέστη πλουσιιότατον, χάρις εις τάς 
προσπάθειας καί τάς δαπάνας τής βασιλικής 
Κυβερνήσεως, άλλά καί τής έπί τριάκοντα ήδη 
έτη σοφής διευθύνσεως τοΰ επιφανούς άρχαιο- 
λόγου Franz Pclszky, ον πρό τινων εβδομάδων 
ύπερβαλλόντως έτίμησεν ή πατρίς Ούγγαρία, 
έορτάσασα μεγαλοπρεπώς έν τή Ακαδημία αύ
τής τήν πεντεκονταετηρίδα τών ύπέρ τής έπι
στήμης ζαί τής συνταγματικής έλευθερίας διη
νεκών κόπων καί άγώνων τοΰ έξοχου άνδρός, 
δν ζαί ζατέστεψεν έπαξίως, διά στεφάνων καί 
λόγων καί δωρεών.

δ'.) Ιδ Λουδοβίκ. ιον· βασιλική ούγγρική 
στρατιωτική Ακαδημία- konigl. ungar. Militar- 
akademie, καί ήδη έπί τής προσόψεως αύτής 
φέρουσα τήν ούγγρικήν ταύτην έπιγραφήν· Ma
gyar Iviralyi Honvedsegi (έθνοφρουρας) Lou- 
dovika Akademia· άνηγέρθη τό 1826, μέγα καί 
λαμπρόν μέγαρον, έν τω μέσιρ μεγάλου δημο
σίου κήπου τής πόλεως, καί παρά τόν βοτανικόν 
κήπον τοΰ Πανεπιστημίου. Πρώτη ή αύτοκρά- 
τειρα τής Αύστρίας Μαρία Loudovica, σύ
ζυγος τοΰ αύτοκράτορος Φραγκίσκου τοΰ Α'., 
έδωρήσατο 50,000 φλωρία καισαροβασιλικά, πρός 
οικοδομήν τής στρατιωτικής ταύτης Ακαδημίας, 
έν η εκπαιδεύονται τά σχετικά στρατιωτικά μα
θήματα, οί άξιωματικοί τής έθνοφυλαζής 100— 
135, ύπό 29 καθηγητών διδασκόμενοι· έφ’ ω 
καί πρδς τιμήν τής δωρησαμένης αΰτοζρατείρας, 
έζλήθη ή στρατιωτική αύτη άζαδημία Loudo- 
viceum· περιέχουσα 150 δωμάτια ζαί 40 αί
θούσας.

ε'.) Η Ακαδημία τών ώραίων τεχνών καί 
τής Μουσικής, Landes-Musik-Academie, ής 
προεδρεύει ό περιώνυμος μουσικός Liszt.

στ'.) ' Η Ακαδημία τοΰ έμπορίου, Kereske- 
delrai Akademia· άμφότερα λαμπρά ζαθιδρύ- 
ματα, ύπό τής Κυβερνήσεως τό πλεΐστον συν
τηρούμενα, καί έ'χοντα διακρεκριμένους καθη- 
γητας ζαί πολλούς μαθητάς· έν τή έμπορική 
’Ακαδημία διδάσκονται , πρός τοΐς άλλοις, 
πραζτικώς καί πάσαι αί νεώτεραι καί ζώσαι 
γλώσσαι τοΰ διεθνούς έμπορίου· οθεν κατ’ άξί- 
ωσιν καί συμβουλήν τοΰ έξοχ. 'Υπουργού τής 
παιδείας Aug. TkefORT, εισάγεται έν τή Ακα
δημία ταύτη, καί ή καθ’ ήμάς έλληνική γλώσσα, 
ής καθηγητής άρμόδιος προσεκλήθη ύπό τοΰ 
φιλέλληνος ύπουργοΰ ό άπό εικοσαετίας ήδη δι
δάσκαλος τής ήμετέρας Κοινότητος, καί γραμ
ματεύς τοΰ Ελληνικού προξενείου κ. Γεώργιος 
Τιάλιος ό έκ Κοζάνης, άριστα γινώσκων τήν τε 
ούγγρικήν καί τήν γερμανικήν γλώσσαν.

ζ'.) Καλλιτεχνεΐον τής έν Ούγγαρία εται
ρίας τών καλών τεχνών· Kepzom tlveszeti
Tarsulat Mticsarnoka · περικαλλέσατον μέγαρον,
δπερ άνηγέρθη, δημοσία συνεισφορφ· εις δέ τάς
λαμπράς καί εύρυχώρους αύτοΰ αίθούσας, οί
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καλλιτέχναι έκθέτουσι τά αριστουργήματα αύτών, 
ατινα έπισκέπτεται τδ δημόσιον έπί είσιτηριφ 
πληρωμή.

η'.) Τδ Μουσεΐον τής Εθνολογικής, Γεω
γραφικής καί ιστορικής εταιρίας, άπο δεκαετία; 
ύφιστάμενον, καί δσημέραι πλουτιζόμενον και 
προαγόμενον.

θ'.) Ή βιβλιοθήκη τοΰ Πανεπιστημίου, 
μεγάλη καί εύπρεπεστάτη οικοδομή, περιέχουσα 
200,000 τόμων καί 10,009 χει
ρογράφων. Έπί τών προπυλαίων 
αύτής έπιγέγραπται "Bibliotheca 
regiae scientiarum universita- 
tis Hungaricae”. Καθ' ώρι- 
σμένας ώρας τής ήμέρας ό βου- 
λόμενος διαμένει έν αύτή, άνα- 
γινώσκων και φιλολογών.

Γ.) Τό ’Αθήναιον. "Athe
naeum”. Irodalini es nyomdai 
reszveny-TarsulAt δηλ. Γραμ
ματολογική καί τυπογραφική με
τοχική έταιρία.

ια'.) Τδ Πολυτεχνεΐον ζαί 
ιβ'.) τδ παρακείμενον χημεϊον, 
μέγιστα, περικαλλή καί νεόδμητα 
τής τέχνης καί τής έπιστήμη; 
άληθή άνάκτορα, τιμώσιν, αλη
θώς, τήν τε πόλιν καί τήν βα
σιλικήν Κυβέρνησιν, τήν συντη
ρούσαν αύτά καί δαπανήσασαν 
πρδς οικοδομήν καί καταρτισμόν 
άμφοτέρων, ύπέρ τά 4 έκατομ. 
δραχμών· τριάκοντα ζαθηγηταί 
διδάσζουσιν έν αύτοΐς 150 μαθη- 
τάς. Τδ Πολυτεχνεΐον έχει καί 
βιβλιοθήκην πολύτιμον, περιέ- 
χουσαν ήδη 15,000 τόμων.

(Έπεται συνεχεία.)

Η ΑΛΙΕΙΑ ΤΩΝ ΞΙΦΙΩΝ
έν τή βορείω Αμερική.

Ό ξιφίας είναι ιχθύς συνη- 
θέστατος, άλιευόμενος είς πολλά 
μέρη τής ύφηλίου. Τδ μήκος αύ
τοΰ είναι άπδ 3—5 μέτρων, τδ 
δέ βάρος άπδ 300—400 χιλιό
γραμμων. Τδ κρέας τοΰ ιχθύος 
τούτου είναι πολύ νόστιμον, μά
λιστα τών νεωτέρων ιχθύων, ζαί 
τδ δέρμα αύτοΰ χρησιμεύει είς 
κατασκευήν διαφόρων άντικειμέ- 
νων τής κοινής χρήσεως, οίον 
σάκκωή πηρών, ύποδημάτων κ. τ. τ. Ή αλιεία 
τοΰ ξιφίου είναι ζωηροτάτη παρά τήν ατλαν
τικήν παραλίαν τής βορείου ’Αμερικής, δπου 
ιδίως διακρίνονται οί άλιεΐς τών παρά τήν Μα- 
σαχουαέτην νήσων, οΐτινες μή θεωροΰντες πλέον 
άρκούντως προσοδοφόρον τήν άλιείαν τών φα
λαινών έπεδόθησαν είς τήν τών ξιφιών. Τάς 
διαφόρους φάσεις τής αλιεία; ταύτης παριστα 
ή ήμετέρα είκών.

Τδ πρδς τδν σκοπόν τούτον έπίτηδες έξω- 
πλισμένον πλοΐον, συνήθως βρίζιον, έχει έπί τής 
πρώρη; είδος άμβωνος μετά σιδηρόφρακτου έξώ- 
στου, έφ’ ού ΐσταται ό τδν τριόδοντα (ή ζάμαζα) 
κρατών αλιεύς. "Αμα δ έπί τοΰ ίστοΰ μένων 
σκοπός άγγείλη τήν έμφάνισιν ξιφίου, δστις μα- 
κρόθεν είναι δρατός, δ τδν ζάμακα κρατών άλιεύς 
λαμβάνει τήν θέσιν του καί δλαι αί προπαρα- 
σκευαί γίνονται. Τδ πλοΐον πλησιάζει πρδς τδν 

ίχθύν, βπως δυνηθή δ τριόδους νά τδν προ- 
φθάση. Ό τριόδους ούτος έχει αιχμήν σιδηράν, 
είναι δέ προσδεδεμένος έπί τού πλοίου, βπως 
μή διαφυγή άνωφελώς τών χειρών. "Αμα δέ 
τδ αλιευτικόν έργαλεΐον έμπηχθή στερεώ; έν 
τφ ίχθύϊ, δπερ φαίνεται έκ τή; έντάσεως τοΰ 
προσδεδεμένου σχοινιού, προσπαθεί ούτο; διά 
βιαίων αλμάτων νά έλευθερωθή, ή δέ φυγή του 
είναι τόσον ταχεία, ώστε πολλάζις τδ προστρι-

Η ΑΛΙΕΙΑ ΤΩΝ ΞΙΦΙΩΝ.

βόμενον σχοινίον άνάπτει. Τέλος ό ιχθύς άπαυδα 
καί τότε άνασύρεται πρδς τό πλοΐον- άλλ άπαι- 
τεΐται μεγάλη προσοχή, διότι δ ξιφίας καίτοι 
τετραυματισμένος καί ετοιμοθάνατος κτυπα δεξιά 
καί άριστερα διά τοΰ φοβερού αύτού δπλου, καί 
άλλοίμονον είς έζεΐνον δστις προσβληθή υπ αυ
τού. Έπιτηδειότης άπαιτεΐται ωσαύτως είς τδν 
φόνον τοΰ ξιφιού, έζτελούμενον δια ζοπτεράς 
μαχαίρας. Έ1 τελιζή αύτη σκηνή τοΰ θαλασ
σίου δράματος άνατίθεται συνήθως είς τους έμ- 
πειροτέρους καί άρχαιοτέρους άλιεΐς. Τδ δυ- 
σκολώτερον καί κοπιαστικώτερον μέρος τής όλης 
αλιείας είναι ή άναβίβασις τού ξιφίου έπί τοΰ 
πλοίου, καί κατά τήν στιγμήν ταύτην δλαι αί 
χεΐρες τού πληρώματος εύρίσζονται έν ένεργεία.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΤΙΟΣ.
(Μετά εικόνα;, αρα σε).. 117.)

ΕΓΑΛΗΝ ύπέστησαν τά γράμματα και 
ιδίως ή Ελληνική φιλολογία απώλειαν 
διά τού πρό τινων ήμερων έπισυμβάντος 

θανάτου τού επιφανούς ζαθηγητοΰ τού έν Λειψία 
ΙΙανεπιστημίου Γεωργίου Κουρτίου. Ό 

Κοόρτιος επωφελούμενος τών θε
ρινών διακοπών άπήλθεν είς κω- 
μόπολιν τής Σιλεσίας χάριν ανα
ψυχής, έκεΐ δέ προσβληθείς ύπδ 
κεραυνοβόλου αποπληξίας έτε- 
λεύτησεν έν ήλιζίφ 65 ετών. 
Έν τφ Πανεπιστημίφ τής Λει
ψίας διετέλεσεν έπί 23 βλα έτη 
καθηγητής· πόσον δέ μεγάλη 
ήτο ή φήμη αύτού ώς φιλολόγου 
άποοειζνύουσι ού μόνον τά έπα- 
νειλημμένως έκδεδομένα συγ
γράμματα αύτού άλλά και ή άνά- 
πτυξις ήν έλαβε τδ μάθημα τής 
'Ελληνικής φιλολογίας έν τφ 
I Ιανεπιστημίφ τούτφ. Έν έτει 
1862, βτε ό Γεώργιος Κοόρτιος 
άνέλαβεν ενταύθα τδ μάθημα 
τούτο δ αριθμός τών φοιτητών 
έν αύτφ ήτο 41, εφέτος δέ ό 
αριθμός αύτών άνήλθεν είς 294. 
'Υπήρχον έξαμηνίαι, καθ’ ας ό 
Κοόρτιος παρέδιδεν ένώπιον 400 
φιλολόγων. Αί έρευναι και αί 
μελέται αύτοΰ περιεστρέφοντο 
ιδίως είς τήν ελληνικήν καί λα
τινικήν γραμματικήν ύπδ τήν 
έποψιν τής γενικής συγκριτικής 
γραμματικής. Έν Βερολίνο» πρδ 
έτών ευρισκόμενος έγραψε σπου- 
δαιοτάτην πραγματείαν περί τής 
Συγκριτικής γραμματικής έν τή 
σχέσει αύτής πρδς τήν κλασι
κήν Φιλολογίαν. Τδ σύγγραμμα 
τοΰτο έθεσε τά; βάσεις τής φή
μης αύτοΰ. "Ετερον σύγγραμμα, 
δπερ δικαίως θά μείνη πρότυπον 
είς τδ είδος του, είναι τδ έπιγρα- 
φόμενον "Στοιχεία τής Ελληνι
κής ’Ετυμολογίας”. Τοΰ έργου 
τούτου έξεδόθη έν έτει 1879 ή 
πέμπτη έκδοσις, σπανιώτατον φαι- 
νόμενον δι’ έργον ξηρώς φιλολογι
κόν. Καί έτερόν πόνημα τοΰ διασή- 
μου φιλολόγου μεγάλην ένεποιη- 
σεν έντύπωσιν είς τους κύκλους τών 
λογίων · τδ πόνημα τούτο είναι με
λέτη έπί τοϋ'Ρήματος έν τήΕλ

ληνική γλώσση. "Ο,τι όμως θά διαμείνη διά παν
τός τδ μνημείου τών εμβριθών αύτού έρευνών είναι 
"Αί μελέται έπί τής Ελληνικής καί λατινικής 
Γραμματικής”, σύγγραμμα οεκάτομον (1868— 
1878), έν φ περιέχονται αί έρευναι αύτού, τών 
μαθητών του καί τών φίλων του. Η συλλογή 
αύτη είναι εν τών πολυτιμότερων κειμηλίων τής 
κλασικής φιλολογίας. '0 Κοόρτιος έτιμήθη διά 
πολλών παρασήμων καί τίτλων, έγένετο δέ καί 
αύλικδς σύμβουλος. 'Οσάκις δ βασιλεύς τής 
Σαξωνίας έπεσκέπτετο τήν Λειψίαν δέν παρέ- 
λειπε νά παρευρεθή είς εν τών μαθημάτων τού 
έξοχου Κουρτίου, δν καί τακτικώς εϊς τήν βα
σιλικήν προσεκάλει τράπεζαν. ’Εννοείται δτι 
τοιοΰτος θαυμαστής τών άρχαίων Ελλήνων συγ
γραφέων, οίος ό Κοόρτιος, μετέφερε μέρος τών 
συμπαθειών του τούτων καί έφ ημάς τους 
νεωτέρους 'Έλληνας, καί δικαίως έκτήσατο τδ 

όνομα τοΰ Φιλέλληνας. Οί κατά τήν τελευτά·αν 
είζασαετίαν έν Λειψία οιαμείναντες Έλληνες 
σπουδασταί τής φιλολογίας, εΰρισκον αείποτε έν 
αύτώ πρόθυμον οδηγόν καί φίλον διδάσκαλον, 
πειρώμενον νά διευζολύνη αύτούς κατά τήν 
κρίσιμον τών εξετάσεων εποχήν, ζαί χαίροντα 
είλικρινώς δσάζις τφ έδίδετο αφορμή νά έπαι- 
νέση δημοσία διαπρέποντα φοιτητήν. Ιό πένθος 
έπί τή άπωλεία τοιούτου άνδρός ε'σεται γενικόν, 

διότι δ Κοόρτιος ήτο είς τών εμβριθέστερων, 
συμπαθεστέρων και προσηνεστέρων λογίων τών 
χρόνων ήμών.

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΝ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.

ΠΟ τριών ήδη ωρών εύρισκόμην έν τφ 
απεραντφ καί άνεκτιμήτιρ Μουσείο) τοΰ 
Λούβρου. Είσήλθον έκεΐ, διά δεκάτην 

ταύτην φοράν, ΐνα θαυμάσω άπαξ έτι τήν άμί- 
μητον έκείνην Άφροδίτην τή; Μήλου, νά περι
εργαστώ λεπτομερέστερου τήν Σαμοθραζίαυ Νί
κην, έστημένην έν έπιφανεΐ τοΰ Μουσείου θέσει 
μετά τής κολοσαίας πρώρα;, έφ’ ή; έποίησεν 
αύτήν δ δαιμόνιος καλλιτέχνης, καί νά έπανα- 

παύσω τό βλέμμα μου έπί τόσων άλλων καλλι
τεχνημάτων τής άρχαίας, τή; μέση; καί τή; 
νεωτέρα; έποχής. Άπδ αιθούσης εί; αίθουσαν 
καί άπδ μια; οροφή; είς άλλην εΐχον φθάσει 
εί; τήν μακράν στοάν τών 375 μέτρων μήκους, 
βλέπουσαν πρδς τον Σηκουάναν καί περιζλεί- 
ουσαν δ,τι έςοχόν παρήγαγεν ή γραφίς τών έπι
σημοτέρων ’Ιταλών και Ολλανδών ζωγράφων. 
Βεβυθισμένο; εί; τόν θαυμασμόν τών έργων τού-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΤΙΟΣ.

των δέν εΐχον εννοήσει δτι αί ώραι παρήρχοντο, 
άλλ υπεμνήσθην ύπδ τού κώδωνος τοΰ φύλακας, 
δίδοντας τοϊ; έπισζέπταις τδ σημεϊον τής άπο- 
χωρήσεω;, ότι πρέπει νά έξέλθω. Έσήμανεν 
ήδη ή τετάρτη ώρα. Ή μην μεταξύ τών τε
λευταίων εξερχομένων καί ήκολούθουν μηχανικώς 
τοΰ; προ εμού, ολόκληρον ανθρώπινον ρεύμα 
πλημμύριζαν τούς διαδρόμου; καί τάς εύρείας 
κλίμακα;. Εύρέθην έν τή αύλή ζαί είτα έν τή 
δδφ παρά τήν όχθην τοΰ καλλιρρόου ποταμού.

