
Ετος Στ'.
Έχίίίίται 

τή 1/13 καί 15/27 
έκαστου μηνύί.

Ew- Έν ΛΕΙΨΙΑι τή 15 27 Ίανουαρίου 1887
Τιμή ΐτησία Φράγκ. 40.

προπληρωμένη Μάρκ. 32. Αρ. 138.
sig χρνΰόν. 'Ροϋδλ. 16.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
Ό ίν 'Αρροχώστω ζαΟίΊριζύς rnog της'Aying -oyiag. ‘Τ.τό Χρ. Ι1απ«4ο- 

πονλου. — Ή vijffog XdZxij. 'Τ«ό Μ. ΜηΖΖιαράχη. (Τέλος.) — Ήλίας Ta»raZi<l>;g. 
— ‘Ο κόλπος τξς Σαλαμΐτος. — ‘Η τοσταλγία. ‘Τπύ Sir. 1. Κ. — ‘11 ύόύς της <ϊ;·ο- 
oag tv Πομπηία. — ‘Η BatfxiZZq. ‘Ιστορική ρελίτη. — IloiJjffig- A-. Tj aifltnin. 
B'. ‘Ο τολμών ΐ’ΐχη. — Τό Ασμα τοΰ 'Ιουνίου. Διήγηρα. (Συνέχεια.) — ‘II ά'αχτί·-

λήΟρα χαί ή.ιιρχι, αϋτξς. — Περί Ζηχορης ίν Θεσσπλίη. 'Τπύ I. Κηρ-τήτη. — Τε
λετή χήρου ίν Ιτίίηις. — Νεχρολοχία. — Διάφοοα. —’Aii’iyuara καί λύσεις.

ΕΙΚΟΝΕΣ.
‘Ο ίν Άμμο/ώστω raig τής ‘Aying Σοφίας. — ΤΙλίας Τηνταλίό'ης. — ‘0 

κόλπος τής Ση/.ηρΤιος, φωτιζόμενος ύπό τοΰ όίοιτος ήλιου. — ‘II oJog τής άχορίΐς 
:Τ· ΙΙομ.·τ»μ«. — ‘II ϊίλωσις τής Ι’.αστίλλ»); ίν Πηρισίοις. — ‘II "Επ.τη Adorffn. — 
‘II ΛικτυλήΟρα xai ή ιϊρ^ή airqg.

Ο ΕΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΩι ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ.

Ύπό Χρ. ΤΤαπαδοπούλου, Δικαστοϋ.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 273.)

ΠΙΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ τις τό εσωτερικόν τοΰ 
έν Άμμοχώστφ καθεδρικού Ναοΰ τής 
'Αγίας Σοφίας, τοΰ μετασχηματισθέντος 

εις ’Οθωμανικόν τέμενος μετά τήν αλωσιν τής 
πόλεως, εκπλήττεται και θαυμάζει διά τάς έν
αύτιρ είσέτι τηρουμένας χριστιανικός Αρχαιότητας 
και πολλά πολύτιμα κειμήλια τής άφνειάς κα- 
ταστάσεως αύτοΰ, ών καί τινα άναφέρονται εις 
τήν ασιατικήν παλαιογραφίαν. Αί αρχαιότητες 
αύται συλλεγόμεναι ένδέχεται μέν νά ήναι πε- 
νιχραί, δύνανται όμως ν’ άποτελέσωσιν ώραίαν 
συλλογήν, ής πολλά έκ τών άπαρτιζόντων αυ
τήν είσιν άξια ιδιαιτέρας προσοχής καί μελέτης.

Συντάξαντες ούν έκτενή μελέτην περί τής 
περιγραφής τοΰ Ναού τούτου ύπό ιστορικήν, έπι- 
στημονικήν, αρχαιολογικήν καί παλαιογραφικήν 
έποψιν άποσπώμεν έξ αύτής τινα άφορώντα μόνον 
τήν αρχαιολογίαν και παλαιογραφίαν αύτής.

Κατά τήν μεσημβρινήν πλευράν τοΰ Χαοΰ 
τούτου έν τή μετατροπή αύτοΰ εις τέμενος έκτί- 
σθησαν τό Μιχράπ (θυσιαστήριον), τό μινμπέρ 
(ό άμβων) καί τό μαχφ'ιλ (ή Οέσις τοΰ εύχο- 
κλήτορος καί τοΰ Σουλτάνου). 'Ο άμβων ήν 
έργον περιφήμου τίνος Άραβος γλύπτου, ού τίνος 
αί τεχνικαί γλυφαί άπεικονίζουσιν ού μόνον 
άνθη καί καρπούς, κάλυκας, φύλλα καί βτερα 
αραβουργήματα, άλλά καί τάς τεχνικός έκ με- 
τάξης ίματίων παρυφάς, άπαντα σύμβολα ασια
τικής καλλιτεχνίας.

’Απέναντι τοΰ Μιχράπ άνατολικώς ύπάρχει 
περίπτερόν τι ξύλινον υψους 5 γ. μ., στηριζό- 
μενον έπί τριών κατά σειράν κιόνων έκ λίθου 
γρανίτου 2 μέτρων έκάστου έν σχήματι πολυ
έδρου, βασιζομένων έπί αναλογών κιονοκράνων 
λίαν κομψών, ών έξέχει ό μεσαίος φέρων τήν 
έςής επιγραφήν

ΕΥΧΗ ΡΑΒΒ1 ΑΤΤΙΚΟΥ.

Έπί τοΰ τοίχου τής μεσημβρινής πλευράς 
άνήρτηνται διάφοροι συμβολικοί πίνακες (λεχβά) 
περιέχοντες τά έκλεκτότερα τεμάχια τής μου
σουλμανικής θρησκείας, ώς καί τό αύτόγραφον 
μονόγραμμα τοΰ Σουλτάν Σελήμ τοΰ Γ'., οπερ 
ύπό καλλιτεχνικήν έποψιν τυγχάνει λίαν περί
εργον.

’Εντός τοΰ ναοΰ τούτου πρός τήν θέσιν Μι
χράπ ύπάρχουσι δύο μανουάλια σιδηρά έξοχου 
τέχνης έχοντα πολλάς λυχνίας· αί λυχνίαι αύ
ται, φαίνεται, ανάγονται εις χριστιανικήν επο
χήν, μετακομισθεΐσαι κατά τήν αλωσιν τής πό
λεως έκ τοΰ παρακειμένου περικαλλούς καί υψι
τενούς Ναού τού 'Αγίου Γεωργίου καί δύνανται 
νά θεωρηθώσιν ώς χριστιανικής άρχαιότητος 
κειμήλια.

Έν αύτή έπί τίνος μαρμάρου γέγλυπται 
συμπλεγματικώς πως έν είδει μονογραφήματος τό 
κεφαλικόν Β εις διπλοΰν αμφοτέρωθεν δπερ 
τυγχάνει συμβολικόν τι, άναγόμενον εις τήν 
κυπριακήν αρχαιότητα καί γλώσσαν.

Τό έδαφος τοΰ ναοΰ συνίσταται έκ λιθοστρώ
του έπιμελώς κατεσκευασμένου, λίθοι δέ τινες 

αύτοΰ είσιν επιτύμβιοι ενεπίγραφοι φέροντες διά
φορα οικόσημα μεσαιωνικής έποχής. Γό έδαφος 
τοΰ βήματος ή ιερού, βπερ ήν ήμικύκλιον 
ή έλλειπτικόν τι σχήμα, μετά αντιστοίχου τόξου 
άνωθεν, κεχωρισμένου έκ τού ναοΰ άλλοτε διά 
κιγκλιδώματος, έκοσμεΐτο διά μωσαϊκού. Αί 
πύλαι τοΰ ναοΰ ήσαν κατεσκευασμέναι μετ’ ίδια- 
ζούσης φροντίδας καί έκ τοΰ έκλεκτοτέρου καί 
διαοκεστέρου ξύλου. Τρεις ύπήρχον αί κεντρικά! 
είσοδοι τού Ναού τούτου καί αύται είχον εξω
τερικός καί εσωτερικός μικρός θύρας. αΐτινες 
καλούνται άμφίθυρα καί τελευταίοι θύραι. 
Εσχάτως αί πεπαλαιωμένα’, αύται θύραι άνεκαι- 
νίσθησαν έκ νέου δαπάνη τοΰ βακουφιού, άφιε- 
ρωθέντος ύπό τού κατακτητοΰ τοΰ Λ άλα Μου- 
σταφά πασσά.

Παρά τήν είσοδον τών πυλών τούτων έπί 
τίνος κιονοκράνου έκ γρανίτου ύπάρχει ή έςής 
ελληνική έπιγραφή έν συμπληρώσει·

(ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ) ΝΕΡΟΥ ΑΝ ΤΡΑΙΝΟΝ 
ΚΑ1ΣΑΡΑ (ΣΕΒΑΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟ)Ν ΓΕΡ
ΜΑΝΙΚΟΝ ΥΙΟΝ ΘΕΟΥ ΝΕΡΟΥΑ (ΣΕΒΑ)- 

ΣΊΌΥ Η ΠΟΛΙΣ ΛΓ'.

Εντός τοΰ ναοΰ έπί τής μεγάλης πύλης τής 
έν τω μέσω εύρισκομένης, άνω αύτής έπί τίνος 
λευκοτάτου μαρμάρου ύπάρχει γεγραμμένη διά 
μελανού χρώματος ή έςής έπιγραφή, ής μέρος 
έξηλείφθη ·

□ Challanta ame(n) ....

Έπί τής αριστερά: πύλης δέν ύπάρχει έπι
γραφή τις. "Ανω δέ τής έτέρας πύλης έπί τίνος 
λευκού μαρμάρου καί αύθις έκτος τής έλλει- 
ποΰς επιγραφής ύπάρχουσι καί τινα συμβολικά 
κυκλοειδή σημεία τής χριστιανικής άρχαιότητος 
μετά σταυρού.

λ ο β ν. λ ο ο
mon Τ vm Ο. Τ. Ο.

Έκτος τών Επιγραφών τούτων ύπάρχει έπί 
τής μεσημβρινής πλευράς έξωθεν έπί τοΰ τοίχου 
τοΰ ναοΰ τούτου έτέρα γοτθικοΐς γράμμασι γαλ
λική έχουσα ουτω-

L’an - de - mil - et - trois - cens - et - xi. 
de - Crist - a - III - jors - d’Aoust. 

fu - despendue - Yamon^e - ordonnee. 
por - le - labour - d’ l’iglise - de - Famag. 

et - commensa - le - labour - le - vesg. 
Bauduin - ledit - an - le - premier, 

joi - de - Septembre - douquel - labour. 
VI. votes - d’ - deus - heles - estoient - 
faites. e. x. votes - des - heles. aus.

VIII. vots, dire.

Ή έπιγραφή αυτή σύγκειται έκ δέκα σει
ρών καί έν τω τέλει τής έκτης καί έβδομης 
σειράς ύπάρχει έγγεγλυμμένος είς ίππος ή ταύ
ρος, σύμβολα κυπριακών αρχαιοτήτων. Κατά 
τήν έπιγραφήν ταύτην ό περίπυστος ούτος μέγας 
καθεδρικός Ναός ΐδρυται έν έτει 1311 μ. Χρ. 
τετάρτη Αύγούστου. Έν δέ τοΐς χρονικοΐς τοΰ 
Strambaldi καί Amadi μνημονεύεται, δτι έκτί- 
σθη είς τά 1308—1310 καί έπερατώθη τώ 1324.

