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Η ΙΣΘΜΙΑ.
(Μετά εικόνας, Spa σελ. 369.)

Καταχωρίζοντες σήμερον τδ άρθρου περί τής 
"Διώρυγας τής Κορίνθου”, παραθέτομεν και τήν 
εικόνα τής παρά τδ Καλαμάκιον ίδρυθείσης νέας 
πόλεως Ίσθμιας, κληθείσης ουτω κατά τήν 
άρχαίαν περιώνυμον πόλιν, έν ή έτελοΰντο οί 
γνωστοί Ίσθμιζοί αγώνες. 'Η άρχαία πόλις 
έκειτο δλίγον άποτέρω τής θαλάσσης έν θέσει, 
έν ή σήμερον φαίνονται ίχνη τινά άρχαίων οι
κοδομών. Ενταύθα εΰρίσζετο τδ πάλαι μέγας 
ναός τού Ποσειδώνος, έν ω ίστατο σύμπλεγμα 
περικαλλέστατον έζ χρυσού καί ελέφαντας, άφιε- 
ρωθέν παρά τοΰ ΊΙρώδου τού Αττικού καί πα- 
ριστών τον Ποσειδώνα καί τήν Άμφιτρίτην 
καθη μένους επί μεγαλοπρεπούς κεχρυσωμένου 
άρματος, δ έσυρον τέσσαρες ίπποι. Μεγάλη ήτο 
ή περιοχή τοΰ ναού καί έντδς αύτής περιεζλεί- 
οντο διάφοροι βωμοί καί ιερά, ώς καί πυκναί 
δενδροσ τοιχίαι κεκοσμημέναι διά ανδριάντων νι
κητών έν τοΐς Ίσθμίοις. Ενταύθα εΰρίσζετο 
xat τδ Στάδιον, έν ω κατά τριετίαν καί πιθανώς 
έν ώρα φθινοπώρου έτελοΰντο οί Ίσθμιζοί άγώνες 
(τά Ίσθμια) μετά έξαιρετικής μεγαλοπρεπείας. 
Κατά τήν παράδοσιν οί άγώνες ούτοι έσυστή- 
θησαν ΰπδ τοΰ Σισύφου καί άνενεώθησαν υπό 
τού Θησέως εις τιμήν τοΰ Ποσειδώνος. Οί εν
ταύθα τελούμενοι άγώνες συνίσταντο εις γυμνα
στικός άσκήσεις, εις ιπποδρόμια, μουσικούς δια
γωνισμούς καί δραματικός παραστάσεις. Όλοι 
οί "Ελληνες προσήρχοντο εις τούς άγώνας τού
τους έκτος τών ’Ηλβίων. Οί νικηταί έλάμβανον 
στέφανον έν άρχή μέν σελίνιον, βραδύτερον δέ 
έλάτινον.

Σήμερον δλη ή άρχαία έκείνη μεγαλοπρέ
πεια έξέλιπε καί ή άρχαία Ίσθμια άναγεννάται 
έν τή νέα, μικρφ πόλει, ήτις προώρισται ίσως 
νά καταστή σπουδαίου έμποριζδν κέντοον μετά 
τήν τομήν τοΰ Ισθμού. Έπί τού παρόντος 
περιορίζεται ή δλη πόλις εις οικίας τινάς, έν 
αις προβξάρχει τδ μέγαρον τοΰ άναλαβόντος τήν 
τομήν στρατηγού Τύρ, δπου δ ίπποτιζδς στρα
τηγός διαμένει έπί τινα χρόνον μετά τής εύ- 
γενοΰς κυρίας του, ήτις συχνάζις δέχεται τούς 
έξ ’Αθηνών προσερχομένους γνωρίμους καί φί
λους καί περιποιείται αύτούς μετά εύγενοΰς 
προθυμίας.

Η ΔΙΩΡΥΞ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

(Συνέχεια και τέλος.)

ΕΤΑ τούς χρόνους τοΰ Νέρωνος ή ιδέα 
τής τομής τοΰ Ισθμού τής Κορίνθου 
συνελήφθη, ώς είπομεν άνωτέρω, ύπδ

τών ' Ενετών κατά τήν βραχυχρόνιον αυτών έξου-
σίαν τοΰ μέρους τούτου τής 'Ελλάδος. Άλλ’ ή 
ιδέα δέν έπραγματοποιήθη. Κατά τδν ήμέτερον 
αιώνα, έν έτει 1829 ό Γάλλος Virlet d'Aoust, 
μέλος τής γαλλικής έν Έλλάδι επιστημονικής

επιτροπής, έπεξειργάσθη νέον σχέδιον τής τομής 
τοΰ Ισθμού. Τδ σχέδιον τούτο, έπεξειργασθέν 
τή αιτήσει τοΰ Κυβερνήτου Καποδιστρίου, προ
έδρου τής έν λόγιρ έπιτροπής, συνίστατο εις 
τήν έξακολούθησιν τών ύπδ τών 'Ρωμαίων έζτε- 
λεσθέντων έργων. ’Αλλά καί αύτδ τδ έργον 
έμεινεν έν σχεδίω. Τήν αυτήν τύχην είχε καί 
το έν έτει 1832 έπεξεργασθέν σχέδιον τής τομής 
τού Ισθμού ύπδ τού Κρητδς μηχανικού Λεω
νίδα Ληγούνη.

Έν έτει 1850 ό Γάλλος ύδρογράφος Gri- 
maud de Caux, έπιστήμων έμβριθής, γνωστός 
γενόμενος διά τής κατασκευής τών μεγάλων δε
ξαμενών έν τω μεγάρω τών δουκών έν Βενετία, 
έπεσκέφθη τήν 'Ελλάδα, καί έσκέφθη νά χρη
σιμοποιήσω, τά ύπδ τών 'Ρωμαίων έν τω Ίσθμω 
τής Κορίνθου γενόμενα έργα, άλλά καί τδ σχέ
διον τούτο άπέτυχεν. Ό Γάλλος έπιστήμων 
έδημοσίευσεν έν έτει 1852 έν τοΐς Πρακτικοΐς 
τής ’Ακαδημίας τών έπιστήμων τών Παρισίων 
τάς σχετικός εις τούτο μελέτας.

Τέλος έν έτει 1869 ό μέγας Λεσέψ, έπανα- 
κάμπτων έκ τών έγκαινίων τής διώρυγος τοΰ 
Σουέζ, μετέβη εις Κόρινθον καί έξήτασεν ίδίοις 
όφθαλμοΐς τήν θέσιν. ’Αμέσως ένόησεν ό δξυ- 
δερκής οΰτος μηχανικός. "Οτι ή τομή τοΰ 
Ισθμού είναι έργον κατορθωτόν καί θερμώς τδ 
έσύστησεν εις τήν'Ελληνικήν κυβέρνησιν. Μετά 
πολλας φάσεις καί περιπέτειας ή παραχώρησις 
δίδεται εις τδν στρατηγόν Τύρ, οστις άνέθεσεν 
εις τδν μηχανικόν Daujats νά έπεξεργασθή τδ 
διάγραμμα. Τδ διάγραμμα τούτο παρακολουθεί 
άκριβώς τάς έργασίας τών 'Ρωμαίων.

Αν καί μακρόθεν ό Ισθμός τής Κορίνθου 
φαίνεται έπίπεδος σχεδόν χωρίς γης, μόλον 
τούτο ή άνωμαλία τού έδάφους είναι άρζούντως 
μεγάλη, διότι εις τινα μέρη τδ έδαφος ύψοΰται 
78 μέτρα ύπεράνω τής έπιφανείας τής θαλάσσης. 
'Η διώρυξ, έπί 1300 μέτρα έκ μέρους τής Κο
ρίνθου, διέρχεται έντδς βουνώδους γής ικανής 
σκληρότητος. Τδ ύψωμα κατέρχεται πάλιν πλέον 
άποτόμως πρδς τδν κόλπον τής Αίγίνης, καί εις 
άπόστασιν 800 περίπου μέτρων άπδ τοΰ κόλπου 
τούτου άρχονται πάλιν αί προσχώσεις. ‘Τπε- 
λογίσθη βτι διά τήν δλην διώρυγα δέον ν’ άφαι- 
ρεθώσι 9’/a εκατομμύρια κυβικών μέτρων χω
μάτων , μάλλον βραχωδών. Τδ μήκος τής 
διώρυγος, συμπεριλαμβανομένων τών δύο εκα
τέρωθεν αύλάζων, όπως φθάση εις βάθος δκτώ 
μέτρων τής θαλάσσης (δηλ. εις 200—300 μέ
τρων άπδ τής παραλίας) θά ήναι 6300 μέ
τρων.

Αί έργασίαι έκτελοΰνται έν Κορίνθω ώς καί 
έν τω ίσθμω τοΰ Παναμά, διότι καί τδ έδαφος 
είναι τής αύτής φύσεως μέ τήν μόνην διαφοράν 
βτι τά σκληρότερα τμήματα είναι περισσότερα, 
διότι ό ισθμός τής Κορίνθου κεΐται έν χώρα 
μάλλον ήφαιστεία.

Τδν αρχιμηχανικόν Daujats, άποθανόντα έν 
έτει 1883 διεδέχθη δ αυστριακός μηχανικός 
Gerster, γνωστός διά τάς έπί τής διώρυγος τοΰ 
Παναμά μελέτας του. Καί ό Gerster παρε- 
δέχθη τήν διεύθυνσιν τής διώρυγος τού Νέρωνος. 
Η διώρυξ θά έχη βάθος 8 μέτρων, ώς έχει και 

ή διώρυξ τοΰ Σουέζ καί θά ήναι καθ’ δλην 
αύτής τήν έκτασιν έν ύπαίθρω.

Ιό πλάτος εσεται 22 μέτρων. Οί δύο εκα
τέρωθεν τοΰ ισθμού αύ’λαζες θά έχωσι πλάτος 

100 μέτρων, θά προστατεύωνται δέ διά δύο 
λίθινων προκυμαιών. Ύπεράνω τής διώρυγος 
θα κατασκευασθώσι δύο γέφυραι, ών ή μέν εις 
ύψος 60 μέτρων ύπεράνω τής έπιφανείας τών 
ύδάτων τής διώρυγος, θά έχη μήκος [35 μέ
τρων, ή δέ ετέρα, τοΰ αύτοΰ σχεδόν μήκους θά 
κεΐται εις ύψος 67 μέτρων.

'Ως τρόπος τής έργασίας ώρίσθη ό έξης· καί 
πρώτον μέν θ’ άνασκαφώσιν αί προσχώσεις, αΐ- 
τινες άφ’ ένδς μέν μέρους άποτελοΰσιν ώς έγ
γιστα I εκατολ. 200 χιλ. κυβικών μέτρων χω
μάτων, άφ’ ετέρου δέ 1 έκατ. καί 300 χιλ. 
κυβ. μ. Τά συμπαγέστερα χώματα θ’ άνασκα
φώσιν, βσω τούτο έφικτόν, διά βυθοκόρων· αί 
στηθεΐσαι βυθοκόροι άνασκάπτουσι 3 χιλ. κυβ. 
μέτρ. καθ’ έκάστην τά δέ σκληρά χώματα καί 
οι βράχοι, περίπου 2 έκατ. κυβικών μέτρων, 
θ’ άνατιναχθώσι διά τής δυναμίτιδος.

Οί σήμερον έργαζόμενοι έργάται ανέρχονται 
εις δκτώ χιλιάδας. Ή προμήθεια τοΰ βδατος 
διά τούς έργάτας καί διά τά μηχανήματα ήτο 
ζήτημα σπουδαΐον· άπεφασίσθη δέ νά χρησιμο
ποιηθώ προς τούτο τδ ύδωρ τής πηγής Πυρήνης, 
τής κατά τήν άρχαιότητα διασήμου, ής τδ ύδωρ 
κατ’ ούδεμίαν τοΰ έτους ώραν έκλείπει. Τδ 
κλίμα έν τω ίσθμω τής Κορίνθου είναι θερμόν, 
μετριάζεται δμως ύπδ τής πνεούσης θαλασσίας 
αύρας. Τδ έδαφος είναι ξηρόν, διό καί δέν 
υπάρχει φόβος άναθυμιάσεων, δπερ συντελεστικδν 
εις τήν ύγείαν τών έργατών, ούδέ φόβος ύπάρ- 
χει έπιδημικών νόσων.

Αί έργασίαι ήρξαντο τή 10 ’Απριλίου 1882, 
άλλ’ ιδίως κατά τδ 1884 ελαβον μεγαλειτέραν 
άνάπτυξιν. Μέχρις Αύγουστου 1882 είχον άνο- 
ρυχθή 250 χιλ. κ. μέτρων χωμάτων. Κατά 
τούς μήνας Αύγουστον καί Σεπτέμβριον 1885 
έξήγοντο κατά μήνα 120 χιλ. κ. μ. χώματος. 
Ό έξής πίναξ θέλει καταδείξει τήν πρόοδον τών 
έργων.

μέσ. δρ. 
κ. μ. κατά μ. 

Άπδ 15 Ίουν. 1882 μέχρις
τέλους 1882 .... 352,000. 19,000. 

Έν έτει 1883 ..................... 835,000. 70,000.
Εν ετει 1885 (κατά τούς πρώ

τους 6 μήνας) . . . 720,000. 120,000. 

Επομένως μέχρι Ιουλίου 1885 έξήχθησαν πε
ρίπου 2 έζατομ. κ. μ., ήτοι τδ τέταρτον τών 
χωμάτων. ’Ήδη ή έργασία προχωρεί δραστη- 
ρίως καί έλπίς είναι δτι ή διώρυξ θέλει άπο- 
περατωθή κατά τήν ταχθεΐσαν προθεσμίαν.

Η διώρυξ τής Κορίνθου δέν έχει μέν τήν 
διεθνή σπουδαιότητα, ήν έχουσιν αί διώρυγες 
τοΰ Σουέζ καί ή σήμερον κατασκευαζομένη τοΰ 
Παναμά, διά τήν Ελλάδα δμως έχει μεγίστην 
σημασίαν, καί ώς είπομεν άνωτέρω, ή ναυτιλία 
τής Μεσογείου μεγάλως θέλει ώφεληθή, διότι 
διά μέν τά πλοία τά διά τοΰ Άδριατικοΰ έρ- 
χόμενα καί πρδς τήν ’Ανατολήν πλέοντα ή 
οικονομία είναι· 20 δλων ώρών, διά τά άλλα 
δέ 10 ώρών. 'Η 'Ελληνική άκτοπλοία ώφε- 
λεΐται ιδίως έκ τής διώρυγος.

Τδ άρχιμηχανιζόν Gerstel διεδέχθη πρό 
τίνος ό μηχανικός Bazaine, δστις ώρίμως με- 
λετήσας τά πάντα έπιτοπίως συνέταξε πραγμα
τείαν έμβριθεστάτην, ήν έν μεταφράσει παρα- 
θετομεν.

"Ήλθεν ή ώρα τής τομής τού Ισθμού τής 
Κορίνθου · πρό πολλοΰ έγένετο σκέψις περί αύ
τής, ώς καί περί τής τομής τών Ισθμών τοΰ 
Σουέζ καί τοΰ Παναμά, άλλά πρδς εκτέλεσιν 
τοιούτων έπιχειρήσεων ήτο άνάγκη νά έπιστή 
ή έποχή τών σιδηροδρόμων, τών άτμοπλοιων, 
καί τής άναπτύξεως τού έμπορίου καί τής βιο
μηχανίας. Διά τήν τομήν τοΰ Ισθμού τής Κο
ρίνθου ήτο πρδς τούτοις άνάγκη, ή Ελλάς νά 
κηρυχθή έθνος άνεξάρτητον ύπδ τήν αιγίδα τών 
άναμνήσεων τοΰ ένδοξου παρελθόντος.

Ή νεωτέρα 'Ελλάς έχει δλην τήν τάσιν 
ν’ άναπτύξή τούς πόρους της καί νά καταταχθή 
έν τή χορεία τών πεπολιτισμένων έθνών, καί 
πρδς τήν έντέλειαν ταύτην εργάζεται μετά πυ- 
ρετώδους προθυμίας· αί δέ πρόοδοι αύτής έν 
βραχεί χρονίζω διαστήματι καταπλήττουσι τδν 
κόσμον. "Ήδη εύρύνει τάς όδούς τής συγ
κοινωνίας, ήδη κατασκευάζει σιδηροδρομικας 
γραμμάς καί άφεύκτως θέλει πορισθή μεγάλας 
ώφελείας έκ τούτου. Υπολείπεται ή έπιμε- 
λεστέρα καλλιέργεια τών δασών, ή ευρεσις ύ- 
δραυλικών πόρων, ή άποξήρανσις λιμνών και 
έλών. 'Η μία έπιχείρησις προκαλεΐ έτέραν καί 
ευτυχώς έπιβοηθεΐ εις τήν πραγματοποίησιν 
αύτής.

Έξετάζων τις τάς πόλεις της καί τήν έκτα- 
σίν της άπορεΐ πώς ήραιώθη δ πληθυσμός της, 
άλλ’ ούχ ήττον εύρίσκει πάντοτε τδν αύτδν 
κυανοΰν ούρανόν, τήν αύτήν ώραίαν θάλασσαν, 
τδ άμίμητον αυτής κλίμα, εύρίσκει τάς μαγευ
τικός γραμμάς τών όρέων της, τούς αύτούς χα- 
ριεστάτους κόλπους, τήν αύτήν έν ένί λόγφ 
θείαν φύσιν. Αί όδοί καί οί σιδηρόδρομοι, μέ 
δλα τά έκ τού βουνώδους έδάφους παρεμβαλ
λόμενα προσκόμματα, θά άναπτύξωσι τήν εσω
τερικήν έπικοινωνίαν, θά συντελέσωσι δέ ώσαύ- 
τως τά μάλιστα εις τήν διευκόλυνσιν τής τε 
έγχωρίου καί τής διεθνούς ναυτιλίας. Η θά
λασσα έσχημάτισεν έν Έλλάδι ώσεί μέγα δί- 
κτυον θαυμάσιων θαλασσίων οδών, ών αί άμα- 
ξιταί δδοί καί οί σιδηρόδρομοι έσονται οί προ- 
μηθευταί. Αί θαλάσσιαι όδοί θά προεξάρχωσιν 
δμως πάντοτε· ή θάλασσα θά μεινη πάντοτε τό 
κυριεΰον τής Ελλάδος στοιχεΐον αρκεί νά εΐ- 
πωμεν βτι έπί πληθυσμού δύο ώς έγγιστα έκα- 
τομμυρίων ψυχών ή Ελλάς κέκτηται επτά χι
λιάδας πλοίων.

Ί1 τομή τοΰ Ίσθμοΰ τής Κορίνθου, χαθι- 
στώσα τήν Πελοπόννησον νήσον χωριζομένην 
από τής στερεάς Ελλάδος διά θαλασσίας διώ
ρυγος, συμπληροΐ καί τελειοποιεί τό θαυμάσιον 
τούτο δίκτυον τών θαλασσίων όδών, καί θέλει 
άποτελέσει μία τών σημαντικωτέρων άρτηριών 
διά τε τήν έγχώριον καί τήν διεθνή, ιδίως, ναυ
τιλίαν. Άλλ’ ό έμπορικός στόλος τής Ελλά
δος δέν σύγκειται μόνον έκ πλοίων ιστιοφόρων· 
έχει καί ατμόπλοια έξυπηρετοΰντα τάς παραλίας 
καί τάς νήσους.

