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Η ΕΛΠΙΣ.

’Σ τ’ αυτί μας δλο ψιθυρίζεις 
Αγνωστα λόγια, μαγικά,

Καί μέ αύτά μάς νανουρίζεις 
Και δίδεις όνειρα γλυκά.

Εχεις προτέρημα μεγάλο, 
Δώρον αγάπης θεϊκής· 
Πόθος νά τρέφη πόθον άλλο 
Είς τήν ψυχή ποΰ κατοικείς.

Νικάς καί τον ’Αποσπερίτη 
Στά κάλλος ’σάν χαμογελάς, 
Κι’ έχει τό στόμα σου μαγνήτη 
Όταν άρχίσης νά ’μιλάς.

ΠΟΙΑ ΕΙΣΑΙ ΣΥ;
Ύπό Gustavf. Laffon.

Μέσ’ τήν καρδιά του παρακλήσι 
Εχει γιά σένα ό καθείς, 

Καί τής κανδήλας σου νά σβύση 
Ιό φως ποτέ μή φοβηθής.
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Ποια είσαι σΰ ποΰ πάντα τρέχεις 
Εμπρός μας καί δέν σταματάς; 
θεάς βεβαίως ό’ψιν έχεις 
Καί ’σάν θεά, φεύγεις, πετάς.

’Στήν κεφαλή φορείς στεφάνη 
Ποΰ λάμπει κι’ ακτινοβολεί, 
Κι’ δσο οαθΰ σκοτάδι κάνει, 
I όσο αύτό φεγγοβολει.
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"Οσαις φοραΐς κι’ αν άπατήσης
"Ενα πτωχό καί δυστυχή, 
Εύθύς ποΰ τοΰ γλυκομιλήσης 
Τοΰ βαλσαμώνεις τήν ψυχή.

Τή; τύχης τής κατηραμένης 
’Σάν μας πλακώση συμφορά, 
Τρέχεις εύθύς και μας θερμαίνεις 
Μέ τ’ απαλά σου τά φτερά.

Είς δλους θάρρος ή φωνή σου 
Χαρίζει καί ύπομονή, 

"Ωστε ό άνθρωπο; μαζή σου 
Κι’ αύτόν τόν χάρο λησμονή.

Ναί, τόν σκληρόν, λέγω, τόν χάρο 
"Οπου κανένα δέν ψηφα, 
’Ποΰ καταπίνει ’σάν τόν γλάρο 
Καί άκατάπαυστα ρουφά.

Άλλά τό ριζικό μας είνε 
Άν τύχη κάπου νά σταθής, 
Μόλις σοΰ ’πούμε "εδώ μείνε” 
Νά φεύγης πάλιν παρευθύς.

Τό πεπρωμένον αύτό θέλει· 
Σέ κάθε στήθος ’ποΰ πονεΐ 
Νά τρέχης καί νά στάζης μέλι, 

"Ωστε κανείς νά μή φθονή.

Ώ ναί, ποιά είσαι ξεύρω τώρα,
Σέ ενθυμούμαι καθαρά- 
Μέσ’ ’ς τό κουτί της ή Πανδώρα 
Σ’ είχε κλεισμένη μιά φορά.

Σ. τ. Δ. Τό άνω ποίημα τοΰ φιλέλληνας 
Κυρίου Gustave Laffon αίνίττεται τήν ’Ελ
πίδα. Είθε αυτή πραγματοποιηθώ συμφώνως 
πρός πάντα; τούς πόθους ήμών κατά τό σήμερον 
άρχόμενον Νέον Έτος 1886!

Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ
ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΑΜΑΡΑΛ.

(ANDRE D’AMARAL.)

(Έπεισόδιον τής ‘Ιστορίας τής 'Ρόδου.)

Διήγημα πρωτότυπον Μ. Μαλλιαράκη.

(Συνέχεια.)

ΓΓΟ πως διηγείται περί τής εφόδου ταύ
της ό Άχμέτ Χαβούζ, δστις μετά τοΰ 
αύτοΰ ΰφους εξακολουθεί έκτιθέμενος τά 

μετά τήν έφοδον ταύτην στρατιωτικά έργα τών 
νικητών. Άφ’ ού δέ ποιείται μνείαν έξοχου 
μηχανικού προσελθόντος είς τό στρατόπεδον καί
άσπασαμένου τόν Ισλαμισμόν, διηγείται δτι κατά 
τήν 15 Ζιλκαδέ (6 ’Οκτωβρίου) έγένετο νέα 
έκρηξις ύπονόμου τή επιμελεία τοΰ Άγιάζ Πασά.
Μέγα μέρος τοΰ τείχους κατέρρευσεν. Δύο χι

λιάδες νικηταί φέροντες καμπύλα ξίφη όρμώσι 
καί καταλαμβάνουσι τά μεταξύ τής πύλης Δαμ- 
ποάζ καί Άγιου Γεωργίου όχυρώματα έν τή 
γλώσση τής Γερμανίας, καί ύψούσι τήν όθωμα- 
νικήν σημαίαν. ’Εν τφ μεταξύ οί Γενίτζαροι 
ήρξαντο παραπονούμενοι διά τήν μακράν παρά- 
τασιν τής πολιορκίας δυσχερεστέρας καθισταμένης 
ένεκα τοΰ χειμώνος · οί δέ στρατηγοί, ών ή ύπό- 
ληψις ήλαττοΰτο παρά τφ Σουλτάνο», άπεφάσισαν 
νά γίνη γενική έφοδος καθ’ δλων τών προπυρ
γίων. Ούτως ή αριστερά πτέρυξ τοΰ Πίρ 
Μεχμέτ-Πασα ήρξατο τοΰ πυρός κατά τοΰ προ
πυργίου τής Αγγλίας· ό δέ αγάς τών Γενι- 
τζάρων Βελής όρμα μετά τοΰ ύπ’ αύτόν σώματος. 
Τραυματισθείς άρνεΐται νά ύποχωρήση· τό πα
ράδειγμα αύτού εμψυχώνει τούς ανδρείους, οί- 
τινες μάχονται ήρωϊκώς μέχρι τής έσπέρας καί 
τό αίμα αύτών καταπλημμυρεΐ τούς προμαχώνας. 
Οί ’Οθωμανοί άφικνούνται μέχρι τών προμα
χώνων Αγγλίας καί 'Ισπανίας. Οί Αγγλοι 
ιππόται οδηγούμενοι ύπό τοΰ άρχηγοΰ των Ίω- 
άννου Βούρκε καί ύπό τινων Γάλλων καί Γερ
μανών βοηθούμενοι άπωθούσι τούς Τούρκους. 
Κατά τήν μάχην ταύτην έπεσεν ό γενναίος Άγ
γλος ταξίαρχος. Οί Τούρκοι, κατά τόν Άχμέτ 
Χαβούζ, άνεπέτασαν τάς σημαίας των έπί τών 
τειχών. Άλλά πριν ή άνατείλη ή ήμέρα οί 
'Ιππόται άπέκρουσαν τούς πολιορκητάς, έξ ών 
ούχί δλιγώτεροι τών 3000 κατέστησαν άνίκανοι 
πρός μάχην οί'Ιππόται άπώλεσαν έπίσης πολ
λούς άνδρείους συναγωνιστάς.

Γ.

’Οκτώ ήμέραι παρήλθον. Τήν 28 Ζιλκαδέ 
έπανελήφθη ή έφοδος κατά τεσσάρων διαφόρων 
τοΰ τείχους μερών. Κατά, τού προπυργίου τής 
Αγγλίας, ώς τοΰ ασθενέστερου, συγκεντροΰται 
τό πΰρ· ύπήρχον δμως έκεΐ τά τεθωρακισμένα 
τών 'Ιπποτών στήθη υφιστάμενα τάς προσβολάς 
τών πολεμίων. Οί Τούρκοι πίπτοντες πληροΰσι 
τάς τάφρους, όδος δέ αιματηρά άνοίγεται είς 
τά ανεξάντλητα πολιορκητικά στίφη. Αί πεπυ- 
κνωμέναι αύτών τάξεις άραιοΰνται ύπό τοΰ πυρός 
καί τής λόγχης τών 'Ιπποτών καί κλονίζονται. 
Άρχονται ύποχωροΰσαι, όπότε ό αγάς τών Γενι- 
τζάρων όρμα έν τοΐς προμάχοις φέρων άναπε- 
πταμένην σημαίαν, ήν άνυψοΐ έπί τών προμα
χώνων, καί ύπεκκαίει τόν ζήλον τών στρατιωτών 
αύτοΰ. Πάντες άκολουθοΰσι τόν άτίθασσον άρ- 
χηγόν, δστις τραυματισθείς πίπτει. Οί Τούρκοι 
κυλίονται είς τά έμπρός, ώς χείμαρρος, κατά 
τών'Ιπποτών, έχοντες ώς σύνθημα τήν νίκην ή 
τόν θάνατον. Οί'Ιππόται δέχονται τήν σφοδράν 
έκείνην προσβολήν μετά θαυμαστής καρτερίας 
'0 Μέγας Μάγιστρος Βυλιέρ Δελίλ-Άοάμ άφι- 
κνεΐται είς τόν τόπον τοΰ κινδύνου μετά τής 
γενναίας αύτοΰ φρουράς. Ήκολούθουν δέ ο'ι 
αρχιεπίσκοποι, Λατίνος καί "Ελλην, μετά τοΰ 
κλήρου αύτών, πολΐται πάσης τάξεως, παΐδες 
καί γυναίκες, ώπλισμέναι μέ λίθους, μέ ύδωρ 
καί ζέον έλαιον. 'Η πάλη υπήρξε φρικώδης. 
Οί μέν πολιορκηταί έλαυνόμενοι έκ τής δίψης 
τής κατακτήσεως, τής έκδικήσεως καί τών λα
φύρων έπετίθεντο μετά λύσσης, οί δέ πολιορ- 
κούμενοι ήμύνοντο καρτερικώς ύπέρ τής ίδιας 
αύτών ύπάρξεως, τιμής καί έλευθερίας.

ΙΙολλαί γυναίκες ήγωνίσθησαν ήρωϊκώς κατά 
τήν ήμέραν έκείνην· ύπερεΐχε δέ πάσας κατά 
τήν τόλμην ή Έλληνίς ’Αναστασία, ήτις παρά 
τό πλευράν τοΰ συζύγου της μαχομένη ήγωνί- 
ζετο μετ’ άπαραμίλλου καρτερίας. Αίφνης βλέ
πει πίπτοντα παρ’ αύτήν τόν πεφιλημένον σύ
ζυγον· τά τέκνα αύτής θρηνούσι γοερώς τον 
άποθανόντα πατέρα. ‘Η Αναστασία έναγκαλί- 
ζεται τό πτώμα τοΰ συζύγου της· είτα έγεί- 
ρεται ώς Μαινάς σφίγγουσα είς τά; λεύκάς 
αύτής χεΐρας ξίφος αιμοσταγές· οί δφθαλμοί 
αύτής άπαστράπτουσιν έξ οργής κατά τών φο- 
νέων τοΰ πατρός τών τέκνων της, τά όποΐα 
περιπτύσσεται καί άσπάζεται περιπαθώς. Τά 
ταλαίπωρα έκεΐνα παιδία συσπειροΰνται περι- 
δεώς παρά τήν μητέρα των καί δέν θέλουσι 
ν’ άποχωριαθώσι τού μόνου αύτών προστάτου. 
'Η μάχη έμαίνετο φρικωδώς καί ή πόλις έκιν- 
δύνευε νά πέση είς χεΐρας τών έχθρών. Ή 
Αναστασία ΐσταται ωχρά καί άναυδος ώς τό 
άγαλμα τής απελπισίας· άναλογίζεται τήν αιχμα
λωσίαν, είς ήν ήθελεν ύποκύψει αύτή καί τά 
τέκνα της έάν έπέζων μετά τήν αλωσιν τής 
πόλεως · ρίπτει τελευταΐον βλέμμα καί δίδει 
τελευταΐον ασπασμόν είς τόν αίματόφυρτον τοΰ 
συζύγου της νεκρόν, είτα έναγκαλίζεται τά τέκνα 
της καί άσπάζεται αύτά τρυφερώς. 'Η καρδία 
της άγωνια έν μέσφ τών αισθημάτων τής έλευ- 
θερίας, τής τιμής καί τής φιλοστοργίας- κρουνοί 
δακρύων καταβρέχουσι τούς όφθαλμούς της. 
Αίφνης βλέπει κυματίζουσαν τήν οθωμανικήν 
σημαίαν έπί τοΰ προπυργίου τής 'Ισπανίας· 
άσπάζεται καί πάλιν τά τέκνα της καί έμπήγει 
τό ξίφος της είς τά τρυφερά αύτών στήθη- 
είτα όρμα είς τήν μάχην καί άναμιχθεΐσα έν 
τοΐς προμάχοις πίπτει έν μέσω τοΰ σωρού τών 
νεκρών, οΐτινες έπεσαν ύπό τό έκδικητικόν της 
ξίφος.

Μετά έξάωρον φονικήν μάχην οί ‘Ιππόται 
άνακτώσι τό προπύργιον τής 'Ισπανίας καί άπο- 
θώσι τούς έχθρούς έκ τών προμαχώνων τής 
Αγγλίας καί ’Ιταλίας. Κατά τήν αίματηράν 
ταύτην έφοδον οί Τούρκοι άπώλεσαν πλείους 
τών 15,000 στρατιωτών καί αξιωματικών.

ΙΑ'.

Ό Σουλτάν Σουλεϊμάν, ό μεγαλοπρεπής', ό 
καταχτητής τοΰ Βελιγραδιού, ου τίνος αί νικη
φόροι σημαΐαι έκυμάτιζον θριαμβευτικά»; είς τάς 
πεδιάδας τής Ούγγαρίας, έκάθητο κατηφής έν 
τή πολυτελεϊ αύτοΰ σκηνή. ’Εσωτερική άγα- 
νάχτησις άπετυποΰτο έπί τού προσώπου του. 
Έξεκένωσε δέ πάσαν τήν δργήν του κατά τοΰ 
βεζίρου Μουσταφά πασά, βστις προεκάλεσε τήν 
τοσοΰτον οίκτρώς άποτυχοΰσαν έφοδον. Έν τή 
άγανακτήσει σου ό Σουλτάνος διέταξε νά θανα- 
τωθή ό Μουσταφά πασάς, μόλις δέ καί μετά 
βίας έσώθη ούτος διά τής μεσολαβήσεως τοΰ 
βεζίρου Πίρ Μεχμέτ πασά.

Ό Σουλτάνος έστρεφε συνεχώς τό ύπερή- 
φανον αύτοΰ βλέμμα πρός τό περιβάλλον τήν 
πόλιν τών Ιπποτών τείχος, καθ’ ού ούδόλως 
ίσχυσαν μήτε τά φοβερά τηλεβόλα, μήτε αί 
τολμηραΐ έφοδοι τών άπειραρίθμων αύτοΰ στρα
τευμάτων. Έντός τού τείχους τούτου οί άδά- 
μαστοι Ιππόται, έχοντες τά μέλη χαλύβδινα 

ώς τήν περιβάλλουσαν αύτά πανοπλίαν καί τήν 
καρδίαν πλήρη πίστεως καί άνδρίας, έφαίνοντο 
άκαταγώνιστοι. Ό χειμών έπήρχετο έπίκουρος 
τών πολιορκουμένων μετά τών ύετών καί καται
γίδων του, αΐτινες ήπείλουν ού μόνον τά είς τάς 
άλιμένους άκτάς τής 'Ρόδου σταθμεύοντα έχθρικά 
πλοία άλλά καί τούς έν ύπαιθρο» έστρατοπεδευ- 
μένους όπλίτας. Ταΰτα πάντα άναλογιζόμενος 
ό Σουλτάνος άπεφάσισε νά άρη τήν πολιορκίαν 
καί ν’ άναβάλη τήν αλωσιν τής ‘Ρόδου εί; κα- 
ταλληλοτέρους καιρούς· δθεν διέταξε νά γίνωσιν 
αί δέουσαι πρός άπόπλουν προπαρασκευαί, ήρ
ξατο δέ έπιβιβαζόμενον είς τά πλοία μέρος τοΰ 
στρατού. Ένα» δέ ό αύτοκράτωρ τών’Οθωμανών 
διετέλει έν μεγάλη άθυμία βλέπων ματαιούμενα 
τά κατακτητικά αύτού σχέδια, έκομίσθη αυτί» 
έπιστολή έκσφενδονισθεϊσα έκ τοΰ τείχους διά 
βέλους. Ή άνάγνωσις ταύτης έπέχυσε τήν φαι- 
δρότητα είς τό κατηφές τοΰ Σουλτάνου πρόσω- 
πον, καί διαταγαί έδόθησαν παραχρήμα περί 
άναστολής τών προς άπόπλουν προπαρασκευών.

Ούχί όλιγώτερον τοΰ ’Οθωμανού μονάρχου 
έδυσφόρει έντός τοΰ τείχους είς τών άνωτάτων 
τοΰ τάγματος άρχηγών έπί τή άποτυχία τής 
άλώσεως τής πολιορκουμένης πόλεως. Τήν 
ψυχήν αύτοΰ έπλήρου άθυμίας ή γενναία τών 
Ιπποτών άμυνα καί ό θρίαμβος τοΰ Μεγάλου 
Μαγίστρου τού τάγματος. ''Δέν θά είναι λοι
πόν ούτος ό τελευταίος τής 'Ρόδου Μέγας Μά
γιστρος;” έλεγε μετά πικρίας ό Άνδρέα; Δα- 
μαράλ βλέπων τάς έν τφ τουρκική» στρατοπέδφ 
γενομένας προπαρασκευάς τοΰ άπόπλου. Αφού 
έτείχισε τάς φερούσας τάς τροφάς καί τήν πυ
ρίτιδα άποθήκας καθ’ ήν έποχήν καί έν τεμά
χιον άρτου καί είς κόκκος πυρίτιδας ήσαν πο
λύτιμα είς τούς έκ συνεχών καί αδιάλειπτων 
άγώνων καταπεπονημένους καί πανταχόθεν κατά 
τε γήν καί θάλασσαν άποκεκλεισμένους Ίππό- 
τας, κατεγίνετο νά εΰρη μέσον, βπως άνακοινώση 
είς τόν έχθρόν τήν οίκτράν κατάστασιν, ήν ούτος 
προεκάλεσε καί νά τόν έμψυχώση είς τήν έξα- 
κολούθησιν τής πολιορκίας. "Οθεν συνεννοηθείς 
μετά τίνος ’Ιουδαίου ιατρού εύρε τό μέσον τής 
μετά τοΰ έχθρικοΰ στρατοπέδου [συγκοινωνίας. 
'Ο Ιουδαίος προσαρμόσας έπιστολήν είς βέλος 
έρριψεν αύτήν είς τάς προφυλακάς τών πολιορ
κητών. Διά τής έπιστολής ταύτης έξιστορειτο 
ή οίκτρά τών πολιορκουμένων κατάστασις, ή 
σπάνις τών τροφών καί τών πολεμοφοδίων, καί 
ή παρά τφ λαω είσχωρήσασα άποθάρρυνσις έκ 
τών ταλαιπωριών τής πολιορκίας. Τάς αύτάς 
πληροφορίας διεβίβαζεν ό ύπηρέτης τοΰ Δαμαράλ 
συνεννοούμενος μετά τού έχθροΰ. Άλλά καθ’ ήν 
στιγμήν ό προδότης ’Ιουδαίος έρριπτε τό βέλος, 
συνελήφθη καί ήχθη ένώπιον τοΰ Μεγάλου Μα
γίστρου· υποβληθείς είς άνάκρισιν ώμολόγησε 
τό κακούργημά του καί δικασθείς ύπέστη τήν 
ποινήν τού θανάτου. 'Ιερεύς δέ "Ελλην, έφη- 
μέριος παρεκκλησίου τίνος τοΰ τάγματος, κατήγ
γειλε τόν Άνδρέαν Δαμαράλ έπί προδοσία καί 
συνεενοήσει μετά τού έχθροΰ διά τοΰ υπηρέτου 
του Βλασίου Διέζ, δστις συνελήφθη έπ’ αύτο- 
φόρφ συγκοινωνών μετά τών πολεμίων.

(Έπεται τό τέλος.)

Η ΝΗΣΟΣ ΚΥΠΡΟΣ.
Δοκίμιον περί τής φυσικής, έμπορικής, οι

κονομικής καί κοινωνικής άπόψεως 

ύπό
Π. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ.

(Συνέχεια.)

ΤλεεαΝΔΡΟΣ ό Μέγας έγνωμοδότησεν δτι 
& τό τής μεσογείου θαλάσσης κράτος συ- 

νεπήγετο μετά τής νήσου Κύπρου- δταν
κατέσχε τήν μικράν Ασίαν έκάλεσε τήν Κύπρον 
"κλείδα τής Αίγύπτου”, καί μετά μεγαλειτέρου 
έτι λόγου ό Πτολεμαίος, θεωρών έξ Αίγύπτου 
ένόμισε τήν νήσον ταύτην κλείδα τής Φοινίκης· 
διό καί προσέθηκε τήν Κύπρον είς τό κράτος 
του. ("Ορα Άρριανόν Βιβλ. β'. καί Διόδωρον 
Σικ. βιβλ. ιθ'.).