Τότε δέ ήσθάνθην τήν μεγίστην άντίθεσιν 
τοΰ τέως θεάματος πρδς τδ νΰν, τή; ύψίστη; 
ιδανιζότητο; πρδς τήν συνήθη ζαί τετριμμένη·» 
πραγματικότητα τοΰ βίου· συγχρόνως δέ καί 
τήν ανάγκην νά καταφύγω είς μέρος τι τερπνό- 
τερον, κυρίως ήρεμώτεοον ή αί πολυθόρυβοι αύ
ται όδοι περί τδ Λούβρον, ΐνα δυνηθώ νά τα
κτοποιήσω άνέτως ζαί διατηρήσω έπί μαζρό- 
τερον άμιγεΐ; καί άγνάς τά; εντυπώσει; μου 
έζείνας.

Μετ ολίγα; στιγμάς παρουσιάσθη ποθητή 
εύκαιρία· άμαξα τοΰ τροχιοδρόμου διέρχεται πρδ 
έμού ήρεμα καί οίονεί προκλητική. Ούδέ καν 
σζεφθεί; πού θέλω νά υπάγω ή πού μεταβαίνει 
ή άμαξα, ούδέ τούλάχιστον ποιαν διεύθυνσιν έχει, 
έπήδησα εί; αύτήν καί άνήλθον είς τδ υπερώον. 
ΙΙσθάνθην πολλήν άνακούφισιν · ή πορεία ήτο 
λαμπρά, γινομένη ύπδ πυκνήν, δροσεράν δεν- 
δροστοιχίαν, τδ κράσπεδον τοΰ κήπου τοΰ Κεοα- 

μειζού· τό δέ θέαμα τών οχθών ζαί τών αρ
γυρών νώτων τού Σηκουάνα μετά τών ταχυ
πλόων Χελιδόνων” του, τών ωραίων οικοδομών 
καί τή; ποικίλης ζινήσεω; τού κόσμου, θέαμα 
μεταβαλλόμενο·» άπδ στιγμής είς άλλην, μοί 
έπανέοωζε ταχέως τήν εύχαρίστησιν τού έν τφ 
Μουσείφ αισθήματος.

Δέν ενθυμούμαι πόση ώρα παρήλθε'» ουτω;, 
άλλ' ένόμισα ότι στίγμα; μόνον εΐχον διανύσει 
έζεΐ, δτε ή άμαξα έ’στη- αί σιδηραϊ ράβδοι έλη- 
γον ένταΰθα. Κατήλθον. Τδ μέρος ήτο δλι- 
γώτερον θορυβώδες καί μάλλον ελεύθερον. Εύ
ρισκόμην μεταξύ γεφύρας τού ποταμού πρδς τά 
δεξιά, καί εύρέος πρασινοχλόου τοπείου προς 
τ’ αριστερά. Ήτο πλατεία παιγνιδίων τών μι
κρών παιδιών. Εί; τδ μέσον μικρόν άναβρυ- 
τήριον, άναδίδον τον κρουνόν αύτού έκ τοΰ στό
ματος κύκνου, ού μικρόν χαριέστατον παιδίον 
κρατεί τόν μακρδν τράχηλον έν τή αγκάλη. Είς 
τήν μικράν περί αύτδ δεξαμενήν ρίπτουσι τά 
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μικροσκοπικά πλοιάριά των παιδία τινά, τά ύπο 
τών λοιπών εύτυχέστερα θεωρούμενα. Άλλα 
παρέχει παίζουσι τό πήδημα (τόν ήλιον — ώς 
έλέγομεν ήμεΐς τότε έν Έλλάδι — saut de 
mouton)· άλλα έχύλιον διά τών χαλικοστρώτων 
διαδρόμων τοΰ κήπου ξυλίνου; κύκλου;· τά κο
ράσια έπαιζον τό σχοινάκι, καί τά μεγαλεί- 
τερα, παιδία και κορασίδες άναμίξ, έπαιζον τας 
ποικιλοχρόους ελαστικός σφαίρα; των μετά ευφρο
σύνων φωνών κα'ι τών άθωοτάτων έκείνων παι
δικών έπιφωνημάτων. Έπί τών περί; καθισμά
των έκάθηντο αί μητέρες ή αί τροφοί τών παι
διών, εργαζόμενα·. και συνομιλούσα!. Τό ώραι- 
ότατον τοΰτο θέαμα μέ εΐλκυσεν έκεΐ, και μετά 
τινα; στιγμάς ένόμισα δτι έβλεπον άκόμη εικόνα 
τινά τοΰ Λούβρου, άλλο τι ώραιοτερον ετι- η 
είκών αυτή είχε καί ζωήν·

Τά τοιαΰτα παιδικά παιγνίδια Ομολογώ δτι 
μέ θέλγουσιν ή ίσως ή έκφρασις αΰτη είναι 
πω; εγωιστική έκ μέρους μου, διότι ύποθετω 
δτι δέν υπάρχει άνθρωπος, είς δν νά μή προ- 
ξενή τήν θελκτικήν έντύπωσιν τοιοΰτο θέαμα. 

’Έμεινα έπί πολύ παρατηρών αύτά· μετ’ ολίγον 
είς τά . παιδία προσετέθησαν καί πτηνά. Οί 
σπουργϊται είναι οί μόνοι ίσως έκ τοΰ βασιλείου 
τών πτεροφόρων, οΐτινες δέν δύνανται νά ζήσω- 
σιν άνευ ανθρώπινης κοινωνίας. Είς τά; πόλεις 
μάλιστα, δπου προστατεύονται ύπό φιλανθρω
πικών νόμων καί ύπό τών εύγενών αισθημάτων 
τών κατοίκων, γίνονται κοινωνικότατοι. Οί κάλ- 
λιστοι δμως καί Αγαπητότατοι τών φίλων των 
είσί τά παιδία, διότι αύτά κρατοΰσιν ώς έπί τό 
πολύ τεμάχιον πλακουντίου ή άρτου, ατινα δια
νέμονται μεταξύ αύτών ές ίσου.

Ό ήλιος ήδη ήρχισε νά κλίνη προς τήν 
δύσιν· ή ώρα έγίνετο καταλληλοτέρα διά τά 
παιγνίδια τών παίδων καί τών πτηνών καί τό 
θέαμα προσελάμβανε πλείονα χάριν. Αίφνης 
μεταξύ τών τόσων χαρμοσύνων φωνών καί τερε
τισμάτων ακούεται φωνή έκπλήξεως καί έλαφρά; 
φρίκης, ήτις δμως άμέσως σχεδόν μετετράπη 
είς γέλωτα;· ή ελαστική σφαίρα μικρά; ξανθο- 
πλοκάμου κορασίδος, ριπτομένη άπό χειρός είς 
χεΐρα, έπεσεν είς τήν μαρμαρίνην δεξαμενήν τοΰ 
πίδακος- ή μικρά έπί τω δυστυχήματι τούτο» 
έρρηξε τήν άκουσθεΐσαν κραυγήν. Ταχέως δμως 
συνήλθεν ένθαρρυνομένη έκ τών γελώτων τών 
άλλων παιδιών καί πεισθεΐσα δτι ή σφαίρα ου- 
δέν κακόν έπαθεν. Άμέσως δέ έσπευσε δι’ έλα- 
φρών αλμάτων πρός τό μέρος δπου ίστάμην έγώ 
έστηριγμένος έπί τοΰ κορμού εύσκίου καστανέας. 
Είς τό παρακείμενον δένδρον έστηρίζετο πεντη
κοντούτης άνήρ, ύψηλού Αναστήματος, κοσμίως 
ένδεδυμένος, άλλά κατηφής καί σχεδόν ώχρός · 
διά τής άριστεράς χειρός έκράτει τό ύποσιαγό- 
νιον, έν ω τά χείλη αύτοΰ συνεσπώντο είς θλι
βερόν μειδίαμα, εί; δέ τήν δεξιάν έφερε ράβδον, 
δι’ ής έχάρασσε μηχανικώς γραμμάς καί κύ
κλου; έπί τοΰ έδάφους, δλως βεβυθισμένος είς 
σκέψεις πένθιμους, ώς έφαίνετο. "Οτε ήκουσε 
τήν φωνήν τής μικρά; κόρης ήγειρεν αίφνης τήν 
κεφαλήν καί είδε πρός τά έκεΐ· πεισθεί; δέ 
δτι ούδέν δυσάρεστον συνέβαινεν, έπανέλαβε τήν 
αύτήν στάσιν καί τάς αύτάς κινήσεις. Ή μικρά 
δμως ήλθε νά ταράξη τού; κύκλου; του πλη- 
σιάζουσα αύτόν χαριέντως καί λαμβάνουσα τήν 
χεϊρά του.

— Πατέρα!
— |Τί είναι, Μαργαρίτα; Διατί έφώναξες; 

Τί σοΰ συνέβη;
— Α! τώρα δέν είναι τίποτε, πατέρα μου, 

άλλά τότε έτρόμαξα, διότι τό τόπι μου έπεσεν 
είς τό νερόν καί έφοβήθηκα μήπως πνιγή! 
’Αλλά, ξέρεις, πατέρα', έστάθη είς τόν άφρόν. 
'Η Άλίνη καί δλα τά παιδιά λέγουν δτι τά 

τόπια δέν πνίγονται. Είπέ μου, δέν πνίγονται 
τά τόπια;

— Ία τόπια! . . . ειπεν έκεΐνος μηχανικώς, 
έπαναλαμβάνων τήν τελευταίαν λέξιν τής κόρης 
του, καί ύψωσε τού; όφθαλμούς προς τό κενόν, 
ώς άνθρωπος προσπαθών νά κανονίση τας σκέ
ψεις του. Τά τόπια; ... έπανέλαβεν· δχι, δέν 
πνίγονται.

— Δός μου λοιπόν τό ραβδί σοο νά το σύ- 
ρωμεν έξω άπό τό νερόν τό ίδικόν μου, διότι 
ούτε ή Άλίνη το φθάνει μέ τά χέρια, ούτε έγώ.

Καί χωρίς νά περιμένη άπάντησιν ή άδειαν 
έσυρε τήν έλαφράν ράβδον έκ τής χειρός τοΰ 
πατρός καί έφυγε πηδώσα.

Έν τω μεταξύ τούτω έσχον τόν καιρόν να 
παρατηρήσω τά ώραία, κανονικότατα χαρακτη
ριστικά τής κόρης, τούς μεγάλους γλαυκούς όφ
θαλμούς της, τήν ξανθήν πυκνήν κόμην της, ήτις 
κρεμαμένη λυτή ύπο το κράσπεδον ψιαθίνου πί
λου κατήρχετο κυματίζουσα έπί τών ώμων. 11 το 
παιδίον χαριέστατον, προξενούν λίαν εύάρεστον 
έντύπωσιν διά τοΰ Αθώου μειδιάματος τών πορ
φυρών χειλέων του καί τών φυσικώς λεπτών 
τρόπων της. Έν μια στιγμή έπανήλθε’ πρός 
τόν δμιλον τών συντρόφων μετ’ Αλαλαγμών. 'Η 
σφαίρα άνεσύρθη θριαμβευτικό»;, έσπογγίσθη πρό
χειρός, καί τό παιγνίδιον έπανελήφθη. '11’Αλίνη, 
μεγαλητέρα Αδελφή τής Μαργαρίτας, δωδεκαέ- 
τις περίπου, ήλθε νά παραδώση πάλιν τήν ράβ
δον πρός τόν πατέρα. Ούτος έτεινε τήν χεΐρα 
καί έλαβεν αύτήν χωρίς νά προφέρη λέξιν μόνον 
έν βλέμμα καί τό πένθιμον μειδίαμά του έρριψεν 
έπί τής κόρης καί έπειτα ήρχισε πάλιν σκορ- 
πίζων διά τής ράβδου τούς πρό τών ποδών του 
χάλικας. Ή Άλίνη ήτο ώραία, χαρίεσσα κόρη, 
μελαγχροινή μάλλον, έχουσα ήδη ώρισμένα χαρα
κτηριστικά, προαγγέλλοντα έκτακτον καλλονήν. 
'Η κατήφεια του πατρός φαίνεται δτι παρήγαγε 
στιγμιαίαν έντύπωσιν είς αύτήν καί δια τοΰτο 
έρριψεν έπ’ αύτοΰ βλέμμα έταστικόν. Επειδή 
δμως έκεΐνος] έβλεπε πάλιν κάτω καί τά βλέμ
ματά των δέν συνηντήθησαν, ή παροδική έντύ- 
πωσίς της έξηλείφθη, ή φαιδρότης έπανήλθεν 
εις τήν δψιν της, ή δέ σφαίρα, ριφθεΐσα ήδη 
πρό; αύτήν τήν προσείλκυσεν είς το εύφρόσυνον 
παιγνίδιον.

— Άλίνη, ειπεν ό άνήρ, δτε είδε τήν κόρην 
του άπομακρυνομένην· τελειώσετε γρήγορα· πρέ
πει νά πηγαίνωμεν.

Άντί άπαντήσεως είς τήν παραγγελίαν ταύ
την ήλθε μετά τινας στιγμάς ή Μαργαρίτα· 
έρρίφθη μετά ταχύτητος πρός τόν πατέρα της, 
ένηγκαλίσθη αύτόν δσον ήδύνατο ύψηλότερον διά 
τών λευκών χειρών της καί διά τοΰ γλυκυτέρου 
τόνου,

— Πατέρα μου, ειπεν- ή Άλίνη λέγει πώς 
θέλεις νά φύγωμεν! . . . ήμεΐς δμως ήθέλαμεν 
νά μείνωμεν άκόμη ολίγον έδώ. Έδώ παίζουν 
τόσον ώραία!

Καί χωρίς νά δόση καιρόν πρός τόν πατέρα 
της δι’ άπάντησιν, ήν καί έκεΐνος έφαίνετο δτι 
δέν είχε πρόχειρον, έξηκολούθησεν,

— 'Ημείς έδώ γνωρίζομεν μόνον τήν Σόφιαν 
τοΰ κυρίου Δανιήλ· άλλά έπειδή ήμεΐ; έχομεν 
τό τόπι, δλα τά άλλα παιδιά ήλθαν μαζή μας 
καί δέν θέλουν τώρα νά φύγωμεν. Άφησέ μας 
νά παίξωμεν δλίγον· έδώ παίζουν τόσον ώραία!

— Ναί, παίξετε! είπε τότε έκεΐνος μέ τόνον 
φωνής άλλοΐον ή μέχρι τοΰδε. Παίξετε, μικρά 
μου! προσέθηκε μετά φωνή; μαλακής, σχεδόν 
συγκεκινημένης.

'Η ώραία Μαργαρίτα κρατούσα αύτόν πάν
τοτε άπό τής όσφύος ήγέρθη τότε έπί τών άκρων 
τών ποδών της καί έτεινε τόν τράχηλον προ- 
κλητικώς· έπέμενε νά ιίληρώση δΐ ένός φιλή

ματος τήν συγκατάβασιν τοΰ πατρός. Έκεΐνος 
έκυψε. Τό φίλημα έδόθη παταγωδώς καί τό 
παιγνίδιον έξηκολούθησε μετά νέας ζέσεως.

Τό θέαμα κατ’ έκείνην] τήν ώραν ήτο ώραιό- 
τερον. Αί ποικιλόχροοι ένδιίμασίαι τών παίδων 
καί κορασίων, τά ΰδατα τοΰ πίδακος, οι έν τω 
μέσω τοΰ κήπου θάμνοι καί ή πράσινη χλόη, 
φωτιζομένη ύπό τών πλαγίων Ακτινών τού ήλιου, 
καί έπί τούτοις αί φωναί καί οι γέλωτες τών 
εύτυχών έκείνων δντων, μοί ένεθύμισαν τό έπι- 
τυχέ; ποίημα τοΰ ποιητοΰ*),  δστις

*) Έφημερις “La Ligae” τής 19 ’Ιουλίου 1885. 
’Αριθμ. 221.

Ζητών τήν χαράν 
πότ έδώ, πότ έκεΐ . . .

καί ματαίως ζητήσας είς πλεΐστα μέρη ευρεν 
αύτήν είς εν λειβάδι, δπου έπαιζαν μετά φωνών 
καί γελώτων πολλά παιδία μαζή. Καί ήτο όν
τως αύτή ή χαρά έν τφ μέσιρ τών παιδιών τού
των. Άλλά καί ή κατήφεια ή αύτή ή λύπη 
άν ήρχετο έκεΐ, τά χαριτωμένα έκεΐνα παιδία 
θά μετέβαλλον αύτήν είς χαράν.

Καί ό γείτων μου αύτός μονολογών έξηκο- 
λούθει, ώς εί συνεχίζων τήν προς τήν μικράν 
κόρην άπάντησιν του· "Παίξετε!... Ναί, παί
ξετε! . . . Πρέπει νά παίξετε άκόμη δλίγον, εΐναι 
ώραία έδώ διά σάς! . . .

Έγώ δέ εΰρισκον οτι έκεΐνος εΐχεν ίσχυρο- 
τέρους έμοΰ λόγους νά χαίρη. Έγώ εβλεπον 
παίζοντα παιδία, έκεΐνος έβλεπε τά τέκ νατού.

Ή νέα δμως αΰτη φάσις δέν διήρκεσεν έπί 
πολύ. Αίφνης κινηθείς, ώσεί άνατιναχθείς, διηυ- 
θύνθη άποτόμως πρός τον δμιλον, έλαβεν έκ τού 
μέσου αύτοΰ τά δύο κοράσια καί ήτοιμάζετο ν’ 
άπέλθη.

— Τύ τόπι μου! έφώναξεν ή μικρά μετά δύο 
βήματα. Καί λαβοΰσα τήν σφαΐράν της έκ τών 
χειρών τή; Σοφίας άπεμακρύνθη μετ’ έλαφρού 
χαιρετισμού.