Μεταξύ Ελλάδος καί τών Ίονίων νήσων 
πλέουσι διαρκώς άτμόπλοια 500—1000 τόννων· 
μόνον ή υπηρεσία τών γραμμών τούτων θ’ άπο- 
φέρη τή διώρυγι τής Κορίνθου 800 ατμόπλοια 
έτησίως. Εκπλήσσεται τις βλέπων τό πλήθος 
τών έπιβατών, ους τά άτμόπλοια μεταφέρουσι 
κατ’ έτος άπό τοΰ ενός εις τό άλλο άκρον τής 
Ελλάδος. Είναι είδος διαρκούς μεταναστεύσεως. 
"Ενεκα τής μεγάλης ταύτης κινήσεως αί'Ελλη
νικοί άτμοπλοϊκαί Έταιρίαι ήναγκάσθησαν νά 
συστήσωσι γραμμάς έξ Αθηνών διά Πατρών εις 
Κέρκυραν καί γραμμάς διά τήν συγκοινωνίαν 
τών μεταξύ λιμένων. Μέχρι σήμερον δμως ό 
έπιβάτης, ό άπ’ Αθηνών μεταβαίνων εις Πάτρας 
ή Κέρκυραν, ή Ζάκυνθον, ή Κεφαλληνίαν, είναι 
ήναγκασμένος νά διαβή τον Ισθμόν, τής Κόριν

θου διά ξηράς· απώλεια χρόνου ματαία! Η 
διώρυξ τής Κορίνθου θέλει καταργήσει άπδ τής 
πρώτης ήμέρας τά προσκόμματα ταΰτα πρδς 
μεγάλην τοΰ λαού άνακούφισιν· θέλει δέ κατα- 
στή μεγάλης ώφελείας πρόξενος εις τήν ναυτι
λίαν. Ούδεμία άμφιβολία ύπάρχει δτι μετά τήν 
τομήν τού Ίσθμοΰ ό Πειραιεύς θά καταστή ό 
κυριώτερος σταθμός τών πρδς τήν Κωνσταντι
νούπολή καί τον Ευξεινον Πόντον διευθυνομένων 
πλοίων. ’Εάν δέ άναλογισθώμεν δτι τδ έμπό- 
ριον τών μερών τούτων άνέρχεται εις 16 έκα- 
τομμ. τόννων κατ’ έτος, ευκόλως δυνάμεθα νά 
έννοήσωμεν πώς Ο Πειραιεύς, ό λιμήν τών’Αθη
νών, θέλει καταστή εις τών σημαντικωτέρων λι
μένων συμπάσης τής Μεσογείου.

Πρό πεντήκοντα ήδη έτών, δτε ή Ελλάς 
ήρξατο γενομένη άνεξάρτητος, άνεκινήθη ήδη τδ 
ζήτημα, έάν ή Ελλάς, έγκαταλίπουσα τάς Αθή
νας εις τάς μεγάλας αύτής άναμνήσεις καί εις 
τά θαυμάσια αύτής μνηνεΐα τής άρχαιότητος, 
δέν ώφειλε νά ίδρύση τήν πρωτεύουσαν της έν 
Κορίνθω. Αί Άθήναι έγένοντο ή πρωτεύουσα, 
καί ή τομή τοΰ Ίσθμοΰ τής Κορίνθου δικαιο
λογεί πληρέστατα τήν άπόφασιν ταύτην, διότι 
ή διώρυξ τής Κορίνθου πλησιάζει τάς Αθήνας 
πρδς τήν Ιταλίαν κατά 350 χιλιόμετρα, ώστε 
έντδς 24 ώρών άπδ Βρενδησίου θέλομεν φθάνει 
εις Αθήνας.

Καταπληκτική είναι ή άνάπτυξις, ήν ελαβον 
αί Άθήναι καί ό Πειραιεύς κατά τά τελευταία 
ταΰτα έτη. Εις διάστημα 13 έτών οι κάτοικοι 
τών δύο τούτων πόλεων άπδ 60 χιλ. ηύξήθησαν 
εις 135 χιλιάδας. Τδ τελωνεΐον Πειραιώς, δπερ 
άπέφερε μόλις εν έκατομμύριον φράγκων, άπέ- 
φερεν έν ετει 1883 δκτώ εκατομμύρια. '0 πλη
θυσμός αύξάνει δΐ άλμάτων έκ 5 ή καί 10 χιλ. 
ψυχών. Πράγμα άνήκουστον!

Έν έτει 1882 ή κίνησις τού λιμένος Πει
ραιώς ήτο 15 χιλ. πλοίων, 2'/2 έκατομ. τόννων. 
Ή εταιρία τοΰ αύστριακοΰ Λόϋδ μετέφερε τδ 
γενικόν πρακτωρεΐόν της άπό Σύρου εις Πει
ραιά καί δλα τά έμπορικά πλοΐα τής Ανατολής 
έχουσι τδν σταθμόν των έν Πειραιεΐ. "Οτε διέ- 
βην διά Τεργέστης, ή διεύθυνσις τοΰ Λόϋδ 
μ’ έβεβαίωσεν δτι μόνον τά άτμόπλοια της θά 
παρέχωσιν εις τήν διώρυγα τής Κορίνθου κατ’ έτος 
πλέον τοΰ εκατομμυρίου τόννων. Ιταλική άτμο- 
πλοϊχή Εταιρία έκτελεΐ τακτικούς έβδομαδιαίους 
πλόας, θέτοντας εις συγκοινωνίαν τδν Πειραιά 
άφ’ ένδς μέν πρδς τήν Κατάνην, τήν Μεσσήνην, 
τδ Βρενδήσιον, τδν Αγκώνα, τήν Βενετίαν, τήν 
Τεργέστην, τήν Γενούην καί Μασσαλίαν, άφ’ ετέ
ρου δέ πρδς τήν Κωνσταντινούπολή, τήν ’Οδησ
σόν, τήν Θεσσαλονίκην κτλ. Τδ γαλλικόν ναυ
τικόν άντιπροσωπεύεται έν Πειραιεΐ διά τής 
Εταιρίας τών θαλασσίων Διαπορθμεύσεων, τής 
'Εταιρίας Φραισσινέ, καί άλλων έταιριών τής 
Μασσαλίας.

"Αμα δέ συντελεσθή ή τομή τού Ίσθμοΰ τής 
Κορίνθου, ή διώρυξ θέλει άναμφιβόλως συντε- 
λέσει εις σπουδαιοτάτην άνάπτυξιν τοΰ έμπο
ρίου, ής αί τάσεις άπό τής σήμερον ήδη φαί
νονται.”

Ταΰτα λέγει έν τή έκθέσει του ό αρχιμηχα
νικός καί διευθυντής τών έργων έν Κορίνθφ.

Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

Ή αποβολή τοΰ ζυγού τής θρησκείας ώς σκλη
ρού καί έπαχθους έστιν όρθή καί δικαία;

Ύπό τοΟ ’Αρχιμανδρίτου Κ. ΚαλοΣύμη.

(Συνέχεια.)

Τοιαύτην δέ διάγοντες πολιτείαν καί ούτως 
έξασκοΰντες τδ υψηλόν έργον αύτών οί περί ών 
ό λόγος κληρικοί άναμφιρρήστως νομίζουσιν εί
ναι πορισμδν τήν εύσέβειαν. Διό πλανώντες καί 
πλανώμενοι χωροΰσιν ασφαλώς εις τδ έργον τής 
άνομίας, καθ’ δ πλατύνοντες έπί μάλλον καί 
μάλλον τήν οδόν τών παραβάσεων καί διαστρέ- 
φοντες τής εύθείας καί βασιλικής τρίβου έμπί- 
πτοοσιν άπδ βαράθρου εις βάραθρον καί έν τέλει 
κρημνίζονται εις τήν άβυσσον πολλών καί ποι
κίλων καινοτομιών καί άνομημάτων.

Πολλά αληθώς καί διάφορά είσι τά συνη- 
γορούντα κατά τών παρεκτροπών πολλών μελών 
τής δυτικής Εκκλησίας, καθ’ βσον οί κληρικοί 
ούτοι σύν άλλαις έλλείψεσι, καί τύφου μεστοί 
καί άλαζονείας έμπλεοι έπιτάσσουσι τούς ύπ’ αύ
τούς δεσποτικώς· άμα δ’ άφιλοι καί άστοργοι 
πρδς τά τέκνα τής έαυτών Εκκλησίας κνήθουσι 
μόνον τάς άκοάς αύτών, ώς λέγει ό Απόστολος 
Παύλος, πρδς ίδιον συμφέρον, διότι ""Α μέν 
ούτοι λέγουσιν, ώς φησίν δ Δημοσθένης, ύπόνοιαί 
είσι πλασταί, καί προφάσεις άδικοι, και πονη- 
ρίαι” (Δημοσθ. κατά Όλυμπιοδ.). Οΐ τοιοΰτοί 
είσι, κηρύττει καί Κλήμης δ Άλεξανδρεύς, "Λύ
κοι άρπαγες, προβάτων κωδίοις έγκεκριμμένοι, 
άνδραποδισταί τε καί ψυχαγωγοί εύγλωττοι, κλέ- 
πτοντες μέν άφανώς, διελεγχόμενοι δέ λησταί 
αίρεΐν άγωνιζόμενοι καί δόλο» καί βία ημάς 
τούς απέριττους” (Κλημ. Στρωμ. 1, σελ. 289— 
901). Πλήν δέ τούτων ιδιαζόντως έκφραστική 
καί έν χρώμασι ποικίλη έστι καί ή είκών ή 
παριστάνουσα παρά τοΐς δυτικοΐς τήν άφεσιν 
τών αμαρτημάτων. Καθ’ οσον εύμενώς παρέ
χεται πάσα άφεσις παντί τφ αίτούντι τοιαύτην 
άλλ’ έπί πληρωμή καί δή άναλογούση πρδς τό 
μέγεθος τοΰ διαπραχθέντος αμαρτήματος. ’Αφ’ ου 
δέ τοιαύτην δδδν έπορεύοντο καί πολιτείαν έδεί- 
κνυον οί κληρικοί ούτοι οί μεταβαλόντες τήν 
θρησκείαν εις μονοπώλιον έξ οΰ ήδύνατο πάς 
τις νά έξαγοράζη διά χρημάτων τήν άφεσιν τών 
εαυτού άμαρτημάτων, διέσπασαν πάντα φραγμόν 
δι’ ου παρεκωλύετο ή τής διαφθοράς έξάπλωσις. 
Τοιοΰτοί δέ πνευματικοί ποιμένες μετερχόμενοι 
ουτω καπηλείως τήν εύσέβειαν καί έξασκοΰντες 
τοιαΰτα καταθλιπτικά μέσα κατά τών ιδίων 
πνευματικών τέκνων ήδύναντο νά ώσιν αύτοΐς 
σεβασίοί καί προσφιλείς; Παχύτατος τή άλη- 
θεία ρύπος διαφόρων μομφών καί άνομημάτων 
έπεκάθητο καί κατερρύπαινε τάς όψεις πολλών 
μελών τοΰ κλήρου τούτου έπί μακρδν χρόνον, 
διότι ταΰτα έν τή έξασκήσει τοΰ έργου αύτών 
έποιοΰντο άκριβώς πορισμδν τήν εύσέβειαν, ώς 
φθέγγεται περί τούτου ό Απόστολος Παύλος 
έλέγχων τούς έτεροδιδάσκοντας, τούς διεφθαρ
μένου έχοντας τδν νοΰν καί έστερημένους όντας 
τής άληθείας. Ουτοι μετήρχοντο δέ σύν άλλοις έρ- 
γοις καί παντοίας μηχανορραφίας εις ένίσχυσιν, 
τής εκκλησιαστικής, καί τής κοσμικής έξουσίας τοΰ 
Πάπα, καί δή εις τρόπον ώστε, καίπερ έχων οΰτος 
τήν έδραν αύτοΰ έκτος ή καί μακράν τών κρατών 
έκείνων, ών οί κάτοικοι άναγνωρίζουσιν αδτόν 
ώς θρησκευτικόν άρχηγόν, ούχ ήττον νά δύναται 
ΐνα άρχη αύτών καί πολιτικώς καί διέπη κατά 
βούλησιν. Τούτων δέ ούτως έχόντων δήλον γί
νεται βτι τά όργανα ταΰτα έν τή ένεργεία αυτών
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ταύτη υπηρετούν πιστώς και τά πολιτικά τοΰ 
Πάπα σχέδια, καί έπεδίωκον ίδιοτελεΐ; σκοπούς, 
καθαρώς ’ίδια συμφέροντα, άτινα όμως άντε- 
στρατεύοντο σφοδρά τή τε πνευματική άναπτύξει 
και ηθική προόδφ τών ύπδ τοΰ δυτικού κλήρου 
ποιμαινομένων. "Οθεν περί τών ιερέων τούτων 
ήδύναντο εύλόγως νά λέγωσι τά πνευματικά 
αύτών τέκνα δ,τι ό Σωτήρ ήμών έλεξε πρδς 
τους Φαρισαίους είπών, "κλείετε τήν βασιλείαν 
τών ούρανών έμπροσθεν τών ανθρώπων” (Ματθ. 
κγ, 13). "’Ήρατε τήν κλείδα τής γνώσεως · 
αύτοΐ ούκ είσήλθετε και τους εισερχομένου; 
έκωλόσατε’" (Λουκ. ια, 52). Καί άληθώς τοι
αύτη τοΐς λειτουργοί; τούτοι; τή; δυτική; Έκ
κλησία; ήρμοζε ρήσις· διότι ούτοι έν τή ανα
γνωρίσει καί ένισχύσει τής κοσμικής έξουσία; 
τοΰ αρχηγού αύτών έτειναν είς παρακώλυσιν 
πάσης πνευματικής άναπτύξεως καί πολιτικής 
έλευθερίας τοΰ καθολικού κόσμου, δν έβοόλετο 
ό Πάπας ίνα κινή κατά βούλησιν, έγείρη δέ 
καί στρέφη δπόταν βούληται καί κατ’ έκείνων, 
οιτινες, ή ήθελον άποδοκιμάζει τάς πολιτικά; 
αύτοΰ τάσεις, ή άπειθήσει ταΐς πρδς τοΰτο δια- 
ταγαΐς αύτοΰ, ή καί άνθίστασθαι ταΐς παραπλή
σιοι; ταύταις έπιθυμίαις. ' Ητοι ό Πάπας ήξίου 
νά έξασκή έπί τών πνευματικών αύτοΰ τέκνων 
ού μόνον έκκλησιαστικά, άλλά καί άπόλυτα πο
λιτικά κυριαρχικά δικαιώματα, καί ούτως άνα- 
γνωρίζηται ύπ’ αύτών καί ώς βασιλεύς ύπδ τδν 
τίτλον τοΰ Ποντίφικος.

’Ιδού δέ τδ πνεύμα ύφ’ ου ένεφοροΰντο οί 
τή; 'Ρώμης έπίσκοποι. Ιδού καί ή τάσις είς 
ήν πολλοί τούτων έτεινον. Είς τό άρχειν δήλον 
δτι καί πολιτικώς τοΐς ύπ’ αυτούς. Βαρεία δέ 
ήν όντως καί σκληρά λίαν ή τιμωρία είς ήν 
ύπεβάλετο πας ό μή έκπληρών τυφλώς τδ θέ
λημα τοΰτο τοΰ Πάπα. Έξ αίδοΰς άναγζάζεται 
άληθώς ίνα περικαλυπτη δι’ ιδίων χειρών τδ 
πρόσωπον αύτοΰ πας ό άναμιμνησκόμενος τών 
μέσων δι’ ών εχαλκεύοντο καί διενεργοΰντο 
καί αί αΐσχισται ραδιουργία·, ύπ’ οργάνων έκ- 
κλησιαστικών, ατινα πρδς πιστήν έκπλήρωσιν 
τοΰ έργου αύτών τούτου ήσαν ήναγκασμένα 
ίνα έκπλήρωσιν ούχί σπανίως καί καθήκοντα 
άστυνομικοΰ κλητήρος ή χωροφύλακος, μετέρ- 
χωνται δέ καί τδ ύψηλδν καί έντιμον τοΰ κα
τασκόπου έργον. ’Ιδού τέλος τδ εύρύ καί γό
νιμον πεδίον έφ’ ου έφ’ ικανόν είργάσθησαν 
άκαμάτως πολλά τής παπικής ’Εκκλησίας μέλη, 
ών προεξήρχε τό τών Ιησουιτών τάγμα τό προ- 
καλέσαν καί τδ εωσφορικόν έκεΐνο περί τοΰ άνα- 
μαρτήτου δόγμα.

Πάντων δέ τούτων ή άνάμνησις είς μέγαν δι
σταγμόν έμβάλλει πάντα τδν θέλοντα "να χαρα
κτηρίση ή καί προσονομάση τήν τοιαύτην συμπερι
φοράν καί ένέργειαν τών τοιούτων έκκλησιαστικών 
δργάνων. Άλλ’ ούχί άλλως ή νόσον δεινήν δύναται 
τις προσφορώτερον ν’ άποκαλέση τήν τοιαύτην πο
λιτείαν αύτών. Καί άληθώς νοσεί ή Έκκλησία 
έκείνη, ής οί διδάσκαλοι άντί τοΰ πράττειν τό 
δρθόν καί δίκαιον καί διδάσκειν, ίνα κατά τόν 
θειον ’Απόστολον είπωμεν, ύγιαίνοντας λόγους 
καί τήν κατ’ εύσέβειαν διδασκαλίαν τού Χριστού, 
καταγίνονται περί τό έργον τής κατασκοπεύσεως 
τής ίεροκαπηλείας, καί περί άλλας έτι μακράς 
καί ματαίας συζητήσεις καί κενά; έτι λογομα- 
χίας, ας σπουδάζουσι μόνον ίνα περιβάλωσι μέ 
τό άπατηλόν ένδυμα τής γοητευούσης ρητορικής 
τέχνης καί ποιήσεως. Τήν τοιαύτην δέ περί τό 
λέγειν τέχνην νόσον όνομάζει ό σοφώτατος καί 
τήν χριστιανικήν καί τήν παλαιάν τών Ελλήνων 
ηθολογίαν Κλήμης ο Άλεξανδρεύ; λέγων "όρα; 
δπως πρό; αύτού; κεκίνηται, νόσον, έφ’ ή σε- 
μνύνονται, οί; φίλη ή στωμύλω; αυτή κακο
τεχνία”. “Αριστα δέ χαρακτηρίζει αύτήν καί ό

τραγικός Εύριπίδης έν ταΐς Φοινίσσαις λέγων, 
' ό δ’ άδικος λόγος νοσών έν έαυτώ φαρμάκων 
δεΐται σοφών” (Εύριπιδ. Φοινισ. 474). Έάν 
δέ ή κεφαλή Χριστιανικής Εκκλησίας ές ήθική; 
πάσχη νόσου, τότε παρά τοΐς μέλεσιν αύτής ή 
ήθική τοΰ Χριστού νοσεί βαρέω;, ή μάλλον πνέει 
τά λοίσθια. Ούδείς δ’ άγνοεΐ δτι τά έγκεφα- 
λικά νοσήματά είσι καί τά δεινότερα καί κινδυνω- 
δέστερα, ή τά τών λοιπών μελών τοΰ σώματος. 
Έκ τοιαύτης δέ νόσου ήν κατηλειμμένος ό έπί 
τής έν 'Ρώμη έδρας καθήμενος ό άπολακτήσας 
τό θεμελιώδες τοΰ Σωτήρος ήμών παράγγελμα 
το άποβλέπον ιδία τούς μέλλοντας ίνα οιαδε- 
χθώσιν αύτδν προεστώτας τής Εκκλησίας καί 
λέγον "Ή βασιλεία ή έμή ούκ έστιν έκ τοΰ 
κόσμου τούτου” (Ίωαν. 1Η'. 36) καί τολμήσας άμα 
ίνα προσκολλήση καί άναμίξη τήν χριστιανικήν 
πατρικήν προστασίαν μετά τής κοσμικής έξου- 
σίας. Ό τολμήσας δήλον δτι ίνα συγκρότηση 
ίεροβασιλικήν αύλήν έχουσαν ύποδυνάστας ιερω
μένους αύλικούς, οιτινες άναγκάζονται ίνα με- 
τέρχωνται παντοΐα ανόσια μέσα δπως συγκρα- 
τώσι καί ύποστηρίζωσι τήν εξουσίαν ταύτην. 
Άλλ’ ή τοιαύτη ένέργεια πνευματικών ποιμένων 
παρέσχεν εύλογον αιτίαν τοΐ; ύπ’ αύτών ποι- 
μαινομένοι; ίνα καταφέρωνται καί καταβοώσι 
κατα τών τοιούτων έκκλησιαστικών δργάνων. 
Καί πώ; δ’ άλλως ήδύναντο αί σχέσεις νά 
έχωσι μεταξύ ποιμένων καί ποιμαινομένων έν 
τή Έκκλησία τής 'Ρώμης ή ώ; αύται είχον έν 
πολλαΐς περιστάσεσι, περί ών ή ιστορία μαρ
τυρούσα πληροφορεί ήμάς, δτι αυται ήκιστα 
εύαρέστως είχον; καί διά τί τοΰτο; διότι οί 
πρώτοι έν τή έξασκήσει τοΰ ίεροΰ αύτών άξιώ- 
ματος παντοίας διέπραττον μηχανορραφίας δπως 
άναδείξωσι τούς δευτέρους ούχί πιστά πνευμα
τικά τοΰ Πάπα τέκνα, άλλ’ άξιους αύτοΰ πολι
τικούς πράκτορας καί δοκίμους πελάτας πρός 
έξυπηρέτησιν δολίων πολιτικών σχεδίων. Ουτω 
δέ διερεθίσασα ή τοιαύτη τών κληρικών τούτων 
πολιτεία τά πνεύματα πολλών καθολικών ήνάγ- 
κασεν, άλλους μέν νά έπιδιώκωσι παντί σθένει 
τήν άπόρριψιν τοΰ ζυγού τής δεσποτείας τής 
'Ρώμη; καί τοαπώσιν είς πολιτικός θεωρίας, 
είς άθεϊστικάς ιδέας, καί άλλους ίνα έκεΐνον 
φεύγοντες τραπώσι τήν πρός τήν πολιτείαν όδόν 
καί αίτήσωσι παρ’ αύτής τήν προστασίαν τών 
πολιτικών νόμων κατά πάσης άθεμίτου κατα- 
πιέσεω; καί σιδηράς δουλεία;· έφ’ ή δυσανα- 
σχετήσαντες ού μόνον διάφοροι διάσημοι άνδρες, 
άλλά καί λαοί έτι ολόκληροι έρρίφθησαν άλλοι 
μέν άπεγνωσμένως είς τδν βόρβορον τής άνη- 
θικότητος τής βαρβαρότητας καί άμαθίας, καί 
άλλοι παρεδόθησαν είς τάς σιδηράς χεΐρας τής 
φυσικής έλεεινότητος καί ταλαιπωρίας. Ουτω 
δέ έχαλαρώθησαν παρ’ αύτοΐς οί ηθικοί δεσμοί, 
έμαράνθη ό θρησκευτικός ζήλος, καί έψυχράνθη 
τδ ιερόν αίσθημα τής πρό; τόν Σωτήρα ήμών 
άγάπης καί πίστεως. Τοιαύτη δέ ήν ή έντεύθεν 
προελθοΰσα ψυχρότης πρός τήν ίεράν ταύτην 
πίστιν οΐαν περιγράφων ό Κύριος έν τώ ίερώ 
Εύαγγελίιρ λέγει, "Πλήν αύτό; τοΰ άνθρώπου 
έλθών άρα εύρήσει τήν πίστιν έπί τής γής” 
(Λουκ. ιΗ', 8).