Έν τω ναω τούτω άλλοτε ύπήρχε καί μι
κρά ’Οθωμανική βιβλιοθήκη, ήν τινα ΐδρυσεν ό 
καταχτητής πιριέχουσα βιβλία τινά θρησκευτικά· 
έξ αύτής δέ μόνον σώζονται δύο καλλιτεχνικά 

κοράνια άκαλλή καί κεκολοβωμένα έν άρχή καί 
τέλει, γεγραμμένα δέ διά γραφής σουλούς 
μετά έπιχρύσων στίξεων καί αραβικών κοσμη
μάτων.

Κάτωθεν τοΰ εδάφους τοΰ ναοΰ τούτου ύπάρ- 
χουσιν ύπόγειοι σύριγγες, ών ή μέν διήκει πρός 
τά Ανάκτορα τών Μεγιστάνων, ή δέ έτέρα πρός 
τόν ήγεμονικόν Ναόν τοΰ 'Αγίου Νικολάου. 'II 
είσοδος τής σύριγγος ταύτης είναι έξωθεν τοΰ 
ναοΰ τούτου κατά τήν θέσιν τοΰ ιερού βήματος, 
ένθα ύπάρχει καί φρέαρ τι βαθύτατον. Εντός 
τής μιας σύριγγος ταύτης λέγεται δτι άλλοτε 
ύπήρχε θησαυρός· ήμεΐς ευρομεν μόνον τε- 
θραυσμένα τινα αγγεία και λυχνίας κυπρια
κής τέχνης, ών καί τινα έφερον ώραίας γλυφάς, 
ώς καί δύο τεμάχια μαρμάρινα κρατήρας τίνος 
εύμεγέθους· έπί τίνος τούτων ύπήρχον τά έξής·

ΜΕΓΑΣ ΚΙΆΊΉΡ . . .

Έκ τούτου συμπεραίνομεν δτι ό αρχαίος 
ούτος μέγας κρατήρ έχρησίμευεν άλλοτε κατά 
τούς χριστιανικούς χρόνους πρός χρήσιν άγι- 
ασμοΰ ή βαπτίσεως, πιθανόν δέ μετά τήν μετα
τροπήν τοΰ ναοΰ τούτου νά έθραύσθη ύπό βε- 
βήλου χειρός καί έρρίφθη έκεΐσε. Εντός προσ
αρτήματος τίνος τοΰ ναοΰ σώζονται πολλοί 
εύμεγέθεις καί ογκωδέστατοι άρχαιοτάτης κατα
σκευής πίθοι οιτινες τανΰν χρησιμεύουσι παρ’Όθω- 
μανοΐς ινα έναποθέτωσι τό άναγκαΐον πρός φω
τισμόν τοΰ τεμένους αύτών έλαιον.

Έν δέ τή αύλή ή νάρθηκι τοΰ ναοΰ τούτου 
δεξιόθεν και αριστερόθεν σώζονται δύο θολοει
δείς οικοδομά! έν καλή καταστάσει, ένθα άνωθεν 
αύτών ΐδρυται τό έπισκοπεΐον, ουτινος δια
τηρούνται καί λείψανα τινά · έφ’ ένός τών θο
λοειδών τούτων οικοδομών υπάρχει έγγεγλυμ- 
μένον έπί λευκού μαρμάρου τό οίκόσημον τής 
τών Λουσινιανών δυναστείας- παρά τή βόρεια 
πλευρά τής αύλής τοΰ ναοΰ τούτου κατά σειοάν 
ύπάρχουσι πολλά! θολοειδείς οικοδομά! μικρά 
τε καί μεγάλαι, αΐτινες νομίζομεν δτι ήσαν τά
φοι ή νεκρικοί δόμοι τών εύγενών, καλούμενοι 
(capelle mortuarie), διότι έντός αύτών άνευ- 
ρέθησαν πολλά όστά, τρανά μαρτύρια τοιαύτης 
χρήσεως ■ έπι τών οικοδομών τούτων είσιν έπι 
λίθων γεγλυμμένα πολλά σύμβολα ώς καί νε
κρικά σήματα.

Έν τή είσόδφ τής πύλης ύπάρχει λείψανον 
κορινθιακής ζώνης έκ μαρμάρου ήτις 0,42 ύψος 
μέτρου έχουσα έχρησίμευεν ώς κάθισμα τοΐς 
έξερχομένοις έκ τοΰ ναοΰ· έπ’ αύτής είσι γε- 
γλυμμένοι έλαφοι, ίπποι, ταύροι, λέοντες κα! 
έτερα ζώα, σύμβολα αρχαίων θεοτήτων. Έντός 
τής αύλής τοΰ αύτοΰ ναοΰ, ένθα ύπό τών ’Οθω
μανών έσχηματίσθη μικρόν νεκροταφεΐον, ύπάρ- 
Ζεζ ογκώδης καί εύμεγέθης πύελος έκ λευκού 
μαρμάρου φέρουσα ώραίας γλυφάς ώς καί έλικας 
εξ άνθέων. Έν μια πλευρά τού μνησθέντος 
νεκροταφείου ύπάρχουσι κατ’ εύθεΐαν σειράν δύο 
ύπερμεγέθει; κίονες κυλινδροειδείς μονόλιθοι 
μετά κιονοκράνων άπλών στηριζόμενοι έπί δι
πλών βάθρων έκ γρανίτου λίθου χρώματος κυ
ανού. Οί κίονες ουτοι έχοντες ύψος 4 μέτρων 
έτέθησαν ίσως πρός άνάμνησιν θριαμβευτικού 
τίνος έργου- ετεροι δέ έκ παραδόσεως δια- 
τηρήσαντες άποφαίνονται δτι οί κίονες ούτοι 
έφερον φάτνωμα τι λίθινον καί συνείχοντο 
δι’ ετέρων κιόνων στηριζομένων έν τή εί-

και ετέρων δύο έστη- 
τής πλατείας. Έκ τοΰ 

διαδρόμου κατήρχοντο 
-•-ς είς τόν καθε- 

τής 'Αγίας Σοφίας. Καταμετρή-

αόδω τών άνακτόρων 
ριγμένων έν τφ μέσω 
ούτως έσχηματισμένου 
έκ τών άνακτόρων οί ήγεμόνες 
δοικόν ναόν τής 'Αγίας Σοφίας, 
σαντες ούν τήν άπόστασιν ταύτην ευρομεν αύτον 
έν ένθυγραμμία. Έπί τοΰ ένός τούτου κίονος 
ύπάρχει καί έπιγραφή τις, ήτις έν πολλοΐς άπε- 
τρίβη. Άνέγνωμεν δέ μετά πολλής τής δυσκο
λίας τάς εξής ρωμαϊκός

ΝΕΟ

λέξεις·

ΤΙΜΕΟ. NEC SPERN0.

Διά τών λέξεων τούτων ό γράψας ίσως φαί
νεται ήθελε νά έκδηλώση το ισχυρόν, άκαμπτον 
καί μεγαλοπρεπές τών ύψιτενών τούτων κιόνων.

Παραπλεύρως τών κιόνων τούτων δέδμηται 
έτέρα λίθινος θολοειδής οικοδομή χρησιμεύουσα 
ώς σχολή τών ’Οθωμανών παίδων. Έν τή 
είσόδφ τής αύλής τοΰ ναοΰ τούτου ύπάρχει 
αριστερόθεν έτερος λίθινος θολοειδής δόμος, έν 
είδει μαυσωλείου, ένθα έξέχει ό τάφος τοΰ χότζα 
Ίβραχήμ έφένδη, αρχαίου διάσημου καθηγητοΰ, 
έκ τοΰ τάγματος τών μεβλεβήδων άπολαυ- 
οντος παρ’ ’Οθωμανούς μεγάλου σεβασμού και 
ύπολήψεως.

Προσέτι έν τή αύλή τοΰ αύτοΰ ναοΰ ύπάρχει 
έτερον εύμέγεθες λευκόν μάρμαρον ένεπίγραφον, 
φέρον καί τινα οικόσημα τής ένετικής δυνα
στείας. Ή έπιγραφή αύτη, ούσα μεσαιωνικής 
έποχής καί έλλιπής έχει ούτως έν συμπλη
ρώσει ·

A. Hie jacet . . . Molinus 
Μ. D. XXX ΙΙΙΙ.

B. Hie jacet . . . filius
Petri Pfauli).

Έπί έτέρου μαρμάρου τεθραυσμένου δλίγον 
έν τή άρχή ύπάρχει έτέρα Ελληνική έπιγραφή 
έχουσα έν συμπληρώσει ουτω·

----------------- ΑΡΧ1ΕΡΕΩΣ)
ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΥ (ΤΕ ΚΛΙ ΤΩΝ 
ΔΙΔΥΜΩΝ ΥΙΩΝ Δ(Ρ0ΥΣ0Υ 
Τ1ΒΕΡΙ0Υ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ ΤΩΝ . . .

Γοσαΰτα περί τοΰ έν Άμμοχώστω καθεδρι
κού ναού τής Αγίας Σοφίας ύπό Αρχαιολογικήν 
καί παλαιογραφικήν έποψιν.

Η ΝΗΣΟΣ ΧΑΛΚΗ.

Ύπό Μ. Μαλλιαράκη.

Δ'

Ν Χάλκη εφοπλίζονται κατ’ έτος περί 
τά τεσσαράκοντα σπογγαλιευτικά πλοι
άρια (σκάφαι) μετά ισαρίθμων σκάφαν

δρων, καλούμενων μηχανών. Η λεξις "μη
χανή” περιλαμβάνει τήν έννοιαν τοΰ πλοίου καί 
τοΰ σκαφάνδρου. Ή έφόπλισις έκάστης μηχα
νής άπαιτεΐ δαπάνην 500 καί έπέκεινα λιρών 
όθωμανικών. Τό πλήρωμα έκάστης συνίσταται 
έξ ένός κυβερνήτου, τεσσάρων ή πέντε δυτών, 
οιτινες διά τοΰ σκαφάνδρου βυθιζόμενοι είς τήν 
θάλασσαν λέγονται "μηχανικοί”, καί έξ ανά

λογου αριθμού κωπηλατών. Ό έφοπλιστής, 
δστις είναι ό κύριος τής μηχανής (ήγουν τοΰ 
πλοίου καί τοΰ σκαφάνδρου), είναι ύπόχρεως νά 
έφοδιάση αύτήν δΐ δλων τών αναγκαίων σκευών 
και έπίπλων, κατ’ έτος σχεδόν άνανεουμένων, 
νά μισθώση κωπηλάτας καί μηχανικούς καί νά 
διατρέφη τάς οικογένειας των μέχρι τής λήξεως 
τής σπογγαλιείας. Οί μηχανικοί είσί συνέταιροι 
τής έπιχειρήσεως, συμμετέχοντες τών κερδών, 
άλλά λαμβάνοντες προκαταβολικώς έκαστος GO— 
80 είκοσαφράγκων <ύς δώρον (regalo), το όποιον 
ανήκει αύτοΐς οίον δήποτε καί αν η τό απο
τέλεσμα τής σπογγαλιείας.