Έγώ διηυθυνόμην ήδη προς τήν γέφυραν, 
ΐνα μάθω άκριβέστερον ποΰ εύρίσκομαι καί φρον
τίσω περί τής έπανόδου οίκαδε. Ότε έφθασα 
είς τό μέσον τής γεφύρας καί έκ τοΰ ύψους αύτής 
παρετήρουν τό πέριξ ώραΐον θέαμα, ό κύριος 
έκεΐνος, κάτω νεύων, διήλθε πρό έμοΰ οιευθυνό- 
μενος πρός τήν Αντίπεραν όχθην. Τά δύο κορά
σια προεπορεύοντο παίζοντα τήν σφαίραν. Τόν 
ήκολούθησα διά τών δμμάτων, ή μάλλον τας 
έλαφρά; κινήσεις τών μικρών. "Εφθασεν εί; το 
άκρον τής γεφύρας, έστράφη δεξιά, έστη έπί 
τού χείλους τή; όχθη; καί έκάλεσε τά τέκνα 
του. Άμφότεραι αί μικραί έσπευσαν, προσβλέ- 
πουσαι τόν πατέρα των είς τούς Οφθαλμούς· ήλ- 
πιζον νά λάβωσι νέαν τινά εύχαρίστησιν ή άπό- 
λαυσινγκαί πράγματι έκεΐνος έκυψεν δσον έπρεπε 
καί ένηγκαλίσθη δΐ άμφοτέρων τών χειρών άμφό- 
τερα τά τέκνα του, θλίβων αύτά, ώς έφαίνετο, 
έπί τοΰ στήθους του. Τό θέαμα ήτο ώραΐον. 
Εύτυχής πατήρ! διελογιζόμην . . .

Άλλ’ ώ φρίκη! . . .
Δΐ ένός Αλματος έρρίφθη είς τον ποταμόν 

μετά τής Μαργαρίτας καί τής Άλίνη;! Τήν 
πτώσιν» συνώδευσεν ισχυρό; παφλασμός τοΰ ΰδα
τος· δίνη τις έσχηματίσθη πρός στιγμήν, καί 
έπειτα. . . μηδέν! Τό ρεύμα τοΰ ποταμού έκυ- 
λίετο πάλιν ορμητικόν ώς πριν. Γηραιός λεμ
βούχο; άλιεύων έκεΐ που, έσπευσεν άμέσως έπί 
τού τόπου· άλλά ματαίως!... Τό ρεύμα τοΰ 
ποταμού έκυλίετο ορμητικόν! Ούδέν ίχνος αύτών 
έφάνη . . . Μόνον τό τόπι τής Μαργαρίτας έπέ- 
πλεε, φερόμενον ύπό τοΰ ρεύματος. Είχε δίκαιον 
ή Άλίνη λέγουσα δτι τά τόπια δέν πνί
γονται.

*) ’Αλεξάνδρου Ρ. ‘Ραγκα/ίή. Σ. τ. Δ.

Ήκολούθησα αύτό διά τών δμμάτων έφ’ δσον 
ήδυνάμην. Πτωχή Μαργαρίτα! τό ήγαπα τόσον 
πολύ! Έπί μίαν στιγμήν έκλαυσενέκ τοΰ φόβου 
μή πνιγή τό τόπι της, καί τίς ήθελε ποτέ μαν 
τεύσει δτι τότε μόλις ήμίσεια ώρα έχώριζεν 
αύτήν άπό τοΰ τοιούτου θανάτου, άπό τοΰ πνι
γμού είς τά βάθη τοΰ Σηκουάνα!

Πλήθος άπειρον συνέρρευσε πανταχόθεν, 
άλλ’ ούδείς έγίνωσκε τί συνέβη. Τέλος πάντων 
διεδόθη δτι τρεις άνθρωποι έπνίγησαν · άλλά 
διατί; Ούδείς είχε νά είπη τι. Μήπως ήδυνά
μην έγώ νά εΐπω τί συνέβη, εί καί εΐδον τά 
πάντα τόσον λεπτομερώς;

Άπήλθον έκεΐθεν βραδεΐ τω βήματι, άκο- 
λουθήσας τό ρεύμα τοΰ Σηκουάνα. Οί δφθαλμοί 
μου ήρεύνων, χωρίς νά τό έννοώ, τήν εκτασιν 
αύτοΰ άπο τής μιας όχθης μέχρι τής άλλης, 
καί έζήτουν ν’ άνακαλύψωσιν έπί τών Αργυρών 
νώτων αύτοΰ τήν έλαστιχήν σφαίραν τής Μαρ
γαρίτας.

Αδύνατον! ’Εκείνη έσπευδεν έν τή κούφη 
πορεία! Έσκέφθην δτι, πριν ή φθάση είς τόν 
Ωκεανόν, ίσως έκβρασθή που έπί τής όχθης. 
Τά παιδία τοΰ πλησίον χωρίου θά εΰρωσιν αύ
τήν έκεΐ καί θά παίξωσι χαρμοσύνως καί αύτά, 
άγνοοΰντα δτι χθες ή προχθές δύο όμήλικα αύ
τοΐς χαριέστατα πλάσματα έπαιξαν δΐ αύτής 
μετ’ άνεκλαλήτου χαράς τό τελευταΐον παι- 
γνίδιόν των έπί τής γής!...........................

Τή έπιούση τής ημέρας έκείνης άνέγνων εις 
τό πρώτον προσπεσόν μοι πρωινόν φύλλον· ' Ή 
"κοινωνία άποτελεΐται έξ άγνωμόνων καί έγω- 
"ϊστών. Καταλείπω άνευ λύπης τόν κόσμον 
"τοΰτον τής πλάνης καί τών δεινών, καί λαμ- 
"βάνω μετ’ έμαυτοΰ τά έν αύτω δυο προσφι
λέστερα μου όντα.” *)  Τάς λέξεις ταύτα; 
έγραψε καί άφήκεν έπί τής τραπέζης του ό 
άνθρωπο; τή; χθες, καί παραλαβών τά; δύο 
θυγατέρα; του έξήλθεν ώ; ΐνα όδηγήση αύτάς 
είς περίπατον. Εΐδομεν τά λοιπά.

Κατόπιν έγνώσθη δτι άπεφάσισε νά θέση 
τέρμα είς τόν βίον του, διότι ή έργασία του 
έβαινε κακώς. Τότε δ’ ένεθυμήθησαν δτι πολ
λάζις είχον ακούσει αύτόν λέγοντα· "Προτιμώ 
νά φονεύσω τά κοράσια μου ταύτα έγώ αύτός, 
παρά νά ΐδω αύτά δυστυχή!”

Ούδείς δικαιούται ν’ άμφιβάλλη δτι ό πατήρ 
ούτος ήγάπα τά τέκνα του. Ήτο πατήρ. Καί 
αύτά τά θηρία άγαπώσι τά νεογνά των. Άλλ’ ύ- 
πάρχουσι πατέρες, οΐτινε; έχουσιν ίδιον τρόπον 
τοΰ έκφράζειν ή πραγματοποιεΐν τά αίσθήματά 
των. Τινές φρονούσιν δτι πρέπει ν’ άγαπώσι 
τά τέκνα των, άλλ’ αύτά ν’ άγνοώσι τοΰτο τε
λείως. "Αλλοι, δ’ έφ’ δσον περισσότερον άγα- 
πώσιν, έπί τοσούτον φέρονται σκαι<Βς πρός τά 
τέκνα των — ΐνα μή τά διαφθείρωσιν. Έτεροι 
έξ υπερβολικής στοργής φονεύουσιν αύτά, ΐνα 
μή τά ιδωσι δυστυχοΰντα έν τφ βίο». Καί άλ
λοι, οί φρονοΰντες δτι είναι οί φιλοστοργότατοι 
πάντων, ρίπτονται είς τόν αύτόν 
τών προσφιλών αύτοΐς δντων! —

Εΐναι άπλούστατον καί φυσικώτατον πράγμα 
νά γίνηταί τις πατήρ, άλλ’ εΐναι πολύ δύσκολον 
να καθίσταται οΐος πρέπει πατήρ. 'Ρίψετε εν 
βλέμμα εί; τήν κοινωνίαν . . .

Τούλάχιστον ό πατήρ τής Άλίνη; καί τής 
Μαργαρίτας έσχε τήν φιλοστοργίαν καί τήν υπο
μονήν, έν τή ώρα έκείνη τής πάλης μεταξύ ζωή; 
καί θανάτου, ν’ άφήση τά "προσφιλέστατα αύτω 

όντα” νά παίξωσι τό τελευταΐον παιγνί- 
διόν των έπί τή; γή; . . .

Έν Ιίαρισίοις.

Κ. Ν. Παπαμιχα λ ύπουλος.

Υ. Γ. Ότε μετά πολλά; έρεύνα; άνειλκύ- 
σθησαν έκ τοΰ βάθους τών ύδάτων τά πτώματα 
παρίστων θέαμα συγκινητικώτατον. Άμφότερα 
τα παιδία είχον περιπλέξει τούς λευκού; βραχί- 
ονά; των περί τόν λαιμόν τού πατρός. Έζήτησαν 
παρ’ αύτοΰ τήν σωτηρίαν των· δέν έλαβον καιρόν 
νά σκεφθώσιν δτι ήτο ό φονεύς των — δέν ήδύ
ναντο νά πιστεύσωσιν δτι τοΰτο ήτο δυνατόν, 
αφ ου έκεΐνο; προ μικρού έτι έλεγε πρό; αύτά. 
"Παίξετε! . . . Ναί, παίξετε άκόμη δλίγον!”

'Η κοινωνία τών Παρισίων, κεκορεσμένη έκ 
τών δολοφονιών ή αύτοκτονιών, ήκιστα συγκινεΐ- 
ται βλέπουσα άλιευόμενα σχεδόν καθ’ έκάστην 
πτώματα έκ τοΰ Σηκουάνα. Ένθυμεΐσθε τό 
ώραΐον έκεΐνο κεφάλαιον τοΰ Βίκτωρος Ούγγώ. 
"Άνθρωπο; έπεσεν εί; τήν θάλασσαν.” ’Εφαρ
μόζεται έν Παρισίοις. Καί δμω; έπί τοΰ προ- 
κειμένου δράματος μέγα; άριθμός άνθρώπων 
συνεκινήθη — βεβαίως ούδεί; διά τόν πατέρα· 
πάντες διά τήν Άλίνην καί Μαργαρίταν. Δύο 
φιλάνθρωποι προσήνεγκον τά έξοδα τή; κηδείας, 
ήτις έγένετο μεγαλοπρεπώς.

Αναπότρεπτο; έπιθυμία μ’ έφερεν έκεΐ . . . 
Άτυχή πλάσματα! Έστολισμέναι δΐ άνθέων έν 
τω κοινφ φερέτρω έφαίνοντο ώς νά έπέστρεφον 
τώρα έκ τής πλατείας τών παιγνιδίων. Καί μή 
δέν ύπήρξεν αΰτη ή τελευταία των χαρά! — 
Τώρα παίζουσιν έκεΐ επάνω, δπου ό πατήρ των 
δέν θά ταράξη πλέον αύτάς! . . .

Κ. Ν. Πμ.

Ο ΜΟΛΙΕΡΟΣ
άναγινώσκων μίαν κωμωδίαν του ένώπιον 

τής υπηρέτριας του.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 120.)

’Ιωάννης Βαπτιστής Μολιέρος, ό θεμε
λιωτής τής νεωτέρας κωμιρδίας, έγεν- 
νήθη τη 15 Ίανουαρίου 1622 έν Παρι

σίοις άπό πατρός Ποκελίνου τινός, θαλαμηπόλου 
καί θαλαμοστόλου τή; αυλής. Το όνομα Μο
λιέρος δ’ έλαβεν άφ’ ού μετά έπιμεμελημένην 
έκπαίδευσιν ύπείκων εις τήν πρός τό θέατρον 
κλίσιν του άπεφάσισε νά γείνη ηθοποιός. Κα
ταρτίσα; μικρόν δραματικόν θίασον περιήρχετο 
άπό τοΰ 1646 μέχρι τοΰ 1658 τά; έπαρχίας 
τής Γαλλία; δίδων παραστάσεις, μέχρι; ού τή 
συστάσει τοΰ προστάτου αύτοΰ καί άρχαίου συμ
μαθητοΰ του, πρίγκηπος Κοντή, έλαβε τήν άδειαν
νά παραστήση κωμωδίαν ένώπιον τοΰ βασιλέως 
Λουδοβίκου ΙΔ'. Ό ήγεμών τοσούτον κατε-
θέλχθη ύπό τής κωμιρδίας, ώστε έπέτρεψε τφ 
Μολιέρφ νά διαμείνη μετά τοΰ θιάσου του έν 
Παρισίοις καί προσέλαβε βραδύτερον αυτόν είς 
τήν βασιλικήν υπηρεσίαν. Ό Μολιέρος έστησε
σκηνήν, ήτι; μετ’ ού πολύ έγένετο τό έντευ- 
κτήριον τών Αριστοχρατικωτέρων τών Παρισίων 
τάξεων, καί άπό τή; όποια; έδιδάσκοντο καί 
Απαντα τά Αριστουργήματα αύτοΰ τοΰ Μολιέρου· 
"Αΐ λόγιαι γυναίκες”, "Ό μισάνθρωπος”, "Ό 
Ταρτούφος”, "Ό φιλάργυρος κ. τ. λ. Διά τών 
έργων τούτων Απέκτησε δικαίως τό όνομα τοΰ 
πατρός. τής νεωτέρας κωμιρδίας. Καίτοι ζών 
έν τή Αύλή καί συναναστρεφόμένος τού; ύψη- 
λοτέρου; τής κοινωνίας κύκλους, ό Μολιέρος, 
τέκνον Αληθές τοΰ λαού, έκ τοΰ λαοΰ καί τών

μεσαίων τής κοινωνίας τάξεων έλάμβανε τούς 
χαρακτήρας τών προσώπων. Επομένως καί 
ένδιεφέρετο περί τής έντυπώσεως, ήν τά πρό
σωπα ταΰτα ένεποίουν είς τόν λαόν. Προς τόν 
σκοπόν τοΰτον συνεκάλει πολλάκις ύπηρέτας, 
έργάτας καί τά τέκνα των, καί άνεγίνωσκεν 
ένώπιον αύτών σκηνήν τινα έκ τών κωμωδιών 
του, συμβουλευόμενος ένίοτε αύτούς καί ζητών 
τήν γνώμην των. ’Ιδίως δέ πεποίθησιν εΐχεν 
ό ποιητής εί; τήν εύθυκρισίαν τής μαγειρίσσης 
αύτοΰ, τής γραίας Λαφορέστη, ήτις συχνά διώρ- 
θονεν αύτόν όσάκις φράσις τις ή λέξις δέν ήχει 
καλώς εί; τα ώτά της. Τοιαύτην άνάγνωσιν 
τοΰ Μολι’έρου ένώπιον τής υπηρέτριας του ταύ
της παριστα ή ήμετέρα είκών. Ό ποιητής Απο
περάτωσα; κωμιρδίαν κάθηται παρά τήν εστίαν 
καί άναγινώσκει. Απέναντι αύτοΰ κάθηται ή 
μαγείρισσα καί τέρπεται άκροαζομένη. Παρά 
τήν Ανοικτήν θύραν φαίνονται δύο φίλοι τοΰ 
Μολιέρου, ό ήθοποιός Βαρών καί ό ποιητής καί 
κριτικός Βοαλώ, παρατηροΰντες τήν πρωτότυπον 
ταύτην σκηνήν. "Οτι ή ύπηρέτρια Λαφορέστη 
είχε μεγάλην οξύτητα νοός άποδεικνύεται έκ 
τοΰ γεγονότος, δτι δτε ό Μολιέρος χάριν Αστε
ϊσμού τή άνέγνωσεν ήμέραν τινά ξένον έργον, 
ή γραία άμέσως έννόησε τήν άπάτην καί σείσασα 
τήν κεφαλήν τφ ειπεν δτι τό έργον δέν ήτο 
ίδικόν του. Ό Μολιέρος άπέθανε νέος άκόμη, 
μόλις 51 έτών· έσπέραν τινά κατά τήν παρά- 
στασιν τοΰ " Κατά φαντασίαν Ασθενούς” κατε- 
λήφθη ύπό σφοδρά; αίμοπτυσίας, έξ ής άπέθανε 
μετ’ δλίγας ώρας τή 17 Φεβρουάριου 1673. 
’Απέναντι τής οικίας, έν ή άπέθανεν ό μέγας 
ποιητής, άνηγέρθη αύτω έν έτει 1845 μνημεΐον 
περικαλλές.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 121.)

§
ΥΠΡΟΣΔΕΚΊΌΝ βεβαίως τοΐς ήμετέροις 
άναγνώσται; ποιοΰμεν προσφοράν δημο
σιεύοντας σειράν εικόνων έκ Κωνσταν
τινουπόλεως καί τών περιχώρων αύτής. Ή 

μεγαλοπρεπής τοΰ Άγιου Κωνσταντίνου πόλις, 
ήτις κατά τον Γίββωνα "έπλάσθη παρά τής φύ
σεως ώς κέντρον καί πρωτεύουσα μεγάλου κρά
τους”, εΐναι απαράμιλλος κατά τήν θέσιν της. 
Μόνον ό έπισκεφθείς αύτήν έν ώρα έαρινή καί 
περιελθών τάς χαριεστάτας αύτής έξοχά; δύνα
ται νά σχηματίση ιδέαν περί τής φυσικής αύτής 
καλλονής· ούδεμία γραφές μεταδίδει τήν μεγα
λοπρέπειαν τής φύσεως έκείνης. Έν τφ σημε
ρινά» τεύχει παραθέτομεν έν μια είκόνι τέσσαρας 
διαφόρους τοποθεσίας· τόν Κεράτιον κόλπον, τά 
τέμενος τοΰ Σουλτάνου’Αχμέτ, τούς‘Επτά πύρ
γου; καί τόν παρά τό Σκούταρι Πύργον τοΰ 
Λέανδρου. Έν έπομένοι; τεύχεσι θέλομεν δη
μοσιεύσει καί άλλα; θέσεις βαθμηδόν καθ’ δσον 
κατασκευασθήσονται αί εικόνες.

Αί τοποθεσίαι αύται περιεγράφησαν τοσάκις 
υπό περιηγητών καί ιστορικών καί έξυμνήθησαν 
ύπό ποιητών, ώστε ού μόνον πάσα περιγραφή 
αύτών Αποβαίνει περιττή, άλλά καί φοοούμεθα, 
μή δΐ Ατελούς περιγραφής μειώσωμεν τό γόη- 
τρον αύτών.

Προσεχώς θέλομεν δημοσιεύσει καί τήν ει
κόνα τοΰ νέου Ζ αππείου Π αρ θεναγωγείου, 
τοΰ δαπάνη τοΰ φιλογενοΰ; κ. Κωνσταντίνου 
Ζάππα άνεγερθέντος, καί τοΰ όποιου τό έγκαίνια 
προ μικροΰ έπισήμως έτελέσθησαν.
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Ο ΜΟΛΙΕΡΟΣ

άναγινώσκων κωμωδίαν αυτού. Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ.