( Επεται συνέχεια.)

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΨΗΛΑΝΤΗΣ.
Γενν. 1835, άποθ. 1886.

(Μετά είκόνος, όρα σελ. 373.)

Π
ΡΟΩΡΟΣ θάνατος άφήρπασεν άπδ τοΰ επι
γείου τούτου βίου ένα τών έπιφανεστέ- 
ρων Ελλήνων τών καθ’ ήμάς χρόνων, 
τδν Ι'ρηγόριον Ύψηλάντην, ού τό όνομα 

μόνον άρκεΐ δπως συγκίνηση τήν καρδίαν παντός 
Ελληνος, διότι γνωσταί είναι αί Ουσίαι, άς ή 

οικογένεια τών Ύψηλαντών προσέφερεν είς τόν 
βωμόν τής πατρίδος. Ούδέποτε θέλουσι λησμο- 
νηθή οί αξιοπρεπείς λόγοι τοΰ πάππου τού άρτι 
άποβιώσαντος Γρηγορίου Ύψηλάντου, τοΰ ενθέρ
μου εκείνου πατριώτου, δστις άποθνήσκων έγ- 
κατέλιπε τήν έξης άξιομνημόνευτον κληρονομιάν 
είς τούς τρεις υιού; αύτοΰ· "Μή λησμονήσητε 
ποτέ, τέκνα μου, δτι οί "Ελληνες 'ίνα έλευθε- 
ρωθώσι δέν πρέπει νά βασίζωνται είμή είς εαυ
τούς.”

‘Ο Γρηγόριος 'Υψηλάντης, ού τήν εικόνα 
παραθέτομεν έγεννήθη έν 'Ρωσσία τή 17 Σεπ
τεμβρίου 1835, τρεις μήνας μετά τδν θάνατον 
τοΰ πατρός αύτοΰ, Γρηγορίου έπίσης καλούμενου, 
υίοΰ δέ όντος τοΰ ήγεμόνος τής Δακίας Κων
σταντίνου 'Υψηλάντου, αδελφού νεωτέρου τών 
δύο ηρώων, ’Αλεξάνδρου καί Δημητρίου. Ή 
μήτηρ αύτοΰ Χαρίκλεια, τδ γένος Σκαναβή, 
γυνή διαπρεπής έπί κάλλει καί άρετή, μετά τδν 
θάνατον τοΰ συζύγου της άφιερώθη έν Παρισίοις 
άποκλειστικώ; είς τήν έκπαίδευσιν τών δύο αύ
τής τέκνων, Ελισάβετ καί Γρηγορίου.

Έν ετει 1862 ό Γρηγόριος 'Υψηλάντης ήλθεν 
εί; γάμον μετά τή; τρίτη; θυγατρός τοΰ έν 
Βιέννη Σίμωνος Σίνα Ελένης, έν ή εύρε σύν
τροφον τοΰ βίου κατά πάντα άνταξίαν αύτοΰ. 
Έκ τοΰ γάμου τούτου τέσσαρα έπιζώσι τέκνα, 
τήν άρίστην άποτελοΰντα παραμυθίαν τή; προ- 
ώρως χηρευσάσης μητρός, δύο νεώτερα άρρενα, 
Εμμανουήλ καί Θεόδωρος, καί δύο θυγατέρες, 
Χαρίκλεια καί ’Ιφιγένεια, ών ή πρώτη ένυμ- 
φεύθη τόν πρεσβύτερον υιόν τοΰ πρίγκηπος 
Hohenlohe-Schillingsftirst, τανΰν τοποτηρητοΰ 
τής ’Αλσατίας καί Λορραίνης.

Τώ 1867 διωρίσθη ό Γρηγόριος 'Υψηλάντης 
πρεσβευτής τής Ελλάδος έν Βιέννη, έν δέ τή 
θέσει ταύτη παρέμεινε μέχρι τελευτής. Καί έν 
Παρισίοις δέ καί έν Βερολίνιυ καί έν διάφοροι; 
έκτάκτοις άποστολαΐς μετά μεγάλη; πάντοτε 
έπιτυχία; αντιπροσώπευσε τόν βασιλέα τών Ελ
λήνων Γεώργιον, δστις ιδιαζόντως έξετίμα αυτόν 
καί ήγάπα.

Περί τή; άπειρου αύτοΰ άφοσιώσεω; πρό; 
τήν πατρίδα καί τόν βασιλέα, περί τή; σπανία; 
αύταπαρνήσεως καί ίκανότητος, μεθ’ ή; είρ- 
γάσθη ό Γρηγόριος'Υψηλάντης κατά τό μακρδν 
καί δυσχερές αύτοΰ διπλωματικόν στάδιον, δύ
νανται νά μαρτυρήσωσι τά αρχεία τοΰ έπί τών 
Εξωτερικών ύπουργείου τής Ελλάδος καί τή; 
έν Βιέννη ελληνική; Πρεσβείας, ώς καί άπαντε; 
οι κατά καιρούς εί; συνάφειαν πρός αύτδν έλ- 
θόντες 'Έλληνες καί ξένοι, πολιτευόμενοι καί 
ύπάλληλοι. '0 ίπποτικδς αύτοΰ χαρακτήρ, ή 
άπαράμιλλος έκείνη εύγένεια τών τρόπων, δι’ ής 
έξεδηλοΰτο ή άπειρο; τής καρδίας αύτοΰ άγα- 
θότης, κατεγοήτευον πάντα, δστις έπλησίαζεν 
αύτόν.

Τά; πολλά; δέ καί σημαντικά; αύτοΰ έν τω 
κόσμω σχέσεις έχρησιμοποίει ό Γρηγόριος 'Υψη- 
λάντης έν τή άφιλοκερδεΐ καί άνευ έπιδείξεως 
συντελουμένη εργασία αύτοΰ ύπέρ τοΰ εθνικού 
μεγαλείου. Επόμενος τή οικογενειακή παρα- 
δόσει έπόθει τήν θεμελίωσιν τοΰ μεγαλείου τού-

του έπί τής εύρείας έκείνη; βάσεως, τής άπο- 
τελούσης τδ πρόγραμμα τών άνδρών τοΰ 1821, 
έπόθει τήν πραγμάτωσή τής μεγάλη; τοΰ έθνους 
ιδέας, ήν δφείλει μέν τοΰτο νά προσαρμώση 
πρδς τάς σημερινά; περιστάσεις καί οίονεί ν άνα- 
καινίση, ούδέποτε δμως νά έγκαταλίπη.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΨΗΛΑΝΤΗΣ.

ΠΥΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΙΚΟΣ ΕΝ ΤΗι ΝΗΣΩι ΚΕΑι.

νήσος Κέα, ή κοινώς λεγομένη Τζιά, 
είναι ύπδ γεωγραφικήν καί γεωλογικήν 
έποψιν έξακολούθησις τής ’Αττικής. Έκ

τών γενομένων έρευνών άπεδείχθη δτι έν Κέα
ύπάρχουσι μεταλλεία άργυρούχου μολύβδου, 
όμοια πρδ; τά τοΰ Λαυρίου- άλλά τά μεταλ

λεία ταΰτα δέν έκαλλιεργήθησαν ύπδ τών αρ
χαίων, διότι ούδαμοΰ τής νήσου εύρέθησαν σκω- 
ρίαι. Τοΰτο άποδοτέον τδ μέν ίσως εί; τήν 
γειτνίασιν τοΰ Λαυρίου, δπερ έπησχόλει ίκανάς 
χεΐρας, τδ δέ πιθανώς καί εί; τήν θέσιν τή; 
Κέα; ώς νήσου καί εί; τό όρεινόν αύτή; έδα
φος, δπερ καθίστα δυσκολωτέραν τήν έκμετάλ- 
λευσιν. Πρό τινων έτών, δτε έπεκράτει έν Έλ-

ΦΡΑΓΚΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΕΝ ΚΕΑι.
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λάδι ή ζέσις τών μεταλλευτικών Εταιριών, 
προκληθεΐσα έκ της επιτυχίας τών έν Ααυρίω 
έργων, παρεχωρήθησαν και έν Κέα εκτάσεις 
τινές, άλλ’ ούδέποτε έγένετο έναρξις εργασιών. 
"Ας έλπίσωμεν δτι τοιαΰται θέλουσι γείνει έν 
προσέχει μέλλοντι, οτε ή πατρίς ημών θέλει 
συναισθανθή δτι έν τή βιομηχανία οφείλει νά 
βασίση τήν εύημερίαν αυτής!

Ή Κέα κατοικεΐται ύπό τετρακισχιλίων πε
ρίπου ψυχών. Οί κάτοικοι αυτής είναι ναυτικοί 
καί γεωργοί, τά δέ κυριώτερα αυτής προϊόντα 
είναι ό οίνος καί τά βελανίδια, ών αρκετή γί
νεται έξαγωγή. Τό έδαφος αυτής είναι μάλλον 
δρεινόν, ύπάρχουσιν βμως καί εύφοροι κοιλάδες. 
'Ωραία αμαξιτή όδδς συνδέει τον εύρύχωρον λι
μένα προς τήν πρωτεύουσαν τής νήσου.

Κατά τον μεσαιώνα ή Κέα κατελήφθη ύπό 
τών Σταυροφόρων, οιτινες έκτισαν διαφόρους 
δχυρούς πύργους, ών εις διατηρείται μέχρι σή
μερον έν σχετικώς καλή καταστάσει. Τήν 
εικόνα τοΰ ωραίου τούτου μνημείου τής Φραγ
κικής κατοχής παραθετομεν ένταΰθα.

ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΙΣ.
Ύπό Alphonse Daudet.

Έκ τοϋ Γαλλικού ύπό Π. I.

Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ.

εύτυχή ■

ιναι παρωργισμένος! Τί έχει εναντίον 
μου; Δεν τό έννοώ. Έγώ πάσαν κα- 
τέβαλον προσπάθειαν νά τόν καταστήσω 
μάρτυς μοί είναι ό Θεός!

'Ομολογώ, δτι αντί ποιητοΰ έπεθύμουν νά 
έχω σύζυγον έμπορον ή συμβολαιογράφον ή έν 
γένει άνδρα επαγγέλματος έμβριθεστέρου, δστις 
δέν θά εύρίσκετο πάντοτε είς τά νέφη· άλλ’ ό- 
μολογώ έπίσης δτι ό σύζυγος μοί ήρεσκεν 
δπως ήτο.

Τόν ευρισκον μέν όλίγον υπερβολικόν, άλλ’ δ
μως καί εύχάριστον καί καλώς άνατεθραμμένον. 
Είχε δέ καί μικοάν περιουσίαν, καί έσκεπτόμην, 
δτι άπαξ νυμφευθείς θά έζήτει θέσιν τινά καλήν, 
ήτις να μάς έπιτρέπη νά διάγωμεν βίον άνετον 
καί αναπαυτικόν.

’Εν αρχή μ’ εΰρισκεν ελκυστικήν οσάκις 
ήρχετο είς τήν έξοχήν παρά τή θεία μου, δπως 
μέ ίδη, δέν εΰρισκε λέξεις ίκανάς πρός έκφρασιν 
τοΰ θαυμασμού, δν τώ ένέπνεον, καί πρός έξύ- 
μνησιν τής τάξεως καί τής καθαριότητος τής 
μικράς ημών κατοικίας, ήτις, ώς έλεγεν, ώμοί- 
αζε μοναστήριον.

Έγέλα άνά πάσαν στιγμήν, μ’ έκάλει διά 
πολλών ονομάτων, τά όποια άνεγίνωσκεν έν τοΐς 
ποιήμασι καί μυθιστορήμασιν. Τούτο μ’ έστε- 
νοχώρει κάπως · έγώ τόν ήθελον σοβαρώτερον. '

Γήν άληθή διαφοράν τοΰ χαρακτήρος ήμών 
ένόησα μόλις, οτε ύπανδρευθέντες άπεκατεστά- 
θημεν έν Παρισίοις . . .

’Εγώ, ήτις ώνειρευόμην, νά έχω κατοικίαν 
κομψήν, εύήλιον, καθαράν, είδον αύτόν από τών 
πρώτων ημερών τοΰ γάμου μας πληροϋντα αυ
τήν αχρήστων, πεπαλαιωμένων, κεκονιαμένων 
καί ακαθάρτων έπίπλων . . .

Δύνασαι νά φαντασθής, φίλη μου, δτι λαμ
πρόν ώρολόγιον τής τραπέζης έκ τών χρόνων 

τής πρώτης αύτοκρατορίας — κληροδότημα τής 
μακαρίτιδος θείας μου — έξώρισεν είς τό υπε
ρώον τής οικίας; έκεϊ περιώρισε καί τάς ωραίας 
εικόνας, άς εΐχον λάβει δώρον παρά τών συμ- 
μαθητριών μου. Δύνασαι νά έννοήσης τοιαύτην 
βεβήλωσιν;

"Ολα τά πράγματα ταΰτα εΰρισκεν αηδέ
στατα. Καί σήμερον ακόμη δέν έννοώ διατί· 
έν ω αύτός έν τω σπουδαστήριά) του είχε σω
ρείαν άρχαίων, καπνισμένων εικόνων, είχεν άγαλ- 
ματια, έπί τών όποιων καί τό βλέμμα μου νά 
ρίψω έσυστελλόμην · είχε πλήθος αντικειμένων 
παμπαλαίων, παρελθόντων αιώνων· λυχνίας 
έσκωριασμένας, προσοψίδας τεθραυσμένας, κύ
πελλα ανόμοια . . .

Πλησίον τοΰ ωραίου μου κλειδοκυμβάλου έξ 
έβένου έτοποθέτησεν άηδεστάτην κιβωτόν άνευ 
ήχου, άνευ χορδών.

Έλεγον ένίοτε κατ’ έμαυτήν "Φαίνεται δτι 
ό καλλιτέχνης είναι πάντοτε όλίγον παράφρων... 
Δέν άρέσκεται ή είς τά περιττά· δ,τι χρήσιμον 
άποστρέφεται.”

Οτε δέ είδον τούς φίλους του, τούς άνθρώ- 
πους, οιτινες τόν έπεσκέπτοντο, έφριξα· ήσαν 
ουτοι άνθρωποι μέ μακράν κόμην, μακράς γε
νειάδας, άκτένιστοι, κακώς ένδεδυμένοι, οιτινες 
δεν συνεστέλλοντο νά καπνίζωσιν έπί παρουσία 
μου, καί τών όποιων ή Ομιλία ήτο δχληρά καί 
δλως έναντία τών ιδεών μου · πομπώδεις φρά
σεις, ούδέν τό φυσικόν, ούδέν τό άπλοΰν.

Καί σύν τούτοις πόσον άνάγωγοι! νΗρχοντο 
είκοσάκις είς τό γεΰμά μας — καί δμως ουδέ 
μίαν έπίσκεψιν, ούδεμίαν προσοχήν, ουδέ τό έπι- 
σκεπτήριον των! Τό νέον έτος ούδέν , . . ούδέν!

Τινές τών κυρίων τούτων ήσαν και νυμφευ
μένοι καί συνώδευον ένίοτε τάς συζύγους των. 
Τί πλάσματα ήσαν έκεΐναι! Καθ’ έκάστην έφό- 
ρουν ένδύματα έπιδεικτικά, όποια έγώ ούδέποτε 
θά φορέσω. Ή κόμη των τεχνητώς άγρια, οί 
χιτώνές των μακροί.

Ή μία έψαλλεν ώς ηθοποιός έν τώ θεάτρω, 
ή άλλη έπαιζε κλειδοκύμβαλον ώς μουσικοδι
δάσκαλος· δλαι έφλυάρουν περί παντός πράγ
ματος, ώς άνδρες. Γίνεται τούτο; Πώς είναι 
δυνατόν, γυναίκες φρόνιμοι, γυναίκες ύπανδρευ- 
μέναι νά σκέπτωνται περί άλλου τινός, ή περί 
τής οικίας των:

Επροσπαθησα να καταδείξω τούτο είς τόν 
σύζυγόν μου, δστις δυσηρεστεϊτο διότι παρήτησα 
τό κλειδοκύμβαλον. 'Η μουσική είναι καλή διά 
νεαράς κορασίδας, αιτινες δέν έχουσι νά σκε- 
φθώσι περί σοβαρωτέρων πραγμάτων.

Άλλ’ έγώ, τό λέγω είλικρινώς, θά ένόμιζον 
έμαυτήν γελοίαν, άν έκαθήμην καθ’ έκάστην 
παρά τό κλειδοκύμβαλον.

νΩ! τό γνωρίζω, ή βαρυτέρα του κατ’ έμοΰ 
μομφή είναι, δτι έπροσπάθησα νά τόν άπο- 
σπάσω άπό τής άλλοκότου καί δι’ αύτόν έπι- 
κινδύνου συναναστροφής. Πολλάκις μοί είπε· 
"Σύ μ’ έξεδίωξας δλους τούς φίλους μου.”

Ναί, τό έπραξα καί δέν μετανοώ διά τούτο. 
Οί άνθρωποι έκεΐνοι ήθελον τόν καταστήσει έπί 
τέλους παραφρονα. Πολλάκις έπιστρέφων άπό 
τής συναναστροφής αύτών, έκάθητο δλην τήν 
νύκτα καί έγραφε στίχους, ή έπεριπάτει έν τφ 
δωματίω καί άπεστήθιζε ποιήματα δυνατή τή 
φωνή. 'Ως νά μή ήτο άρκετά έξημμένος, καί 
νά είχεν άνάγκην περισσοτέρας έξάψεως!

Τί δέν ύπέφερα μέχρι τοΰδε άπό τάς ιδιο
τροπίας του! Τό πρωί έρχεται αίφνης ώς κε
ραυνός είς τόν κοιτώνά μου. “Γρήγορα φωνάζει, 
τόν πΐλόν σου! . . . Σήμερον θά κάμωμεν έκ- 
δρομην.’ Και αναγκάζομαι ν’ άφήσω τά πάντα, 
τήν οικίαν μου , τό ράψιμόν μου . . . Τρέχομεν 
πρός ευρεσιν άμάξης· μεταβαίνομεν είς τόν σταθ

μόν τοΰ σιδηροδρόμου· δαπανώ μεν χρήματα. Καί 
έγώ πάντοτε είχον προ όφθαλμών τήν οικονο
μίαν!

