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έπιβάτης άναχωρών έξ ’Αθηνών τήν 
πρωίαν τής Δευτέρας διά τοϋ σιδηρο
δρόμου, έκ Κορίνθου δέ διά τοΰ άτμο- 
Αόϋδ τήν μεσημβρίαν, θά φθάνει είςπλοίου

Κέρκυραν τήν μεσημβρίαν τής Γρίτης και είς 
Βρινδήσιον τήν Τετάρτην κατά τήν ανατολήν 
τοϋ ήλιου. Έκ Βρινοησίου δ’ άποπλέων τό 
μεσονύκτιον τής Πέμπτης θά άφικνεΐται είς 
’Αθήνας τήν 8’/2 έσπερινήν ώραν τοΰ Σαββάτου.
Ούτως ό έπιβάτης δύναται άναχωρών έξ ’Αθηνών
νά έπισκέπτηται τήν έν Ιταλία Νεάπολιν καί 
νά έπανέρχηται είς ’Αθήνας έντός πέντε ήμερο-
νυκτίων.

Ό ναΰλος τοϋ τε σιδηροδρόμου και τοϋ ατμό
πλοιου διά τό έξ ’Αθηνών μέχρι Βρινοησίου 
ταξείδιον ώρίσθη είς δραχμάς 95 (διά τήν α'. 
θέσιν), είς δραχμάς δέ 150 δι’ άνοδον καί κάθ
οδον.

Πρός τήν διά θαλάσσης συγκοινωνίαν ταύτην 
έκ Κορίνθου είς Βρινδήσιον ώρίσθη ύπό τής 
διευθύνσεως τής άτμοπλοΐας Αόϋδ ώραΐον καί 
εύρύχωρον άτμόπλοιον.

Ή Εταιρία τών σιδηροδρόμων Ιίελοποννήσου 
συνεβλήθη καί μετά τής Εταιρίας τοΰ σιδηρο
δρόμου \αυρίου· άμφοτέρων δέ at άμαςοστοιχία'. 
συναντώνται είς τον έν ’Αθήναις σταθμόν τοΰ 
σιδηροδρόμου Ιίελοποννήσου διά τήν άπό κοινοΰ 
μεταφοράν τών έπιβατών είς άμφοτέρας τάς σι
δηροδρομικός γραμμάς.

Ή γραμμή τοΰ είρημένου Α'. τμήματος τών 
σιδηροδρόμων άρχεται έκ Πειραιώς παρά τόν 
λιμένα Ζέας ('Αλών), διήκει διά τής τερπνής 
θέσεως 'Ρέντη καί τοΰ έλαιώνος τών ’Αθηνών 
(τοΰ άρχαίου άλιπέδου) καί προσεγγίζει τάς 
’Αθήνας πρός τήν βορειο-δυτικήν αύτών πλευ
ράν, είς άπόστασιν χιλίων μέτρων άπό τής 
πλατείας τής ‘Ομόνοιας, πρός ήν συγκοινωνεί 
δι’ εύρείας όδοΰ. Έξ ’Αθηνών διερχομένη ή 
γραμμή τούς πρόποδας τών λόφων τής ’Ακαδη
μίας τοΰ Πλάτωνος καί τοΰ Κολωνοϋ καί τήν 
έκεϊσε κοίτην τοΰ Κηφισσοΰ ποταμοΰ, καί προσ- 
εγγίζουσα τά χωρία Κάτω Αιόσια (παρά τόν 
Πύργον τής πρψην Βασιλίσσης ’Αμαλίας) καί 
Άνω Λιόσια τοΰ δήμου Άχαρνών, υπερβαίνει 
τόν Πάρνηθα διασταυροΰσα τό τεΐχος, δπερ έκτι
σαν έν τοΐς στενοϊς τοϋ Πάρνηθος οί ’Αθηναίοι 
πρός άπόκρουσιν τών εισβολών τών Πελοπον- 
νησίων έκεΐθεν δέ κατέρχεται είς τό θριάσιον 
πεδίον τής Έλευσινος, προσεγγίζει τό χωρίον 
Καλύβια τής Φυλής, καί φθάνει, παραλλήλως 
βαίνουσα πρός τήν ίεράν όδόν, τήν Ελευσίνα 
είς μικράν άπό τών έρειπίων τοΰ ναοΰ τής Δή- 
μητρος άπόστασιν.

Έξ Έλευσινος ή γραμμή διέρχεται τήν κλι
τόν τών Γερανίων δρέων (‘Άγιον Νικόλαον) διά 
τής δεξιάς άκτής τοΰ πορθμού τής Σαλαμΐνος 
και καθ’ δλον τό μήκος αύτοΰ, ένθα συνεκροτήθη 
ή περιώνυμος ναυμαχία κατά τών ΓΙερσών, δια
τρέχει τούς πρόποδας τοϋ ορούς, δθεν ό Ξέρξης 
έθεάτο τήν καταστροφήν τοϋ στόλου του, και 

κατέρχεται είς τήν πεδιάδα καί τήν πόλιν τών 
Μεγάρων.

Μόλις εξερχομένη τών Μεγάρων ή γραμμή 
συναντά τά Σκειρώνια όρη (δπου καί αί άπορ- 
ρώγες Σκειρωνίδες πέτραι, — Κακή Σκάλα — 
γνωσταί διά τόν ύπό τοϋ Θησέως έκτελεσθέντα 
φόνον τών λυμαινομένων τούς οδοιπόρους δια- 
βοήτων ληστών Σκείρωνος, ΙΙροκρούστου καί 
Σίνεως τοΰ I Ιιτυοκάμπτου), τά όποια διέρχεται 
έπί μήκους έπτά περίπου χιλιομέτρων διά τής 
κλιτύος καθέτων σχεδόν βράχων είς ύψος 50 
μέτρων άπό τής επιφάνειας τής θαλάσσης.

Μετά τήν διέλευσιν τών Σκειρωνίων δρέων 
ή γραμμή διέρχεται έπί είκοσι περίπου χιλιό
μετρα το κατάφυτον έκ πευκών δάσος τής Κ ι
νέτα ς, δπερ έκτείνεται μέχρι Καλαμακίου. 
(Είς τδ βάθος τοΰ δάσους τής Κινέτας έξέρ- 
χονται ήφαιστιώδεις ατμοί, οιτινες διαβιβρώ- 
σκοντες τά έκεϊσε όρη τής Περαχώρας έχουσι 
σχηματίσει περίεργον σπήλαιον.) Μικρόν μετά 
τήν δίοδον τοϋ δάσους ή γραμμή παραλίως διή- 
κουσα προσεγγίζει είς Καλαμάκιον, έπίνειον 
τής Νέας Κορίνθου παρά τόν μυχόν τοΰ Σαρω- 
νικοϋ κόλπου κείμενον καί ού μακράν τοϋ άρ
χαίου λιμένος τών Κεχραιών.

Έκ Καλαμακίου μικρά σιδηροδρομική δια- 
κλάδωσις διευθύνεται πρός τήν άρτι ίδρυθεΐσαν 
πόλιν Ίσθμίαν, κειμένην έπί τοΰ πρός τόν 
Σαρωνικόν κόλπον στομίου τοΰ ορυσσομένου πορθ
μοΰ τής Κορίνθου. Έκ Καλαμακίου δέ ή γραμ
μή ύπερβαίνουσα τον ’Ισθμόν καί διερχομένη 
τήν ζευγνύουσαν τήν διώρυγα τής Κορίνθου σι
δηράν γέφυραν μήκους 100 περίπου μέτρων 
προσεγγίζει τήν παρά τό έτερον πρός τόν Κο
ρινθιακόν κόλπον στόμιον τής διώρυγος νέαν 
πόλιν Ποσειδωνίαν καί φθάνει είς Νέαν 
Κόρινθον διήκουσα διά τής παραλίας όδοΰ τής 
πόλεως μέχρι τής άποβάθρας.

Τό μήκος τής γραμμής τοΰ Α'. τούτου τμή
ματος τοΰ σιδηροδρόμου άνέρχεται έν δλφ είς 
101 περίπου χιλιόμετρα, ών 30 περίπου είναι 
οριζόντια, τά δέ λοιπά έν άνωφερείφ καί κατω
φερείς. 'II άνωτάτη κλίσις τών 25 έπί τοΐς 
χιλίοις άπαντάται είς δύο σημεία τοΰ τμήματος 
τούτου, έπί τοΰ Πάρνηθος καί έπί τοΰ Ισθμού, 
είς μήκος πέντε χιλιομέτρων έν δλιυ. ‘Η μι- 
κροτέρας άκτΐνος, 119 μέτρων, καμπύλη έφηρ- 
μόσθη είς δύο σημεία τής γραμμής λίαν δύ
σβατα, είς τήν διάβασιν τών μεταξύ Έλευσινος 
και Μεγάρων δρέων (έν θέσει ‘Άγιος Νικόλαος), 
καί είς τήν Κακήν Σκάλαν.

Τεχνικά έργα καθ’ δλην τήν γραμμήν ταύ
την, έκτός τών δχετών, έξετελέσθησαν 481, ών 
γέφυραι 76, άνοίγματος 3—4 μέτρων, 23 δμοιαι 
άνοίγματος 5—6 μέτρων, 16 τών 7—9 μέτρων, 
7 τών 10—20 μέτρων, 1 γέφυρα τών 27 μέ
τρων πλαγίως τοποθετημένη έπί τοϋ Κηφισσοΰ 
ποταμοΰ, 2 τών 35 μέτρων καί 1 τών 50 μέ
τρων άνοίγματος. Τά λοιπά γεφυρίδια είναι 
μήκους ·/» μέχρι 3 μέτρων.

Κατά το μήκος τής γραμμής ταύτης έγέ
νοντο σπουδαία έργα έκβραχισμών, λιθένδυτα 
κ. λί π. άξια πολλοΰ λόγου.

Οικοδομήματα σταθμών ΐδρυνται, Α'. μέν τά- 
ξεως τρία, έν Πειραιεΐ χιλιόμ. 0, έν ’Αθήναις 
χιλιόμ. 8,652 καί έν Κορίνθω χιλ. 100,066. 
Σταθμοί Β'. τάξεως τρεις, έν Έλευσΐνι χιλιόμ. 

35,966, έν Μεγάροις χιλ. 56,900 καί έν Καλα- 
μακίω χιλ. 90,539. Στάσεις τέλος έπτά- έν 
Αγίω Ιωάννη (‘Ρέντη) χιλ. 3,107, έν Μύλοις 
(Κηφισσοΰ) χιλ. 10,810, έν Κάτω Αιοσίοις χιλ.
18.199, έν Καλυβίοις χιλιόμ. 31,386, έν Κινέτα 
χιλιόμ. 71,845, καί έν Άγίοις Θεοδώροις χιλ.
79.200. Κατά πάσαν δ’ άπόστασιν τεσσάρων 
χιλιομέτρων καί κατά πάσαν ίσόπεδον διάβασιν 
έπί δημοσίας όδοΰ ίδρύθη καί έν φυλακεΐον.

Έν τοΐς σταθμοΐς Πειραιώς, ’Αθηνών, Έλευ- 
σΐνος, Μεγάρων, Καλαμακίου καί Κορίνθου συ
νέστησαν τηλεγραφικά γραφεία διά τήν υπηρε
σίαν τοΰ σιδηροδρόμου λειτουργοϋντα.

Έν τώ σταθμώ ΙΙειραιώς ύπάρχει ή κεντρική 
αποθήκη τών ύλικών- μικρότεραι δέ άποθήκαι 
έν τοΐς σταθμοΐς Αθηνών καί Κορίνθου. Εργο
στάσια διά τήν συντήρησιν τοϋ κινητού ύλικοΰ 
συνέστησαν δύο, έν Πειραιεΐ καί Κορίνθω· άπο- 
θήκαι δέ έμπορευμάτων είς έκαστον τών Α'. τά
ξεως σταθμών. Σταθμοί ύδρεύσεως τών άτμα- 
μαξών ΰπάρχουσιν έν Πειραιεΐ, έν Έλευσΐνι, 
Μεγάροις, Καλαμακίιυ καί Κορίνθφ. Είς έκα
στον τών Α’. καί Β'. τάξεως σταθμών συνέστησαν 
Καφενεία· έν Κορίνθω δέ καί Έστιατόριον (Πα
ράρτημα τοϋ έν ’Αθήναις μεγαλοπρεπούς ξενο
δοχείου τής Μεγάλης Βρετανίας).

Αί τιμαί τών εισιτηρίων έκ ΙΙειραιώς μέχρι 
Κορίνθου είναι δραχμαί 11,50 διά τήν Α'. θέσιν, 
9,60 διά τήν Β'. καί 5,80 διά τήν Γ'. Έξ 
’Αθηνών δέ μέχρι Κορίνθου δραχμαί 10,45 διά 
τήν Α'. θέσιν, 8,55 διά τήν Β'. καί 5,10 διά 
τήν Γ'.

Έκ τών δύο παρατεθειμένων εικόνων ή μέν 
παριστα τήν έν χιλιομέτρφ 62,8 γέφυραν καί 
τήν έπιχωμάτωσιν έκ μακράς άποστάσεως φωτο- 
γραφηθεΐσαν ή δέ πρώτη (Σελ. 273) τήν έπί 
τών κυρίως Σκειρωνίδων πετρών (Κακής Σκά
λας) γέφυραν, άνοίγματος 35 μέτρων. Κάτωθεν 
αύτής φαίνεται ή αμαξιτή όδός.

( Επεται τό τέλος.)

Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ
ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΑΜΑΡΑΛ.

(ANDRE D’AMARAL.)

(’Επίϊσόδιον τής Ιστορίας τής 'Ρόδου.)

Διήγημα πρωτότυπον Μ. Μαλλιαράκη.

(Συνέχεια καί τέλος).

Τήν 30 ’Οκτωβρίου 1522 οί κώδωνες τών 
ιερών ναών συνεκάλουν είς συνεδρίασιν τούς ίπ- 
πότας τοΰ Αγίου Ίωάννου. Ή εύρεΐα τών 
συνεδριάσεων τοΰ τάγματος αίθουσα έπληρώθη 
παραχρήμα έκ τών ιπποτών πάσης τάξεως φε- 
ρόντων τόν σταυρόν έπί τοΰ στήθους καί τό 
ξίφος είς τό πλευράν. Πάντες ήσαν καταπεπο- 
νημένοι έκ τών άγώνων, τής άγρυπνίας καί τοΰ 

καμάτου· άλλ’ έπί τοΰ αρρενωπού καί ήλιοκαούς 
αύτών προσώπου άπετυποΰτο ή καρτερία καί 
ή αύταπάρνησις. Οί Βάίλοι τοΰ τάγματος κα
τέλαβαν τάς θέσεις τού όρκωτικοΰ δικαστηρίου, 
τό όποιον έμελλε νά δικάση τον Άνδρέαν Δα- 
μαράλ, κατηγορούμενον έπί έγκλήματι έσχάτης 
προδοσίας.

Ό μέγας σφραγιδοφύλαξ τοΰ τάγματος ήχθη 
έν μέσω διπλού στοίχου φρουρών καί έκαθέσθη 
είς τό θρανίον τού κατηγορουμένου. Μολονότι 
υπεβλήθη είς πάντα τά κατά τόν μεσαιώνα εί- 
θισμένα φρικώδη βασανιστήρια, ύπέστη αύτά 
μετά πείσματος καί καρτερίας καί παρέστη άτα- 
ράχως ένώπιον τών δικαστών, ένώ πάντων τά 
βλέμματα έστρέφοντο προς αύτόν μετά μίσους 
καί περιφρονήσεως. Ό Δαμαράλ κατά τό στά- 
διον τής άνακρίσεως ώχυρώθη όπισθεν τής άρ- 
νήσεως· το αύτο σύστημα έξηκολούθησε καί 
ένώπιον τού δικαστηρίου.

Βαθυτάτη έν τή αιθούση τών συνεδριάσεων 
έπεκράτησε σιωπή, βταν ό κατηγορούμενος 
ήγέρθη κατά πρόσκλησιν τού προέδρου. ‘0 Άν- 
δρέας Δαμαράλ κατηγορεΐτο βτι κατά τήν δεινήν 
ταύτην τής πόλεως πολιορκίαν συνεννοήθη μετά 
τού έχθροΰ τής πίστεως καί τής πατρίδος του 
καί προέδωκε τό τάγμα προκαλέσας διά τής 
προδοσίας του τήν τε πολιορκίαν, τήν παράτασιν 
καί τά έξ αύτής δεινά, ώς καί τήν έπικειμένην 
παράδοσιν τής πόλεως· ουτω δέ παρέβη τούς 
δρκους τοΰ ιππότου, τήν τιμήν τοΰ στρατιώτου, 
τήν θρησκείαν του ώς χριστιανός. Έάν ώμο- 
λόγει τό κακούργημά του καί μετεμελεΐτο, καί 
έν συντριβή καρδίας έζήτει συγγνώμην, οί δι- 
κασταί του ήθελον παρουσιασθή ένώπιον τής 
συνελεύσεως τών Ιπποτών καί ήθελον έπικα- 
λεσθή τρις ύπέρ αύτοΰ τήν έπιείκειαν τοΰ Με
γάλου Μαγίστρου καί τοΰ τάγματος- ήτο δέ 
γνωστή ή ειλικρίνεια καί καλοκαγαθία τού σε
βασμίου τού τάγματος αρχηγού· άν δ’ έξηκο- 
λούθει άρνούμενος, τό δικαστήριον ήθελε προβή 
είς τήν έξέτασιν τών μαρτύρων καί ή δικαιοσύνη 
θά ήτο αύστηρά καί άμείλικτος. Άλλ’ ή ψυχή 
τού Ισπανού ιππότου ήτο μεστή μίσους κατά 
τού Μεγάλου Μαγίστρου, ή δέ άλαζονεία αύτοΰ 
κατεξανέστη κατά τοΰ αισθήματος τής μετα
μέλειας καί τής συγγνώμης τού μισητού αύτού 
άντιζήλου. "Οθεν ήρνεΐτο έπιμόνως καί τό δι- 
καστήριον προέβη είς τήν έξέτασιν τών μαρτύρων, 
δι’ ών άπεδείχθη ή ένοχή τοΰ κατηγορουμένου.

Ό είσαγγελεύς άνέπτυξε τήν κατηγορίαν καί 
έζήτησε παρά τοΰ δικαστηρίου νά κηρυχθή ό 
κατηγορούμενος ένοχος έσχάτης προδοσίας, διότι, 
ένώ ό Άνδρέας Δαμαράλ ώρκίσθη είς τό όνομα 
τής Άγιας Τριάδος, τής Παρθένου Μαρίας καί 
τοϋ Αγίου Ίωάννου τού Βαπτιστοΰ νά μάχηται 
ύπέρ πίστεως καί τής ύπερασπίσεως τοϋ χρι
στιανισμού, ένφ περιεβλήθη τό ένδυμα τοΰ ιπ
πότου καί περιεζώσθη τό ξίφος, βπως έκ ψυχής 
καί καρδίας έκπληρώση τά επιβαλλόμενα είς 
τά μέλη τού ιερού τάγματος καθήκοντα, ένώ 
ώρκίσθη νά μάχητας ύπέρ τοϋ Ιησού Χρι
στού κατά τών έχθρών τής πίστεως καί νά μή 
έγκαταλείψη τήν σημαίαν τοΰ Σταυρού καί ού
δέποτε ν’ αποφυγή πόλεμον ιερόν καί δίκαιον, 
έπί ποινή τοΰ νά στερηθή ώς έπιορκος τών εμ
βλημάτων τοΰ Ιππότου καί ν άποσπασθή έκ 
τοΰ ίπποτικοϋ τάγματος ώς μέλος σαπρόν — ού 
μόνον τόν βρκον τούτον ήθέτησε καί κατέστη 
άξιος τής έπωνυμίας τού άτιμου καί διεφθαρ
μένου, άλλά προέδωκεν ό δείλαιος τό τάγμα 
ολόκληρον, τούς ναούς καί τά ιερά καί τόν λαόν 
τής νήσου είς τούς εχθρούς, δπως κορέση ποτα- 
πόν πάθος κατά τοϋ εύγενεστέρου μέλους τοΰ 
τάγματος, τοΰ σεβασμίου, τοΰ ειλικρινούς, τοΰ 
γενναίου άρχηγοΰ αύτοΰ.

Αφ’ ής έποχής ό άδελφός Γεράρδος Τύγ- 
κιος (Gerard Tunc) συνέστησε τό τάγμα τών 
νοσοκόμων έν τή κοιλάδι τοϋ Ίωσαφάτ, είς δ ό 
Ί’αύμόνδος Δυπουής (Raymong Dupuis) προσ- 
έθηκε πρός ταΐς εύχαΐς τής πενίας, τής αγνείας 
καί τής πειθαρχίας τό μάχεσθαι ύπέρ τής πί
στεως, ή ιστορία τοϋ τάγματος δεν περιλαμβάνει 
δμοιον παράδειγμα έκείνου, δπερ παρουσιάζει ό 
κατηγορούμενος, δν τό τάγμα περιέβαλε διά τών 
πλέον έπιζήλων τίτλων καί άξιωμάτων. Καί ή 
φαυλοτέρα ψυχή τού έλεεινοτέρου τών φερόντων 
μορφήν άνθρωπίνην όντων δέν ήθελε προβή είς 
τοιοΰτο στυγηρόν κακούργημα έν τοιαύτη δεινή 
περιστάσει. Δύναται τις νά άποκαλέση τον προ
δότην δολοφόνον, ίερόσυλον, τέρας άποφώλιον, 
ή μάλλον είπεΐν δέν υπάρχει έν τή γλώσση 
ορος κατάλληλος προς χαρακτηρισμόν ψυχής, 
ήν έξήμεσεν ό "Αδης έν στιγμαϊς οργής κατά 
τοϋ άνθρωπίνου γένους.