Ή άπόστασις άπό τού άκρωτηρίου Άνδρέα 
μέχρι τοΰ άκρωτηρίου Κλανζίρ είναι περίπου 
75 μιλιά, άλλά το πλησιέστερον μέρος τοΰ πα
ραλίου τής Συρίας, παρά τήν Αντιόχειαν, είναι 
μόνον 60 μιλιά μακράν τού άκρωτηρίου Άνδρέα. 
Ή νήσος κεϊται είς άπόστασιν 230 μιλίων βο- 
ρείως τού στομίου του Νείλου, τού καλούμενου 
Δαμιάτη. Σειρά όρέων διατρέχει τό μήκος τής 
νήσου, διερχομένη μάλλον τό βόρειον ή τό νό
τιον παράλιον. Ία όρη ταΰτα καλούμενα "Ολυμ
πος παρά τών άρχαίων, νΰν δέ Σταυρού βουνόν, 
κεΐνται κατά τινάς πλέον τών δεκακισχιλίων 
ποδών ύπεράνω τής θαλάσσης. Έπί τού ορούς 
τοΰ Σταυρού, 18 μιλιά βορείως τής Λάρνακος, 
ύπάρχει έκκλησία, ήτις λέγεται δτι έθεμελιώθη 
ύπό τής Άγιας Ελένης, τής μητρός τοΰ με
γάλου Κωνσταντίνου. Έπί άλλης κορυφής, 
5 μιλιά μακράν τοΰ Ζερίνι (ή Γχιρνίχ) παρά 
τό βόρειον παράλιον, ύπάρχει μοναστήριον καί 
παλαιόν φρούριον, έξ ού καί λαμπρά θέα. 'Η 
βόρειος κατωφέρεια είναι πληκτική καί τραχεία· 
τό μεσημβρινόν αύτής μέρος έτι μάλλον υπερέ
χει, παρουσιάζον δασώδεις κρημνούς, ποικιλλω- 
μένους ύπό κρημνωδών σωρών τιτανώδους λίθου, 
καί βαθειών γραφικωτάτων κοιλάδων, έν αίς 
φύονται ό νάρκισσος, τό βατράχιον καί ή άνε- 
μώνη. Ή μάλλον έκτεταμένη πεδιάς, καλου- 
μένη Μεσαορία ή Μεσαριά, είναι έν τω νοτιο- 
άνατολικω μέρει τής νήσου καί ποτίζεται ύπό 
τοΰ ,ΙΙεδιαίου ποταμού, δστις είναι ξηρός τό 
θέρος, ώς καί οί άλλοι ποταμοί τής νήσου. 
"Αλλη ισοϋψής έκτασις, ποτιζομένη ύπό τοΰ πο
ταμού Τετίου (Βασιλοποτάμου), έκειτο μεσημ- 
βρινώς τής ρηθείσης, παρά τήν άρχαίαν πόλιν 
τοΰ Κιτίου.

Ή Κύπρος, κατά τόν Ερατοσθένη, πρώτον 
άνεκαλύφθη περί τά 1045 πρ. Χρ. Τοσοΰτον 
τότε έγεμε δένδρων, ώστε δέν ήδύνατο νά καλ
λιεργηθώ, άλλ’ οί Φοίνικες διαλύοντες τόν χαλ
κόν ήραίωσαν μεγάλως τά δάση. '0 Ίώσηπος 
λέγει δτι οί άπόγονοι τοΰ Χετίμ, υίοΰ τοΰ 
Ίανάν, υίοΰ τού Ίάφεθ, ήσαν οί πρώτοι άποι- 

κισταί τής Κύπρου. Κατά τον Ίώσηπον ό Χετίμ, 
βλέπων τόν άδελφόν του θαρσάν έν Κιλικία 
έγκατασταθέντα, δπου φχοδόμησε τήν Ταρσόν, 
κατφκησεν έν τή άπέναντι νήσο» καί έθεμελίωσε 
τήν Χιττίμ ή Χιττιείμ.

'0 Στράβων (περί αιτιών 682) άπαριθμεΐ 
ώς εξής τάς κατά τούς χρόνους αύτοΰ πόλεις 
τής Κύπρου. Πρός άνατολάς τοΰ άκρωτηρίου 
Άκάμαντος ήσαν ή Αρσινόη καί οί Σόλοι, 
μετά λιμένο; κατασκευασθέντος ύπό τού έξ ’Αθη
νών Φαλήρου καί τοΰ Άκάμαντος. Λ ι μεν ία, 
μεσόγειος · πρός άνατολάς δέ τού άκρωτηρίου 
Κρουμύου ή Λάπαθο;, οίκοδομηθεΐσα ύπό 
τών Λακεδαιμονίων. Είτα το Αφροδίσιον 
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καί ή Καρπασία· άνατολικώς ταύτης έχειντο 
όρος καί άκρωτήριον καλούμενα "Ολυμπος, έχων 
ναόν έπ’ αύτοΰ τής Αφροδίτης, είς δν άπηγο- 
ρεύετο ή είσοδος ταΐς γυναιζίν. Έκεΐθεν πρός 
νότον ήτο ή Σαλαμίς, παρά τό στόμιον τοΰ 
ποταμού Ιίεδιαίου, μία τών πρωτίστων τής νή
σου πόλεων. Παρά τά αύτό στόμιον έκειτο καί 
ή Αμμόχωστος, ής τό όνομα διαμένει παρε- 
φθαρμένον μέχρι σήμερον (Φαμαγούστα). ’Εν
τεύθεν μεσημβρινό»; ήτο καί άλλη Αρσινόη 
μετά λιμένος, είτα δέ ή Λεύκολλα (Λαξιά) 
παρα τό άκρωτήριον Πηδάλιον, ύψηλόν όροπέ- 
διον καλούμενον "τό ΰροπέδιον τής Αφροδίτης”. 
Ιϊρός δυσμάς τοΰ Πηδαλίου έκειτο τό Κίτιον 
μετά λιμένος, δστις ήδύνατο νά κλείηται. Τό 
Κίτιον ήτο πόλις μεγάλη, πατρίς δέ Ζήνωνος 
τοΰ Στωϊκοΰ. Πρός δυσμάς τοΰ Κιτίου ή ’Αμα- 
θοΰς, καί μεσογείως ή Παλαία. Περί τό 
άκρωτήριον Κουριάς ήτο ή πόλις Κ ού ριον, οί
κοδομηθεΐσα ύπό τών Άργείων. Ενταύθα τό 
παράλιον, στρεφόμενον βορειο-δυτικώς καί βλέπαν 
πρός τήν 'Ρόδον, περιείχε τάς πόλεις Τρήταν 
(Παραμάλιον) Βοός ούρά (Πυσούρι) καί τήν 
παλαιάν Πάφον (Παλαιόπαφον). Έπί τού 
άκρωτηρίου Ζεφυρίου έκειτο άλλη Αρσινόη 
μετά λιμένος, ναού καί ίεροΰ άλσους, καί ή 
Νέα Πάφος, οίκοδομηθεΐσα ύπό Άγαπήνορος, 
είς άπόστασιν 60 σταδίων άπό τής Παλαιάς 
Πάφου. Τό βόρειό-ανατολικόν μέρος τής νήσου 
έκαλεΐτο ή “ Ακτή τών Ελλήνων”, έκ τής 
παραδόσεως οτι ό Τεΰκρος άπέβη έκεΐ μετά 
τών άποικιστών του. Κλεΐσται τών άνω είρη- 
μένων πόλεων καί άλλαι, ας ό Στράβων παρέ- 
λειπε, πρό πολλοΰ έγένοντο άφανεΐς.

Αί νΰν πόλεις τής Κύπρου είναι αί εξής· 
Λευκωσία, κοινώς καλουμένη Νικωσία, ή 
πρωτεύουσα τής νήσου καί έπί τοΰ μεσαιώνος 
καί έπί Τουρκοκρατίας, κεϊται παρά τήν άρχαίαν 
Λήτραν ή Λεύκολλαν, ή κατ’ άλλους παρά τήν 
άρχαίαν Λήδρον. '0 πληθυσμός αύτής δέν ύπερ- 
βαίνει τάς 16,000. 'Η πόλις κεϊται έν τφ κέν- 
τρφ τής νήσου, είς πεδιάδα περικυκλουμένην 
ύπό όρέων. Ή Λευκωσία ήτο ή κατοικία τών 
βασιλέων τής Κύπρου τής Λουσινιανής δυνα
στείας, καί ήτο τότε πολύ μεγαλειτέρα ή νύν, 
άλλ’ οί Ενετοί κατέστρεψαν μέρος αύτής, ΐνα 
ένισχύσωσι τό έπίλοιπον. Σήμερον έχει περι
φέρειαν τριών μιλίων. Ό ναός τής Άγιας 
Σοφίας, ώραΐον γοτθικόν οικοδόμημα, μετετράπη 
είς όθωμανικόν τέμενος. Καί τά έν αύτή μνη
μεία τών Λουσινιανών είναι ήκρωτηριασμένα. 
'Γπάρχουσιν έκεΐ είσέτι ώραία άγορά, ξένων διά 
περιηγητές, διάφοροι Ελληνικοί έκκλησίαι καί 
τό παλάτιον τοΰ διοικητοΰ, έπί τής πύλης τοΰ 
όποιου είσέτι όράται ό τής Ένετίας λέων λί
θινος. Γά ύπό τών Ενετών άνεγερθέντα τείχη 
τών προμαχώνων είσέτι ύφίστανται. Αί οδοί 
είναι στεναί καί ρυπαραί, καί πολλά τών ώραίων 
άρχαίων μεγάρων είναι κατηρειπωμένα. Τά
πητες, βαμβακερά ύφάσματα καί δέρμα τοΰ μα- 
ρόκκου (μαροκχίνια) είναι τά πρώτιστα βιομη
χανικά προϊόντα, ύπάρχει δέ καί έμπόριόν τι 
άκατεργάστου βάμβακος καί οίνου. '0 "Ελλην 
άρχιεπίσκοπος τής Λευκωσίας είναι ό πνευμα
τικός Αρχηγός άπάσης τής νήσου. 'Η ’Αμμό
χωστος (Φαμαγούστα) έπί τοΰ άνατολικοΰ πα
ραλίου, όλίγα μίλια μεσημβρινώς τής άρχαίας 
Σαλαμινος, ού μικράν τής θέσεως τής άρχαίας 
ϊαμασσοΰ (Άγ. 'Πρακλίτης), πρότερον διάσημος 
διά τά μεταλλεία τοΰ χαλκοΰ, είναι πόλις ήτις 
ίσχυρώς άλλοτε ώχυρώθη ύπό τών Ενετών, 
άλλά νΰν είναι κατηρημωμένη καί κατερειπω- 
μένη. Το Ένετικόν παλάτιον καί πλεΐσται τών 
έκκλησιών είναι έρείπια, καί τά οχυρώματα 
είναι νΰν άσήμαντα. 'Η Λάρναξ, παρά τήν



260 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 113. 1/13 Ίανουαρίου 1886 Άρ. 113. 1/13 Ίανουαρίου 1886.] ΕΣΠΕΡΟΣ. 261

θεσιν τοΰ άρχαίου Κιτίου, παρά τό μεσημβρινόν 
παράλιον καί 24 μίλια μεσημβρινής τής Λευ
κωσίας, είναι εύπορος τόπος, έπειοή έκεΐ κατοι- 
κοΰσιν οί τή; Ευρώπης πρόξενοι και πράκτορες, 
ετι δέ είναι και ή έδρα τοΰ πρωτίστου έμπορίου. 
'0 λιμήν τής Λάρνακος είναι είς τά; Άλυκάς, 
περίπου εν καί ήμισυ μίλιον μακράν αύτής. 
"Ελλην επίσκοπος κατοικεί εις Λάρνακα, καί 
ΰπάρχουσιν είσέτι Καθολικά· τινές εκκλησία·, έν 
τή πόλει ταύτη. Αί οικία·, είναι έξαιρέτως 
ώκοδομημέναι έκ πηλοΰ μετά μιας μόνον ορο
φή;, ένεκα τών σεισμών εί; οΰς ύπόκειται. ί ό 
εσωτερικόν όμως τών οικιών είναι εύμαρές, τά 
χωρίσματα είναι έστρωμένα μετά λευκού μαρ
μάρου, καί σχεδόν πάσα οικία έχει κήπον, δν 
οί Κύπριοι ύπεραγαπώσι. Εξάγει πρό πάντων 
βάμβακα, οίνον, ού ό κάλλιστο; παράγεται παρά 
τήν Αεμησόν, άλα;, σίτον, δπιον, τερέβινθον καί 
καρπού;· πληθυσμός περί τάς 30U0.

Λεμησός. Παρά τήν άρχαίαν Άμάθοΰντα, 
42 μίλια μεσημβρινό — δοτικώς τής Λάρνακος 
είναι ή Λιμησός, ήτις έχει καλόν λιμένα, άλλ’ ή 
πόλις είναι σωρός ερειπίων είς τά πέριξ τής 
χώρας ή άμπελος καί άλλα καρποφόρα δένδρα 
άκμάζουσι, τά κερατιόδενδρα είναι έξαιρέτως 
άφθονα. ΊΙ νέα Πάφος είναι διάσημος είς τήν 
άρχαίαν ποίησιν ώ; ή ευνοούμενη κατοικία τής 
’Αφροδίτης ('Ομήρου’Οδύσσεια Ε.) καί είς τινα 
όπωσοΰν ύστερωτέραν περίοδον ώς ή έδρα ένός 
τών πρωτίστων ναών τής θεά;. Υπό τούς Ρω
μαίους, ή Νέα Ιϊάφος ήτον ή πρώτιστη πόλις 
τοΰ δυτικού διαμερίσματος τής νήσου. Κατε
στράφη ύπό σεισμού έπί τής βασιλείας τοΰ 
Αύγούστου, άλλά ταχέως μετά ταύτα άνωκοδο- 
μήθη. '0 "Αγιος Παύλος ύπήγεν είς Πάφον 
καί έκεΐ έδίδαξε τήν είς Χριστόν πίστιν, είς ήν 
προσήλθε καί ό 'Ρωμαίος ’Ανθύπατος Σέργιος 
Παύλος, ίδών θαύμα, τήν όλοτελή τύφλωσιν 
ψευδοπροφήτου τίνος ’Ιουδαίου, Βαρϊησοΰς κα- 
λουμένου, Έλύμα δέ έπιλεγομένου, δστις έζήτει 
διαστρέψαι τόν άνθύπατον άπό τής πίστεως 
(Πράξ. 15, 1 —12), ήν ό "Αγ. Παύλος έκήρυττε. 
Τό μόνον λείψανον τής Ένετικής δυναστείας 
είναι ή έκκλησία τοΰ Άγ. Γεωργίου, καί δλίγα 
ίχνη νΰν έναπομένουσι τής επακολούθου αύτής 
σημαντικότητος.

Έπί τοΰ βορείου παραλίου είναι ή αρχαία 
Κυρήνεια ή Κερωνία μετά φρουρίου καί μικρού 
λιμένος· ένταύθα γίνεται μικρόντι έμπόριον μετά 
τοΰ άντικρυ παραλίου τής Καραμανίας. Έκτος 
τούτων, ΰπάρχουσιν όλίγα Ελληνικά χωρία καί 
διάφορα μοναστήρια διεσπαρμένα εν τή νήσο», 
έξαιρέτως τοΰ Κόκκου, τοΰ Μαχαιρα, τοΰ 'Αγ. 
Νεοφύτου καί άλλα υποδεέστερα τών άνωθι, τό 
τής Χρυσορρηγατίσσης, τό τής Τρωοδιτίσσης, τό 
τοΰ Άγ. Παντελεήμονος τής Μύρτου, τό τής 
Αχειροποιήτου καί τό τοΰ ΙΙίπη, έν ω νΰν κα
τοικεί ό Αρχιεπίσκοπος καί άλλα πολλά, τά 
όποια διαλυθέντα κατά διαφόρους καιρούς μετε- 
τράπησαν είς ένοριακάς έκκλησία;, οΐα σήμερον 
υπάρχει ή Φανερωμένη καί άλλαι. Έκ τών 
φρουρίων τά μάλλον προσοχής άξια είναι τά 
έξής. Τό Βουφαβέντον καί φρούριον τής βασι- 
λίσσης καλούμενον 2’/2 μίλια περίπου Βόρειο- 
Άνατολικώς κεΐται τής Λευκωσίας καί >/2 άρ- 
κτικώς τής μονής Χρυσσοτόμου. Τό φρούριον 
τούτο άνευ ούδεμία; άμφιβολίας έπί τών Γάλ
λων ηγεμόνων αρκετά ήτον ισχυρόν· άλλ’ έπί 
τών Ενετών φαίνεται κατεστράφη, δτε άπάσα; 
ήθέλησαν νά συγκεντρώσωσι τά; αύτών δυνάμας 
εί; τά παράλια τής νήσου. Διά ν’ άναβή τις 
καί είς τό κύριον αύτού νά φθάση μέρος πρέπει 
διά τε τών χειρών καί ποδών μετά μεγάλης 
προσοχής νά στήριξή εαυτόν, διότι ή άνάβασις 
είναι έπικίνδυνος. Συνίσταται δ’ έκ πολλών 

δωματίων, προμαχώνων, ειρκτών, άποθηκών, 
δεξαμενών. Έκ τούτου άφ’ ένός μέν βλέπομεν 
τά βόρεια τή; νήσου, οίον Λάπηθον, Κυρήνειαν. 
Άλλ’ άδηλον πότε έκτίσθη τοΰτο· φαίνεται 
δμως δτι άπαντα τά φρούρια ταύτα οί "Ελληνες 
ηγεμόνες τής νήσου άνήγειρον τό πρώτον, άλλ’ 
είτα όλίγον κατ’ όλίγον κατεστράφησαν ■ έπί 
τούτων οί Λουσινιανοί τά ήδη σωζόμενα έκτισαν 
φρούρια, καί πρό; προφύλαξιν εαυτών, δτε εί; 
δυσχερεΐ; εύρίσκοντο περιστάσεις, καί διά νά 
διέρχωνται άπαν τό θέρος έν αύτοΐς. Τό όνομα 
φρούριον τής βασιλίσση; φαίνεται μεταγενέστερον 
ή μάλλον τών σημερινών χρόνων, έπειδή οί 
Κύπριοι χωρικοί άπαντα τά μεγάλα σωζόμενα 
ήδη φρούρια ή οικοδομήματα τής ‘Ρήγενας αύτά 
λέγουσιν· ώ; τό Καστρί τής Ί’ήγενας, τά πα
λάτια τής Ί’ήγενας (δηλ. τή; Βασιλίσση;). Τό 
δέ πάντων άξιολογώτερον έν Κύπρο» Γαλλικόν 
φρούριον είναι το τού θεού τού Έρωτος ή τού 
Άγ. Ίλαρίωνος, έν ω μάλιστα οί Λουσινιανοί 
τό θέρος διέτριβον. Άναχωρών τι; έκ τού Φουγκέ, 
έπαύλεω; προς δυσμάς τή; πόλεως Κυρηνείας 
κείμενης, καί όδεύων έπί τών πλευρών τοΰ αύ
τού όρους, μετά τρεις ώρας φθάνει είς τήν 
πρώτην τοΰ Αγίου Ίλαρίωνος πύλην. Εντός 
αύτοΰ τοΰ μεγάλου φρουρίου, τού έκ πολλών 
συνισταμένου περιβόλων καί δωματίων καί μι
κρός εύρίσκεται χριστιανικό; ναός, δστις άλλοτε 
είκονοστάσιον ήτο φαίνεται τοΰ φρουρίου. 'Η 
θέα του έκτείνεται προ; τήν Λαπηθίαν, Βασιλείαν, 
καί εί; πολλά άλλα τή; νήσου μέρη, τήν Κιλι
κίαν τής Άσία; απέναντι έχον.

Τό όνομα τοΰ θεού τού "Ερωτος δεικνύει δτι 
πάλαι ποτέ μνημεΐόν τι έπ’ αύτοΰ Ελληνικόν 
ύπήρχεν, ούτως όνομαζόμενον · άλλά καί τό 
καλλίτερον ήτον απάντων τών έν τοΐς μεσόγειοι; 
τής νήσου φρουρίων ■ έκ δέ τής διαμονής τού 
άγιου Ίλαρίωνος, καί τό αύτοΰ έλαβεν όνομα. 
Ενταύθα ό άνήρ ούτο; πολύν χρόνον διέτριψεν 
ύπέρ τής ψυχικής του σωτηρία; φροντίζων, δπου 
καί άπέθανεν.