Διότι θά συμφωνήσης μετ’ έμοΰ, δτι έχων 
τις εισόδημα 15 χιλιάδων φράγκων έν Παρι
σίοις, δέν λογίζεται πλούσιος, ούδέ δύναται νά 
έναποταμιεύση τι διά τά τέκνα του.

Κατ’ άρχάς έγέλα διά τάς παρατηρήσεις 
μου, καί έπροσπάθει νά μέ παρακινήση είς γέ
λωτα, οτε όμως ένόησεν δτι μάτην κόπια, καί 
δτι έγώ έμενον πάντοτε σοβαρά, ήρχιζε νά 
οργίζεται καί νά μ’ έπιτιμα διά τήν απλό
τητά μου.

Πταίω έγώ, άν άποστρέφωμαι θέατρα, συναυ
λίας καί δλας εκείνα; τάς καλλιτεχνικός συνε
δριάσεις, προς τάς όποιας ήθελε νά μέ παοα- 
σύρη καί δπου εΰρισκε τούς παλαιούς συντρό
φους του, σμήνος άέργων καί άσωτων;

’Επί στιγμήν έκολακεύθην δτι ήθελε συνε- 
τισθή, διότι είχον κατορθώσει νά τόν άποσπάσω 
άπό τών άθλιων αύτοΰ συντρόφων, νά σχημα
τίσω κύκλον συνετών καί έμβριθών ανθρώπων, 
καί νά συνάψω σχέσεις ωφελίμους αύτφ... [Ιλήν 
φεΰ! ’Ανία τόν κατέλαβεν, ανία άπό πρωίας 
μέχρις εσπέρας. Είς τάς μικράς ήμών συνα- 
ναστροφάς, τάς τοσοΰτον ήσύχους καί τερπνός, 
ό σύζυγός μου ένεφανίζετο έν διαθέσει άφορήτω, 
μέ πρόσωπον πλήρες στενοχώριας.

Καί οσάκις είμεθα μόνοι, τό αύτό πάλιν 
συνέβαινε· καί δμως ήμην περιποιητίχωτάτη 
πρός αύτόν. Πολλάκις τώ έλεγον· "Άνάγνωθί 
μοι έν τών έργων σου.”

Καί αύτός ήρχιζεν άπαγγέλλων στίχους, 
σχοινοτενή ποιήματα. Έγώ έλάχιστα ένόουν, 
καί δμως προσεποιούμην δτι οί στίχοι μ’ ένδια- 
φέρουσιν, δτι προσέχω, καί ένίοτε έτόλμων νά 
έπιφέρω καί κρίσιν μου τινά ή νά κάμω παρα
τηρήσεις, αιτινες παραδόξως πως πάντοτε τώ 
έπροξένουν δυσθυμίαν.

Έν διαστήματι ενός δλου έτους, καθ’ δ νύκτα 
καί ήμέραν είργάσθη, άπετελέσθη ογκώδης τόμος 
ποιήσεων, δν ούδείς ήγόραζε.

"Βλέπεις;” τώ ειπον έγώ. ’Ήθελον νά τόν 
φέρω πρός μελέτας πρακτικωτέρας, σοβαρωτέρας. 
Αύτός δέ παρωργίσθη καί έμελαγχόλησε. Καί 
τούτο μ’ έκαμε πολύ δυστυχή.

Αί φίλαι μου μέ παρηγορούν "Μή άνησυ- 
χεις· τούτο προέρχεται άπό τήν δυσθυμίαν άν- 
θρώπου άέργου ... Έάν είχεν έργασίαν τινά, δέν 
θά ήτο ούτως.”

Εθεσα τούς φίλους μου πάντας είς ενέρ
γειαν, έτρεξα καί έγώ , δπως τφ εΰοωμεν έργα
σίαν τινά· έπεσκέφθην έπανειλημμένως τμημα- 
τάρχας, γενικούς γραμματείς - είσέδυσα καί μέχρι 
τοΰ γραφείου τοΰ υπουργού — έκίνησα ούρανόν 
καί γήν, χωρίς νά είπω τι προς τόν σύζυγόν 
μου· "Νά ίδωμεν, έλεγον κατ’ έμαυτήν, άν 
τώρα θά εύχαριστηθή.”

Τέλος καθ’ ήν ήμέραν έλαβον τόν διορισμόν 
του — μέγαν φάκελλον έκ τοΰ υπουργείου μέ 
πέντε σφραγίδας — μεταβαίνω είς τό σπουδα- 
στήριόν του καί θέτω τό έγγραφον πλήρης χαράς 
έπί τής τραπέζης του.

0 διορισμός ούτος ήτο δι’ ήμάς ή έξασφά- 
λισις τοΰ μέλλοντος· ήτο ή εύπορία, ή ψυχική 
άνάπαυσις, ήτο έν ένί λόγιο ή έκπλήρωσις τών 
πόθων μου . . .

Δύνασαι νά φαντασθής τί μοι είπεν; "Είναι 
πράγμα τούτο, τό όποιον ούδέποτε θά σοί συγ
χωρήσω, άνέκραξεν έν παραφορά, καί λαβών 
το υπουργικόν έγγραφον τό έσχισεν είς χίλια 
τεμάχια — καί έγερθείς άπήλθεν ώς παράφρων 
τοΰ δωματίου.

νΩ! αύτοί οί ποιηταί, αύτοί οί έξημμένοι 
καλλιτέχναι, πόσον στρεβλάς ιδέας έχουσι! Τί 

θά γείνω συμβιοΰσα μετά τοιούτου άνδρός; Είχον 
τήν διάθεσιν νά τώ παραστήσω τό άδικον · πρός 
τί δμως; μήπως θά μέ ένόει; Δέν είναι δυνα
τόν νά συνεννοηθώμεν ή γλώσσά μας δεν είναι 
ή αύτή.

Καί οΰτω ζώμεν ό είς πλησίον τοΰ άλλου 
έν άλάλφ άμοιοαία έπιτηρήσει. Έν τοΐς όφθαλ- 
μοΐς αύτοΰ άναγινώσκω μίσος κατ έμοΰ καί 
δμως αισθάνομαι τοσαύτην συμπάθειαν προς 
αύτόν . . . θλιβερόν, θλιβερώτατον!

(“Επεται συνέχεια.)

Ο ΑΕΤΟΣ.

άετός είναι τό μεγαλείτερον τών άρ- 
πακτικών όρνέων καί άνήκει είς τήν 
οικογένειαν τών ίεράκων. Ία χαρα

κτηριστικά τοΰ άετοΰ είναι- τό κρανίον είς τό 
άνω μέρος πεπιεσμένον, καί πτερωτόν οί ο
φθαλμοί μεγάλοι, κείμενοι ύπό έξεχούσας όφρεΐς· 
το ρόγχος ισχυρόν, κυρτόν πρός τό κάτω μέρος· 
τά πτερά τοΰ τραχήλου καί τής κεφαλής κατα- 
λήγοντα είς οξείας άκρας- είς τάς πτέρυγας το 
πρώτον πτερόν μικρόν, τό τέταρτον μακρόν οί 
δάκτυλοι τών ποδών γυμνοί- οί όνυχες δυνατοί- 
ό όπίσθιος τών ονύχων μεγαλείτερος τών άλλων.

Τά γνωστότερα είδη τών άετών είναι τά 
εξής· ό βασιλικός άετός, ευρισκόμενος έν 
ταϊς μεσημβριναΐς χώραις τής Ευρώπης · ό φαι- 
όχρους άετός, διαιτώμενος είς τάς Άλπεις, καί 
είς τάς όρεινάς χώρας τής κεντρώας Εύρώπης· 
ό θαλάσσιος άετός (άλιάετος), δστις συνήθως 
διαμένει είς τά παράλια καί πλησίον μεγάλων 
λιμνών καί ποταμών καί τρέφεται ιδίως δι ι
χθύων. Τόν χειμώνα οί άετοί ούτοι μένουσιν 
είς τήν ξηράν καί ζητοΰσιν άλλην τροφήν. Είς 
τό είδος τοΰτο άνήκει ό λευκός άετός, ού ή 
ούρά έχει λευκόχρουν χρωματισμόν, καί ό ί- 
χθυοφάγος άετός, δστις είναι μικρότερος, άλλά 
μεγάλην ποιεί θραΰσιν μεταξύ τών ιχθύων, διό 
καί δραστηρίως καταδιώκεται.

Οί άετοί ζώσι συνήθως κατά ζεύγη καί κτί- 
ζουσι φωλεόν άκομψον, έν ή άναπτύσσεται εν 
νεοσσόν ή τό πολύ δύο. Αί φωλεαί αύται 
κατασκευάζονται έπί άπροσίτων βράχων ή έπί 
υψηλών δένδρων. Περί τάς φωλεάς τών άετών 
κεΐνται έσπαρμένοι σωροί όστέων, περισσεύματα 
τής τροφής τών μικρών, οιτινες πολύ βραδέως 
άναπτύσσονται. 'Όταν δέ κατά πρώτον πετώσιν, 
έχουσι σχεδόν τό άνάστημα τών μεγάλων, δια- 
κρίνονται δέ μόνον έκ τού χρωματισμού. Ό 
θήλυς άετός είναι πάντοτε μεγαλείτερος τοΰ 
άρρενος, καί ή πτήσις αύτών είναι διαρκεστέρα, 
άλλ’ ούχί καί ταχυτέρα.

Ό άετός φονεύει τήν λείαν του διά τοΰ 
ισχυρού ράμφους του καί πρό πάντων διευθύνει 
τήν έπίθεσίν του κατά τής κεφαλής καί τών 
οφθαλμών τοΰ θύματος- μεθ’ δ τώ σχίζουσι τήν 
κοιλίαν καί άφαιροΰσι τά σπλάγχνα, τά όποια 
είναι ή προσφιλεστέρα αύτών τροφή. ’Αδια
κρίτως καταβιβρώσκεται ή λεία, άλλά τά πτερά, 
αί τρίχες καί τά μεγαλείτερα οστά έξεμοΰνται 
κατόπιν. Οί άετοί άγαπώσιν ιδίως το κρέας 
τής άλώπεκος καί μάλιστα δταν τοΰτο διατελή 
έν άποσυνθέσει· διό καί οί θηρευταί τών άετών 
τοΰτο κατά προτίμησιν τό δέλεαρ μεταχειρίζον
ται, δπως τούς συλλάβωσιν. Οί άετοί άπο- 
πέμπουσι δυσωδίαν, ούχί δμως τοσαύτην όποιαν 
οί ίέρακες. Έν Έλλάδι εΰρηται σχεδόν μόνον 
τό μικρότερον είδος τών θαλασσίων άετών, καί 
τοΰτο ούχί πολύ συχνά.

ΠΟΙΗΣΙΣ.

‘Τθ ΘΥΜΑΣΑΙ;

Ύπό Gustave Laffon.

’Ήμέθα μικροί άκόμα, 
τό θυμάσαι, Μαργαρώ; 
κι οί γονείς μας ένα βράδυ 
είχαν πάει σέ χορο.

*
Ήλθα στο ’δικό σου σπήτι 
μ’ άλλα σάν κ’ έμάς παιδιά, 
γιά νά ’πούμε παραμύθια 
νά περάση ή βραδειά.

*
Μέσα στήν τραπεζαρία 
άναψαν φωτιά καλή, 
κ’ έκαθήσαμ’ δλα χάμω 
σέ σμυρνηότικο χαλί.

*
Είχες τότε παραμάνα 
μιά άλλήθωρη γρηά, 
πού γελούσε νά τήν βλέπη 
κανείς κι’ άπό μακρυά.

#
Τόσα νόστιμα κι’ άστεΐα 
ή ΪΡΪ® Ρ·5’ S‘‘ZS ’πί> 
’ποΰ κατήντησ’ άπ’ τά γέλοια 
ή φωνή μας νά κοπή.

*
Ησαν δμως μουδιασμένα 
τά ποδάριά μας πολύ, 
γιατί είχαμε καθήσει 
σταυροπόδι στο χαλί.

"Ωστε καί τής παραμάνας 
τής έφάνηκε σωστό, 
νά κοπούν τά παραμύθια 
καί νά παίξωμε κρυφτό.

"Εβαλες, έσύ, τον νόμο, 
τό θυμοΰμαι καθαρά, 
τά παιδιά νά κρύβωντ’ δλα 
δύο, δύο ’σ τή σειρά.

Ή άράδα μας σάν ήλθε 
δέν έπρόφθαξα νά ’διώ, 
πώς σέ μιά ντουλάπα μέσα 
έβρεθήκαμε τά δυό.

Βαθύ έχυνε σκοτάδι 
ή ντουλάπα, Μαργαρώ, 
καί σά ’σφάλιξα τήν πόρτα 
έφοβήθηκες, θαρρώ.

Γιατί ήσουν σά ζαρκάδι, 
ποΰ τό τρέχουν κυνηγοί, 

κι’ άπ’ τό στόμα σου μιά λέξι 
δέν ’μπορούσε πειά νά βγή.

♦
Έμαζεύτικες κοντά μου, 
κ’ ένοιωθα ατά σκοτεινά 
τήν συχνήν άναπνοή σου 
’σάν τήν αύρα νά πέρνα.

Πώς μοΰ έτυχε δέν ξέρο> 
καί σ’ άγκάλιασα σφικτά, 
καί τά χείλη μου βρεθήκαν 
στά ’δικά σου κολλητά.

*
Όσο άργούσαν νά μάς εΰρουν, 
τόσο σοΰδιδα φιλιά, 
καί σά θησαυρό κρατούσα 
τά χρυσά σου τά μαλλιά.

Είς τά ξένα ’πήγα τότε 
νά σπουδάσω, Μαργαρώ, 
κι’ είς τό νοΰ μου σείχα πάντα, 
ό πτωχός, τόσον καιρό.

ϋ'
Ηλθα· ήσουν πανδρεμένη, 

κι’ είχες λησμονήσει πειά 
τής γρηάς τά παραμύθια, 
τής ντουλάπας τά φιλιά.

Έν Άοριανουπόλει κατά'Απρίλιον 1886.

ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ.

Εθνικός ύμνος λέγεται συνήθως ό ύμνος 
ό έκτελούμενος ύπό τής μουσικής ή άδόμενος 
είς τιμήν βασιλικών προσώπων ή έν έπισήμοις 
έθνικαϊς έορταΐς έπί τή μνήμη ιστορικού τίνος 
συμβάντος.

Έξ δλων τών έθνικών ΰμνων ή Μασσα- 
λιώτις, "ό έθνικός γαλλικός ΰμνος, είναι είς 
τών ζωηροτέρων καί ένθουσιαστικωτέρων- ό ήχος 
αύτοΰ, λέγει ό Άγγλος Κάρλαϊλ, άναρριπίζει τό 
αίμα είς τάς φλέβας, καί στρατοί ολόκληροι καί 
συνελεύσεις πολυπληθείς δύνανται νά τόν ψάλ- 
λωσιν μέ σπινθηροβολοΰντας καί δακρύοντας 
δφθαλμούς, μέ καρδίαν περιφρονοΰσαν τά χεί- 
ριστα δεινά καί αύτόν τόν θάνατον.” Τοσαύτην 
έπιρροήν έξασκεΐ ό ΰμνος ούτος έν Γαλλία, ώστε 
έπί πολύ καί μέχρι τοΰ έτους 1879 ή έκτέλε- 
σις αύτοΰ ήτο αύστηρώς άπηγορευμένη. Έν έτει 
1879 ό τότε υπουργός τών στρατιωτικών τής 
Γαλλίας δι’ έγκυκλίου έπέτρεψε τήν έκτέλεσιν 
αύτοΰ έν στρατιωτικαΐς παρατάξεσι καί έν έπι- 
σήμοις τελεταΐς.

Λέγεται δτι ό ΰμνος ούτος, καί οί λόγοι καί 
ή μουσική, έργάφη έν μια νυκτί δλως αύτοσχε- 
δίως. Ποιητής καί μουσουργός αύτοΰ ύπήρξεν 
ό Rouget de Lisle, άξιωματικός τοΰ μηχανικοΰ, 
δστις πριν γείνη άξιωματικός έπηγγέλλετο τόν 
μουσικοδιδάσκαλον. Ήτο γνωστός έν τώ στρατώ 
διά τήν ποιητικήν καί μουσικήν αύτοΰ ικανό
τητα καί συνεδέετο διά στενής φιλίας πρός τον 
δήμαρχον τοΰ Στρασβούργου, βαρώνον Δήτριχ· 
Εσπέραν τινά έαρινήν τοΰ έτους 1792 ό Rouget 
de Lisle έγευμάτιζεν έν τή οικία τοΰ δημάρχου, 
ούτινος ή τράπεζα ένεκα τών περιπετειών τοΰ 
πολέμου καί τών άλλεπαλλήλων οικονομικών 
καταστροφών του ήτο τόσον λιτή, ώστε τό γεΰμα 
δέν συνέκειτο ή έκ στρατιωτικού άρτου καί λε
πτών τινων τεμαχίων χοιρομεριού- Ό Δήτριχ 
μειδιών είπεν δτι άλλο τι δέν ήδύνατο νά πα- 
ραθέση είς τόν φίλον του, άλλ’ δτι έχει άκόμη 
έν τώ ύπογείφ τής οικίας μίαν φιάλην έκλεκτοΰ 
οίνου τοΰ 'Ρήνου, ήν εύχαρίστως θά έθυσίαζεν 
άν ό οίνος ούτος ήδύνατο νά έμπνευση τόν de 
Lisle είς σύνταξιν πατριωτικού τίνος ύμνου. Τή 
συναινέσει τών παρακαθημένων κυριών ή τελευ-



3 76 ΕΣΠΕΡΟΣ. 15/27 ’Απριλίου (886.

ΚΙΡΚΑΣΙΑ ΓΥΝΗ.

Ο ΑΕΤΟΣ.
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ταίά αΰτη φιάλη έθυσιάσθη. Εύθύς μετά τό 
γεύμα ό Rouget de Lisle, οιατελών έτι ύπό 
τήν έπιρροήν τοΰ γενναίου οίνου, άπεσύρθη εις 
τό δωμάτιον του καί συνέταξε τό ποίημα και 
τήν μουσικήν, τόν ύμνον δηλ., δστις άπεθανάτισε 
τό όνομά του. Τήν έπιοΰσαν έσπευσε πρός τόν 
φίλον του δήμαρχον, και έν τή οικία αύτοΰ 
έψαλε τό πρώτον τόν ύμνον, οστις μέγαν διή- 
γειρεν ενθουσιασμόν. Μετά τινας ημέρας έξετε- 
λέσθη ό ύμνος δημοσία έν Στρασβούργο), και 
τήν 25 ’Ιουνίου τοΰ αύτοΰ έτους έξετελέσδη έν 
τινι συμποσίιμ έν Μασσαλία μετά τοσαύτης έπι- 
τυχίας. ώστε αμέσως έτυπώθη εις χιλιάδας αντι
τύπων καί διενεμήδη εις τούς εις Παρισιού; 
μεταβαίνοντας στρατιώτας. Είσήλθον ούτοι εις 
τήν πρωτεύουσαν αδοντες τον ύμνον τούτον, δν 
ώνόμαζον τό "ασμα τών Μασσαλιωτών” (Le 
chant des Marseillais). Άπό τής ημέρας ταύ- 
της ό ύμνο; κατέστη δημοτικώτατος έν δλη τή 
Γαλλία. Κατόπιν διεμφισβητήθη τω Rouget de 
Lisle ή πατρότης τοΰ ύμνου τούτου, άλλ’ αί 
γενόμεναι έρευναι και ίστορικαί μαρτυρία·, απέ
δειξαν δτι αύτός, καί ούδείς άλλος, είναι ό ποιη
τή: και μουσουργός αύτοΰ.

Οί Γάλλοι έχουσι και ετερον έδνικόν ύμνον, 
μάλλον είπεΐν ναπολεόντειον, ού ό τίτλος είναι 
„Partant pour la Syrie“ (Άναχωροΰντες διά 
τήν Συρίαν). Τόν ύμνον τούτον έτόνισεν ή βασί
λισσα Όρτενσία, ή μήτηρ τοΰ αύτοκράτορος Να- 
πολέοντος 1”., άλλ’ ό ύμνος ούτος είναι πολύ 
ολιγώτερον δημοτικός έν Γαλλία, ούδέ έχει τήν 
αξίαν τοΰ πρώτου.