Μετά τήν άγόρευσιν τοΰ είσαγγελέως έδόθη 
ό λόγος είς τόν κατηγορούμενον, δπως ύπερα- 
σπισθή εαυτόν. Ούτος δμως δέν ήδύνατο ν’ άρ- 
θρώση λέξιν, περιορισθείς είς τό σύστημα, δπερ 
έξ αρχής παρεδέχθη, νά άρνήται πάντοτε τήν 
ενοχήν του, ένώ τά πάντα έμαρτύρουν αύτήν.

Γό δικαστήριον διασκεφθέν έξέδοτο άπόφασιν 
καταδικαστικήν, δι’ ής ό Άνδρέας Δαμαράλ 
κατεδικάζετο είς θάνατον ώς ένοχος επιορκίας 
καί έσχάτης προδοσίας, άφ’ ού προηγουμένως 
ήθελεν άπεκδυθή τοΰ ίπποτικοϋ ένδύματος. Ό 
κατηγορούμενος γονατίσας ήκουσεν άταράχως 
τήν άπόφασιν . . .

Τήν έπιοΰσαν ή όδός τών Ιπποτών ήν πλή
ρης λαοΰ μετά σκυθρωπότητος άνερχομένου αύ
τήν καί διευθυνομένου πρός τόν ναόν τοΰ Άγιου 
Ίωάννου. Ό ναός έπληρώθη ιπποτών. Ή Άν- 
δρέας Δαμαραλ προσήχθη δέσμιος ύπό τών 
φρουρών έν μέσιυ τών άρών καί τών άπειλών 
τοϋ παρωργισμένου πλήθους. Άφ’ ού είσήλθεν 
είς τόν ναόν, ό άδελφός Ιπποκόμος έλυσε πάντας 
τους δεσμούς τής ίπποτικής στολής, ήν άπέ- 
σπασεν έκ τοϋ καταδικασθέντος μετά τού ξίφους. 
Πάντες οί ίππόται άνέκραξαν- '“Άτιμος καί 
διεφθαρμένος!’’

Έκ τοϋ ναού ό Ανδρέας Δαμαράλ ώδηγήθη 
είς τήν μεγάλην πλατείαν τοΰ τάγματος, δπου 
ό δήμιος άπέκοψε τήν κεφαλήν του. '0 προ
δότης ύπέστη τήν φοβεράν ταύτην ποινήν μετά 
σπάνιάς άταραξίας. ΊΊ κεφαλή αύτοΰ άνηρ- 
τήθη έπί τής κορυφής ενός τών ύψηλοτέρων πύρ
γων προς παραδειγματισμόν.

ΙΓ.

Καί ό προδότης μέν έλαβε τά άντίποινα 
τοϋ κακουργήματος του μετά τοΰ συνενόχου του, 
άλλά τής προδοσίας τά άποτελέσματα ήσαν ολέ
θρια διά τούς Ίππότας. '0 πολιορκητικός στρα
τός ένθαρρυνθείς έρρωμενέστερον έπετίθετο, ένιΰ 
οί Ίππόται έξηντλημένοι, τετραυματισμένοι, 
έστερημένοι τροφών καί πολεμοφοδίων έμάχοντο 
μέν είσέτι μετ’ άπαραμίλλου καρτερίας, άλλ’ 
ήναγκάσθησαν είς τά έσχατα περιελθόντες νά 
παραδώσωσι διά συνθήκης τήν πόλιν, τήν 25 Δε
κεμβρίου 1522. Διά τής συνθήκης έξησφαλί- 
ζετο ή ζωή, ή τιμή καί ή θρησκεία, ώς καί ή 
περιουσία τών κατοίκων οί Ίππόται ήδύναντο 
ν’ άπέλθωσι μετά πάσης τής κινητής αύτών 
περιουσίας, μετά τών ιερών λειψάνων, σκευών 
καί άμφιων, καθώς καί δσοι τών κατοίκων ήθε
λον νά μεταναστεύσωσιν. Ουτω παρεδόθη ή 
πόλις, είς ήν ό Σουλτάνος είσήλθεν έν πομπή 
και παρατάξει, καί έτέλεσε το προσκύνημα αύτοΰ 
είς τον ναόν τοΰ Άγιου Ίωάννου μεταβληθέντα 
είς τέμενος.

Μετά τούτο ό Σουλτάνος έζήτησε νά ΐδη 
τον Μέγαν Μάγιστρον. Ό γηραιός Δελίλ-’Αδάμ 
μετέβη εις τήν σκηνήν τού κατακτητού τήν 26 , 
Δεκεμβρίου. ’Επειδή δέ συνεκροτεΐτο κατ’ έκείνην 
τήν ώραν συμβούλιον, ήναγκάσθη νά μείνη έν 
ύπαίθρι» μαστιζόμενος ύπό τής βροχής καί τής 
χιόνος. Είτα είσήχθη περιβληθείς τιμητικόν 
καφτάνι καί παρουσιάσθη είς τόν σουλτάναν. 
Άμφότεροι οί ήγεμόνες ούτοι είχον άνέλθει συγ
χρόνως είς τήν αρχήν πρό δύο έτών· ήδη δέ 
εύρίσκοντο άντιμέτωποι είς δλως άντιθέτους πε
ριστάσεις. Σιωπώσι καί άμοιβαίως παρατηρούσιν 
άλλήλως· πρώτος ό σουλτάνος έλαβε τόν λόγον, 
παρηγόρησε τόν Μέγαν Μάγιστρον διά τήν ήτταν 
αύτοΰ, λέγων δτι τοιαύτη είναι ή τύχη τών 
ήγεμόνων, νά χάνωσι καί πόλεις καί βασίλεια, 
καί τον διεβεβαίωσε περί τής ασφαλούς άποχω- 
ρήσεώς του. Μετά δύο ήμέρας ό Σουλτάνος 
συνοδευόμενος ύπό τοΰ ’Αχμέτ πασά καί νέου 
τινός δούλου είσήλθεν είς τό KoivoStov τών Ιπ
ποτών και έζήτησε τόν Μέγαν Μάγιστρον. '0 
Αχμέτ πασάς διερμηνεύων ελληνιστί τούς λό

γους τού Σουλτάνου διεβέβαιωσε τόν Μέγαν 
Μάγιστρον περί άκριβοΰς τηρήσεως τών δρων 
τής συνθήκης, καί δτι παρεΐχεν αύτώ μακροτέραν 
προθεσμίαν πρός άναχώρησιν. 0 Μέγας Μά
γιστρος ηύχαρίστησε τόν Σουλτάνον ζητήσας 
μόνον τήν αύστηράν τής συνθήκης τήρησιν.

Τήν α'. Ίανουαρίου 1523 ό Μέγας Μάγι
στρος έπεβιβάζετο είς τά πλοΐα τού τάγματος 
μετά τών λοιπών Ιπποτών. Πρό τής άναχω- 
ρήσεώς του παρουσιάσθη ένώπιον τοΰ Σουλτάνου, 
ού τίνος ήσπάσθη τήν χεΐρά καί έδωρήσατο αύτώ 
τέσσαρα χρυσά άγγεΐα. 0 Σουλτάνος συγκινη- 
θείς είπε πρός τόν εύνοούμενον αύτοΰ Ίβραΐμ. 
'Μετά λύπης μου ύποχρεώ τόν χριστιανόν τούτον 

νά έγκαταλείψη εις τό γήράς του τήν οικίαν 
καί τήν περιουσίαν του.”

Μετά τήν συνέντευξιν ταύτην ό Βιλλιέρ 
Δελίλ-’Αδάμ μετά τών λειψάνων τοΰ τάγματος 
έγκατέλιπε διά παντός τήν 'Ρόδον, ήν κατεΐχον 
οι Ίππόται διακόσια δεκατρία έτη. Έπί τής 
ναυαρχίδος Sainte Marie, ής έπέβαινεν ό Μέ
γας Μάγιστρος, ύψώθη σηυαία φέοουσα τήν 
Άγ ίαν Παρθένον μετά καρδίας τετρωμένης καί 
τήν επιγραφήν- Afflictis spes mea rebus.

Γήν 24 Μαρτίου 1530 οί Ίππόται τής 'Ρό
δου έλαβαν κατοχήν τής Μελίτης καί τοΰ Ρόζου.

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΤ ΕΤΓΕΝΙΟΤ ΣΑΑΙΓΓΕΡ.

ΕΝΤΟΣ ΔΥΟ ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΣΕΙΑΣ.

Διήγημα.

ήδη ήκούσθη ό κώδων τού σιδη- 
ιου. Τπό τήν εύρεΐαν υαλοσκεπή 
ΐστατο έτοιμη ή αμαξοστοιχία· οί 

έπιβάται είχον καταλάβει πάντες τάς θέσεις των. 
II άμαξοστοιχία ήτο πλήρης καί μόνον έν τινι 

διαμερίσματι τής τελευταίας άμάξης εύρίσκετο 
είς μόνος κύριος, αί δέ λοιπαί θέσεις ήσαν κεναί 
διά τούς τυχόν προσελευσομένους έπιβάτας. 
Άλλ’ έπιβάται δέν έφαίνοντο πλέον — δτε 
αίφνης, καθ’ ήν στιγμήν ό οδηγός τής αμαξο
στοιχίας ήτοιμάζετο νά φέρη είς το στόμα του 
τήν συρίκτραν, ΐνα δώση τό σημεΐον τής άνα-
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χωρήσεως, άπό τής θύρας τής εύρείας αιθούσης 
τοΰ καφενείου τοΰ σταθμού έχύθη ολόκληρον 
σμήνος νέων δεσποινίδων, συνοδευομένων ύπδ 
κυρίας ωρίμου ηλικίας. Ό όδηγός έστάίΐη καί 
αποτεινόμενος έν ανυπομονησία πρός τάς σπευ- 
δούσας κυρίας·

— Γρήγορα! Γρήγορα, Κυρίαι! Δεν έχετε 
καιρόν νά χάσετε. Θά ταξειδεύσετε δλαι;

— Αύτή μόνον ή δεσποινίς, άπήντησεν ή 
Κυρία άσθμαίνουσα εκ τής σπουδής καί δακτυ- 
λοδεικτοΰσα νέαν κόρην, ήτις κλαίουσα και γε-

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΙΣ.

Τώρα μόλις εχομεν τόν άπαιτούμενον καιρόν 
νά παρατηρήσωμεν τους δύο έπιβάτας ήμών. Ό 
κύριος δέν εΐχέ τι τό έξαιρετικόν· ήτο άνήο 
νέος, ώς τριακοντούτης, ευχάριστος τήν δψιν, μέ 
πρόσωπον ωχρόν δεικνύον άθυμίαν τινά καί κό- 
πωσιν και εστεμμένο·? διά μελανός πώγωνος. 
Έφόρει δίοπτρα και ειχεν ώς έκ τούτου δψιν 
πεπαιδευμένου τινός· ή έντύπωσις αύτη έπετεί- 
νετο διά. τοΰ βαθέος καί σοβαρού βλέμματος τοΰ 
οφθαλμού του. Πλησίον του έπι τοΰ ανακλίν
τρου έκειντο διάφοροι έφημερίδες, προδίδουσαι 

αύτόν, μάτην προσπαθούσα νά έξακριβώση τό 
έπάγγελμα αύτοΰ.

Τήν δυσκολίαν ταύτην δέν έδοκίμασεν ό κύ
ριος ώς πρός τήν νεαράν συνοδοιπόρον του. 
Αύτη είχε συνοδευθή ύπό συνομηλίκων της ύπό 
τήν έπίβλεψιν μιας κυρίας. Τί άλλο λοιπόν θά 
ήτο ή δεκαεπαετής κόρη ή μαθήτρια παρθενα
γωγείου άποπερατώσασα τάς σπουδάς της και 
έπιστρέφουσα εις τήν πατρικήν οικίαν, όπως ύπό 
τήν σκέπη·? τής μητρός είσαχθή είς τόν λεγόμενον 
μεγάλον κόσμον; Τούτο άπεδεικνύετο άλλως τε 

θύμει ν’ άνοιξη έν τών παραθύρων τής άμάξης, 
έπειδή πρό μικρού είχε καπνίσει σιγάρον. Η 
κόρη δέ τω άπήντησε μόνον·

— Παρακαλώ, κύριε!
Καί είποΰσα τάς δύο ταύτας λέξεις έγεινε 

καταπόρφυρος. Είτα πάλιν τδν έκύτταξε, καί 
τέλος έκάθησεν έπί τοΰ άπέναντι ανακλίντρου, 
θέσασα πλησίον αύτής τούς σάκκους καί τά 
κουτία της. Άνήγειρε τδ πρόχειρον τοΰτο πρό
χωμα μέ σκοπόν ή μόνον κατά τύχην; Τοΰτο 
είναι δύσκολον νά εϊπη τις, διότι έν τή διανοία 
νεαράς μαθήτριας παρθεναγωγείου ό κόσμος άπο- 
τυποΰται κατά παράδοξον καί δλως ιδιαίτερον 

δρομικών συμβάντων διά τών μελανωτέρων χρω
μάτων.

'Ο νέος άνήρ ίδών τήν αμυντικήν όχύρωσιν 
τής εύειδοΰς συνοδοιπόρου του έκών άκων έμει- 
δίασεν· είτα δέ έξαγαγών πάλιν τδ σημειω
ματάριό·? του ήρςατο γράφων έν αύτώ. Έφαί- 
νετο ώς νά είχε τδν φιλανθρωπικόν σκοπόν 
ν’ άποδείξη είς τήν δεσποινίδα, πόσον ολίγον 
ήτο έπίφοβος. 'Η τοιαύτη διαγωγή του έπέτυχε 
τοΰ έπιδιωκομένου σκοπού, διότι ή νεαρα κόρη 
βαθμηδόν ησύχασε. Βεβαίως, έλεγε καθ’ έαυτήν 
αύτός ό άνθρωπος δέν ήτο έκ τών κακούργων 
έκείνων, περί ών άναγινώσκει τις έν ταΐς έφη- 

σχεδδν έτοιμος ν’ άνοιξη πάλιν τό στόμα του, 
άλλ’ ή ιδέα μή γείνη δχληρός τόν παρεκώλυσεν 
είς τοΰτο. 'Η νεάνις άπέμαξεν ήσύχως τά δά- 
κρυά της καί στραφεΐσα πρός αύτόν ήρυθρίασε· 
διά ταχείας κινήσεως έκρυψε τήν επιστολήν, ώς 
δυσανασχετούσα δτι ό ξένος άνήρ υπήρξε μάοτυς 
τών λυπηρών αύτής σκέψεων, καί έπειτα έστράφη 
πρός τδ παράθυρον καί παρετήρει τήν έν δλη 
τή έαρινή λαμπρότητι άναστράπτουσαν χώραν.

Ουτω παρήλθον λεπτά τινα τής ώρας. Ή 
αμαξοστοιχία έτρεχεν ώς άστραπή· χωρία, κω- 
μοπύλεις, μεμονωμένοι οίκίσκοι ένεφανίζοντο καί 
έχάνοντο πάλιν· οί πάσσαλοι τοΰ τηλεγράφου
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λώσα ταύτοχρόνως άπεχαιρέτα τάς φίλας της. 
’Αρκεί, αρκεί, έπανέλαβεν ή Κυρία· δέν βλέ
πετε οτι έβραδύναμεν; .. . Παρακαλώ, κύριε 
οδηγέ, τήν άμαξαν διά τάς κυρίας.

— 'Η άμαξα έκείνη είναι γεμάτη! Γρή
γορα! άνέκραξεν ό όδηγός, άνοίγων τό διαμέ
ρισμα, έν ω εύρίσκετο ό μόνος επιβάτης. ’Εδώ, 
εδώ, δεσποινίς! Καθ’ οδόν έπειτα άλλάζετε 
βαγόνι!

Καιρός διά περαιτέρω συζητήσεις δέν ύπήρ
χεν· ή δεσποινίς έπέβη, σχεδόν παρά τήν Οέ- 
λησίν της, τής άμάξης, καί μικρά τινα κιβώτια 
καί σάκκοι τή έπεδόθησαν διά τής θυρίδος. 'Η 
ηλικιωμένη Κυρία έρριψε ύστατον άνήσυχον 
βλέμμα πρός τήν προστατευομένην της κόρην 
καί έτερον φιλύποπτον βλέμμα πρός τόν έν τή 
άμάξη καθήμενον άνδρα — είτα νέα δάκρυα — 
νέοι αποχαιρετισμοί^— καί τέλος τό ύξύ σύ- 
ριγμα τής μηχανής — καί ή αμαξοστοιχία 
άπήλθεν. 

ΐσως αύτόν ώς συντάκτην έφημερίοος ή ώς άν
δρα πολιτικόν έν τή χειρί έκράτει όγκώδες 
σημειωματάριον, έν ω άπό καιρού είς καιρόν 
έγραφε·? ολίγας λέξεις. Τούτο πάλιν ήδύνατο 
νά τόν φανέρωση ώς έμπορον όδοιποροΰντα καί 
καταγράφοντα τάς διαφόρους παραγγελίας του· 
άφ’ ετέρου δμως ό πλατύς καί μέλας πΐλός του 
έφανέρου αύτόν ώς άνήκοντα είς τήν τάξιν τών 
καλλιτεχνών. ”1σως ήτο ζωγράφος, ή γλύπτης, 
ή άρχιτέκτων ή καί μουσικός· πλήν τό πρό- 
σωπόν του εΐχέ τι το ήρεμον καί έμβριθές, τί τό 
πεζόν, τό όποιον σπανίως φανεροΰται είς τά 
πρόσωπα τών καλλιτεχνών. ’Εν ένί λόγφ καί 
ό καλλίτερος άνθρωπογνώστης δέν θά ήδύνατο 
νά όρίση άκριβώς τήν τάξιν, τό έπάγγελμα ή 
τό έργον τοΰ νέου άνδρός. "Έτι δυσκολώτερον 
ήτο τό ζήτημα τοΰτο διά τήν νεαράν κόρην, 
ήτις καθήσασα είς ικανήν άπό τοΰ συνοδοιπόρου 
της άπόστασιν, κατεγίνετο είς τακτοποίησιν τών 
πραγμάτων της καί έρριπτε ταχύ βλέμμα πρός 

καί έκ τοΰ χρυσοδεδεμένου κομψού τόμου λυ
ρικών ποιήσεων, τδν όποιον έκράτει είς τάς χεΐ
ρας, έκ τής μικρας άνθοδέσμης, ήν συχνά έφερε 
πρός τό στόμα της καί περιπαθώς ήσπάζετο, 
καί έκ τοΰ άπαραιτήτου λευκώματος, τό όποιον 
έκειτο πλησίον της έπί τοΰ θρανίου. Έν τφ 
λευκώματι τούτφ αί φίλαι της εΐχον γράψει 
διάφορα ποιήματα είς άνάμνησιν τής συνδεούσης 
αύτάς πρός τήν άποχωριζομένην φιλίας!

Ή κόρη ήτο εύειδεστάτη· ή κόμη της ήτο 
χρυσόξανθη, καί οί δφθαλμοί της βαθεΐς καί 
γαλανοί· περί τδ στόμα έπαιζε χαριέστατον μει
δίαμα. Τδ κάλλος της ειλκυεν εύθύς έκ πρώτης 
δψεως· τήν έπιρροήν ταύτην ήσθάνθη καί δ πα- 
ρακαθή μένος αύτή άνήρ, δστις άφ’ ού άπαξ τήν 
είδε, τήν είδε καί δεύτερον καί τρίτον, καί 
έμενε βεβυθισμένος είς τήν παρατήρησιν ταύτην.

Μετ’ δλίγον έπροσπάθησε ν’ άρχίση συνδιά- 
λεξιν πρός αύτήν· άλλ’ ή άπόπειρα άπέτυχε. 
Τήν ήρώτησε μετά πολλής εύγενείας, αν έπε- 

τρόπον, καί ούδείς γνωρίζει διά ποιον λόγον 
έθεώρει καλόν νά άνεγείρη μεταξύ αύτής καί 
τού συνοδοιπόρου της τά αμυντικά ταΰτα έργα ... 
Αλλως τε τοιαΰται νεάνιδες τά πάντα έκλαμ- 

βάνουσιν ώς συμβάντα μεγάλην έχοντα σημα
σίαν. Καί μή δέν ήτο τό συμβάν δλως έκτακτον 
καί περίεργον; Νά εύρέθή πεπληρωμένη ή διά 
τάς κυρίας ώρισμένη άμαξα — νά ταξειδεύση 
έπί δύο ώρας καί ήμίσειαν (διότι τόσος μόνον 
ήτο ό δρόμος της) μετά νέου, ξένου άνδρός καί 
μόνη — Τί έζήτει περισσότερον ή ζωηρά αύτής 
φαντασία; . . . Τις ήτο ό νέος ούτος άνήρ; . .. 
Ήτο εύγενής καί προσηνής· άλλά τοΰτο άκριβώς 
ήτο καί σύμπτωμα τοΰ έπιφόβου αύτοΰ. Μήπως 
ήτο αύθάδης τις, ή έξ έκείνων τών άνθρώπων, 
οιτινες άποναρκοΰσι τά θύματά των διά χλωρο
φορμίου, δπως τά ληστεύσωσιν; “Ω! περί τούτων 
πολλά ειχεν άναγνώσει ή κόρη καί ή ζωηρά 
αύτής φαντασία τή παρίστα τήν στιγμήν ταύ
την μίαν τών ζοφερών σελίδων τών σιδηρο- 

μερίσιν. ’Ίσως καί ένδομύχως ήσχύνετο διά τό 
άνεγερθέν πρόχωμα, διότι δτε έκ τής κινήσεως 
τής άμάξης είς τών σάκκων της κατέπεσε, τόν 
έθεσεν ήσύχως έν τφ ύπεράνω τής κεφαλής της 
δικτυωτω, έν φ συνήθως τοποθετούνται τα πράγ
ματα τών έπιβατών. Ίδοΰσα τέλος τδν συνο
δοιπόρον της ήσύχως καθήμενον καί ούδόλως 
προσέχοντα είς αύτήν παρεδόθη είς τάς σκέψεις 
της. Αί σκέψεις αύται ήσαν άναμφιβόλως θλι- 
βεραί· διότι έπανειλημμένως έφερε τήν μικράν 
άνθοδέσμην πρός τά χείλη της, έλαβε πάλιν 
άνά χεΐρας τδ λεύκωμα, καί τέλος ήνοιξεν επι
στολήν, ήν άνεγίνωσκε δακρύουσα.