Α'. Ο ΚΕΡΑΤΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. Β'. ΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΑΧΜΕΤ. Τ'. ΟΙ ΕΠΤΑ ΠΥΡΓΟΙ. Δ'. Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΛΕΑΝΔΡΟΥ.
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ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΤ ΚΡΙΛΩ

ΔΙΑΒΑΤΑ! ΚΑΙ ΣΚΥΛΟΙ.

Μύθος. [Μετάφρασις ΓΤ. Α. ΆΕιώτου.]

Δύο φίλοι ενα βράδυ έπερπατοΰσαν 
Και γιά τάς υποθέσει; των ’μιλούσαν,

"Οτ έξαφν άπο μια μεριά 
Γαυγίζοντας ενα σκυλί έρρίχθηκε μέ ύρμή. 

’Έπειτα δεύτερο καί. τρίτο, καί σέ μιά στιγμή 
Σκυλιά συνάχθηκαν καμμιά πενηνταριά. 
'Ο ένας τότ’ έζήτησε μέ πέτρα νά τά διώξη, 
Ό άλλος πλήν δέν άφησε τδ χέρι του ν’ άπλώση· 
"Μέ πέτραις τά γαυγίσματα, είπε, δέν εμπο

δίζεις,
Τούς σκύλους μάλιστα μ’ αύτό πολΰ τοΰς έρε- 

Οίζεις ·
Πάμε, καί σΰ τήν φύσιν των δέν τήν πολυγνω- 

ρίζεις.
Πραγματικούς, μόλις άπομακρύνθησαν οί φίλοι 
Σιγά σιγά ησύχασαν οί σκύλοι.

Τών φθονερών ή άτιμος αγέλη, 
"Ο,τι καί αν ίδη, αιώνια γαυγίζει· 
"Ομως προχώρει σύ- αύτδ άς μή σέ έμποδίζη, 
Θά βωβαθή, θέλει δέν θέλει.

ΘΕΟΔΩΡΑ
ύπό Κλέωνος ’Ραγκαβή.

Βιβλιοκρισία Κ. Gibel.

(Revue Generate No. 24.)

ΗΝ κατωτέρω εμβριθή μελέτην περί τοΰ 
προσφάτου συγγράμματος τοΰ κ. Κλ. 
'Ραγκαβή έοημοσίευσεν έν τή "Γενική 

’Επιθεωρήσει τών Παρισίων” (άρ. 24, τής 15 Δεκ. 
18S4) είς τών περιφανεστέρων Γάλλων ελλη
νιστών, ό κ. Κάρολος Gibel, μεταδίδομεν δέ 
αύτήν άσμένως τοΐς ήμετέροις άναγνώσταις, καί 
διότι σπανίως άξιοΰνται τοιαύτης τιμής έν Εύ
ρώπη τά παρ’ ήμΐν δημοσιευόμενα, καί διότι 
αύτή καθ’ έαυτήν περιέχει γνώμας δρθοτάτας 
περί τε τής 'Ελληνικής φιλολογίας καί γλώσ
σης. Άφ’ ού έν δλίγοις ό Γάλλος συγγραφεΰς 
άναφέρει περί τής συγχρόνου παραστάσεως τοΰ 
όμωνύμου δράματος τοΰ Σαρδοΰ, μεταβαίνει είς 
τήν κρίσιν του έπί τοΰ έλληνικοΰ δράματος, 
δπερ, λέγει, ούδέποτε ίσως παρασταθήσεται έπί 
σκηνής, ούδ’ έν αύταΐς ταΐς ’Αθήναις.

Τά πέντε μέρη τοΰ συγγράμματος τοΰ κ. Κλ. 
'Ραγκαβή δέν περιγράφουσιν ήμΐν όλόκληρον τδν 
βίον τής θεοδώρας. 'Ο ποιητής λαμβάνει αύτήν 
καθ’ ήν στιγμήν καθίσταται ή σύζυγος τοΰ Ιου
στινιανού, καί άγει μέχρι τοΰ θανάτου, καλύπτων 

οΰτω διά τοΰ δράματος αύτού περίοδον ει’κοσι 
καί ένός έτών (άπδ τού 527 άχρι τού 548 
μ. Χρ.). ’Αλλ’ άρκεΐ βεβαίως καί τούτο, δρα 
δέ ό αναγνώστης δτι ό κ. 'Ραγκαβή; ολίγον 
φροντίζει περί τών άρχαίων ενοτήτων. Τδ ποί
ημα αύτοΰ κέκτηται τάς μεγαλοπρεπείς δια
στάσεις τών δραμάτων τού Σαιςπήρου καί κι
νείται κατά πάσαν διεύθυνσιν έν πλήρει έλευ- 
θερίφ.

’Ιδίως τολμηρός ύπήρξεν ό κ. ’Ραγκαοής 
περί τήν άντίληψιν τοΰ χαρακτήρας τής έν λόγιο 
γυναικός, ήν καί είς ήμάς μετέδωκεν. Ή ιστο
ρία ούδόλως κολακεύει αύτήν καί σπανίζουσιν 
οί έγκωμιασταί. Καί άληθές μέν δτι έκρίθη 
έπί τή βάσει τών’Ανεκδότων τοΰ Προκοπίου, 
άλλά τήν περί τής Θεοδώρας γνώμην αύτού συν- 
εμερίσθησαν πάντες σχεδόν οί Ιστορικοί. 'Υπήρξε, 
καθ’ ά λέγουσιν ούτοι, άλαζών, φιλάργυρος άμα 
καί σπάταλος, έκδεδιητημένη άμα καί ζηλωτής 
περί τήν οιάσωσιν τών όμοιων αύτή γυναικών, 
θρησκομανής άνευ άληθούς πίστεως, υπερήφανος 
άνευ τιμής, έλεήμων άνευ φιλελευθερίας, καί 
πρώτη άφορμή πασών τών ταραχών, αΐτινες 
άνεστάτωσαν τό τε κράτος καί τήν ’Εκκλησίαν. 
’Αμείλικτος έν τω μίσει αύτής ούδέποτε κα
τήλθε μέχρι τής συγχωρήσεως. Κυριαρχούσα 
δέ άπολύτως έπί τοΰ πνεύματος τοΰ συζύγου της 
διέθετε κατά τδ δοκοΰν τοΰς πόρους τοΰ Κρά
τους, καί διηύθυνε τά δικαστήρια καί τάς στρα
τιάς.

Παρά τω κ. 'Ραγκαβή ή πολυθρύλλητος 
"Άνασσα παρίσταται ήμΐν δλως διάφορος. Κε- 
κτημένη καρδίαν γενναίαν καί διάνοιαν υψηλήν 
άντιλαμβάνεται τών πάντων, τής διοικήσεως, 
τών ωραίων τεχνών, τής θεολογίας, τής φιλο
σοφίας. Νέα Ασπασία συντελεί εις τήν λαμ
πρότητα τοΰ νέου τούτου αιώνος τοΰ Περικλεούς. 
Ό συγγραφεΰς δεικνύει ήμΐν αύτήν έν τοΐς δια- 
βουλίοις τού αύτοκράτορος έγρηγοροΰσαν δπως 
έπανορθώση τοΰς άλλεπαλλήλους ολέθρους. Συμ- 
φώνως πρδς τήν γνώμην αύτής έκλέγονται οί 
καταλληλότεροι στρατηγοί καί καθορίζονται τά 
τών διαφόρων στρατιών. ’Εκείνη υποδεικνύει 
τήν άνάγκην αύτών, τό άριστον σχέδιον καί τάς 
πιθανάς συνέπειας. Ένί λόγω έστιν ή ψυχή 
τοΰ Ιουστινιανού καί τό πρώτιστον τής διοική- 
σεως.αύτοΰ έλατήριον. Πλέον ή πρωθυπουργός, 
ίσοδυναμεΐ πρός όλόκληρον ύπουργεΐον, μετά 
τής βαθυνοίας τών έπιτηδειοτέρων διπλωματών, 
καί τής Οεσπεσιωτέρας καλλονής, ήτις έδόθη 
ποτέ είς γυναίκα.

Ή ιστορία άφηγεΐται ήμΐν, δτι ό Ιουστινι
ανός έλαβε τήν γυναίκα ταύτην έκ τοΰ θεάτρου, 
δπου άνετράφη, καί δτι τυφλωθείς ύπδ τών θελ- 
γήτρων αύτής, έθηκεν ύπό τοΰς πόδας αύτής 
τοΰς 'Ρωμαϊκούς νόμους, οΐτινες άπηγόρευον τά 
συνοικέσια τά νοθεύοντα τό αίμα τών περιβλέ
πτων οικογενειών. Ούτως άπηγορεύετο είς τοΰς 
Συγκλητικούς καί πάντας τούς κατέχοντας ύψη- 
λήν έν τω Κράτει θέσιν ό γάμος μετά γυναικός 
θεατρικής. Ό Κωνσταντίνος καί ό Μαρκιανδς 
είχον έπαναλάβει τήν άπαγόρευσιν ταύτην, άλλ’ ό 
’Ιουστινιανός έπέτυχε παρά τοΰ τυμβογέροντο; 
Ιουστίνου τήν κατάργησιν αύτής, καί άργότερον 
έν ταΐς Νεαραΐς έπεκύρωσε τήν έλευθερίαν 
ταύτην, τήν ύποσκάπτουσαν τήν δημοσίαν ήθικήν. 
Ουτω δέ ένυμφεύθη τήν θεοδώραν, άλλ’ ή γυνή 
αύτη μεταβαλοΰσα άξίωμα ούδόλως μετέβαλε 
χαρακτήρα.

Ό Κύριος Κλ. 'Ραγκαβή;, καθ’ ήν στιγμήν 
άρχεται τό δράμα αύτοΰ, έφρόντισεν δπως, ούτως 
είπεΐν, άναπλάση καί καθάρη τής θεοδώρας 
τήν ψυχήν. Πρός τόν σκοπόν τοΰτον παρίσταται 
αύτη ώς πρό έτών καταλιποΰσα τδ θέατρον. 
Ύπέρκορος έκ τοΰ θαυμασμού τοΰ πλήθους άσπά- 

ζεται τόν μονήρη βίον, δπως άποπλύνη τόν άρ- 
χαιον ρύπον καί έντρυφήση έν ταΐς χαρμοναΐς 
τής φύσεως, τών εμβριθών μελετών καί ύπάρ- 
ξεω; καθαρά; καί άδολου. Τούτου γενομένου 
έπανέρχεται εις τήν Κωνσταντινούπολή άσπι- 
λωτέρα πλέον τής χιόνος, καί διά τής ραδιουρ
γίας πανισχύρου ύπουργού ρίπτεται είς τήν οδόν 
τοΰ Ιουστινιανού. Έν τφ μέσω λαμπρού συμ
ποσίου θαυμάζει ούτος ού μόνον τήν θεσπεσίαν 
αυτής καλλονήν, άλλά καί τήν σεμνότητα τού 
ήθους, καί τήν εύγένειαν τών αισθημάτων, καί 
τόν εξοχον πατριωτισμόν, ό δέ θαυμασμός ούτο; 
καταλήγει εί; τόν γάμον.

Άλλ’ δ αύτοκράτωρ άγνοεΐ πάντα τά μυ
στικά τής νέα; αύτού συμβίας· αί έπί τοΰ θεά
τρου άπαστράψασαι καλλοναί δυσχερώς έπανέρ- 
χονται είς τήν άρετήν. '0 έρως, ό τοσαΰτα 
ρήγματα ποίησα; έν τή καρδία αύτών, παρα- 
φυλάττει, πάντοτε έτοιμος είς νέα; έφόδους. 
Πράγματι δέ έφορμα καί καθίσταται άποδεκτός 
— καίτοι άληθέ; έστιν δτι έπιβάλλεται αύτω, 
δπω; επιτύχη, μεταμόρφωσίς τις συνεπάγουσα 
τούς ταπεινόφρονας έκείνους τρόπους τοΰ άθώου 
πάθους, δπερ έπιστέφουσιν αί λαμπάδες τοΰ 
'Υμεναίου.

Συμφώνως πρός τήν άρχήν ταύτην εύρε καί 
ή θεοδώρα τόν έαυτής Didier de Taverny. 0 
Έκηβόλος, διοικητής τής έν ’Αφρική ΙΙεντα- 
πόλεως, νέος αβρός καί ωραίος, έράται αύτής 
παραφόρως. Ούδέν έν αύτή διακρίνων ή τήν 
σεμνότητα τοΰ ήθους καί τήν ένάρετον εύγένειαν 
έζη εύτυχής, άποκτήσας έκ τού συνδέσμου τού
του καί άρρεν τέκνον. Ή θεοδώρα έμύζα άνευ 
φόβου τήν εύτυχίαν της, δτε αίφνης τδ μυστή
ριον τοΰ παρελθόντος αύτής βίου, δπερ είχεν 
άποκούψει τω Έκηβόλφ, έκρήγνυται μεταξύ 
αύτών ώς κεραυνός. Ήττον εύτυχής τής Ma
rion Delorme ούδεμιάς τυγχάνει αύτη συγχω
ρήσεως, καί ό Έκηβόλος, άφ’ ού καταρασθή 
αύτήν, φεύγει συμπαραφέρων καί τδ νεογνόν. 
Άλλ’ εύτυχώς ή θεοδώρα είχε περιδέσει εις 
τόν τράχηλον τοΰ παιδιού άλυσον έξ ένός βο
στρύχου αύτής πλεχθεΐσαν, δΐ ής| άργότερον 
άναγνωρίζεται. Αύτοκράτειρα έν Κωνσταντινου- 
πόλει άπώλεσεν αΰτη πάν τοΰ Έκηβόλου καί 
τοΰ υίοΰ αύτής ίχνος. Έν τω μέσιρ τών εορ
τών τής πολυτελέστατης έκείνης Αύλής, αΰτη 
έστιν ή κρύφια όδύνη, ήτις καταπιέζει αύτήν 
καί έπισκιάζει πολλάκις διά πυκνού νέφους τό 
περικαλλές αύτής μέτωπον. Έν τοσούτιρ ό 
‘Εκηβόλος ούδόλως είχε λησμονήσει αύτήν, 
άλλ’ έζη μεταξύ τών ταλαιπώρων έκείνων, οΐ
τινες έμάχοντο έν τφ ιπποδρόμιο· παλαιστής 
ακατάβλητος καί τολμηρός συνωμότης, καθί
σταται συν καιρώ ήγέτη; καί τέλος δήμαρχος 
τών Πρασίνων. Έκεΐνος έστι το φάσμα, τό τα- 
ράσσον τήν θεοδώραν, έκεΐνος διώκει άπαύστω; 
άπειλών αύτήν διά πάσης του τής οργής. ’Εν
νοείται δτι ό Ιουστινιανός, κατά φυσικόν άλλως 
τε λόγον, άγνοεΐ πάντα ταΰτα, καί ώς άγαθδς 
σύζυγος ούδόλως άνησυχεΐ. Ιδίως δέ ούδαμώς 
μαντεύει δτι ό Έκηβόλος εΐναι ό άρχηγός τής 
φοβερά; στάσεως, ήτις άποτεφροΐ τό ήμισυ Βυ
ζάντιον καί περιάγει αύτόν τόν αύτοκράτορα καί 
τόν θρόνον του είς τόν έσχατον κίνδυνον.

Ό κ. 'Ραγκαβή;, δπως συμπλήρωσή τόν 
μύθον τοΰτον, ον θαορ’αλέως συνυφαίνει τή Ιστο
ρία, παρεισάγει είς τήν αυλήν τόν υιόν ’τού 
Έκηβόλου καί τής Θεοδώρας. Έστιν ούτος 
έξοχος καλλιτέχνης, ζωγράφος, άρχιτέκτων καί 
μηχανικός, δ ’Ανθέμιος, ον έξόχως φιλοΰντες 
δ τε αύτοκράτωρ καί ή αύτοκράτειρα περιβάλ- 
λουσι διά παντοίων τιμών. Τά ώραιότερα άγάλ- 
ματα καί συμπλέγματα διαπλάττουσιν αί καλ- 
λίτεχνοι αύτοΰ χεΐρες, καί έπί τή βάσει τοΰ 

σχεδίου αύτοΰ άνεγείρεται ό θεσπέσιο; τής 
Αγία; Σοφία; Ναός. Ούδέ άρκεΐ τούτο· ό 
Ανθέμιο; έν κρύπτω άναζοκα μεγάλην έφεύ- 
ρεσιν, καί δή άνεκάλυψεν ήδη δύναμιν, ή; τά 
αποτελέσματα, άμα τεθή είς ενέργειαν, έσονται 
φοβερώτερα τών καταπληκτικών φαινομένων τών 
'Ηφαιστείων. Πεπροικισμένός δέ δΐ έξοχου διά
νοιας κέκτηται ό Ανθέμιος καί καρδίαν τρυ- 
φεράν. Μόλις είδε τήν Ιωάννινάν, τήν μονο
γενή τοΰ Βελισαρίου θυγατέρα, καί ήράσθη αύτής 
περιπαθώς. Τοσούτον δέ συμφωνοΰσιν ή Ιωάν
νινά καί ό ’Ανθέμιος, ώστε συναντώνται τήν 
νύκτα έν τοΐς κήποις τοΰ Βελισαρίου. Η νέα 
κόρη ικετεύει μάλιστα τόν πατέρα, δπω; συνε- 
νώση αύτήν μετά τοΰ νεαρού καλλιτέχνου, ον 
άγαπα. Κατά τι έκπεπληγμένος κατ’ άρχάς 
άλλ’ άναγνωρίζων τήν ύπερβάλλουσαν τοΰ Αν
θεμίου άξίαν, ό περιφανή; Στρατηλάτης συγ
κατατίθεται είς τόν δεσμόν τοΰτον. Άλλ άλλως 
σκέπτεται ή σύζυγο; αύτοΰ Άντωνίνα, ήτις ονει
ροπολεί διά τήν θυγατέρα της τύχην ένδοξοτέραν. 
Είς τού; όφθαλμούς αύτής πλείονα κέκτηνται 
άξίαν τά πλούτη καί αί τιμαί ή ή μεγαλοφυία. 
καί άλλα επομένως αύτής τά σχέδια. Τήν Ιω
άννινάν ώρισεν αΰτη δΐ Ίωάννην τόν Καππα- 
δόκην, τόν πρώτον τοΰ κράτους μεγιστάνα μετά 
τόν Ιουστινιανόν. ’Ολίγον φροντίζει περί τής 
ήλικίας τοΰ έπάρχου τής Αύλής, έκτιμώσα μόνον 
το υψηλόν αύτοΰ άξίωμα, καί τά έξ αύτοΰ άπορ- 
ρέοντα πολυπληθή δΐ αύτήν ωφελήματα. Ό 
Καππαδόκης καί ή Άντωνίνα συνεννοούνται, 
δπως προσλάβωσιν αρωγόν καί τήν θεοδώραν. 
Αΰτη επανειλημμένοι; κατ’ άρχάς άρνηθεΐσα 
πείθεται τέλος κατά τήν στάσιν τοΰ Νίκα, καί 
δπως σώση τό Κράτος παραδίδει τήν νεάνιδα 
τω Καππαδόκη, δστις παρασκευάζει τά τοΰ 'Υμε
ναίου. '0 ’Ανθέμιος, έξαλλος έκ τή; άπελπισίας, 
ένα ήδη έχει πόθον, τόν τή; έκδικήσεως· άλλά 
θέλει αυτήν φοβερόν, άμείλικτον, καί σοφίζεται 
δπω; έξυπηρετήση αύτήν διά τών έκ τής μεγα- 
λοφυίας αύτοΰ πηγαζόντων μέσων. Καθ’ ήν 
στιγμήν συνέρχονται έν τή Αγία Σοφία ή τε 
Αύλή καί πάντες οί μεγιστάνες, διά τε τή; Εκ
κλησία; τά εγκαίνια καί διά τον επικείμενον 
γάμον τοΰ Καππαδόκου καί τή; Ίωαννίνης, ό 
Ανθέμιο; κεκρυμμένο; εί; τοΰ Ναοΰ τά υπόγεια 
παρασκευάζει έργον καταχθόνιον. Ό άτμός συγ- 
κεκλεισμένος έντο; λεβήτων έκρήγνυται καί κα- 
τακρημνίζων τόν μετάρσιον τοΰ Ναοΰ θόλον 
πληροί αύτόν έρειπίων καί αίματος. ΤΙ ’Ιωάν
νινά, βαρέως τρωθεΐσα, έπιζή μόνον δπως έπα- 
νίδη τον Ανθέμιον, διαβεβαιώση αύτόν περί τοΰ 
άδόλου αύτής έρωτος καί έκπνεύση είς τά; άγ
κάλας αύτοΰ.