Ήπιώτερος καί συμφωνότερος πρός τά ειρη
νικότερα έν Άγγλίφ συμβάντα κατά τάς δύο 
τελευταίας εκατονταετηρίδας είναι ό έδνικός τής 
Αγγλίας ύμνος. Έχει ό ύμνος ούτος πολλά 
τά επιλήψιμα, ούχ ήττον έγένετο κοινή παρα
δεκτός. Περί τής καταγωγής τοΰ ύμνου τούτου 
πολλά εγράφησαν, διότι πολλοί είναι οί άμφι- 
σοητοΰντες τήν πατρότητα αύτοΰ. Άφ’ ενός μέν 
υπάρχει ή μαρτυρία δτι έν έτει 1794 άνήρ τις, 
Towsend καλούμενος, αναφέρει δτι ό πατήρ 
αύτοΰ έν έτει 1740 παρευρισκόμενος έν συμπό
σιό) δοδέντι έπί τή άλώσει τού Πορτοβέλλου 
ύπό τοΰ νανάρχου Βέρνωνος, ήκουσε τόν Ερρί
κον Carey άσαντα μεταξύ άλλων ασμάτων καί 
τό άσμα τούτο ώς ίδιαν αύτοΰ μουσικήν σύν- 
δεσιν. 1 οΰτο αναφέρει καί ό ιατρός "Αρριγκτων, 
δστις προσθέτει δτι ό Carey συνέταξε καί τό 
ποίημα καί τήν μουσικήν, ήν δμως έδωκε πρός 
διόρθωσιν εις τόν Χριστόφορον Σμίθ, βοηθόν τού 
διασήμου μουσικού Handel. Άφ’ ετέρου δέ 
άλλοι άναφέρουσιν δτι συνδέται τών μέν στίχων 
είναι Ben Johnson τις τής δέ μουσικής δ ιατρός 
John Bull. Λέγεται δτι ό ύμνος ούτος έξετε- 
λέσδη κατά πρώτον ένώπιον τοΰ βασιλέως Ιακώ
βου Α'. καί τοΰ πρίγκηπος τής Ούαλλίας έν τινι 
συμπόσια) δοδέντι πρός τιμήν αύτών ύπό τής 
συντεχνίας τών ραπτών.

Ή μουσική τοΰ άγγλικοΰ ύμνου έθεωρεΐτο 
ώς λίαν έπιτυχής ύπό τινων μεγαλειτέρων μου
σικών· ό Weber είσήγαγε τό μέλος αύτοΰ εις 
δύο ή τρεις μουσικάς συνδέσεις του, ό δέ έξο
χος Beethoven τό συνέταξε διά τό κλειδοκύμ
βαλο·? έν τή ώραία αύτοΰ "Συμφωνία τής μά
χης.” Άναφερόμενος, εις τούτο έγραφε πρός 
ένα φίλον του. '"θέλω νά δείξω εις τούς'Άγ
γλους, ποιον κειμήλιον έχουσιν έν τω έθνικφ 
αύτών υμνώ.” Έτι μεγαλειτέραν έπιρροήν έσχεν 
ό άγγλικος ύμνος έπί τοΰ μουσουργού Haydn, 
οστις έμπνευσδείς παρ’ αύτοΰ έν Αγγλία συνέ- 
ταξεν αμα έπανελθών εις Βιέννην τόν γνωστόν 
αυστριακόν ύμνον, τόν δημοτικότατον ύμνον, 
δστις κατά πρώτον έξετελέσδη έπί τή γεννήσει 
τοΰ κατόπιν αύτοκράτορος Φραγκίσκου τή 12 Φε

βρουάριου 1797. Ό ύμνος ούτος, δστις απο
πνέει βαδύ θρησκευτικόν αίσθημα, είναι το άρι- 
στούργημα τοΰ εύφυοΰς μουσουργού.

Ό ρωσσικος ύμνο: έτονίσδη ύπό τοΰ στρα
τηγού Αλεξίου Lwoff, έχει δέ καί ούτος βάσιν 
μάλλον εκκλησιαστικήν. Περί τής συνθέσεως 
αύτοΰ λέγει ό στρατηγό; Lwoff έν τοΐ; Άπο- 
μνημονεύσασιν αύτοΰ τά έξής· "’Εν έτει 1833 
συνώδευσα τόν αύτοκράτορα Νικόλαον εις Πρωσ- 
σίαν καί Αύστρίαν. Άφ’ ού έπανήλδομεν εις 
Έωσσίαν έμαθον παρά τοΰ κόμητο; Βέγκενδορφ, 
δτι ό ήγεμών ήμών λυπεΐται δτι καί ήμεΐς οί 
Ί’ώσσοι δέν έχομεν έδνικόν ύμνον, καί παρεκλή- 
δην να συνδέσω τοιοΰτον. Το έργον μοί έφάνη 
δύσκολον, διότι άναλογιζόμενος τήν μεγαλοπρέ
πειαν τοΰ άγγλικοΰ ύμνου, τήν ζωηρότητα τοΰ 
γαλλικού καί τήν βαδύνοιαν τοΰ αύστριακοΰ, 
κατενόουν δτι ήτο άνάγκη νά συνδέσω τι ισχυ
ρόν, μεγαλοπρεπές, συγκινητικόν καί έδνικόν, 
κατάλληλον νά έκτελεσθή καί έν Ναφ, καί παρά 
τας τάξεις τοΰ στρατού καί έν έθνικαΐς έορταΐς, 
καί έν τοΐς σχολείοις. 'Εσπέραν τινά, έπιστρέ- 
φων άργά ο'ίκαδε, συνέδεσα τήν μελωδίαν τοΰ 
ύμνου. Τήν έπιοΰσαν μετέβην παρά τφ Ίου- 
βόβσκη, δπως τόν παρακαλέσω νά γράψη τάς 
λέξεις· άλλ’ ό Ίουβόοσκης δέν ήτο μουσικός· 
μολοντούτο έγραψε τάς λέξεις όδηγούμενο; 
παρ έμοΰ. Ό αύτοκράτωρ μαδών δτι συνετάχδη 
ό ύμνος έζήτησε νά τόν άκούση, καί τήν 23 Νο
εμβρίου 1833 έξετελέσδη ό ύμνο; έπί παρουσία 
αύτοΰ έν τω άνακτορικω παρεκκλησίω. Τόσον 
πολύ ηύχαριστήδη ό ήγεμών, ώστε έζήτησε τήν 
έπανάληψιν αύτοΰ καί τέλος μοί είπε γαλλιστί· 
θαυμάσιος ύμνο;! Αμέσως διετάχθη ό ύπουρ- 
γός τών Στρατιωτικών νά είσάξη τόν ύμνον 
τούτον εις τόν στρατόν. Τό διάταγμα έξεδόθη 
τήν 4 Δεκεμβρίου 1833 καί ήδη τήν 11 τοΰ 
αύτοΰ μηνός έξετελέσδη ό ύμνος δημοσία κατά 
πρώτον έν Μόσχα.

Ό δανικός ύμνος έχει συνθέτην Γερμανόν 
τινα, Χάρτμαν καλούμενον, οστις άπέθανεν έν 
Κοπενάγη έν έτει 1791. Ή μουσική δέν έχει 
τί τό πρωτότυπον, μιμείται δέ υπέρ τό δέον τόν 
άγγλικόν ύμνον τον φέροντα τίτλον "Rule, Bri
tannia.”

Ό ήμέτερος έδνικός ύμνος ήτο έπί τής βα
σιλείας τοΰ Οθωνος άπομίμησις τοΰ ’Αγγλι
κού καί ώς έκ τούτου είχε τι τό ξενικόν · 
κατόπιν δμως ηύτυχήσαμεν και ήμεΐς ν’ άπο- 
κτήσωμεν ύμνον καθ’ δλα έδνικόν, καί τάς λέξεις 
καί τήν μουσικήν. "Έχει δέ ό έδνικός ήμών 
ύμνος δλα τά προσόντα νά ήναι λίαν άγαπητός 
και παραγωγός μεγάλου ένδουσιασμοΰ, διότι καί 
οί στίχοι "Σέ γνωρίζω άπό τήν κόψι” κτλ. τοΰ 
δημοφιλούς ποιητοΰ Σολωμοΰ είναι έκφραστικώ- 
τατοι, καί ή μουσική, έργον "Ελληνος μουσουρ
γού, τοΰ Κερκυραίου Μαντζάρου, είναι τά μά
λιστα ζωηρά. Διά τόν λόγον τούτον ό έδνικός 
ήμών ύμνος είναι δημοτικώτατος ού μόνον έν 
Ελλάδι άλλά καί απανταχού, δπου πάλλει Ελ

ληνική καρδία.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΚΑΑΑΒΡΟΥ.
Διήγημα Βίκτωρ ος Κατουάλδη.

Μετάφρασις Δ. I. Καραγιαννάκη.

(Συνέχεια.)

κόρη ούτως έτελείωσε τήν διήγησίν της. 
Δέν μοί ήτο πλέον δύσκολον νά έννοήσω 
τήν αιτίαν, δΓ ήν ό πατήρ Ιωάννης οέν 

εΐχεν ύποφέρει τήν δψιν τής Παναγίας, ήν άπει- 
κόνισα μέ τά χαρακτηριστικά τής νεάνιδος, ήτις 
τοσοΰτον ώμοιαζε πρό; τήν ύπ’ αύτοΰ άγαπη- 
δεϊσαν γυναίκα.

Έπί τέλους μετά παρέλευσιν χρόνου τινό; 
είδομεν είσερχόμενον εις τό μαγειρεΐον τόν χω
ρικόν, τόν όποιον άπεστείλαμεν τό πρωί εις 
Ί’ήγιον, δπως κομίση στρατιωτικήν βοήθειαν καί 
συνοδείαν. Άφ’ ού οί έλθόντες άνεπαύθησαν 
ολίγον άνεχώρησα μεν μετ’ αύτών, εγώ μέν πεζή, 
ή δέ δεσποινίς έφιππος καί διηυδύνβημεν πρός 
τήν πόλιν, έν ή άφιχθέντες έχωρίσθημεν. Ή 
κόρη άπεσύρδη εις τήν οικίαν συγγενούς της 
τινός, ΐνα διά αύτοΰ εύρη άμαξαν καί άπέλδη 
εις Νεάπολιν. ’Εγώ τούναντίον σταθμίσας τάς 
περιστάσεις δλας, έν αίς διετέλουν, άπεφάσισα 
νά έπιστρέψω εις τήν οίκογένειάν μου.

Ήτο τότε φρούραρχος έν 'Ρηγίω εις έξάδελ- 
φός μου, δστις δ'ις ήδη πρό δύο έτών είχεν 
ελθει πρός έπίσκεψίν μου εις τό μοναστήριον καί 
δστις έφαίνετο οίκτείρας τήν κατάστασίν μου. 
Μετέβην παρ’ αύτφ καί τω διηγήδην τά συμ
βάντα μου. Μέ έδέχθη εύμενώς καί μέ ήκρο- 
άσθη μέχρι τέλους. Άφ’ ού έτελείωσα μοί είπε 
μέ ύφος ξηρόν καί στρατιωτικόν

— Δέν δύναμαι νά κάμω τίποτε διά σέ, 
διότι γνωρίζω κάλλιστα τον χαρακτήρα τοΰ πα- 
τρός σου καί ήξεύρω δτι παν διάβημα θά ήτο 
μάταιον· έπίστρεψε ούχ ήττον παρ’ αύτω, προ- 
σπάθησον παν τό δυνατόν, καί αν κατ’ ούδένα
τρόπον δέν έπιτύχης νά τόν πείσης νά σέ κρα- 
τήση πλησίον του, άπελθε τότε εις Νεάπολιν 
καί παρουσιάσθητι εις τόν μαρκήσιον Φιλαγγιέ- 
ρην, δστις είναι άριστος φίλος μου · θά σοί δώσω 
έπιστολήν πρός αύτόν, καί ούτος θέλει φροντίσει 
περί σοΰ.

Έγευμάτισα παρά τω έξαδέλφω μου, καί 
είτα άνεχώρησα διά Νεάπολιν. Καί άνευ τών 
λόγων τοΰ έξαδέλφου μου ήξευρον έκ πείρας, 
δτι παρά τοΰ πατρός μου δέν είχον πολλά νά 
έλπίσω έχολακευόμην δμως, δτι ήθελε τέλος φανή 
έπιεικέστερος μετά τόσων έτών άπουσίαν καί 
ήθελε συναινέσει νά άκολουθήσω όδόν διάφορον 
έκείνης, πρός ήν τοσαύτην ήσθανόμην άπέχθειαν.

Πριν άναχωρήσω ήθέλησα ν’ άποχαιρετίσω 
καί τήν Αγγελικήν καί μετέβην παρ’ αύτή. 
Ήμην πολύ συγκεκινημένος ένώπιον αύτής, άλλά 
φυσικώς ή φρόνησις καί τό ένδυμά μου άπήτουν 
νά ύποκριθώ δ,τι ήσθανόμην έκείνην τήν στιγμήν.

** s

Ό έξάδελφός μου δέν ήπατήθη. Ό πατήρ 
μου ού μόνον λυπηράν έδειξεν έκπληξιν έπί τή 
άφίξει μου, άλλά καί μέ διέταξε νά έπιστρέψω 
το ταχύτερον εις τήν μονήν. Βλέπων άνωφελή 
πάσαν παράκλησίν μου, τόν παρεκάλεσα νά μοι 
έπιτρέψη νά μείνω δλίγας τούλάχιστον ημέρας 
παρ’ αύτω. Συνήνεσεν εις τήν α’ίτησίν μου ταύ
την, είδοποιήσα; με δμως δτι έν τοσούτω 6ά 
έγνωστοποίει εις τον ήγούμενον τήν προσεχή εις 
τό μοναστήριον έπάνοδόν μου.

Άπεφάσισα νά έγκαταλείψω ήμέραν τινά 
τόν πατρικόν μου οίκον καί ν’ άποσυρθώ πλη
σίον τή; Νεαπόλεω; μεταχειριζόμενος προς τόν 

σκοπόν τούτον τά ολίγα χρήματα, τά όποια ελα
βον παρά τοΰ έξαδέλφου. Δέν είχον πλέον κα
νένα έν τω κόσμω νά μέ άγαπα. Ολίγα; ημέ
ρας κατόπιν άφαιρέσας τόν μανδύαν μου έφυγον 
κρυφίως τής πατρικής οικίας έν καιρω νυκτό; 
καί κατέφυγον εν τινι πλοίω, έτοίμω ν’ άπο- 
πλεύση εις Νεάπολιν. Ί ήν εσπέραν τής επιου- 
σης, έν ω έν τω ούρανω έλαμπεν ή σελήνη καί 
μακρόθεν έφαίνετο ό Βεζούβιος είσηρχόμην εις 
τόν μεγαλοπρεπή κόλπον, τον φέροντα τό όνομα 
τής ώραίοτέρα: τών Ιταλικών πόλεων. Η μην 
συγκεκινημένος· δέν είχον ίδει άκόμη σκηνήν 
όμοίαν έκείνης.

Άπό καιρού εις καιρόν συνηντώμεν άλιευτι- 
κόν τι πλοιάριον, άπό τοΰ όποιου γλυκύ έςήρ- 
χετο ασμα ύπό τοΰ τρυφερού ήχου τού μανδο- 
λίνου συνοδευόμενον. Ή νύξ έκεινη, δροσιζο- 
μένη ύπό τοΰ λεπτού τής εσπέρας άέρος μοί 
έπλήρου τήν ψυχήν γλυκέων καί εύγενών αισθη
μάτων.

Δέν υπάρχει, νομίζω, ύπό τό στερέωμα πό
λις, ένθα ή ψυχή νά αίσδάνηται τάς ήδείας τής 
ζωής εντυπώσεις, ώς έν Νεαπόλει! Ναι! δταν 
ό αλιεύς κωπηλατών έν τφ κόλπω έκείνω τφ 
άμιμήτφ καί μεγαλόπρεπε! ρίπτη τό βλέμμα 
έπί τής πόλεώς του, καί θαυμάζη, πώς περικυ- 
κλουμένη ύπό τών πέρις υψωμάτων της ένοΰται 
έν ήδυπαθεΐ σιγή μέ τόν ούρανόν καί τήν θά
λασσαν, τω φαίνεται δτι έν τή γαληνιαία τής 
νυκτός ήσυχία, εις τήν άστατον τών άστέρων 
λάμψιν καί εις τό παίγνιον τών ιχθύων έν τω 
άφρω τής θαλάσσης, ούδέν άλλο τφ έλλείπει ή 
τά στίγματα εύθύμου άσματος, καί τότε ό αλιεύς 
αδει τόν μύθον άρχαίου τινός έρωτος, καί ό 
φλοίσβος τής θαλάσσης φαίνεται καί εκείνος 
ένούμενος πρός ‘τήν ήδέως έκχεομένην πέριξ 
αρμονίαν!

Είνε άδύνατον νά περιγράψω τήν πρώτην 
έντύπωσιν, ήν μοι ένεποίησεν ή Νεάπολις. 'Π 
οδός Τολέδου μέ τό ζωηρόν αύτής πλήθος, ή 
λεωφόρος τοΰ όρους Όλιβέττου μέ τήν ώραίαν 
αύτής κρήνην καί τό άγαλμα Καρόλου τοΰ Β'. 
ή πλατεία τής ’Αγοράς, ένθα έκαρατομήθη ό 
άτυχή; Κορραδΐνο;· τό βασιλικόν άνάκτορον 
Capo di Monte· τό θέατρον τοΰ Άγιου Καρό
λου· ό ναός τοΰ Άγ. Γεννάρου, δν ό Νικόλαος 
Πισάνης άνήγειρε τφ 1299, ή Ακαδημία καί 
τόσα άλλα άξιομνημόνευτα οικοδομήματα — 
πάντα ήγειραν τόν θαυμασμόν τής νεανικής μου 
ψυχής· δθεν έσκέφθην δτι έν τω κόσμο) δέν 
ύπήρχε τόπος, ένθα θά ήδύνατο νά ζή τις τόσον 
εύτυχής, ώς έν Νεαπόλει.

Τήν έπιοΰσαν έπεσκέφθην τον μαρκήσιον 
Φιλαγγέρην, πρός δν ένεχείρισα τήν έπιστολήν 
τοΰ έξαδέλφου μου. Μέ έδέχθη λίαν εύμενώς 
καί ύπεσχέθη νά μέ βοηθήση. — "θά κάμητε 
τήν εικόνα μου, είπε, καί έν τοσοότιυ θά κατοι- 
κήτε έν τή οικία μου· θά σάς έτοιμασθή αύριον 
κατάλληλον δωμάτιον. Έν τφκήπφ μου ύπάρχει 
οίκίσκος άκατοίκητος· έκεΐ θά έχετε δωμάτιον 
καλώς φωτιζόμενον καί κατάλληλον διά τήν 
έργασίαν σας.” Καλέσας είτα τόν γραμματέα 
του τω έδωκε τάς δεούσας διαταγάς· ώθησε δέ 
καί τήν γενναιοδωρίαν του παραχωρήσας μοι καί 
σκευοθήκην πλήρη ένδυμάτων καί δώσας μοι 
έπί τής τιμής τής εΐκόνος καί προκαταβολήν. 
Ή τιμή, ήν αύτός ωρισεν, ήτο πολύ άνωτέρα 
τής άξίας τοΰ έργου μου.

Ό μαρκήσιος Φιλαγγέρης ήτο άνθρωπος τοΰ 
κόσμου, άληθής εύπατρίδης. ’Εραστής περι- 
παθέστατος τών ώραίων τεχνών, είχε συλλογήν 
άρχαίων εικόνων καί άγαλμάτων, δυσεύρετο? έν 
Νεαπόλει, ίσως δέ καί έν 'Ρώμη. Είχε περιη- 
γηθή σχεδόν δλην τήν Εύρώπην, καί έν Παρι- 
σίοις, ένθα διήλθε τόν τελευταΐον χειμώνα, ήτο 

εύπρόσδεκτος έν τή Αύλή ού μόνον ώς εις τών 
έγκριτωτέρων Ιταλών άριστοκρατών, άλλά και 
ώ; άνήρ εύφυής. Ήτο ύψηλός τό άνάστημα, 
είχε προσωπον εύχάριστον καί έφαίνετο δτι διε- 
τηρεΐτο καλώς έν τή άμφιβόλφ έκεινη ηλικία, 
έν ή ό άνθρωπος δέν είνε πλέον νέος, άλλά δέν 
δύναται άκόμη νά δνομασθή γέρων.