'Ο νέος άνήρ, βστις μέχρι τούδε ήτο βεβυ- 
θισμένος είς τήν άνάγνωσιν τού σημειωματάριου 
του, ύψωσε τήν κεφαλήν καί είδε προς τήν 
κλαίουσαν κόρην. Πόσον ώραία ήτο τώρα! 
Πόσον χαρίεσσα έν τή θλίψει αύτής! Έφαίνετο 
εύδιάθετος νά τή άποτείνη τδν λόγον, νά τήν 
έρωτήση περί τής αιτίας τής θλιψεώς της· ήτο

έπήδων ώς μακροσκελή φαντάσματα. Αίφνης 
έπήλθεν άνώμαλός τις κίνησις είς τήν αμαξο
στοιχίαν· έφαίνετο ώς άν αί αμαξαι ήθελον έκ- 
πηδήσει έκ τών σιδηρών (ράβδων — ^κλονισμός 
ήκούσθη, καί όλόκληρον τό έκ σάκκων καί κου
τιών προπύργιον κατέπεσεν. Ή κόρη άφυπνίσθη 
άποτόμως έκ τοΰ ρεμβασμού της καί έβλεπε πε- 
ριδεώς πρός τά πρό τών ποδών της κατακείμενα 
έρείπια. ‘Ο συνοδοιπόρος της μετά εύγενοΰς 
προθυμίας έσήκωσε ένα κατόπιν τοΰ άλλου τούς 
καταρρεύσαντας σάκκους καί τούς έτοποθέτησεν 
άσφαλώς· ή έργασία δμως αυτή δέν ήτο εύκολος, 
διότι ή αμαξα έκινεΐτο πολύ, καί μετά δυσκο
λίας έπέτρεπε τήν ισορροπίαν είς τδν ορθόν 
ίστάμενον έπιβάτην. Καθ’ ήν στιγμήν ή κόρη 
εΐδεν άποκομισθέν δλον τδ ύλικδν τού τεχνητού 
αύτής φρουρίου, νέος, ισχυρότερος κλονισμός τήν 
ήγειρεν άπό τής έδρας της καί τήν έφερεν άν- 
τιμέτωπον πρδς^τδν υποτιθέμενον έχθρόν της. 
Ώχρίασεν ή κόρη έκ τοΰ φόβου, καί σπασμω-
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δικώς έκράτει διά τών μικρών χειρών της τον 
ξύλινον παραστάτην τού παραθύρου. Δέν ήτο 
δύσκολον νά έννοήση τις τι έφοβεϊτο· έφοβεϊτο 
•μή ή αμαξοστοιχία έκτροχιασθή και κατακρη- 
μνισθή.

Ό νέος είχε παρατηρήσει δλας τάς κινήσεις 
της· δέν ώμίλει δέ άλλ’ έβλεπεν δτι ή κόρη 
ήσθάνετο τήν ανάγκην νά συνδιαλεχθή προς αύ
τόν. Τά παιδία, δταν φοβούνται έν τώ σκότει, 
ζητοΰσι διά ομιλίας ή διά σοριγμάτων ν’ άπο- 
σοβήσωσι τον φόβον. Άλλά και μεγαλείτεροι 
άνθρωποι δέν είναι τολμηρότεροι τών παιδιών 
έν τοιαύταις περιστάσεσιν· καί αυτοί έχουσιν 
ανάγκην μέσου, δπως έπιβάλλωσι σιγήν είς τήν 
έσωτερικήν των ταραχήν. Τό μέσον τούτο συν- 
ίσταται άπλούστατα, είς τό ν’ άποτείνωνται 
πρός τινα, δστις, ύποθέτουσι, θά ήναι αρκούντως 
καλός, ώστε νά τοΐς εϊπη τι πρός παρηγοριάν 
και καθησύχασιν. ’Επειδή δέ αί κινήσεις τής 
άμάξης ού μόνον δέν έπαυον άλλά καί άπειλη- 
τικώτεραι καθίσταντο, ή νέα κόρη, στρέφουσα 
βλέμμα ικετευτικόν πρός τόν συνοδοιπόρον της, 
τώ είπε ·

— Δέν είναι φόβος, μή έκτροχιασθή ή αμα
ξοστοιχία;

— Μή άνησυχεϊτε, δεσποσύνη, άπεκρίθη ό 
έπιβάτης μειδιών καί διά υφους προσηνούς. Οι 
κλονισμοί ούτοι καί αί κινήσεις ούδέν σημαί- 
νουσι. Τούτο γνωρίζω έκ πείρας, διότι έταξεί- 
δευσα πολύ. Έχομεν τήν άτυχίαν νά εδρισκώ- 
μεθα έν τή τελευταία άμάξη, καί ή τελευταία 
άμαξα κινείται πάντοτε περισσότερον. “Ισως δέ 
καί αί σιδηραϊ ράβδοι έφθάρησαν όλίγον έκ τής 
πολλής χρήσεως· άλλ’ ούδείς υπάρχει κίνδυνος- 
περί τούτου δύνασθε νά ήσθε καθ’ δλα ήσυχος. 
Είς τόν πρώτον σταδμόν δά φροντίσω νά σάς 
ευρώ άμαξαν καλλιτέραν — άν τό έπιθυμήτε.

Ό τρόπος, οι ού έπρόφερε τάς λέξεις ταύ
τας, είχέ τι τό έμπνέον πλήρη Εμπιστοσύνην. 
Βεβαίως ό ούτως εύγενώς υπέρ αύτής μεριμνών 
δέν ήτο ή άνθρωπος καλός ! Ί'ρανώς άπεδεικνύετο 
τούτο έκ τής προτάσεώς του ταύτης τής μετά 
τοσαύτης γενομένης φιλοφροσύνης. Τώρα ήσχύ- 
νετο ή κόρη δι’ ας έλαβε προηγουμένως προ
φυλάξεις, αϊτινες δά έφάνησαν τω συνοδοιπόροι 
αύτής γελοϊαι. Λαβοΰσα επομένως θέσιν άπέ- 
ναντι αύτοΰ, τώ είπε ■

— Σας ευχαριστώ, κύριε· δά μείνω καλλί
τερα οπού είμαι- άλλως τε δέν ταξειδεύω μα
κράν.

Έν τοσούτφ ό δρόμος τής άμαξοστοιχίας 
έμετριάσθη- ήκούσθη ό συριγμός τής άτμομη- 
χανής καί μετά τινα δευτερόλεπτα ή αμαξο
στοιχία είσήλδεν είς σταδμόν. 'Η κόρη ήγέρΟη, 
ήνοιξε τό παράδυρον καί ήρώτησε τόν διερχό- 
μενον οδηγόν·

— Πόσον έχομεν άκόμη διά τήν πόλιν Δ; 
Δύο ώρας, άπεκρίθη ό άνθρωπος.

— Δύο ώρας; έπανέλαβεν ή κόρη καθημένη;· 
είναι άκόμη αρκετός δρόμος.

— Δέν εσυνειθίσετε άκόμη τά ταξείδια, δε
σποσύνη; ήρώτησεν ό συνοδοιπόρος της.

— ’Όγι, κύριε. Άπό Δ, οπού μεταβαίνω 
μέχρι Λ, δπου έπέβην τής άμαξοστοιχίας, αύτό 
ήτο το μεγαλείτερόν μου ταξείδιον. Δέν εύρίσκω 
δμως πολύ εύχάριστον νά κάθηταί τις κλει
σμένος, ώς πτηνόν έντός κλωβίου, είς αύτά τά 
στενά βαγόνια.

— Εχετε δίκαιον, είπεν ό νέος μειδιών, έν 
(ο ή αμαξοστοιχία έπανέλαβε τόν δρόμον της. 
Καί ή τοιαύτη φυλάκισις θά ήτο άκόμη υπο
φερτή, άν ήτο δυνατόν νά στερεώση τις τάς έν- 
τυπώσεις, τας οποίας λαμβάνει καθ’ οδόν. Βλέ
πετε π. χ. ώραϊον σύμπλεγμα δένδρων, γραφικόν 
τινα βράχον, κατάφυτον άγρόν, ήσυχον καί δια

φανή λίμνην — τό δμμα τέρπεται είς τοιαύτην 
θέαν, άλλ ή πορεία έκτελεϊται μέ ταχύτητα 
άστραπής καί ή ωραία είκών Εξαφανίζεται άμα 
έμφανισθεΐσα. Τούτο μοί άνακαλεϊ εις τήν μνή
μην τούς στίχους του έθνικού μας ποιητού·

"Ώ άνθρώπινος καρδία,
Τίς είναι ή εύτυχία σου;

Στιγμή αίνιγματωδώς γεννωμένη,
Καί μόλις έπελθοΰσα
Κ’ εύθύς ήδη άπελθούσα,
Καί άπελθούσα άνεπιστρεπτεί.”

Ώ! συνοδοιπόρος, τοσαύτην έχων κλίσιν πρός 
τάς καλλονάς τής φύσεως, ήτο άναμφιβόλως 
άνήρ μεμορφωμένος καί έντιμος! Καί μάλιστα 
άνέφερε καί στίχους μεγάλου ποιητού, στίχους, 
ούς ή κόρη καλώς έγίνωσκε καί είχε γεγραμ- 
μένους έν τώ λευκώματί της. — Βαθέως συνε- 
κινήθη ή καρδία της.

Ό νέος έξηκολούθησε·
— Πρέπει νά όμολογήσωμεν δτι πάσα ποίη- 

σις τοΰ ταξειδίου καταστρέφεται διά τοΰ σιδηρο
δρόμου. Πόσον ώραιότερον είναι τό ταξειδεύειν 
έν ταχυδρομική άμάξη ή καί πεζή έν χώραις, 
οίαι ή 'Ελβετία καί ή 'Ιταλία! 'Ο άνθρωπος 
είναι έκεΐ Ελεύθερος· δύναται νά σταματά δπου 
καί δταν θέλη καί νά γευθή θέας μαγευτικής 
έν άνέσει.

— Είσδε ήδη έν’Ιταλία; έψιθύρισεν ή κόρη, 
παρατηρούσα αύτόν μετά θαυμασμού.

Ημην, άπεκρίθη ό νέος, καί πλέον ή 
άπαξ. Ή θαυμασία έκείνη χώρα είναι πάντοτε 
ό πόθος μου, καί οσάκις δύναμαι Επισκέπτομαι 
κατ’ έτος τήν Ιταλίαν. 'Ως έπί τό πλεϊστον 
άπέρχομαι έκεΐ μετά δύο φίλων, ών ό είς είναι 
ζωγράφος καί ό Ετερος ποιητής.

— Λάμπρον πράγμα! άνέκραξεν ή νεάνις έν 
ένθουσιασμώ. Πόσον είσδε άξιοζήλευτος!

— Διά τό ταξείδιον ή διά τούς συνοδοιπό
ρους μου; ήρώτησεν αύτός μειδιών.

— Καί διά τά δύο, άπεκρίθη ή κόρη.
— Τούτο είναι άληθές, είπεν ό νέος. Οί 

δύο φίλοι μου είναι καταλληλότατοι σύντροφοι 
διά τήν Ιταλίαν. Δι’ άμφοτέρους ή Ιταλία 
είναι τροφή άσπαστή καί προσφιλής. Καί έγώ 
αύτός, παρακινούμενος έκ τοΰ παραδείγματος 
τοΰ ζωγράφου, έκτελώ, δπως δύναμαι, εικόνας 
τινάς ή άντιγραφάς εικόνων, ας φέρω μαζύ μου 
ώς καλήν ένθύμησιν τών μερών, τά όποια έπε- 
σκέφθην. Καί ύμεΐς βεβαίως, δεσποσύνη, ζω
γραφίζετε:

— “Ω! πολύ όλίγον, άπήντησεν έκείνη συνε
σταλμένη.

Καί ένδιαφέρεσθε διά τήν τέχνην καί 
διά τούς καλλιτέχνας; — Πολύ καλά κάμνετε. 
“Ισως μεταβήτε καί ύμεΐς ποτέ είς ’Ιταλίαν... 
πιθανώς έν συνοδεία καλλιτέχνου τινός;

— Πώς τούτο; ήρώτησεν ή κόρη έλαφρώς 
έρυθριώσα.

— Καί πώς όχι; είπεν ό νέος μετά εύγε- 
νοΰς ειρωνείας· δέν είναι πράγμα εύκολώτατον 
να έπισκεφθήτε τήν χώραν έκείνην τής επαγ
γελίας ... ώς σύζυγος ζωγράφου ίσως ή ποι- 
ητοΰ;

Ή κόρη ήρυθρίασεν έτι περισσότερον. Πρό 
πολλοΰ ήδη καί ένδομύχως έξέλαβε τόν συνο
δοιπόρον της ώς καλλιτέχνην, καί Εφλέγετο 
ύπό τής Επιθυμίας νά τόν έρωτήση περί τοΰ 
επαγγέλματος του. Πώς δμως νά τολμήση τούτο 
τώρα 'μετά τούς τελευταίους αύτοΰ λόγους; 
Ούδέ δι’ εν βασίλειον δέν θά τό έπραττεν! 
Μετά μικράν σιωπήν τώ είπε πάλιν·

— Άστειεύεσθε, κύριε ... αν έπρόκειτο νά 
έκλέξω . . . έάν ήθελον . . .

Καί έσιώπησε πάλιν· έφαίνετο ώς μεταμε- 
ληθεϊσα δτι είπε καί δσα είπεν.

(Έπεται συνέχεια.)

Η ΝΗΣΟΣ ΚΓΠΡΟΣ.
Δοκίμιον περί τής φυσικής, εμπορικής, οι

κονομικής καί κοινωνικής άπόψεως

ύπό

Π. ΚΟΝΤΟΓΕΗΡΓΗ.

(Συνέχεια.)

ΊΙ γή τής Κύπρου είναι φυσικώς γόνιμος· 
πρότερον ύπό τούς Ενετούς ό πληθυσμός της ήτον 
σχεδόν 1,000,000, άλλ’ ό πληθυσμός τών κατοί
κων κατά τό 1850 ήτον μόνον 140,000, έξ ών 
100,000 περίπου είναι 'Έλληνες, καί 30,000 
Ιούρκοι, οί δέ Επίλοιποι Χριστιανοί διαφόρου 
δόγματος καί Μαρωνΐται. Έξ άμελείας καί 
έλλιποΰς διοικήσεως οί κάτοικοι είναι πτωχοί. 
Πολλά διαμερίσματα τής νήσου όντα άκατοίκητα 
είναι καί βεβαίως ακαλλιέργητοι έρημοι, ή κε- 
καλυμμένα μετ’ Ερείκης, θύμου καί άλλων άρω- 
ματικών φυτών. Βάμβαξ ώραιοτάτης ποιότητας, 
έξαίρετος οίνος καί πάντα τά είδη τών καρπών 
έκεΐ παράγοντα·.· ή γεωργία δμως είναι είς όπι- 
σθοδρομικήν κατάστασιν. ΊΙ ώς έγγιστα Ετήσια 
παραγωγή τοΰ σίτου είναι έως 7 108,000 μόδια. 
Εκτός τών ήδη μνημονευθέντων προϊόντων γί
νονται έπίσης έρυθρόδανον (κ. ριζάρι), όπιον, 
κολοκύνθη, πορτοκάλλια, λεμόνια, ρόδια, κάννα- 
βις, καπνός κτλ. Τό κερατιοφόρον δένδρον (Cer- 
stionia Siliqua) αυξάνει έν άφθονία είς τινα 
μέρη· τά χυμώδη αύτοΰ κεράτια άποστέλλονται 
είς Αίγυπτον καί Συρίαν, ένφ ή ψόκα ή τό σαρ
κώδες αύτού μέρος, ήτις καλείται τοΰ Άγ. Ίω- 
αννου ό άρτος, καί ομοιάζει τό μάννα, είναι έν 
χρήσει ώς είδος τροφής. Τάλλα προϊόντα είναι 
έλαιον, πίσσα, έριον, τυρίον, σταφίδες καί μέ- 
ταξα- οί Ενετοί έκαμον φυτείας σάκχαροκαλάμου, 
άλλά νΰν δέν ύπάρχουσιν. Έπί τών όρέων εύ- 
ρίσκονται δάση ώραίας ξυλικής. ’Έν τών ση- 
μαντικωτάτων φυτών τής νήσου ώς προς τήν 
οικονομικήν χρήσιν είναι τό Ελληνικόν καλάμιον 
(Ferula Graeca)· έκ τών στελεχών αύτοΰ ό 
Κύπριος κατασκευάζει μέγα μέρος τών τής οι
κίας του Επίπλων· καί ή Εντεριώνη αύτοΰ χρη
σιμεύει ώς έναυσμα (ίσκα) πρός μεταφοράν άφ’ ε
νός μέρους είς άλλο. Πρόβατα καί κτήνη άφθο- 
νοΰσι.

Οί Διδάκτορες Unger καί Kotsky είς το 
περί τής νήσου Κύπρου σύγγραμμα των (Die 
Insel Cypern) περιγράφοντες τά άνθη καί τήν 
έκεΐ βλάστησιν λέγουσιν δτι "Έν Κύπριο λει
μώνες δέν ύπάρχουσι· έχει γήν ιδιαιτέραν εγ
χώριον. Μετά τάς βροχάς, άλλά μόνον έπί τινα 
καιρόν, τά σιτηρά παρουσιάζουσι χρώμά τι πρά
σινον έστιλβωμένον · καί μεταξύ αύτών άφθονα 
άνθη φύονται· άλλ’ ούτοι οί τεχνητοί, ούτως 
είπεϊν, άγροί μαραίνονται ταχύτερον τών άνθέων 
καί μόλις διαρκοΰσι όλίγας εβδομάδας μετά τάς 
τελευταίας έαρινάς βροχάς. Υπάρχει μόνον μία 
μικρά γωνία τής νήσου, δπου ή βλάστησις ομοι
άζει τήν ήμετέραν. Ή μεγάλη θερμότης τοΰ 
θέρους καταστρέφει άπαντα τά τρυφερά φυτά· 
μόνον έκεϊνα τά φυτά έπιζώσιν άτινα ένεκα τής 
άνατομικής των κατασκευής, ή σκληράς ούσίας, 
ή διότι φύονται παρά τό ύδωρ, δύνανται νά 
άνθίστανται κατά τών άποτελεσμάτων τής θερ- 
μότητος.

Μεγάλη όμοιότης υπάρχει τής καθ’ άπασαν 
τήν Κύπρον βλαστήσεως μετά τής τών άλλων 
νήσων τής Μεσογείου. Κατά τόν Φεβρουάριον 
καί Μάρτιον άφθονα κρίνα όρώνται έφ’ άπασών 
τών παραποτάμιων οχθών κατά δέ τόν Απρί
λιον καί Μάϊον όλόκληρος τάπης άνθέων κοσμεί 
τήν χώραν. Κατά τήν διάρκειαν, δμως, τής 
θερμότητας, ή χώρα προσλαμβάνει χροιάν κιτρί- 
νην· δάση πιτύων, έλαΐαι, μύρτοι καί δάφναι 
εύρίσκονται έν αφθονία. Καθ' δσον ή νήσος 
μέχρι τούδε έξητάσθη γνωστόν είναι δτι ύπάρ
χουσι 1000 διάφορα είδη φυτών. Ούδεμία νή
σος τής άνατολής εχει τοιαΰτα πλούσια δάση 
οΐα ή Κύπρος.