Το τή; Καντάρα; φρούριον φαίνεται δτι 
έκτίσθη έπί 'Ελληνικών βάσεων, άλλ’ οΐ πρώτοι 
Λουσινιανοί άνενέωσαν αύτό καί έμεγάλωσαν· 
τήν μεγαλειτέραν δμως έλαβε βελτίωσιν τόν 
δέκατον τέταρτον αιώνα έπί Ιακώβου υιού Ίω
άννου Βζ., άλλά τόν δέκατον πέμπτον αιώνα 
πάλιν οί 'Ενετοί αύτό κατεκρήμνισαν. Δέν είναι 
τόσον οχυρόν καί τούτου ένεκα οί μηχανικοί 
τά ευπρόσβλητα μέρη γνωρίσαντε; έδιπλασίασαν 
τήν ίσχύν τών όχυρωμάτο»ν. Τό πλεΐστον τού
του δΓ ύπονόμων είναι κατηφανιαμένον, ούχ 
ήττον δμως ΰπάρχουσιν έν αύτώ δωμάτια, άπο- 
θήκαι δπλων, δεξαμεναί, καί μικρό; έτι χριστι
ανικός ναός. Παρ’ αύτο καί μονή ομώνυμο;, έν 
ή οί τό φρούριον έπισκεπτόμενοι αναπαύονται.

( Επεται συνέχεια.)

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

Ύπό Μ. Γ. Λ.

(Μετά πέντε εικόνων καί ένό; χάρτου.)

Έν τφ προτελευταίφ ήμών τεόχει, όημοσιεύσαντε; 
μίαν τών εικόνων τής γραφικωτάτης ταύτης σιδηρο
δρομικής γραμμής, ΰπεσχέΟημεν νά δημοσιεύσωμεν καί 
έκθεσιν περί τοϋ σπουδαίου τούτου διά την φίλην ήμών 
πατρίδα έργου. Έν τώ σημερινφ λοιπόν τεύχει άρχό- 
μεθα τή; έκθέσεως ταύτης, ήτις βασίζεται έπί θετικών 
π/.ηροφοριών ·

'Η κατασκευή τών σιδηροδρόμων ΙΙειραιώς- 
Άθηνών-Πελοποννήσου παρεχωρήθη τή Γενική 

Πιστωτική Τραπέζη τή; Ελλάδος, έπί χορηγία 
δραχμών είκοσι χιλιάδων κατά χιλιόμετρον, διά 
τών άπό 19 ’Απριλίου καί 7 Ιουλίου 1882 συμ
βάσεων, συνομολογηθεισών μεταξύ τοΰ Κυρίου 
Χαριλάου Τρικούπη, υπουργού τών Εσωτερικών, 
ένεργοΰντο; έπ’ δνόματι τή; Έπικοατείας, καί 
τού Κυρίου Ίωάννου Δούμα, διευθυντοΰ τής 
Γενική; Πιστωτικής Τραπέξης τής Ελλάδος, 
καί κυρωθεισών διά τοΰ ΑΜΣΤ Νόμου τής 
22 Ιουνίου τοΰ 18S2.

Κατά τήν προσηρτημένην ταΐς άνωτέρω συμ- 
βάσεσι συγγραφήν τών ύποχρεώσεων, ή γραμμή 
τοΰ Σιδηροδρόμου έστίν έπί τοΰ παρόντος άπλή, 
τό δέ πλάτος τού δρόμου άπό εσωτερικού εί; 
έσωτερικόν χείλος τών σιδηρών ράβδων έν μέ
τρον· έν τούτοι; διά τήν έγκατάστασιν τής 
γραμμής προσεκτήθησαν γήπεδα διά γραμμήν 
εύρεΐαν καί διπλήν, καί τίθενται καί οί αναγ
καίοι παρακαμπτήριοι σταθμοί, είς τρόπον ώστε 
νά δύναται ή Εταιρία νά συστήση καί τήν δευ- 
τέραν γραμμήν (ύπόχρεω; ούσα είς τούτο), άμα 
ώ; ή ακαθάριστος πρόσοδο; τή; ήδη συστηθείαης 
άνέλθη είς τριάκοντα χιλιάδα; δραχμών κατά 
χιλιόμετρον καί κατ’ έτος.

Τό πλάτος τών έρεισμάτων δέν δύναται νά 
ή ήσσον τών 0,80 μ. τό δέ ύπόστρωμα των 
0,30 μ. Τά εύθύγραμμα μέρη συνάπτονται πρός 
άλληλα διά καμπύλών, ών ή άκτίς δέν δύναται 
νά ή έλάσσων τών 110 μέτρων, μεταξύ δέ δύο 
καμπύλών νευουσών άντιθέτω; δέον νά παρεν- 
τίθηται μέρος εύθύ τούλάχιστον 60 μέτρων. Τό 
μέγιστον τής κλίσεως τών άνωφερειών καί κα- 
τωφερειών ορίζεται είς 0,025 μ. άνά μέτρον 
μήκους. Μέρος όριζόντιον εκατόν μέτρων τού
λάχιστον παρεντίθεται μεταξύ δύο ισχυρών συν
ακολούθων κλίσεων, οσάκις αί κλίσεις αύται 
διαδέχονται άλλήλα; άντιθέτω; καί τά υδατα 
αύτών χύνονται εί; το αύτο σημεΐον.

Αί σιδηραΐ ράβδοι ή τροχιαί (rails) μήκους 
8 μέτρων είσίν έκ χάλυβος τοΰ Bessemer, έλ- 
κουσαι βάρος 20,08 χιλιογράμμων κατά παν 
τρέχον μέτρον, συνδέονται δέ πρό; άλλήλα; διά 
πλακών (eclisses) χυτοχαλυβδίνων βάρους 4,82 
χιλιογράμμων κατά ζεύγος · όπου δέ αί κλίσεις 
τής γραμμής ύπερβαίνουσι τά 18 έπί τοΐς χί
λιοι;, αί πλάκες αύται είναι γωνιώδεις ζυγί- 
ζουσαι 7,05 χιλιόγραμμα κατά ζεύγος· στερε- 
οΰνται δέ δΓ ειδικών ήλων έπί τών δρύινων 
στρωτήρων, όπως προφυλάττωσι τά; τροχιάς 
τής δλισθήσεω; έπί τών στρωτήρων ένεκα τής 
μεγάλης κλίσεως.

Οί στρωτήρες (traverses) είσίν έκ δρυός 
μήκους 1,80 μ. Έκάστη τροχιά μήκους 8 μέ
τρων προσηλώθη έπί ένδεκα στρωτήρων.

Έφ’ όλου τοΰ σιδηροδρομικού συμπλέγματος 
ίδρυθήσεται ιδία τηλεγραφική γραμμή πρό; απο
κλειστικήν χρήσιν τή; ύπηρεσία; τοΰ σίδηρο

ι δρόμου, καθιστάμενου τηλεγραφικού γραφείου 
I είς έκαστον Α'. καί Β'. τάξεω; σταθμόν.

Αί γέφυραι είσί λίθινοι καί σιδηραΐ, τό δέ 
ι πλάτος αύτών δέν δύναται νά η έλάσσον τών 

2,60 μ. άπό Οωρακείου είς θωρακεΐον. Τό ύπό 
τήν κλείδα ύψος τών συριγγών καί τών ύπό 

!. τά; όδού; γεφυρών δέον νά ή τούλάχιστον 
5 μέτρων.

'Υπό τοιούτου; δρου; ήρξατο κατασκευαζό- 
μενος ό Σιδηρόδρομο; Ιίειραιώς-Άθηνών-Πελο- 
ποννήσου ύπό δύο έργολάβων Εταιριών, τών 
Δημοσίων καί Δημοτικών Εργων, καί τού Αε
ριόφωτος Πειραιώς, είς ά; άνέθηκεν ή άνάδοχος 
Γενική Πιστωτική Τράπεζα τήν ολικήν κατ’ απο
κοπήν κατασκευήν τοΰ δλου σιδηροδρομικού συμ
πλέγματος δΓ έπισήμου συμβολαίου.

Ιό σύμπλεγμα τών σιδηροδρόμων Πειραιώς- 
Άθηνών-Πελοποννήσου, μήκους έν δλω 400

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΤΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΛΟΤΤΟΝΝΗΣΟΥ.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
’Εκ φωτογραφίας Π. Μωραΐτου.
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περίπου χιλιομέτρων, διήρηται είς τά έξής πέντε 
τμήματα·

Α'. ’Από Πειραιώς δι’ ’Αθηνών είς Κόρινθον.
Β'. Άπο Κορίνθου δι’ ’Άργους είς Ναύπλιον 

καί Μύλους.
I . Άπό Κορίνθου είς Αίγιον.
Δ'. Άπό Αίγιου είς Πάτρας, καί
17. Άπό ΙΙατρών είς Κατάκωλον Πύργου.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

Τό πρώτον τμήμα τοΰ σιδηροδρόμου κατα- 
σκευασθέν ήδη, παρεδόθη ολόκληρον είς τήν τοΰ 
κοινού χρήσιν, λειτουργούν άπό τοΰ παρελθόντος 
Απριλίου κανονικώς. Δύο αμαξοστοιχία'. έπί 
τοΰ παρόντος άναχωροΰσι καθ’ έκάστην τακτικώς 
έκ Πειραιώς τήν 7,05 π. μ. καί 4,20 μ. μ. 
ώραν καί έξ Αθηνών τήν 7,34 π. μ. και 4,49 
μ. μ. φθάνουσαι είς Κόρινθον τήν 11,06 π. μ. 
καί 8.21 μ. μ. ώραν, καί ετεραι δύο άναχω- 
ροΰσιν έκ Κορίνθου τήν 8 π. μ. καί 5 μ. μ. 
ώραν φθάνουσαι είς Αθήνας τήν 11,20 π. μ. 
καί 8,31 μ. μ. ώραν, καί είς Πειραιά τήν 
11,47 π. μ. καί 8,59 μ. μ. Πλήν τούτων δέ 
έτέρα αμαξοστοιχία αναχωρεί καθ’ έκάστην έκ 
Μεγάρων τήν 5,41 τής πρωίας ώραν, φθάνουσα 
είς Αθήνας τήν 7,33 π. μ. καί είς Πειραιά τήν 
7,55. Αί άμαξοστοιχίαι αύται διασταυροΰνται 
ή μέν πρωινή έκ Πειραιώς μετά τής έκ Με
γάρων είς ’Αθήνας, μετά δέ τής έκ Κορίνθου 
εις Μέγαρα, ή δέ εσπερινή είς .Μέγαρα.

Πλήν τών τακτικών τούτων αμαξοστοιχιών 
άναχωροΰσιν έκ Κορίνθου καί έκτακτοι αμαξο
στοιχία'. είς περίπτωσιν καθυστερήσεως τών ατμό
πλοιων τοΰ Κορινθιακού Κόλπου. Καθ’ έκάστην 
δέ Τρίτην αναχωρεί έξ’Αθηνών τακτικώς έτέρα 
αμαξοστοιχία τήν 1 μ. μ. ώραν μεταφέρουσα 
τους είς Κόρινθον έπιβιβασθησομένους έπιβάτας 
τής Πανελληνίου Άτμοπλοΐας διά τόν Κοριν
θιακόν κόλπον.

Ή Εταιρία τών σιδηροδρόμων Πελοποννήσου 
συνεβλήθη μέχρι τοΰδε μετά τής Πανελληνίου 
Άτμοπλοΐας διά τήν μεταφοράν τών διαπλεόν- 
των τόν Κορινθιακόν κόλπον έπιβατών, έκ Πει
ραιώς καί Αθηνών είς Κόρινθον καί τάνάπαλιν, 
ένεργουμένην καθ έκάστην Κυριακήν, Τρίτην, 
ΙΙέμπην καί Σάββατον. Έλπίζεται δέ συντόμως 
νά συμβληθώσι καί αί άλλαι δύο Έλληνικαί 
άτμοπλοϊκαί Έταιρίαι, ή τε 'Ελληνική Ατμό
πλοια Σύρου καί ή τοΰ κ. Δ. Γουδή.

'0 παρατεθειμένος χάρτης δεικνύει τήν δλην 
γραμμήν, αί δέ πέντε εικόνες διαφόρους θέ
σεις τοΰ πρώτου τμήματος, τοΰ παραδοθέντος 
ήδη είς τήν κοινήν χρήσιν.

'Π είκών 1 παριστα τήν παρά τήν στάσιν Μύ
λων κατα τό 12 περίπου χιλιόμετρου σι
δηράν έπί τοΰ Κηφισσού γέφυραν ανοί
γματος 27 μέτρων, τοποθετημένην πλαγίως.

'Π είκών 2 θέσιν τινά κατά τήν πρός τό θριά- 
σιον πεδίου κατάβασιν τοΰ Πάρνηθος (περί 
τό χιλιόμ. 23). "Εμπροσθεν φαίνεται φυ- 
λακεΐον τής γραμμής, είς τό βάθος ή μικρά 
λίμνη Κουμουνδούρου, καί άπώτερον ή νή
σος Σαλαμίς.

'Η είκών 3, θέσιν μεταξύ Έλευσΐνος καί Με
γάρων περί τό χιλιόμ. 42. "Εμπροσθεν 
φαίνονται έρείπια αρχαίων οικιακών.

Π είκών 4, θέσιν κατά τόν "Αγιον Νικόλαον 
(μεταξύ Έλευσΐνος καί Μεγάρων) κατά τό 
44 χιλιόμετρον.

'Π έν σελίδι 261 είκών παριστα τήν παρά 
τήν Κακήν Σκάλαν γέφυραν, χιλιόμ. 63,14, 
άνοίγματος 50 μέτρων, φωτογραφηθεΐσαν έκ 
τής θαλάσσης.

( Επεται συνέχεια.)

ΠΟΙΗΣΙΣ.

Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ.

Ύπό Κλέωνος ‘Ραγκαβή.

Are irap^vof iftSebs re ϊταρ^/ros 
rjiSeos daptierop άλλ^λούν. 

Όμηρον Ίλ. X. 128.

Συνηντήθημεν, φιλτάτη, καθ’ ήν ώραν έμειδία 
εί; άνέφελον αιθέρα ή νεότη; ιλαρά, 

πρό ήμών εύρΰς όρίζων, πέριξ διανθή πεδία 
καί είς τδμιχα τό άστραπταν ή ανύποπτο; χαρά'

♦
ΙΙλανηθει; είς ξένα; χώρας, σχετισθει; πρό; ομηλίκους, 

παρευρέθην είς θαλίας τών εταίρων θυμειίεΐς.
τοΰ Φαλέρνου ή φιάλη φιλικού; συνήνου κρίκους, 

και ό ψίθυρος άντήχει τών έρώτων ό ήού;.

Ίύκρυπτόμεθα πολλάκις εί; αίθουσας καταχρύσους, 
έσελάγιζον οί λύχνοι ώς ύστερες φωταυγεΐς, 

καί κατώπτριζον τά πλήθη τών κρυστάλλων νέους Κροί- 
σους. 

οϋ; άνεύρισκε πενέστας ή στυγνότης τής αυγή;.

"II, φαιδροί άγρόται πάλιν, εί; συστάδας βαθυκίμους 
έςηπλούμεθα έφ’ ώρας, όπου ρΰας άργυροϋ;, 

έρωτύλαι άηδόνες έξωρά'ίζον τούς κώμους, 
καί τά ρόδα εί; θυσάνου; συνεπλέκομεν χλωρούς.

♦
Ιίρος τά κρέμβαλα σκιρτώσαι αί δρυάδε; οΰτω πάλαι 

τοΰ; Σατύρους έπροκάλουν εί; τοϋ δάσους τού; μυχούς, 
άνευ πέπλων αί άφρώδει; έκυμάτιζον άγκάλαι, 

καί ό θροϋς φαιδρών γελώτων έβαυκάλει τάς ήχους.
*

Ιίόσα; εΐδον τότε κόρα; διανθούσα; μόλις, οΐμοι, 
πόσων φέρω τήν εικόνα εί; τό στήθος τό θερμόν!

ΑΟτη κόσμους ιδεώδεις άκαθέκτω; έπεθύμει, 
ώ; ιέρεια ή άλλη παρ’ άμόλυντον βωμόν.ί·

I ού; πλοκάμου; είχεν αΰτη ώ; ακτίνα; τοϋ Μαίου, 
πυραυγεϊ; καί λείου; άλλη ώ; τοϋ κόρακα; πτερόν,

τόμμα ταύτη; ήμιλλάτο πρό; τά χρώματα τοϋ ίου, 
τής έτέρα; εί; σπινθήρων διελύετο σωρόν.

Οιδαλέου αυτή στόμα διανοίγουσα ήρέμα, 
έμειδία ώ; τό βρέφο; εί; τού; κόλπους τιθηνοϋ, 

τολμηρόν ή άλλη πέριξ έξηκόντιζε τό βλέμμα, 
δπου πνεύματος έκλάμψει; ύνεφλέγοντο καί νοϋ.

♦
Τέλος ήλθεν ή ημέρα, ήν καθώρισεν ή μοίρα, 

καί σέ είδον έν τφ μέσφ τή; χορεία; τή; γοργής —
II ρό; τού; γέλωτα; συνήνου τήν φαίδραν μολπήν ή λύρα, 

καί ή Κύπρι; έξεκένου τούς κρατήρα; τή; στοργή;.
♦’

Μόνη σΰ ωχρά ώς κρίνον, έν γωνίφ καθημένη, 
έθεώρει; μετ’ όδόνη; τήν χαρμόσυνου σκηνήν, 

καί ώσεί έξ άλλου άστρου εί; τόν κόσμον έρριμμένη, 
κρύφα έτεγγε; θρηνούσα παρειάν έρατεινήν.

♦
Σ’ έπλησίασακαί εΐπον — “Ή σταγων τή; θεία; δρόσου 

τί ζητεί είς ίλυώδη τών παθών ώκεανόν;
Έκ τών ήλυσίων σέλα; ή άκτί; τοϋ βλέμματός σου 

πώ; φωτίζει τόν κευθμώνα τών δακρύων καί δεινών; 

‘Ως αγγέλου αίγλη στέμμα σέ κοσμεί χρυσών βοστρύχων 
αφανές τό σκήπτρου φέρει; τή; υπάτης καλλονή;, 

τό λευκόν σου στήθος δάπτει κόσμος πόθων ενδομύχων, 
καί ψυχής αγνής καθρέπτη; ή μορφή ή εύγενή;.

♦
Μετ' έμοϋ έλθέ, ώ φίλη. Εί; τού; κόλπου; τούτου; 

πάσαν
την άκμαίαν θάλπω φλόγα τή; πυρώδους 'Αττικής- 

τό ήφαίστειον μυκάται τάς ά/.ύσεις διασπάσαν,
καί ό έρως έκ τή; τέφρα; άναθρώσκει ό γλυκύς.

4»
Τήν χρα’ήν έκείνην χώραν έχω, φίλη μου, πατρίδα, 

ήν παρήγαγεν ό ΙΙλάστη; μειδιάσας προσηνώ;.
ήν άνέδειξε τή; δλης ΰφηλίου κατακλείδα, 

καί περιπαθή; θεαται ό γελόεις ουρανό;.

Έκ τοΰ στίλβοντο; Αιγαίου ή Άστάρτη έγεννήθη, 
όπου φδουσι λιγέω; τών Σειρήνων οί χοροί.

άβρομάστων Νηρηίδων τά σφριγώντα πέριξ πλήθη 
το οιώκον τών Τριτώνων σαϋλον γένος θεωρεί.

Γαλακτώδεις Όρεαδες διαυγείς οίκοϋσι κρήνας, 
και τρυφώσιν εί; τά; λόχμας τοϋ εΰχλόου Παρνασσού.

τά; ώλένα; φιλαρέσκως συγκρατεΐ τά; μαρμαρίνα; 
μύρτων σύμπλεγμα εύώδες καί μυρσίνη; καί κισσού.

4·
Τών Χαρίτων ή χορεία τού ιμέρου έν τή πλάσει 

τήν ανέκφραστου μαγείαν διασπείρει αφειδώς, 
καί ό παΐς τή; ’Αφροδίτη; ουρανού καί γή; άνάσσει.

Δός τήν χεϊρά σου, φιλτάτη- τά δροσώδη χείλη δός.
4·

Τήν αγάπην ώς θρησκείαν θεωρούμεν έν Έλλάδι, 
σοί ομνύω φίλτρου οΐον σοί ανήκει έκ θεών, 

ώσανά πιστής λατρείας ή καρδία μου σοί άδει, 
καί βωμόν ήδυπαθείας σοί έγείρει αγλαόν. —”

♦
Ώς ήώς τού Απριλίου έλαφρώ; έρυθριώσα,

— “ Η άπάντησί; μου, είπεν, εις αθώο; ασπασμό;. 
Βάλλει εύγλωττου τό στήθος άν έσίγησεν ή γλώσσα- 

"Εστω οΰτό; μοι ό πρώτος καί ό έσχατος δεσμός.” —

'Ως αί πέλειαι τό έαρ εί; τά βάθη τών δρομώνων 
έκ τών κλάδων έξαρτώσι φωλεάν έρωτικήν, 

καί ήμεϊ; κουβέντες ουτω πέραν τύρβης καί χειμώνων 
μετετρέψαμεν τήν πλάσιν εί; Έδέμ αρκαδικήν.