Επειδή δέ έκ τών έμπειρων μηχανικών 
έξαρτάται ή έπιτυχία τής έπιχειρήσεως, έκαστος 
έφοπλιστής προσπαθεί νά λάβη είς τήν ύπηρε- 
σίαν του τούς εμπειρότερους. 'Οθεν γεννάται 
κατά τήν έποχήν τής έξοπλίσεως, ήγουν τόν 
’Απρίλιον καί Μάϊον, πυρετώδης ανταγωνισμός 
μεταξύ τών έφοπλιστών, καθ’ δν νικά ό πλειο
δότης. "Εκαστος έφοπλιστής έχει τούς ίδιους 
μηχανικούς, ών τάς οικογένειας συντηρεί καθ’ ό- 
λον τδν χειμώνα, προσπαθών διά τής συνομο- 
λογήσεως ποινικής ρήτρας νά έξασφαλίση τήν 
μεταξύ αύτών συμφωνίαν, άλλ’ οί μηχανικοί 
έχοντες τήν πεποίθησιν βτι άνευ αύτών αί μη- 
χαναί δέν λειτουργοΰσι και οτι οί έφοπλισται 
είσιν ύπόχρεοι έπί ποινή καταστροφής ν άπο- 
στείλωσιν εις σπογγαλιείαν τάς μηχανάς των, 
είσιν ακόρεστοι είς τάς Απαιτήσεις των. Διά 
τούτο πολλάκις άναιροΰσι τάς συμφωνίας των, 
κατακυρούμενοι είς τόν τελευταΐον πλειοδότην, 
βστις παντοΐα μηχανάται όπως τούς προσέλκυση. 
' II οικία τών έφοπλιστών κατά τάς ήμέρας τών 
προς άπόπλουν προπαρασκευών είναι ήνεωγμένη, 
καί ήμέρας καί νυκτός ό οικοδεσπότης καί ή 
οικοδέσποινα έτοιμοι εις τό ύποδέχεσθαι κα! 
περιποιεΐσθαι τούς μηχανικούς, σπεύδοντες οίνον 
και έπιδαψιλεύοντες θωπείας, μέχρις οΰ έπι- 
βϊβασθώσιν είς τό πλοΐον· άλλά καί κατά τήν 
τελευταίαν ώραν ύπάρχει κίνδυνος μή ό ύπερ- 
κορεσθείς θωπειών, οίνου και χρυσών είκοσα- 
οράγκων μηχανικός δυστροπήση καί ναυτολο- 
γηθή μέ άλλον έπί ζημία άνεπανορθώτφ τοΰ 
πρώτου. Διά τοΰτο έπεκράτησεν έθιμον καθ δ 
ούδε'ις έφοπλιστής δύναται νά λάβη είς τήν 
ύπηρεσίαν του τόν μηχανικόν ετέρων άνευ τής 
συναινέσεώς των έπί ποινή άμέσου καταβολής 
τών χρεών αύτών καί πόσης άποζημιώσεως, 
πολλάκις δέ έξαναγκάζεται ύπό τής άρχής ό 
δυστροπών μηχανικός νά άπέλθη μέ τό πλοΐον 
είς δ ήτο ναυτολογημένος, έάν δέν προφθάση 
νά δραπετεύση έκ τίνος άποκέντρου άκτής βπου 
άναμένει αύτόν έτερον πλοΐον. Τά έθιμα ταΰτα 
τηρούνται αύστηρότερον έν Σύμη εφαρμοζόμενα 
άπό τής δημογεροντίας διά συνοπτικής διαδι
κασίας, άλλ’ έν Χάλκη ό ισχυρότερος έφο- 
πλιστής εύρίσκει τρόπους καταστρατηγήσεως τών 
έθίμων. Βαθμηδόν όμως συνησθάνθησαν βτι 
άνευ τής αύστηράς τών έθίμων τηρήσεως αί 
σπογγαλιευτικοί διά τών σκαφάνδρων έπιχειρή- 
σεις καθίστανται έπιζήμιοι είς βλους.

Είναι άληθές δτι πάσα εργασία Αμείβεται 
άναλόγως τών κινδύνων ους συνεπάγεται ή ένά- 
σκησις αύτής, καί δτι οί μηχανικοί έκτίθενται 
είς κίνδυνον ύγείας καί ζωής βυθιζόμενοι είς 
μεγάλα βάθη, άλλά καί αί πρός αύτούς παρε
χόμενοι άμοιβαί ήδύναντο νά πλουτίσωσιν αύ
τούς έάν ήσαν οίκονομικώτεροι. Ουτοι βμως 
έκτός όλιγίστων έξαιρέσεων έκκενούσι τά θυλάκια 
αύτών είς τά καπηλεία κραιπαλοΰντες καθ’ ολον 
τό διάστημα τής έν Χάλκη διαμονής των καί 
προεξοφλοΰντες τό άντίτιμον τής έργασίας των. 
Αί οίκίαι τινών έξ αύτών είναι πολυτελέστεροι 
τών οικιών τών έφοπλιστών αύτών. Ούδόλως 

πολυπραγμονοΰσιν είς τήν σύνταξιν ισολογισμών, 
διότι ούδέποτε έσκέφθησαν νά ευρωσι τό ίσο- 
ζύγιον τών έξόδων πρός τά έσοδα. Γινώσκουσιν 
δτι ένόσφ οί πνεύ μονές των άναπνέουσι καί τά 
μέλη των έχουσι τήν έλαστικότητα αύτών, τό 
ονομά των θά μείνη στερεοτύπως έν τή ημερή
σια διατάξει τών έφοπλιστών καί ή διατροφή 
αύτών καί τής οικογένειας των τό πρώτον αύ
τών μέλημα, οθεν προθύμως ύπογράφουν παν 
χρεωστικόν έγγραφον, τό όποιον δέν έχουσι σκο
πόν νά έξοφλήσωσιν.

Καθ’ ήν έποχήν μετέβην εις Χάλκην οί 
έφοπλισται ήσαν άπηλλαγμένοι τοΰ φοβερού τών 
μηχανικών έφιάλτου καί άνέπνεον έλευθέρως 
τόν ζέφυρον, βστις έπλήρου τά ιστία τών είς 
τά παράλια τής ’Αφρικής πλεόντων πλοιαρίων, 
πρός έφόπλισιν τών όποιων κατηνάλωσαν δ,τι 
είχον στερηθέντες υπνου, δείπνου καί άναπαύ- 
σεως. "Οταν ό έφοπλιστής άξιωθή νά ΐδη τούς 
ιερείς φέροντας τήν εικόνα τοΰ πολιούχου 'Αγίου 
καί ψάλλοντας Αγιασμόν έντός τοΰ πλοίου έτοι
μου οντος πρός άπόπλουν, τότε καί μόνον αι
σθάνεται εαυτόν άναγεννώμενον καί έχοντα ορεξιν 
νά θύση τω Βάκχω διά λογαριασμόν τού στο
μάχου του· διότι πρότερον μηχανικώς ύπέρ τών 
μηχανικών ήσθιεν, έπινε καί έκινεΐτο. Είς τοι- 
αύτην εύάρεστον κατάστασιν εύρον τούς πλειο- 
τέρους έφοπλιστάς, οιτινες έν τοΐς παρά τήν 
θάλασσαν καφενείοις καθήμενοι έπινον μαστίχαν 
καί ύπελόγιζον τά έκ τών σπογγαλιευτικών έπι- 
χειρήσεων κέρδη. 'Υπήρχον δμως άκόμη άπο- 
μεινάρια μηχανών καί δύο ή τρεις έφοπλισται 
κατειλημμένοι υπό σκυθρωπότητος καί νευρικού 
ερεθισμού, διότι έπολιορκοΰντο εΐσέτι έκ τών 
άπαιτήσεων τών ιδίων μηχανικών, ών τό βα- 
λάντιον είχε καταντήσει αληθής πίθος τών Δα
ναΐδων. Τέλος πάντων ό τελευταίος Αγιασμός 
έψάλη είς τήν τελευταίαν έκπλεύσασαν σκάφην, 
ή είκών τού προστάτου Αγίου έτέθη έν τω 
είκονοστασίω, καί ό λιμήν έκενώθη· μόνον δέ 
Αλιευτικά τινα πλοιάρια καί τά κομίζοντα καρ
πούς έκ 'Ρόδου έτάραττον τό ήρεμον τοΰ λι- 
μένος κύμα, είς δ οί παΐδες δίκην βατράχων 
έβυθίζοντο άπό πρωίας μέχρις έσπέρας προ- 
αλειφόμενοι είς τό έπίζηλον τοΰ σπογγαλιευτοΰ 
έπάγγελμα.

Ε'.

νωνιαν, 
κέρδη 
μονται.

Εύλόγως ήδύνατό τις νά ύποθέση τούς κα
τοίκους τής Χάλκης ώς τήν πλουσιωτέραν κοι- 

λαμβάνων ύπ οψιν τήν έργασίαν, τά 
αύτής καί τόν πληθυσμόν είς δν διανέ- 

Διότι κατ’ έλάχιστον δρον είσάγονται 
είς τήν νήσον κατ’ έτος σπόγγοι άξίας τεσ
σαράκοντα χιλιάδων λιρών, αΐτινες διανέμονται 
είς πληθυσμόν δύο χιλιάδων Ατόμων, ώστε άνα- 
λογούσι λίραι 20 κατ' άτομον, έν ω έν Ρόδιμ 
μόλις άναλογοΰσι λίραι 4. Ήλίκη διαφορά με
ταξύ τών τρυγώντων τήν γήν, τήν ύπό τοΰ Πιν
δάρου έπικληθεϊσαν ' πολύβοσκον άνθρώποισι καί 
ευφρονα μάλοις” (Πινδ. Όλυμπ. Ζ'.) καί τών 
τρυγώντων τον ύπό τοΰ Όμηρου έπικληθέντα 
"άτρύγητον πόντον!”

Άλλ’ ή τοιαύτη τών Χαλκιτών εύπορία 
είναι μάλλον φαινομενική, διότι τό πλεΐστον 
μέρος τής παραγωγής άπορροφώσιν οί ύπέρογκοι 
τόκοι ξένων κεφαλαίων καί θαλάσσια Ατυχήματα 
Αναπόσπαστα έκ τοιούτων έπιχειρήσεων. Τάς 
πρός έφοπλισμόν τών σκαφάνδρων δαπάνας δα
νείζονται οί έφοπλισται κατά τό πλεΐστον μέρος 
έπί τόκιρ 15—24%, ένεχειριάζοντες πολλάκις 
τό προϊόν τής έργασίας τών μηχανών, όπότε 
έκτος τών τόκων καταβάλλουσι καί δικαίωμα 
προμήθειας καί άλλας δαπάνας μειούσας έπαι-
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σθητώς τά κέρδη ή και έξουδετερούσας αύτά, 
δταν δ δανειστής ή ό πρδς πώλησιν παραγγε
λιοδόχος τύχη κακής πίστεως· βθεν οΐ έφο- 
πλισταϊ όκνοΰσι ν’ άποστείλωσιν είς Ευρώπην 
τους σπόγγους των προτιμώντε; νά έκποιώσιν 
αυτού; έπιτοπίως.·