Ή θαλάσσιος πεύκη (Pinus maritima) ή 
έν Κύπριο καλύπτει τά όρη καί όρεινάς χώρας 
μέχρι υψους 4000 ποδών ώς έν τών κοινοτάτων 
δένδρων. Ή Λάριξ (Pinus laricio), ήτις κα
λύπτει άπαντα τά υψη μέχρι 4000 ποδών υπέρ 
τήν θάλασσαν, ύψοΰται έπί τών πρός δύσιν όρέων 
τής νήσου μέχρις 6000 ποδών, διό καί ή νήσος 
φαίνεται έκ τής θαλάσσης. ΊΙ άγρια κυπάρισ- 
σος (Cupressus horizontalis) είναι τό τρίτον δέν
δρον τό όποιον εύρίσκεται είς τό ανατολικόν 
μέρος τής νήσου καί είς τινα μέρη άποτελεϊ 
μόνον όρόκληρα δάση. Έφ’ άπάσης τής βορείου 
σειράς τών όρέων αυτή ή άγρια κυπάρισσος πολ- 
λάκις άναπτύσσεται είς ύψος 2000—3000 ποδών 
υπέρ τήν θάλασσαν. Μεγάλα δάση άγριων κυ- 
παρίσσων πρέπει έπίσης νά έκάλυπτον άπαν τό 
μεσημβρινόν μέρος τής νήσου, καθώς έπίσης καί 
θάμνος ό καλούμενος Άρκευθίς τής Φοινίκης ή 
κοινώς κεδροκούκουτσον (Juniperus Phanicea). 
Πρός τό βόρειον, διάφορα είδη δρυός εύρίσκον
ται, καί καθ’ άπασαν τήν νήσον ό κόμαρος ά- 
φθονεϊ. Τά κερατιοφόρα δένδρα καί αί έλαΐαι 
άναπτύσσονται έπί τών όχθών τών ποταμών 
καί μέχρις ύψους 1000 ποδών ύπέρ τήν θά
λασσαν.

Είς τούς άρχαίους χρόνους ή Κύπρος ήτον 
διάσημος διά τά άξιόλογα αύτής μεταλλεία 
χαλκού, χρυσού καί άργύρου καί πολυτίμων 
λίθων, τοΰ άδάμαντος, τοΰ σμαράγδου, τής ίά- 
σπιδος (τουρ. σομακί), τού δπαλλιου καί του 
άχάτου. Χαλκός, άσβεστος, μαρκάσιον (talc), 
πυριτοειδής λίθος, καί διάφορα άλλα ορυκτά 
γινώσκεται ότι ύπάρχουσιν άλλά τα μεταλλεία 
μένουσι άνέπαφα. "Αλας κατασκευάζεται έπί 
τοΰ παραλίου μέχρι περίπου 10,000 τόννων 
κατ’ έ'τος.

Παρά τήν πλευράν ενός όρους πλησίον τής 
ΙΙάφου, υπάρχει σπήλαιον παράγον τό ώραιότατον 
κρύσταλλον, τό όποιον, ενεκα τής λαμπρότητάς 
του, καλείται ό ΙΙάφιος άδάμας. Απαγορεύεται 
ή μεταφορά μικροτάτου έξ αύτοΰ τεμαχίου, καί 
φύλακες έπί τούτου τοποθετούνται πέριξ τοΰ 
όρους. Οί παρά τήν Λάρνακα λόφοι σύγκεινται 
όλοσχερώς έκ μαρκασίου (talc), δ χρησιμεύει 
διά τήν σύνθεσιν τοΰ χρίσματος τοΰ έν χρήσει 
είς άπάσας τάς οικίας.

Κυνήγιον καί ιχθύς είναι έν άφθονία. Η 
νήσος γέμει όφεων, φαλαγγίων καί φαρμακερών 
αραχνών· καί ένίοτε σχεδόν πας πράσινος χόρτος 
καί φύλλον κατατρώγεται ύπό νεφών άκρίδων 
έκ τής γείτονος ηπείρου · αί έν Κύπριο άκρίδες 
είναι τά έκεΐ πλέον άξιοσημείωτα έντομα.

Τά κοινότατα άγρια ζώα είναι ή άλώπηξ 
καί ό λαγώς, δστις τρέφεται άπό ευώδη χόρτα, 
καί ή τού κρέατος του γεΰσις είναι πολύ εύά- 
ρεστος. Τά θαλάσσια πτηνά άφθονοΰσι.

Ό Δρ. Κλάρκ δίδει ζοφερόν διήγησιν τής 
φρίκης τών έντόμων τών έν τή Κύπρω. ” Ένώ 
τά έν Κύπριο κατοικίδια ζώα” λέγει " έξεφυ- 
λίαθησαν καί ώλιγόστευσαν ώς πρός τόν άριθμόν, 

οί όφεις καί άλλα βλαβερά καί δυσειδή έρπετά 
έπολλαπλασιάσθησαν τοσοΰτον, ώστε οί άγροί 
καλύπτονται ύπ’ αύτών. Τά φαλάγγια, μετά 
μέλανος καί τριχώδους σώματος καί κίτρινων 
καί σπινθηροβολούντων οφθαλμών είναι ενταύθα 
κοινότατα, καί ένίοτε άπαντάται μεγάλη άράχνη, 
ήτις καλείται ύπο τοΰ Σοννίνη τό λύμα τής 
Άνατολής. Κατά τούτον τον συγγραφέα, τό 
μήκος της είναι περίπου εις δάκτυλος, έχει 
σώμα πελιδνόν, τρίχας μακράς καί είσέτι είς 
τινας τόπους άγκυλώδεις (άκανθώδεις). Τρέχει 
μετά μεγάλης ταχύτητος , διό καί εύκολώτερον 
διαφεύγει τήν ύπό τόν άνθρωπον καταστροφήν 
της. Ίί δήξίς της είναι πολύ έπικίνδυνος καί 
τό δηλητήριόν της πολύ όξύ. Τό μέρος το 
όποιον προσβάλλεται ύπ’ αύτής έξογκούται είς 
μίαν στιγμήν μετά δριμυτάτων πόνων, παρα- 
κολουθουμένων ύπό βεβαίου θανάτου έάν κατάλ
ληλα θεραπευτικά μέσα ταχέως δέν χορηγη- 
θώσι.”

Τό κλίμα είναι ψυχρόν τόν χειμώνα, ένεκεν 
τών έκ τών όρέων τής Μικράς Ασίας καί Συ
ρίας πνεόντων άνέμων. Είς τάς πεδιάδας ή τού 
θέρους θερμότης είναι ύπερβολική, άλλά μετριά
ζεται ύπό τής έκ θαλάσσης αύρας· αί βρόχαι 
είναι σπάνια·, τό θέρος, καί έπειδή ή άρδευσις 
παραμελεΐται, φυσικώ τώ λόγιο ή χλόη τότε 
είναι δλιγίστη. Τινά μέρη είναι νοσηρά ένεκα 
τής μή άποξηράνσεως τών στάσιμων ύδάτων καί 
κατά συνέπειαν τοΰ μεμολυσμένου άέρος. Η 
σειρά τών όρέων ατινα διατέμνουσι τήν Κύπρον 
άποτελεϊ έπαισθητήν διαφοράν θερμοκρασίας. 
Είς το βόρειον μέρος ή θερμότης μετριάζεται 
ύπο δροσερών άνέμων οί’τινες πνέουσι έκ τών 
υψηλών όρέων τής Καραμανίας. Έκ τοΰ έναν- 
τίου τόν χειμώνα έπιφέρουσι έπικίνδυνα κρυο
λογήματα, καί ή έπί τών κορυφών των χιών 
διατηρείται κατά μέγα μέρος τοΰ έτους. Άλλ είς 
τό νότιον οι βόρειοι άνεμοι παρεμποδίζονται ύπό 
τών όρέων, καί ή θερμότης αύξάνει έκ τής άν- 
τανακλάσεως τής άπό τών κεκλιμένων βράχων 
τών άποτελούντων τάς κατωφέρειας τών λόφων 
καί ένεκεν τοΰ τοσοΰτον λευκού έδάφους, έξ ού 
ή θάμβωσις τών οφθαλμών είναι ένίοτε τοσοΰτον 
δυνατή, ώστε καταντά είς πρόσκαιρον τύφλωσιν. 
Τό νότιον παράλιον προσβάλλεται ύπο θερμών 
άνέμων έκ σχεδόν πάντων τών μερών. Ούτοι 
κατέρχονται άπό τών έξηραμμένων καί κεκαυ- 
μένων ερήμων τής Κουρδιστάν βορειοανατολικώς, 
άπό τών άμμων τής Παλμύρας άνατολικώς, άπο 
τής μεγάλης έρημου τής Αραβίας νοτιοανατο- 
λικώς, καί νοτίως καί νοτιοδυτικώς έξ Αίγύπτου 
καί Λιβύης. Κατά τήν διάρκειαν καταιγίδος έκ 
τοΰ βορειοανατολικού ό Δρ. Κλάρκ προσεπάθησε 
νά διαβεβαιωθή τά περί θερμοκρασίας. "Ήτον 
τόσον πνιγηρά καί θερμή”, λέγει, "ώστε το δέρμα 
διά μιας έξεδέρετο έκ τών χειλέων μας, τάσις 
πρός πταρμόν διηγέρθη, συνοδευομένη ύπό δρι- 
μυτάτου πόνου τών δφθαλμών, καί νεκρώσεως 
τών χειρών καί τού προσώπου, ό δέ ύδράργυρος 
ύψώθη 6 βαθμούς Φαρενάϊτ (Fahrenheit) είς 
δύο λεπτά, άπο 80° είς 86°”· ΊΙ θερμότης 
είναι ένίοτε τόσον υπερβολική, ώστε οι έξερχό- 
μενοι άνευ άλεξηλίου ύπόκεινται είς ήλιοκαιαν, 
άσθένειαν κοινοτάτην έν ταύτη τή νήσο», καί οί 
κάτοικοι, ινα προφυλάττωνται άπ’ αύτής περι- 
τυλίσσουσι τάς κεφαλάς των μέ μεγάλον τουρ- 
βάνιον, άνωθεν τοΰ όποιου, είς τάς περιηγήσεις 
των έπιθέτουσι πυκνόν σάλιον πολλαπλασίως δι- 
πλούμενον. Σπανίως, δμως, έξέρχονται τών οι
κιών κατά τό μεσημέριον, καί άπασαι αί όδοι- 
πορίαι των γίνονται έν καιρώ νυκτός. Καί αί 
βροχαί είναι πολύ σπάνιαι κατά τό θέρος, καί 
μακραί ξηρασίαι (ή άνομβρίαι) παρεμποδίζουσι 
τήν βλάστησιν.

Οί διδάκτορες J. Unger καί Th. Kotschy, 
έν τω είρημένιρ αύτών συγγράμματι περιγρά- 
φοντες τήν γεωλογικήν κατάστασιν τής νήσου,- 
τά όρη καί τά στρώματα αύτής καθώς καί τούς 
ρύακάς της έξακολουθοΰσι έξηκονίζοντες τό κλίμα 
καί τάς μετεωρολογικός αύτής άπόψεις. ’Εν αύτω 
τώ συγγράμματι άναγινώσκομεν βτι έν Κύπρω 

ή θερμότης το θέρος είναι τοσαύτη ώστε πασα 
εργασία άποκαθίσταται όχληρά, καί τοσοΰτον τό 
ψύχος τόν χειμώνα ώστε, έπειδή έαρ καί φθινό- 
πωρον έκεΐ δέν ύπάρχουσιν, ή μετάβασις άπό 
τοϋ ένός άκρου προς τό άλλο άποβαίνει πολύ 
αιφνίδιος. Το κλίμα είναι, βεβαίως, δροσερώ- 
τερον εις τά πρός δυσμάς όρεινότερα μέρη ή 
εις τά πρός άνατολάς ομαλά. Ενώ ή θερμο
κρασία τοΰ άέρος έν πλήρει θέρει άναβαίνει 
μέχρις 90° έν τή σκιά σπανίως καταπίπτει τόν 
χειμώνα έν τοΐς όμαλοιτέροις μέρεσι τής χώρας 
είς τό μηδενικόν. "Οθεν τόν χειμώνα ύπάρχουσι 
άνθη, τά όποια, δμως, τόν Μάρτιον ξηραίνονται, 
καί δύνανται μάλλον νά θεωρώνται ώς άνθη 
έαρινά. Τόν ’Οκτώβριον, Νοέμβριον καί Δε
κέμβριον έξακολουθοΰσιν αί βροχαί, αϊτινες όλο
σχερώς παύουσι τό θέρος, δτε κατά συνέχειαν 
κυανούς ούρανος έφαπλοΰται έφ’ άπάσης τής 
νήσου. Άλλ’ δσον τό θέρος είναι ξηρότερον, 
τοσοΰτον ό χειμών ύγρότερος, καί ένίοτε βρέχει 
έπί 40 Ολοκλήρους ήμέρας άδιακόπως; Τότε ή 
διψασμένη γή άναλαμβάνει. Έκ τοΰ έναντίου 
διέρχονται χειμώνες, καθ’ ούς διόλου δέν βρέχει 
καί κατά τό θέρος ή ξηρασία είναι πολύ έπαι- 
σθητή. Άναγινώσκομεν δτι άπαξ κατά τούς 
χρόνους τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου δέν εβρεξεν 
έπί 36 έ'τη. Καί έάν δυνάμεθα νά ύποφέρωμεν 
τήν θερμότητα τοΰ Μαρτίου καί Απριλίου, περί 
τά μέσα τού Μαίου ή σκηνή μεταβάλλεται, ό 
θερισμός τελειόνει, καί δπου ό δφθαλμός στραφή, 
τό παν είναι κατεξηραμμένον καί κατακεκαυ- 
μένον.

Η θερμοκρασία νΰν άναβαίνει είς 80η, καί 
ένίοτε έν τώ μέσο» τής ήμέρας περισσότερον· ή 
άτμοσφαΐρα πυκνοΰται καί καλύπτρα τις φαί
νεται δτι έπιπιπτει έφ άπάντων τών πέριξ άν- 
τικειμένων. Απαντες οί ποταμοί ξηραίνονται, 
ή γή καλύπτεται ύπό κόνεως, καί ό άνεμος 
βρυχώμενος καθιστά τον άέρα πνιγηρότερον · έν 
τέλει άφικνεΐται πλήθος όχληρών έντόμων, άτινα 
είς μάτην προσπαθεί τις νά διαφύγη. (Πάσα 
δρόσος παύει κατά τόν Ιούνιον καί Ιούλιον.) 
Έπί τών άρχαίων νομισμάτων παριστάνετο λέων 
δστις ύποτίθεται οτι σημαίνει τόν καταστρέφοντα 
ήλιον... Τά μέρη τής χώρας, άτινα είναι 
πλησίον εις τινας τών λιμένων τό θέρος είναι 
νοσηρά· «ί άνθρωποι άποφεύγουσι τήν περί τήν 
Λάρνακα καί τό στόμιον τοΰ Πεδιαίου (ποταμού) 
θάλασσαν κατά τόν Ιούλιον καί Αύγουστον. 
Πυκνή ομίχλη έξαπλοΰται έπί τών πεδιάδων 
καί περιβάλλει τά όρη, ήτις είναι πολύ νοσηρά. 
Πάσα έργασία γίνεται τό έσπέρας καί τήν νύκτα. 
Ένίοτε ζέφυρος πνέει έκ τής θαλάσσης όπωσοΰν 
δροσερός.

('Επεται συνέχεια.)
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ΤΟ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ.
(Μετά είκόνος, Βρα οελ. 280.)

Β
Ο άκρωτήριον Γιβράλταρ, έφ’ ού κεΐται 
το ό/υρδν ομώνυμον φρούριον έν τή 
ισπανική ’Ανδαλουσία, το άπο τοΰ έτους 

1704 άνήκον είς τήν ’Αγγλίαν, κεΐται είς άπό- 
στασιν 22 χιλιομέτρων άπο τής μεσημβρινωτέρας 
άχρας τής Ευρώπης. Τδ όρος ή ό βράχος Γι

βραλτάρ καταλήγει προς τήν Θάλασσαν είς είδος 
γλώσσης, ήτις έχει 3 περίπου χιλιομέτρων μήκος 
καί 2 ώς έγγιστα χιλιομέτρων πλάτος, ώστε 
μακρόθεν φαίνεται έξερχόμενος τής Θαλάσσης. 
Τδ ύψος τοΰ βράχου τούτου είναι 425 μέτρων. 
Ή κορυφή του χωρίζεται είς τρία τμήματα, 
ών τδ μεσαΐον, το καί υψηλότερου, χρησιμεύει 
ώς σκοπιά. Πρδς νότον ό βράχος κατέρχεται 
ήττον άποτόμως καί καταλήγει είς δροπέδιον,
ή άκρα τής Ευρώπης καλούμενον, καί όχυρώ- 
τατον. Πρός τήν δυτικήν υπώρειαν τοΰ όρους 
κεΐται ή πόλις Γιβράλταρ.

Φύσει καί τέχνη τδ φρούριον Γιβράλταρ είναι
άπόρθητον, καί έν χερσί τής Θαλασσοκράτορας 
’Αγγλίας είναι ή κλείς τής μεσογείου. ’Αμέ
τρητα είναι τά οχυρωματικά καί τά άμυντικα 
έργα, τά συσσωρευΘέντα έν τφ στενώ τούτφ 
χώρφ · δισχίλια τηλεβόλα ΐστανται έτοιμα ν’ άπο- 
κρούσωσι πάσαν εχθρικήν έπίθεσιν, αξιοπερίεργοι 
ιδίως είναι αί δύο σκεπαστά! στοαί ή διάδρομοι, 
οιτινες έλαξεύθησαν έν τώ βράχφ είς ύψος 180 
καί 224 μέτρων έν τοΐς έτεσι 1779—1781 κατά 
τήν τελευταίαν πολιορκίαν έκ μέρους τών'Ισπα
νών. ’Εν τοΐς σπηλαίοις τοΰ βράχου υπάρχει
χώρος ικανός διά τών στρατωνισμόν τών πεντα- 
κισχιλίων άνδρών, τών άποτελούντων σήμερον 
τήν φρουράν. ’Οκτώ δεξαμεναί χωρητικότητας 
40 χιλιάδων τόννων προστατεύουσι τδ φρούριον 
άπό τής έλλείψεως τοΰ υδατος έν καιρώ πολι
ορκίας.

Τό Γιβράλταρ έχει τδ θερμότερον κλίμα τής 
Εύρώπης, άλλά καί τδ ϋγιέστερον έκεΐ φύονται 
πάντα τά εύγενέστερα είδη τών άνθέων και 
όπωρών. Είναι δέ καί ή μόνη χώρα έν Ευρώπη 
δπου εΰρίσχονται πίθηκοι έν άγρίφ καταστάσει 
οιτινες κατοικοΰσι τδ απρόσιτον ανατολικόν μέρος
τοΰ υψώματος.

Τδ Γιβράλταρ κεΐται άκριβώς έν τή Θέσει, 
έν η οί άρχαΐοι Έλληνες έθετον τάς στήλας 
τοΰ Ίίρακλέους, δηλαδή είς τον στενόν πορθμόν 
τδν συνδέοντα τήν μεσόγειον θάλασσαν πρδς τόν 
άτλαντικόν ωκεανόν, καί κείμενον μεταξΰ τοΰ 
όρους ΙΙικάχου (υψους 417 μ.) έν 'Ισπανίφ, καί 
τής Άκρας τοΰ Λέοντος (885 μ. ύψους) έν 
’Αφρική. Ό στενός ούτος πορθμός, βάθος έχον 
97 μ. κατά μέσον δρον, δέν έχει μέν σκοπέλους 
καί ύφάλους, είναι δμως λίαν έπικίνδυνος διά 
τά έκ τής μεσογείου ιδίως έρχόμενα πλοΐα ένεκα 
τοΰ σφοδρού έκ τοΰ Ωκεανού ρεύματος.

Έπί τής δυτικής τοΰ βράχου υπώρειας κεΐται 
ή πόλις Γιβράλταρ, ήτις δέν παρουσιάζει τί τδ 
έξαιρετικώς ελκυστικόν. Μέ δλον τδν σχετικώς 
στενόν χώρον, δν κατέχει, περιέχει 25 χιλιάδας 
κατοίκων, έν οίς 6 χιλ. στρατιωτών. Έκ τών 
κατοίκων αί 15 χιλ. είναι καθολικοί, 2 χιλ. 
διαμαρτυρόμενοι καί 1500 ’Ιουδαίοι. 'Η πόλις 
είναι «κτισμένη άνωμάλως, τδ δέ άνω μέρος 
αύτής είναι κατά πολΰ ύψηλότερον τοΰ κάτω 
μέρους· αί όδοί είναι στεναί, πλήρεις κονιορτοΰ, 
αι οίκίαι ώκοδομημέναι τδ πλεΐστον κατά τδν 
αγγλικόν τρόπον, καί διά λόγους στρατηγικούς 
βεβαμμέναι διά στακτοχρόου χρώματος, όμοιά- 
ζοντος πρδς τδν βράχον. ’Ολίγη είναι ή φυτεία 
έντός τής πόλεως· έξωθεν αύτής κεΐται ωραιό
τατος κήπος, Alameda λεγόμενος, έκ τοΰ όποιου 

εύρεία οδός άγει δνα μέσου στρατώνων, άπο- 
θηκών, έξοχικών οικιών καί κήπων πρδς τήν 
άκραν τής Εύρώπης. Δημόσια καταστήματα 
άξια περιέργειας δέν ύπάρχουσιν ή έκκλησία 
τής Παναγίας (ναός καθολικός) είναι άρκετά 
καλή. Κομψή είναι καί ή συναγωγή, αξιόλογος 
δέ ή δημοσία βιβλιοθήκη, καί υποφερτόν τδ μι
κρόν θέατρον. Προς τό βόρειον μέρος τής πό
λεως καί έπί υψώματος κεΐνται οί στρατώνες 
τοΰ πυροβολικού καί αί στρατιωτικά! φυλακαί, 
κείμεναι έν τώ άρχαίω τών Μαύρων φρούριφ 
(άνεγερθέντι κατά τόν 8 αιώνα).