♦
Ίριώδει; χρυσαλίδες αί στιγμαί, γοργώς πετώσαι, 

έγκατέλειπον παιπάλην άναμνήσεων χρυσών,
καί τά πάντα διά πέπλου λάβρου πάθους παριστώσαι. 

είς τό άλεισόν μου νέκταρ συνεκίρνων περισσόν.

♦
Μύστις ήν τή; Μελπομένης. ΙΙώς τοΰ πλήθους τά; 

καρδία; 
συμπαρέσυρεν έξάλλους πρό; αστέρα; φαεινούς!

ΓΙώ; έσφάδαζον οπότε, παιδοκτόνος, τής Μηδεία; 
τού; θεού; έπεκ,αλεΐτο άντιλήπτορας δεινούς!

♦
II οπότε θηριώδη; έκ ζήλειας ό Όθέλλο; 

τήν άθώαν Δυσδαιμόναν άναιρέϊ δι’ άσπασμιδν. 
καί τό φσμα τή; ιτέας, θλιβερόν τοΰ τάφου μέλος, 

συνενοΰται άπαισίω; πρό; τόν έσχατον σπασμόν.

*
II οπότε συνταράσσει τά; ήχοΰς τή; Έλσινόρης 
τή; δειλαίας Όφελεία; ή άλλόφρων οίμωγή, 

καί τό μνήμα ό ‘Αμλέτο; παραιτών τής νέας κόρης 
του πατρός τοΰ; έστεμμένους δολοφόνου; κρεουργεϊ.

Βοϊαι τότε συγκινήσεις, πώς τό πλήθος άπαν τρέμον 
έπεκρότει έν έκστάσει τήν μεγάλην τραγφδόν!

ΙΙώς συλών έγώ τους κήπους, κόσμον δλον ίανθέμων, 
έξεκένουν πρό τών φίλων τή; λατρεία; μου ποδών!

Άλλ' ό χρόνος, 'φεΰ, άπαύστω; πάντα φθείρει καί μα
ραίνει, 

καί τών ρόδων αί άλύσει; έπ’ όλίγον ευθαλείς, 
φειδωλώς τό θειον μάννα τοΐς θνητοΐς ή μοίρα βαίνει 

καί τής δύης ό χειμάρρους καταφέρεται πολύς.

♦

Πλησιάσασα ΰπούλως, ώ; ό θήρ ό άδηφάγος, 
ή σκληρά επέστη ώρα, ήν έπένθουν άπωθών

Έμακρύνθη μειδιώσα... Βλέμμα εν μακράν καί πάγος 
έπεκάΧυψε μακραίων τό θυμ,ήρε; παρελθόν.

ί
Υλη, ύλη, κοϋφον οναρ! Είς μεσάζει μόλι; τοίχος 

καί τό βλέμμα σου νεκροΰται, ή ανίσχυρος άφή. 
μακρυνόμεθα έν βήμα... καί ΰπνώττομεν ήσύχω; 

ένώ θνήσκουσι πλησίον ίσως όντα τιμαλφή.
*

Πώς άσπλάγχνω; βίον δλον άπαλείφει ώρα μία, 
πώ; παρέρχονται τά έτη μετά τούτο μελανά, 

πώ; έκσπά ό κλύδων αίφνης, καί ή πρώτη νηνεμία 
έπαυξάνει έτι μάλλον τοϋ παρόντος τά δεινά.

*
Έπλανήθην είς θαλάσσας, είς ερήμου; άνημέρους, 

άλλ' είσέτι μέ σπαράσσει ό θρηνώδη; χωρισμός, 
καί πενθώ θραυσθέντα; ήδη τοΰ; δεσμούς τού; έφη- 

μέρους, 
ο'υ; εί; χάλυβα σκληρύνει τών δακρύων δ νασμός.

Καί πενθώ, ένώ τί πράττει;, σύ 'τών πρώτων χρόνων

Τί διέδωκεν ή φήμη καί μακρόθεν θαυμαστόν: 
Μεγιστάν έκ τών έξοχων, ον ή γήρύς σου έκήλει, 

σοί έδώρησε τό στέμμα τής Δουκίσση; τό κλειστόν.

Καί ιδού εί; ανακτόρων ήδη λάμπει; όμηγύρεις, 
φωταυγή; έξ άδαμάντων, έξαοέλφη ανασσών, 

καί τά ίχνη έτι φέρον τών χειλέων μου έγείρει; 
θάλλον μέτωπον έν μέσω επισήμων αιθουσών.

4*
Σέ λυπούμαι! Ξένη δλως ή απέριττο; παιδίσκη 

εί; τόν κόσμον όπου πάντα σεαηπότα καί ψευδή.
Εί; θερμώνα; τών όρέων τό εύώδες άνθος θνήσκει, 

καί ώ; σκώληξ ΰποσκάπτει ή έπίπλαστος χλιδή.
$

Σέ λυπούμαι! Μειδιώσιν αί κοιλάδες έν γαλήνη, 
άλλ' ή θύελλα μαστίζει τάς άγρια; κορυφά;.

’ Ενθυμείσαι καν, είπέ μοι, ένθυμεϊσαι, καί καλλύνει 
άναπόλησι; ήδεϊα τάς παρούσα; σου τρυφάς;

Έπανήλθον μετά χρόνου; εί; τά μέρη τά συνήθη, 
τή; αρχαία; εύφροσΰνης έπανεύρον τήν σποδόν. 

Αμετάβλητα τά πάντα- μόλι; θρύπτονται οί λίθοι, 
έν ω φθίνουσι τά φύλα τών θνητών άστραπηοόν.

♦
Άλλ’ έξαίφνης, οϊα θέα! Χρυσοπάρυφοι οίκέται 

πρό τεθρίππου άλαζώνος προελαύνουσι γοργώς, 
καί λεπτά τριχάπτων πλήθη, μόλι; κρΰπτουσιν, ίδέτε, 

ΰδαρών σαπφείρων ζεύγος, φωσφορούν επαγωγώς.
*

Ήν ή Δούκισσα, σΰ ήσο, ή άγάπη μου ή πρώτη. 
Μέ ήτένισα; ... ίν βλέμμα διημείψαμεν ταχύ, 

καί παρήλθε; ένερόχρω;... άλλ’ έπείσθην ήδη δτι 
ώ; έγό> πενθεί; άκόμη τόν καιρόν τόν εύτυχή!

ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΑΡΩΜΑΤΩΝ.

Α αρώματα άποτελοΰβι σήμερον εμπό
ρευμα έκτεταμένου κα’ι Απειροπληθή εί
ναι τά είδη, τά κατασχεοαζόμενα προς

τέρψιν τής δσφρήσεως τοΰ ανθρώπου. Κατά 
τήν αρχαιότητα άλλως είχε το πράγμα· οΰχϊ 
ότι οι αρχαίοι δεν ήγάπων τά αρώματα, καί 
μάλιστα οί κάτοικοι μεσημβρινών καί πεπολι- 
τισμένων χωρών, άλλά τά είδη τών αρωμάτων 
ήσαν ολίγα, καί ή τιμή τών όλίγων τούτων 
ήτο τοσοΰτον ύψηλή, ώστε μόνον είς τούς ευ- 
ποροΰντας έπετρέπετο ή χρήσις αύτών.

Τά δύο αρχαιότατα είδη τών αρωμάτων 
είναι ήμΐν ήδη γνωστά έκ τής Αγίας Γραφής-

είναι ταύτα τδ λιβανωτόν καί ή μόρρα (ή 
σμύρνα). Τδ δένδρον, τδ παράγον τδ εύώδες 
λιβανωτόν, δεν ήτο παραδόξως πως γνωστόν 
κατά τον μεσαιώνα έν Εύρώπή. Καί δμως τό 
λιβανωτόν άπετέλει εί; τούς Φοίνικας καί τούς 
Αιγυπτίους πολύτιμον είδος έμπορεύματος, μετα- 
φερομένου έξ Αραβίας. Διηγείται ό Πλούταρ
χος, ότι ό μέγας Αλέξανδρος μετά τήν άλωσιν 
τής Γάζης άπέστειλεν εις Μακεδονίαν λιβανωτόν 
αξίας 500 ταλάντων (τό τάλαντων 6 χιλ. δρα
χμών) καί μύρραν αξίας 100 ταλ. Κατά τόν 
Ηρόδοτον οι Άραβες έπλήρονον έτήσιον φόρου 
100 ταλάντων είς λιβανωτόν πρός τόν Δαρεΐον. 
Άλλά καί παρά τοΐς "Ελλησι τό λιβανωτόν ήτο 
είς μεγάλην ύπόληψιν καί μάλιστα διά τήν έν 
τοΐς ναοΐς χρήσιν. Κατά τούς χρόνους έτι Κων
σταντίνου τοΰ μεγάλου τό άρωμα τούτο ήτο 
τόσον πολύτιμον, ώστε συγκαταλέγεται μεταξύ 
τών δώρων, άπερ ό εύσεβής έκεϊνος αύτοκράτωρ 
προσέφερε τή έκκλησία. Σήμερον δμως ή τιμή 
τοΰ λιβανωτού έςέπεσε πολύ, διότι ή εύώδης 
αύτη ρητίνη παράγεται άφθονος καί μεταφέρεται 
είτε έξ Αραβίας είτε καί έκ τών ανατολικών 
’Ινδιών εις τήν Εύρώπην, ούδέ θεωρείται τί 
έκτακτον ή καί αδύνατον ή άπόκτησις αύτοΰ. 
Έν έτει 1872 έφορτώθησαν έν Βομβάη μόνον 
25 χιλ. στατήρων λιβανωτού ώς έμπόρευμα.

Ό,τι είπομεν περί λιβανωτού ισχύει καί περί 
τής μύρρας ή σμύρνης, ρητίνης καί ταύτης 
έκρεούσης έκ δένδρου ή βάτου, άνακαλυφθέντος 
έν Αραβία καί Αιθιοπία έν έτει 1829 ύπό τίνος 
βοτανικού περιηγουμένου τάς χώρας έκείνας. 
Είς τούς έγχωρίους ήτο ανέκαθεν γνωστόν, άλλά 
πρός αποφυγήν εύρυτέρας διαδόσεως, δπως μή 
έκπέση ή τιμή αύτής, έτηρεΐτο τό παράγον αύ
τήν δένδρον μυστικόν. Κατά τήν άρχαιότητα 
έχρησιμοποιεΐτο ή μύρρα καί ώ; φάρμακου, καί 
πρός άρωματισμόν τών κοιτώνων καί τών ένδυ- 
μάτων, πρός ταρίχευσιν τών νεκρών, άνεμιγνύετο 
δε καί είς τό τοΐς καχούργοις διδόμενου δηλη
τήριου δπως τούς βυθίση είς λήθαργον πρό τής 
έκτελέσεως τής θανατικής ποινής, τούτο κατ’ άρ- 
χαϊον ιουδαϊκόν έθιμον. Σήμερον ή μύρρα, ή 
μεταφερομένη άλλοτε έξ Αραβίας, παράγεται 
ώς έπί το πλειστον έν ταΐς Ίνδίαις καί άπο- 
στέλλεται έκ Βομβάης είς τήν Εύρώπην.

Ό,τι κατά τούς ήμετέρους χρόνους έδωκε 
τοσαύτην τεραστίου άνάπτυξιν είς τό έμπόριον 
τών άρωμάτων είναι αι πρόοδοι τής χημείας. 
Έν χρόνοι; άρχαιοτέροις τά άρώματα ήσαν φυ
σικά, δπως ή φύσις τά παρείχε· σήμερον δμως 
πολλαπλασιάζονται δια χημικών μέσων καί κα
τασκευάζονται άρώματα τεχνητά έξ ούσιών, αί- 
τινες πολύ άπέχουσι τοΰ νά ήναι εύώδεις, οίον 
έκ πίσσης γαιανθράκων, έκ ταγγοΰ βουτύρου καί 
οή καί έξ άλλων. Τά προσφιλέστερα ήμΐν άρώ
ματα είναι τά άμέσως ή έμμέσως έκ τοΰ φυ
τικού βασιλείου παραγόμενα · ή κυρία έστία τής 
εύωοίας ενός άνθους είναι τά έν τοΐς χυμοΐς 
αύτοΰ ένυπάρχοντα αιθέρια έλαια, καί ή συλ
λογή τών έλαφρών τούτων έλαίων είναι ή μέ
ριμνα τών κατασκευαστών τών άρωμάτων. “Εξ 
κυρίως είναι τά άνθη, τά άποτελοΰντα τήν πη
γήν τών νεωτέρων άρωμάτων· το ίάσμινον, τό 
ρόδον, τό χρυσόμηλον (πορτοκάλλιον) καί τό 
συγγενεΰον αύτω κίτρον, ό υάκινθος, ή ακακία 
καί το ίον.

Εκ ζωικών ούσιών παράγονται τρία μόνον 
είδη άρωμάτων, το όποια σήμερον ολιγώτερον 
είναι έν χρήσει· τό τοΰ ήλέκτρου, τής μοσχο- 
γαλής (zibetli) καί τής μοσχοδορκάδος. Τό 
ήλεκτρου είναι άλλόκοτος ούσία, ήτις όσημέραι 
σπανιωτέρα ευρηται, διο καί πολυτιμότερα κα
θίσταται καί περί ής έπί πολύ μόνον ύποθέσεις 
έκαμνον οί άνθρωποι. Γό ήλεκτρου, είδος κη

ρίου, ευρηται έν ταΐς θαλάσσαις τής διακεκαυ
μένης ζώνης, έν ταΐς Ίνδίαις ιδίως, καί πλέον 
έπί τής θαλάσσης φέρεται πρός τήν παραλίαν, 
δπου συλλέγεται. Είναι ή χοληδόχος κύστις 
φυσητήρος (μακροκεφάλου — ιχθύος). Κατά 
τάς χημικάς άναλύσεις τό ήλεκτρον περιέχει 
80% λίπους δλως άοσμου καί μόνον 2% αρω
ματικής ούσίας, ήτις καί τω παρέχει τήν τιμήν. 
Η εύωδία αύτοΰ δέν είναι μέν πολύ ευχάριστος, 

ήραιωμένη δμως καθίσταται τερπνή, άλλ’ είναι 
τόσον δρίμεΐα ώστε καί μετά τήν πλύσιν τό 
ρινόμακτρον δυσκόλως τήν άποβάλλει. Τό ήλε
κτρου άγαπώσι προ πάντων οί 1 άλλοι καί οί 
άνατολικοί λαοί, οιτινες καί έν τφ καπνω τό 
άναμιγνύουσιν δπως δώσωσιν είς αύτόν λεπτόν 
άρωμα.

Γήν αύτήν σχέσιν έχει καί τό άρωμα, τό 
παραγόμενον έκ τής κύστεως τής μοσχογαλής, 
τό όποιον έν αρχή είναι λευκός άφρός καί κα
τόπιν συμπυκνοΰται είς καστανόχρουν λιπώδη 
ούσίαν. Έν Εύρώπη τό άρωμα τούτο είναι σή
μερον όλίγον πλέον έν χρήσει, άλλ’ οι Αφρι
κανοί καί οί Ασιανοί τό άγαπώσι πολύ.

Ό μόσχος τέλος, ό παραγόμενος έκ τής 
μοσχοφόρου κύστεως τής άρρενος μοσχοδορκάδος, 
είναι τό ισχυρότερου τών άρωμάτων · διό καί 
μόνον είς δόσεις έλαχίστας είσάγεται εί; τά 
άρώματα. Εάν ή ούσία διατηρηθή έκ κιβωτίω 
κεκλείσμένφ, ή οσμή αύτή; σχεδόν χάνεται· 
έρχομένη δμω; είς επαφήν πρός τον άτμοσφαι- 
ρικόν άέρα, εύωδιάζει έτι ισχυρότερου. <·ί Κι
νέζοι ποιοΰσι μεγάλην τοΰ μόσχου χρήσιν. Ιό 
άρωμα τούτο ευρηται καί έν τισιν άνθεσιν 
άλλ’ ούδέποτε έκρίθη συμφέρουσα ή παραγωγή 
αύτοΰ έκ τών άνθέων.

’Άρωμα, δπερ έν τοΐς τελευταίοι; έτεσι κα
τέστη τοΰ συρμού καί ομοιάζει πρός τόν μόσχον, 
είναι το καλούμενου πατσουλή. Οί Αραβες 
έχουσιν ιδιαιτέραν πρός αύτό προτίμησιν, διότι 
πιστεύουσιν δτι προφυλάσσει τόν άνθρωπον έν 
καιρφ έπιδημίας καί συντείνει είς παράτασιν τοΰ 
βίου. Έπί πολύ ή παραγωγή τοΰ πατσουλή 
ήτο μυστήριον· έν έτει 1844 έγένετο γνωστόν 
τό φυτόν, έκ τών φύλλων τοΰ όποιου τό άρωμα 
τούτο παράγεται. Τό φυτόν τούτο είναι είδος 
σφάκου, δστις φύεται άγριος έν ταΐς Ίνδίαις, 
καί ώνομάσθη παρά τών βοτανικών pogostemon. 
Μετά δυσκολίας φορτόνουσιν αύτό τά πλοία, 
διότι ή δριμεΐα αύτοΰ οσμή παραβλάπτει τά 
άλλα έμπορεύματα· διά τόν λόγον τούτον καί 
ή τιμή του είναι μεγάλη.

Διάφοροι είναι οί τρόποι τής παραγωγής τών 
άρωμάτων · ενίοτε γίνεται τούτο μηχανικώς δι 
άπλής έκθλίψεως τών ελαιωδών ούσιών ή και 
διά τής άποστάξεως· έπί λεπτοτέρων δμως άρω
μάτων δέον νά άναμιχθώσι ταύτα μετά λιπωδών 
ούσιών, είς τάς όποιας μεταδίδουσι τήν εύωδίαν· 
έκ τοϋ λίπους χωρίζεται κατόπιν ή πνευματώδης 
τοΰ άνθους ούσία δι’ οινοπνεύματος.

Αί χώραι, έν αίς κατ’ έξοχήν κατασκευά
ζονται άρώματα, είναι ή Ι’αλλία, καί τά περί
χωρα τής Νίκαιας καί τών Καννών. Έκεΐ 
καλλιεργούνται είς μεγάλας έκτάσεις πορτοκαλ- 
λέαι, άκάκιαι, ρόδα, ία, ύάκινθοι καί άλλα άνθη 
άρωματικά. Η καλλιέργεια τοΰ ίου είναι ιδίως 
εύρυτάτη περί τήν Νίκαιαν, ένθα παράγονται 
50 χιλιάδες λίβραι ίου κατ’ έτος. Κατά τινα 
πρόσφατον στατιστικήν πληροφορίαν, εν μόνον 
κατάστημα έν Κάνναις καταναλίσκει έτησίως 
140 χιλ. λίβρας άνθέων πορτοκαλλίων, 12 χιλ. 
λίβρας άνθέων άκακίας, 140 χιλ. λ. φύλλου 
ρόδων, 32 χιλ. λ. άνθέων ίασμίνου', 20 χιλ. λ. 
ίων, 8 χιλ. λ. υακίνθων, καί πλείστων άλλων 
άρωματικών φυτών καί άνθέων. Όπως πεισθή 
τις πόσον σημαντικός είναι ό κλάδος ούτος τής
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βιομηχανίας περί τάς Κάννας, άρχει ν’ άναφέ- 
ρωμεν δτι ή έτησία παραγωγή τών παχυμύρων 
(πομάδας) και τών αρωματικών ελαίων ανέρ
χεται είς 400 χιλ. λίβρας.

Η γνωστότερα μέθοδος προς παραγωγήν τών 
τεχνητών αρωμάτων είναι ή έξης· έπί ύαλίνων 
πινάκων έπιστρώννυται είς πάχος ένδς εκατο- 
στομέτρου χοίρειον ή βόειον λίπος· έπι τής 
στρώσεως ταύτης τίθενται τδ αρωματικά άνθη· 
οί πίνακες τοποθετούνται εις μέρη εύάερα καί 
σκιερά, ό είς έπί τού άλλου, διότι τά ξύλινα 
αυτών περιθώρια καθιστώσιν αδύνατον τήν προ- 
σκόλλησιν. Άφ’ ού τά άνθη σαπώσιν, άναστρέ- 
φεται ή παχεία στρώσις διά μαχαιρών, καί νέα 
άνθη χύνονται έπ’ αύτής. Γούτο επαναλαμβά
νεται τόσον, δσον άρωματιχδν θέλει τις νά κα- 
ταστήση τδ παχύμυρον. Ύπάρχουσι καί άλλοι 
διάφοροι τρόποι κατασκευής αρωμάτων ■ άλλ’ ό 
μνησθείς είναι ό άπλούστερος καί συνηθέστερος. 
Είρήσθω ένταύθα έν πορόδφ πόθεν παράγεται ή 
γενικώς διά πάντα τά μαχύμυρα παραδεκτή γε- 
νομένη ονομασία πομάδα. Υπήρχε ποτέ συνή
θεια νά άλείφωσι τάς κόμας διά μέγματος λί
πους μετά σεσηπότων μήλων καί κινναμώμου. 
Ή γαλλική καί ιταλική ονομασία τού μήλου 
(pomme, pomo) παρήγαγε καί τδ όνομα τής 
πομάδας.