’Εκ τοΰ προϊόντος τής σπογγαλιείας ό εφο
πλιστής λαμβάνει τδ εν τρίτον ώς αμοιβήν τοΰ 
σκάφανδρου του, καί ώρισμένον τι ποσδν διά τδ 
πλοΐόν του, τά δέ λοιπά άνήκουσιν είς τούς 
μηχανικούς, άφοΰ άφαιρεθώσιν αί δαπάναι τής 
διατροφής άς καταβάλλει ό εφοπλιστής, δστις 
λαμβάνει ύπδ τήν κατοχήν του ολόκληρον τδ 
προϊόν καί τδ έκποιεΐ κρατών έκ τοΰ τιμήματος 
τά ύπδ τών μηχανικών δφειλόμενα σύν τοΐς 
τόκοις αύτών, σπανίως δέ μηχανικός απέρχεται 
άπηλλαγμένος χρέους. Άλλ’ ού φροντίς Ιπ- 
ποκλείδη. Οΐ μηχανικοί φαιδροί καί αμέριμνοι 
άποχαιρετοΰσι τούς έφοπλιστά; των καί μετά 
τήν λογοδοσίαν ταύτην, διότι έχουσιν ανοικτόν 
λογαριασμόν καί απεριόριστον πίστωσιν παρ’ αύ- 
τοϊς. Άλλά καί οΐ εφοπλισταί πολλάκις απέρ
χονται μέ κενάς χεΐρα; έκ τοΰ γραφείου τών 
ιδίων δανειστών διατηροΰντες είς τό βάθος τής 
ψυχής αύτών τδ κεφάλαιον, δπερ ούδέποτε 
έξαντλεΐται, τήν έλπίδα. "Οσοι κατόρθωσαν 
ν’ άποκτήσωσιν ίδια κεφάλαια ωφελούνται καί 
έκ τή; μέτριας εργασίας, άλλ’ οΐ τδ πλεϊστον 
τών δαπανών τής έπιχειρήσεω; προμηθευόμενοι 
διά δανείων, εάν μή έκτακτος εύτυχία έπιστέψη 
τήν εργασίαν, οιατελοΰσιν είς παθητικήν κατά- 
στασιν. Καί δμως ή πτώχευσις είναι σπάνιον 
έν Χάλκη φαινόμενον. Ενόσω ό μέν βυθός τής 
θαλάσσης διατηρεί τήν γονιμότητα αύτοΰ είς 
παραγωγήν σπόγγων, οΐ δέ μηχανικοί τήν δύ- 
ναμιν νά τρυγώσιν αύτούς, καί οΐ εφοπλισταί 
τδν ήρωϊσμδν καί τήν καρτεροψυχίαν τοΰ ύφί- 
στασθαι τάς άπδ τοΰ έφωπλισμοΰ βασάνου;, οί 
δανεισταί δέν άπελπίζονται έχοντες άλλως ύπ’ δ- 
ψιν τήν φιλοτιμίαν καί τήν άγαθότητα τών όφει- 
λετών αύτών, οιτινες εύποροΰντες χρημάτων δέν 
δυστροπώσιν είς τήν έκπλήρωσιν τών υποχρεώ
σεων αύτών.

Στ'.

Οΐ Χαλκΐται είναι εύθυμοι, φιλότιμοι καί 
γενναίοι, άλλ’ ώς έκ τοΰ άνταγωνισμοΰ δστις 
γεννάται μεταξύ των κατά τήν έφάπλισιν τών 
μηχανών φιλέριδες. Βλέπει τις πολλάκις δμι- 
λον συνευθυμοΰντα καί μετ’ δλίγον διαπληκτι- 
ζόμενον ένώπιον τοΰ δικαστηρίου, τδ όποιον 
είναι μάλλον πολυάσχολον τοΰ έν 'Ρόδφ έπαρ- 
χιακοΰ έμποροοικείου, έκδιδον τριπλάσιον άρι- 
θμδν άποφάσεων. Πολλοί φέρουσιν ώς κύριον 
όνομα τά έπίθετα τών άγωνιστών καί άλλα 
άήθη, οίον 'Ηρώδης, Έρωτόκριτος κτλ.

Πρδς τά δεξιά τοΰ λιμένος ύπάρχει παραλία 
ομαλή, δπου άνέλκουσι τά σπογγαλιευτικά πλοι
άρια κατά τδν χειμώνα, έξ ής άνελίσσεται ή 
θέα τών δυτικών τής ‘Ρόδου άκτών. Τήν θέσιν 
ταύτην ώνόμασαν “Νέον Φάληρον”, εύφυής δέ 
κερδοσκόπος, είς δν έδωσαν τδ έπώνυμον ενός 
τών έν Σμύρνη τραπεζιτών, έπηξε ξύλινον παρά
πηγμα, τοΰ όποιου τάς μέν κρηπίδας περιβρέχει 
τδ κΰμα, τό δέ έσωτερικδν ό ζύθος καί τό οινό
πνευμα. ’Εκεί μεταβαίνουσι καθ’ εσπέραν οί 
μέν διά λέμβου οί δέ διά ξηρας, καί άφοΰ 
λουσθώσιν είς τά άνά μέσον τών βράχων τής 
άκτής διαυγή υδατα, θερμαίνονται πίνοντες ρακήν 
καί ζύθον καί έσθίοντες δπτούς ιχθύς καί καρ
κίνους. Πολλοί δμιλοι σχηματίζονται έν τή 
ακτή τοΰ "Νέου Φαλήρου” εύθυμοΰντες, καί 
επανέρχονται αδοντες είς τήν πόλιν.

"Οταν φθάση πλοΐον έκ 'Ρόδου φέρον λαχα
νικά καί καρπούς, άπλήστως έπιρρίπτονται έπ’ αύ
τών, διότι ή νήσος ούδέν παράγει διά τήν έλ- 
λειψιν ύδάτων. Ητο ή εποχή τών καϊσιών 
(βερίκοκων), τά όποια άφθόνω; παράγονται έν 
'Ρόδω, τούς δέ εύχύμους καί ήδεΐ; τούτους 
καρπούς κατέπινον άπλήστως. ‘Η κατά τήν 
εποχήν ταύτην γενομένη συγκομιδή τής κριθής 
δέν ήτο ενθαρρυντική, ούδόλως έπιβεβαιοΰσα τοΰ 
Πλινίου τήν μαρτυρίαν. Ού μακράν τής πό
λεως, μεταξύ αύτής καί τής άρχαίας κώμης, 
ύπάρχει κοιλά; πετρώδης καλούμενη Πούταμος 
(ίσως Ποταμός) κατάφυτος ύπδ συκών καί 
άμυγδαλών, πρδς βορράν δέ έτέρα θέσις καλού
μενη Ζυγιές, ένθα έφυτεύθησαν άμπελοι, δπου 
τδ χώμα συνεκρατήθη διά λίθινων περιφραγμά
των. Αί καλλίζομοι τής Χάλκης νεάνιδες πο
ρεύονται έκεΐ καθ’ εσπέραν, δπως άναπνεύσωσι 
τήν εσπερινήν αύραν καί συλλέξωσιν έν καλα- 
θίσκοις σύκα καί σταφυλάς. Άλλ’ ή όδδς το- 
σοΰτον είναι δλισθηρά καί δύσβατος, ώστε πρέ
πει να προσέχη τις βαδίζων μή πέση κατά τών 
πετρών. ’Επειδή ή αμυγδαλή εύδοκιμεϊ, ήδύ- 
ναντο νά καλυφθώσι πάσαι τών δρέων αΐ κλι- 
τυες δια τοΰ προσοδοφόρου τούτου δένδρου, εάν 
οί δδόντες τών περιπλανωμένων αιγών καί 
προβάτων δέν έτρωγον τά νεαρά φυτά· έκ τής 
τοιαύτης δέ τής γυμνής χώρας άναδασώσεως 
ήθελε βελτιω&ή τδ έδαφος καί ήθελον άναφανή 
ίσως καί πηγαί ύδάτων. Άλλ’ οί κάτοικοι 
προτιμώσι τδν βούτυρον, δστις τφ δντι είναι 
ήδύτατος, τής τοιαύτης γεωργικής μεταμορφώ- 
σεως, δ δέ Οέλων νά τρώγη σύκα καί αμύγδαλα 
πρέπει νά έξοδεύση ολόκληρον περιουσίαν περι
τειχίζω·? μικρόν τμήμα γής, δπως φυτεύση δλί- 
γας συκάς καί άμυγδαλάς.

Ιό κλίμα τής νήσου είναι ύγιέστατον, οί δέ 
κάτοικοι είσίν εύσώματοι καί εύρωστοι φθάνον- 
τες είς βαθύ γήρας, έκτος τών μηχανικών οι- 
τινες γηράσκουσι προώρως. Είς ίερεύς έζησεν 
υπέρ τά 115 έτη διατηρών μέχρι; έσχάτων τάς 
διανοητικά; καί σωματικά; του δυνάμεις, βαδί
ζων πεζός έπί δύο καί τρεις ώρας τά; δυσβά- 
του; καί δλισθηρά; οδού;, άναγινώσκων άπταί- 
στω; άνευ διόπτρων καί τρώγων παξιμάδι. Μετά 
μεγάλης δυσκολίας κατώρθωσεν ό άρχιερεύς νά 
πείση αύτδν νά παραιτηθή τή; λειτουργείας, 
θεωρήσαντα τήν τοιαύτην άπαγόρευσιν ώ; παρα
γνώρισή τής νεανική; θερμότητος, ήτις έκυκλο- 
φόρει είς τάς φλέβα; του!

Λι όδοί τή; πόλεως εισί στεναί καί άνώμαλοι 
καί είς τινας μόλις δύνανται νά βαδίσωσι δύο 
άνθρωποι εκ παραλλήλου. 'Η συμπύκνωσις 
αυτή τών οικιών προέρχεται έκ τής άνωμαλίας 
τοΰ έδάφους, έν ω ό σχηματισμό; γηπέδου είναι 
δύσκολος καί πολυδάπανος, καί έκ τή; τάσεω; 
τών κατοίκων νά συγκεντρώνται παρά τήν αγο
ράν, μολονότι ήρχισαν ήδη κατανοοΰντες τδ άπδ 
τή; έλευθέρα; κυκλοφορία; τοΰ άέρο; καί τοΰ 
φωτός όφελος, άναρριχώμενοι ύψηλότερον περί 
τδν εύρύχωρον λιμένα, δστις είναι τή; νήσου 
τδ έγκαλλώπισμα. ’Εάν οί Χαλκΐται ήσαν μάλ
λον φιλόκαλοι καί ή Δημογεροντία δραστηριω- 
τέρα, ήδύνατο δ λιμήν νά κρηπιδωθή καί νά 
σχηματισθή ώραία θέσις περιπάτου καί συγκεν
τρώσει»; τών κατοίκων άντί τή; ειδεχθούς δψεως 
τοΰ βορβόρου εν ω βλέπει τι; κυλιομένου; τούς 
χοίρου; καί τό αίμα τών σφαγείων μολύνον τδν 
άέοα.

Ζ'.

Μετά είκοσαήμερον έν Χάλκη διαμονήν άπήλ- 
θον διά τοΰ αύτοΰ άτμοπλοίου "ή 'Ρούμελη”, 
καταπλευσαντο; είς τδν λιμένα μετά τήν δύσιν 

τοΰ ήλιου. Ίδ άτμόπλοιον ήρε τήν άγκυραν 
μετά τδ μεσονύκτιον- ή θάλασσα ήν γαληνιαία, 
ή δε σελήνη πλησιφαής έλαμπεν είς τδν άνέ- 
φελον ούρανόν. Τδ κΰμα έβρυχάτο άρμονικώς 
διασχιζόμενον ύπδ τής πρώρας τοΰ πλοίου, ή 
δε θέα τοΰ όρίζοντο; διακοπτομένη ύπό τών 
νήσων Χάλκης, Τήλου, Νισύρου καί Σύμης καί 
τή; πρό; νότον ήμών έκτεινομένη; 'Ρόδου, ήν 
γοητευτικωτάτη ύπδ τδ γλυκύ τής σελήνης φέγ
γος; Ιό κατάστρωμα τοΰ άτμοπλοίου ήν ήδη 
έλεύθερον εμπορευμάτων, ώστε οί δλίγοι έπι- 
βάται ήδύναντο άνέτω; ν’ άπολαύσωσι τής ηδο
νής τοΰ πλοΰ, δστις δέν διήρκεσε πλεΐον τών 
τριών ώρών. "Αμα τή έφ ήγκυροβολήσαμεν είς 
τόν λιμένα τής Σύμης· έξήλθρν είς τήν πόλιν 
καί έξεπλάγην έπί τή θέα τής πόλεως, ήτις έν 
βραχεί διαστήματι χρόνου έλαβε μεγάλην άνά- 
πτυξιν. 'Ό είς Σύμην είσαγόμενο; πλούτος έκ 
τής σπογγαλιείας δέν άνήκει είς ξένους κεφα
λαιούχου;· ένταΰθα άφθονοΰσι τά κεφάλαια, καί 
αί σπογγαλιευτικά! έπιχειρήσει; πλουτοΰσι τού; 
κεφαλαιούχους, έχοντας σπουδαία έμπορικά κα
ταστήματα είς πολλάς τής Εύρώπης χώρας καί 
έν Αγγλία. Αί άπότομοι καί βραχώδεις άκταί 
έπληρώθησαν οικιών, ό δέ έν τή άγορα θόρυβος 
και ή συμπύκνωσις τοΰ πληθυσμού μαρτυροΰσι 
τήν ακμήν τής νήσου.