ΤΙ χερσόνησος Γιβράλταρ, δηλ. δ τή ’Αγ
γλία άνήκων χώρος, δστις εΰρίσκεται ύπδ τήν 
διοίκησιν ιδιαιτέρου διοικητοΰ, περιλαμβάνει 
μόνον 5 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αν και δλα 
τά τρόφιμα δέον νά μεταφέρωνται έξωθεν, ή 
άφθονία αύτών είναι μεγάλη. "Ολα τά έν Γι
βράλταρ προσορμιζόμενα πλοΐα (ών ό άριθμδς 
άνέρχεται ένίοτε μέχρι 10 χιλιάδων) προμη
θεύονται τά αναγκαία αύτοΐς τρόφιμα καί άλλα 
είδη έκ τής πόλεως· διδ καί τδ έν αύτή έμ- 
πόριον είναι ζωηρόν. Εκτός δέ τούτου τδ Γι
βράλταρ είναι άπό τοΰ έτος 1704 έλεύθερος 
λιμήν, καί ώς έκ τούτου συνωθοΰνται ένταΰθα 
άνθρωποι δλων τών έθνικοτήτων. Τδ έμπόριον 
είναι πρδ πάντων έν χερσίν Αγγλων, 'Ισπανών, 
ΙΙορτογάλλων, Γάλλων καί ’Ιταλών.

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ

ΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ

ΤΟΥ ΙΓ’. ΕΝ ΒΑΥΟΝΝΗι.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 281.)

Ί τή παρατεθειμένη εΐκόνι παρίσταται 
ή συνέντευξις, ήν έσχεν ό βασιλεύς τής 
Γαλλίας, .Λουδοβίκος ό ΙΓ'., μετά τής 

μνηστής του, Αννης τής αύστριακής, πρωτοτόκου 
θυγατρός τού Φιλίππου Γ'. τής Ισπανίας. 'Η 
Άννα, γεννηθεΐσα τή 22 Σεπτεμβρίου 1601, 
έμνηστεύθη τή 9 Νοεμβρίου 1615, έν ηλικία 
14 έτών, τδν νεαρόν βασιλέα τής Γαλλίας. 'Έν 
έτος μετά ταύτα έτελέσθη δι’ έπιτροπής, κατά 
τδ έπικρατοΰν τότε έθιμον, δ γάμος, καί ή νεό
νυμφος μετέβη έν μεγάλη πομπή καί συνοδεία, 
άπό Μαδρίτης είς τήν Γαλλίαν. Έν Βαϋόννη, 
πόλει όλίγον τών συνόρων άπεχούση, άνέμενεν 
αύτήν ό βασιλεύς, δστις τήν ύπεδέξατο μετά 
πολλής φιλοφροσύνης καί καταγοητευμένος έκ 
τού κάλλους τής νεαράς αύτοΰ συζύγου. Καί 
πράγματι ή ’Αννα ήτο λίαν εύειδής, ζωηρά καί 
εύφυής, καί ήδύνατο νά έλκύση τδν σύζυγόν της. 
Άλλ’ δ Λουδοβίκος ήτο άνήρ φιλάσθενος καί 
χαρακτήρος δύστροπου, ανυπόμονος καί Οξύθυμος. 
Διδ καί δέν παρήλθε πολύς καιρός, καί ήρξαντο 
αί διαφωνίαι καί αί έριδες. "Οτε δέ ή Άννα, 
διατηρούσα μυστικάς πρδς τήν αύλήν τής 'Ισπα
νίας σχέσεις καί έμπνεομένη ύπδ'Ισπανών συμ
βούλων, έτόλμησε ν’ άντιστρατευθή άναφανδδν 
κατά τής διοικήσεως τοΰ πανισχύρου πρωθυ
πουργού τής Γαλλίας Richelieu, αί σχέσεις τών 
δύο συζύγων κατέστησαν τεταμένοι είς άκρον 
καί είς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε έζων κεχωρισμένοι 
έντελώς. Μόνον κατά τά τελευταία τοΰ βίου 
του έτη ό Λουδοβίκος συγκατετέθη είς προσέγ
γισή, ήν έπεθύμει ή βασίλισσα, διότι ή θέσις 
της έν τή αύλή είχε καταστή αφόρητος.

ΤΙ Άννα έσχε δύο υιούς, ών δ πρεσβύτερος 
(γεννηθείς τώ 1638) άνέβη είς τδν θρόνον ώς 
Λουδοβίκος ό ΙΔ'. καί έγένετο ό μέγας έκεϊνος 

ήγεμών, έφ’ ω σεμνύνεται ή Γαλλία, καί ό νεώ- 

τερος, Φίλιππος (γενν. τώ 1640) ύπήρξεν ό αρ
χηγός τοΰ οίκου τοΰ Αύρηλιανοΰ (Orleans). Ό 
Λουδοβίκος ΙΓ'. ώρισε νά κυβερνήση τδ κρά
τος, μετά τδν θάνατόν του καί έν δσω ό υιός 
του ήτο άνήλιξ, άντιβασιλεία, έχουσα έπί κε
φαλής τδν Μαζαρΐνον. Άλλά κατά τήν έπι- 
θυμίαν τής 'Αννης ή βουλή, έν συνεννοήσει πρδς 
τούς εύγενεΐς, άνέτρεψε (τή 18 Μαΐου 1643) 
τήν διαθήκην καί ανέθεσε τήν άντιβασιλείαν εις 
αύτήν τήν βασίλισσαν. '11 βουλή προέβη είς τδ 
διάβημα τοΰτο έλπίζουσα βτι ύπδ τήν άρχήν 
μιας γυναικός Θά ήδύνατο ν’ άνακτήση τδ άπο- 
λεσθέν αύτής γόητρον, οί δέ εύγενεΐς έκολα- 
κευοντο οτι ήθελον οι’ αύτοΰ τοΰ τρόπου απο
κτήσει πάλιν τήν καταρρεύσασαν έπιρροήν των. 
Άλλ’ άμφότεροι ήπατήθησαν, διότι ή Άννα, 
ανίκανος δλως νά κυβερνήση, ένεπιστεύθη έντε
λώς είς τδν Μαζαρΐνον, δστις ώς απόλυτος αρ
χών μετ’ ού πολύ ήρχε. Πάσαι αί προσπάθεια! 
τής βουλής καί τών εύγενών νά παρακινήσωσι 
τήν βασίλισσαν ν’ άπολύση τδν μισητόν ύπουργόν, 
έμειναν άνευ αποτελέσματος. Καί ήναγκάσθη 
μέν ό Μαζαρΐνος, ενεκα έκραγείσης στάσεως, νά 
έγκαταλείπη έπί τινα χρόνον τήν Γαλλίαν, 
άλλ έν έτει 1652 έπανήλθε πάλιν καί έκτοτε 
μ^χρι τοΰ έν έτει 1661 έπισυμβάντος θανάτου 
του διετήρησε τήν εύνοιαν τής βασιλίσσης. Ή 
Άννα μετά τδν θάνατον τοΰ Μαζαρίνου άπε- 
σύρθη άπδ τής πολιτικής σκηνής καί παρεδόθη 
είς θρησκευτικός ασκήσεις έν τή ύπ’ αύτής ίδρυ- 
θείση μονή τής Val-de-Grace, καί άπεβίωσε 
τώ 1666 έν ηλικία 65 έτών. Τοιοΰτος ύπήρξεν 
ό βίος τής ώραίας ταύτης βασιλίσσης, ήτις βε
βαίως ήθελε περισσότερον δοξασθή, έάν είχε 
σύζυγον δυνάμενον νά τή δώση τά ύγιά έκεΐνα 
μαθήματα, τά τόσον χρήσιμα είς πρόσωπα κε- 
κλημένα νά διοικήσωσι λαόν. Άλλ’ ό Λουδο
βίκος II . ήτο εις τών άνικανωτέρων βασιλέων, 
ους εΐχεν ή I αλλία, καί τδ μόνον προσόν του 
ήτο βτι ύπήρξε πατήρ τοΰ μεγαλεπηβόλου εκείνου 
ήγεμόνος (τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ'.), δστις καί διά 
τών νικών του καί διά τής τών έπιστημών καί 
τών τεχνών προστασίας έλάμπρυνε καί έδόξασε 
τήν Γαλλίαν.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΙ.
Διήγημα.

ΑΤΑ τδ έτος 1854 έζων έν έμπορική 
τινι τής Εσπερίας πόλει τρεις "Ελ
ληνες. Καί οί τρεις ήσαν έμποροι, καί 

οί τρεις ήσαν νέοι, καί οί τρεις έλέγοντο Άλέ- 
ξανδροι. ΙΙρδς εύχερεστέραν αύτών διαστολήν 
Θέλομεν όνομάσει τδν μέν Αλέξανδρον Α'., τδν 
δέ Αλέξανδρον Β'. καί τόν τρίτον Αλέξανδρον Γ'. 
Καί δ μέν πρώτος ήτο Πελοποννήσιος, εύφυής, 
νουνεχής, έπεχειρηματίας καί άγρυπνος τών συμ
φερόντων του φύλαξ· δ δεύτερος ήτο Έπτανή- 
σιος, ζωηρός, εύτράπελος, πολύλογος, ένίοτε 
δμως καί κάπως επιπόλαιος· ό δέ τρίτος ήτο 
Χίος, δλιγόλογος, σκεπτικός, βαρύς, άλλά καλώς 
τδ συμφέρον του έννοών. Οί τρεις Άλέξανδροι 
ειχον συνδεθή διά στενής καί ειλικρινούς φι
λίας, καί δέν παρήρχετο εσπέρα, καθ’ ήν μετά 
τδ πέρας τής εργασίας των νά μή συναντώνται 
είτε έν τή λέσχη είτε έν τώ θεάτρφ τής πό
λεως, διότι καί οί τρεις ήγάπων τήν μουσικήν 
καί τάς Θεατρικός παραστάσεις. Ειχον δέ καί 
άλλην πρδς άλλήλους ομοιότητα· ήσαν καί οί 
τρεις άγαμοι- άλλως τε ήσαν είσέτι νέοι τήν 
ήλικίαν, καθότι δ μέν Πελονοννήσιος, ό καί 
πρόεδρος τής τριανδρίας, ήγεν ήλικίαν 32 έτών 

δ Έπτανήσιος ήτο 30 έτών καί ό Χίος 28. ΤΙ 
φιλία των ήτο φιλία ακραιφνής, καί σχεδόν 
είχον άποκτήσει τδ ονομα τών άχωρίστων.

Άλλ’ αί τύχαι τοΰ εμπορίου είναι ποικίλαι, 
καί ή διαμονή τοΰ έμπορου έν τινι πόλει έξαρ- 
τάται έκ τής πορείας τών έργασιών. Οί "Ελ
ληνες μάλιστα κατά τοΰτο είναι άληθεΐς κοσμο- 
πολΐται, καί δσάκις τά συμφέροντά των τδ άπαι- 
τούσιν, ούοαμώς διστάζουσι νά άλλάσσωσι τόπον 
διαμονής. Καί πράγματι δέν παρήλθον τρία 
άπδ τής εποχής έκείνης έτη, βτε οί τρεις φίλοι 
έχωρίσθησαν. Έπήλθε τδ καταστρεπτικόν έτος 
1857, ένέσκηψεν έμπορική κρίσις δεινή, συνέπεια 
τοΰ Κριμαϊκού πολέμου, καί έν διαστήματι Αλό
γων μηνών οί τρεις φίλοι έγκατέλιπον τήν πό
λιν διασπαρέντες είς διάφορα τοΰ όρίζοντος ση
μεία. Βαρύς τοΐς έφάνη δ χωρισμός· άποχαι- 
ρετοΰντες δέ άλλήλους είπον τδ παρήγορον 
έκεΐνο γνωμικόν, οτι μόνον τά όρη δέν συναν
τώνται, άλλ’ οί άνθρωποι πολλάκις βλέπονται 
πάλιν.

Είς αύτήν όμως τήν περίστασιν έφαίνετο 
σχεδόν βτι δέν ήθελεν άληθεύσει τδ ρητόν, κα
θότι τριάκοντα δλα άπό τοΰ 1854 παρήλθον έτη 
καί οί τρεις Άλέξανδροι δέν είχον συναντηθή. 
Καί κατ’ άρχάς μέν διετήρουν άλληλογραφίαν 
καί έμάνθανον πώς διάγουσιν κατόπιν δμως 
έκαστος άποσπώμενος έκ τών ιδιαιτέρων αύτοΰ 
ασχολιών, παρημέλει τήν άλληλογραφίαν καί 
άπδ 25 ήδη έτών ούδείς έκ τών τριών έγίνωσκε 
τί έγίνετο ό άρχαΐος φίλος του. —

Πέρυσι κατά παράδοξον δλως σύμπτωσιν συ- 
νηντήθησαν καί οί τρεις είς έν τών λουτρών τής 
Γερμανίας. Τίτο ή δεκάτη ’Ιουλίου τοΰ 1884, 
δτε δ Αλέξανδρος Α'. κενώσας τό τελευταΐον 
ποτήριόν του τοΰ μεταλλικού υδατος καί άπερ- 
χόμενος νά λάβη τόν καφέν του άπήντησε κατά 
τύχην τδν άρχαΐον φίλον του, Αλέξανδρον τδν 
Γ'. Καί κατ' άρχάς μέν σχεδόν δέν άνεγνω- 
ρίζοντο οί δύο φίλοι· τοσοΰτον είχον μεταβληθή· 
ή κόμη των καί τδ γένειον είχον λευκανθή, τδ 
βάδισμά των ήτο βαρύ, τδ σώμά των είχε κά
πως κυρτωθή.

— Σύ είσαι; άνέκραξεν ό πρώτος. Όποια 
σύμπτωσις; Τί γίνεσαι; Πώς είσαι;

Καί περιεπτύχθησαν τρυφερώτατα.
— Τδ παραδοξώτερον είναι, είπεν ό άλλος, 

δτι καί ό φίλος μας, Αλέξανδρος δ Β'. εύρί- 
σκεται κατ’ αύτάς ένταΰθα, ώστε ή τριανδρία 
είναι πλήρης.

— Τί λέγεις; εΐπεν ό πρώτος. Αμέσως νά 
ύπάγωμεν νά τόν εδρωμεν.

Καί έσπευσαν είς άναζήτησιν τοΰ φίλου. 
"Οτε δέ τόν εύρον έπανελήφθησαν αί αύται έπι- 
φωνήσεις, οί αύτοί έναγκαλισμοί καί αί δια
χύσεις ειλικρινούς καί άδόλου φιλίας.

— Τώρα λοιπόν, είπεν ό ’Αλέξανδρος Β'., 
άφ’ ού συνηπαντήθημεν, θά διέλθωμεν όλίγας 
ήμέρας όμοΰ, ενθυμούμενοι τά παλαιό. Τί δέν 
συμβαίνει εις τδν βίον τοΰ άνθρώπου έντός τριά
κοντα έτών· άλλως τε τίς οίδεν, άν ποτέ πλέον 
συναντηθωμεν καί οί τρεις!

Τήν εσπέραν έκείνην οί τρεις φίλοι άπήλθον 
όμού είς έν τών καλλιτέρων καφενείων τής πό
λεως, καί καθήσαντες παρά μικράν τράπεζαν έν 
τινι ήσύχω γωνία τής αιθούσης ήρξαντο συνδια- 
λεγόμενοι.

— Δέν μοί λέγεις, ήρώτησεν αίφνης ό 
Αλέξανδρος Γ'. τόν Αλέξανδρον Α'., έχεις οι
κογένειαν;

Όχι, άπεκρίθη ούτος· είμαι άγαμος.
Καί έγώ! Καί έγώ! είπον καί οί άλλοι δύο.

— Περίεργος σύμπτωσις! παρετήρησεν ό 
πρώτος· καί οί τρεις νά μείνωμεν άγαμοι; ΙΙώς 
συνέβη τοΰτο;

— Εύκολον νά τδ μάθωμεν, άπεκρίθη ό Β'. 
Καιρόν έχομεν· άς διηγηθώμεν καί οί τρεις πώς 
δέν προέβημεν εις έκλογήν συζύγου. "Αν Θέλετε, 

' έγώ άρχίζω πρώτος.
Καί έπικροτησάντων τών άλλων δύο είς τήν 

.ι πρότασιν ταύτην ό Αλέξανδρος Β'., ό Έπτανή
σιος, ήρξατο ουτω τής διηγήσεως του-

— "Οταν αί υποθέσεις μου μέ ήνάγκασαν, 
ώς γνωρίζετε, ν’ άφήσω τήν πόλιν, έν ή διήλ- 
θομεν ήμέρας τόσον εύχαρίστους, μετέβην είς 
πόλιν, ένθα μικρά ήτο ή Ελληνική κοινωνία. 
Καί κατ’ άρχάς μέν μέ κατέλαβε μελαγχολία 
καί άφόρητος άνία, διότι ούτε θέατρον ύπήρχεν 
έν έκείνη τή πόλει, ούδ’ άλλη τις διασκέδααις, 
καί μετά τδ τέλος τών έργασιών μου ήπόρουν 
πράγματι πώς νά διέλθω τήν εσπέραν μου. 
Συνέπεσε τότε νά γνωρισθώ μετά οικογένειας, 
κατοικούσης προ έτών έκεΐ. ΤΙ οικογένεια αυτή 
συνέκειτο έκ τοΰ πατρός, ύπαλλήλου έν τινι έμ- 
πορικω καταστήματι, άνδρδς αγαθού μέν άλλά 
περιορισμένου κάπως τδν νοΰν, έκ τής μητρός 
καί έκ δύο θυγατέρων, ών ή μέν εΐχεν ήλικίαν 
18 έτών, ή δέ νεωτέρα 16. Άμφότεραι αί 
κόραι ήσαν εύειδεΐς, ή πρώτη όμως ιδίως μέ 
εΐλκυσε, καί δύναμαι νά σάς βεβαιώσω οτι μέ 
πολλήν μου εύχαρίστησιν μετέβαινον είς έπί- 
σκεψιν τής οικογένειας έκείνης, ήτις άλλως τε 
μέ έδέχετο μετά πολλής φιλοφροσύνης. Βαθμη- 

,’ δον έγενόμην οίκειότερος, μέχρις ού κατήντησα 
νά διέρχωμαι βλας τάς έσπέρας παρ’ αύτή. Εν
νοείτε, φίλοι μου, δτι νέος ών δέν ήδυνάμην ή 
νά έλκυσθώ έκ τής ώραιότητος τής κόρης έκεί
νης, ήτις, ώς μοί έφαίνετο, μοί έδείκνυε συμ
πάθειαν καί προτίμησίν τινα. ΊΙ μήτηρ, γυνή 
απλή, δέν έβλεπεν ίσως μέ πολλήν δυσαρέσκειαν 
τάς συχνός μου έπισκέψεις, καί έπειδή δλαι αί 
γυναίκες έχουσι μεγάλην όξυδέρκειαν ώς πρός 
τοΰτο, ενόησεν δτι έγώ μίαν τών ήμερών θά 
έξεφραζόμην. Συνέπεσε κατ’ έκείνας τάς ήμέρας 
ν’ άναγινώσκω μυθιστόρημά τι, έν ω περιεγρά- 
φετο νεάνις θελκτικωτάτη καί λίαν συμπαθη
τική, ήτις άμα νυμφευθεΐσα κατέστησε τόν βίον 
τοΰ συζύγου της μαρτύριαν καί άληθή κόλασιν, 
ώστε μέχρι τέλους ό δυστυχής έκεϊνος προέβη 
είς αύτοκτονίαν, μή ύποφέρων πλέον τά βάσανά 
του. Τό μυθιστόρημα τούτο βαθυτάτην μοί ένε- 
ποίησεν έντύπωσιν καί φοβούμενος τό μέλλον 
άπεφάσισα πριν ή προβώ είς έξήγησίν τινα νά 
παρατηρήσω καί νά εξετάσω τά πάντα καλώς. 
Δέν έπεθύμουν νά περιπλεχθώ είς λαβύρινθον 
αδιέξοδον. Πρδ καιρού ήδη είχον παρατηρήσει, 
δτι ή κόρη, ής τό κάλλος τοσαύτην μοι ένε- 
ποίησεν αϊσθησιν, τάς φιλοφροσύνας της δέν 
εΐχεν άποκλειστικώς πρός έμέ μόνον, άλλ’ δτι 
οσάκις εύρίσκετο νέος τις άνήρ έν τή οικία 
ένησμενίζετο νά έπιδεικνύεται καί πρδς αύτόν, 
εϊτε ομιλούσα ζωηρότερον ή καί μειδιώσα καί 
προσβλέπουσα αύτόν. Καί ζηλότυπος μέν δέν 
ήμην, διότι ούδέ δικαίωμα πρδς τοΰτο εΐχον 
άλλ’ έν τούτοις έκαμα κατ’ έμαυτδν τδν έξής 
συλλογισμόν· Άν τώρα ή κόρη άρέσκεται είς 
τήν συναναστροφήν τών νέων άνδρών, τί μέλλει 
γενέσθαι δταν θά ηναι σύζυγός μου; Θά δυνηθώ 
νά τήν περιορίσω; Θά ημαι άνήρ άρκούντως 
ικανός νά χαλιναγωγήσω αύτήν, άν τυχόν δείξη 
τάσιν τινά παρεκτροπής; — Οί ένδοιασμοΐ ούτοι 
μ’ έκαμαν ν’ άραιώσω τάς έπισκέψεις μου. Η 
μήτηρ φαίνεται ένοήσασα τί συμβαίνει προσε- 
πάθει νά μέ έλκύση. Τοΰτο δέ μέ κατέστησεν 
ετι έπιφυλακτικώτερον. Τέλος ήμέραν τινά συ
νέβη τι δπερ μ’ έκαμε νά λάβω άπόφασιν Ορι
στικήν. Διήλθον τήν εσπέραν παρά τή οικο
γένεια · περί τήν ένδεκάτην άπήλθον καί κατερ- 
χόμενος τήν κλίμακα εύρον έπί τών βαθμιδών 
μικρά τεμάχια χάρτου. 11 αν χαρτίον, μάλιστα 

γεγραμμένον, κεντά τήν περιέργειάν μου. Έσή· 
κωσα τά χαρτία, τά όποια ήσαν τετυλιγμένα 
ώς τά χαρτία έκεΐνα τά ζουγρά, δι’ ών αί κυ
ρία1. περιτυλισσουσιν ένίοτε τούς βοστρύχους, 
δπως λάβωσι σχήμα κυματοειδές, καί τά έθεσα 
είς τδ θυλάκιόν μου. Έπιστρέψας οϊκαδε έλαβα 
τά χαρτία ταύτα, τά έθεσα άνοικτά έπί τής 
τραπέζης καί προσεπάθησα νά τά συναρμολο
γήσω, δπως άναγνώσω τό περιεχόμενο·? αύτών. 
Μετά κόπου πολλοΰ κατώρθωσα νά εύρω τά 
κυριώτερα τεμάχια, τά όποια έσχημάτιζον έπι
στολήν, ήν καί άνέγνωσα. Ή έπιστολή έλεγε 
τά έξής· Ι’περαγαπητή μου Ιουλία (ούτως 
"έλέγετο ή κόρη, ής ήρώμην). Χθές διήλθον 
"διά τής οικίας σου, άλλά δέν ήσο είς τδ πα

ράθυρον δπως έμείνομεν σύμφωνοι. Φαίνεται 
' δτι έφοβήθης μή σε ϊδη ό άλλος (ό άλλος 
"ήμην βεβαίως έγώ). Αύριον θά έλθω άνυπερ- 
"θέτως, καί άν μέ άγαπας ώς λέγεις καί δρκί- 
"ζεσαι . . . (Ένταΰθα έλειπε τεμάχιον χάρτου.) 
"Πρόσεξε μόνον νά κρυφθής καλά άπό τδν πα
τέρα σου, διότι ήξεύρεις δτι έκεϊνος δέν μέ 
συμπαθεί καί έννοεΐ νά σοί δώση άνδρα τδν 

"'άλλον... Άλλοίμονον άν σέ χάσω! Τί Θά 
"γείνιμ; Ό διά βίου σός.”