Ώς τδ ρόδον θεωρείται πάντοτε ”ό άναξ τών 
άνθέων”, ουτω καί τδ έξ αύτού παραγώμενον 
ελαιον θεωρείται τδ πολυτιμότερον άρωμα. I δ 
άρωμα τοΰτο παράγεται μόνον είς θερμά, κλί
ματα, δπου το ρόδον έχει περισσοτέραν εύωδίαν. 
Τδ ροδέλαιον τούτο έρχεται συνήθως εκ 1 ουρ- 
κίας, παράγεται δμως καί έν Περσία καί Αι
γύπτιο. Έν ταΐς άνατολικαΐς Ίνδίαις είναι ή 
πόλις Γαζιπούρ έν τή έπαρχία τής "Αγρας, τό 
κέντρον τής καλλιέργειας τών ρόδων. Τδ μο- 
σχόροδον, τδ δαμασκηνόν ρόδον καί τδ αειθαλές 
ρόδον είναι τά τρία εύωδέστερα είδη. 1 ά ρόδα 
συλλέγονται τήν πρωίαν πρό τής ανατολής τού 
ήλιου, είτα τίθενται τά φύλλα έντός χάλκινων 
σταλακτήρων πεπληρωμένων υδατος· τήν επο- 
μένην πρωίαν φαίνεται έπιπλέον έπί τού υδατος 
τδ έλαιώδες τού φύλλου τών ρύδων έν ειδει 
λεπτής έπιδερμίδος, ήτις άφαιρεΐται έπιμελώς· 
τδ άπομεΐναν ύδωρ δίδει τδ λεγόμενον ροδό- 
σταγμα. Τδ παραγόμενον έλαιον είναι έλάχι- 
στον· υπολογίζεται δτι τά φύλλα 2000 ρόδων 
παράγουσι μίαν μόνην σταγόνα τού πολυτίμου 
ροδέλαιου. Γνήσιον τδ ελαιον τούτο είναι έλα- 
φροΰ κίτρινου χρώματος καί εύωδέστατον· νο
θεύεται δμως πολλαπλώς · γνήσιον τουρκικόν 
ροδέλαιον τιμαται άντί δραχμής καί πλέον τό 
γραμμάριον.

Ή μεγάλη τέχνη τού αρωματοποιού συνί- 
σταται είς τήν έπιτυχή άνάμιξιν διαφόρων εδω
δών ουσιών, καί είς τήν τέχνην ταύτην οφεί
λονται πλειστα αρωματικά υδατα καί μύρα. 
Μεταξύ δλων τών αρωματικών ύδάτων κατέχει 
άναντιρρήτως τδ ύδωρ τής Κολωνίας τήν 
πρώτην θέσιν. Ίο έμπόρευμα τούτο άπδ 150 
ήδη έτών κατέστη παγκόσμιον, καί παγκοσμίου 
φήμης ήξιώθη δικαίως τδ έν Κολωνίφ κατά
στημα Jean Maria Farina διά τήν κατασκευήν 
τού υδατος τούτου. Έν έτει 1709 άπεκατεστάθη 
ό ’Ιταλός Φαρίνας έν Κολωνία έπί τού 'Ρήνου, 
ένθα ΐδρυσεν εμπορικόν κατάστημα. Η κατά- 
σκευή τοΰ αρωματικού υδατος ήτο μυστικόν του, 
δπερ κατά τδν θάνατόν του άπεκάλυψεν είς τδν 
ανεψιόν του. 'Ο σήμερον τδ κατάστημα διευ- 
θύνων Φαρίνας είναι ο δισέγγονος τοΰ ανεψιού 
τούτου. Τδ ύδωρ τής Κολωνίας έλαβε τήν με
γάλην αύτοΰ διάδοσιν διά τών Γάλλων έν καιρφ 
τοΰ επταετούς πολέμου. Σήμερον ύπάρχουσιν 
έν Κολωνία 30 καταστήματα ύπδ τδ αύτό όνομα.

Έκ τίνων ούσιών σύγκειται τδ ύδωρ τής Κολω
νίας είναι γνωστόν άγνωστος δμως μένει είσέτι 
δ τρόπος τής άναμίξεως, δν ούδεμία χημική 
άνάλυσις ήδυνήθη ν’ άνακαλύψη. Ύπάρχουσι 
πλέον τών εκατόν συνταγών πρός κατασκευήν 
αύτοΰ, άλλ’ ούδεμία κατώρθωσε νά εύρη τάς 
δόσεις τοΰ γνησίου υδατος.

Η χώρα, έν ή κατ’ έξοχήν κατασκευάζονται 
σήμερον τά αρώματα καί μύρα είναι ή Γαλλία, 
δπου ή παραγωγή άνέρχεται είς 40 έκατομμύρια 
φράγκων. Άλλά καί έν Αγγλία πολλά κατα
σκευάζονται μύρα μεγάλης χαίροντα ύπολήψεως. 
Έν Γερμανία ή βιοτηχανία αυτή δέν έλαβεν 
είσέτι μεγάλας διαστάσεις, διότι ή Γερμανία, 
δλίγα έχουσα άρωματικά φυτά, αναγκάζεται τάς 
ευώδεις ούσίας νά άγοράζη έν τώ έξωτερικώ. 
Καί έπειράθησαν μέν οί Γερμανοί καί πειρώνται 
διαρκώς νά καλλιεργήσωσι φυτά, άρωματικά, 
άλλά τδ έδαφος των είναι άνεπίδεκτον είς τοΰτο, 
καί ούδέν τών έν Γερμανία καλλιεργούμενων 
ευωδών άνθέων έ/ει τήν εύωδίαν έκείνην, ήν 
έχει τδ αύτό άνθος έν χώραις μεσημβρινωτέραις. 
'Ο τόπος, έν φ ώς φαίνεται ή βιομηχανία τών 
αρωμάτων καί τδ έμπόριον αύτών θά λάβη με
γάλας διαστάσεις, είναι ή Σικελία, ένθα ιδίως 
τά έκ τών πορτοκαλιών καί λεμονιών παραγό- 
μενα άρώματα άρίστην δεικνύουσιν έπιτυχίαν. 
Νομίζομεν δτι καί έν Έλλάδι οί γεωπόνοι ήδύ- 
ναντο κάλλιστα νά λάβωσιν ύπ’ όψιν τδν σπου- 
δαΐον τούτον τής βιομηχανίας κλάδον. Μήπως 
εν Ελλάδι δέν ύπάρχωσιν άρωματικώτατα φυτά;

ΟΙ ΠΟΤΕΟΛΟΙ
ΠΟΛΙΣ ΕΝ ΙΤΑΛΙΑι (POZZUOLI).

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 264.)

Β
παρά τήν Νεάπολιν κειμένη αυτή πόλις 
έκαλεϊτο παρά τοΐς άρχαίοις Δικαιάρ- 
χεια, βραδύτερον δέ έλαβε παρά τών 
'Ρωμαίων τδ όνομα Puteoli, έξ ού τδ σημερι

νόν Pozzuoli. Ή ύπδ 20 περίπου χιλιάδων 
ψυχών κατοικουμένη πόλις κεϊται έν θέσει γρα- 
φικωτάτη εν δρμφ τινι τού ωραίου κόλπου τής 
Νεαπόλεως, καί ήτο δνομαστή έν τή άρχαιότητι 
διά τά θερμά αύτής λουτρά. Σήμερον δέ είναι 
άξιοθέατος διά τά λείψανα ρωμαϊκών οικοδομών 
καί μνημείων, τά όποια σύγκεινται ιδίως έκ τών 
έρειπίων ναού τίνος τοΰ Αύγούστου, δστις σήμε
ρον είναι ό μητροπολιτικδς ναός τού Αγίου 
Πρόκλου, έκ ναού τού Διδς Σεράπιος, έκ τοΰ 
άμφιθεάτρου, δπερ είχε τδ όνομα τοΰ Κολοσ- 
σαίου καί έξ ύπογείων στοών καί διαδρόμων, 
φερόντων καί σήμερον έτι τδ πομπώδες όνομα 
τοΰ Λαβυρίνθου τοΰ Δαιδάλου. Έν τοΐς πέριξ 
τής πόλεως έξορύττεται ή περιζήτητος πορσε
λάνη, ή δΐ ασβέστου άναμιμιγμένη τόσον χρή
σιμος καί στερεά διά τάς έν τή θαλάσση οικο
δομάς καί προκυμαίας. 'Η έξόρυξις τοΰ πολυ
τίμου τούτου φυσικού προϊόντος ’ έπασχολεϊ 
πολλούς βραχίονας καί άποφέρει είς τδν δήμον 
άρκετήν πρόσοδον. Πλησίον τών Ποτεόλων 
κεΐνται δύο λίμναι, ή Λυκρυνία καί ή συνέ
πεια σεισμού σχηματισθεΐσα Άβερνία λίμνη, 
παρά τάς όποιας σώζονται τά λείψανα πολλών 
ναών καί τών μεγαλοπρεπών λουτρών τοΰ Νέ- 
ρωνος. Η λαμπρά τής πόλεως ταύτης τοπο
θεσία καί τδ άμίμητον αύτής κλίμα παρεκίνησαν 
πολλούς τών άρχαίων 'Ρωμαίων τά έγείρωσιν 
ένταύθα κομψάς έξοχικάς οικίας καί τούς ρω
μαίους αύτοκράτορας νά κοσμήσωσιν αύτήν διά 

μεγαλοπρεπών οικοδομών, ών τά έρείπια διεγεί- 
ρουσι καί σήμερον άκόμη τδν θαυμασμόν τών 
πολυπληθών περιηγητών.

ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΚΗΝ ΜΟΥ ΟΙΚΙΑΝ.

Διήγημα ύπό Άντ. Θ. Σπηλιωτοπούλου.

Δ
ΕΝ γνωρίζω έάν τήν αύτήν έντύπωσιν προ- 

ξενώσιν είς πάντας αί παλαιαί οΐκίαι, έγώ 
k δμως οσάκις διέρχομαι πρό αύτών, δέν 
απομακρύνομαι προτού ρίψω συμπαθητικόν βλέμμα 

πρός τούς σεσαθρωμένους καί καταρρέοντας αύ
τών τοίχους, τούς πολλάκις ύπό βρύου καί χλόης 
καλυπτομένους, ώς οί παλαιοί καί λησμονηθέν- 
τες τάφοι, τήν πλάκα τών όποιων έκάλυψε προ 
πολλοΰ ή χλόη, άφ’ οΰ πρότερον τήν άνάμνησιν 
τοΰ έντός αύτών κρυπτομένου νεκρού έκάλυψεν 
ή λήθη είς τάς καρδίας τών άνθρώπων. Η 
κατηφής καί περίλυπος αύτών όψις, ή άρχαί- 
ζουσα μορφή των, οί ύπδ τής βροχής καί τοΰ 
χρόνου διερρωγώτες αύτών τοίχοι, τά σαθρά καί 
μόλις έν ταΐς θέσεσιν αύτών κρατούμενα τών 
παραθύρων στηθαία, ών αι άμβλεΐαι γομφώσεις 
καί οί ύπδ τής σκωρείας έφθαρμένοι γιγγλυμοί 
μόλις συνέχουσιν αύτά, άπειλοΰντα πολλάκις τάς 
κεφαλάς τών διαβατών, ή παμπάλαιος αυτών 
θύρα, ή έχουσα ένίοτε τήν όψιν άνθρώπου μετά 
μακαρίαν μέθην καί καρηβαρίαν τοΰ ύπνου έγερ- 
θέντος, ό χλοάζων αύτής ούδός, ή άνωθεν ταύ
της έρπύζουσα καί είς σαθρά, καί έπί τοΰ τοίχου 
στηριζόμενα ξύλα διατεταμένη άναδενοράς, πρός 
δέ τδ μυστηριώδες τοΰ έσωτερικοΰ αύτών καί 
ή σιγή, ή περί αύτάς βασιλεύουσα, άσκούσιν 
έπ’ έμοΰ παράδοξόν τινα έπίδρασιν βυθίζοντά με 
πολλάκις είς σκέψεις, αΐτινες μέ άναγκάζουσι νά 
βραδύνω τδ πρό μικρού σπεΰδον βήμά μου, δπερ 
καθίσταται νωθρόν νωθρότατον, ώς τδ νήμα τών 
σκέψεων καί τών άναμνήσεων, οπεο ήρεμα έκ- 
τυλίσσεται έν τώ εγκεφάλφ μου. Καί άναλογί- 
ζομαι τότε τούς πρώτους τής οικίας κατοίκους, 
τήν πρώτην κατοικήσασαν έν αύτώ οικογένειαν, 
ήτις ήμέραν τινά μετά τήν καταβολήν καί τοΰ 
τελευταίου ίσως δβολοΰ της. είδε τέλος μετά 
χαράς τδ άσυλόν της περατούμενον, καί διά 
σειράς ύποθέσεων προσπαθώ νά συνδυάσω τήν 
ιστορίαν τής οικίας, ήτις άπδ κυρίου είς κύριον 
μεταβαίνουσα, καί διαφόρους έκάστοτε μεταβάλ- 
λουσα μορφάς, καί πολλάς ύφισταμένη τροποποιή
σεις, έφθασε τέλος είς ήν θέσιν εΰρίσκεται σή
μερον, δτε πλέον έκ τών πρώτων αύτής οϊκητών 
ίσως ούδείς σώζεται. Καί άναμιμνησκόμενος 
τών ωραίων έκείνων στίχων τοΰ Sully-Prud- 
liomme, δΐ ών ούτος ύμνησε τάς παλαιάς οικίας 
σκέπτομαι μετά τοΰ ποιητοΰ, πόσας οικογενεια
κός σκηνάς εΐδον διαδραματισθείσας έν αύτοϊς 
οί καταρρέοντες έκεΐνοι τοίχοι, πόσας έλπίδας 
περιεκλειον, πόσα όνειρα, πόσας πολυτίμους ύπάρ- 
ξεις, πόσας αιθέριους μορφάς, ρικνάς ίσως νΰν 
καί γηραιάς, κυπτούσας ήδη ύπδ τδ βάρος τών 
άναμνήσεων καί τής δυστυχίας, ή είς τέφραν 
πρό πολλοΰ μεταοληθείσας. Ύπό τών σκέψεων 
τούτων κατεχόμενος βυθίζομαι έν βαθυτάτη αμέ
σως μελαγχολίφ, τδ μέτωπόν μου σκυθρωπάζει, 
ή ψυχή άφίεται είς ωκεανόν δλόκληρον άναμνή
σεων, ό ειρμός τών ιδεών άρχεται έπενεργών, 
φυσικώτατα μεταπηδώ άπδ τής μιας σκέψεως 
είς τήν άλλην, ή άνάμνησις έπακολουθεΐ τήν 

άνάμνησιν, όπως έπί τής άναπεπταμένης θαλάσ
σης το εν κύμα άκολουθεϊ τδ έτερον, άναμιμνή- 
σκομαι τών παιδικών μου χρόνων, ένθυμοΰμαι 
ότι είς γωνίαν τινά τής γής εΐχον καί έγώ ποτέ 
οικίαν, δτι ή οικία αυτή θά εϊνε ήδη παλαιά, 
διότι παρήλθον πολλά έκτοτε έτη, νομίζω ώς 
έκ τούτου δτι ανακαλύπτω ομοιότητά τινα έκεί- 
νης πρός τήν παλαιάν ταύτην οικίαν, συμπαθώ 
πρός αύτήν, καί έπί τέλους πόθος, πόθος μέγας, 
ακατάσχετος, μέ καταλαμβάνει, δπως έπανίδω 
μετά τοσαΰτα έτη τήν γενέθλιαν γήν καί τήν 
πατρικήν οικίαν, έν’ ή τδ πρώτον εΐδον τδ φώς 
τής ήμέρας, καί ής ή άνάμνησις άνέρχεται έκά
στοτε έν τή μνήμη μου.

ΐ
*

Πρό ένδς μηνός άφικόμην είς τήν γενέθλιάν 
μου πόλιν, άφ’ ής άνεχώρησα μικρόν παιδίον, 
μαθητής τού Γυμνασίου, ώς ένθυμοΰμαι, και 
έπέστρεφον τότε μετά πάροδον δέκα καί πέντε 
σχεδόν έτών καί μετά ικανήν έν Εύρώπη δια
μονήν, τέλειος άνήρ. Έκ τών πολλών μου 
συγγενών ολίγοι μόνον έπέζων είσέτι, έκ τών 
όποιων μάλιστα δύο ή τρεις εΐχον μετοικήσει 
είς άλλας πόλεις τής 'Ελλάδος ζητοΰντες τύχην, 
τών δέ γονέων μου πρό έτών εΐχον κλεισθή τά 
βλέφαρα καί πληρωθή οί τάφοι. Άπό τής 
πρώτης ήμέρας καί έτι άπδ τής στιγμής, καθ’ ήν 
ένεφανίσθησαν πρό έμοΰ μακρόθεν, πλέοντος, 
τά ύψηλά τών εκκλησιών τής πατρίους μου κω
δωνοστάσια, αί στεγαι τών οικιών της, οι λευκοί 
αύτών τοίχοι, είτα τά δύο παρά τήν είσοδον τοΰ 
λιμένος αύτής ένετικά καί ιστορικά φρούρια, καί 
τέλος ή πόλις έν όλη αύτής τή ώραίοτητι καί 
γλυκύτητι, ήν έδιδαν αύτή αί παιδικαί μου έν- 
τυπώσεις, πληθύς άναμνήσεων παρελθουσών εύ- 
τυχιών καί θλίψεων έτάραξεν έπί τοσοΰτον τήν 
προτέραν τής ψυχής μου γαλήνην καί ήμαύρωσε 
τήν έκ τής πληρώσεως τοΰ πόθου μου χαράν, 
ώστε έσκέφθην μετ’ δλίγον νά έπισπεύσω όσον 
τό δυνατόν τήν έξ αύτής άναχώρηαίν μου. "Ινα 
μή έπιταθή μάλιστα πλειότερον ή κατάστασις 
αϋτη τής ψυχής μου κατά τήν δλιγοήμερον αύ- 
τόθι διαμονήν μου, άπεφάσισα ν’ άποφύγω πάν 
άντικείμενον δυνάμενον νά μοί ύπενθυμίση στιγ
μήν τινα τής παιδικής μου ήλικίας. Διά τοΰτο 
καίτοι εΐχον παρέλθει πέντε άπδ τής άφίξεώς 
μου ήμέραι. ούτε τούς προ πολλοΰ έγκαταλε- 
λειμμένους καί χλοάζοντας τάφους τών γονέων 
μου έπεσκέφθην, θλιβερόν καθήκον, δπερ ή συνεί- 
δησις καί ή εύγνωμοσύνη μοί έπέβαλεν, ούτε τήν 
έκεΐ κάτω είς τδ άντίθετον καί πλέον άπομε- 
μακρυσμένον άκρον τής πόλεως είς τό έλεος τοΰ 
Χρόνου άφεθεΐσαν οικίαν μας. Καί δμως δέν 
έμελλον νά παραλείπω καί τοΰτο. Πολλάκις τδ 
έλάχιστον τών πραγμάτων έξαναγκάζει τδν άνθρω
πον νά μεταβάλη τάς ίσχυροτέρας τών άποφά- 
σεων. Έν’ φ διέτρεχον μίαν τών οδών τής 
πόλεως, ήτις σημειώσατε εϊνε άρχαΐα τουρκική, 
οΐα ή Χαλκίς, ποΰ καί ποΰ μόνον εύρωπαΐζουσα, 
το βλέμμα μου έξαίφνης περιέπεσεν έπί τίνος 
παλαιάς οικίας έτοιμορρόπου σχεδόν, ήτις έν 
μέσω νεοτεύκτων έγειρομένη έκίνει τδν οίκτον 
άλλά καί τδ σέβας τών διαβατών. Αί συνήθεις 
σκέψεις μέ κατέλαβον άμέσως, ή ψυχή διετέθη 
πρός μελαγχολίαν, αί άναμνήσεις άνήλθον ή μία 
κατόπιν τής άλλης έν τή μνήμη μου, άνελογί- 
σθην ότι εύρισκόμην έν τώ τόπ<·> τής γεννήσεώς 
μου, ή πατρική μου οικία παρουσιάσθη καί πά
λιν πρό τών δφθαλμών μου, καί χωρίς νά τδ 
εννοήσω διηύθυνα τά βραδέα βήματά μου πρός 
άναζήτησιν αύτής.