Επιφυλασσόμενος άλλοτε νά γράψω πλειό- 
τερα περί τή; νήσου ταύτη;, ήτι; είναι ή άκ- 
μαιοτέρα τών νοτίων Σποράδων, κλείω τήν πα
ρούσαν διότι το άτμόπλοιον ετοιμάζεται πρός 
άπόπλουν καί ό πλοίαρχος, ού τίνος ή εύγε- 
νεστάτη συμπεριφορά προσελκύει καί έπιβάτας 
και έμπορεύματα έκ πάντων τών λιμένων, είς 
ούς προσεγγίζει, μεθ’ δλον τόν πυρετώδη άντα- 
γωνισμόν τών τήν αύτήν γραμμήν έκτελούντων 
Αγγλικών άτμοπλοίων, διέταξε νά άρθή ή άγ
κυρα, δπως πλεύση είς 'Ρόδον, ήτι; μετά τήν 
άνατολήν τοΰ ήλιου έστιλβεν ώς σάπφειρος έν 
τή κυανή θαλάσση.

ΗΛΙΑΣ ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 277.)

Τ
ΠΑΡΧΟΥΣΙΝ άνθρωποι έν τφ κόσμφ, οιτινες, 
ώς αί πυκνόφυλλοι καί ύψίκομοι δρΰς, 
εύρεΐαν άπλοΰσι τήν σκιάν, καθίστανται 
δηλ. γνωστοί εί; εύρύτερον κύκλον άνθρώπων. 

Οί έπιφανεΐ; ούτοι θνητοί είτε ένεκα τών περι
στάσεων είτε ένεκα τής άτομικότητος αύτών 
άναφαίνονται ώ; φωστήρες ή ώς λυχνίαι τη
λαυγείς, φωτίζουσαι τά πέοιξ. Τοιοΰτο; άνήρ 
ύπήρξεν ό Ή λ ί ας Τανταλίδης, ού τήν εικόνα 
παραθέτομεν σήμερον. Δύο τινά συνέτεινον είς 
τήν διάδοσιν τής φήμης τοΰ άνδρός · άφ’ ενός 
μέν ό κύκλος, έν ω έζη καί είργάζετο, ή βα- 
σιλΐς τών πόλεων, ή Κωνσταντινούπολις, έν ή 
τοσοΰτοι τών ήμετέρων ομογενών διατρίβουσι, 
και άφ’ ετέρου ή έκτακτος αύτοΰ ευφυΐα, ήτις 
άνύψωσεν αύτόν τοσοΰτον εί; τά όμματα τών 
συγχρόνων του. "Οτι ό Ήλία; Τανταλίδης ήτο 
άνήρ σοφός καί βαθύς τής ήμετέρα; γλώσσης 
καί φιλολογίας γνώστης άποοεικνύεται καί έκ 
τοΰ δτι παθών κατά τό 1845 ύπό αμαυρώσει»; 
καί τυφλό; καταστάς, διωρίσθη καί έδέχθη έν 
έτος μετά ταΰτα, έν έτει 1846, τήν έδραν τοΰ 
καθηγητοΰ τών Ελληνικών γραμμάτων έν τή 
έν Χάλκη θεολογική Σχολή, έν ή έπί τριακον-

ταετίαν, μέχρι τοΰ θανάτου αύτοΰ μετά 
πολλή; τής επιτυχία; έδίδαξεν. Πά; 
άλλο;, άπολέσας τών οφθαλμών τό 
®ώς, ήθελεν άποσυρθή τή; διδασκα
λία;, δπω; έν ησυχία καί άπομονώ- 
σει διέλθη τόν δυστυχή αύτοΰ οίον· 
ό Τανταλίδη; δμως δέν παρεδόθη εί; 
τήν άπελπισίαν, δέν άπεμονώθη, άλλά 
καί τυφλός ήθέλησε νά φανή χρήσιμος 
είς τήν σπουδάζουσαν νεολαίαν καί 
οδηγούμενος ύπό ύπηρέτου μετέοαινε 
τακτικώ; είς τήν αίθουσαν τών παρα
δόσεων καί έδίδασκε. Σπάνιον όντως 
παράδειγμα ισχυρά; θελήσεω; καί 
άξιεπαίνου φιλοπονίας! Ό βίο; δλο; 
τοΰ διδασκάλου μέχρι τής ήμέρας, 
καθ’ ήν προσεβλήθη ύπό τοΰ δεινού 
νοσήματος, ύπήρξε βίο; λογίου καί 
σπουδαστοΰ. Γεννηθείς έν έτει 1818 
ό Ήλία; Τανταλίδη; έν Φαναρίω τή; 
Κωνσταντινουπόλεως έσπούδασε κα
τ’ άοχά; έν τή πατριαρχική τοΰ Γέ
νους σχολή, είτα δέ έν τή τή; Ξηρο- 
κρήνης, έν ή έπί εξαετίαν μετά πολ
λής έπιμελεία; ήκολούθησεν δλα τά 
διδασκόμενα μαθήματα. Πρό; συμ- 
πλήρωσιν τών σπουδών του μετέβη 
εί; τήν άκμάζουσαν έν Σμύρνη Εύαγ- 
γελικήν Σχολήν, καί καταρτισθεί; άοι- 
στο; φιλολόγο; έπέστρεψεν είς Κων
σταντινούπολή, ένθα προσελήφθη πα
ρά τοΰ δεινού φιλολόγου καί άρί- 
στου ιατρού Στεφάνου Καραθεοδωρή <’»; διδά
σκαλος τών τέκνων του, τά όποια έπί εξαε
τίαν δλην έδίδαξεν. Άπδ τής έποχή; ταύτη; 
χρονολογείται ή μεγάλη άγάπη καί συμπάθεια 
τών μελών τή; σεβαστή; ταύτης οικογένειας 
πρός τδν διδάσκαλον αύτών. Έν έτει J 840 ό 
Τανταλίδης, έπιθυμών νά άκροασθή καί ανώ
τερων μαθημάτων, μετέβη είς Αθήνας, ένθα 
έφοίτησεν είς τδ πρό μικρού ίδρυθέν Πανε- 
πιστήμιον, διακούσας έπί τρία έτη μαθήματα

ΗΛΙΑΣ ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ.

φιλοσοφικά καί φιλολογικά. Έπανακάμψας είς 
Κωνσταντινούπολή έπεχείρησε τήν έκδοσιν έκ- 
κλησιαστικοΰ περιοδικού συγγράμματος, ήτι; 
δμως δέν έποαγματοποιήθη ώς έκ τής έπελ- 
θούση; αύτω δεινής αμαυρώσει»;. Κατά τήν έν 
Έλλάδι διαμονήν του ή ποιητική αύτοΰ φύσι; 
έξήφθη έτι μάλλον έπί τή θέα τών άμιμήτων 
λειψάνων τής άρχαίας καλλιτεχνείας, τής’Ακρο- 
πόλεως, τοΰ Παρθενώνος, τοΰ Θησείου, καί διά 
τή; περιηγήσεω; ήν μετά λογιών φίλων έπε-

Ο ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
φωτιζόμενος ύπό τοΰ δύοντος ήλιου. 

χείρησεν άνά τήν Ιίελοπόννησον, καί 
τήν στερεάν Ελλάδα. —

Είπωμεν ήδη καί δλίγα τινά περί 
Ήλία Τανταλίδου ώς ποιητοΰ. Έκ 
παιδικής ήλικία; μεγάλην ήσθάνετο 
πρδς τήν ποίησιν κλίσιν καί άπλέτως 
άνεγίνωσκεν δ,τι ποιητικόν έργον περιέ- 
πιπτεν εί; χεΐράς του. Έν Σμύρνη 
έτι σπουδάζων καί μόλι; δεκαεξαετής 
τήν ηλικίαν έξέδωκε τδ πρώτον αύτοΰ 
ποιητικόν έργον, τήν "’Ωδήν είς τδν 
Μάϊον”, ποίημα κάπως άσθενέ; καί 
ποοδίδον τήν μικράν τοΰ γράψαντος 
αύτδ ηλικίαν. Άλλά εικοσαετής γε- 
νόμενος έξέδωκε τά " Παίγνια” αύτοΰ, 
δι’ ών εύθύς κατέλαβε σπουδαίαν έν 
τφ ΙΙαρνασσω τή; νεωτέρα; Ελλάδος 
θέσιν. Έν τοΐς “Παιγνίοι;” διαλάμ
πει ή έκτακτο; αύτοΰ εύφυΐα καί ή 
μεγάλη προ; τδ στιχουργεΐν εύχέρεια. 
Τρίτον αύτοΰ ποιητικόν έργον είναι τά 
Ιδιωτικά στιχουργήματα”, έκδοθέντα 

έν έτει I860 έν Τεργέστη. Έν τοΐς 
στιχουργήμασι τούτοι; ό Τανταλίδης 
μετεχειρίσθη τδ πρώτον τήν καθα
ρεύουσαν έλληνικήν γλώσσαν μετά 
πολλή; έπιδεξιότητος. "Ετερον αύτοΰ 
ποιητικόν έργον, διακρινόμενον διά τήν 
χάριν καί τήν ορθοέπειαν, είναι ή 
συλλογή ασματίων, ήν έξέδωκεν εν 
’ Αθήναι; μετά μουσικών σημείων χά
ριν τής σπουδαζούσης νεολαίας. Τδ 

άριστούργημά του δμως μένουσι τά ' Παίγνια”, 
τά όποια καί κατέστησαν δημοτικώτατα. Τί; 
δέν γνωρίζει τδ εύφυές έκεΐνο ποίημα, τδ όποιον 
άρχίζει ούτως·

“Ή κεράτσα Κρουσταλλένια
έχει γνώσι σαν κουκούτσι . .

ή τδ έτερον·

“Χθεσινά μου κουρελάκια,
τρελοκόριτσα ακόμη . . .”
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Έκ τών εις πεζόν λόγον συγγραφών τοΰ 
’Ηλία Ί'ανταλίδου μνείας Αξία είναι ή βιογραφία 
τοΰ Στεφάνου Καραθεοδωρή, ήν συνέταξε κατ’ εν
τολήν τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Φιλολογικοΰ 
Συλλόγου. Διά τής βιογραφίας ταύτης έδεσε 
μνημεΐον περιφανές εις τον φίλον καί προστάτην 
αύτοΰ, τον έξοχον τής Κωνσταντινουπόλεως ια
τρόν.

Έν έτει 187G ό Ήλίας Τανταλίδης παθών 
έξ δςείας περιτονίτιδος άπέθανεν έν Κωνσταν- 
τινουπόλει έν ηλικία 58 έτών, μέγα πένθος 
άφεις εις πάντας τους γνωρίσαντας αυτόν καί 
τούς ύπ’ αύτοΰ διδαχθέντας, οΐτινες εύγνωμόνως 
θέλουσι διατηρήσει τήν μνήμην τοΰ εύγενοΰς 
καί άγαθοΰ διδασκάλου αύτών, τοΰ έργασθέντος 
μετά απαράμιλλου ζήλου υπέρ τοΰ έθνους καί 
υπέρ τής Εκκλησίας.