Καί άνευ υπογραφής. Ευκόλως δύνασθε νά 
φαντασθήτε, φίλοι μου, τί ήσ&άνθην άναγνοΰς 
τήν έρωτικήν ταύτην έπιστολήν. Τδέαι έκδι- 
κήσεως διεσταυροΰντο είς τδν νοΰν μου. Έσκέ- 
φθην ν’ αναζητήσω τόν πατέρα τής έλαφράς 
κόρης, νά τω έπιδείξω τήν έπιστολήν . . . καί 
νά τον συγχαρώ. Καί τί δικαίωμα είχον νά 
κάμω τοιοΰτον διάβημα; Μήπως ήμην μνηστήρ 
της; Επομένως ένόμισα φρονιμώτερον νά σιω
πήσω καί νά διακόψω έντελώς τάς σχέσεις μου 
μετά τής οικογένειας έκείνης. Άπδ τής στιγμής 
βμως έκείνης έκαμα δρκον νά μείνω άγαμος, 
καί τδν δρκον μου έτήρησα πιστώς, διότι τώρα 
είμαι είς ήλικίαν 60 έτών καί έννοεΐτε καλώς, 
δτι θέλων καί μή θ’ άποθάνω άγαμος.

— Καί μετανοείς διά τοΰτο; ήρώτησεν ό 
’Αλέξανδρος Α'.

— Νά σοί εϊπω τήν άλήθειαν, άπήντησεν ό 
έρωτηθείς μειδιών, έρχονται στιγμαί, καθ’ άς 
φαντάζομαι τήν εύδαιμονίαν τοΰ οικογενειακού 
βίου καί έπεθύμουν νά εύρίσκομαι έν μέσω συ
ζύγου καί τέκνων, ύπέρ ών νά έργάζωμαι καί 
νά φροντίζω. "Ερχονται δμως καί topat, καθ’ άς 
πάλιν λέγω· Ί’όσω καλλίτερον! Τί ήθελα βά
σανα καί περισπασμούς! Ό άνθρωπος δέν είναι 
ποτέ ευχαριστημένος μέ τήν τύχην του. — 
Τώρα δμως ήλθεν ή σειρά σου, προσέθηκεν 
άποτεινόμενος πρδς τδν Αλέξανδρον Α'. Είπέ 
μας, διατί σύ έμεινες άγαμος;

— ΊΙ ιστορία μου, φίλοι μου, είπεν δ Πε
λοποννήσιος, δέν είναι μακρά, ούτε ποιητική, 
ώς ή τοΰ φίλου μας· είναι Ιστορία τετριμένη 
καί είς άκρον πεζή. Καί έγώ παρ’ όλίγον ένυμ- 
φευόμην τούτο δέ συνέβη τρία ή τέσσαρα έτη 
άφ’ ού έχωρίσθημεν. Έπλησίαζον τότε τά τεσ
σαράκοντα τής ηλικίας μου έτη, δηλαδή είχον 
φθάσει είς μίαν ήλικίαν, καθ’ ήν κάπως ήρχιζον 
νά βαρύνωμαι νά τρέχω τήν μεσημβρίαν καί τό 
εσπέρας είς τδ ξενοδοχεΐον μέ κάθε καιρόν, μέ 
βροχήν, μέ άνεμον, μέ ψύχος. Έβλεπα τούς 
εγγάμους φίλους μου, οιτινες είχον τήν άνά- 
παυσίν των έν τή οίκίφ των, τά καθαρά φαγητά, 
τήν τακτικήν υπηρεσίαν των, τήν περίθαλψίν των 
δταν ήσαν αδιάθετοι, καί τούς έζήλευον, σάς τό 
λέγω έν πάση ειλικρινείς. Έσκέφθην επομένως 
νά προβώ καί έγώ είς έκλογήν συζύγου, καί νά 
έκλέξω κόρην άπό οικογένειαν καλήν, τιμίαν 
καί τακτικήν, κόρην χωρίς έπιδείξεις καί χωρίς 
άπαιτήσεις, δυναμένην νά διευθύνη καλώς τήν 
οικίαν της καί νά περιποιήται τόν σύζυγόν της.
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Έρριύα τδ βλέμμα μου έπί τής θυγατρδς ένδς 
διδασκάλου, ανθρώπου καλού και εντίμου, διότι 
εΐπον κατ’ έμαυτόν- Ό διδάσκαλος βεβαίως θά 
εδωκεν άρίστην ανατροφήν εις τήν θυγατέρα του? 
αυτός δεν είναι πλούσιος- έπομένως καί ή κόρη 
του θά ήναι απλή, ταπεινή καί χωρίς Απαιτή
σεις. ΓΙαρεκάλεσα ένα φίλον μου νά μέ είσάξη 
εις τήν οικογένειαν- αυτός δέ μέ μεγάλην προ
θυμίαν τδ έκαμε καί επειδή δεν έπαυεν επαίνων 
μοι τήν οικογένειαν, ήμέραν τινά τω έξηγήθην 
και τον παρεκάλεσα νά κάμη έξ δνόματός μου 
τήν πρότασιν. 'II πρότασις έγένετο καθ’ δλην 
τήν τάξιν, καί, ώς ήτο επόμενον, έγενόμην δε
κτός. ’Ήρχισα λοιπόν νά μεταβαίνω καθ’ έκά- 
στην εις τήν οικίαν τής μνηστής μου καί νά τρώγω 
εκεί. Καί κατ’ άρχάς μέν τά πάντα έβαινον 
τακτικώς- μετ’ δλίγον δμως παρετήρησα δτι ή 
μνηστή μου έβράδυνε πάντοτε νά έμφανισθή 
οσάκις μέ ήκουεν ερχόμενον. Τούτο μοι έφάνη 
κάπως παράδοξον και έκαμα τήν παρατήρησιν 
εις τήν μητέρα της- " Τί τό θέλεις, μοί άπήν- 
τησεν αΰτη, ή Χαρίκλεια σοί ετοιμάζει γλύκισμα 
καί τήν συγχωρεΐς.” — ”Ας λείπη τό γλύκισμα, 
εΐπον εγώ- έγώ λαίμαργος δέν είμαι- ας έτοι- 
μάση τδ γλύκισμα ή μαγείρισσα, καί ας έλθη 
ή Χαρίκλεια εις τδ δωμάτιον. Άλλ’ εις μά
χην- αί άπουσίαι καί αί βραδύτητες έπανελαμ- 
βάνοντο- πότε ήτο γλύκισμα, πότε άλλο φα- 
γητόν, πότε ιχθύς τηγανιτοί· έν γένει δέ 
όσάκις ήρχετο εις τήν αίθουσαν ή Χαρίκλεια 
έμοίριζε φαγητά, κρόμμυα κ. τ. τ. Τούτο ήρ- 
χιζε νά μή μ’ ευχάριστή, τοσούτω μάλλον, 
καθ’ δσον έβλεπον δτι καί ή κόμη της ήτο 
πάντοτε παρημελημένη καί ή ένδυμασία της 
άτακτος. 'Υπέμενον ακόμη καί έσιώπων. ’Αλλά 
μίαν ήμέραν, ήτο μία Κυριακή, δτε ή βοαούτης 
διήρκεσε πλέον τοΰ συνήθους, εις τήν έρώτησίν 
μου πού είναι ή Χαρίκλεια καί εις τήν στερεό
τυπαν άπάντησιν τής μητρδς δτι εύρίσκεται έν 
τω μαγειρείω, ήλθεν αίφνης ή μνηστή μου εις 
τήν αίθουσαν καταπόρφυοος έκ τής συγκινήσεως. 
“"Αχ! άνεφώνησε πίπτουσα επί τού Ανακλίν
τρου- αυτός ό φούρνος! Τά γλύκισμα έκάη!” 
Εις τήν έξαψίν της έσηκώθη ό χιτών της — τί 
βλέπω; έφόρει ύπόδημα έσχισμένον! ’’Αχ! φίλοι 
μου- τούτο ήτο τδ θανατηφόρον κτύπημα τοΰ άροα- 
βώνός μου. Ήγέρθην, έπροφασίσθην αίφνιδίαν 
αδιαθεσίαν καί άνεχώρησα. Μετά μεσημβρίαν 
παρεκάλεσα τδν φίλον μου, δστις μέ είχε συ
στήσει, νά μεταβή αυθωρεί παρά τή οικογένεια 
καί νά διαλύση τδν αρραβώνα — διότι εγώ 
ένεκα των ΰποθέσεών μου ήναγκαζόμην ν’ ανα
χωρήσω. Εννοείτε πολύ καλά, δτι έγώ έκλέγων 
σύζυγον δέν ήθελον νά προσλάβω μαγείρισσαν. 
Άπδ τής ώρας ταύτης δλαι αί γυναίκες μοί 
έφαίνοντο μαγείρισσαι, όζουσαι λαχάνων καί 
κρομμύων. — Αυτή είναι ή αιτία, δι’ ήν έ
μεινα άγαμος.

— Καί μετανοείς; ήρώτησεν ό ’Αλέξαν
δρος Β'.

— Μετανοώ, άπεκρίθη δ πρώτος, διότι αν 
έσκεπτόμην καλλίτερον, έπρεπε νά προβώ εις 
δευτέραν εκλογήν καί θά έπετύγχανον — άλλ’, 
ώς σάς εΐπον, μέ κατέλαβε φόβος μαγειρισσών, 
φόβος, δν δέν ήδυνάμην νά ύπερνικήσω.

— Είναι ή σειρά σου τώρα, εΐπον οί δύο 
φίλοι πρδς τδν τρίτον, τδν Χίον.

Οΰτος δέ ήρξατο οΰτω τής διηγήσεώς του- 
— Τους γάμους σας, φίλοι μου, έματαίωσεν 

ή ζηλοτυπία καί ή μαγειρική. Τδν γάμον μου 
έματαίωσαν τά χρήματα, αύτδς ό ήγεμών τοΰ 
κόσμου, καί ιδού πώς. Ένθυμεΐσθε δτι σάς 
έλεγον, δταν ήμεθα νέοι καί έγίνετο λόγος περί 
γάμου, δτι έγώ εις τδ συνοικέσιόν μου θά έλάμ- 
βανον κατά πρώτον ύπ’ δψιν τήν προίκα, καί 

δτι δέν θά ήρώτων περί τής μελλούσης συζύγου 
μου τί είναι, άλλά τί έχει. Καί τούτο διότι, 
παρά τάς παρατηρήσεις ανθρώπων πεπειραμένων 
καί, κατ’ έμέ σχολαστικών, έβλεπον δτι πολλοί 
νέοι έκ τών γνωρίμων μου νυμφευθέντες πλού
σιας γυναίκας έζων έν άνέσει καί εϋδαίμονες, 
έν ω οί πτωχοί διαρκώς έτυραννοΰντο άπορούντες 
πώς νά ένώσωσι τάς δύο άκρας. Πιστός εις 
τήν αρχήν μου ταύτην άμα έγκατεστάθην εις 
τήν πόλιν, εις ήν μέ έφερε μετά τδν χωρισμόν 
ημών ή τύχη τοΰ εμπορίου, εφρόντισα νά μάθω 
τίνες είναι αί πολύφερνοι νύμφαι. Στερεάν εΐχον 
άπόφασιν νά μή έκλέξω πτωχήν σύζυγον- άλλως 
τε καί ή κατάστασίς μου δέν ήτο τόσον μεγάλη, 
ώστε νά μοί έπιτρέψη τοιαύτην πολυτέλειαν. 
Μετά πολλάς έρεύνας εύρον τδ ποθούμενον, διότι 
μή νομίσητε δτι καί αί μεγάλαι προίκες είναι 
πράγμα σόνηθες. Ευρον λοιπόν κόρην μονογενή, 
ήτις, ώς έλέγετο, είχε προίκα 500 χιλ. φράγκων 
εις οικίας έν τή πόλει, εις κτήματα έν τή 
έξοχή καί εις μετοχάς. "Ιδού, εΐπον κατ’ έ
μαυτόν, ή σύζυγος, ήτις σοί χρειάζεται.” Άπε- 
φάσισα λοιπόν νά προβώ. Ή κόρη ώραία δέν 
ήτο, τδ ομολογώ- ήτο ισχνή καί υψηλή τδ Ανά
στημα, κυρτή, ωχρά τήν δψιν, συνεσταλμένη 
καί, ώς έφαίνετο, ούχί έπιμελώς άνατεθραμ- 
μένη — άλλά τά χρήματα έπέχεον έπ’ αυτής, 
δι’ έμέ τουλάχιστον, έκτακτον γόητρον, τδ όποιον 
διά τής λάμψεώς του άντεστάθμιζε τά έλλεί- 
ποντα αύτή προσόντα. ’Τίρχισα νά περιποιούμαι 
τήν οικογένειαν. 'Ο πατήρ της, άνθρωπος χυ
δαίος καί νεόπλουτος, έκόμπαζεν έπί τίρ όπο- 
τεθειμένω πλούτφ του καί ώμίλει περί τών 
κτημάτων του καί περί τών έπιχειρήσεών του, 
ώς όμιλεΐ ισχυρός ήγεμών περί τών πόλεών 
του καί τών κατακτήσεών του. 'Η μήτηρ της 
καθημένη δλην τήν ήμέραν έν τή αιθούση τής 
υποδοχής έφόρει βαρύτατα μεταξωτά υφάσματα 
καί πλήθος πολυτίμων δακτυλιδίων καί ψελλίων 
καί ένωτίων. 'Η κόρη δλην τήν ήμέραν ούδε- 
μίαν έξετέλει έργασίαν. '11 ύπόθεσίς μου έβαινε 
καλώς, διότι έβλεπον δτι ή οικογένεια μέ έδέ- 
χετο καλώς. ’Εγώ δέ καθήμενος έν τίρ γραφείιρ 
μου ΰπελόγιζον δτι μόνον έκ τών εισοδημάτων 
τής προικός, καλώς παρ’ έμοΰ διαχειριζομένης, 
θά εΐχον πλέον τών 50 χιλιάδων φράγκων έτη- 
σίως. Επειδή δμως παρά τοΰ πατρός μου εΐχον 
διδαχθή έξ άπαλών όνύχων νά ήμαι εις τάς 
χρηματικός υποθέσεις εις άκρον προσεκτικός καί 
νά μή βασίζωμαι ή μόνον εις θετικά διδόμενα, 
άπεφάσισα πριν ή δεθώ διά τοΰ λόγου μου νά 
έξετάσω τά πάντα καί νά μάθω τήν θετικήν 
περί τής προικός άλήθειαν. Έντέχνως φέρων 
τήν ομιλίαν κατώρθωσα νά μάθω εις τί κυρίως 
συνίστατο ή προίξ- άλλως τε ή έρευνα αυτή 
δέν μοί παρέσχε πολϋν κόπον, διότι ό πατήρ, 
κομοπρρημονών συχνά έπί τή μεγάλη προικί, 
ήν έδιδεν εις τήν θυγατέρα του, μετ’ εύχερίας 
μοί ήνοιξε τήν καρδίαν του. Ααβών δλας τάς 
άπαιτουμένας πληροφορίας προέβην έν άκρα 
μυστικότητι εις τήν έξέτασιν. Τί έμαθον δέ; 
’Ακούσατε, φίλοι μου, καί θά γελάσετε. Αί έν 
τή πόλει οίκίαι ήσαν δύο Ασήμαντοι οικιακοί, 
σχεδόν δύο καλύβαι, κείμεναι εις τά προάστεια 
καί άποφέρουσαι άμφότεραι ένοίκιον 100 φράγ
κων κατά μήνα · τά κτήματα ήσαν γαΐαι σχεδόν 
χέρσοι καί τινα ισχνά δπωροφόρα δένδρα, ών 
ή έτησία πρόσοδος δέν ύπερέβαινε τά 1000 
φράγκα, αί δέ μετοχαί; Φρίξατε! ήσαν έξ έκείνων 
τών τεμαχίων χάρτου, τα όποια ούτε μέρισμά 
ποτέ έχουσιν ούτε Αξίαν τινά. Ώστε, μέ τδ 
κονδύλιον εις τήν χεΐρα, τδ δλον εισόδημα τής 
προικός δέν Ανήρχετο ούτε εις 2500 φράγκα 
έτησίως. Αύτή λοιπόν ήτο ή πολύφερνος νύμφη; 
Αυτά λοιπά τά έκατομμύρια τοΰ πατρός; Αίσχυ- 

νόμενος διά τήν εύπιστίαν μου ούδ’ έτόλμησα 
ν’ Ανακοινώσω εις τινα τδ Αποτέλεσμα τών 
έρευνών μου, Αλλ’ Απεφάσισα νά δπισθοδρομήσω 
έν δσω ήτο άκόμη καιρός. Αίφνης μανθάνω 
βτι ή κόρη έζητήθη εις γάμον παρά παντοπώλου 
τινός, καί δτι δ πατήρ της; άνήρ πρακτικός καί 
αυτός υιός παντοπώλου άπεφάσισε νά τήν δώση 
εις γάμον. 'Η ειδησις αΰτη μ’ ένέπλησε χα
ράς, διότι ήσθανόμην τύψιν μικράν συνειδότος 
δοΰς έλπίδας τινάς. Άποτυχών δέ άπαξ άπε- 
φάσισα νά μείνω άγαμος.

Οί τρεις φίλοι, βεβυθισμένοι δλοι εις τάς 
παλαιας αυτών Αναμνήσεις, δέν εΐχον παρατη
ρήσει δτι εις παρακειμένην τράπεζαν έκάθητο 
άνήρ προβεβηκώς τήν ήλικίαν, δστις εΐχεν Ακού
σει δλην τήν διήγησιν. "Αμα καταπαύσαντος 
τοΰ Χίου τδν λόγον ό άνήρ ούτος ήγέρθη καί 
πλησιάσας εις τήν τράπεζαν τών τριών φίλων 
έχαιρέτισεν αυτούς λίαν εύγενώς καί τοϊς εΐπεν 
ελληνιστί ·

— Μέ συγχωρεΐτε, κύριοι, αν χωρίς νά μέ 
γνωρίζητε τολμώ νά σάς Απευθύνω τδν λόγον. 
Έγώ είμαι ό . . . (καί είπε τδ όνομα γνωστού 
τίνος τραπεζίτου). Ελπίζω δτι δέν θέλετε μέ 
παρεξηγήσει, άν εύρεθείς κατά τύχην πλησίον 
σας ήκουσα και τών τριών ύμών τήν ένδιαφέ- 
ρουσαν διήγησιν. Ή τοιαύτη διαγωγή μου ήτο 
κάπως άτοπος, [άλλ’ ευρισκόμενος μόνος είλκύ- 
σθην άπδ τήν περίεργον όμιλίαν σας καί ελπίζω 
δτι θά τύχω τής συγγνώμης σας.