* **

Είς άπομεμακρυσμένην καί άθόρυβον συνοι
κίαν τής πόλεως, πλησίον έκκλησιδίου τιμωμένου 
έπ’ ονόματι τής Θεοτόκου καί τής βραχώδους 
παραλίας τοΰ κόλπου, ύψοΰται μικρά διώροφος 
οικία, σκυθρωπή τήν δψιν καί καταρρέουσα. Τά 
πρός τήν οδόν παράθυρα αύτής, αιωνίως κε- 
κλεισμένα, εύρίσκονται σχεδόν είς άποσύνθεσιν 
μόλις συγκρατούμενα. ή δέ αύλαία θύρα σεση- 
πυία καί άνήλωτος, προσκλίνουσα πρός τά εμ
πρός μόλις ΐσταται έπί τής θέσεώς της. Ή 
οικία αυτή ήν ή πατρική μου εστία, έν ή διέρ- 
ρευσαν τά ωραιότερα τοΰ βίου μου έτη! Μόλις 
τήν εΐδον μακρόθεν, τήν άνεγνώρισα, έρρίγησα 
έκ τής συγκινήσεως, βίαιος παλμός διέκοψε τήν 
μονοτονίαν τών τακτικών τής καρδίας μου κινή
σεων, καί έν τή μνήμη μου διήλθεν ώς φάσμα 
ολόκληρον τδ παρελθόν. Έβαδίζον βραδέως καί 
πρός στιγμήν παρά τδν χλοάζοντα ούδδν τής 
αύλείου θύρας, δν τοσάκις δΐ άλμάτων καί 
φωνών διήλθον, ένόμισα οτι έβλεπον τήν μητέρα 
μου καθημένην, κατά τήν συνήθειάν της, έπί 
τής λίθινης άναβαθμίδος καί άναπηνίζοοσαν τδ 
διά περικνημίδας προωρισμένον νήμα της. Ή 
συγκίνησίς μου έκορυφώθη. "Εκλεισα δίς καί 
τρις τούς οφθαλμούς, όπως άποφύγω τό γέννημα 
έκεΐνο τής φαντασίας μου, άλλ’ είς μάτην. II 
μήτηρ μου είργάζετο, είργάζετο άενάως, φορούσα 
τόν λευκόν της κεφαλόδεσμον καί προσηλοΰσα 
τούς οφθαλμούς της έπί τοΰ άναπηνιζομένου 
νήματος.

Βήματά τινα άπδ τής πατρικής μου οικίας 
ευοον μικρόν καφεΐον κκί πρό τής θύρας αύτοΰ 
τρεις μικράς τραπέζας μετά ξύλινων έδωλίων. 
Έπί τής μιάς τούτων ένεκαθιδρύθην άναμένων 
τινά τών συγγενών μου, δστις μέχρι τοΰ χρόνου 
έκείνου κατείχε τάς κλείδας τής οικίας, καί είς 
δν καθ’ όδδν άνεκοίνωσα τήν πρόθεσίν μου. Τδ 
καφεΐον τοΰτο δέν ύπήρχεν έπί τών παιδικών 
μου χρόνων, έκτος τής πρό αύτοΰ γηραιάς ζι- 
ζύφου (τσιτσιφιάς), ήτις καί ήδη έδείκνυε τούς 
μεστούς ζιζύφων κλάδους αύτής. Καί άνεμνή- 
σθην άσυνειδήτως έπί τή θέα αύτής έτέρας 
έποχής, καθ’ ήν παΐς έτι έπιστρέφων έκ τοΰ 
σχολείου καί άποθέτων παρά τήν ρίζαν αύτής 
τά καταξεσχισμένα βιβλία μου άνερριχώμην 
μετ έπιδεξιότητος αίλούρου τούς κλάδους της, 
βπως δρέψω τούς άώρους καρπούς της. ’Ενθυ
μούμαι μάλιστα δτι κάποτε άναρριχηθείς μέχρι 
τής άκροτάτης αύτής κορυφής, δπου μέ προσείλ- 
κυσεν ή θέα ώριμων καρπών, οιτινες έκοκκί- 
νιζον έκεΐ ύψηλά, οϊονεί έμπαίζοντες τδν μή 
δυνάμενον νά δρέψη αύτούς διαβάτην, έπεσα, 
θραυσθέντος τοΰ κλάδου, έφ’ ού έστηριζόμην, 
μωλωπισθείς δεινώς κατά τούς πόδας καί τήν 
κεφαλήν. "Αλλοτε πάλιν έν ώρα θέρους, έν’ ω 
οί μικροί πυργΐται καί δρυοκολάπται έπέτων 
κελαδίζοντες άπδ κλάδου είς κλάδον, έγώ μη
δόλως προσέχων είς τά ληρήματα αύτών έκα- 
θήμην παρά τήν ρίζαν καί ύπδ τήν σκιάν τής 
γηραιάς ζιζύφου παρατηρών καί προσηλόνων 
τούς δφθαλμούς μου έπί ώρας ολοκλήρους έπί 
τών παραθύρων γειτονικής οικίας, έν η μέ 
προσείλκυον δύο μεγάλοι καί καστανοί οφθαλμοί. 
Τώρα ή οικία αυτή δέν ύπάρχει πλέον, ώς 
έπαυσαν ίσως νά ύπάρχωσι καί οί καστανοί 
εκείνοι δφθαλμοί, οί τόσον κοσμοΰντες αύτήν. 
ΤΙμην μαθητής τότε καί ή καρδία μου πρό 
πολλοΰ δέν ήτο ελεύθερα. Έ κάτοικος τής γει
τονικής οικίας κόρη ωραία, άπέριττος καί άφε- 
λής, ής τήν θαυμασίαν γαλήνην δέν είχε ταρά
ξει είσέτι ούδέν πάθος, ούτε σκιάσει τδ κρινό- 
λευκον μέτωπόν της ούδεμία φροντίς, μέ καστα
νούς καί θαυμασίως γλυκείς δφθαλμούς καί 
έπίσης καστανήν τήν κόμην, είχε δεσμεύσει 
αύτήν. Εκαλείτο ’Αμαλία, όνομα τόσον γλυκύ 

όσον ή είς άκρον ήρεμία καί αφέλεια έκείνη ή 
περικοσμοΰσα αύτήν. Ώ! τήν ένεθυμήθην κατ’ έ
κείνην τήν ήμέραν καί τήν άνεπαρέστησα έν τή 
μνήμη μου, δσον ούδέποτε άλλοτε. Είχε τδ 
πάν, τή έλειπε τδ πάθος. 'II λέξις άγάπη 
δΐ αύτήν περιέκλειε μόνον τούς γονείς της καί 
ούδένα άλλον. Δέν εΐχεν είσέτι δοκιμάσει τδν 
σάλον τοΰ έρωτος, ούδ’ ύπήρχεν έλπίς οτι 
έμελλε νά αίσθανθή ποτέ αύτόν διά τοΰτο 
πολλάκις έθρήνουν τήν κόρην, ήτις δέν ήθελέ 
ποτέ αίσθανθή έν έαυτή τούς ερωτικούς έκείνους 
παλμούς, οιτινες δεικνύουσι τήν άληθή άγάπην, 
ώς έφαντάσθη αύτήν ό Ιησούς καί ό Πλάτων. 
Καί το γηραιόν έκεΐνο δένδρον είχε γείνει ό 
κοινωνδς τοΰ μυστικού μου, καί ΐστατο είσέτι 
εκεΐ, άπλόνον δλίγον κατ’ δλίγον βαθύτερον τάς 
ρίζας του έπί τοΰ εδάφους, βπως ό έν έμοί 
έπιζών έκεΐνος έρως, βστις σύν τώ χρόνω ήπλωσε 
τούς πλοκάμους αύτοΰ βαθύτατα έν τή καρδία, 
μου ούτως, ώστε έάν έπεχείρη τις νά έκσπάση 
αύτόν έκεΐθεν, ήθελε συνεκριζώσει μετ’ αύτοΰ 
καί τήν ζωήν μου. Καί έξαίφνης έν ω πάρε- 
τήρουν αύτό μοί έπήλθεν ή έπιθυμία νά έναγ- 
καλισθώ τόν άναίσθητον κορμόν τής γηραιάς 
ζιζύφου, καί ήθελον τδ πράξει, έάν μή παρε- 
τήρουν, δτι οί άπό τοΰ καφείου παρηκολούθουν 
άπδ πολλοΰ τά διαβήματά μου· οθεν ήρκέσθην 
άπομακρυνθείς τής τραπέζης νά στηριχθώ μόνον 
έπί τοΰ κορμού αύτής ώς έπρατταν άλλοτε.

* *
*

Αίφνηδίως ή προ τής μνήμης μου παρελαύ- 
νουσα σειρά τών άναμνήσεων διεκόπη πρός 
στιγμήν έκ τής έπιθέσεως έπί τοΰ ώμου μου 
φιλικής χειρός. Ητο δ συγγενής μου, βστις 
ήρχετο νά μοί άνοιξη τήν θύραν.

— Τί έπαθες, άδελφέ, μοί είπε, σύ .<_ΐσαι 
κατακίτρινος.

— "Οχι δά!
— Μά τά ’μάτια μου, ’ξάδερφε. 'Η όψις 

σου έζάρωσε κ’ έκιτρίνησες ’σάν τό άγιοκέρι. 
'Έγεινες γιά μιά στιγμή γέρος.

— Δέν τό πιστεύω, τφ είπον, άναλαμβάνων 
τό πρώτον μου ύφος καί μειδιών μετά πικρίας. 
Είν’ αύτά τά κλειδιά:

— Ναί· τάχαμε κρεμάσει έκεΐ ’ψηλά ’ς τδ 
τζάκι, γιατί ποτέ δέν τά χρειασθήκαμε. Μαθές 
δέ βαστάμε να βλέπουμε τδ σπήτι ποΰ ήτανε 
μιά οορά ζωή γεμάτο ’ς αύτή τή βουβαμάοα. 
'Ρα ίζεται ή καρδιά μας!

Καί ταΰτα λέγων προύχώρησεν, άνήλθε τήν 
μαρμαρίνην αναβαθμίδα, καί εισήγαγε τήν κλείδα 
έν τώ κλείθρω. Έγώ ίστάμην όπισθεν αύτοΰ 
καί έκ τής συγκινήσεως δέν ήδυνάμην νά άρ- 
θρώσω ούδέ λεξιν. Η κλείς έστράφη έπί τοΰ 
κλείθρου δίς καί τρις άναδίδουσα πένθιμον καί 
άπαίσιον τριγμόν, δστις μετά πόνου είσήρχετο 
καί διεπέρα τήν καρδίαν μου. ΤΙ θύρα άπε- 
κλειδώθη, δια βιαίας δέ ώθήσεως στραφεΐσα έπί 
τών στροφίγγων της άφήκεν ορατόν τδ έσωτερι- 
κδν αύτής, ήτοι τήν χλοάζουσαν αύλήν καί τήν 
μικράν ξυλίνην κλίμακα, ήτις έφερε πρός 
πρώτην δροφην. Ο όδηγός μου είσήλθε πρώτος, 
έν ω έγώ δισταζων έμεινα έκτος. Δέν ήδυνά
μην νά κινηθώ έκ τής θέσεώς μου, οί παλμοί 
τής καρδίας μου έπολλαπλασιάσθησαν, οί οφθαλ
μοί μου προσηλώθησαν άδρανεΐς επί τής ξύλινης 
κλίμακος, καί τδ χρώμα τοΰ προσώπου μου 
κατέστη ώχρότατον. Εϊνε ώραΐον τδ νά έπανα- 
βλέπη τις τδν τόπον τής γεννήσεώς του, τά μέρη 
άτινα παιδίον διέτρεξε, τήν οικίαν έν η άνε- 
πτύχθη, τά πρόσωπα άτινα ήγάπησεν. Έκ τής 
θέας αύτών γεννάται έν τή ψυχή αίσθημά τι 
χαράς ουτω προιτοτύπου, ουτω μεγάλης, ώστε
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αποβαίνει αδύνατον νά φαντασθή τις αύτήν, έζ- 
τδς πλέον έάν τήν ήσθάνθη. Άλλ’ δμως ή 
ύπερβάλλουσα αυτή χαρά, ή μεγάλη αδτη τέρψις 
δίνε μεμιγμένη μετ’ ίσης δόσεως λύπης, ήτις 
πολλάχις έπαυξάνουσα, όπόταν έκ τής θέας τών 
παλαιών σου γνωρίμων και πραγμάτων γεννών- 
ται αισθήματα θλιβερά, ουτω καταβάλλει τήν 
ψυχήν, ώστε ένίοτε Οά προύτίμα τις νά μή απή
λασε ποτέ τής χαράς έκείνης.

Ή αύτή λύπη πιέζουσα τότε και τήν καρ
διάν μου μέ ζαθίστα αδύνατον νά κινηθώ. Ο 
όδηγός μου άπώλεσε τήν υπομονήν.

— Λοιπόν τί σκέπτεσαι, ’ξάδερφε· Οά καθί- 
σης ακόμα έξω;. . .

Άναλαβών θάρρος διήλθον τον ούδόν, ον προ 
δεκαπενταετίας είχον πατήσει και μετά βήμα
τος σταθερού ήρξάμην ν’ άνέρχωμαι τήν μικράν 
κλίμακα, ής αί βαθμίδες ύπεχώρουν τρίζουσαι 
ύπδ τούς πόδας μου. Ό όδηγός μου είσήλθε 
πρώτος.

— Αί, χρόνια και χρόνια πώχεις νά ’μπής 
έδώ μέσα, είπε! Πάνε δεκαπέντε χρόνια τώρα 
ποΰ λείπεις ’ς τά ξένα καί τδ σπήτι ρήμαξε 
πειά. Καί πόσο δέν έφρόντιζε γίαύτδ δά ό μα
καρίτης ό πατέρας σου! ήτανε τδ δεύτερό του 
παιδί!

Ή λύπη μου έκορυφώθη. Καί τώρα, έσκέ- 
φθην, ή οικία έκείνη, ήτις ήτο τδ αγαπητόν τού 
πατρός μου μέλημα, τδ δεύτερό του παιδί 
κατέρρεε, σχεδόν ήμιπεπτωκυία, καί έφθείρετο 
έρημος ύπδ τοΰ κονιορτοϋ. Ένίοτε ύπδ τούς 
πόδας μας διωλίσθαινον δρομαίως πληθύς μυών, 
οί μόνοι κάτοικοι τής οικίας, οιτινες έκπληττό- 
μενοι καί κατατρομάζοντες έκ τής ασυνήθους 
έπισκέψεως, έσπευδον νά κρυφθώσιν έν τοΐς κατα- 
φυγίοις των. Έκεΐ δέ δπου άλλοτε συνεκεν- 
τροϋτο ολη ή ζωή καί ή κίνησις τής οικογένειας, 
οπού έλαμπε τδ πΰρ τοΰ μαγειρείου καί ήκουετο 
ό γλυκύς ήχος τής χύτρας, ήτις ήτο τδ άντιζεί- 
μενον τόσων περιπαθών βλεμμάτων εμού τε καί 
τών αδελφών μου, δπου κνίσσα γαργαλιστική 
καί κεντώσα τήν δρεξιν διεχέετο, ήδη είχε κα
τασκηνώσει πληθύς απαίσιων γλαυκών καί νυ
χτερίδων, αΐτινες άμα τή άφίξει μας κατατρο- 
μαχθεΐσαι έπέτοντο άπδ τοΰ ένδς τοίχου είς τον 
έτερον, προσψαύουσαι ένίοτε διά τών ακαθάρτων 
πτερύγων των τάς παρειάς μας. Μέγα έπί τής 
στέγης άνοιγμα, άπο τοΰ όποιου έφαίνετο τεμά
χιον κυανού ουρανού, έδικαιολόγει τήν έν αύτω 
ύπαρζιν τών άπαισίων πτηνών.

Εις εν έκ τών δωματίων, τδ μάλλον παρέ- 
χον μοι γλυκείας άναμνήσεις, διεκρίνετο έπ’ι τού 
τοίχου έν μέρος αύτοΰ τετράγωνον διαφυλάξαν 
ζωηρότερον τόν χρωματισμόν του, κάτωθεν δ’ αύ
τοΰ πολυπληθείς ήλοι. Έπί τοΰ μέρους τούτου 
άνήρτητο άλλοτε ή είκών τοΰ πάππου μου 
ύπ’ αύτήν δέ τά διάφορα αύτοΰ όπλα, ατινα 
έφερεν έπί τής έπαναστάσεως, καί πρδς ά ζών 
έδείκνυε μεγάλην στοργήν. Καί άνεμνήσθην 
τότε αύτοΰ. Ητο άνήρ υψηλός, ρωμαλέος, δια- 
τηρών καίτοι έν οαθεΐ γήρατι τδ εύχυμον τού 
σώματος καί τήν ροδίνην χροιάν τοΰ προσώπου. 
Διαπρέψας είς πολλάς μαχάς κατά τήν υπέρ 
τής νεκραναστάσεως τοΰ έθνους πάλην καί πολ
λάς λαβών ώς άριστεΐα πληγάς, άγνωστος αύτδς 
καί άφανής ήρως διετήρει μέχρι τοΰ θανάτου 
του έν τή ψυχή αύτοΰ τδ έθνικδν φρόνημα, ώς 
τήν χρυσοκέντητον φέρμελην καί τήν λευκήν 
του φουστανέλλαν. '0 πόθος τής πατρίδος του 
ήτο τδ δνειρόν του. ΙΙολλάκις μάς προσεκάλει 
τάς έσπέρας τοΰ χειμώνος, δπως διηγηθή ήμΐν 
μίαν μάχην, έν έπεισόδιον τοΰ βίου αύτοΰ. 
Εναυλα είσέτι είσί τά ώτα μου τών διηγήσεων 
καί τών ένθουσιωδών του λόγων, οΰς ήκούομεν 
άπδ τοΰ στόματός του καθήμενοι παρά τά γόνατα

αύτοΰ: Πότε θά έκτελεσθή τδ δνειρόν μας: 
Καί γνωρίζω βτι άναφέρων τούς λόγους τούτους 
έκλεισε τούς οφθαλμούς του ό γέρων.

Παρά τό δωμάτιον τοΰ πάππου μου έκειτο 
τδ έστιατόριον. Πόσην συγκίνησιν ήσθάνθην, 
όταν είσελθών εύρον έν μια αύτοΰ γωνία — τί 
νομίζετε; — τό κάθισμα έφ’ ού έσύρετο κατά 
τά τελευταία έτη πάσχων τούς πόδας πρδς τήν 
τράπεζαν ό πάππος μου. Εΐχεν έγκαταληφθή 
έκεΐ θεωρηθέν ώς άχρηστον παρά τών λαβόντων 
τά διάφορά τής οικίας σκεύη συγγενών, έν έλεϊνή 
καί άθλια καταστάσει. Μετά σεβασμού άνέλα- 
βον, άποκαθάρας άπό τού κονιορτού, τό τιμαλφές 
κειμήλιον, τδ διέσωσα άπδ τής άφανείας καί 
τής καταστροφής, καί ήδη φυλάττεται είς μέρος 
άσφαλές πρδς άνάμνησιν τού πάππου.

Τδ έστιατόριον ήτο ήδη κενόν, έρημον, σχε
δόν άγνώριστον. Δέν ύπήρχεν έν αύτω πλέον 
ούτε ή μακρά καί απλοϊκή αύτοΰ τράπεζα, κύ
κλω τής όποιας συνηθροίζετο άπασα ή οικογέ
νεια, ούτε αί πολλαί αύτού εδραι, ούτε αί έπί 
τών τοίχων εικόνες, έφ’ ών έπλανάτο άλλοτε τδ 
βλέμμα μου μέχρις δτου παρατεθή τό δι’ έμέ 
ώρας ολοκλήρους βραδύνον φαγητόν, ούτε . . . 
ώ! ούδέν ύπελείπετο.

Καί δμως άλλοτε περιέκλειε τόσην ζωήν, 
τόσην ποίησιν, τδ έρημον τούτο δωμάτιον! Έπί 
τών ώραίων μας ήμερών, δτε άκόμη δέν είχε 
διαταραχθή ή οικογενειακή ειρήνη, εΐχεν ϊδη τό 
κέντρον τούτο τής οικίας τήν γελώσαν μορφήν 
τού πάππου μου μέ τδ σπινθηροβολούν αύτού 
βλέμμα, τήν τόσω καλήν καί είς μύθους πλου- 
σίαν μάμμην, τήν ήρεμον καί γλυζεΐαν μορφήν 
τού πατρός μου, τδ άφελές καί πάντοτε ρόδινον 
τής μητρός μου πρόσωπον, τάς δύο άδελφάς μου. 
Ύπδ τήν στέγην αύτοΰ ήκούετο άνά πάσαν με
σημβρίαν, άνά πάν έσπέρας, ή προσευχή τής 
μικράς μου άδελφής, ήν δλοι περί τήν τράπεζαν 
ήκροώντο, οί φαιδροί γέλωτές μου, ή βαρεία 
φωνή τού πάππου, αί έπιπλήξεις τού πατρός, τά 
τρυφερά λόγια τής μάμμης. Ήδη μόνον οί 
τέσσαρες αύτοΰ τοίχοι άπέμενον σκυθρωποί καί 
κατηφεΐς, ώσεί έκφράζοντες τήν λύπην των διά 
τήν άπ’ αύτών διά παντός άποπτάσαν εύτυχίαν.