Φωραθείς ώς αυτουργός τής φοβερά; ταύτης 
καταστροφής ό Ανθέμιος παραπέμπεται δπω; 
δικασθή παρά τής Συγκλήτου. Προεδρεύουσιν 
ό αύτοκράτωρ καί ή αύτοκράτειρα έν μέσιρ πά
σης αύτών τής Αύλής, δτε δέ άφηγεΐται ό κα
τηγορούμενος τόν βίον αύτοΰ, ή Θεοδώρα τα
ράσσεται καί άναγνωρίζει τον ίδιον υιόν έν τφ 
άτυχεΐ έκείνω τφ πρό μικρού εί; θάνατον κατα- 
δικασθέντι. Άργότερον έπισκέπτεται ή Θεοδώρα 
τόν κατάδικον έν τή ειρκτή καί προβαίνει είς 

Ούδεμία αμφιβολία - 
ον κατέρριψεν είς τό 

λεπτομερεστέρας έρεύνας. 
έστιν υιός αύτής έκεΐνος, 
βάραθρον τής απελπισία; καί τοΰ εγκλήματος. 
'Ο Ανθέμιος, δστι; έπανευρίσκει τήν μητέρα 
του, δπω; ό Γεννάρο; έν τή Λουκρητία Βοργία, 
διστάζει κατ’ άρχάς, άλλά τέλος συγχωρών αύ- 
την και πιέζων έπί τοΰ στήθους, αρπάζει τό 
έγχειρίδιόν της καί καταπίπτει εί; τού; πόδας 
αύτής νεκρός. Τήν Θεοδώραν πλήττει εις τά 
καίρια ή θλιβερά αΰτη δοκιμασία. 'Η ύπό τή; 
θλίψεως κατασκελλομένη φθίνει ταχέως καί τέ-

λο; αισθανόμενη τήν παγερόν τοΰ θανάτου γει- 
τωνίαν διψά διά τήν θείαν συγχώρησιν. Καλείται 
ό πνευματικός, οστι; άκούσας τήν έξομολόγησιν 
αύτή; εύλογεΐ καί παρέχει τήν άφεσιν. "Οτε 
δέ μετά τοΰτο άφαιρεΐ τήν καλύπτραν αύτοΰ 
άναγνωρίζουσιν αίφνης οί έξασθενήσαντες τής 
Θεοδώρα; οφθαλμοί έν τω ίερεΐ τόν Έκηβόλον, 
τόν πρώτον τή; νεότητος αύτής φίλον καί άσπον
δον μετά ταΰτα διώκτην. Μαθών παρ’ αύτής 
τήν τύχην τοΰ υίοΰ αύτοΰ, Ανθεμίου, συγχωρεΐ 
ούτος έν οδύνη το παρελθόν καί υπόσχεται δτι 
τάς άπομενούσας αύτω ημέρας θέλει διανύσει 
ύπέρ αύτής προσευχόμενος. 'Η Θεοδώρα θνή
σκει μετά τοΰτο, άφοΰ άπευθύνη τό ύστατον 
Χαΐρε εί; τόν αύτοκράτορα καί τού; οικείους. 
Οί έσχατοι αύτής λόγοι είσί θερμαί υπέρ τής 
Ελλάδος εύχαί, ύπέρ τής δόξης αύτή; καί τοΰ 

μεγαλείου. '0 Ιουστινιανός, δστι; έμεινεν άμέ- 
τοχο; πασών τούτων τών ψυχικών θυελλών πεν
θεί έπί τή άποδημία τής μεγάλης έκείνη; ψυ
χής, καί άμα στερηθείς τής Θεοδώρας βλέπει 
πρό αύτοΰ συμπυκνούμενον τό σκότος καί κατα
λαμβάνεται ύπο έντελοΰ; άπογοητεύσεως.

(“Επεται συνέχεια.)

ΓΟΤΑΔΑΛΟΤΠΗ.
Διήγημα ισπανικόν.

(Συνέχεια.)

Πλησίον τοιούτου πατρός άνεπτύσσετο ή Λοΰ, 
καθιστάμενη καθ’ έκάστην ζωηροτέρα, χαριε- 
στέρα καί ίκανωτέρα. Έν τω βαπτίσματι έλαβε 
το όνομα Γουαδαλούπη, καί κατά συγκοπήν ήτο 
γνωστή ύπό τό όνομα Λοΰ. Τό όνομα τοΰτο 
είχε τι τό κινεζικόν, άλλ’ οί κάτοικοι τής Σε- 
γοβία; ούδεμίαν σχεδόν περί Κίνας γνώσιν εχον- 
τες, έθεώρουν τό όνομα δλως ισπανικόν καί 
μάλιστα καί άγιον, διότι ή τή; πόλεως αύτών 
προστάτις είναι ή Παναγία τή; Γουαδαλούπη;. 
ΤΙ κόρη πρό πολλοΰ εΐχεν έννοήσει δτι τά ολίγα 
χαλκά νομίσματα, τά όποια τή παρεχώρει ό 
πατήρ της διά τάς οικιακά; δαπάνα;, δέν έξήρ- 
κουν, άλλ’ δτι ώφειλε καί αύτή νά έχη μικράν 
τινα άπολαβήν έκμαθοΰσα έκ παιδικής ήδη 
ήλικίας το πλέξιμον τών καλάθων, τό όποιον έν 
τή έπαρχία τής Καστιλίας συνήθως παρά τών 
γυναικών έκτελεΐται, άπέκτησε μετά έτη με
γάλην είς τήν έργασίαν ταύτην επιτήδειό τη τα, 
καί καθ’ έκάστην άφ’ ού έτακτοποίει τά τής 
μικρά; της κατοικίας καί παρεσκεύαζε τό λιτόν 
γεύμα, έκάθητο καί είργάζετο, διακοπτομένη 
μόνον ύπό τοΰ κώδωνος τή; άρχαίας μονής, 
ήτις έκειτο έκεΐ πλησίον. Τήν κατοικίαν τοΰ 
γέροντος Ματθαίου άπέφευγον δλοι ενεκα τοΰ 
αποτόμου καί βαρβάρου αύτοΰ τρόπου. Καί οί 
γονείς τή; φίλης της Κόγχας είχον διακόψει 
οΐ αύτόν τόν λόγον τά; έπισκέψεις των, έμπο- 
δίσαντες μάλιστα καί αύτήν τήν Κόγχαν νά 
βλέπη τήν φίλην της Λοΰ. Άλλ’ ή Κόγχα ήτο 
κόρη περίεργο; καί έλαφρά, καί αύτή ή άπα- 
γόρευσις τών γονέων τη; τή έκέντα έτι μάλλον 
τήν επιθυμίαν νά έπισκέπτηται κρυφίως τήν 
άρχαίαν συμμαθήτριάν τη;. ΤΙ Κόγχα ήγάπα 
τήν Λοΰ καί έλυπεΐτο αύτήν ώ; μάρτυρα τοΰ 
γέροντο; Ματθαίου, δέν έλειπεν δμω; καί στη- 

λιτεύουσα τήν διαγωγήν τοΰ πατρό; πρό; τήν 
δυστυχή θυγατέρα. Πρέπει άφ’ έτέρου νά όμο- 
λογήσωμεν δτι ό Ματθαίος, καίτοι άνθρωπος 
άνάγωγο; καί βάρβαρος, είχε πρός τήν κόρην 
του είδος τι συστολής, διότι ένώπιόν της έβλα- 
σφήμει δλιγώτερον καί έξαιρετικώς τή έλεγε καί 
κάνενα γλυκύν λόγον· πρός τούτοις μετά τά 
προσφιλή αύτψ ,λαχειοφόρα γραμμάτια ή Λοΰ 
ήτο το άγαπητότερόν του άντικείμενον έν τω 
κόσμφ, καί πολλάζις έσζέπτετο περί τοΰ μέλ
λοντος αύτής. Τί θά συνέβαινεν άν ό Κανέλος 
μή πραγματοποιών τόν κύριον ορον τοΰ συμ
βολαίου, δηλ. μή άποστέλλων χρήματα — περί 
τών όποιων άλλως τε ό Ματθαίος πάσαν εΐχεν 
άπολέσει έλπίδα έπέμενεν είς τόν έτερον δρον 
καί άπέστελλε τόν υιόν του νά τφ άφαιρέση 
τήν καλήν καί επιμελή κόρην καί οικοδέσποινάν 
του; Αί τοιαΰται λυπηραί σκέψεις, έπανερχό- 
μεναι ήδη μετά τήν ταχθεΐσαν προθεσμίαν τών 
δέκα έτών συχνότεροι, τόν έφερον είς άπελ- 
πισίαν τότε έλάμβανε σπασμωοιζώς τήν χεΐρα 
τής κόρης του καί τήν έκράτει έν τή χειρί του, 
και τό βλέμμα του ένέφαινε φόβον καί ένδό- 
μυχον ταραχήν. ΤΙ Λοΰ δέν ένόει τάς τοιαύτας 
έξάψεις, διότι είχε μέν πολλάζις άκούσει περί 
τοΰ συνομολογηθέντος συμβολαίου καί περί τή; 
γενναιοδωρίας τοΰ πατρό; τη; πρός τόν άπιστον 
φίλον, ούδέποτε δμως έμαθε τόν αύτήν καί τό 
μέλλον της άποβλέποντα δρον. Διό καί έν δλη 
τή άφελεία καί τή άθωότητι περιεποιεΐτο τόν 
πατέρα της, τω προσεμειδία, τω διηυθέτει τον 
λαιμοδέτην του καί έν γένει προσεπάθει διά 
παντο; τρόπου νά λιάνη διά τών απαλών αύτή; 
δακτύλων τάς βαθεία; τοΰ μετώπου του ρυτίδας 
ή καί έχόρευεν άκόμη ένώπιόν του έν τω δω- 
ματιω δπως τόν διασκέδαση. Διότι ή Λοΰ 
ήτο πράγματι εύτυχής, εύτυχεστέρα νΰν παρά 
ποτέ.

ΤΙ εύδαιμονία τής νέα; κόρης είχε τήν αι
τίαν της, ζαί αιτίαν εύνόητον. Άπό τινων ήμε
ρών εύρίσκετο έν τω μεγάρω νεαρό; άρχιτέκτων, 
δν ό ιδιοκτήτης άπέστειλε μετ’ έπιατολή; πρός 
τον Ματθαίον, παραγγείλας αύτω νά τωπαράσχη 
δλας τάς άπαιτουμένας ευκολίας, διότι ό άρχι- 
τέκ.των Φίλιππος Κουρρΐτος ήτο έντεταλμένος 
νά προΰπολογήση τά; άπαιτουμένας δαπάνας διά 
τήν έπισζευήν μιάς πτέρυγος τοΰ μεγάρου. Ή 
Λοΰ εΐχεν έξέλθει τής οικίας καθ’ ήν στιγμήν 
ό νέος άρχιτέκτων έπαρουσιάσθη ένώπιον τοΰ 
πατρός της, καί δτε τό έσπέρας έπέστρεψεν είς 
τήν οικίαν ό πατήρ της δέν έθεώρησεν άναγ- 
καΐον νά τή άνακοινώση τήν έπίσζεψιν. “Άλλως 
τε ό μάρτυς ούτος τφ ήτο όχληρός, διότι έφο- 
βεΐτο μή αύτός άναφέρη τι έναντίον του είς τόν 
κύριόν του. ΤΙ Λοΰ επομένως, διατελοΰσα είς 
έντελή άγνοιαν, έκάθητο τήν έπομένην πρωίαν 
ήσύχως εί; τήν έργασίαν της· ό έαρινό; ήλιος 
καθίστατο ήδη όχληρός, καί ή κόρη εΐχεν έκλέ- 
ζει σκιερόν μέρος παρά τήν βρύσιν έν τή αύλή. 
Μεγάλη καρυδιά, ήτις διά τήν μικράν αύλήν 
ήτο ίσως ύπέρ τό δέον μεγάλη, εμπόδιζε τά; 
άκτΐνας τοΰ ήλιου. ΤΙ Λοΰ είργάζετο μετά 
πολλής δραστηριότητος, διότι πρό μικροΰ ό 
πατήρ της τή είχε δείξει τό έντελώς κενόν 
ταμεΐόν του καί βλασφημών κατά τή; τύχης 
του τή έξέφρασε τήν ένδειάν του.

— Τώρα πρέπει νά έργασθώ περισσότερον, 
είπε καθ’ έαυτήν ή κόρη · άλλως κινδυνεύομε·? 
νά μή έχωμεν πλέον ψωμί.

Καί έξηκολούθει έργαζομένη σύννου; καί 
μελαγχολική.

'0 νέος άρχιτέκτων, Φίλιππο; Κουρρΐτος, 
είσελθών εί; τήν αύλήν καί στρέφων τά βλέμ
ματά του πρό; τού; τοίχου; τής οικίας παρε
τήρησεν αίφνης τήν κόρην καί έστάθη.
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έμειναν Ανεκτέλεστα, ούχ' ήττον δμω; έδωκαν Η ΑΟΙΔΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΛΣΩΝ.ΙΙολλάκις τοιαΰτα βλέμματα έλκύουσι ώς 
μαγνήτη;, καί ή Λοΰ αισθανόμενη οτι τήν έβλεπε 
τις, ήγειρε τού; οφθαλμού; τη; καί είδε τόν 
νέον άνδρα. Τί έζήτει ό άνθρωπος ούτος; Ιΐώ; 
εισήλθεν εί; τήν αυλήν;

— Γουαδαλούπη, άνέκραςεν ό πατήρ, εισερ
χόμενο; εί; τήν αυλήν· ό αφέντη; παρήγγειλε 
τόν κύριον έδώ, τόν κύριον Κούροιτον (καί έδει- 
κ.νυε τόν νέον) νά έκοιώξη τού; ποντικού; καί 
τά; σαύρα; άπό τού; παλαιού; εκείνου; τοίχους 
καί νά κτίση άλλα; οικοδομά;· άλλ’ ό κύριο; 
έδώ δέν θά μείνη πολύν καιρόν μαζύ μας, έπειοη 
ποιαν διασκέδασιν θά είχε. 'Ημάς μόνον ηυρε ό 
Αφέντη; νά ύπομείνωμεν εί; αύτήν τήν φυλακήν.

— Ί) άνθρωπος ή μπορεί νά ήναι παντού ευτυχής, 
άπεκρίθη ή κόρη θέλουσα νά διασκέδαση τήν κακήν 
διάθεσιν τοΰ πατρό; της.

— Καί είσθε εύτυχής; ήρώτησεν ό νέος 
άποτειμένο; πρό; τήν κόρην.

'II φωνή του ήτο εύηχο; καί ισχυρά. Άλλά 
τό βλέμμα του τό διαπεραστικόν έφό- 
βιζε κάπως τήν νέαν.

— 'ϊμεΐς είσθε εύτυχής; 
έπανέλαβεν ό Αρχιτέκτων.

— Διατί νά μήν ήμαι εύ
τυχής; άπεκρίθη ή Λοΰ, άπο- /
φεύγουσα τήν έρώτησιν άλ
λοι έρχονται άπό μακράν νά 
έπισκεφθοΰν τήν άρχαία·? αύ
τή·? πόλιν — καί ημείς κα
τοικούμε·? διαρκώ; εί; αύτήν · 
δέν είναι αλήθεια;

— Βεβαίως, μία άρχαία 
πόλις δύο χιλιάδων έτών Αξί
ζει νά τήν έπισκεφθή τι; . . .

— Δύο χιλιάδων έτών; 
άνέκραςεν ή κόρη έκπληκτος.

— Άλλ’ δστις γεννηθή 
έδώ, είπεν ό νέο;, έπιθυμεΐ 
βεβαίως νά ίδή καί άλλα 
μέρη· ό συνειθισμένος νά ζή 
είς τά βουνά, έπιθυμεΐ κά
ποτε καί τά; πεδιάδας.*)

— Έγώ δεν γνωρίζω τά; 
πεδιάδας, είπεν ή Λοΰ παρα- 
συρομένη άκουσα εί; τόν διά
λογον- άλλά ήκουσα δτι είναι 
μέρη, εί; τά όποια δέν βλέ
πει τι; ούδέ τόν μικρότερο·? 
λό’ίον. Δέν θά ήθελον νά κα
τοικήσω έζεΐ· έγώ άγαπώ 
τού; βράχου; μα;, τού; όποι
ου; ενίοτε σκεπάζουν τά νέφη, 
καί άπό τού; όποιου; βλέπει 
τις, όταν ήναι καθαρός καιρός 
τήν μεγάλην γέφυραν,**) τού; Αγρούς, καί τού; 
μύλου;, τού; όποιου; κινεί ό Έρέσμος.