— Δέν εΐναι Ανάγκη, κύριε, νά ζητήσητε 
συγχώρησιν, εΐπεν ό ’Αλέξανδρος Α'. 'Ημεΐς 
δέν εΐπομεν μυστικόν τι. Έδιηγήθημεν άπλώς 
συμβάντα παρελθόντα, τά όποια άπώλεσαν πλέον 
πάσαν σημασίαν. Διά τής διηγήσεώς αυτών 
•θέλομεν μάλλον νά διασκεδάσωμεν.

— Έν τούτοις δμως, κύριοι, έπανέλαβεν ό 
τραπεζίτης, ή οιήγησίς σας ήτο διοακτικωτάτη, 
και τώρα σάς έξηγώ διατί. Έγώ ώς έγγαμος 
Ομιλώ έκ πείρας καί πιστεύσατέ με δτι Ομιλώ 
έν πάση ειλικρίνεια. Ώς άντελήφθην, δ γάμος 
καί τών τριών ύμών έματαιώθη, καί τοΰ μέν 
πρώτου ένεκα ζηλοτυπίας, τοΰ δευτέρου δι’ έλ- 
λειψιν τής Απαιτουμένης Ανατροφής καί συμ
περιφοράς, τοΰ τρίτου τέλος δι’ αιτίαν χρημα
τικήν. Μέ συγχωρεΐτε νά σάς εΐπω, δτι ούδείς 
εξ ύμών προέβη εις τδ σπουδαιότατον τοΰτο τοΰ 
βίου διάβημα ώς δφείλει νά προβή ό μέλλων 
να έκλέξη σύζυγον καί σύντροφον τοΰ βίου. 
Πιστεύσατέ με, ή καταλληλοτέρα σύζυγος δι’ 
ένα άνδρα δέν εΐναι, ούτε ή έπί καλλονή μόνον 
έξέχουσα, ούτε ή έπί οικιακή μόνον οικονομία, 
ούτε τέλος ή διά τών χρημάτων της έπιβαλλο- 
μένη. Εις τήν έκλογήν τής συζύγου δ άνήρ 
πρέπει πρδ παντός άλλου νά λάβη ύπ’ δψιν τά 
ηθικά προτερήματα. Νοΰς καί καρδία, ίδοΰ 
κατ’ έμέ τα πρώτα προσόντα καλής συζύγου, 
δυναμένης νά καταστήση τδν άνδρα εύτυχή. 

’Άν τά δύο ταΰτα προσόντα έζητεΐτε πρδς παν
τός άλλου εις τήν μέλλουσαν σύντροφόν σας, 
είμαι πεπεισμένος δτι καί οί τρεις θά ησθε 
σήμερον εύτυχεΐς σύζυγοι καί πατέρες.

Άφ’ οΰ καί οί τρεις φίλοι συνεφώνησαν εις 
τούτο διέταξαν νά φέρωσι φιάλην γενναίου οίνου, 
ήν καί έκένωσαν μετά τοΰ τραπεζίτου εις τήν 
ύγείαν αύτοΰ καί τής οικογένειας του καί εις 
τήν άγαμίαν τών τριών Άλεξάνδρων.

Κ.

ΟΙ ΤΑΦΟΙ ΤΩΝ ΜΑΜΕΛΟΥΚΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟ ΚΑΪΡΟΝ.
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01 ΤΑΦΟΙ ΤΩΝ ΜΑΜΕΛΟΥΚΩΝ ΠΑΡΑ

ΤΟ ΚΑΙΡΟΝ.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 285.)

Π
ΛΗΣΙΟΝ τοΰ Κάιρου, τής πρωτευούσης 
τής .Αίγύπτου, κεΐνται οί τάφοι τών 
ισχυρών εκείνων τής Αίγύπτου Πραιτω- 
ριανών, ου; ό Μεχμέτ-Άλής κατέστρεψεν.

Μαμελοΰκοι (άραβιστί δούλοι) ώνομάζοντο 
έν Αιγύπτιο ιδίως οί ξένοι δούλοι, οί άποτε- 
λοΰντες τδν στρατόν τών σουλτάνων. "Οτε κατά 
τδν ιγζ. αιώνα ό Τσέγγις-χάν κατέστρεψε τδ 
πλεΐστον μέρος τής ’Ασίας και ήχμαλώτισε πλεί- 
στους δσους τών κατοίκων, ό σουλτάνος τής 
Αίγύπτου Νεζμεδδίν-Έγιούπ, έκ τής δυναστείας 
τοΰ Σαλαδίνου, ήγόρασε 12 χιλιάδας αύτών, 
Μιγγρελίους, Κιρκασίους καί Τούρκους, έδίδαξεν 
αυτούς τά στρατιωτικά καί έσχημάτισεν ές αύ
τών σώμα .επίλεκτων στρατιωτών. Άλλά τδ 
σώμα τοΰτο, έξασκοΰν μετ’ ολίγον μεγάλην έπιρ- 
ροήν έν τφ τόπφ, κατόρθωσε νά καταλάβη διά 
στάσεως τήν αρχήν καί άνηγόρευσε (τω 1251) 
σουλτάνου τής Αίγύπτου τδν Έίβέκ, ένα έκ τών 
Μαμελούκων. ΊΙ δυναστεία αύτοΰ διήρκεσε 
μέχρι τοΰ έτους 1382, δτε κατέλαβε τήν αρχήν 
ή δευτέρα τών Μαμελούκων δυναστεία, ής ιδρυ
τής ΰπήρξεν δ Βερκούκ. Αί δύο αύται δυνα- 
στεΐαι τών Μαμελούκων διήρκεσαν 26G έτη, 
καί κατά τδ χρονικόν τοΰτο διάστημα πολλάς 
έπεχείρησαν επιτυχείς έκστρατείας καί κατα
κτήσεις- έν έτει 1291 έξεδίωξαν τού; Φράγκου; 
έκ τής ’Ανατολής. Ό Σελίμ Α'. κατέλυσε τήν 
αρχήν τών έπιφόβων τούτων ορδών, έκυρίευσεν 
έξ εφόδου τήν πρωτεύουσαν αύτών, τδ Κάϊρον 
(1517), καί ένεκατέστησαν έν Αιγύπτιο πασάν 
ώ; διοικητήν τής χώρα;. Βραδύτερον δμως οί 
Μαμελοΰκοι κατόρθωσαν πάλιν νά λάοωσι τήν 
ύπεροχήν, και έκυβέρνουν τήν Αίγυπτον έχοντες 
έν διάφοροι; έπαρχίαις βέηδας. Εις τών ίκανω- 
τέρων τούτων βέηδων ήτο ό Άλή-βέης (κατά 
τδ δεύτερον μέρος τής 18 έκατονταετηρίδος). 
Άλλά μετά τόν θάνατον αύτοΰ ή διχόνοια ένέ- 
σκηψε πάλιν μεταξύ τών Μαμελούκων- ταύτης 
έπωφελήθη ό τότε σουλτάνος τής Τουρκίας δπως 
έπαναφέρη τήν Αίγυπτον ύπδ τήν κυριαρχίαν 
αύτοΰ (1786). Βραδεΐαν λάμψιν έπιρροής έσχον 
οί Μαμελοΰκοι ύπδ τούς βέηδας Ίβραΐμ καί 
Μουράτ. Άλλά καί αύτήν τήν λάμψιν άπέσοεσε 
διά παντδς δ πανούργο; καί τολμηρός Μεχμέτ- 
Άλής, ό κατόπιν άναγορευθεί; άντιβασιλεύς τής 
Αίγύπτου.

'11 καταστροφή τών Μαμελούκων έγένετο έν 
έτει 1811, καί παρέχει εν τών δραματικωτέρων 
έπεισοδίων τής ιστορίας τής Αίγύπτου. Ό Μεχ- 
μέτ- Αλής πρδ πολλοΰ ήδη έσκέπτετο πώς ήδύ
νατο καλλίτερον ν’ απαλλαγή τοΰ επικινδύνου 
τούτου διά τδ κράτος του στοιχείου, καί έζήτει 
κατάλληλον πρδς τοΰτο εύκαιρίαν. 'Η εύκαιρία 
αυτή τφ έδόθη διά τής μελετωμένης έκστρα
τείας είς ’Αραβίαν ύπδ τδν υιόν του τδν Τουσ- 
σούν-πασάν. Τήν α’. Μαρτίου 1811 ό Μεχμέτ- 
Αλής προσεκάλεσε τούς βέηδας τών Μαμελού

κων, τούς μέλλοντας νά έκστρατεόσωσιν ύπδ τδν 
Τουσσούν-πασάν, είς τδ φρούριον τοΰ Κάιρου 
μετά 460 ιππέων, ένθα έμελλε νά ένδυθή δ 
Τουσσούν κατά πρώτον τήν διφθέραν καί νά πα- 
ρατεθή έπί τή τελετή ταύτη γεύμα. Οί Μαμε- 
λοΰκοι, ανύποπτοι δντες, έδέχθησαν τήν προ- 
σκλησιν καί είσήλθον είς τό φρούριον - μόλις δέ 
έτελείωσεν ή τελετή καί παρετέθη τδ γεύμα, ό 
Μεχεμέτ-Άλής, δστις είχε παρασκευάσει τά 
πάντα, περιεκύκλωσε τδ φρούριον καί εσφαξεν 
όλους, ώστε ούδέ είς τω διέφυγε · συγχρόνως δέ 

έδωκε διαταγάς νά συλληφθώσι καί νά φονευ- 
θώσι πάντες οί έν ταΐς έπαρχίαις διεσπαρμένοι 
Μαμελοΰκοι. Σωρηδόν έπέμποντο αί κεφαλαι 
τών σφαγέντων είς Κάϊρον- πρδς δέ τούς μεμφο- 
μένους αύτδν διά τήν απάνθρωπου ταύτην σφα
γήν, άπεκρίνετο ό άντιβασιλεύς, δτι είναι πεπει
σμένος, δτι ή πράξί; του αυτή θεωρείται ένεκα 
τών έκτάκτων περιστάσεων παρά πάντων πολύ 
δικαιότερα καί φιλανθρωποτέρα τή; ύπδ τοΰ 
Ναπολέοντος καταδίκης τοΰ άτυχούς δουκδς τής 
Άγγιένης.

ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ* ΓΡΑΝΤ,
ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ 

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.

ήμέρας πρδ τοΰ έπισυμβάντος 6α- 
(23 ’Ιουλίου παρ. έτους) τοΰ στρα- 
καί προέδρου Γράντ έπερατώθη- 

σαν τά ύπ’ αύτοΰ συγγραφέντα ’Απομνημονεύ
ματα. Μετά πλείστου όσου ενδιαφέροντος οί 
Αμερικανοί άνέμενον τήν έκδοσιν τοΰ βιβλίου, 
ού καί προ τής δημοσιεύσει»; αύτοΰ παρηγγέλ- 
θησαν πλέον τών 300 χιλ. αντιτύπων. Καί 
τοΰτο δικαίως, διότι τά ’Απομνημονεύματα είναι 
ή παράστασις αύτοΰ τούτου τοΰ ανθρώπου ζών- 
τος, καί ό στρατηγός Γράντ έλαβεν, ώς γνωστόν, 
μέρος σπουδαϊον εί; δλα τά κατά τά τελευταία 
έτη έν ταΐς ΊΊνωμέναις τής ’Αμερικής Πολι- 
τείαις συμβάντα. Επομένως ή αυτοβιογραφία 
τοιούτου άνδρός πρέπει ιδίως νά έφελκύση τήν 
προσοχήν ήμών ού μόνον ώς πρδς τήν άτομικό- 
τητα αύτοΰ άλλά καί ώς πρδς τά έκτιθέμενα 
σπουδαία γεγονότα.

0 Γράντ ήτο φύσει στρατιώτης, καί ώς 
τοιοΰτο; ήγάπα έξ άπαλών ήδη δνύχων τάς δια
φόρους σωματικά; άσκήσεις- ιδιαιτέραν δέ είχε 
προτίμησιν διά τούς ίππους, δι’ ών έμπορεύετο 
ό πατήρ του. 'Ως προ; τό έμπόριον τοΰτο διη
γείται ό Γράντ τδ εξής ανέκδοτον- ""Η μην 
οκταετής τήν ήλικίαν, οτε ό πατήρ μου μή άπέ- 
στείλεν είς χωρίον, ολίγα μόνον μίλια άπέ/ον 
τοΰ χωρίου μας, ένθα ήτο κύριός τι; Έάλστων κα
λούμενος, δστις είχεν ώραΐον ίππον, δν ό πατήρ μου 
ήθελε ν’ άγοράση άντί 20 δολλαρίων. Ό ιδιο
κτήτη; τοΰ ίππου έζήτει 25 δολλάρια. ΤΙ θέα 
τοΰ νέου καί ζωηρού ίππου τοσοΰτον διήγειρεν 
έν έμοί ένθουσιασμόν, ώστε παρεκάλεσα τόν 
πατέρα μου νά μοί έπιτρέψη νά τόν άγοράσω 
δι’ έμαυτόν. '0 πατήρ συγκατετέθη, παρετήρη- 
σεν δμως δτι ό ίππος δέν άξίζει πλέον τών 
20 δολλ., έν τούτοι; μοί είπε νά προτείνω 
22</2 δολλ., καί άν καί ταΰτα δέν έγίνοντο 
δεκτά να δώσω καί τά 25. Μεταβά; παρά τώ 
κ. Ράλστωνι, τφ είπον · Ό πατήρ μου μ’έπε- 
φόρτισε νά σοί προτείνω 20 δολλάρια διά τδν 
ίππον, καί άν δέν σοί άρκοΰσι ταΰτα, νά σοί 
δώσω 22’/2, χαΐ αν πάλιν καί αύτήν τήν τιμήν 
δέν δέχεσαι, νά σοί παραχωρήσω καί τά 25, τά 
όποια ζητεΐ;. ’Εννοείται δτι ό ιδιοκτήτης έπέ- 
μεινεν είς τά 25 δολλάρια, απερ καί τφ έπλή- 
ρωσα, άλλ’ ή διεξαγωγή τής ύποθέσεως ταύτης 
τοσοΰτον γελοΐον μέ κατέστησε παρά τοΐ; συνο- 
μήλιξί μου παιδίοις τοΰ χωρίου, ώστε έπί 
πολύ δέν έτόλμων νά τού; άτενίσω. 'Ως πρδς 
τδν χλευασμόν τά παιδία είναι άσπλαγχνα- 

τφ μετά ταΰτα βίφ 
Έκτοτε ένόησα δτι 
εμπορικός έπιχειρή-

τοΰτο παρετήρησα καί έν 
μου παρά τοΐ; μεγάλοι;, 
δέν ήμην κατάλληλος διά 
σεις.”

Καί έν έτέρα περιστάσει κατεδείχθη ή άνι- 
κανότης τοΰ Γράντ ώς πρός τάς τοιαύτας έπι- 
χειρήσεις. Τήν 24 Μάΐου τοΰ 1861 άμα τή 
έκρήξει τοΰ εμφυλίου έν Αμερική πολέμου ό 
Γράντ άπηύθυνεν έπιστολήν πρδ; τδν άρχιστρά- 
τηγον τοΰ άμερικανικοΰ στρατού, δι’ ή; τώ έπρό- 
τεινε τάς εκδουλεύσεις του μέχρι τέλους τοΰ 
πολέμου. ΤΙ επιστολή αυτή έμεινεν άνευ άπαν- 
τήσεως. “Παραδέχομαι, λέγει ό Γράντ δτι ό 
άρχιστράτηγο; ούδ’ άνέγνωσε καν τήν έπιστο
λήν. Μετά τδν πόλεμον ό στρατηγό; Βαοώ, 
άκούσας περί τή; έπιστολής ταύτης, έζήτησε 
παρά τοΰ υπουργείου τών Στρατιωτικών άντί- 
γραφον αύτής. ' Η έπιστολή δμως δέν εύρέθη, 
καί ούδείς ενθυμείτο νά τήν είδέ ποτέ. Έγώ 
δέν είχον άντίγραφον αύτή;. Πολύ βραδύτερον 
ό διορισθει; αρχιστράτηγο; Τάουνσενδ, τακτο- 
ποιών τά έγραφα τοΰ γραφείου εύρε τήν έπι
στολήν, δΐ ή; ήσαν τετυλιγμένα διάφορα έγγραφα 
έλαχίστης σημασίας.’

Χαρακτηριστικαί είναι αί παρατηρήσεις, ά; 
ποιεί δ Γράντ έπί άσημάντων περιστατικών τής 
είς Μεξικδν εκστρατείας. "Έν τινι εκδρομή, ήν 
έπεχείρησα μετά τίνος Βενιαμίν καί Αύγούρου 
ό δεύτερο; τούτων ήσθένησε καί 
κωμόπολιν Γολιάθ, έγώ δι 
έξηκολούθησα τήν πορείαν, 
ραν μετά τ 
ήκουσαμεν εί 
φωνάς 
ώστε δέν 
ήτο

μεινεν είς τήν 
μετά τοΰ Βενιαμίν 
Τήν πρώτην έσπέ- 

ήν έκ Γολιάθ άναχώρησιν ήμών, 
ς μικράν άπόστασιν άφ’ ήμών άγριας 

λύκων τό χόρτον ήτο τόσον ύψηλόν, 
ολέπομεν τά θηρία · τδ βέβαιον δμως 

δτι εύρίσκοντο πολύ πλησίον ήμών. Έκ 
τών φωνών των κρίνων υπέθεσα δτι ήσαν πολλοί 
οί λύκοι, καί δτι εύκόλω; θά κατέτρωγον καί 
ημάς και τούς ίππου; μας. Έγώ όλίγον περί 
λύκων έγνώριζον, διότι έν τή πατρίδι μου (τή 
έπαρχία Ohio) οί λύκοι είχον πρδ πολλοΰ έξον- 
τωθή · άλλ ό συνοδοιπόρος μου Βενιαμίν, κατα
γόμενος έξ ’Ινδιάνας, τής άραιότερον κατοικου- 
μένης, έγνώριζε τήν έπιτηδειότητα τών λύκων 
νά φαίνωνται πολλοί έν ω είναι δλίγοι. "1π- 
πευσεν επομένως πρδ; τδ μέρος, έξ ού ήρχοντο 
αί φωναί, καί εγώ ήκολούθουν αύτόν, δειλιών, 
διότι δέν είχον τδ θάρρος νά έπιστρέψω πρό; 
τήν κωμόπολιν μόνος. '0 Βενιαμίν παρατήρη
σα; με, μέ ήρώτησε- Γράντ, πόσοι λύκοι νο
μίζεις δτι είναι; — Είκοσι περίπου, άπήντησα 
έγώ. 'Ο Βενιαμίν εμειδίοσε καί έξηκολούθησε 
τδν δρόμον- μετ’ ολίγα λεπτά τής ώρας εύρέ- 
θημεν πλησίον τών ώρυωμένων λύκων. ΤΙσαν 
δύο μόνον, οιτινες, καθήμενοι ώρύοντο διηνεκώς, 
ώστε έφαίνετο δτι ήσαν πολυπληθείς. Πολλάκις 
κατόπιν άνεμνήσθην τοΰ περιστατικού τούτου, 
όσάκις ήκουον τδν θόρυβον ουσανασχετούντων 
τινων πολιτικών, οίτινες είχον έγκαταλείψει τούς 
συντρόφους των. Ό άριθμδς αύτών φαίνεται 
πάντοτε μεγαλείτερος ή δ,τι πράγματι είναι.” 

Αφηγούμενος μονομαχίαν τινά, γενομένην 
έν τώ στρατοπέοφ, ό Γράντ λέγει- "Ούδέποτε 
θα ειχον τήν τόλμην νά μονομαχήσω- έάν τις 
ποτέ μέ προσέβαλλεν είς τρόπον, ώστε ν’ άναγ- 
κασθώ νά τφ ζητήσω ίκανοποίησιν διά τών 
δπλων, ούδέποτε θά έπειθόμην νά τώάφήσω τήν 
έκλογήν τών δπλων, τοΰ μέρους, τής άποστάσεως. 
Έαν δέ τούναντιον έγώ προσέβαλλόν τινα, ώστε 
νά μοί ζητήση ίκανοποίησιν, θά έπροτίμων νά 
τφ ζητήσω οίανδήποτε συγχώρησιν. Βεβαίως 
δέν θά έγίνοντο τόσαι μονομαχίαι, αν οί ενδια
φερόμενοι είχον τδ ηθικόν θάρρος ν’ άρνηθώσιν 
αύτήν.”

"Ο,τι κυρίως καθιστφ τδ ’Απομνημονεύματα 

σύγγραμμα σπουδαιότατον είναι αί παρατηρήσεις 
έπί τών συμβάντων τού εμφυλίου πολέμου καί 
έπί τών έπιφανεστέρων εν αύτφ άνθρώπων. 
’Ιδίως λίαν έπιτυχής είναι ό χαρακτηρισμός τών 
στρατηγών Σκώτ καί Τέϋλωρ. 0 Τέϋλωρ ήτο 
προϊστάμενος τού Γράντ έν τφ μεξικανικφ πο
λεμώ. ΙΙερί αύτοΰ διηγείται ό Γράντ τό έξής 
άστεΐον έπεισόοιον- “ Ό στρατηγό; Τέϋλωρ 
ούδέποτε άνέπτυξε μεγάλην έπίδειξιν ούτε ώ; 
πρός τήν στολήν του ούτε ώ; πρδς τήν ακολου
θίαν του. Δέν έφόρει στολήν διακρίνουσαν αύτδν 
άπό τών άλλων άξιωματικών, καί δμως έν τώ 
στρατφ ήτο τοΐ; πασι γνωστό; καί παρά πάσι 
σεβαστός. Δίς μόνον ήκουσα δτι έφόρεσεν 
αύτήν. Καί είς τάς δύο περιστάσεις ήτο άτυ
χή;. II πρώτη περίστασις ήτο παρά τήν πόλιν 
Corpus-Christi, δπου άπεφάσισε νά έπιθεωρήση 
τον στρατόν, πριν ούτος έκστρατεύση καί να 
δωση τά; άπαιτουμένας οδηγίας. Οί δύο συν- 
ταγματάρχαι τού σώματος τούτου εύρέθησαν 
αίφνης είς διαφωνίαν ώ; πρός τήν πρωτοκαθε
δρίαν, καί ό Τέϋλωρ μέ δλην τήν στολήν του 
ήναγκάσθη νά άπέλθη άπρακτος χωρίς νά έπι- 
θεωρήση τόν στρατόν.