Πέραν έκεΐ άπομεμονωμένον, είς τήν άλλην 
άκραν τής οικίας εύρίσκετο μικρόν καί πρός τήν 
θάλασσαν άποβλέπον δωμάτιον. Ητο τό ειδι
κόν μου, ήτο τό δωμάτιον έκεΐνο, δπερ μέ εΐχεν 
ίδή άλλοτε κύπτοντα έπί τού βιβλίου μου, πη- 
δώντα, γελώντα, κλαίοντα, ασθενή. Έν αύτω 
έλαβον τά πρώτα μαθήματα, άπέμαθον τάς πρώ
τας γνώσεις, συνέλαβον τον πρώτον μου έρωτα. 
’ Εκεί είς τήν γωνίαν έκείνην έκειτο τδ γραφεΐον 
μου, έδώ ή κλίνη μου, έπάνω έκεΐ ή είκών τοΰ 
’Εσταυρωμένου καί τής Θεοτόκου, ας ή είσεβής 
μήτηρ μου είχε θέσει έν τώ δωματίω μου, καί 
προς τάς όποιας άπέτεινον τήν προσευχήν μου 
καί έξωμολογούμην οσάκις ό κλύδων τού έρωτος 
έτάρασσε τήν ψυχήν μου. Μετά πόσης τότε 
πεποιθήσεως καί στοργής έστρεφον τό λυπημέ- 
νον βλέμμα μου έπί τήν γλυκεΐαν τού ’Ιησού 
φυσιογνωμίαν, ήν καθίστα έτι μάλλον γλυκυτέ- 
ραν ή επ’ αύτής προσπίπτουσα λάμψις τής λυ
χνίας! Ούδέποτε άλλοτε έπίστευσα είς αύτόν 
πλειότεοον ή τότε. Μοί έφαίνετο δτι άπδ έκεΐ 
ύψηλά πού ΐστατο καθηλωμένος έπί τοΰ σταυ
ρού του μοί έδιδεν έλπίδας, παρηγοριάν, υπομο
νήν, καί πολλάκις τήν νύκτα, δτε ή άνάμνησις 
έκείνης άπησχόλει τον νοΰν μου, προσηλόνων 
τά βλέμματά μου έπ αύτοΰ καί έπί τής τρε- 
μώδους λάμψεως τής λυχνίας άπεκοιμώμην 
ήσύχως ώς έν ταΐς άγζάλαις τής μητρός μου.

Τδ μόνον τού δωματίου μου παράθυρον 
έβλεπε πρδς τήν θάλασσαν. Έπ’ αύτοΰ πολλά
κις ίστάμενος κατά τάς ώρας τής μελαγχολίας

μου παρετήρουν έπί πολύ τήν άκύμαντον έκτα- 
σιν τού κόλπου, δστις ήρεμος ήρεμος καί φλοι- 
σβίζων ήσπάζετο τήν άκτήν, έφ’ ής ύψούτο ολίγα 
βήματα τής οικίας μας ή έξοχική τήν δψιν οικία 
έκείνης. Ήδη μετά πάροδον τοσούτων έτών 
ήθέλησα έτι άπαξ άνοίγων μόνος το παράθυρον 
έκεΐνο νά ίδω διά τελευταίαν φοράν άπ’ αύτού 
τήν θάλασσαν καί τήν άπδ τής παιδικής μου 
ηλικίας μέχρι τής στιγμής, καθ’ ήν άνεχώρησα 
πάντοτε άγαπητήν είς έμέ παραλίαν. Οί έκ τοΰ 
χρόνου δμως καί τής άχρηστείας έφθαρμένοι 
γιγγλυμοί δέν ήδυνήθησαν νά κρατήσωσιν αύτό 
καί μόλις τδ ήνοιξα κατέπεσεν άναδίοον πένθι- 
μον και μονότονον κρότον ώς έσχατον παράπο- 
νον κατά τής χειρός, ήτις συμπληρούσα τδ έ'ρ- 
γον τοΰ χρόνου άπέσπασεν αύτό άπδ τοΰ λοιπού 
σώματος. Η συγκίνησίς μου έφθασεν είς τδ μή 
περαιτέρω. Περιεσκόπησα έπί τινα χρόνον άπδ 
τοΰ παραθύρου τον κόλπον είς τά πέρατα τού 
όποιου διεκρίνοντο ώς άφρδς μόνον τών κυμά
των τά λευκά ιστία τών αλιευτικών πλοιαρίων, 
τά άναμνήσαντά μοι τάς παιδικά; μου θαλάσ
σιας έκδρομάς. έρριψα ύστατον βλέμμα έφ’ δλης 
τής έκτάσεως τής παραλίας καί άπεμακρύνθην. 
Δέν ήδυνάμην νά μείνω περισσότερον, αί ανα
μνήσεις μέ έπνιγον, είχον άνάγκην άέρος. Διήλ- 
θον μέ κεκυφυίαν κεφαλήν τον σκοτεινόν διάδρο
μον, έρριψα το τελευταϊον καί είς αύτδν βλέμμα 
καί έξήλθον. Έν τοΐς δωματίοις τού πατρός 
καί τής μητρός μου άπεποιήθην νά είσέλθω 
διότι μόλις ήνοιξα τήν θύραν των ένόμισα οτι 
έολεπον κειμένους έκτάδην τους νεκρούς των.

ϊ:*

— θέλεις νά ’δής τόν τάφο’ τού καύμένου 
τού παππού σου; μοί είπε μόλις έξήλθομεν ό 
όδηγός μου, εις δν καθ’ δλον αύτό τδ διάστημα 
ουδέ λέξιν άπέτεινον. ’Δαπά τον θάψαμε’ τόν 
μακαρίτη!

— Ποΰ έδώ μέσα!
— Χαί έδώ ’ς τήν αύλή. 'Ο μακαρίτης 

μάς άφησε παραγγελιά νά τόν θάψωμε σιμά ’ς 
τδ σπήτι του γιά νά τώχει έγνοια. Έσύ έλει
πες τότες.

Τώ δντι τότε εύρισκόμην έν Γερμανία, δπου 
είχον μάθει τον θάνατον αύτού, άλλ’ ήγνόουν 
δτι καί έτάφη έν τή αύλή. 'Ο όδηγός μου διηυ- 
θύνθη είς τήν τελευταίαν, γωνίαν τής μάνδρας 
τής χωριζούσης τον άπεξηραμένον, έκτδς ολίγων 
γηραιών δένδρων, κήπον τής οικίας. Τον ήκο- 
λούθησα συγκεκινημένος καί άσζεπής. Έκεΐ είς 
μίαν άκραν παρά τάς ρίζας τριών πασχαλεών, 
ών τους κορμούς είχον 'περιζώσει Αυγαριαΐς 
καί θάμνοι, έκυψεν, έξετόπισε τούς άπεξηραμένους 
κλάδους καί μοί έδειξε μαρμαρίνην πλάκα με
λανήν έζ τοΰ χρόνου, έν τώ μέσω τής όποιας 
ήν έγζεχαραγμένα σταυρός, πανοπλία καί τό 
όνομα του.

— Έδώ εΐνε, μοί εΐπεν.
Έρρίγησα έκ τής συγκινήσεως, έγονυπέτησα 

μηχανικώς, καί μετ’ εύλαβείας ήσπάσθην τήν 
πλάκα, μείνας έν τή τοιαύτη θέσει έπί ικανήν 
ώραν. Έξαίφνης άνετινάχθην μετά φρίκης, ρί
γος διέτρεξεν δλον μου τδ σώμα, αί τρίχες μου 
ήνωρθώθησαν καί τδ πρόσωπον μου έχρωμάτισε 
τδ χρώμα τού θανάτου. Έν’ ω έκυπτον ουτω 
έπί τοΰ τάφου μοί έφάνη αίφνηδίως, βτι έν τή 
βαθυτάτη έκείνη σιγή άντήχησεν είς τάς άκοάς 
μου κατ’ άρχάς βόμβας τις έκ τού τάφου έξερ- 
χόμενος, είτα συγκεχυμένος ψίθυρος, καί τέλος 
μετά τού περίλυπου λόγου μεθ’ ού έλέγετο πάν
τοτε ό γνωστός έπφδδς τού πάππου μου·

— Κι’ άκόμα! . . . Πότε; Πότε; δστις συγ- £
κεκομμένως έκφωνούμενος βραδέως, βραδύτατα,

έξέπνευσε μετ’ όλίγον ώς 
φωνή άνθρώπου άπομακρυνο- 
μένου!

Δέν ήδυνήθην νά παρα
μείνω περισσότερον · άνέλαβον 
τόν καταπεσόντα πίλον μου 
καί έςήλθον ακροποδητί. ’Αλ
λά καθ’ δλον τδ διάστημα τής 
όδού, μέ παρηκολούθησεν ή 
αυτή γνωστή φωνή τού πάπ
που μου, ήτις έπανελάμβανε 
ψιθυρίζουσα περιλύπως καί 
μετά παραπόνου·

— Κι άκόμα! . . . Πότε; 
Πότε; Ήταν έπέστρεψα είς τό 
κατάλυμμά μου τδ βλέμμα 
μου περιέπεσε τυχαίως έπί 
τού κατόπτρου. Εξεπλάγην! 
Ήμην ωχρός ωχρότατος, ή 
μορφή μου είχε ρικνωθή καί 
πολλαί τών τριχών τής κόμης 
μου ήσαν λευκαί. Είχε δί
καιον ό έςάδελφός μου· αί 
άναμνήσεις έντός ολίγων ώρών 
μέ κατέστησαν γέροντα!

Έν[Πειράίεΐ Δεζεμβρίφ 1885.

ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ ΠΛΟΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΡΔΕΝΦΕΛΤ.

ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ ΠΛΟΙΟΝ 

ΤΟΥ

ΝΟΡΔΕΝΦΕΛΤ.

Η μεγαλοφυϊα τοΰ άνθρώ
που πολλά ήδη άνεκάλυψε 
μυστήρια τής φύσεως, χρησι- 
μοποιήσασα τήν δύναμιν τού 
άτμοΰ, ύποτάξασα είς τάς θε
λήσεις αύτής τον σπινθήρα 
τοΰ ηλεκτρισμού καί πολλά 
έν γένει άνακαλύψασα, απερ 
μέχρι τινδς ήσαν άγνωστα. 
Μέχρι τοΰδε δμως ούτε τήν 
πτήσιν κατώρθωσε νά εύρη, 
ώς τδ έλάχιστον πτηνόν, ούτε 
τό ύπδ τδ ύδωρ νήχειν ώς ό 
έλάχιστος ιχθύς. "Ολα τά δι
δόμενα ύπάρχουσιν δτι καί 
τούτο, ίσως έν ού μακρωδια- 
στήματι, θά κατορθώση. Τά 
διά τοΰ άεροστάτου έσχάτως 
γινόμενα πειράματα'πείθουσιν 
ημάς δτι προσεγγίζομεν είς 
τήν λύσιν τής πτήσεως, καί 
τά ύπδ τοΰ Σουηδού πλοιάρ
χου Νόρδενφελτ έπινοηθέντα 
ύποβρύχια πλοία άπομιμοΰν- 
ται έν μέρει τούς ιχθύς, [δυνά-

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΝ.
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μένα, έπί τινα καιρόν τούλάχιστον, νά πλεύσω- 
οιν ύπό τό ύδωρ.

Αΐ παρετεθειμέναι δύο εικόνες δίδουσιν ήμΐν 
ιδέαν τινά περί τοΰ συστήματος τούτου τοΰ 
Σουηδού πλοιάρχου. Τό υποβρύχιον πλοΐον τού 
Νόρδενφελτ είναι κατεσκευασμένον έκ τοΰ καλ
λίτερου σουηδικού χάλυβος, έχει δέ σχήμα 
σιγάρου, 94 μέν ποδών μήκος έχον και 9 πο
δών πλάτος έν τω μέσφ. Ό προεξέχων πύργος 
επιστέφεται ύπό ύαλίνου δόλου, και χρησιμεύει 
ώς σκοπιά τφ κυβερνήτη. Ό δόλος ούτος προ- 
φυλάσσεται διά στερεού σιδηρού καλύμματος. 
'Η πρός τά έμπρός κίνησις τού πλοίου ύπό τήν 
θάλασσαν έκτελεΐται διά συνήθους ίλικος, δστις 
ε'ιναι τοποδετημένος παρά τό πηδάλιον. Έφ’ έκα- 
τέρων τών πλευρών τοΰ πλοίου είναι τοποθετη- 
μένα προελατήρια μηχανήματα, δι’ ών τό πλοΐον 
βυθίζεται και διατηρείται είς ώρισμένον βάθος 
ύπό τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης. "Οταν τό 
πλοΐον ήναι βεβυθισμένον, τό πΰρ περικλείεται 
καί γίνεται χρήαις τού έν παρακαταθήκη ατμού, 
δστις διατηρείται έντός δύο δεξαμενών. Κατά 
τάς γενομένας δοκιμάς τό πλοΐον τοΰτο δύναται 
νά βυθισθή μέχρι 16 ποδών ύπό τήν δάλασσαν 
καί νά μένη έπί 6 ώρας έν αύτή χωρίς νά πά- 
θωσιν έξ έλλείψεως άέρος οί έν αύτφ εύρισκό- 
μενοι. ‘Η ταχύτης αύτοΰ είναι έννέα μιλίων 
τήν ώραν. Καταφανής είναι ή μεγάλη τοΰ 
πλοίου τούτου χρησιμότης είς τούς κατά δάλασ
σαν πολέμους, διότι κινούμενον χωρίς νά δίδη 
σημεΐον ύπάρξεως δύναται νά έκσφενδονίζη τορ- 
πίλλας κατ’ έχθρικών πλοίων, νά είσδύη άπα- 
ρατήρητον είς λιμένας καί νά καθιστά άχρηστα 
τά τελειότερα συστήματα τών ύποβρυχιων έκρη- 
κτικών μηχανημάτων. Ή άξια τοΰ πλοίου είναι 
9 χιλ. αγγλικών λιρών. 'Ρυμουλκούμενον με
ταφέρεται δπου παρίσταται ή άνάγκη αύτοΰ· 
τήν ρυμούλκησιν παριστφ ή έτέρα τών εικόνων 
ήμών.

Μετά τήν έπινόησιν τοΰ Νόρδενφελτ κατε- 
σκευάσθησαν δύο άλλα τοιαΰτα πλοΐα ύπό τών 
’Αμερικανών Ζαλίνσκη καί Τάξ· τό πρώτον τών 
δύο τούτων πλοίων κινείται διά μηχανής πετρε
λαίου, τό δεύτερον διά τοΰ ηλεκτρισμού· άλλά 
ή ηλεκτρική μηχανή δέν έπαρκεΐ είμή διά πλούν 
έκατόν ώς έγγιστα μιλίων, δπερ είναι αρκετόν 
διά τήν χρήσιν τών ύποβρυχιων πλοίων. Δέν 
υπάρχει αμφιβολία δτι τά συστήματα ταΰτα 
θέλουσι συντόμως τελειοποιηθή καί δέλουσι πα
ράσχει τό ύφ’ δλας τάς έπόψεις τέλειον ύπο- 
βρύχιον πλοΐον.

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

Ιίερισσοτέρους άποκτα τις φίλους καί ταχύ- 
τερον προάγεται διά τοΰ χαρακτήρός του ή διά 
τής εύφυίας του. Βερνάρδος.

Τέλειον σύγγραμμα δέν έπιδέχεται άνα- 
σκευήν το αντίστροφον πάσης ιδέας δέον νά 
έκφράζηται ούτως, ώστε ό αναγνώστης νά δύ
ναται έκ πρώτης δψεως να έννοήση καί τάς 
δύο διαφόρους φάσεις, έξ ών σύγκειται πάσα 
αλήθεια. Ε. Ί’ενάν.

; _____

‘Η πολιτική είναι αχώριστος τής ιστορίας. 
Τό ένεστός δέν είναι ή τό συσσωρευμένον πα
ρελθόν. Β.

Ό ισχυρότατος τών φακών είναι ό τύπος.
Β.

Καί ή τά μάλιστα διεφθαρμένη κοινωνία 
συντηρείται διά τοΰ ένυπάρχοντος έτι έν αύτή 
ύγιοΰς μέρους, δπως καί ή σεσηπυΐα δρΰς δια
τηρείται δρθή διά τής ένυπαρχούσης έτι έν 
αύτή ίκμάδος. Β.

•

Έλάβομεν έκ Τύνιίος τήν κάτωθι επιστολήν, ήν 
άσυ,ένως δημοοιεύομεν

Έν Τύνιδι 13/25 Δεκεμβρίου 1885.

Τή άξιοτίμω Διευδύνσει τοΰ 
"Εσπέρου”.

'Η ένταύθα μικρά καί ούχί εύπορος Ελλη
νική παροικία νέον πάλιν διετρανώσατο δείγμα 
τής πρός τήν πατρίδα αύτής αγάπης. Προσκλη- 
θεΐσα χθες σύσσωμος είς τό Ελληνικόν Προξε- 
νεΐον ήκουεν έπί δύο σχεδόν ώρας τόν πατριω
τικόν λόγον τοΰ Προξένου τής 'Ελλάδος Κυρίου 
Ή λ ία Βασιλειάδου, άφηγουμένου αύτή έν 
πάση λεπτομέρεια τάς περιστάσεις, έν αίς δια- 
τελεΐ ή φίλη ήμών πατρίς. '0 κ. Βασιλειάδης 
διά τής διακρινούσης αύτόν εύφραδείας καί έν 
συγκινήσει τή άπέδειξεν δτι καθήκον Ιερόν εΐχε 
νά προσέλθη, κατά τό ένόν, αρωγός καί νά κατα- 
θέση τόν οβολόν της ύπέρ αύτής. ’Αφού δέ καί 
πολλά σχετικά έλάλησε περί τών έν Έλλάδι, 
προέβαλεν εις αύτήν τήν ανάγκην τής έγγραφή; 
της έν τφ πατριωτικφ δανείφ τών 30 έκατομ- 
μυρίων φράγκων. Σύσσωμος δέ τότε ή Ελλη
νική κοινότης έγερθείσα έπευφήμησε ζωηρότατα 
καί μετά δακρύων είς τούς δφθαλμούς ήρξατο 
έγγραφομένη εις τον ύπό τοΰ κ. Προξένου προσ- 
αχθέντα πρός αύτήν κατάλογον, ού ό αριθμός 
άνήλθε, μέχρι τής στιγμής ταύτης, είς φράγκα 
15 χιλιάδας. Έν ταύτοις τό μόνον δπερ έξέ- 
πληξέ τινας έκ τών παρόντων κατά τήν έγγρα- 
φήν ταύτην Εύρωπαίων, ήτο ή εγγραφή πτωχο- 
τάτων τινών έργατικών Έλληνοπαίδων, οιτινες 
μετά πάσης χαράς καί προθυμίας ού μόνον ένε- 
γράφοντο άλλά καί προδύμως έζήτουν ν’ άπο- 
σταλώσιν είς τήν Ελλάδα, δπως ύπηρετήσωσιν 
έν τφ στρατφ.

’Αξία ώσαύτως παντός έπαίνου είναι καί ή 
άναπτυσσομένη μεταξύ τών ένταύθα ' Ελληνίδων 
άμιλλα ύπέρ τών έθνικών άναγκών, αΐτινες ήρ- 
ξαντο καταγινόμεναι είς συλλογήν διαφόρων χρει
ωδών ύπέρ τοΰ Ελληνικού στρατού, ούδεμία δέ 
ύπολείπεται άμφιβολία δτι αί ύπέρ αύτοΰ ένέρ- 
γειαι τής σύστασης επιτροπής θέλουσι στεφθή 
ύπό πλήρους έπιτυχιας. ' Η έπιτροπή αυτή 
σύγκειται έκ τών Κυριών Τερψιχόρης Σιγανάκη, 
’Ολυμπίας Οικονόμου, Κλεοπάτρας Κωνσταντο- 
πούλου, ”Αννης Κουγιουτοπούλου, Δανάης Κων- 
σταντοπούλου καί τής δεσποινίδος θεοδώρας 
Βασιλειάδου. Έν τούτοις αί ύπέρ τοΰ πατριω
τικού δανείου έγγραφαί έξακολουθοΰσιν ένταύθα 
μετά πολλής ζωηρότητας καί ενθουσιασμού. 0 
Πρόξενος τής Ελλάδος προς μείζονα αύτών έπι- 
τυχίαν, σονετώς πράξας, διώρισε πενταμελή πρός 
τοΰτο έπιτροπήν συγκειμένην έκ τοΰ αίδεσιμω- 
τάτου πρωθιερέως καί έφημερίου ήμών κ. Νικη
φόρου Κάντα και τών Κυρίων Γ. Σιγανάκη, 
Σπυρ. Κωνσταντοπούλου, Νικολάου Οικονόμου 
καί Ίωάννου Κρίγκα, απάντων διαπρεπών Ελλή
νων καί αρίστων πατριωτών, καταγινομένων 
μετ’ απαράμιλλου αύταπαρνήσεως είς εύόδωσιν 
τής άνετεθείσης αύτοΐς πατριωτικής έργασίας. 