— Εί; τήν πεδιάδα δμως οί άνθρωποι κτί
ζουν μεγάλα; έκζλησία; μέ ύψηλούς πύργου;, 
οί όποιοι άνέρχονται μέχρι τών νεφών καί άπό

περιηγηθείς 
περιέργειαν ν’ άκούση 
έγνώριζεν, ά· 
άν ή κόρη 
άγνωστον · 
θεν θά έ;
θυγατρό; ·

Ουτω
έπι μάλλον 
τον νέον.
εμαθε το μυστ

— 'Ωραίο:

οιαφόρου; τοπου; ουοεμιαν είχε 
περί πραγμάτων, τά όποια 

:ήν οικίαν, αδιαφορών 
συνδιελέγετο πρό; ενα νέον 
τε σκεπτόμενο; οτι και έκεΐ- 

αύστηρώ; τήν διαγωγήν τή;

ισύρθη εί;
:ου

άλλως 
ζετήρει 
:ου. 
παρήλθον ήμέραι τινές, καθ’ ας ή Λοΰ 

καί μάλλον ήρξατο συμπαθούσα προ;
Φυσικώ τω λόγιο

ι δλα;
είναι,

κόν μέ 
δέν

ή φίλη τη; Κόγχα 
τά; λεπτομέρεια;, 
τή έλεγεν ή Λοΰ·

— Αί, κουμπάρε, άνέκραςεν ό ταχυδρομικό; 
ύπάλληλο;· τό γράμμα αυτό έρχεται άπό μα
κράν καί είναι καί συστημένου- άν έχη πολλά 
χρήματα μή λησμονήση; ότι ό ανοικτός αέρα; 
κέντα τήν δίψαν.

Άλλ’ ό ’Ιωσήφ Ματθαίο; 
τήν διάθεσιν νά φιλοδωρήση· 
κληρώσεω; τοΰ λαχείου καί 

ι δέν είχε 
τήν έγύριζ: 
Αποσφράγιση · τέλος τ 

:σφράγισε· κάτωθεν τή 
αύτδ σημείο·?, 
συμβόλαιο·?,

X τον
ήρχετο

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ.

—•'If*----
τιόν του 
στολήν, 
νά 
τήν

'ιΑ
:ήν 
άπ: 
τό

X το 
μέ

δέν είχε πολλήν 
ήτο ή ημέρα τής 

πάλιν τό’ γοαμμά- 
κληρωθή. Έλαβε τήν έπι- 
πανταχόθεν ώ; νά έφοβεΐτο 

άπεφάσισε καί 
επιστολή; 
εύρίσκετο

Βιτρούβιος αναφέρει οτι ό άρχιτέκτων 
ΚΫ3 [Ί Δεινοκράτη; έπρότεινεν Άλεςάνδρω τω

Μεγάλφ νά λαξεύση τό όρος νΑθω εί; 
οχήμα άνδρός κρατούντο; τή μια χειρί όλόκλη- 
ρον πόλιν, τή δέ έτέρα κρατήρα τεράστιον, έν

:ο

'j.-

Η ΓΟΥΑΔΑΛΟΥΠΗ.

‘ έπροσκάλεσε
"θά έπιβιβασθή, σχεδόν δέ μαζΰ μέ

της κρατεί 
"χριστιανό: 

'Ο υιός

τού; οποίου; βλέπει τις τήν χώραν είς μεγάλην
άπόστασιν, παρετήρησεν ό Φίλιππος, καί ήρςατο 
διηγούμενο; περί καταπληκτικών οικοδομών καί 
άλλων θαυμάσιων πραγμάτων, τά όποια είδεν 
εί; τάς περιηγήσεις του. 'II κόρη έλησμόνησεν 
έντελώς τήν έργασίαν της, έλκυσΟϊΐσα ύπό τής 
διηγήσεως τοΰ Αρχιτέκτονος. Ό πατήρ, δστις

*; 'II πόλις Σεγο,θία κεΐται έπι ύψηλοΰ καί άπο- 
τόμου βράχου, είς τού; πρόποδα; τοΰ οποίου ρέει ό 
Έρέσμο; ποταμός.

·*) Οί κάτοικοι τή; Σεγοβίας όνομάζουοι γέ
φυραν {el puente) τό μέγα αύτών ύδραγωγεϊον τό 
όποιον έχει μήκος 3000 ποδών κα’ι λέγεται οτι έκτίσθη 
έπι Τραϊανού. Η γέφυρα αύτη παρίσταται καί έν τοΐ 
s-έμματι τής πόλεως.

αφορμήν είς τόν ιερέα Σκώτ νά περιγράψη λεπτο
μερώς τήν μέθοδον, δι’ ής τοιαΰτα σχέδια ήδύ- 
ναντο νά έκτελεσθώσιν. Έκ τών αρχαίων ό ές 
Αλεξάνδρειάς μαθηματικός Ήρων έγραψε δια
τριβήν περί "Διοπτρικής”, ήτις είναι ή βάσις 
τών τοιούτων φαινομένων. Ημείς αύτοί εΐοομεν

S
I έφημερίδες τού Λονδίνου άναγγέλλου- 
σιν οτι ή έξοχος αύτη άοιδός άπεφάσισε 
ν’ άποσυρθή πλέον άπό τής σκηνής καί 
νά ζήση έν Αονδίνω, δπου κατασκευάζει ώραίαν 

έπαυλιν.
Έπί τή ευκαιρία ταύτη τό 

"Temple Bar Magazine” δίδει 
τάς έπομένας πληροφορίας περί τοΰ 
περιέργου βίου τής Χριστίνης Νίλ- 
σων. Έγεννήθη τή ‘20 Απριλίου 
1843 έν χωρική καλύβη έντδς τού 
δάσους είς τά περίχωρα τής μι- 
κρας πόλεως Wexio έν Σουηδία. 
Ήτο το έβδομον τέκνον πτωχού δα- 
σοφύλακος δστις ήγάπα τήν μου
σικήν καί έπαιζεν ένίοτε τό βιολίον 
του παρά τήν θύραν τής καλύβη; 
του ύπό τά δένδρα, περικυκλούμενο; 
ύπό τής σωρείας τών τέκνων του. 
Επειδή δέ ούδεμία·? άλλην άνατρο- 
φήν ήδύνατο νά παράσχη εις αύτά 
έν τή έρημία εκείνη, είχε τήν φιλο
στοργίαν καί τήν ύπομονήν νά με- 
ταδίδη είς τά παιδία καί τά κορά- 
σιά του τά; δλίγας μουσικά; γνώ
σεις, ας καί αύτός κατεΐχεν. Ή 
Χριστίνα έπεσκίασε ταχέως τά λοι
πά τέκνα. Τετραέτις ήδη έτραγφ- 
δει τά χωρικά ασματα μετά φω
νής καθαράς καί άκριβεστάτης έν 
συνοδεία τού οικογενειακού βιολιού. 
Εί; τών άδελφών τής Χριστίνης 
συνέλαβε τήν ιδέαν νά έπωφεληθή 
τού μουσικού προτερήματος τής μι
κρά; άδελφής του καί έπεισεν αύ
τήν νά τόν άζολουθήση ήμέραν τινά 
είς τήν έν Wexio τελουμένην πανή- 
γυριν, ΐνα δοκιμάσωσιν έκεΐ τάς 
δυνάμεις των πρδ τού κοινού έπί 
ύλική ώφελεία. Καί τά δύο παι
δία έξήλθον τοΰ δάσους, βαδίζοντα 
γυμνόποδα διά τόν άπλούστατον 
λόγον δτι δέν εΐχον ύποδήματα, 
ούτε έγνώρισάν ποτέ τήν χρήσιν αύ
τών. Καθ’ όδόν έστάθησαν έπί μι
κρόν έν τινι χωρίφ, Ljung-by, καί 
ήρχισαν τό ασμά των έν ύπαίθρφ. 
Ή πρώτη αυτή καλλιτεχνική Από
πειρα άπεκόμισεν αύτοΐς τό άξιό- 
λογον χρηματικόν ποσόν τών έπτά 
πεντάλεπτων! "35 λεπτά! έλεγεν 
έκθαμβος ό μικρός αδελφός τής 
Χριστίνης.—“Σωστά, σωστά έπτά 
πεντάραις!” έβεβαίου έκείνη μετ’ ά- 
περιγράπτου παιδική; εύφροσύνη; — 
έκείνη ήτις σήμερον Ανεγείρει ιδιό
κτητον μέγαρον έν τή μεγαλοπόλει 
τού κόσμου!

Έ πρώτη αυτή απόπειρα — γε- 
νομένη μάλιστα ές Απροόπτου, άτε μή περιλαμβα
νόμενη είς τό δρομολόγιόν των, δπερ ένα μόνον 
περιείχε σταθμόν, τήν πανήγυριν τού Wexio, στε- 
φθεΐσα διά τού σημαντικού κέρδους τών 35 λε
πτών, έδωκε πτερά είς τού; πόδας τών μικρών άδελ
φών. “Έφθασαν είς τήν πανήγυριν καί έστάθησαν 
εί; τινα γωνίαν. Άλλά πώς ν’ άρχίσωσιν; Ού
δείς προσεΐχεν είς αύτά, ούδείς έλεγεν αύτοΐς. 
"Εμπρός!” Δέν έδίστασαν δμως καί έπί πολύ. 
Ή μεγίστη άπλότη; αύτών καί ή παντελή; άγνοια 
τών τοΰ κόσμου έδιδον αύτοΐς θάρρος. Έκεΐ 
λοιπόν είς τήν τυχοΰσαν γωνίαν καί όπισθεν 
σωρού σαρωμάτων καί καλαθιών ήνοιξε πρώτη 
τδ μελωδικόν στόμα της ή Χριστίνα· ό αδελφός

ρον πόλιν, τή δί 
ω νά συρρέωσι τά υδατα τοΰ δρους, 
τά όποια έκεΐθεν νά όδήγώνται πρός 
τήν θάλασσαν. '0 μέγα; ’Αλέξαν
δρος, καταγοητευθείς ύπό τής προ- 
τάσεως ταύτης ήρώτησε τόν αρχι
τέκτονα έάν ή πόλις αύτη θά περι- 
εστοιχίζετο ύπό αγρών δυναμένων 
νά παρέξωσιν αύτή τόν άναγκαΐον 
διά τήν τροφήν τών κατοίκων αύ
τής σίτον. Έννοήσας δμως δτι ή 
προμήθεια τοΰ άναγκαίου σίτου μό
νον διά θαλάσσης ήδύνατο νά έκτε- 
λεσθή, είπε πρός τόν άρχιτέκτονα· 
“Δεινόκρατες, συμφωνώ δτι τό σχέ- 
διόν σου είναι ώραΐον, άλλά νομίζω 
δτι ό πειρώμενος νά ίδρύση άποι- 
κίαν έν τή θέσει, ήν σύ προτείνει;, 
θά έξελαμβάνετο ώς απερίσκεπτος· 
καθότι, ώς τό βρέφος άνευ τού γά
λακτος τή; τροφού ούτε τρέφεται 
ούτε άναπτύσσεται, ουτω καί μία 
πόλις δέν δύναται ν’ άναπτυχθή 
άνευ εύφορων άγρών, ούδέ νά έχη 
πολύ·? πληθυσμόν άνευ άφθονων 
προϊόντων πρός διατροφήν αύτοΰ. 
Επομένως καίτοι έπικροτών είς 
τήν πρωτοτυπίαν τοΰ σχεδίου σου 
άποδοκιμάζω τήν θέσιν, ήν έςέλεξας 
πρός έφαρμογήν αύτού, άλλ’ έπι
θυμώ νά μένης παρ’ έμοί διότι θά 
λάβω ανάγκην τών ύπηρεσιών σου.

Τό γιγαντιαΐον τούτο σχέδιον 
έπήλθεν είς τόν νούν τού εύφυούς 
άρχιτέκτονος ώς έκ τού σχήματος 
δρέων τινών καί κορυφών, αΐτινες 
λαμβάνουσι διάφορα σχήματα. Τό 
φαινόμενον τούτο παρατηροΰμεν ι
δίως είς ορη, τά όποια ώς έκ τής 
φύσεως τών βράχων, κεκομμένων 
άποτόμως καί καθέτως, έχουσι βα- 
θείας κοιλάδας καί φάραγγας. ΙΙα- 
ρατηρών τις κάτωθεν τούς βράχους 
τούτους βλέπει πολλάκις σχηματι- 
ζομένα; έν τφ όρίζοντι μορφάς καί 
ιδίως άνθρωπίνους κατατομάς. Τοι- 
αΰται κατατομαί παρουσιάζονται ή
μΐν είς τάς τρεΐ; μικρά; εικόνας, 
ας παραθέτομεν ένταΰθα.

Αί μελέται αύται οφείλονται 
είς μοναχόν τινα τού 17'-“ 
νος. Κίρχερον δνομαζόμενον, δστις 
άναγνούς περί τοΰ σχεδίου 
Μακεδόνος Δεινοκράτους συνέλαβε 
τήν ιδέαν νά ——— -----·<—
μορφάς, δπως 
χωρών τινων, 
εργασίας του

κάτωθεν 
τό όποιον

τό συνομολογηθέν πρό έτών 
Κανέλαν. Βεβαίως ή επιστολή προ- 

εύθύς έκλεισε τήν θύ- 
φοβούμενος μή ή κόρη 
μάθη τόν δεύτερον όρον 
συμβολαίου . . . έξήτασε 

περιεχόμενο·? τοΰ φακέλ- 
λου- χρήματα δέν εύρίσκοντο 
έν αύτφ. Διατί λοιπόν έγραψε ; 
Καί ώς άνθρωπος άσυνείθι- 
στος νά λαμβάνη έπιστολά; 
ίστατο άπορων καί σκεπτό
μενο; διατί ό Κανέλο; τω έ
γραψε·? άφ’ ού δέν τω έστελλε 
χρήματα. Τέλος ένθαρρυν- 
θείς άνέγνωσεν "’Αγαπητέ 
“φίλε. Έπέρασα δύσκολα έτη, 
“καί άν έω; τώρα δέν σοΰ 
"έστειλα χρήματα αιτία ήτο 
“οτι δέν εΐχον νά σοΰ στείλω. 
'"0 τόπο; εδώ δέν είναι κα- 
“κός, δλα αύξάνουν άφθονα, 
“καί μάλιστα τά φύλλα τοΰ 
"καπνού είναι δ,τι ώραΐον. 
" Μόνον ό ήλιος καίει πολύ. 
"Άπό τά χρήματά σου ολίγα 
"μού έμειναν μετά τό ταξεΐδι, 
"καί άμα έφθασα άρρώστησα 
“καί μ’ έβαλαν εί; τό νοσο- 
"κομεΐον. Άλλά πρό δύο έτών 
“ήλλαξεν ή τύχη μου καί θά 
"ίδής δτι ό τίμιο; 
τόν λόγον του καί 

δέν λησμονεί δ,τι 
έγεινεν άνήρ, 

γαμβρός. Ό θείο;
ήμέρας εί; τό Βί 

:ό γράμμα μου θά φθάση πλησίον 
"σου, καί έχει διαταγήν άπό έμέ νά σοΰ μετρήση 
"1857 πέζα (πεντόφραγκα) μέ τόν λογαριασμόν, 
"διά νά ίδή; δτι έμοίρασα μέ δικαιοσύνην. Εμαθα 
“άπό τόν γαμβρόν μου δτι ή Γουαδάλούπη έγεινε 
"πολύ νόστιμη κόρη· αυτό; έχει συγγενείς εί; 
"τήν Σεγοβίαν, οί όποιοι τοΰ τό έγραψαν. Πολύ 
"έχάρην διά τοΰτο, έπειοή άν έγώ θέλω νά 
"κρατήσω τήν συμφωνίαν μα; έπιθυμώ καί σύ 
"νά κρατήσης όλους τούς δρους της. ’Άν λοι-

αυτόν■
ραν,
του 
τοΰ 
το

s
μου Λοπέ 

τιμήν ώ;
"δι’ ορκου,
"θά σοΰ κάμη

νά πέραση μέ αυτόν ολίγα;

άλλ’ έχει μέλανα; εκφραστικού; οφθαλμού; καί 
υψηλόν μέτωπον· τό στόμα του είναι μεγάλο·?, 
καί τό δέρμα του σχεδόν χαλκόχρουν, ώ; νά ήτο 
ήλιοκαυμένον · άχ! τό μόνον δυστύχημα είναι 
δτι εργάζεται μέ πολλήν ταχύτητα.

— Καί; . . .
— Καί ουτω θά τελειώση μετ’ ολίγον τήν 

έργασίαν.
— Καί θά λυπηθής πολύ δταν Αναχώρηση;
— νΩ! βέβαια... οχι πολύ, άπεκρίθη ή 

κόρη έρυθριώσα· άλλ’ εννοείς δτι είναι πολύ 
ευχάριστο·? διά μίαν Απαίδευτου κόρην να μαν- 
θάνη τόσα πράγματα. Φαντάσου, οτι καί τόν 
πατέρα μου εΐλκυσεν ό πατέρα; έμεινε χθές τό 
εσπέρα; είς τήν οικίαν, καί έφαίνετο τόσον εύ
τυχής . . . ’Όλοι μας εΐμεθα πολύ εύτυχεις — 
καί έγώ, Κόγχα.

Έν ω αί δύο κόραι συνδιελέγοντο ό γραμ
ματοκομιστή; έφερεν έπιστολήν διά τον Ματ
θαίον.

ϊ,τ? 
ύπό

στρατιω- 
ό καλό; 
ΰπεσχέθη 
ό όποιο;
του τόν 

fov, οπού

αίώ-

τοΰ

"πόν σύ άρνηθής τήν κόρην σου είς τόν υιόν
"μου, ήςευρε δτι καί έγώ είμαι πλέον άπηλ- 
"λαγμένος άπό πάσαν περαιτέρω ύποχρέωσιν ώ; 
“πρό; τά χρηματικά. Μένω ό πιστό; φίλο; σου 
' καί σύντροφό; σου ’Ιωσήφ Κανέλο;.’’

σχεδίαση τοιαύτας 
λαξευθώσιν έπί τών 

ας έπί τούτω περιηγήθη. 
ταύτης

(' Επεται συνέχεια.)

Είκών Α .

Είκών Β'.

Είκών Γ'.