Ο ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΐΝΟΣ

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΥΟΝΤΟΣ ΗΛΙΟΥ.

(Μετά είζόνος, δρα σελ. 277.)

Δ
ΙΚΑΙΩΣ έξύμνησαν καί περιηγηταί καί ποι- 

ηταί τήν δύσιν τοΰ ήλιου έν τή Αττική. 
ΙιΟυδείς δόναται πράγματι νά σχηματίση 
ιδέαν περί τής λαμπρότητας τής δύσεως, έάν 

δέν έθαύμασεν αύτήν ίδίοις όφθαλμοΐς. Ή ολη 
φύσις άποκτα τι ήρεμον καί μεγαλοπρεπές συ
νάμα- ό δύων ήλιος φαίνεται, κατά τήν λαμ- 
πράν εικόνα τοΰ Βύρωνος, ώς θνήσκων ήρως. 
Τά ορη, οί λόφοι, ή θάλασσα λαμβάνουσι τον 
άμίμητον ίόχρουν χρωματισμόν, δν ούδεμία γρα
φές ούναται νά μεταδώση. Άλλ’ έκεϊ δπου ή 
φύσις είναι δντως μαγευτική, έκεΐ δπου ό άν
θρωπος αισθάνεται έαυτόν αίωροόμενον ύπεράνω 
τής μικροπρέπειας καί ματαιότητος τών έπι- 
γείων καί αναγκάζεται, δσον όπαδος καί αν 
ήναι τών σκεπτικών, νά Οαυμάση τήν παντο
δύναμον τοΰ Πλάστου χεΐρα, είναι ό κόλπος 
τής Σαλαμΐνος, φωτιζόμενος ύπο τών τελευ
ταίων άκτίνων τοΰ δόοντος ήλιου καί [δεχόμενος 
τον ασπασμόν τοΰ άστέρος τής ήμέρας. 'Ιπτάμενός 
τις έπί τών λόφων έν τή θέσει Δαφνιού παρά 
τήν θάλασσαν καί έχων απέναντι αύτοΰ τόν έν
δοξον τής Σαλαμΐνος κόλπον, δέν δόναται ή νά 
πληροΰται ένθουσιασμοΰ καί βαθυτάτου θρησκευ
τικού αισθήματος. Βλέπει ένώπιόν του τήν 
νήσον Σαλαμίνα μέ τάς δύο πετρώδεις δρεινάς 
κορυφάς της, βλέπει πρό τών ποδών του τό εις 
αεί Αξιομνημόνευτο* αλμυρόν πεδίον, έπί τοΰ 
όποιου κατά Σεπτέμβριον τοΰ έτους 480 πρ. Χρ. 
συνεκροτήθη ή ναυμαχία μεταξύ τοΰ έλληνικοΰ 
καί τοΰ περσικοΰ στόλου, καθ’ ήν τά ελληνικά 
δπλα ηραντο λαμπράν νίκην.

‘Η έκτασις τής νήσου Σαλαμΐνος δέν είναι 
μεγάλη, μόλις 90 τετραγ. χιλιομέτρων- τό έδα
φος αύτής είναι πετρώδες καί μάλλον άγονον, 
άλλ’ ή έλαια καί ή άμπελος θαυμασίως έπι- 
τυγχάνουσιν. Έν χρόνοις παναρχαίοις ή νήσος 
άπετέλει ανεξάρτητον κράτος ύπό τήν έξουσίαν 
βασιλέων έκ τοΰ γένους τών Αίακιδών. Μετά 
ταΰτα έκυριεύθη ύπό τών Μεγαρέων, παρ’ ών 
κατέκτησαν αύτήν οί ’Αθηναίοι ύπό τόν Σόλωνα. 
Έν έτει 318 πρ. Χρ. κατέλαβαν αύτήν οί Μα- 
κεδόνες, άλλ’ ό Αρατος παρέδωκεν αύτήν τφ 
229 πάλιν εις τούς ’Αθηναίους, οΐτινες άπε- 
δίωξαν πάντας τούς κατοίκους πρός τιμωρίαν 
τής άποστασίας των καί διένειμαν τάς γαίας 
εις ’Αθηναίους πολίτας. Λέγεται δτι ή άρχαι- 
οτάτη πόλις τής Σαλαμΐνος έκειτο έπί τής με
σημβρινής τής νήσου παραλίας- μετ’ ού πολύ 

δμως ή αρχαία αυτή πόλις έγκατελείφθη, καί 
έκτίσθη νέα πόλις, Σαλαμίς, έν τφ κέντρφ σχε
δόν τής νήσου, ένθα καί σώζονται σήμερον έτι 
έρεί πιά τινα. Σήμερον ή Σαλαμίς καλεΐτα1 
κοινώς Κούλοορι καί έχει 4000 χιλιάδας κα 
τοίκων, άνήκει δέ εις τόν νομόν ’Αττικής καί 
Βοιωτίας· ό λιμήν τής πόλεως είναι Ασφαλέ
στατος, άλλά δέν προσορμίζονται εις αύτόν ή 
μικρά μόνον πλοία, διότι τό έμπόριον τής νήσου 
δέν είναι σπουδαΐον. Έπί τής νήσου κεΐται καί 
ή μονή τής Φανερωμένης, ής εικόνα έδημοσί- 
ευσεν ό Έσπερος” έν τφ α'. αύτοΰ τόμφ.

Η ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ.
’Υπό Σπ. I. Κ.

ΟΣΤΑΔΓΙΑ λέγεται τό άλγος ήτοι ό πό
νος, δστις γεννάται έν τή καρδία τοΰ 
έν άλλοτρία. χώρα διατρίβοντος έκ τοΰ

διακαούς πόθου τής εις τήν πατρίδα έπανόδου. 
Η νοσταλγία είναι πάθημα, ου τίνος τήν έπί- 

δρασιν ούδέ ό μάλλον άνάλγητος καί ψυχρός 
τήν καρδίαν δόναται δλως νά διαφύγη.

'Η γενέτειρα γή τοσαύτην κέκτηται τήν ελ
κυστικήν δύναμιν, ώστε καί άν ό τόπος εις δν 
ό άποδημών μετέβη έχη καλλονάς πολλω πλεί- 
ονας τών τής πατρίδος του, καί άν παρέχη 
αύτφ εύχερέστερα τά μέσα πρός άπόλαυσιν βίου 
άνετωτέρου, καί ουτω, μηδαμώς εύχαριστούμενος 
ό άνθρωπος έκεϊνος εις τά ύπό τής ξένης χώρας 
έπιδαψιλευόμενα άγαθά, κυριεύεται ύπό τοΰ πό
θου τής εις τήν πατρίδαν γήν έπανόδου, καίτοι 
άκαλλή καί άγονον ουσαν· μάλιστα δέ καθ’ α 
παρατηρεί καί ό ’Ιούλιος Σίμων έν τφ περί 
"Καθήκοντος” συγγράμματι αύτοΰ, δσον άγονω- 
τέρα καί πενεστέρα είναι ή πατρίς, δσφ τρα- 
χύτερος καί έπιπονώτερος είναι ό βίος τών έν 
έκείνη οίκούντων, τοσούτφ μάλλον ό άνθρωπος 
άγαπα αύτήν, ώς άν ήθελεν ή Θεία Πρόνοια 
νά δείξη διά τούτου, δτι άγαπώμεν τήν πατρίδα 
καί ούχί τάς ήδονάς τής πατρίδος (Κεφ. 3, 2).

Συγκινητικωτάτη άμα δέ καί διδακτικωτάτη 
είναι ή άπάντησις τοΰ Όδυσσέως εις τήν Κα
λυψώ, δταν αυτή, άναγκαζομένη ύπό τής άνω- 
τάτης τοΰ Διός διαταγής ν’ άφήση εις αύτόν 
έλευθέραν τήν άπό τής νήσου αύτής άναχώρησιν, 
προσεπάθει διά τών έαυτής θελγήτρων, τής 
έπαγγελίας τής Αθανασίας καί τοΰ φόβου τών 
μελλόντων νέων δεινοπαθημάτων νά τόν άπο- 
τρέψη τοΰ σκοπού του.

"Λοιπόν, τφ λέγει ή θεά, θέλεις Διογενές 
"Λαερτιάδη, πολυμήχανε Όδοσσεΰ, ν’ άναχω- 
"ρήσης έντεΰθεν εις τήν πατρίδα σου; έστω, κα- 
"λόν σου κατευόοιον! Πλήν έάν έγνώριζες τό 

πλήθος τών δεινοπαθημάτων δσα έπιφυλαττει 
'σοι ή μοΐρά σου νά πάθης πριν ή φθάσης εις 
"τήν πατρφαν γήν, θά έμενες κάλλιον ένθάδε 
"παρ’ έμοί γενόμενος άθάνατος. Καταφλέγεσαι 
' ύπό τοΰ πόθου νά έπανίδης τήν σύζυγόν σου- 

άλλα δέν νομίζω δά νά είμαι έγώ κατωτέρα 
"εκείνης ούτε κατά τό άνάστημα ούτε κατά τό 
'κάλλος, διότι πρός τοΐς άλλοις ούδεμία έν- 

" υπάρχει σύγκρισις μεταξύ θνητών καί άθα- 
CC / >>νατών.

Άπαντών εις ταΰτα ό πολύμητις ’Όδυσσεύς 
λέγει τή θεα - "Πότνια θεά, μή μ’ όργισθής διά 

τούτο. Γινώσκω κάλλιστα καί έγώ αύτός πό
σον κατωτέρα σοΰ είναι ή φρόνιμος καί γνω

στική Πηνελόπη μου, διότι έκείνη μέν είναι 
'θνητή, σύ δέ άθάνατος καί άγήρως- πλήν καί 
'ουτω θέλω καί άδιαλείπτως έπιθυμώ νά έπα- 
"νακάμψω εις τήν πατρίδα μου καί νά ίδω τήν 
' ποθεινήν έκείνην ήμέραν τής έπανόδου μου.

“Άλλά ζαΐ ώς έΟέλω ζαϊ έέλδομαι ήματα πάντα 
Οΐζαδέ τ’ έλθίμεναι, ζαΐ νόστιμον ήμαρ ϊδέαθαι.”

"Έάν δέ τις τών θεών θέλη νά μέ κατασυν- 
"τρίψη καί πάλιν κατά τόν διάπλουν, θά ύποστώ 

και τοΰτο μετά τής συνήθους μοι καρτερίας. 
'Πολλά έπαθον καί πολλά έοασανίσθην έν τε 
τή θαλάσση καί τφ πολεμώ* οθεν μετά τοσαΰτα 
δεινοπαθήματα έστω καί τοΰτο.”

Άπορρίψας λοιπόν ό Όδυσσεύς πάντα τά 
ύπο τής θεάς προσφέρόμενα άγαθά μετ’ αύτής 
έτι τής άθανασίας, προετίμησε μάλλον νά έκτεθή 
εις νέους καί βεβαίους, ώς ύπο τής θεάς προ- 
λεγομένους, κινδύνους ή ν’ άποτραπή τής στα- 
θεράς έκείνης καί Αμεταβλήτου Αποφάσεως, ήν 
ένέπνεεν αύτφ ό πόθος τής εις τήν πατρίδα του, 
τήν μικράν έκείνην καί ξηράν νήσον τής Ιθάκης, 
έπανόδου του.