Ή δευτέρα περίπτωσις, καθ’ ήν ό Τέϋλωρ 
έφόρεσε τήν στολήν τοΰ στρατηγού, ήτο κατά 
τήν επίσημον έπίσκεψιν τοΰ άξιωματικοΰ, τοΰ 
διοικοΰντο; τδν παρά το στόμιον τοΰ Ρίου ποτα
μοΰ έλλιμενισμένου στολίσκον. · > Τέϋλωρ γνω- 
ρίζων πόσην οί άξιωματικοί τοΰ ναυτικοΰ έθετον 
βαρύτητα είς τήν στολήν, διέταξε τδν υπηρέτην 
του νά τώ καθαρίση τήν στολήν του, ήν καί 
έφόρεσε καταρώμενος τήν έθιμοταξίαν. '0 δέ 
ναυτικός, γνωρίζων τήν άπέχθειαν τοΰ Τέϋλωρ 
πρός τήν σρατιωτικήν στολήν, ένόμισε φιλοφρο
σύνην νά μή φορέρη τήν στολήν του, άλλά νά 
ένδυθή πολιτικά. ΤΙ ώρα τής έπισκέψεω; ήλθε, 
καί ό άξιωματικδς τοΰ ναυτικού έπαρουσιάσθη 
μέ ενδυμασίαν πολιτικήν. Αμφοτέρωθεν ή άμη- 
χανία υπήρξε μεγάλη, καί ό Τέϋλωρ δέν έπαυε 
ζητών συγγνώμην, διότι έδέχθη τδν έπισκεπτό- 
μενον αύτδν τήν έπίσημον τοΰ στρατηγού στολήν

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

Άττικαί Νύκτες. Τά Άπαντα Σ. Ν. 
Βασιλειάδου. Έν Αθήναις 1884. Τόμ. Α’.—Δ’. 
(Έκδοσις β’.) — Είς τών συμπαθεστέρων ποιη
τών τής νεωτέρας Ελλάδος, δν προώρως έθέρισε 
τδ άμείλικτον τοΰ θανάτου δρέπανον, ήτο ό 
Σ π υ ρ ί δ ω ν Β α σ ι λ ε ι ά δ η ς. Νέος, ενθουσιώδης 
τού καλού καί ωραίου λατρευτής, ό Βασιλειάδης 
είχε τήν τάσιν ν’ άναφανή ήμέραν τινά είς τών 
φαεινοτέρων άστέρων τή; νεαρά; ήμών φιλολο
γίας, δτε αίφνιδίως καί ύπούλως έπελθών ό 
θάνατος κατέστρεψε καί τόν άνδρα καί τδ έπί- 
ζηλον αύτοΰ μέλλον. Άλλ’ δ ποιητή; καί δ 
συγγραφεύ; άποθνήσκοντες δέν άπόλλυνται έν- 
τελώς ■ σώζονται τά έργα αύτών, τά όποια έξα- 
κολουθοΰσι μαρτυροΰντα περί τής μεγαλοφυία; 
αύτών.

Ουτω καί δ Σπυρίδων Βασιλειάδης. Άπέ- 
θανε μέν, άλλ’ άποθνήσκων κατέλιπεν ήμΐν κλη
ρονομιάν ίεράν καί πολύτιμον, τά ποιητικά αύτοΰ 
έργα, τά όποια έσονται σέμνωμα διαρκές διά 
τάς παρούσας καί μεταγενεστέρας γενεάς. Καί 
έάν μόνον τήν "Γαλάτειαν”, τδ ώραΐον αύτού 
δράμα, έκληροδότει ήμΐν δ ποιητής, ήρκει τούτο 
δπως καταστήση τήν μνήμην αύτοΰ προσφιλή- 
διότι τδ δράμα τοΰτο τοσαύτας περιέχει καλ- 
λονάς, ώστε δικαίως συγκαταλέγεται μεταξύ τών 
καλλιτέρων έργων τής Έλληνίδος μούσης, έκτι- 

μηθέν ώς τοιοΰτον καί παρά τοΐς Εύρωπαίοις 
καί ιδίως τοΐς Γάλλοι;, οιτινες καί μετέφρασαν 
αύτό είς τήν γλώσσαν των.

Δυστυχώς παρ’ ήμΐν τοΐς "Ελλησιν, ένεκα 
φαίνεται τοΰ ολιγάριθμου ήμών, οί ποιηταί, καί- 
τοι έκτιμώμενοι, δεν κατορθόΰσι νά χρησιμο- 
ποιήσωσιν επωφελώς τάς ποιητικά; αύτών εμ
πνεύσεις, καί ώ; έπί τό πλεΐστον καί τήν έκδο- 
σιν τών έργων των ιδία, δαπάνη όφείλουσι να. 
έπιχειρήσωσιν. Ώς έκ τούτου παρ’ ήμΐν ποι
ητής καί πένης καθίστανται σχεδόν συνώνυμα. 
Γήν άτυχίαν ταύτην, νά ήναι "Ελλην ποιητής, 
έσχε καί ό ήμέτερος Βασιλειάδης, δστις ού 
μόνον έν δσφ έζη δέν ήδυνήθη νά κερδίση τι 
εκ τών ποιημάτων του, άλλά καί μετά θάνατον 
έγκατέλιπε μητέρα άπορον. Οποία θά υπήρχε 
διαφορά, έάν ό Βασιλειάδης ήτο Άγγλο; ή 
Γάλλο;! ΤΙ δυστυχή; μήτηρ αύτοΰ, στερηθεΐσα 
τοΰ υίοΰ της, θά είχε τούλάχιστον άνετον τδν 
βίον, καί τοΰτο χάριν αύτοΰ.

Αί σκέψεις αύται επήλθαν ήμΐν ίδόντες τήν 
νέαν (β'.) έκδοσιν τών Απάντων τοΰ πολυ- 
κλαύστου ποιητοΰ, τήν γενομένην τή έπιμελεία 
τοΰ φίλου αύτοΰ, Κυρίου Φιλοποίμένος Παρα- 
σκ.ευαΐδου. ΤΙ έκδοσις αύτη, ής προτάσσεται 
καί είκών τοΰ ποιητοΰ, περιλαμβάνει δλα τά 
ποιητικά αύτού έργα, τά τε είς πεζόν καί τά 
εις έμμετρον λόγον, καί είναι εύπρόσδεκτο; στο
λισμός πάσης Ελληνική; βιβλιοθήκης. Ούδόλως 
άμφιβάλλομεν δτι οί ομογενείς ήμών άσμένως 
θέλουσι σπεύσει ει; άπόκτησιν τών τεσσάρων 
τούτων τόμων, τό μέν δπως έχωσι παρ’ εαυτοί; 
τά έργα τοΰ συμπαθούς ποιητοΰ, τδ δέ δπως 
διά τής τοιαύτη; συνδρομής έλθωσιν άντιλή- 
πτορες γραίας μητρδ; άπορφανισθείση; καί δι
αρκώς πενθούσης τήν στέρησιν τοΰ πολυτίμου 
αύτής τέκνου.

Αίνιγμα 406.

Εν τή γραμματική
Τδ πρώτον μου εύρήσεις. 
Είς πτώσεις καί έγκλήσεις 

Μάτην αύτό ζητείς.

Τδ δεύτερόν μου πού; 
Έν μέσφ τή; θαλάσσης, 
Έν ή δίκην άνάσσης 

Νήσος άρχει καλή.

Τδ δλον είναι εί;
Έκ τής σοφής δμάδο; 
Τής παλαιάς Ελλάδος.

Είπε μοι, λύτα, τίς;
Ν.

Αίνίγμα 407.

Τδ έαρ όπόταν άγάλλετ’ ή φύσις 
Καί πάλλ’ ή καρδία έρώτων παλμούς, 
Κ’ έγώ τήν στολήν μου ένδύομ’ επίσης, 
Καί πρδς ήδεΐς φέρω τόν νοΰν ρεμβασμούς. 
Πλήν τήν κεφαλήν μου μέ βέβηλον χεΐρά 
Έάν μεταβάλης, όποί’ άλλαγή. — 
Δέν ψάλλει τδν έρωτα πλέον ή λύρα, 
Καί θλίψεως φέρει μανδύαν ή γή.

Π. Κ. έν Πετρουπόλει.

Πρόβλημα 40S.

Η Α

Διά τών δύο τούτων φωνηέντων, τή προ
σθήκη τριών συμφώνων, σχηματισθήτω λέξι; 
περιέχουσα έν έαυτή έτέρα; δύο. Έκ τών τριών 
δέ λέξεων ή μέν πρώτη εμφαίνει άνάγκην κα
λάμου ή δευτέρα βελόνης, ή τρίτη τών δακτύλων. 

'Επίσης.

Πρόβλημα 409.
(Φιλολογικόν.)

Έκ τών άρχικών γραμμάτων τοΰ δνόματο; 
καί τοΰ επωνύμου γνωστού ποιητοΰ έκ τών νεω- 
τέρων, ώ; καί έκ τών άρχικών γραμμάτων τών 
πέντε κυριωτερων έργων αύτοΰ νά σχηματισθή 
τδ όνομα άρχαία; επιφανούς γυναικός, άκμασάση; 
κατά τήν λαμπρότερα» έποχήν τής Ελλάδος.

Πρόβλημα 410.

Δεκαέξ παιγνιόχαρτα (4 άσοι, 4 ρήγάδες, 
4 δάμαι καί 4 φάνται) νά σχηματίσωσι τε
τράγωνον, εις τό όποιον νά μή συμπίπτωσιν έν 
τή αύτή γραμμή ούτε καθέτω;, ούτε όριζον- 
τειως, ούτε καί λοξώς τά αύτά παιγνιόχαρτα, 
ούτε κατ’ είδος (δύο καρά, δύο κούπες κτλ.) 
ούτε κατά παράστασιν (δύο άσοι κτλ.).

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 402. 

’Αήρ — Τίρα.

Προβλήματος 403.

Θουκυδίδης, 'Ηρόδοτος, Σοφοκλής, Εύριπίδης, 
Ύπατία, Στίλπων = ΘΗΣΕΥΣ.

Προβλήματος 404.

Γήν άρετήν δέν έπαινώ 
τήν μή δοκιμασθεΐσαν 

έν τή τοΰ βίου πάλη·
Ούδέ σοφίαν έξυμνώ 

τήν μή φανερωθεΐσαν
έν τή τοΰ κόσμου ζάλη. 

Ούδείς έξέμαθε ποτέ
χωρίς τοΰ ξίφους ξιφασκίαν, 

κ’ έπίσης ούδείς έμαθε
άνευ τοΰ ίππου ιππασίαν. 

Τδν άριστον κολυμβητήν
βρμή χειμάρρου ένισχύει, 

τοΰ άδεξίου πλήν κακώς
τά μέλη βλα παραλύει.

Ιίροόλήματος 405.

Γής καλλονής τά άντίτυπα
Πού είς μνήμην τών αιώνων
'0 Πραξιτέλης έγλυφε
Στή; δόξης μα; τδν χρόνον,
Έάν δλα δσα διεσώθησαν
Δέν έχωμεν ημείς,
Τοΰ ώραίου μάς μένει πάντοτε 
Ζών τύπος ή Έλληνίς.

Ή Έλληνίς Κανδιανοΰ Ρώμα.
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Παρακαλοΰνται οι έπιστέλλοντες πρός τόν Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα χαθαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν

έπιστρέφονται.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑι 

τή 1 13 και 15 27 έκαστου μηνός.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαι 32 = ρούβλια 16). 

Τιμή καταχωρίσεων δι' έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΡΧΕΤΑΙ ΤΗι 1/13 ΜΑ10Υ.

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΙ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΤ.

ΑΘΗΝΑ1, ΠΕΙΡΑΙΕΤΣ- ζλ. Κάρολος Μπεζ, βιβλιοπώλης. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ· 
κ. Πέτρος Μ. Γκεντιλίνης. ΠΑΤΡΑΙ' κ. Παυσανίας Χοϊδάς.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΑΙΓΤΠΊΌΣ· κ. Πέτρος Σαράντης, Βιβλιοπω- 
λεΐον “Ό Φοϊνιξ” έν ’Αλεξάνδρειά.

Κ2ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΙΣ· κ. ’Ιωάννης Παπάδης, βιβλιοπώλης. ΦΙΛ1Π- 
ΠΟΤΠΟΛΙΣ· κ. Γεώργιος Τσούντας, ιατρός. ΣΜΤΡΝΗ· κκ. Δεκίπρης καί 
Σ®, καί κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ· κ. Σ. Γράσσος, βιβλιοπώλης. ΑΔΡ1Α- 
Ν0Τ11ΟΛΙΣ· κ. Κωνστ. Κυριαζής. ΣΕΡΡΑΙ· ζ. Κ. Χόνδρος. ΚΛΒΑΛΛΑ■ κκ. 
Α. Γ. Κούζης καί Σ’- ΜΤΤΙΛΗΝΗ’ κ. Ξενοφών Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ· 
Ά. Καζακίδης. ΣΑΜΟΣ' κ. Σταματιάδης, έφορος τής Σαμιακής Βιβλιο9ήκης. 
ΒΗΡΤΤΤΟΣ· κ. Χρ. Χριστόφορου. ΑΜΙΣΟΣ· κ. Κ. Λαναράς, ιατρός. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 
ΚΡΗΤΗΣ· κ. Άπ. έενουδάκης. ΡΟΔΟΣ· κ. Μ. Μαλλιαράκης. Ι2ΑΝΝΙΝΑ· 
κ. Γ. Β. Λάππας. ΛΕΤΚ2ΣΙΑ καί ΛΕΜΙ-ΙΣΣΟΣ Κύπρου· κ. 11. Δ. Παπαδάκης. 
ΛΑΡΝΑΞ· κ. Γρ. Κυζίδης.

ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΤΙΟΝ· ζ. Φ. I. Χάϊτας. ΙΒΡΑΙΛΑ· κ.’Ιωάννης Α. Βοσκώφ. 
ΤΟΤΡΝΟ-ΜΑΓΟΤΡΕΛΟΝ· κ. Τηλέμ. Παπάξογλους. ΚΟΡΑΒΙΑ, ΠΙΚΕΤΟΝ, 
ΚΑΡΑΚΑΛ καί ΚΡΑΙΟΒΑΝ- ζ. θεοδ. Ν. Τάσης. ΚΑΛΑΦΑΤΙΟΝ· κ. Μ. 
Σιμωνίδης. Γ1ΟΤΡΓΕΒΟΝ- ·ζ. Νικόλ. Κ. Πεταλάς. ΓΑΛΑΖΙΟΝ- ζ. Άχιλλεΰς Α. 
Βοσκώφ.

ΠΕΤΡΟΤΠΟΛΙΣ · κ. ‘Ιάκωβος Μάνος, ιατρός. ΜΟΣΧΑ· κ. Γρηγ. I. Ροσσόλυ- 
μος. ΟΔΗΣΣΟΣ· κ. Ί. Κομποθέκρας. ΤΑΙΓΑΝΙΟΝ· κ. Δημ. Δ. Άλεξόπου- 
λος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ· κ. Στίφ. Λοβέρδος. ΓΕΙΣΚ* κ. [1. Α. “Αξιώτης. ΝΙΚΟΛΑΙΕΦ· 
ζ. Άλ. Ίγγλέσης. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ· ζ. Νιζ. Κ. Μουσούρης. 1ΣΜΑΗΛΙΟΝ· 
κζ.’Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ· κ. Α. Καρβούνης. ΠΟΤΙΟΝ · κ. Περι
κλής Ν. Κομηλιάδης.

ΠΑΡΙΣΙΟΙ· ζ. Θεμιστοκλής Πετροκόκκινος.
ΜΑΣΣΑΛΙΑ · κ. Ί. Παπανικολής.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ· κ. Σ. Π απάντων ό που λος. ΛΙΒΕΡΠΟΤΛ- κ. Γ. θ. Σκρινής. 
ΡΟΤΣΤΣΟΤΚΙΟΝ Βουλγαρίας· κ. Σταϋοος Χριστοδουλίίης.
ΤΕΡΓΕΣΤΗ · κ. ΓΙ. Περβανογλους. ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ κ. Γ. Μικώνιος.
ΝΕΑ-ΤΟΡΚΗ· ζ- Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής Ελλάδος.

Είς τά μέρη, ένθα δέν έσυστήθησαν όριστικώς έπιστασίαι, οί 
βουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τής 
ετήσιας συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ’ ευθείαν είς τήν διεύθυνσιν 
(Elsteb-Stbasse No. 41) έν ΛΕΙΨΙΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως του‘Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τούτου 
μετά τής Γενικής Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τό φύλ- 
λον άποστέλλεται ελεύθερον ταχυδρομικών τελών.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣ1Σ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elster-Strasse No. 41. Leipzig.

ΑΤΤΙΚΑΙ ΝΥΚΤΕΣ
Λ'. - Δ'.

-»1Κ-

ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ

Σ. Ν. Β Α Σ I Λ Ε I Α Δ Ο Τ.
Ε Κ Δ Ο Σ I Σ Δ Ε Τ Τ Ε Ρ Α.

ΕΝ Α Η Η Ν A I Σ 1 8 8 4.

ΑΓΓΕΛΙΑ.
-W-

Μετενεγκών έκ τής ’Αγγλικής είς τήν ήμετέραν καθομιλουμένην έλ- 
ληνικήν γλώσσαν τό ύπό τόν τίτλον "Βενετία” μυθιστόρημα τοΰ μακαρίτου 
Λόρδου Βήκονσφηλδ, προτίθεμαι τήν δημοσίευσιν αύτοΰ. Τό έν λόγω μυ
θιστόρημα τοΰ μεγάλου τής ’Αγγλίας πολιτικού τυγχάνον άςιον άναγνώ- 
σεως, δέν αμφιβάλλω δτι πολλοί τών ομογενών θέλουσιν άποφασίση 
ν’ άποκτήσωσιν έν τή μητρική των γλώσση έκδιδόμενον, έφ’ ω καί bap· 
ρούντως άπεκδέχομαι τήν ύποστήριξίν των.

Τιμή έκαστου αντιτύπου διά τούς συνορομητάς βρίζεται είς σελίνια 
δύο καί ήμισυ. Τό δλον έ'ργον άποτελέσει περίπου 8 τυπογραφικά φύλλα.

Έν Κυρηνεία Κύπρου.

ΙΩ. Γ. ΠΑΠΠΑΣ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.

Έν τώ γραφείω τοϋ ΕΣΠΕΡΟΥ έν Λειψία (Elster-Strasse No. 41)
ευρηνται τά έξής βιβλία-

Τόμος Α'. τοΰ 'Etfirtpou, έτος 1881—1882. Πολυτελώς δεδεμ. φρ. 50 (χρ.). Αδετος φρ. 40.
Τόμος Β'. τοΰ 'Εσπέρου, έτος 1882—1883. - - φρ. 50 (χρ.). - - 40.
Τόμος Γ'· τοΰ Έσιτί'ρου, έτος 1883—1884. - - φρ. 50 (χρ.). - - 40.
Τόμος Δ', τοΰ ΈσπΥρου, έτος 1884—1885. - - φρ. 50 (χρ.). - - 40.

Ayvijg Σμίθ, Περιήγησι; τής 'Ελλάδος. Μετάφρασις Ίω. Περβανόγλου. (Μετά εικόνων.) Πολυτ. δεδεμ. φρ. 7.
Μιχαήλ ό ΙΙαλαιολόχος. Διήγημα πρωτότυπον. 1883. Δεδεμ. φρ. 2. 
Longfellow, Τδ ιΐιίμα τοΰ Χιαβάθα. (Μετά εικόνων.) Πολυτ. δεδεμ. φρ. 6.

Σημ. Τ ά άνω βιβλία εύρίσκονται καί παρά τοΐς βιβλιοπώλαις, Κυρίφ II. Σαράντη, βιβλιοπωλεΐον "Φοίνικος” έν Άλεξανδρείφ, Κυρίιρ’ΐω. Παπάδη 
έν Κωνσταντινουπόλει, Κυρίω Σ. Γράσσφ έν Θεσσαλονίκη, Κυρίω Φρ. Α. Σαρίκα έν Σμύρνη, Κυρίοις Κάρ. Μπέκ καί Καρ. Βίλμπεργ έν Άθήναις.

Διευθυντής καί έκδότης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-8TB. 41.

Χαρτοπωλεΐον · Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟΥ έν Βερολίνψ, Φραγκοφόρτη καί Λειψία. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΪΤΟΪΑΙΝΟΥ έν Λειψία.