υψωμάτων
Τή; 

σώζεται εν μόνον σχέ- 
διον, τό έν τή ύπ’ άρ. α'. εικόνι, δπερ έπί πολλά 
ετη εύρίσκετο έντετοιχισμένον έν 'Ρώμη έν τώ 
κήπφ τού Καρδιναλίου Μοντάλτου. Νεώτεροι 
καλλιτέχναι, βαδίσαντες έπί τά ίχνη τού εύφυ- 
οΰς μοναχού, έτελειοποίησαν τά σχέδια ταύτα, 
ώς άποδεικνύεται έκ τών δύο άλλων εικόνων 
ήμών, αΐτινες θεώμεναι πλαγίως παρουσιάζου- 
σιν ήμΐν ανθρωπίνους κατατομάς, ή μέν μορ
φήν γραίας γυναικός, ή δέ άνδρός ού οί μύ- 
στακες καί τό γένειον σχηματίζονται έκ τών 
φυσικών τής χώρας θάμνων. Τά σχέδια ταΰτα

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ.

έπί τοΰ Λευκού Όρους έν Ελβετία περί ήλίου 
δύσιν έπί τής χιονοσκεπούς κορυφής καθαρώς 
Απεικονισμένην τήν προτομήν τού Μεγάλου Να- 
πολέοντος ώς νεκρού καταζειμένου. Παρόμοιον 
φυσικόν φαινόμενο·? παρουσιάζει ήμΐν καί ό νοτιο
ανατολικός βράχος τής Άκροπόλεως τών Αθη
νών, δστις καθαρώς διαγράφει πρόσωπον άνδρός 
πρεσβύτου.
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ήκολούθησεν. Ήρχισαν, άλλά δεν έλαβον καί 
τδν κόπον νά ΐδωσιν άν έχωσε καί άκροατάς. 
Άλλά τοΰτο δέν ήτο άναγκαΐον ■ ή λυγιρά φωνή 
τή; κορασίδος προσείλκυσε μέγα πλήθος. Δύο 
παιδία χωρικά, ανυπόδητα, ών τδ εν μάλιστα, 
ή Χριστίνα, μόλις ήτο ίση πρδς τδ οιολίον της, 
νά άδωσι τόσον καλώς! Τά πεντάλεπτα επιπτον 
βροχηδόν εις τδν μικρόν σκούφον τοΰ αδελφού, 
τεθειμένου κατά γή: · άλλά συχνότεροι επιπτον 
οί Θαυμασμοί τών άκροατών. Μεταξύ αύτών 
εφερεν ή ευμενής τύχη τής κορασίδος καί τινα 
άνθρωπον καλλαισθητικόν, τδν κ. Tornerhjelm, 
πρωτοδίκην, δστις εμεινεν έκπληκτος έκ τής 
έκτακτου καλλονής καί τοϋ ιδιαιτέρου μέλους 
τής παιδικής έκείνη; φωνής. Ήρώτησε τήν μι- 
κράν καί έμαθεν ακριβώς περί τής κατοικίας 
καί τών γονέων της.

Τήν έσπέραν έπανήλθον τά παιδία εις τήν 
πατρικήν καλύβην μέ τά απροσδόκητα κέρδη τής 
έκδρομής. Δέν εΐχον δμως τδν καιρόν νά έπι- 
χειρήσωαι καί δευτέραν, διότι μετά τινας ήμέρας 
δ κ. Tornerhjelni ήλθεν είς τδ δάσος προτείνων 
είς τόν εκπληκτον δασοφύλακα νά τώ άναθέση 
τήν άνατροφήν τής μικρά; Χριστίνης. 'Η πρό- 
τασις έγένετο αποδεκτή μετά χαράς. Ό εύγενής 
προστάτης τής κορασίδος παοέοωκεν αύτήν είς 
τήν φίλην του δεσποινίδα Vallerius, γνωστήν 
ύπό τδ ψευδώνυμον "βαρωνί; τοΰ Lenhusen” 
είς τδν φιλολογικόν κόσμον.

Τάς λοιπά; λεπτομέρειας θεωρώ περιττάς. 
Ή ανατροφή έγένετο λίαν έπιμεμελημένη. 'Η 
Χριστίνα Χίλσων άνέβη είς τήν σκηνήν τό πρώ
τον τΐυ 1864, κατά τήν παράστασιν τής Τραβιά- 
τας. Τφ 18G6 συνεφώνησε μετά έργολάβου ’Αμε
ρικανού νά δώση συναυλίας τινά; έν ταΐς Ήνω- 
μέναις ΓΙολιτείαις δ'.' εν στρογγύλον έκατομμύριον 
φράγκων! —

Κατ’ αύτάς άπεχώρησε τής σκηνής. "Εν 
τών κυριωτέρων έπίπλων, άτινα θά στολίσωσι 
τδ λαμπρόν άναχωρητήριον αύτής, είναι είκών 
τοΰ ζωγράφου Frogonard, παριστώσα μικοάν 
τραγφδίστριαν τών οδών. ’Εν τή γραφή ταύτη 
ένασμενίζεται έπανευρίσκουσα τήν εικόνα τής 
ταπεινής καταγωγής αύτής. Καί ό αδελφός 
της! . . . Περί αύτοΰ ούδείς γινώσκει πλείονα 
τών άνωτέρω έκτεθέντων. ’Άν μή κατώρθωσε 
νά γείνη ψάλτη; ή όργανοπαίκτης έν τή έκκλησία 
τοΰ Ljung-by, θά είναι δμως δασοφύλαξ . . .

Ή τύχη διανέμει άνίσω; τά δώρά της!
Κ. Ν. Π μ.

Ο ΝΑΥΤΗΣ.

θυελλώδη; άνεμος διεπέρα τάς άκοάς 
ώς βρυχηθμός βαρυφθέγκτου λέοντος. 
Ή οίδματόεσσα θάλασσα έπηύξανε τήν 

δυσθυμίαν. Οί κάλως τών ιστίων περιπλεκόμενοι 
παρήγον τοΐς ναυτιλλομένοις πράγματα, άναγκα- 
ζομένοι; νά ποιώσιν άναρριχήσει; κινδυνώδεις 
πρδ; εύθέτησιν αύτών. Οί άτυχεϊ; σφόδρ’ έπό- 
θουν ΐνα ώσιν έν οία κατανύξει στέργει νά ή ό 
ένορών τδν κίνδυνον καί δ καραδοκών έν πάλ- 
λοντι συγκινήματι τήν στιγμήν τοΰ ολέθρου. 
Αναπολήσατε τόν ναύτην έν τοιαύτη στιγμή· έμ- 
βλέψατε εις τδ κάτω νεΰον βλέμμα καί ένίδετε 
έν τούτφ άπαντα, άπερ αισθάνεται ή ψυχή αύ
τοΰ. Ή συγκίνησις αύτοΰ δείκνυται έν τώ πο- 
λυασχόλφ εκείνο» βλέμματι, δ προ τοΰ όρατοΰ 
κινδύνου καλύπτεται ύπδ τοΰ τή; νωθρεία; πέ
πλου. Τί διανοείται έν τήδε τή στιγμή ό θύν
νου; ναύτης; πολλά καί ούδέν. Πολλά, διότι 
ώς λάμψις στιγμαία άπας ό επέκεινα βίος πρδ 

αύτοΰ άναλάμπει· ούδέν, διότι ούδεμίαν περι
πέτειαν έκ τών τοΰ βίου ποικίλων, δύναται νάπο- 
χωρίση τών λοιπών, οΰθ’ ήδεΐαν ούδέ πικράν, 
ΐνα έπ’ αύτής συναγείρας τά; έπί τήν άγριόεσσαν 
φύσιν οιασκεδασθείσας σκέψεις έπιλάθηται πρδς 
στιγμήν τοΰ άπευκταίου κινδύνου. Έν ή στιγμή 
τα οιδαλέα κύματα πληροΰσι τδ κραδαινόμενον 
πλοΐον, ή ψυχή τοΰ ναύτου πληροΰται δακρύων, 
άναπολοΰντος τήν δύστηνον μητέρα, ήτις ύπέ- 
δείςε τούτφ τήν άνάγκην τής μή άπομακρύνσεως 
τών μητρικών κόλπων, έν οί; ήν ποτέ ώς έν 
άσφαλεστάτφ λιμένι· πρδ τοΰ κινδύνου δικαίαν 
ύπολαμβάνει τήν τής μητρδς γνώμην καί μετα- 
μέλεται παρακούσας ταύτην· ήδεΐτο έπιλανθα- 
νόμενος τών αιτίων, άνθ’ ών έδέησε νά ένδυθή 
τήν τοΰ ναυτίλου έσθήτα · άλλά τί; τινα; θά 
διέθετεν πόρους πρδς διατροφήν τής μητρδς καί 
τών προσφιλών άδελφιδίων; μήτοι γνώστης ήν 
έτέρας τέχνης, ήν ταύτης προαιρούμενος ήδύνατο 
Ομοίως νά έξαρκέση τφ σκοπώ αύτοΰ; ό πατήρ 
τοΰ ναύτου γεννηθείς έν τή πετρηέσση νήσφ 
Τορα, έκ παίοων παρεδόθη τή πατρίιι» ταύτη 

τέχνη έν η έξφκείωσε καί τόν υιόν αύτοΰ · 
έθανεν έν τή ενασκήσει τοΰ έπαγγέλματος, καί 
τοΰτο ώφειλε νά ήν έναργής ύπόδειξι; τώ υίώ, 
ΐν άπομάθη τήν πάτριον τέχνην. Άλλά πρδς 
έκμάθησιν έτέρας χρεία ήν χρόνου, καθ’ δν παν
τός χρηματικού πόρου στερουμένη ώφειλεν ή 
προσφιλής αύτώ οικογένεια έκ λιμού νάπολεσθή. 
Πρδ τής πρδ δμμάτων ανάγκης έποιήσατο τήν 
είρημένην άπόφασιν, ύφ’ ής τδ κράτος ήδη ήν. 
Άλλά πρδς τί αί αναπολήσεις αυται αί μεγε- 
θύνουσαι τδ πρδ δμμάτων άτύχημα; πρδς τί αί 
κατακλύζουσαι άνιαραί αύται σκέψεις τήν νεαράν 
καί φύσει εΰχαριν ψυχήν τοΰ φίλου ήμών; είνε 
τοΰτο τό τελευταίου ναυστόλημα, μεθ’ δ θά 
τρέξη είς τάς άγκάλας τών προσφιλών αύτοΰ, 
και δμως όπόσον φοβείται μή καταστή τάφος 
αύτοΰ. 'Ομοιάζει όδίτη, διανύσαντι τραχεΐαν 
καί έπίπονον πορείαν καί δτε πρόκειται νά ύπερ- 
βάλη τδ κινδυνώδες καί ύπερύψηλον όρος, μεθ’ δ 
εύρίσκεται ό προς δν κατευθύνεται τόπος, στρό
φων όπισθεν καθορα τό διανυθέν διάστημα, δπερ 
ώς ούδέν λογίζεται πρδ τής νέας ταύτη; ανάγ
κης. — Τοιαΰτα συνεφύροντο έν τώ νφ τοΰ ναύ
του · καί δτε ήδη ύπέλαμψε σπινθήρ έλπίδος 
σωτηρίας έκ τής παρούσης φρικώδους αγωνίας, 
συνήλθεν είς έαυτόν έκ τών κραυγών τών εταίρων 
αύτοΰ, άδιάρθρωτα φθεγγομένων. Φοβερόν ήν 
τό θεάσθαι! οί πολλοί τών ναυτών ήσαν έν ταΐς 
λέμβοι; τοΰ πλοίου, ένθα έκάλουν καί τούτον ■ 
οί λοιποί δ’ έσκόπουν νά ριφθώσι είς τήν διά- 
κρισιν τοΰ μαινομένου πελάγους. Διηνεκείς 
κραυγαί διεσταυροΰντο έν τή απαίσια έκείνη 
στιγμή τόσον σκαιώς, ώστ ήδύναντο καί τδν 
άπαθέστατον καί άνορειότατον νά έμβάλωσιν εί; 
έσχάτην δειλίαν. Έκάλουν αύτδν ΐνα τούς μι- 
μηθή, άλλ’ ούτος έσίγα· τώ ύπεοείκνυον τόν έκ 
τού πυρδς προκείμενον κίνδυνον, άλλά καί αύθις 
σιωπών άμφιρρεπής ήν. Όρμα αίφνης είς τήν 
κοίτην τοΰ πλοίου. Ματαίως αί άποτροπαί καί 
φωναί τών έταίρων άνεμίμνησκον αύτώ τήν έν 
τή κοίτη έναποτεθημένην πυρίτιδα, προς ήν 
άπαυστί τό πΰρ προσεπέλαζεν. 'Ο ναύτης έν 
τήδε τή στιγμή άνεπόλησεν τήν τάλαιναν μητέρα, 
ής ή άνάμνησις συνείχετο πρός τι δώρημα αύ
τής · κατήλθεν, έλαβεν τό μητρικόν ένθύμιον, δ 
έκράτει σφιγκτώς έν ταΐς χερσίν. Άνελθών έπί 
τοΰ καταστρώματος ούδένα είδεν έπ’ αύτοΰ. 'Ως 
μυΐαι διαλείπουσαι καί αύθις φαινόμενα; οί 
έπί τών λέμβων καί τή; θαλάσσης ριφθέντε; 
έφαίνοντο. Καί αύτδ; κατόχων ήδη τήν τιμαλ- 
φεστάτην τών άναμνήσεων θάκολουθήση τήν 
προγραφεΐσαν οδόν τών έταίρων, καί αν πρόκη- 
ται νάποθάνη, οΐα άφατος εύοαιμονία νάποθάνη 

καταιοιλών έν τώ δωρήματι τήν πολυφίλητου αύ
τοΰ μητέρα! έρρίφθη είς τήν θάλασσαν, παλαιών 
τοΐς βρυχωμένοις κύμασιν, α διά τήν παράφοραν 
αύτών ορμήν ό Ποιητής έκάλεσεν·

"κύματά τε τροφόεντα, πελώρια, ίσα ορεσσιν” *) 
ή βροντώδη; έκρηξι; τής πυρίτιδος κατέπνιξεν 
στιγμιαία»; τήν έκ τού κλύδωνο; βοήν. Μόρο; 
ιστίου σφενδονηθέν τυχαίως προσήγγισεν τδν άν- 
δρεΐον ναύτην. Τούτου έδράξατο γοργώς, έπι- 
λαθόμενο; ποιήσαι τούτο έκ τής ταραχής, δτε 
έρρίπτετο εί; τήν θάλασσαν, ΐνα έρρωμενέστερον 
άντίσχη κατά τών μαινομένων κυμάτων. Ένή- 
χετο, ένήχετο ό δύστηνο; ναύτη; έπί τών εύρέων 
τή; θαλάσση; νώτων. Και πού μέν έφαίνετο ή 
άπελπι; αύτοΰ άγωνία, ποΰ δέ τά δγκούμενα 
κύματα έθαπτον τδ άνδρεΐον αύτοΰ σώμα· μετά 
χρόνιαν πάλην έξηντλημένος άφέθη εί; τήν διά
κρισή τών κυμάτων, άτινα έςέβρασαν αύτδν έν 
τή ήϊόνι. ' Η αύριον άνέτελλε περιλαμπή; · ό 
κλύδων τή; προτεραίας έπαυσεν · οί οξείς ήλιοι 
έχρύσουν τά διαυγή κυμάτια, τά ήδέω; φιλοΰντα 
τδ μέτωπον τοΰ παρά τή άκτή τλήμονος ναύτου 
καί τά ύποδεικνύοντα διά τοΰ ρεμβώδου; φλοίσβου 
τά; άπειρους κλαυμονάς αύτών. Πλοιαριον προσ- 
πλέον έκεΐθεν καί ίδδν τοΰ ναυαγίου τά σήματα 
έστη ΐνα τά κατ’ αύτδ έτάση. Εΐδον οί έπι- 
βάται τδ νεκρόν τοΰ ναύτου πτώμα καί τδν τής 
χειρός καρπόν μάλα συσφίγγοντα άργυροΰν τινα 
σταυρόν, έφ’ ού ή τής προστάτιδος τής μητρδς 
αύτοΰ, Παναγίας, είκών ήν, ής έκείνη εφερεν τό 
όνομα. Έρευνήσαντες τδ περιβάλλον αύτδν ζώμα 
εύρον ήμερόλογιόν τι, δπερ ήν καλώς έντεθει- 
μένον έν άδιαβρόχω περιολήματι ■ διέπτυξαν τοΰτο- 
άνέγνωσαν τά ποικίλα τοΰ ναύτου αισθήματα, 
άπερ έξεδηλοΰντο μεθ’ ικανή; καλλιεπεία; έμ- 
φαινούση; δτ’ ούκ ήν άμοιρο; άρκούσης παιδεύ- 
σεω;. Έντούτφ τφ ήμερολογίφ κατελέγοντο τά 
μυχαίτατα αύτοΰ στιγμαία αισθήματα, άτινα 
άναγινωσκόμενα ισχυρό»; άναπαρίστανται έν τή 
τοΰ άνθρώπου ψυχή. '11 έλλειψι; έπωνυμίων 
τών έν τώ ήμερολογίφ κυρίων δνομάτων έποιή
σατο άδύνατον, ΐνα γνόντε; τίνος τό πτώμα ήν 
άγγείλωσι τοΐς τούτου κηδομένοις. Άνώρυξαν 
παρά τή άκτή τής ερήμου νήσου τάφον, έν φ 
καταθέντες τό πτώμα, έπλήρωσαν αύθις αύγόν 

’Έστησαν ξύλινου σταυρόν, έφ’ ού έκρέμασαν τδν 
άργυροΰν σταυρόν, δν εφερεν ό τλήμων ναύτης. 
Έθυσαν λίβανον έπί τού τάφου καί δακρύοντες 
κατεφίλουν αύ-όν. Άφατου άλγος κατεΐχεν τάς 

’ μυχαιτάτα; τής καροίας αύτών ΐνας έπί τή τοι
αύτη αύτοΰ ειμαρμένη ! Έδέησε νάπέλθωσι κα- 
ταλιπόντες αύτόθι δίκην έρημοσκόπου τδν πλήρη 
νεανικού σφρίγους ναύτην. Νΰν έάν τις έκεΐθεν 
διέλθη, ούδέν ίχνος τάφου εύρήσει. 'Ο αργυ
ρού; σταυρό; ώ; καί δ ξύλινο; ούκ ήδυνήθησαν 
νάντίσχωσιν είς τήν ίσχϋν τοΰ άκαθέκτου άνέμου. 
Τό ύπ’ αύτοΰ συνταραχθέν χώμα άφήκεν ίχνη 
έξ ών μόνος ό δξΰ; παρατηρητής τής έξελίξεω; 
τή; τοΰ άνθρώπου τύχης δύναται νά είκάση τήν, 
προτέραν υπαρξιν τάφου . . .