Ή είκών μετά ένδς περίπου μηνός έργασίαν 
έτελείωσεν έπιτυχοΰσα, καί ό μαρκήσιος τοσον 
πολύ ηύχαριστήθη, ώστε ήμέραν τινά έκάλεσεν 
εις γεύμα διαφόρους φίλους του, οί; έπέδειξε 
τό εργον μου. Π άντε; μέ έπήνεσαν καί εις τών 
προσκεκλημένων, ό πρίγκηψ Γ’ουϊσκάρδος ***, 
μέ παρεκάλεσεν αμέσως νά κάμω καί τήν ίδι- 
κήν του εικόνα. Ή είκών αυτή τόσον πολύ 
έπέτυχεν, ώστε ό πρίγκηψ μέ προσεκάλεσε, τή 
άδεια τοΰ φιλοξενούντο; με μαρκησίου, εις επαυ- 
λίν του πλησίον τή; πόλεως, ένθα τότε διέμενε.

— θά κάμετε καί τήν εικόνα τής άνεψιας 
μου, είπε, καί δέν άμφιβάλλω δτι καί αύτη θά 
έπιτύχη. ώς έπέτυχον καί αί δύο άλλαι.

** %

"Οτε άπεσύρθην μέ τόν πρίγκηπα εις τήν 
έπαυλίν του, ή ήμέρα ήν ώραιοτάτη· ό ούρανός 
ήτο διαυγέστατος καί ή άτμόσφαιρα τοσούτιρ 
ήρεμος, ώστε έπί τών δένδρων ούδ' εν φυλλον 
έσείετο· ή ένώπιόν μου έκτυλισσομένη σκηνή 
ήτο λίαν γοητευτική. Μόλις ήρχισα νά δια
κρίνω τούς λευκού; τοίχους τής έπαύλεως· ύπό 
τούς πόδα; μου τερπνή κοιλάς, διασχιζόμενη 
έλικοειδώ; ύπό ρυακίου, έπί τών ύδάτων τοΰ 
όποιου αί τελευταίοι τοΰ ήλιου άκτΐνες, δύου- 
σαι, άνέπτυσσον πυριλαμπεΐ; σπινθήρας- άπέ- 
ναντι οί γελώντες βράχοι, οΐτινες κατερχόμενοι 
βραδέως μικρόν κατά μικρόν έχάνοντο εις τήν 
πεδιάδα· καί έπί τοΰ ύψηλοτέρου λόφου άρ- 
χαΐο; πύργος, κεκαλυμμένο; ύπό κισσού καί 
μόσχου· όπισθεν έμοΰ τό άπειρον τής θαλασσής 
κάτοπτρου καί δλη έκεινη ή νεφέλη χρυσών 
άναθυμιάσεων, αίτινες φαίνονται ώσεί παίζουσαι 
έν τω αίθέρι εις τήν λάμψιν τής δύσεως.

"Οτε έφθάσαμεν εις τήν έπαυλιν έπαρου- 
σιάσθην εύθύς εις τήν πριγκήπισσαν καί τήν 
ανεψιάν της. Ό Δον Λουδοβίκος, ό υίος τοΰ 
πρίγκηπος, ήτο άπών τήν ήμέραν έκείνην, ώστε 
τόν έγνώρισα μόλις τήν έπιοΰσαν.

Άλλ’ όποια ύπήρξεν ή έκπληζίς μου, οτε έν 
τή άνεψια τοΰ πρίγκηπος άνεγνώρισα τήν κό- 
μησσαν Αγγελικήν! Ώχρίασα, ήθέλησα νά ψελ
λίσω λέξιν τινά, άλλά δέν κατώρθωσα ή νά 
προσκλίνω μετ’ άνησυχίας καί χωρίς να ειπω τι. 
Καί ή Αγγελική έφαίνετο ούκ δλίγον έκπλα- 
γεΐσα, προσηνέχθη δέ πρός έμέ μετά πολλής 
εύγενείας· είπεν δτι μέ έγνώριζεν ήδη καί 
μ’ έπαρουσίασεν εις τόν πρίγκηπα ώς τόν άν
θρωπον έκεΐνον, μεθ’ ού είχε κατορθώσει να 
δραπ.-τεύση άπό τοΰ πύργου τής ' Ροκκαβρούνης. 
Κατά τό γεύμα μοί άπετείνοντο πολλαί έρω- 
τήσεις· οί οίκοδεσπόται ήθελον να μάθωσι πώς 
περιέπεσα εις χεΐρας τών ληστών, όποιαν έντύ- 
πωσιν μοί είχε κάμει ό Φρά Διάβολος, όποιας 
ύποδοχή; έτυχον παρά τοΰ πατρός μου κττ. 
Γηραιά τις τοΰ πρίγκηπος θεία, ήτις έν νεαρα 
ήλικία είχεν είσέλθει εις τό μοναστήριον, δπερ 
καί έγχατέλιπε κατόπιν τή παρεμβάσει ήγεμο- 
νίδος τινός, συμπαραλαβούσης αύτήν εις τήν 
Αύλήν, μοί έδείκνυε μεγάλην συμπάθειαν καί 
μετ’ άποστροφής έξεφράζετο περί τοΰ έπικρα- 
τοΰντος έθίμου. κοινού εις τούς εύγενεΐς οίκους, 
νά θυσιάζωνται ούτως οί δευτερότοκοι. Ό πρίγ
κηψ συνεφώνει μετ’ αύτής, καί ήτο φυσικόν 
τούτο, άφοΰ είχεν ένα μόνον υιόν· έάν είχε 
περισσοτέρους, έσκέπτετο βεβαίως άλλως.

Ή Αγγελική έφαίνετο ώραίοτέρα τότε ή 
δπως τήν είχον ιδει τό πρώτον · ένδεδυμένη 
ώραίαν κυανήν μεταξωτήν έσθήτα, περιερραμ- 
μένην κροσσοΐς τής Φλάνδρας, ήτο πράγματι 
είκών ζωηρά τοΰ έαρο: τοΰ βίου. Τό νά εύ- 
ρεθώ έκ νέου καί τόσον άπροσδοκήτως πλησίον 
της, ήναψε πάλιν καί έτι πλέον τήν καρδίαν 
μου · έφ’ δσον τήν έθεώρουν, έπί τοσοΰτον ήσθα
νόμην μεγαλείτερον τόν πρός αύτήν έρωτα.

Ήμέραν τινά τέλος, μετά άγώνα ού σμικρόν, 
ελαβον τήν γραφίδα καί ήρχισα νά τή γράφω 
επιστολήν. Δέν μοι εμενεν είμή τό μέσον τούτο 
νά τή φανερώσω τά αίσθήματά μου, διότι ούδέ- 
ποτε μοί έδίδετο ή εύκαιρία νά τήν ομιλήσω 
κατά μόνα;. Ήτο άνάγκη, τή έγραφον, νά κα
ταφύγω εις τήν γραφίδα, διότι τά δειλά μου 
χείλη δέν θά έτόλμων ποτέ νά όμιλήσωσιν. 
Έφερόμην άφρόνως· ή τόλμη μου μάλιστα 
ήπτατο καί άλλου ζητήματος. Άνεγνώριζον τό 
σφάλμα μου καί έζήτουν συγγνώμην έκ τών 
προτέρων, φανερών αύτή πάλιν τήν έπιφάνειαν 
τής οικογένεια; μου καί τόν έρωτά μου· τήν 
ίκέτευον τέλος νά μέ άξιώση εύνοϊκοΰ βλέμ
ματος.

Διά πολλών παρακλήσεων έπεισα γραΐάν 
τινα θαλαμηπόλον νά θέση τήν έπιστολήν έκείνην 
έπί τοΰ προσκεφαλαίου τής κομήσσης, ΐνα τήν 
εύρη δτε κατεκλίνετο. Αγνοώ ποιαν έντύπωσιν 
τή ένεποίησαν αί γραμμαί μου έκεΐναι, αί γρα- 
φεΐσαι έν ώρα ενθουσιασμού· δ,τι δμως δύναμαι 
νά εΐπω είναι, δτι τήν έπιοΰσαν τήν ευρον πολύ 
ώχράν. Γί ώφειλε νά πράξη; Ποιον μέρος νά 
λάβη; Ό νοΰς της καί ή καρδία της διετέλουν 
έν άγρια πάλη, άλλ’ ή νίκη δέν ήτο άμφίβολος, 
καί ούτως ένίκησεν ή γλυκεία έκεινη τοΰ έρωτος 
έπιθυμία, ήτις ίσως κρυφίως τή έλεγεν δτι είναι 
άνάξιον ψυχή: εύγενοΰς τό άγνωμονεΐν πρός 
έκεΐνον, δστις άγαπα· "Amor, che a nullo 
amato amar perdona”. Καί τό ώραιότερον άν
θος τής Ιταλίας ήνυίγετο τότε ύπό τής φλο
γέράς αύρα; τής έρώσης ψυχής μου καί συνε- 
κύκει τήν ήδεΐαν αύτοΰ εύωδίαν μέ τήν έπίσης 
καθαράν, ήν άπέπνεεν ή καρδία μου.

Άλλά τοΰτο δέν μοί ήρκει · ήσθανόμην 
άνάγκην νά ομιλήσω, ν άκούσω άπό τών ίδιων 
της χειλέων τήν λέξιν έρως. Τή έγραψα δευ- 
τέραν έπιστολήν καί τήν παρεκάλουν νά προ- 
σπαθήση νά όμιλήσωμεν μέ τούς συγγενείς της, 
δταν θά ήμεθα εις τόν κήπον.

Μετά τίνος άνησυχίας, μετά ποιου άλγους 
δέν περιέμενον τήν στιγμήν έκείνην, καί πόσον 
δέν ήσθανόμην έμαυτόν τεταραγμένον, δτε, έπί 
τέλους, περιπατώ·? μετ’ αύτής έν τφ περιβόλω 
τής έπαύλεως, ήδονήθην νά εύρεθώ μόνος μετ’ αύ
τής εις στενωπόν άπόκεντρον, προστατευόμενος 
κατά τών ξένων βλεμμάτων ύπό πυκνού θάμνου 
δάφνης. "Οσοι ήγάπησαν δύνανται νά έννοήσωσι 
τήν ταραχήν μου.

— Αγγελική, τή είπον, δτε έμείναμεν μόνοι· 
μέ άγαπας άληθώς; θέλεις νά γείνης σύζυγός 
μου;

— Καί άμφιβάλλεις: άπεκρίθη έκεινη, τεί- 
νουσά μοι τήν χεΐρα.

— Δέν άμφιβάλλω .. . άλλά θά μ’ άγαπας 
πάντοτε;

— Μέχρι τοΰ τάφου!
'Επί τοΰ άρχαίου πύργου, κεκαλυμμένου ύπό 

πυκνού κισσού, μικρός πυργίτης ήδε τό μελω
δικόν πλήν θλιβερόν αύτοΰ ασμα. —

Μετά δεκαπέντε ήμέρας πεοατώσας τήν εικόνα 
άνεχώρησα έκ τής έπαύλεως βέβαιο; ών δτι 
ήγαπώμην ύπό καρδία; άγνής καί εύγενοΰς καί 
φέρων μετ’ έμοΰ τήν μικράν έπιστολήν, δι’ ής 
μοί είχεν άπαντήσει εις τήν πρώτην έρωτικήν 
μου διαδήλωσιν. Ή έπιστολή έκεινη μέ συνώ-
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δευο3 και είς τδ έν 'Ρώμη ταξείδιον μου, δπερ 
έπεχείρησα τήν ακόλουθον εβδομάδα μέ τον 
μαρκήσιον Φιλαγγέρην, δστις προύτίθετο ν’ άγο- 
ράση έκεΐ αντικείμενα τής τέχνης, καί οστις 
συγχρόνως έπιθύμει νά μοι δείξη τήν αίωνίαν 
Πόλιν, ένθα θά είχον τήν ευκαιρίαν νά θαυμάσω 
τά αριστουργήματα τού Ραφαήλ καί τού Μιχαήλ 
’Αγγέλου.

** *

Ό Φρά Διάβολος ή Μιχαήλ Πέττης, δια
βόητος κατά τους χρόνους έκείνους έν Ιταλία, 
εΐχε γεννηθή έν έτει 1760. Κατ’ άρχάς μονα
χός ύπδ τδ όνομα Φρά ’Άγγελος καί είτα λη
στής, είχεν αρχίσει τδ επάγγελμά του τεθείς έπί 
κεφαλής συμμορίας ληστών είς τά πέριξ τής 
"Ιρτης καί εΐχε καταδικασθή ερήμην εις θάνα
τον. ’Έκτοτε ούδέν πρδς ούδένα νόμον οεικνύων 
σέβας έξέτεινε τά έργα του καθ’ άπαν τδ βασί- 
λειον, ώστε πάντες έτρεμον καί εις μονον το 
όνομά του. Ένομίζετο ώς έν σχέσει διατελών 
μετά τού διαβοήτου ΙΙέτρου Καλαβρού, τού φο
βερού ληστού, δστις έσυνείθιζε νά ύπογράφηται 
"αύτοκράτωρ τών δρέων καί βασιλεύς τών δα
σών”, καί δστις βραδύτερον, ιδίως έν έτει 1812 
παρέσχε τοσαύτα πράγματα είς τδν γαλλικόν 
στρατόν. Είναι δμω; πλέον ή βέβαιον δτι καί 
αν διετέλει είς σχέσιν μετά τού φρικώδους εκεί
νου κακούργου, ούδέποτε διά τούτο έγκατελιπε 
τήν άνεξαρτησίαν του- άπόδειξις είναι αί δια
πραγματεύσεις του μετά τή; βουρβωνικής δυνα
στείας κατά τήν άφιξιν τών δημοκρατικών 1 άλ
λων, διαπραγματεύσεις, δι’ ών έτυχε συγγνώμης, 
δεκτός μάλιστα γενόμενος ώς καλός σύμμαχος 
καί λαβών τδν βαθμόν ταγματάρχου έν τω βασι- 
λικφ στρατφ.

( Επεται συνέχεια.)

ΕΙΣ ΠΕΡΣΕΠΟΑΙΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΗΣ.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ! ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

ύπό Δ. Ί.

Μετά εικόνων, δρα σελ. 881.)

Ό ύπνος είναι μέγας παρήγορος τοΰ άν
θρώπου· άναπαύει ού μόνον τδ σώμα άλλά καί 
τδν νοΰν, και άνανεοΐ τάς δυνάμεις. Τοΰτο 
ήσθάνθημεν καί ημείς δτε ήγέρθημεν τήν έπι
οΰσαν. Έν φ τήν προηγουμένην εσπέραν είμεθα 
είς άκρον κεκμηκότες καί σχεδδν μετενοήσαμεν 
διά τήν άπόφασιν μα; νά διαμείνωμεν έν Περ- 
σεπόλει ώρας τινάς άκόμη, τήν πρωίαν άφοΰ 
έπίομεν τδν καφέν ήσθανόμεθα μίαν εύχάριστον 
άνάπαυσιν καί διάθεσιν- ό ήλιο; έλαμπε φαι
δρός, ό άήρ ήτο δροσερός, καί τά πάντα έφαί
νοντο ήμΐν ρόδινα. Έν ένί λόγω είχομεν άνα- 
γεννηθή.

Εύθυμοι καί γελώντες μετέβημεν είς έπί- 
σκεψιν τών μνημείων τής αρχαιότητας, τά όποια 
ελλείψει χρόνου δέν είχομεν ίδει τήν προτε
ραίαν. Ή ΓΙερσέπολις είναι ολόκληρον μου
σείου άρχαιολογικόν· απανταχού κίονες όρθοί 
καί κατακείμενοι έπί τοΰ έδάφους· τμήματα 
άναγλύφων ένθεν κάκεΐθεν· τείχη ήρειπωμένα, 
δεικνύοντα δτι έν προγενεστέρφ εποχή έστήριζον 

οικοδομάς μεγαλοπρεπείς· έν γένει δέ άνά παν 
βήμα ίχνη ένδοξων χρόνων, πρδ πολλοΰ παρελ
θόντων. Έπί ώρας ολοκλήρους ιστάμεθα έκεΐ 
παρατηροΰντες καί θαυμάζοντες, βεβυθισμένοι 
είς σκέψεις. Έκεΐ ένόησα καί έγώ καί ό’Αρι
στείδης, πώς δύναται ό άνθρωπος νά αίσθάνηται 
κλίσιν πρδς τήν άρχαιολογίαν, ήτις άποκαλύπτει 
ήμΐν τά μυστήρια τού παρελθόντος. Είχομεν 
ένώπιον ήμών ώσεί ζώσαν ιστορίαν, καί δλα 
έκεΐνα τά πρόσωπα, περί ών τοσάκις άνεγνώ- 
σαμεν, διέβαινον ένώπιον τής φαντασίας ήμών 
ώς σκιαί τοΰ παρελθόντος, διηγούμενοι ήμΐν τά 
άρχαΐα συμβάντα. Έκεΐ ένοήσαμεν τάς φιλό
δοξους όρμάς τών ισχυρών ήγεμόνων τής Περ
σίας, οιτινες μή άρκούμενοι είς όσα κατεΐχον 
ήδη, έζήτουν στάδιον εύρύτερον ένεργείας, καί 
ρίψαντες βλέμμα έπιθυμίας πρδς τήν Ελλάδα, 
τήν χώραν τοΰ πολιτισμού, ώνειρεύοντο εύκολον 
τήν κατάκτησιν αύτής, μή ύπολογίζοντες οτι ή 
χώρα έκείνη ή άνεπτυγμένη περιείχε καί άν- 
δρας υψηλών φρονημάτων, άνδοας ετοίμους ν’ ά- 
ποκρούσωσι τοιαύτην βάρβαρον καί βάναυσον έπι- 
δρομήν. Δέν ένόουν οϊ βίαιοι έκεΐνοι μονάρχαι 
δτι ό νοΰς έξουσιάζει τήν δλην, δτι πολλάκις 
δέν άρκεΐ ή ισχύς δπως καταοάλλη τδ εύγενές 
καί ύψηλδν φρόνημα. " Νά μαστιγωθή ή θά
λασσα!” είπεν ό Ξέρξης έν τή άπερισκέπτω 
αύτοΰ μανία. Μήπως ή μαστίγωσις τής θα
λάσσης τδν έμπόδισεν άπδ τού νά πάθη τήν 
ήτταν τοΰ Μαραθώνας ή τής Σαλαμΐνος; Μή
πως διά τοΰ πλήθους τών οπλιτών του, οιτινες 
ώς κτήνη άλογα έπροχώρουν, κατώρθωσε νά 
δαμάση τήν μικράν Ελλάδα; 'Ηττημένος, κα- 
τησχυμένος ήναγκάσθη ν’ άπέλθη, άναγνωρίσας 
ένδομύχως τήν ύπεροχήν τού πνεύματος.

Τοιαΰτα διαλογιζόμενοι έκαθήμεθα ύπδ τούς 
έρήμους κίονας τή; άρχαίας περσικής πόλεως, 
έν ω εί; μικράν άφ’ ήμών άπόστασιν άνεπαύοντο 
οί οδηγοί μας.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν εΐδομεν έρχόμενον 
πρδς ήμάς άνδρα, άλλοκότως ένδεδυμένον, δστις 
άφοΰ άντήλλαςεν δλίγας λέξεις πρός τούς όδη- 
γούς ήμών, διηυθύνθη πρός ήμάς έν σχάσει τα
πεινή καί ώ; έπαίτης.

— Τί νά ήναι αύτός ό άνθρωπος; είπον πρός 
τδν ’Αριστείδην. Κακοποιός βεβαίως δέν θά 
ήναι, διότι είναι μόνος καί καλώς γνωρίζει δτι 
δέν δύναται "νά τά βάλη” μέ ήμάς.

— Έκ τοΰ ενδύματος του, είπεν ό ’Αρι
στείδης, φαίνεται ή έπαίτης ή δερβίσης τις, 
δπερ τδ αύτό. θά τφ δώσωμεν δλίγα λεπτά 
καί θά τδν άναγκάσωμεν νά μάς διασκεδάση. 
Αυτοί οί δερβΐσαι γνωρίζουν πολλά άνέκδοτα 
καί παραμύθια, θά τδν παρακαλέσωμεν νά μάς 
οιηγηθή τι. Συνήθως οί τοιοΰτοι άνθρωποι είναι 
καί φλύαροι.

Έν τφ μεταξύ ό δερβίσης έπλησίασε μετά 
βαθυτάτων ύποκλίσεων, επαναλαμβανομένων άνά 
έκαστον βήμα καί μέ τδ στερεότυπου καί ψυχρδυ 
έκεΐνο μειδίαμα έπί τών χειλέωυ, τδ όποιου 
έχουσι συνήθως οί πτωχοί, οί θέλοντες νά φαί- 
νωνται εύχάριστοι πρός έκείνους, παρ’ ών περι- 
μένουσι χρηματικήν τινα συνδρομήν.