Καθ’ ήν δέ στιγμήν κλείω τήν παροΰσάν μου 
αγγέλλονται καί έτεραι έγγραφαί έκ τών έπαρ- 
χιών τής Τυνησίας, έν αίς συγκαταλέγονται καί 
πολλοί διαπρεπείς Εύρωπαΐοι Φιλέλληνες· εύχο
μαι δέ το άξιέπαινον τοΰτο παράδειγμα τών έν 
τή Τυνησία πτωχών Ελλήνων νά μιμηθώσι καί 
έτεροι άλλαχοΰ εύπορώτεροι.

Ν. Βαλσαμίδης.

Έπετηρίς. Έν Βιέννη έωρτάαθη πρό όκτώ 
ήμερών ή τεσσαρακοστή έπετηρίς τής ίδρύσεως 
τής γνωστής έφημερίδος Fremdenblatt, ής ιδιο
κτήτης είναι ό βαρώνος Χάϊνε, ό αδελφός τού 
άποβιώσαντος έν Παρισίοις διασήμου τής Γερ
μανίας ποιητοΰ. 'Υπηρέτησα: κατ’ άρχάς ώς 
αξιωματικός έν τφ αύστριακφ στρατφ ό βαρώνος 
Χάϊνε ενυμφεύθη έν έτει 1845 καί παραιτηθείς 
τής στρατιωτικής ύπηρεσίας ίδρυσε τήν εφημε
ρίδα Fremdenblatt, ήτις έμελλε νά λάβη το- 
σαύτην διάδοσιν καί νά έπιφέρη τφ ιδρυτή το- 
σαΰτα κέρδη. "Ενεκα τής εύστοχου ύπερασπί- 
σεως τών αύστριακών συμφερόντων ό Χάϊνε 
έλαβε τόν τίτλον τού βαρώνου. Μετά τόν θά
νατον τοΰ αδελφού του (1856) έξέδωκε τήν 
αλληλογραφίαν τού μεγάλου ποιητού, περιελ- 
θούσαν είς χεΐρας του. Καίτοι μή συμμεριζό- 
μενος τάς κάπως έξημμένας καί ποιητικά; αύτού 
ιδέας, ούχ’ ήττον τόν ήγάπα περιπαθώς καί 
πολλάκις χρηματικώς τόν συνέδραμε. Μετά 
πόσης λεπτότητος τφ διεβίοαζε τάς χρηματικός 
του δωρεάς άποδεικνύει ή έξής περικοπή μιάς 
επιστολής. "Σέ παρακαλώ νά δεχθής τό ποσόν 
τοΰτο ώς φόρον, δν οφείλω τή τύχη διά τήν 
εύνοιαν, μεθ’ ής προστατεύει πάσας μου τάς 
έπιχειρήσεις. Λυπούμαι μόνον δτι τά χρήματα 
ταύτα θά περιέλθωσιν είς χεΐρας τοΰ ιατρού καί 
τοΰ φαρμακοποιού· θά έπροτίμων νά τά έξώδευ- 
ες είς καμπανίτην.” Γνωστόν εΐναι δτι ό ποιη
τής Χάϊνε έπί πολλά έτη ήτο άσθενής καί 
έντελώς παράλυτος. Έπί τή ευκαιρία τής έπε- 
τηρίδος ύ βαρώνος Χάϊνε έδέχθη πολλάς επι
σκέψεις· έδόθη δέ αύτφ καί πολυτελέστατον 
συμπόσιον έκ μέρους τοΰ Συλλόγου τών δημο
σιογράφων, είς τό ταμεΐον τοΰ όποιου ό γενναιό
δωρος Χάϊνε προσέφερε τή αύτή ήμέρα 8 χιλ. 
φράγκων, προσθείς καί 5 χιλ. φρ. διά τούς πτω
χούς τής Βιέννης. Καίτοι ύπερεοδομηκοντούτης 
έξακολουθεϊ ό Χάϊνε διευθύνων τό έγκριτον αύ
τοΰ φύλλον.

Δύναμις τού ’Αγγλικού στρατού. 'Η 
δύναμις τοΰ κατά ξηράν άγγλικού στρατού είναι 
σήμερον 250 χιλ. άνδρών, έξ ών αί 230 χιλ. δια- 
τελοΰσιν ύπό τάς σημαίας. Τεσσαράκοντα χιλιά
δας έχει ή εφεδρεία πρώτης τάξεως καί 7 χιλ. 
ή τής δευτέρας. 'Η πολιτοφυλακή είναι 144 
χιλ. άνδρών καί τό ιππικόν 12 χιλ. άνδρών. 
Τό δέ ναυτικόν άριθμεΐ 60 χιλ. άνδρών. Τά 
τάγματα τών έθελοντών έν ’Αγγλία έχουσι δύ- 
ναμιν 220 χιλ. άνδρών, έν Ίνδίαις 150 χιλ. καί 
έν Καναδά 45 χιλιάδων.

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΓΓΙΑΝΝΗΣ

θεατρική παράστασις καί έκκύβευσις 
λαχείου πρωτοφανούς, θίασός τις δραματικός 
έν μικρφ γερμανική πόλει, έπωφελούμενος τής 
γενικής κλίσεως τών Γερμανών προς τό χοίρειον I'. ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. Τεύχος 113.

Τύποις· Γ. ΛΡΟΓΓΟΓΔΙΝΟΓ ί» Λ.ιψΙ?.



Άρ. 113. 1/13 Ίανουαρίου 1886.] ΕΣΠΕΡΟΣ. 271

κρέας, προεκήροξεν κατά τάς τελευταίας εορτας 
παράστασιν κωμφδίας τινός, κατά τήν δεοτέραν 
πραξιν τής όποιας έμελλε νά γείνη έκκύβεσσις 
παχοτάτου χοίρου. "Εκαστος άγοράζων έν είσι- 
τήριον τοΰ θεάτρου έλάμβανε και έν γραμμάτων 
τοΰ πρωτοφανούς τούτου λαχείου δωρεάν. Ή 
συρροή ήτο μεγίστη, και τά κέρδη τοΰ θιάσου 
άνάλογα.

ΓΓαλαιά καί via άγάπη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ.

Τρόπος τοΰ ζαίειν παλαιά και άρχη- 
στα χαρτία. Έν παντΐ γραφείο», έν πάση 
σχεδόν οικία συσσωρεύονται χαρτία άχρηστα, 
παλαιαΐ έπιστολαί, κ. τ. τ. τά όποια συνήθως 
χαίονται. Άλλ’ ή πυρπόλησις αύτών έν τή 
εστία καθίσταται έπικίνδυνος ένεκα τών άνα- 
πτυσσομένων φλογών, αΐτινες δύνανται νά μετα
δώσω σι τό πΰρ εις τήν καπνοδόχον. Ίδου μέ
θοδος πρός ακίνδυνου καΰσιν τών χαρτιών τούτων. 
Τά χαρτία τυλίσσονται σφιγκτώς εις κύλινδρον, 
δστις περιδένεται άραιώς διά λεπτού σιδηρού 
σύρματος. Τόν χάρτινον τούτον κύλινδρον θέτει 
τις έπί τών καιομένων ξύλων ή ανθράκων τής 
έστίας ή τής θερμάστρας, δπου όλίγον κατ’ όλί
γον άπανθρακοΰται έντελώς καί καταπίπτει είς 
τέφραν χωρίς τό ρεύμα τών φλογών νά παρα- 
σύρη τά καιόμενα χαρτία. '11 μέθοδος αύτη 
είναι λίαν πρακτική διά τά δημόσια γραφεία, 
έν οίς συσσωρεύονται βουνά δλόκληρα παλαιών 
χαρτιών.

Διά νά δώση τις είς τό άπλοϋν λευκόν 
ξύλον τήν σκληρότητα τοΰ δρυίνου ξύλου, δταν 
τό μεταχειρίζηται πρός κατασκευήν έξωτερικών 
θυρών ή φρακτών, αρκεί νά βάψη τις αύτό διά 
φαιοχρόου έλαιοβαφής, έφ’ ής, πριν ή ξηρανθή, 
έπιθέτει τις στρώσιν λεπτής άμμου- έπί δέ τής 
άμμου ταύτης δευτέραν πάλιν στρώσιν τής αύ
τής έλαιοβαφής, στερεώς έπιθέτων τόν χρωστήρα, 
δπως ή βαφή καλώς προσκολληθή. Ή στρώσις 
αδτη καθίσταται τόσον σκληρά, ώστε ούτε ό άήρ 
ούτε ή βροχή δύνανται νά καταστρέψωσι τό 
ξύλον καί μετά παρέλευσιν έτών.

Αίνιγμα 402.

’Αεί σέ περιβάλλω 
καί σέ ύπερασπίζω, 

καί τ’ άβρόν πρόσωπον σου 
μ’ άρώματα ραντίζω.

‘Ως δέσμιον μαζύ σου 
άείποτε μέ φέρεις, 

άν πρός στιγμήν σοί λείψω 
πολύ θά ύποφέρης.

Σκληρώς πλήν Ανταμείβεις 
τήν τόσην δούλωσίν μου, 

διότι άεννάως 
φθείρεις τήν υπαρξίν μου.

Φθείρε με· άλλ’ έν τούτοις 
καλώς μή μ’ άτενίσης, 

διότι έκ τοΰ Όλύμπου 
θεάν θά άντικρύσης.

Ν. Γ. Μουσούρης έν Βερδιάνσκα.

Πρόβλημα 403.

Διά τών πρώτων στοιχείων τοΰ ονόματος 
δύο τής άρχαιότητος ιστορικών, δύο δραματικών 
ποιητών καί δύο περιωνύμων φιλοσόφων σχη- 
ματισθήτω τό όνομα περίφημου άρχαίου ήρωος, 
άρχοντος πόλεως επιφανούς.

‘0 αύτός.

Πρόβλημα 404.

Τήν άρετήν δέν έπαινώ
την l17i *************

Έν τή τοΰ βίου
Ούδέ σοφίαν έξυμνώ

την Ρ-ή ************
Έν τή τοΰ κόσμου *4**.
Ούδείς έξέμαθε ποτέ

χωρίς τοΰ ξίφους *********> 
Κ’ έπίσης ούδείς έμαθεν

άνευ τοΰ ίππου *,„«***■ 
Τόν άριστον κολυμβητήν

δρμή χειμάρρου ********· 
Τοΰ άδεξίου πλήν κακώς

τά μέλη δλα ******„■

Ιϊρόϊλημα 405.
CΙππέων Αλμα.)

μ ► ςης των

μην σ’ μάς δό

πος μας νει σώ αί γλυ

τύ τόν μνή έλ ου τής μεϊς τέ ώ έ

είς ή ζών πάν θη έ ε ό τά

. 7.ρό το λη ραί δι ή ααν τοΰ λης νων

νίς πού νον τε δέν ώ χω άν πρα νής

Ρ. πα 'μεν σα δ λο

έ λα καλ τί

τής το άν δ

Ν.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 397.

Καταρράκτης.

Αινίγματος 398.

Α — γά — πη.

Προβλήματος 399.
Α 

0 1 Σ
ΟΡΘΙΑ 

A I θ I Κ I Α
Σ ί Κ r Σ

A 1 Σ
Α

Προβλήματος 400.

Kojoapita, Κριτόβουλος, Μ/νιππος, Μβ’λίτη, 
Λυ κόφρων, Χερόν νήσος, Έπαμεινώνδας,Χοίρων. 

Καί το μέλι κόρον έχει.

Προβλήματος 401. 
ΓΝΩΘΙ ΣΕ ΑΪΤΟΝ.

"Ελυσα»·. Γά 377 καί 378 οί Κύριοι Ε. Μισ- 
σιρλής ίν Βομβάη, καί Μιλτιάδης Κ. Κορβέτης 
έν ‘Ασμούν (Αίγύπτου)· τά 387, 390 καί 391 ό κ. Ν'. 
Γ. Μουσούρης έν Βερδιάνακα- τό 391 ή δεσποινίς 
Αίκ. II. Βασιλειάδου έν ’Αλέξανδρέ!?· τό 397 ά 
κ. Γ. Κ. έν Σμύρνη* τό 400 ό κ. Σ. θ. έν Βιέννη· τό 
397 ή Κυρία Γίβαωνος έν Swayne ithorpe τής ’Αγ
γλίας· τά 392, 393 ό κ. Μιλτιάδης Κ. Κορβέτης 
έν "Ασμούν (Αίγύπτου)· τά 392, 393 ό κ. Κ. Βεργό- 
πουλος ίν 'Ασμούν Γκουρέ; (Αίγύπτου).

Κ. Α. Μ. είς Άλι£ά>·ΰι>ιιατ. Τό ύπ’ άρ. 109 τεύ
χος άπεστάλη ύμΐν ταχυδρομικής· έλπίζομεν δτι έλήφη 
άσφαλώς. — κ, θ. Κ. είς Βοαΐλαυ. 'Αριθμός, δν έζη- 
τήσετε, έπεστάλη ύμΐν αυθημερόν. — κ. Γ. Κ. Ζ. έν 
ΙΙροϋση. Πρό έβδομάδος παρηγγέλθη ό έν Κωνσταν- 
τινουπόλει ανταποκριτής τοϋ “Εσπέρου", δπως άπο- 
στείλη ύμΐν δύο περικαλύμματα, τό μέν διά τόν κ. Α. 
τό δέ δι’ υμάς μετά πολλής προθυμίας κατά τήν έπι- 
θυμίαν σας. — κ. Σ. Φ. είς ΊτέπολίΓ. Το ζητηθέν 
περικάλυμμα άπεστάλη ύμΐν πρό δύο ήδη μηνών κατά 
τήν παραγγελίαν υμών διά τοϋ έν Τεργέστη φίλου 
κ. Λ. Δ. Άποροϋμεν πώς μέχρι ώρας δέν τό έλάβετε. 
θέλομεν φροντίσει τά δέοντα. — κ. I. Δ. είς Κωΐ'- 
σταΐ’ΤΟ’υΰπολιΐί. Ποσόν έλήφθη καί συνδρομηταί ένε- 
γράφησαν τά φυλλάδια άποσταλήσονται άπό α'. Μαίου 
1885, διότι τότε άρχεται τό έτος τοΰ ‘Εσπέρου. Σάς 
εύχαριστοϋμεν διά τήν καλήν φροντίδα. — κ. A. Κ. 
είς Βουχονρίστιοί’. Συνδρομηταί ένεγράφησαν κατά 
τήν δοθεΐσαν ήμΐν αημείωσιν. Προσεχώς θέλομεν 
γράψει καί ιδιαιτέρως. — κ. Ν. Δ. έίς ΤαΓχάνιοχ 
Χειρόγραφον έλήφθη· εύ'χαριστοΰμεν υμάς διά τήν 
φροντίδα υμών ύπέρ τοϋ ‘“Εσπέρου” καί διά τό καλόν 
αύτής αποτέλεσμα. — κ. Κ. I. είς Β(κύ*λα»’. Οί τόμο 
τοϋ ‘“Εσπέρου" χρυσοδεδεμένοι θέλουσιν άποσταλή 
ύμΐν προσεχώς διά κιβωτίου, διότι τό βάρος αύτών 
υπερβαίνει τό ύπό τοΰ ταχυδρομείου ώρισμένον. ’Εν 
τφ αύτφ κιβωτίιρ θέλουσιν άποσταλή ύμΐν καί τά 
τεύχη μέχρι τοϋ άρ. 112. Τά λοιπά ταχυδρομικής.
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ 50 Φ01Ν. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ ELSTER-STRASSE 41. LEIPZIG.
Παρακαλοϋνται οι έπιστέλλοντες πρός τόν Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα καΟαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν 

έπιστρέφονται.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΧΤΗι ΑΤΣΊΊΌ-ΟΤΓΠΊΚΟΥ ΛΟΤΔ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ ,(διά τής διώρυγος 

Σουέζ), είς Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαιδ, *Αδεν, Βομβάης, 
Κολόμβου, Πέναγγ και. Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνάς είς τάς 
4 μ. μ.

Είς Καλκοΰτταν διά ΙΙόρτο-Σαΐδ, Σουέζ, Άδεν καί Κολόμβου τή 15 ’Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγούστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 ’Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ. _

Επί τής γραμμής Τεργέστης-Βομβάης τα ατμόπλοια Οέλουαι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταξύ δε Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτήν είς τάς 4 μ. μ. είς Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμιοι·, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά 
Άγκώνος κτλ.

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

Τό Σάββατο·/ τή 2 μ. μ. εί; Κωνσταντινούπολιν μέ προσέγγισιν εί; Κέρκυραν 
καί Πειραιά- είτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλία., 
καί δια Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένα; τού Ευςείνου Πόντου (τή; μαύρη; θα
λάσσης) καί τού Δουνάβεως.

ΕΙΣ ΊΥΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπό τής 4 Ιανουάριου 
είς τάς 4 μ. μ. διά Άγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν ’Αγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμίου).

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κερκύρας (συγκοινωνία προς τό Πόρτο-Σαΐδ καί τήν Συρίαν).
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Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης έβδο- 
μάδος.

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσι; καί τό Γενικόν 
Ιίρακτωρεϊον τοΰ αύστρο-ουγγρικοϋ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6).

BROCKHAUS’
CONVERSATIONS-LEXIKON.

Έκδοσις II’'. έπηυξημένη καί διά 400 εικόνων καί γεωγρα
φικών χαρτών κεκοσμημένη.

Τό πλούσιον τοΰτο Λεξικόν, έν τεύχεσι 240 πρός φοίνικας 50 
έκαστον, θέλει άποτελέσει 16 ογκώδεις τόμους, ών οί 11 έδημο- 
σιεύθησαν ήδη.

Έκαστος τόμο; τιμάται- 
Αδετο? μέν μαρκών 7.50. 
Δεδεμε'νος διά λινόν μ. 9. 
Ημεδερμάτετος μ. 9.50. 

Έπί ε'ξαερετεκοΰ χάρτου καί πλουσεως δεδεμεϊος μ. 15.

ΚΛΕΩΝ ΡΑΓΚΑΒΗΣ.
->•4-

Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ.
ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΜΕΡΗ ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΑ ΣΗΜΕΙΣΩΣΕΩΝ. 

■ Καί

ΤΟ ΠΥΡ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΘΑΛΗΝ.
ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ ΜΕΡΗ ΔΥΟ.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ»
ΤΥΠΟΙΣ Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ 

1885.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.

Έν τφ γραφείιρ τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ έν Λειψία (Elster-Strasse No. 41)
εΰρηνται τά εξής βιβλία·

Τόμοι; Α'. τοΰ ΈσΛε'ρου, έτος 1881 —1882. Πολυτελώς δεδεμ. φρ. 50 (χρ.). Αδετος φρ. 40.
Τόμος Β'. τοΰ ΈσΛερου, έτος 1882—1883. - ?Ρ· 50 (χρ.). - 40.
Τόμος Γ'· τοΰ Έσπεροι·, έτος 1883—1884. - ΨΡ· 50 (χρ.). - 40.
Τόμος Δ', τοΰ Έσπεροι.·, έτος 1884—1885. - ΨΡ· 50 (χρ.). - 40.

Αχνής Σμί6, Περιήγησις τής Ελλάδος. Μετάφρασες Ίω. Περβανόγλου. (Μετά εικόνων.) Πολυτ. δεδεμ. φρ. 7.
Μεχαήλ ό ΙΙαλαιολόχος. Διήγημα πρωτότυπον. 1883. Δεδεμ. φρ. 2.
Longfellow, Τό άσμα τοΰ Χεαβάθα. (Μετά εικόνων.) Πολυτ. δεδεμ. φρ. 6.

Σημ. Τά άνω βιβλία εΰρίσκονται καί παρά τοΐς βιβλτοπώλαις, Κυρίφ Π. Σαράντη, βιβλιοπωλείου "Φοίνικος" έν
έν Κωνοταντινουπόλει, Κυρίφ Σ. Γράσσφ έν Θεσσαλονίκη, Κυρίφ Φρ. Α. Σαρίκφ έν Σμύρνη, Κυρίοις Κάρ. Μπέκ

Αλεξανδρεία, Κυρίφ Ίω. ΙΙαπάδη 
καί Καρ. Βίλμπεργ έν ’Αθήναις.

Διευθυντής καί έκδότης- Δρ. 1. ΠΕΡΒΑΝ0ΓΛ0Σ έν ΛΕΙΨΊΑι. ELSTER.-STR. 41.

Χαρτοπωλεϊον Β. ΣΙΓΙΣΜΟΓΝΔΟΓ έν Βερολίνψ, Φραγκοφόρτη καί Λειψία. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν Λειψίφ.