κα-
Πλήν τών γονέων, τών οικείων καί

τής 
καί

Ουτω εύγλώττως ήθέλησεν ό θείος άοιδός νά 
παραστήση τήν εις τήν πατρίδα προσκόλλησιν 
τοΰ Ανθρώπου, οίαδήποτε καί άν ή αύτη. — 
Καί τό αίσθημα τοΰτο δέν έπικρατεΐ παρά μό- 
νοις τοΐς πεπολιτισμένοις · καί αύτοί έτι οί 
άγριοι, οί δίκην κτηνών έν τή γενεθλία γή βι- 
οΰντες, ύπό τοΰ αύτοΰ άγονται αισθήματος. Άνα- 
φερονται υπο τών περιηγητών παραδείγματα 
άγριων μετενεχθέντων εις τήν Εύρώπην, καί έν 
τή πρώτη εύκαιρίφ άποδράντων καί έπανελθόν- 
των εις τάς άγριας έκείνας καί έρημους χώρας, 
έν αίς έγεννήθησαν.

Ό λόγος τοΰ τοιούτου φαινομένου φυσικός, 
καί τήν φύσιν ούδεμία δυναμις δόναται νά 
τάστρέψη. 
φίλων, μεθ ών ό άνθρωπος συνδέεται άπό 
πρώτης αύτοΰ ήλικίας, πλήν τών πολλών 
ποικίλων σχέσεων, ας ήλικιούμενος συνάπτει 
μετά τής κοινωνίας, έν ή έγεννήθη, συνοικειοΰται 
καί συνταύτίζεται ούτως είπεΐν καί μετ’ αύτοΰ 
τοΰ εδάφους, μετ’ αύτών τών άπό τής βρεφικής 
αυτού ηλικίας περιστοιχούντων αύτόν άψύχων 
δντων. Αί πεδιάδες, οί λόφοι, αί κοιλάδες, τά 

ή θάλασσα, έάν έτυχεν ών έκ τών παρα
θεωρούνται ύπ’ αύτοΰ ώς άλλοι καλοί 

φίλοι, εύφραίνοντες αύτόν έν τή άθυμία, έξεγεί- 
ροντες τήν άπό τών κακών τοΰ βίου χαλαρω- 
Οεΐσαν φαντασίαν του, καί διασκεδάζοντες τά 
ζοφερά τής μελαγχολίας νέφη τά καλύπτοντα 
ένίοτε τόν νοΰν καί τήν καρδίαν, δυνατόν δ’ εί
πεΐν βτι ή μετά τών άψύχων τούτων σχέσις 
είναι ζωηροτέρα καί αύτής τής μετά τών Αν
θρώπων, διότι ουτοι μέν πιθανόν ποτέ νά τόν 
παρεπίκρανον, έκεΐνα δέ ούδαμώς. Πάντα ταΰτα 
λοιπόν είναι δεσμοί συνδέοντες άδιαρρήκτως τόν 
άνθρωπον μετά τής γενέθλιας γής.

Εις τόν έν άλλοτρία χώρα διατρίβοντα παν 
τούναντίον συμβαίνει. Τά πάντα είναι εις αύτόν 
ξένα καί Αγνώριστα- ό ούρανός, ή γή, τά δένδρα, 
οί άνθρωποι- άλλη γλώσσα, άλλο τυχόν θρή
σκευμα, άλλα ήθη, άλλα έθιμα, άλλα αισθή
ματα καί άλλα φρονήματα. Μάτην θά έστρεφε 
κύκλω τό βλέμμα ΐνα ϊδη τι τό έλκΰον τήν 
συμπάθειαν του, τό εύφραΐνον τήν καρδίαν του ■ 
τά πάντα τούναντίον άνιώσιν αύτόν ώς άλλότρια 
καί Αντίθετα εις τόν έθνικόν χαρακτήρά του. 
Έν τοιαύτη άνιαρφ καί έκτόπφ ούτως είπεΐν 
θέσει διατελών νομίζει έαυτόν οίονεί μεταβε- 
βλημμένον έν τοΐς συστατικοΐς αύτοΰ στοιχείοις · 
καί αύτό έτι τό θρησκευτικόν αίσθημα έν αύτφ 

χαλαροΰται. Εισερχόμενος εις τινα Ναόν τής 
ξένης έκείνης χώρας δέν αισθάνεται τόν σε
βασμόν έκεΐνον, δν ήσθάνετο εισερχόμενος εις 
τον Ναόν τής πατρίδος του, έν φ είχε συνειθίσει 
Από παιδικής ηλικίας νά συμπροσεύχηται μετά 
τών συμπολιτών του. Μ ή άκούων έν τή ίδια 
γλώσση τάς πρός τόν θεόν άναπεμπομένας ευχάς 
καί ΰμνφδίας, ούδεμίαν σχεδόν αισθάνεται έν 
έαυτφ πνευματικήν συγκίνησιν. Αί ήμέραι τών 
μεγάλων θρησκευτικών εορτών, καθ ας οι ιθα
γενείς άγάλλονται καί εύφραίνονται, παρέρχονται 
ύπ’ αύτοΰ σχεδόν Απαρατήρητοι, εί δέ καί ειλ- 
κυον όπωσοΰν τήν προσοχήν του τά πέριξ αύτοΰ 
γενόμενα, λύπην τούναντίον καί μελαγχολίαν εις 
αύτόν έμποιοΰσιν, άναμιμνησκόμενον τών έν τή 
πατρίδι του κατά τάς αύτάς έκείνας ήμέρας 
γενομένων.

Καί διαρκούσης μέν τής έργασίας, περί ήν 
ό ξένος έκεϊνος άσχολεΐται, τό πάθος όπωσοΰν 
κατευνάζεται ύπο τής έργασίας αύτής διασκε- 
δαζόμενον, έπανερχομένης όμως τής ηρεμίας έν 
τή Απομονώσει, τό πάθος έτι ζωηρότερον έξα- 
νίσταται. 'Η φαντασία Αναπαρίστησιν αύτφ ώς 
έν είκόνι ζωηρά πάντα τά τής πατρίδος, απο 
τής παιδικής ήλικίας άχρι τής ήμέρας έκείνης, 
καθ’ ήν κατέλιπε τό φίλον έδαφος. Άναμιμνή- 
σκεται τών Αγρών, ένθα μετά τών ομηλίκων του 
συνέλεγεν άνθη καί οπώρας, τών βράχων, έφ’ ούς 
παΐς έτι ών Ανερριχάτο, τών Αειθαλών καί 
εύσκίων δένδρων, ύφ’ ών τήν σκιάν πολλάκις 
άνεπαύθη κεκμηκώς ύπό τής όδοιπορίας καί τοΰ 
καύσωνος, τής Απέραντου καί κυανοχρόου θα
λάσσης, ής ή θέα έτερπε τήν βρασιν καί άνε- 
βίβαζε τόν νοΰν εις τό άπειρον, τών άλιτενών 
έκείνων Ακτών, ένθα τό θέρος λουόμενος έδρό- 
σιζε τά μέλη του. Άναμιμνήσκεται πρό πάντων 
τής πατρικής οικίας, τών γονέων, τών οικείων 
καί φίλων, μεθ’ ών ύπό τήν στέγην αύτής 
συνηυφράνθη, καί πάσαι αύται αί Αναμνήσεις 
όξύνουσι τό πάθος, καί παράγουσι τήν μελαγ
χολίαν έκείνην, ήτις ήρέμα καί κατά μικρόν 
ένδέχεται νά καταστή νόσημα σπουδαΐον συν- 
επιφέρον ένίοτε δλέθρια Αποτελέσματα, 'ϊπάρ- 
χουσι παραδείγματα Ανθρώπων, οΐτινες κατε- 
λήφθησαν έπί τοσοΰτον ύπό τής νοσταλγίας, 
ώστε περιπεσόντες εις μαρασμόν Απώλεσαν έπί 
τέλους προώρως τήν ζωήν. Τό τοιοΰτο δέν συμ
βαίνει βεβαίως τοσοΰτον συχνά, αδυνατώ δμως 
νά πιστεύσω, βτι ύπάρχει άνθρωπος έκ τών έν 
άλλοτρία χώρα βιούντων μή έπηρεαζόμενος κατα 
τό μάλλον ή ήττον ύπό τοΰ πάθους τής νοσταλ
γίας, τοΰ διακαούς δήλον δτι πόθου τής εις τήν 
πατρίδα έπανόδου καί τής άπολαύσεως τής γλυ
κείας έκείνης ήμέρας, ήν ό "Ομηρος άποκαλεΐ 
"νόστιμον ήμαρ”.

Είναι Αξία σημειώσεως ή μετάπτωσις τής 
λέξεως νόστιμον εις τό σημαίνειν παρά τοΐς 
σημερινοΐς Έλλησι τό ήδύ καί εύάρεστον εις 
τήν γεΰσιν ιδίως, έστιν δτε δέ καί εις τήν Spaotv. 
Καί ή μετάπτωσις αύτη ούδέν έχει τό άλλο- 
κοτον. Γλυκεία καί ευφρόσυνος είναι εις τόν 
άνθρωπον ή ήμέρα τής εις τήν πατρίδα έπανόδου, 
δυνατόν δ’ είπεΐν καί ή μάλλον εύτυχής τής 
ζωής του ήμέρα.

Ό γέρων Χρύσης, ό ιερεύς τού’Απόλλωνος, 
ίκετεύων τούς ’Ατρείδας καί λοιπούς Δαναούς 
ν’ άπολύσωσι τήν ύπ’ αύτών αίχμαλωτισθεΐσαν 
κόρην του, τήν καλλιπάρειον Χρυσηίδα, δπως 
κινήση μάλλον αύτούς εις οίκτον, μετά τής 
ευχής τοΰ έκπορθήσαι τήν πόλιν τοΰ Πριάμου, 
εύχεται αύτοΐς καί τήν έτι έκφραστικωτέραν 
εύχήν νά έπιστρέψωσι καλά εις τήν πατρίδα των

‘“Τμϊν μέν θεοί δοϊεν ’Ολύμπια δώματ’ εχοντες 
Έκπέρσαι Γίριάμοιο πόλιν, εΰ δ’ οϊζαδ’ ίκίσθαι."

Τήν εύχήν ταύτην τοΰ γέροντος Χρύσου έπα- 
ναλαμβάνουσι καί οί σημερινοί 'Έλληνες συμ- 
πολΐται έν άλλοτρία χώρα συναντώμενοι, καί 
άλλήλους προσαγορεύοντες έν κοινή τινι συνε- 
στιάσει συνευφραινόμενοι- "Καλή πατρίδα!” λέ- 
γουσι, καί ή εύχή αυτή είναι ή συγκινητικω- 
τέρα πασών.

“Καλή πατρίδα!” εύχομαι καί έγώ πάσι 
τοΐς έμοΐς όμογενέσι. τοΐς έν χώραις άλλοτρίαις 
διατρίβουσι. Μακάριος άληθώς ό άξιούμενος, 
μετά πολυχρόνιον μάλιστα άποδημίαν, νά πα- 
τήση καί πάλιν τό φίλον έδαφος καί νά άσπασθή 
τήν ίεράν έκείνην γήν, ένθα είδε το πρώτον τό 
φώς τής ήμέρας καί ένθα κεΐνται τά δστά τών 
πατέρων του.

Η ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝ ΠΟΜΠΗΙΑι.

(Μετά είζόνος, δρα σελ. 280.)