— Καλ’ ήμέρα, γέροντα, τώ είπον έγώ, 
δπως τδν ένθαρρύνω· καλώς ώρισας!

— Καλώς σάς ευρομεν, άφένται! άπήντησεν 
ό δερβίσης. Είσθε ξένοι, βεβαίως· καί πόθεν 
ερχεσθε;

— Άπδ τήν Ελλάδα, άπεκρίθη ό ’Αρι
στείδης.

— νΩ! ώραΐος τόπος ή Ελλάς! άνεφώνησεν 
ό Πέρσης μειδιών έπιχαρίτως. Έκεΐ είναι δλοι 
οί άνθρωποι εύτυχεΐς καί πλούσιοι. . .

— Έκτός τών πτωχών, [τόν διέκοψεν ό 
’Αριστείδης. Καί πόθεν είσαι σύ, δερβίση;

— Έγώ είμαι, άπήντησεν εκείνος, άπδ τήν 
πεδιάδα τοΰ Μιανέ, άπδ τούς πρόποδας τού 
άσπρου Έλβρούζ, έκεΐ δπου είναι τδ ισχυρόν 
φρούριον τή; Παρθένου, τό Δοχταρέ-Καλέ, τό 
παλαιόν φρούριον, διά τδ όποιον διηγούνται τόσα 
θαύματα.

— Καί ποιος έκτισε τδ φρούριον έκεΐνο 
ήρώτησα έγώ, ζητών νά προκαλέσω τήν φλυα
ρίαν τοΰ έπισκέπτου ήμών.

— Έκεΐνο τδ φρούριον τδ έκτισεν ό Άρδε- 
χίρ-Δερασδάστ (ό μακρόχειρ), μέγα; βασιλεύς, 
δστις είχε τόσα πλούτη, οσα σήμερον δέν υπάρ
χουν είς δλον τδν κόσμον.

— Το δνομα τοΰτο νομίζω, είπον έγώ τω 
’Αριστείδη ελληνιστί, δτι είναι τδ περσικόν 
δνομα τοΰ Άρταξέρξου.

— Ναί, ναί, παρετήρησεν δ δερβίσης- Άρ- 
ταξέρξης, έχετε δίκαιον. Όταν ή μην είς 
Τεχεράνην έμαθα άπδ ένα σοφόν μας, δτι σείς 
ό "Ελληνες ήλλάξατα δλα μα; τά περσικά δνό- 
ματα καί ένθυμοΰμαι βτι τδν Άρδεχίρ μοί είπεν 
οτι «ονομάσετε Άρταξέρξην.

— 11 ρέπει νά γνωρίζης, φίλε μου, είπον 
έγώ πρδς τόν Δερβίσην, δτι ή Ελληνική γλώσσα 
ήτο πολύ άρμονική καί γλυκεία, ώστε νά δύ
ναται νά παραδέχηται καί νά προφέρη τά τρα
χέα δνόματά σας. Πλήν τοΰτο είναι ζήτημα, 
τδ όποιον έλυσαν οί άρχαΐοι καί ημείς πρέπει 
νά τδ παραδεχθώμεν, δπως έκεΐνοι τδ μετέ- 
δωκαν πρδς ήμάς. — Τώρα όμως σέ παρακα- 
λοΰμεν νά μάς διηγηθής παράδοσίν τινα τών 
μερών τούτων διά νά μάς διασκέδαση;· σύ βε
βαίως πολλά; τοιαύτας παραδόσεις γνωρίζεις, 
έπομένως θά σοί ήναι εύκολον νά μάς εύχαρι- 
στήσης. Μή αμφιβάλλεις δέ δτι θά έχη; καί 
τδ φιλοδώρημά σου.

— Μέ μεγάλην μου εύχαρίστησιν θά σάς 
διηγηθώ τι, άπεκρίθη ό δερβίσης μειδιών καί 
καθήμενος· θά σάς διηγηθώ παράδοσίν τής πα
τρίδος μου καί έλπίζω δτι θά τύχω τής έπιδο- 
κιμασίας ύμών· — Πέρσης τις βασιλεύς είχεν 
ώραίαν θυγατέρα, εύειδή τήν δψιν, καλήν τδν 
χαρακτήρα, έχουσαν άνάστημα κυπαρίσσου, πα
ρειάς σελήνης, χείλη κοράλλινα, τράχηλον άρ- 
γυρόχρουν, βάδισμα φασιανού, καί φωνήν άηδό- 
νος. 'Η νεάνις άπέπεμπεν εύωδίαν μόσχου, ή 
θέα της έτερπε τούς δφθαλμούς καί έθελγε τήν 
καρδίαν. Άλλ’ ή κόρη ήσθάνετο άποστροφήν 
μεγάλην πρός τόν κόσμον· διό καί άπεφάσισε 
νά καταφύγη είς τήν έρημον καί νά κατοικήση 
είς εν τών ύψηλοτέρων δρέων τής χώρας. Ού
δεμία όδός, ούδεμία άτραπδς ώδήγει πρός τήν 
ύψηλήν αύτής σκοπιάν, δπου άνήγειρεν ισχυρόν 
πύργον. ΙΙοΐος θνητός θά έτόλμα νά άναρρι- 
χηθή είς τάς άπροσίτους έκείνας καί άποτόμους 
κορυφάς; 'Ημέραν δμως τινα νέο; βοσκός, εύει- 
δέστατος, έτόλμησε νά άναβή μέ τάς αίγάς του 
τά άπρόσιτα έκεΐνα ύψη, καί φθά; πρό τοΰ 
πύργου, ήρχισε νά ψάλλη· "’Άγγελος έξ ούρανοΰ 
“ένεφανίσθη ένώπιον μου· έπί τής γής τοιαύτη 
"καλλονή δεν ύπάρχει· τδ πρόσωπον της κα- 
"τέστη ή Μέκκα τών δφθαλμών μου. Δέν θά 
"διηγηθώ τά βάσανά μου είς τούς εύτυχεΐς τής 
"γής, άλλά θά έκφράσω τδν πόνον τή; ψυχής 
"μου εί; τούς όμοιοπαθεΐς μου- έάν αί αγριαι 
"περιστερά! ήκουον τούς στεναγμούς μου, θά 
“έκλαιον μετ’ έμοΰ. Σύ μόνον είσαι αναίσθητος- 
"δέν θά μ’ εύσπλαγχνισθής έπί τέλους;"

'0 βοσκός έπανήλθε συχνά είς τούς πρόποδας 
τού πύργου. 'Η ώραία βασιλόπαις, σκληρά 
κατ’ άρχάς, άκούουσα τήν φωνήν τοΰ ψάλτου 
ήρξατο κατ’ ολίγον συγκινουμένη, καί «εριέ- 
μενεν άνυπομόνως τήν έλευσιν αύτοΰ. Άλλ’ έ- 
πήλθεν ό χειμών, ό χείμαρρος έκύλιε τά θολά 
ΰδατά του, καί ό ποιμήν δέν ήδύνατο πλέον νά
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έλθη πρός τόν πύργον. Τότε ή κόρη διέταξε 
νά κατασκευάσωσι τήν λιθίνην γέφυραν, ήτις 
μέχρι σήμερον σώζεται έκεΐ. Ποιον έμπόδιον 
δύναταί ποτέ νά χωρίση τόν εραστήν άπό τής 
έρωμένης; Ούδ’ αυτό τό όχυρόν τείχος τοΰ με
γάλου ’Αλεξάνδρου δύναται νά φέρη κώλυμα 
εις τόν αληθή έρωτα. —

— Και τί έγεινεν εκείνο τό φρούριον; ήρώ- 
τησεν ό ’Αριστείδης. Ό σφοδρός έρως ήτο 
αρκετά δυνατός, δπως τό σώση άπό τήν κατα
στροφήν τών χρόνων;

— Αί, αφέντη μου, άπήντησεν ό δερβίσης' 
καί τό φρούριον έκεΐνο ύπέκυψεν είς τήν μοίραν. 
Έπί αρκετόν χρόνον εχρησίμευοεν ώς καταγώ- 
γιον φοβερών ληστών έκ τής φυλής τών Άσ- 
σασινών. Πρός έξολόθρευσιν τής φωλεας εκείνης 
τών κακούργων ό μέγας ήμών βασιλεύς Αββάς 
ήναγκάσθη νά κατεδάφιση τά τείχη του. Ί α 
ερείπια έγένοντο κατ’ όλίγον ιδιοκτησία τοΰ 
ένός καί τοΰ άλλου, έως βτου σήμερον κατέστη 
τό κτήμα κατοίκου τίνος τοΰ χωρίου μου. ’Αλλά 
τί τφ χρησιμεύουν έκειναι αί πέτραι; Τίς τολμά 
νά άναβή έκεΐ καί ν’ άντικρύση τά φαντάσματα, 
τά όποια κρύπτονται μεταξύ τών δγκολΐθων έκεί- 
νων; Έγώ τουλάχιστον ούτε διά τά πλούτη 
τοΰ Σάχου δέν θά έμενον μίαν νύκτα μόνος 
έκεΐ έπάνω. Είμαι βέβαιος δτι τό πρωΐ δα 
μ’ ευρισκον νεκρόν έκ τοΰ φόβου.

Ό δερβίσης έτελείωσεν ουτω τήν διήγησίν 
του, έγώ δέ τφ έτεινα άργυροΰν νόμισμα είς 
αμοιβήν τοΰ κόπου. Έσπινδηροβόλησαν οί δ- 
φβαλμοί τοΰ πτωχοΰ άνδρώπου δταν είδε τό νό
μισμα έν τή παλάμη αύτοΰ, ώς νά μή ήδύνατο 
νά πιστεύση δτι είναι ιδιοκτησία του. Τοΰτο 
μάς απέδειξε πόσον μεγάλη είναι ή πενία είς 
τά μέρη ταΰτα καί μάλιστα είς τήν τάξιν τών 
άνθρώπων, είς ήν άνήκεν ό δερβίσης, δστις δλον 
του τόν βίον διέρχεται επαιτών καί περιφερό
μενος άπό πόλεως είς πόλιν καί άπό χωρίου 
εις χωρίον.

Άπελθόντος τοΰ δερβίσου μετά πολλών πά
λιν υποκλίσεων καί μειδιαμάτων, άτινα προε- 
κάλει τό φιλοδώρημα ήμών, ήγέρθημεν καί 
ημείς καί καλέσαντες τόν όδηγόν μας, ήτοι- 
μάσβημεν νά έγκαταλίπωμεν τό μέρος έκεΐνο, 
ένθα είχομεν ίδει δ,τι άξιοβέατον καί περίεργον.

(Έπεται συνέχεια.)

Φρέαρ πρός τό κέντρον τής γης. Τί 
είναι έν τφ κέντρφ τής γηΐνης ήμών σφαί
ρας ; "Ας διατρυπήσωμεν τά έν τώ κέντρφ αυ
τής δπως παρατηρήσωμεν τά έν αυτή φαινό
μενα. Τό ζήτημα τοΰτο ύπεβλήθη είς δλας 
τάς έπιστημονικάς Εταιρίας ύπό τίνος εύπαι- 
δεύτου γεωλόγου τής νοτίου ’Αμερικής, όνόματι 
Μαρτινέζ. Κατόπιν ό λόγιος ούτος άνήρ συνέ
ταξε καί σχέδιον περί τής άνορύξεως βαθυτάτου 
φρέατος, δπερ ήδελε διευκολύνει τάς ύπογείους 
παρατηρήσεις. Τό φρέαρ τοΰτο ήδελεν έχει 
τόν αύτόν σκοπόν, δν έχουσι τά έπί τής έπι- 
φανείας τής γης άστεροσκοπεΐα. Κατά τό σχέ
διον τοΰτο έκαστον τών πεπολιτισμένων κρατών 
τοΰ παλαιού καί τοΰ νέου Κόσμου όφείλει νά 
συνεισφέρη έτησίως 15—20 εκατομμύρια φράγ
κων πρός έκτέλεσιν τοΰ γιγαντιαίου τούτου έρ

γου. "Πολλαί βεβαίως θέλουσι παρέλδει γενεαί 
άνθρώπων μέχρις ού τό φρέαρ φθάση είς το 
κέντρον τής γής· άλλ’ ή έπιστήμη δέν έργάζε- 
ται μόνον διά τάς ένεστώσας γενεάς.”. Ούδέν γνω- 
ρίζομεν περί τοΰ έσωτερικοΰ τής σφαίρας ήμών, 
καί ή άνόρυξις φρέατος ύπερβαίνοντος κατά τάς 
διαστάσεις πάντα τά ύπάρχοντα φρέατα, ήδελεν 
έχει μεγάλην έπιστημονικήν σημασίαν. Άλλ’ ό 
κ. Μαρτινέζ, προτείνων νά μάς όδηγήση μέχρι 
τοΰ κέντρου τής γής, δέν λαμβάνει ύπ’ δψιν τήν 
άνθρωπίνην αδυναμίαν. Καί άν παραδεχδώμεν 
δτι σύμπασα ή άνθρωπότης ήδελε καταβάλλει 
δλα αύτής τά πλούτη καί δλας τάς δυνάμεις 
της πρός έκτέλεσιν τοιούτου έργου, τά αποτε
λέσματα έσονται έλάχιστα · άρκεΐ πρός τοΰτο 
νά φαντασδώμεν τήν γηινην ήμών σφαίραν, 
όποια πράγματι είναι. Πολλάκις έλέχδη δτι 
ή γή δύναται νά παραβληθή πρός πορτοκάλλιον, 
ού αί άνωμαλίαι τοΰ φλοιού παοιστώσι τά όρη 
καί τάς κοιλάδας. Τούτο δέν είναι κατά πάντα 
αληθές. Τά ύψηλότερα τών όρέων, τά όποια 
άπέναντι τού άνδρώπου είναι δγκοι κολοσσιαίοι, 
παραβαλλόμενα πρός τήν διάμετρον τής γής 
είναι σχεδόν μηδέν. Μάλλον ήδύνατο νά πα
ραβληθή ή γή πρός σφαίραν σφαιριστηρίου· τό
σον λεία δά έφαίνετο ή έπιφάνεια αύτής είς 
άνθρωπον δυνάμενον νά τήν ΐδη δλην ενώπιον 
του. Οί βαδύτεροι ώκεανοί δέν άποτελοΰσιν ή 
λεπτοτάτην επιδερμίδα. Κατά τούς ύπολογισμούς 
τό κέντρον τής γής εύρίσκεται είς βάθος χιλιά
δων καί χιλιάδων μέτρων, έν φ τό βαδύτερον 
άνορυχδέν φρέαρ είναι μόλις 1170 μέτρων. Άς 
ύποδέσωμεν δτι θά ήδυνάμεδα νά όρύξωμεν οπήν 
ή φρέαρ έξάκις ή καί δεκάκις βαδύτερον πάλιν 
τοΰτο δέν δά ήτο ή έλαχίστη διάτρυσις τής έπι- 
φανείας. Τί είναι λοιπόν ό άνθρωπος έπί τής 
κολοσσιαίας ταύτης σφαίρας, τής πλανωμένης 
έν τή έκτάσει τοΰ σύμπαντος ; Τί είναι τά άν- 
θρώπινα έργα; Τί είναι τέλος τό σχέδιον τού 
ύπό τοΰ κ. Μαρτινέζ προτεινομένου φρέατος;

'Η άνάπτυξις τοΰ τηλεφώνου έν Αμε
ρική. Ή άνάπτυξις τοΰ τηλεφώνου είναι άλη- 
δώς ή σημαντικωτέρα έν τή ιστορία τών έφευ- 
ρέσεων. Έν έτει 1877 τά έν ταΐς 'Ηνωμέναις 
Πολιτείαις τής Αμερικής έν χρήσει ύπάρχοντα 
τηλέφωνα ήσαν 780, έν έτει 1885 ήσαν 325,574. 
Τά κεντρικά τηλεφωνικά γραφεία άπό 100 έν 
έτει 1880 έγένοντο 782 έν έτει 1885. Κατά 
Ιανουάριον 1886 τά τηλεφωνικά σύρματα είχον 
έκτασιν 137 χιλιάδων μιλιών καί οί ύπάλληλοι 
αύτών άνήρχοντο είς 5186. Τοιαύτην τερα- 
στίαν άνάπτυξιν ούδείς άλλος κλάδος δύναται νά 
έπιδείξη.

Χρησιμ οποίησις τώνόστέων. Ή Καλ- 
λιφορνία έξάγει είς Εύρώπην πλεΐστα φορτία 
όστέων ζώων, τα όποια χρησιμεύουσι πρός κα
τασκευήν λαβίδων μαχαιρών καί άλλων χρη
σίμων αντικειμένων. Ή τιμή αύτών είναι πε
ρίπου 200 φράγκων κατά τόννον. Έκ τών 
όστέων τών ποδών κατασκευάζεται έλαιον ■ οί 
τέσσαρες πόδες βοός παράγουσι ήμισείαν λίτραν 
έλαίου. Αί πλευραί τιμιόνται μέχρι 400 φράγ
κων κατά τόννον έκ τών πλευρών κατασκευά
ζονται αί λαβίδες τών όδοντοψηκτρών ■ τά δστά 
τών ποδών χρησιμεύουσιν είς κατασκευήν κομ
βίων, ράβδων άλεξιβροχίων καί άλεξηλίων κ.τ.τ. 
' Η τιμή των είναι 150 φρ. τόν τόννον. Έν 
τέλει δέ τά άλλα όστά χρησιμοποιούνται είς 
τόν καθαρισμόν τής ζακχάρεως. Καί αύτό τό 
ύδωρ, έν φ άποβράζονται τά όστά, χρησιμεύει 
είς κατασκευήν κόλλας.

'0 άνδριάς τοΰ ποιητοΰ Μεταστασίοο. 
Έν ‘Ρώμη άπεκαλύφδη πρό τινων ήμερών έν 
τή πλατεία τοΰ Άγιου Σιλβέστρου καί άπέναντι 
τοΰ ταχυδρομείου ό μαρμάρινος άνδριάς τοΰ 
Ιταλού δραματικού ποιητοΰ Μεταστασίου. Έπί 
οκταγώνου βάδρου, πρός δ άγουσι τρεις βαθμίδες, 
ύψοΰται ό άνδριάς. ‘0 ποιητής παρίσταται έν 
τή ένδυμασία τοΰ 18 αίώνος, μέ τόν μακρόν 
χιτώνα, τάς μέχρι γονάτων περισκελίδας καί 
τά κομψά ύποδήματα· τό πρόσωπόν του μειδιά, 
ή δέ κεφαλή είναι κεκλιμένη ■ έν τή δεξιά χειρί 
κρατεί κάλαμον γραφικόν, έν δέ τή άριστερα 
κύλινδρον χάρτου. '0 τό μνημεΐον κατασκευάσας 
καλείται Γαλλώρης, είναι δέ ό αύτός, δστις έν 
τφ διαγωνισμοί διά τόν άνδριάντα τοΰ Γαριβάλδου 
έλαβε τό πρώτον βραβεΐον. Άπό τοΰ 1870 ό 
δήμος τής 'Ρώμης ούδενός κληρικού άνδριάντα 
έστησεν· ό δέ Μεταστάσιος, δστις ήτο κληρικός, 
είναι ό πρώτος τής εκκλησίας ύπηρέτης, φ τοι- 
αύτη αποδίδεται τιμή.

Ό γαλλικός σύνδεσμος. Έν Παρισίοις 
έσυστήθη πρό μικρού Εταιρία ύπό τόν τίτλον 
TAlliance iran^aise (ό γαλλικός Σύνδεσμος), 
ής σκοπός είναι ή διάδοσις τής γαλλικής γλώσ- 
σης έν τώ έξωτερικώ. Είς τών στρατηγών τής 
Γαλλίας ζητήσας παρά τοΰ ύπουργοΰ τών στρα
τιωτικών έξηγήσεις περί τοΰ άντικειμένου, αν 
δηλ. έπιτρέπηται καί είς τούς αξιωματικούς 
Γάλλους νά γείνωσι μέλη τής Εταιρίας ταύτης, 
έλαβεν είς άπάντησιν έπισήμως, δτι τοΰτο κατ’ ού
δέν άντίκειται είς τόν στρατιωτικόν διοργανισμόν. 
Ημείς νομίζομεν δτι ή σύστασις τοιαύτης Εται

ρίας έν Γαλλία ήτο δλως περιττή, άφ’ ού ήδη 
ή γαλλική γλώσσα είναι σχεδόν ή παγκόσμιος

II ρολήψεις. Συνήθως κατηγορούνται οί λαοί 
τών άνατολικών χωρών ώς οεισιδαίμονες καί 
προληπτικοί, ώς ήττον ανεπτυγμένοι· άλλ’ δμως 
καί οί άνεπτυγμένοι καί πεπολιτισμένοι Εύρω- 
παΐοι, καί οί κάτοικοι βορείων καί ψυχρών κλι
μάτων έχουσιν άρκετάς προλήψεις, καί προλή
ψεις δλως γελοίας, ών τινας παραθέτομεν ενταύθα.