’Αθήνησι μηνί Αύγούστφ 1885.

Δημοσθένης Δ. Δεσμίνης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

Αγάπη. ΆρχαίαΕλληνικά διηγήματα ύπό 
Ίω. Flach. Έν Λειψία 1885. ’Εκδότη; κ. 
Wilhelm Friedrich. — Τόν έλληνικδν τούτον 
τίτλον φέρει συλλογή πέντε διηγημάτων, γερ- 
μανιστί μέν γεγραμμένων, έχόντων δμως ύπόθεσιν 
άρχαίαν 'Ελληνικήν διό και ένταΰθα ποιοΰμεν

*) Όδυσ. ‘Ομήρου γ'. 290. 

μνείαν αύτών. Τά διηγήματα ταΰτα είσί τά 
έξής. Καλλίστη, λεσβικδν διήγημα, Εύρυ- 
πύλη, σαμιακόν διήγημα, Τελέσιλλα, δωρι
κόν διήγημα, Βερενίκη, συριακδν διήγημα, 
καί Στρατό νίκη, διήγημα έκ τών χρόνων τών 
Διαδόχων. Ό συγγραφεύς προδίδει έν τοΐς διη- 
γήμασι τούτοι; βαθεΐαν γνώσιν τή; Ελληνικής 
άρχαιότητος καί τής άρχαίας ήμών ιστορίας.

Μ ί λ των ο ς Άπολεσθε’ις Παράδεισος. Τεύχος 
Δ'. Μετάφρασις Άλ. Κάσδαγλη. Τό τέταρτον 
τοΰτο τεύχος, έκδοθέν κατ’ αύτάς, περιέχει πάλιν 
λαμπροτάτα; εικόνα; καί είναι τετυπωμένον μετά 
τή; αύτή; φιλοκαλίας, μεθ’ ής καί τά προηγού
μενα τεύχη.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Ό έν Μαγκεστρία άπδ έτών έγκατεστημένος 
έμπορος Κύριος Σωτήριος Χατζόπουλος, 
άνήρ γνωστός διά τά φιλογενή καί πατριωτικά 
αύτού αισθήματα, διωρίσθη παρα τής ήμετερας 
Κυβερνήσεω; Πρόξενο; τής Ελλάδος α'. τάξεω; 
έν τή μεγαλοπόλει έκείνη τή; Αγγλίας. Συγ- 
χαίρομεν είλικρινώ; τώ φίλφ κ. Χατζοπούλφ 
έπί τή εξαιρετική ταύτη τιμή.

Στατιστική Βερολίνου. Ή πόλις τοΰ 
Βερολίνου, καλύπτουσα έμβαδδν 2412 χιλ. στρεμ
μάτων, κατοικεΐται, κατά τήν τελευταίαν άπο- 
γραφήν, ύπδ 1,300,000 ψυχών. Έν έτει 1861 
ό πληθυσμός δέν ύπερέβαινε τάς 500 χιλιάδας, 
καί κατά τά[ τελευταία τέσσαρα έτη ό πληθυ
σμό; ηύξήθη κατά 150 χιλιάδας. Άέργων τδ 
Βερολΐνον έχει 20,000, έν οίς 10,000 δέν έργά- 
ζονται ένεκα γήρατος. Αί οίκίαι τοΰ Βερολίνου 
είναι 52,000, ό δέ φόρο: αύτών άνέρχεται είς 
5’/ί έκατομμύρια μαρκών. Αί κατοικούμεναι 
οίκίαι είναι 256,000, περιέχουσαι 590,000 δω
μάτια, ών αί 75,000 δέν θερμαίνονται, 950 οίκίαι 
είναι έν τφ πέμπτφ πατώματι, κατοικούμεναι 
ύπδ 3000 ψυχών. Τεσσαράκοντα χιλιάδες κατοι- 
κοΰσιν έν τοΐς ύπερώοις· 130,000 έν τώ τετάρτφ 
πατώματι, καί πλέον τών 100,000 έν τοΐς ύπο- 
γείοις. 63,000 οικογένειαι ζώσιν έν ένί καί μόνφ 
δωματίφ έκάστη. Γέσσαρες οίκίαι κατοικοΰνται 
ύπδ 400 ένοικων, δέκα ύπδ 300, 160 ύπό 200, 
2600 ύπδ 100—200 καί 6000 ύπδ 50—100. 
'Υπάρχει οικία κατοικουμένη ύπδ 1000 ψυχών. 
Τά ενοίκια βλων τών οικιών τοΰ Βερολίνου άνέρ- 
χονται έτησίως εις 176 έκατομμύρια μαρκών, 
ών 5 έκατομμ. άπόλλυνται κατ’ έτος, μενουσών 
τών οικιών κενών. Κατά τά τελευταία δέκα 
έτη ή άξια τών οικιών έν Βερολίνφ ηύξήθη κατά 
70 έκατομμύρια. Κατά τδ αύτδ χρονικόν διά
στημα ό καθαρισμό; τών σαρωμάτων έκόστισε 
420 χιλ. μαρκών, τής χιόνος καί τοΰ πάγου 100 
χιλιάδα;· έκάστη πτώσι; χιόνος κοστίζει εί; τήν 
πόλιν 5000 μάρκας. I ά έξοδα τοΰ καθαρισμού 
και τοΰ καταβρέγματος τή; πόλεως άνέρχονται 
εί; 1 '/> έκατομμύριον. Οί ίπποσιδηρόδρομοι 
μετέφερον κατά τδ τελευταΐον έτος 65 έκατομ
μύρια άνθρώπων, πληρωσάντων έν δλφ 7 έκα
τομμύρια μαρκών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ.

Τρόπος τοΰ προφυλάττειν'τάς σταφυ- 
λας άπδ τής έπιδρομής τών σφηκών. Εί; 
άπόστατιν 5 ή 6 μέτρων άπδ τής κληματαριά; 
φυτεύεις ρίζα; τινάς γλυκάνισου. Αί σφήκες θά 

πετώσιν δλαι προ; τά άνθη τοΰ γλυκάνισου καί 
δέν θά έγγίζωσι τάς σταφυλάς. Απαιτούνται 
τρία ή τέσσαρα έτη μέχρι; ού ή ρίζα τοΰ γλυ
κάνισου γείνη άρκούντω; μεγάλη δπω; προφυλάξη 
τήν κληματαριάν.

Έτέρα μέθοδος, κοινοποιηθεΐσα παρά τίνος 
άμπελοκτήμονος. "Άπδ έτών ήδη πρόφυλάττω 
τάς σταφυλάς μου άπδ τών μυιών καί σφηκών 
χωρίς νά μεταχειρίζωμαι τούς συνήθεις σάκκους. 
Αναρτώ έπί τή; κληματαριά; φιάλας τινά; χω- 
ρητικότητο; άπό 3—600 γραμμαρίων έν αίς 
εύρίσκεται πρόστιχον μέλι άναμεμιγμένον μετά 
υδατο;· διά μέλιτος έπαλείφω καί τά στόμια 
τών φιαλών. Μυΐαι καί σφήκες έλκυόμεναι ύπδ 
τοΰ γλυκέος ποτού εισέρχονται είς τά; φιάλας 
σωρηδόν καί δέν έξέρχονται πλέον. Αί φιάλαι 
άναρτώνται άπδ τών δένδρων καί τών κλημάτων 
διά λεπτών σιδηρών συρμάτων.”

Τρόπο; τοΰ καταστρέφειν τοΰ; σκώ- 
ληκας έν τοΐς ξύλοις τών έπίπλων. Είς 
τά; ύπδ τών σκωλήκων σχηματισθείσα; άπας 
χύνεται διά μέσου μικρά; σύριγγο; διάλυσις έξ 
8 γραμμαρίων ύδροχλωρικοΰ ύοραργύρου καί 
μιά; λίτρα; οινοπνεύματος. — Έτέρα μέθοδος. 
Τά φθαρέντα έπιπλα τίθενται έντδς μικρού δω
ματίου, ού αί θύραι καί τά παράθυρα κλείονται 
ερμητικώς. Εν τφ μέσο» τοΰ δωματίου καίονται 
500 γραμμάρια (ή καί πλέον άναλόγως τοΰ δω
ματίου) θείου. Τδ δωμάτιον τοΰτο μένει κλει
στόν έπί δύο ή τρεις ήμέρας, καί κατά τδ διά
στημά τοΰτο παν τδ ζών έντδς αύτού καταστρέ
φεται ένεκα τών θειωδών άναθυμιάσεων. Ό 
άερισμδς τοΰ δωματίου είναι κατόπιν εύκολώ- 
τατος· άρκεΐ ν’ άνοιξη τις τήν θύραν ή τδ 
παράθυρον.

Αίνιγμα 356.
Μέ τδ πρώτον, φίλε, έχεις 

καί τροφήν καί εύζωίαν,
Άρκεΐ μόνον νά τό έχης 

μέ άρκούσαν άφθονίαν.
Μεταβαίνων δέ είς δάσος 

δένδρων δλων καρποφόρων
Καί τδ δεύτερον συλλέγεις 

πολυκάρπου δένδρου δώρον.
Οΐκαδε έπανακάμπτων 

άν τά δύο μου ένωσης,
Καί τδ πρώτον έπ’ ολίγον

είς το άκρον διόρθωση;
Τή έν όφθαλμοΰ ροπή
Γενομένη έκκοπή.
Έχεις τ’ δλον, είς τδ είδος 

τοΰ δευτέρου μου άνήκον.
Άν τδ αίνιγμα έτέθη 

μετ’ άρκούσης εύκρινείας, 
θά πεισθώ, άν σΰ τδ λύσης 

μετά ίσης εύκολίας.
Ν.

Αίνιγμα 357.
Μέ τδ πρώτον μου άν παίξης, 
Κίνδυνον πολλάκις τρέχεις· 
Μέ τδ άλλο άν έμπλέξης 
Κρίσιμον, αιτίαν έχεις 
1’,ίς άρά; νά έκοαγής- 
Πλήν τδ δλον μου άν τέλος 

Μέ τδ ίσβόλον βέλο: 
Καί μ’ έπιμονήν σέ τρώση, 
Τότε οά θέλεις ιδρώσει, 
Μέχρι; ού άπαλλαγής.

Πρόβλημα 358.
'0 θρόνος δηλοΐ πάντοτε βαρύ λάθος.

Πρόβλημα 360.

Πρόβλημα 359.
Μέλας οίνος έχων ένδοξους πόνους.
Ζητείται ή οιόρθωσις τών τυπογραφικών παρο

ραμάτων έν τοΐς άνω δύο προβλήμααιν.

ο οιοο π π π
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Τά 35 ταΰτα στοιχεία τοϋ αλφαβήτου καταλλήλως 
τοποθετούμενα άποτελοΰσιν άο/αΐον γνωμικόν.

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 351.

Ρ Υ Α Ξ.

Προβλήματος 352. 
Άκου’ εν δνειρον, ψυχή μου 

καί τής ώμορφιάς θεά· 
μοΰ έφαινότουν δπω: ήμουν 

μετ’ έσένα μιά νυχτιά. 
Σ’ ένα ωραίο περιβολάκι 

’περπατούσαμε μαζή· 
δλα έλάμπανε τ’ άστέρια 

καί τά ’κύτταζες έσύ.
Διον. Σολωαοΰ ■ τδ βνειοον.

Προβλήματος 353.
Κτήσον δνομα καλόν ύπέρ πλούτον πολύν.

Προβλήματος 354. 
Δίς έξαμαρτεΐν ούκ άνδρός σοφού.

Προβλήματος 355.
Φοβοΰ τάς διαβολάς κάν ψευδείς δσιν.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΝ.

Κυρίω Α. Μ. έν AonJiwo. '0 Γεώργιος Κοόρτιος, 
ό πρδ μικρού άποθανών καί οΰ τήν εικόνα τό σημε
ρινόν περιέχει τεύχος τοΰ ‘Εσπέρου, ήτο πράγματι 
δ νεώτερος αδελφός τοΰ έν Βερολίνο» όιασήμου αρχαιο
λόγου Έρνέστου Κουρτίου. οστις καί παρευρέθη έν
ταΰθα, είς άκρον τεθλιμμένος, είς τήν κηδείαν ζτοΰ 
αδελφού του. — κ. Κ. Δ. έν Μαχ«εβτρ(«. Τδ ζητη- 
Οέν τεύχος άρ. 99 άπεστάλη ύμΐν έγκαίρως. καί έλπί- 
ζομεν οτι τό έλάβετε άσφαλώς. — κ. Κ. Ρ. είς βιέιυη·»'. 
Επιστολή έλήφθη· εύχαριστοΰμεν διά τό ύποσχεθέν 
άρθρον περί τής έν Άμβέρση έκθέσεως. Τά ποιήματα, 
προσωπικά οντα, δέν θέλουσι δημοσιευθή. — κ. I. Σ. 
είς Σμύρημι. Αί δώδεκα σειραί τών τευχών τοΰ ‘Εσπέ
ρου τοΰ τρ. έτους άπεστάλησαν ήδη είς τόν πρός δν 
δρον. — κ. II. Β. Π. είς KapAtfSnif. Έλάβομεν τήν 
ΰμετέραν έπιστολήν καί εύχαριστοΰμεν έπί τή προ- 
θύμιρ ύμών συστάσει τοΰ ‘Εσπέρου, (,ΐί τέσσαοες 
τόμοι, έπιχρύσως δεδεμένοι, ώς καί τά τεύχη παρεδό- 
θησαν ήδη είς τόν έντολοδόχον ύμών. Τό παρόν τεύ
χος άποστέλλεται ύμΐν είς Κάρλσβαδ, θέλει δέ επίσης 
άποσταλή καί είς Καβάλλαν κατά τό σύνηθες.
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Παρακαλοΰνται οΐ έπιστέλλοντες πρός τόν Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα καΟαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν

έπιστρέφονται.

ΤΟ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΤ.
"Εκαστον τών κομψών τούτων και έπιχρύσων περικαλυμμάτων 

τιμάται μαρκών 5 (ήτοι φράγκων 6.25) και άποστέλλεται ελεύθερον 
ταχυδρομικού τέλους.

Μ. MINGHETTI.
Τά πολιτικά κόμματα και ή τούτων 
έπέμβασις εις τά τής δικαιοσύνης 

καί τής διοικήσεως.

Μετάφρασις έκ τοΰ 'Ιταλικού 
καί εισαγωγή

Γ. Μίκονίου 
ίιίάχτορος τής Νομιχής.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι
W. DRUGULIN 

1885.

Εδρηται παρά τφ τυπογραφείφ 
W. Diidouhn

έν Λειψία , καί τιμάται φράγκων 5.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ
ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

πρός χρήσιν τών περί ταύτην ασχο
λούμενων

ύπδ

Δ. Η. ΟίζοΓομίδου.

Έ ν Λειψία

W. DRUGULIN
1885.

ΑΓΝΗΣ ΣΜΙΘ 
ΒΛΕΜΜΑΤΑ 

ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ·
Τρικυμία έν τώ Άτλαντικφ Ώζεανώ — Πρώται έντυπώσεις έν ’Αθήναις 
— Έν ’Αθήναις — Τό Σούνιον καί ό 'Υμηττός — Ό Μαραθών και 
ή Αίγινα — Ό ισθμός τής Κορίνθου και ή Άκροκόρινθος — Αί Μυκήναι 
καί ή Άργολική πεδιάς — Έν Σπάρτη — Παρά τόν Ταΰγετον — ’Επί 
τής Ίθώμης — Τό Πάσχα έν μονή — ’Από τής μονής είς Κρέκι— Έν 
’Ολυμπία — ’Απ’ ’Ολυμπίας είς Μέγα Σπήλαιον — Εκδρομή είς τήν 
Στύγα — Ελληνική φιλοξενία — Δυσχέρειαι — θύελλα έπί τοΰ Παρ
νασσού — ’Από τοΰ Παρνασσού είς Κέρκυραν — Ή γλώσσα καί ό χα- 
ρακτήρ τών νεωτέρων Ελλήνων — Τρόπος τοΰ περιοδεύειν έν Συρία και 

έν Έλλάδι.
Μετάφρασις I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

UiS* Έπειδή κατά τά πρώτα έτη τινές τών Κυρίων συνδρο
μητών ήμέλησαν νά έμβάσωσι τό τίμημα τών παραγγελθέντων περικαλυμ
μάτων, και ώς έκ τούτου προέζυψεν έπαισθητή ζημία, ή Διεύθυνσις έλαβε 
τό γενικόν μέτρον νά μή άποστέλλη τοΰ λοιπού έπ’ ούδεμία προφάσει 
περικάλυμμα άνευ τής προκαταβολής τοΰ τιμήματος αύτοΰ.

Τό παρόν βιβλίον, έζ 16 τυπογραφικών φύλλων είς σχήμα μεγάλου 8"' 
συγκείμενον, κα'ι· περιέχον πολλάς καλλιτεχνικός εικόνας, και χάρτην τής 
Ελλάδος, έν ’Αγγλία έπί τούτιρ κατασκευασθέντα, έξεδόθη ζομψώς καί 

πολυτελώς δεδεμένον.
Τιμή Φράγκο»' 7.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΥΠΟΙΣ Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ.

ΛΕΞΙΚΟΝ 
ΕΛΛΗΝΟΆΡΑΒΙΚΟΝ

περιέχον τάς κυριωτέρας ζαί χρησιμωτέρας λέξεις καί φράσεις ήρμηνευ- 
μένας άραβιστί δι’ έλληνικών χαρακτήρων καί παράρτημα διαιρούμενον είς 
τρία μέρη· Α'. Περιγραφήν τών έπισημοτέρων πόλεων καί μνημείων τής 
Αίγυπτου- Β'. Τάς εθνικός καί θρησκευτικός έορτάς τών Αιγυπτίων 

Γ". Γά ήθη, έθιμα, δοξασίας καί προλήψεις τών ’Αράβων κτλ.

Συνταχθέν
ύπό

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ I. ΙΙΕΝΤΑΚΗ.

Έκδοθέν άναλώμασι
τοΰ Ελληνικού βιβλιοπωλείου “Φοίνικος”

ΠΕΤΡΟΤ ΣΑΡΑΝΤΗ.

ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑι

1885.
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Διευθυντής καί Εκδότης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. EL8TER-STR. 41.

Χαρτοπωλείου· Β. Σ1ΓΙΣΜ0ΪΝΔ0Γ έν Βερολίνφ, Φραγκοφόρτη καί Λειψία. — Τόποις· Γ. ΔΡ0ΪΓ0ΓΛ1Ν0Γ έν Λειψία.