Έάν θέλης νά μάθης αν βρέφος τι προσε- 
βλήθη ύπό βασκανίας, άρκεΐ ή μήτηρ του νά τό 
λείχη έπί τού μετώπου· άν ή γεόσις τού δέρ
ματος τοΰ μετώπου ήναι αλμυρά, ή βασκανία 
προσέβαλε τό νήπιον.

Έάν νηστικός τό πρωί πτερνίζεσαι, θά λάβης 
έντός τής ήμέρας δώρον.

'Υπηρέτης, άναλαμβάνων νέαν ύπηρεσίαν έν 
τινι οικία, όφείλει νά στρέψη τό βλέμμα του 
κατά πρώτον είς τήν οπήν τής θερμάστρας· άλλως 
θά έπέλθη τάχιστα ρήξις μέ τούς κυρίους του καί 
ή ύπηρεσία του θά ηναι βραχυχρόνιος.

'Ο μή έχων χρήματα έν τφ βαλαντίφ πρέπει 
νά προσέχη μή ή νέα σελήνη φωτίση τό βαλάν- 
τιον, διότι τότε καθ’ δλον τόν μήνα θά πάσχη 
άπό άνέχειαν.

"Αμα γυναίκες πλύνουσι σάκκους, έπέρχεται 
άφεύκτως βροχή.

Γό νά φορέσης καθαρόν ύποκάμισον κατά 
Ιίαρασκευήν σέ προφυλάττει άπό κωλικόπονους.

Ό κρατών έν τφ θυλακίφ του πόδα άρου- 
ραίου μυός, είναι τυχηρός είς τάς επιχειρήσεις του.

"Οταν παραγγείλη τις είς τόν ράπτην τό 
πρώτον ένδυμα τοΰ τέκνου του, δέν πρέπει νά 
διαπραγματεύηται περί τής τιμής· άλλως τό 
τέκνον καθ’ δλον τόν βίον του δέν θά έχη τύχην.

'Οσάκις πνέη σφοδρός άνεμος, είναι σημεΐον 
δτι άπηγχονίσθη τις.

Καί πλεΐσται άλλαι προλήψεις τοΰ αύτοΰ 
ειοους.

Έν Πομπηία. Έξετάζων τις έπισταμένως 
τούς κατηρειπωμένους τοίχους τής Πομπηίας 
ευρίσκει πλείστας δσας έπιγραφάς, είτε διά γλυ- 
φίδος κεχαραγμένας είτε καί διά χρωμάτων γε- 
γραμμένας. Περίεργον είναι δτι αί πλεΐσται 
τών επιγραφών τούτων είναι φύσεως έρωτικής, 
διότι ό έρως είναι τό άρχαΐον αίσθημα, δπερ 
πάντοτε θά ήναι νέον. Τινές τούτων είναι λίαν 
έκφραστικαί. Έπί τοΰ τοίχου οικίας τίνος ευρο- 
μεν κεχαραγμένας τάς λέξεις "Fac me ames’ 
(Αγάπα με). Ή επιτακτική αυτή φράσις είναι 
κάπως άπότομος, άλλ’ εξηγείται έκ τής έξάψεως 
τοΰ πάθους. "Ισως δέ καί ό χαράξας αύτήν ήτο 
νέος τις 'Ρωμαίος άξιωματικός, άσυνείθιστος νά 
εύρίβκη άντίστασιν. — “Άλλη έπιγραφή λέγει· 
"Cestilia, reginaPompejanaruin, anima dulcis, 
vale.” (Κεστιλία, βασιλίς τών Πομπηϊανών, 
γλυκεία ψυχή, χαΐρε!) Πόσον έκφραστική είναι 
ή έπιγραφή αυτή! Αποτελεί ολόκληρον διή
γημα, ή μάλλον είπεΐν όλόκληρον μυθιστόρημα. 
Βεβαίως ό κατά πρώτον έπισκεπτό μένος τήν 
Πομπηίαν εύρίσκει τήν νεκράν ταύτην ρωμαϊκήν 
πόλιν ψυχράν, άλλ’ δσον περισσότερον έπισκέ- 
πτεταί τις αύτήν, τοσοΰτον οίκειοτέρα φαίνεται, 
καί καθαρώτερος έμφανίζεται ήμΐν ό βίος τών 
άρχαίων αύτής κατοίκων. — Έτέρα πάλιν επι
γραφή- "Peream sine te, si Deus esse velim”. 
(Καί άν ήμην θεός, πάλιν άνευ σοΰ θά άπέθνη- 
σκον).

Αί έπιγραφαί αύται, graffiti καλούμεναι, 
είναι ώς έπί τό πλεϊστον χωρία γνωστών ποιη
τών. Μόνον έκ τοΰ Όρατίου ούδεμία ποτέ 
εύρέθη έπιγραφή, καί φαίνεται δτι ό φίλος ούτος 
τοΰ Αύγούστου καί τοΰ Μαικήνα δέν ήτο άρκούν- 
τως δημοτικός παρά τή ρωμαϊκή νεολαίφ. ’Ίσως 
ήτο πολύ ύψηλός, πολύ άριστοκρατικός. Έν 
Πομπηία δημοτικοί ποιηταί ήσαν ό ’Οβίδιος, ό 
Προπέρτιος καί ό Κάτουλλος, ών πλεΐστα δσα 
ποιήματα άπεστήθιζον έκ μνήμης οί νεανίαι 
τής 'Ρώμης καί τών ρωμαϊκών πόλεων. Τέλος 
άναφέρομεν καί τήν έξής έπιγραφήν, ώς λίαν 
ποιητικήν· "Alliget liic auras, si quis ob- 
jurgat amantes, et vetet assiduas currere 
fontis aquas.” ('Ο έπιτιμών καί κατηγορών τούς 
ερωμένους πράττει τό αύτό, ώς ό πειρώμενος 
νά δεσμεύση τόν άνεμον καί νά παρακωλύση 
τήν πορείαν τής άεννάως ρεούσης πηγής). — 
Καί πολλαί άλλαι εύρίσκονται έπί τών τοίχων 
τής Πομπηίας έπιγραφαί, αιτινες άποδεικνύουσιν 
δ,τι έν άρχή είπομεν, δτι είναι ή παλαιά ιστο
ρία, ήτις θά μείνη πάντοτε νέα.

'Η Αιγυπτιακή Κυβέρνησις, ήτις πέρυσιν 
έπαυσε τήν έν Καίριο έκδιδομένην γαλλικήν 
έφημερίδα "‘0 Αιγυπτιακός Βόσπορος”, καί 
έκλεισε τό τυπογραφεΐον αύτής έπί τινας εβδο
μάδας κατεδικάσθη νά πληρώση άποζημίωσιν 
έκ 400 χιλιάδων φράγκων προς τόν εκδότην καί 
ιδιοκτήτην Σερριέρην. Τήν άπόφασιν ταύτην 
ανεκοψεν ή αιγυπτιακή Κυβέρνησις.

Αίνιγμα 436.

Είς τήν σκιάν μου, φίλε,
Άν έλθής ν’ άναπαυθής, 
’Ανακούφιση* θά ευρης 
Καί δροσιάν θά αίσθανθής. 
Καλόν είναι μου τό άνθος.
Καί εύώδες καί λευκόν,
Τό λαμβάνεις δέ πολλάκις 
'Ως άπλοΰν ιατρικόν.
"Αν τήν κεφαλήν μου κόψης
Είς τόν ’Όλυμπον πετώ,
Καί αί Μοΰσ έκεΐ μ’ έγγίζουν,
Καί εύθύς άνασκιρτώ.
Έν φ ψάλλει ή φωνή μου
Άλλο αίσθημα σιγά, 
Χαίρουσα ή πικραμένη 
'Η καρδία μ’ άγαπα.

Π. Δ. Παπαδάκης, έν Λεμησψ Κύπρου.

Αίνιγμα 437.

Τό δεύτερόν μου, τό κακόν, 
Δύνασ εύκόλως είς καλόν, 
Φίλε, νά μεταλλάξης, 
Έάν είς τοΰτο συλλαβήν, 
Όλως άσήμαντον, άπλήν, 
'Ως πρώτόν μου προτάξης. 
Τότε θά έχης ζηλευτόν 
Τό δλον κ’ επιθυμητόν.

Ν.

Πρόβλημα 438.
(’Αριθμητικόν.)

Πωλητής ώών έπώλησεν είς πρώτον άγο- 
ραστήν τά ήμίση τών ώών του πλέον ήμίσεος 
ώοΰ, είς δεύτερον τά ήμίση τών ύπολειπομένων 
πλέον ήμίσεος ώοΰ, καί είς τρίτον τά ύπολει- 
φθέντα, ήτοι τά ήμίση τών ύπολειπομένων πλέον 
ήμίσεος πάλιν ώοΰ, χωρίς δμως ποτέ νά θραύση 
ώόν. Πόσα ώά είχεν;

II. Δ. Παπαδάκης.

Πρόβλημα 489.
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Έκ τών 36 άριθμών τού άνω τετραγώνου 
νά διαγραφώσιν οί 16 ούτως, ώστε τό άθροισμα 
τών ύπολειπομένων 20 άριθμών νά σχηματίζη 
τόν άριθμόν 59. "Εκαστος τών άριθμών 2, 4, 
9, δέον νά διαγραφή τούλάχιστον άπαξ, καί 
πάλιν άπαξ τούλάχιστον νά διατηρηθή. Ποσά- 
κις θά διαγραφή ό αριθμός 2; 11 οσάκις ό άρ. 4; 
Π οσάκις ό άρ. 9;

Πρόβλημα 434.
*ό*α* *ό*α»ι *ι*εΐ *αί *έ**ι* *έ**ι*ι.

Έλλείπουσι τά σύμφωνα.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 431. 
Ό σπινθήρ.

Αινίγματος 432.
"Ηλιος — Ήλος.

Ιίροβλήματος 433.

Υ Δ Ω Ρ 
ΔΟΞΑ
Ω Ξ’Ο Σ 
ΡΑΣΟ.

Προβλήματος 434.
Φοβοΰ τούς Δαναούς καί δώρα φέροντας.

Προβλήματος 435.

ΛΕΟΝΤΙΑΣ 
ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΥ 
ΜΕΓΑΡΗΘΕΝ
ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙΟΥ 

ΓΥΝΗ.

Κ. Α. Ο. είς Βϊνι-Σονίφ (Άνω Αίγυπτος). Ί’ά 
ζητηθέντα τεύχη άπεστάλησαν ύμΐν. — Κυρία Μ. Γ. 
είς Swayneslhorpc. Ευχαρίστως είδομεν δτι άνέ- 
γνωτε μετά τόσης προσοχής τήν ’Ιρλανδικήν σκηνήν. 
Ό περιηγητής, ό τά μέρη ίκείνα περιγράψας, είναι 
Γάλλος. — κ. Ν. Δ. είς Γαλάζιο»·. 'Επιστολή ύμών 
έλήφ9η· βέλομεν συμμορφωίή πρός τήν έπιθυμίαν σας. 
θέλει γείνει ή δέουσα έρευνα διά τάς εικόνας, περί ών 
αναφέρετε. Εΰχαριστοΰμεν διά τήν άποστολήν ύμών. 
— κ. II. Δ. Π. είς Λεμηασύν. Τά περικάλυμμα δέν 
είναι δυνατόν ν’αποστολή ύμΐν κατ' ευθείαν έντεϋβεν. 
θέλει άποσταλή, ώς καί άλλοτε, διά Λονδίνου. — 
κ. Κ. Ε. Κ. είς Τ(>απεζοΰ)·τα. Φωτογραφία έλήφθη 
καί έφάνη ήμϊν ένδιαφέρουσα. Εύχαριστοϋμεν. θέλει 
προσεχώς δημοσιευθή ή είκών. — κ. Π. Κ. είς Άλε- 
ξάν^ειαν. Μετεβάλλομεν τήν διεύβυνσιν ύμών κατά 
τήν δοβεϊσαν σημείιοσιν. — κ. Μ. Μ. είς 'Ρόιίοι·. Οί 
έν Σύμη κκ. συνδρομηταί άπέστειλαν κατ' εύθεϊαν τήν 
συνδρομήν των περί τών λοιπών ζητημάτων θέλομεν 
απαντήσει ύμΐν προσεχώς.

ΓΝ2ΣΤ0Π0ΙΗΣΙΣ.

Οί κατά το άρχόμενον Στ', έτος έγγρα- 
φόμενοι νέοι συνδρομηταί θέλουσι λάβει καί 
τά παραρτήματα τών ποιημάτων άπ’ άρχής 
τής έκδόσεως αύτών δωρεάν.

Σ. τ. Δ.

Διευθυντής καί έκδότης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ 
έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 4>·

Τύποις- Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.



ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.
ΕΤΟΣ Στ'.
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’Επειδή ό ’’Εσπερο,·’, έπιτυχώς διανύσας πέντε έτη άπό τής ίδρύσεως αύτού, εισέρχεται ήδη εις τό έκτοι- αύτοΰ 
έτος, ή Διεύθυνσις αύτοΰ άπεφάσισεν όπως συστήση εφέτος Λα^εΐον πρός όφελος τών κκ. συνδρομητών τοΰ Εσπέρου, 
οϊτινες τοσοΰτον εύμενώς ύπεδέχθησαν αύτόν καθ’ δλον τό πενταετές τούτο διάστημα.

Ό άριθμός τών γραμματίων τού Λαχείου, τά όποια θέλουσι διανεμηθή δωρεάν τοΐς κκ. συνδρομηταΐς άνά έν έκάστω, 
δέν δύναται νά όρισθή άπό τούδε άκριβώς, διότι θέλουσι συμπεριληφθή είς τούτον καί οί νέοι συνδρομηται τού έκτου 
έτους· οί κληρωθησόμενοι δμως άριθμοϊ έσονται δέκα έν δλω, καί θέλουσι κερδίσει-

1) Πολυτελές Λεύκωμα σχήματος μεγάλου φύλλου, χρυσοδεδεμένον περιέχον 12 μεγάλας εικόνας γυναικείων καλλονών,
μετά σπανίας τέχνης έπεΕειργασμένας έν φωτοτυπία.

2) "Ετερον Λεύκωμα έπίσης χρυσοδεδεμένον, περιέχον έν χαλκογραφία 24 θέας τών γραφικωτέρων μερών τής Εύρώπης
έπίσης άρίστης κατασκευής.

3) "Ολην τήν σειράν τού "'Εσπεροι·”, ήτοι τούς τόμους Α'. Β'. Γ'. Δ', καί Ε’. χρυσοδεδεμένους διά τοΰ γνω
στού περικαλύμματος αύτών.

4) Θήκην χρυσόδετον, περιέχουσαν έΕ εικόνας άνθοδεσμών έΕ άνθέων φρσικοΰ μεγέθους, διά Ζωηροτάτων χρωμάτων
κεχρωματισμένων, καϊ τούτο τόσον πιστώς, ώστε δύνανται αύται νά χρησιμεύσωσι καί ώς υποδείγματα Ζωγραφικής.

5) 6) 7) Άνά ένα τόμον τοΰ Έαπ/ρου έπίσης χρυσοδεδεμένον. Τό έτος αύτοΰ κατ’ έκλογήν τοΰ κερδίΖοντος.
8) Λεύκωμα Βοτανικής, πολυτελές καί κομψότατον, διά συλλογήν Εηρών άνθέων χρήσιμον. "Εκαστος πίναΕ αύτοΰ πε

ριέχει τά ιχνογραφήματα έΕ ή έπτά άνθέων φυσικού μεγέθους, μετά τών όνομάτων αύτών λατινιστί καί γερμα- 
νιστί. Μέθοδος διδακτικωτάτη διά τούς καταγινομένους είς συλλογάς άνθέων.

9) Περιήγησιν τής ‘Ελλάδος, βιβλίον κομψώς δεδεμένον καί μετά εικόνων. Καί
10) "Ολην τήν σειράν τών περικαλυμμάτων τοΰ ‘“Εσπέρου" άπό τοΰ Α'.—Ε'. τόμου.

Τό Λαχεΐον τόΰτο, τοΰ όποιου ή κλήρωσις θέλει γίνει ένώπιον έπιτροπής έν Λειψία τή 1/13 Αύγούστου 1886, συμ- 
μετέχουσιν αύτοδικαίως οί μέχρι 15/27 ’Ιουλίου 1886 καταβαλόντες τήν έτησίαν αυτών συνδρομήν, τά δέ γραμμάτια του 
Λαχείου, κατά τό κάτωθι σχέδιον, θέλουσιν άποσταλή αύτοΐς ασφαλώς πρό τής έκκυβεύσεως.

Διό παρ'ακαλοΰνται οί κατά τόπους κκ. άνταποκριταί τοΰ Εσπέρου νά έμβάσωσιν (μΛροβέαρως τάς καταβληθείσας 
αύτοΐς συνδρομάς, δπως μή προκύψωσι βραδύτητες καί γεννηθώσι παράπονα, καθότι ή Διεύθυνσις, δν δέν λάβη έν Λειψία 
τό τίμημα τών συνδρομών, είς ούδένα άνεΕαιρέτως θέλει άποστείλει γραμμάτιον.

‘Ο όρος τής καταβολής τής συνδρομής έτέθη, διότι πλεΐστοι μέν τών κκ. συνδρομητών, συμμορφούμενοι πρός τό 
πρόγραμμα τοΰ "Έσπεροι/’, έχουσι τήν εύγενή προθυμίαν νά καταβάλλωσι τήν συνδρομήν των άμα τή ένάρΕει τοΰ έτους- 
ΰπάρχουσιν δμως καί συνδρομηται τινες ύπέρ τό δέον βραδύνοντες, καί έπομένως δέν είναι δίκαιον νά μετέχωσιν ούτοι 
τών αύτών ωφελημάτων μετά τών άλλων, τών διευκολυνόντων τήν υπηρεσίαν τής Διευθύνσεως.'

□

ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ
ΕΚΚΥΒΕΥΘΗΣΟΜΕΝΟΥ ΤΗι 1/13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1886 ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι.
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Οροι τού Λαχείου ·

Συμμετέχουσιν αύτού πάντες οί Κύριοι συνδρομηταί, οϊ μέχρι τής 15,27'Ιουλίου τρέχ. έτους καταβαλόντες τήν έτησίαν αύτών συνδρομήν. 
Ή Διεύθυνσις τού Εσπέρου δέν θεωρεί γενομένην τήν καταβολήν τής συνδρομής, είμή άφ’ οϋ έμβασθή αύτη έν ΛειψΙφ 
Τά γραμμάτια θέλουσιν άποσταλή άμα τή λήψει τού τιμήματος τής έτησίας συνδρομής.
Οί δέκα κληρωθησόμενοι άριθμοϊ κερδίσουσι κατά τήν έϊής τάΕινή

Άρ. α'. Τήν σειράν τών τόμων Α'. Β-. Γ’. Δ’. Ε’. τού Εσπέρου χρυσοδέτων.
- β-. Λεύκωμα τών καλλονών έν φωτοτυπικαΐς είκόσιν. 

Λεύκωμα τών ώραίων τοποθεσιών έν χαλκογραφία, 
ε'. στ’. Άνά ένα τόμον τοΰ Εσπέρου κατ’ έκλογήν. 
Θήκην μετά 6 είκόνων άνθέων ποικιλοχρόων. 
Λεύκωμα Βοτανικής. 
Περιήγησιν τής Ελλάδος.
Τά περικαλύμματα τοΰ Εσπέρου τών έτών A’.—Ε'.

Άπαντα τά κέρδη θέλουσιν άποσταλή έλεύθερα ταχυδρομικών τελών, οί δέ κερδίσαντες άριθμοϊ θέλουσι δημοσιευθή διά τού Εσπέρου.

γ'· 
δ’. 
•Ζ’. 
η’· 
θ-. 
ι'.

’Εν Λειψία 15/27 ’Απριλίου 1886.
II ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.