έπισκεπτόμενος σήμερον τήν Πομπηίαν 
διέρχεται, άληθώς είπεΐν, διά πόλεως 
νεκρών. Αί άμαξαι έπαυσαν πλέον πρό

δισχιλίων έτών διασχίζουσαι τάς οδούς· αί εκα
τέρωθεν οίκίαι ΐστανται έρημοι καί έγκαταλε- 
λειμμέναι, άνευ στέγης, άνευ παραθύρων. Εις 
τά ισόγεια πατώματα βλέπομεν τά έργαστήρια 
καί μαγαζεΐα, οΐα έμφανίζονται ήμΐν σήμερον 
έν Νεαπόλει- ένταΰθα μέν έπωλεΐτο οίνος, οί 
κατακείμενοι άμφορεΐς τό έμφαίνουσιν- έκεΐ δέ 
έλαιον έν μεγάλοις πίθοις, οΐτινες ΐστανται εί- 
σέτι έν τή άρχαΐα αύτών θέσει· δλίγα βήματα 
περαιτέρω βλέπομεν κρεωπωλεΐον καί πλησίον 
αύτοΰ άρτοποιεΐον. Είσερχόμεθα εις τούς κενούς 
ναούς, καί βλέπομεν τά κελλία, τά όποΐα κα
τείχαν οί ιερείς- έπισκεπτόμεθα τάς έρήμους 
φύλακας, ένθα έστέναζον οί κατάδικοι. ’Ανοικτά 
κεΐνται ένώπιον ήμών τά θέατρα καί άμφιθέατρα, 
ένθα συνωθεΐτο τό φιλοθεάμον κοινόν, έχον άνω
θεν τής κεφαλής έπικρεμάμενον το ζοφερόν ήφαί- 
στειον, τό όποιον ήμέραν τινά κατεκάλυψε διά 
τής τέφρας του καί οδούς καί πλατείας καί 
οικίας καί θέατρα. Τό μέρος, δπερ ιδίως έχει 
τόν τύπον τών άρχαίων ρωμαϊκών πόλεων καί 
ένθα ό περιηγητής δόναται νά μελετήση ώς έν 
άνοικτή βίβλφ, είναι ή οδός τής Αγοράς, 
ήν παριστα ή παρατεθειμένη είκών. Έν τή 
όδφ ταύτη, τή κεντρικωτέρα τής άρχαίας Πομ
πηίας αί οίκίαι είναι στεναί καί μικραί, έχουσαι 
μικράς κλίμακας λίθινους, καί πλησίον τών 
οικιών τούτων ύψοΰνται κίονες μεγαλοπρεπείς, 
άποδεικνύοντες πόσον οί Αρχαίοι, καί Ρωμαίοι 
καί 'Έλληνες, έφρόντιζον περί τής δσον ένεστιν 
Αξιοπρεπεστέρας οικοδομής ναών καί δημοσίων 
καταστημάτων, παραβλέποντες τών ιδιωτικών 
οικιών τήν άνάπαυσιν- άλλως τε ό βίος τών άρ
χαίων ήτο μάλλον δημόσιος καί δταν ό Αρχαίος 
'Έλλην ή 'Ρωμαίος διέμενε καθ’ δλην τήν 
ήμέραν είτε έν τή άγορα, είτε έν τφ βοολευτη- 
ρίφ ή έν τφ πρυτανείφ καί τφ Οεατρφ, ολίγον 
έστενοχωρεΐτο άν τό εσπέρας έπέστρεφεν εις το 
μικρόν οίκημά του, ένθα έζήτει μόνον μικράν 
γωνίαν νά παραδοθή εις τόν ύπνον.

Η ΒΑΣΤΙΛΛΗ.

Ιστορική μελέτη.

(Μετά είζόνος, δρα σελ. 281.)

ί πρώτη πράξις τής μεγάλης γαλλικής 
< Έπαναστάσεως ΰπήρξεν ή κατεδάφισες 
® τής Βαστίλλης, τής Απαίσιας έκείνης 

ειρκτής, πρός τήν όποιαν συνεδέοντο τοσαύται 
φρικώδεις Αναμνήσεις τής τυραννίας βασιλέων 
καί ύπουργών τής Γαλλίας. ' Η πράξις αύτη 
διήγειρε καθ’ απασαν τήν Εύρώπην ειλικρινή 
ένθουσιασμόν, δστις δμως τάχιστα πάλιν ήμαυ- 
ρώθη διά τής αΐματηράς πολιτείας τών διε- 
πόντων τά τής Έπαναστάσεως. Λέγεται δτι ή 
σημερινή γαλλική Κυβέρνησις σκέπτεται ν’ άνε- 
γείρη πάλιν τήν Βαστίλλην, δπως παρουσιάση 
αύτήν ώς κόσμημα τής πρωτευούσης έν έτει 
1889, δτε πρόκειται νά έορτασθή ή έκατονταε- 
τηρίς τής γαλλικής Έπαναστάσεως.

Ή κατεδαφισθεΐσα Βαστίλλη πολλά είδε 
κατά τήν μακράν αύτής ύπαρξιν καί πολλά ήδύ- 
νατο νά μάς διηγηθή. Άντ’ αύτής Αναφέρει 
πολλά ένδιαφέροντα ό Linguet έν τοΐς έκδο- 
Οεΐσιν αύτοΰ " Άπομνημονεύμασι περί τής Βα
στίλλης”, βιβλίφ πολλοΰ λόγου άξίφ. Ό Lin
guet έγεννήθη έν Rlieims τής Γαλλίας έν έτει 
1736. Μετά τήν άποπεράτωσιν τών σπουδών αύ
τοΰ διάφορα έπεχείρησεν έργα, καί διαφόρους κα
τέλαβε θέσεις - ύπήρξεν ύπασπιστής καί ιδιαίτερος 
γραμματεύς τού πρίγκηπος Beauvau, έμπορος 
μετάξινων ύφασμάτων έν Λυών, δραματικός ποι
ητής, ιστορικός, νομοδιδάσκαλος, φιλοσοφικών 
διατριβών συγγραφεύς καί τέλος δικηγόρος έν 
Παρισίοις. Κατ’ άρχάς δέν έπέτυχε πολύ ώς 
δικηγόρος, διότι άναλαβών τήν ύπεράσπισιν τοΰ 
Ιππότου De la Barre δέν κατώρθωσε νά τόν 
σώση, άν καί ό δυστυχής ιππότης δέν έκατη- 
γορεΐτο δΐ άλλο έγκλημα ή διότι συναντήσας 
καθ’ όδον λιτανείαν καπουκίνων δέν άπεκαλύφθη. 
Τοΰτο συνέβαινεν έν έτει 1766 έν Γαλλία, ένθα 
έζων ό 'Ρουσσώ καί ό Βολταΐρος! Κατόπιν δμως 
ό Linguet Απέκτησε μεγάλην φήμην, καί έλέ- 
γετο περί αύτοΰ δτι μεταξύ έκατό δικών έκέρ- 
διζεν έκάστοτε τάς έννενήκοντα. Άφ’ ετέρου 
δμως ήρέσκετο ό εύτράπελος καί εύφυής άνήρ 
νά ύποστηρίζη πράγματα, τά όποΐα δέν έχρηζον 
ύπερασπίσεως· ουτω π. χ. διϊσχυρίσθη δτι ό 
άρτος είναι τροφή έπικίνδυνος καί εις άκρον 
βλαβερά, διότι βασίζεται έπί τής σήψεως, καί 
δτι δέον νά εύρη ό κόσμος άντιφάρμακον κατ’ αύ
τοΰ. Ή τοιαύτη τάσις του νά εύρίσκη πάντα 
έπιλήψιμα, καί τά άθωότερα πράγματα, τφ κα
τέστη βραδύτερον δλεθρία καί πλείστους δσους 
τφ έκαμεν έχθρούς. Έν έτει 1775 τφ άφηρέθη 
διά άποφάσεως τοΰ κοινοβουλίου ή άδεια τοΰ 
δικηγορεΐν- Αμέσως άπήλθεν ό Linguet εις 
Λονδΐνον, ένθα ήρξατο έκδίδων τάς "Εφημερί
δας” του, φύλλον γεγραμμένον μετά πολλής 
παρρησίας καί δηκτικής δυνάμεως- επιτεθείς διά 
τοΰ φύλλου του κατά τής Αγγλικής νομοθεσίας, 
ήναγκάσθη ν’ άναχωρήση έκ Λονδίνου· μετέβη 
εις Βρυξέλλας, εις Γενεύην καί πάλιν έπέστρεψεν 
εις Παρισίους, δπου δμως άναγνωρισθείς συνε- 
λήφθη έν τή όδφ έν έτει 1780 καί άπήχθη εις 
τήν Βαστίλλην, ένθα έμεινεν έγκαθειργμένος έπί 
είκοσιν όλους μήνας. Άποφυλακισθείς έγραψε 
τά ’Απομνημονεύματα αύτοΰ, δΐ ών κατέστησεν 
εις άκρον μισητήν τήν ειρκτήν ταύτην καί έδωκε 
τό σύνθημα πρός έντελή αύτής κατεδάφισιν 
κατά τάς πρώτας τής έπαναστάσεως ήμέρας. 
Καί έν τή Βαστίλλη διαμένων δέν είχεν άπο- 
λέσει τήν εύθυμίαν του- ήμέραν τινά είσήλθεν 
εις τό κελλίον του άνήρ άγνωστος αύτφ- “Τίς
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εΐσαι; ήρώτησεν ό Linguet. —” Είμαι ό κου- 
ρεύς τής Βάστίλλης. — "Αί, φίλε μου, είπεν 
ό Linguet, έπρεπε πρό πολλοΰ νά τήν είχες 
κουρεύσει!”

Καίτοι ύπδ τών [όργάνων τής μοναρχίας 
ένεκα τών επαναστατικών αύτοΰ άρχών φυλα- 
κισθείς ό Linguet περιέπεσε καί είς τών επα
ναστατών τήν δυσμένειαν, διότι έτόλμησε νά 
ύπερασπισθή έν τοΐς σογγράμμασιν αύτοΰ τδν 
Τιβέριον κα'ι τους Ίησουΐτας. Έν έτει 1794 
συνελήφθη ώς προταθείς νά ύπερασπισθή τδν 
υπόδικον βασιλέα καί ώς τολμήσας νά συκοφαν- 
τήση τδν άρτον. Δέν τφ επετράπη νά ύπερα- 
σπισθή κατά [τήν δίκην του· δργισθείς άνεφώ- 
νησεν· "Ουτοι δέν είναι δικασταί, άλλά τίγρεις.” 
Τδν ’Ιούνιον 1794 έπεσεν ή κεφαλή του διά τής 
λαιμητόμου ακριβώς ένα μήνα πριν ή πέση ή 
κεφαλή τοΰ πανίσχυρου 'Ροβεσπιέρρου.

Η Βαστίλλη ήτο οικοδόμημα περιβαλλό- 
μενον ύπδ οκτώ πύργων· οί δύο πρώτοι πύργοι, 
ό τοΰ δησαυροφυλακίου και ύ τοΰ ναΐσκου, είχον 
άνεγερθή έπί Καρόλου τοΰ Ε'. έν έτει 1370. 
Μεταξύ τών δύο τούτων πύργων ήγεν ή οδός, 
ή άπδ τοΰ προαστείου τοΰ 'Αγίου ’Αντωνίου 
φέρουσα είς τήν πόλιν. Κατά τδ 1383 διέταξε 
Κάρολος ό Στ', τήν άνέγερσιν τών λοιπών εξ 
πύργων, ούς ήνωσε διά τείχους έννέα ποδών 
πάχους καί ούς περιέβαλε διά τάφρου 25 ποδών 
βάθους. Κατά τδν 16 αιώνα προσετέθησαν καί 
άλλα δχυρώματα. 'Η είσοδος τής Βάστίλλης 
εύρίσκετο είς τήν άκραν τής όδοΰ τοΰ 'Αγίου 
’Αντωνίου. Ανωβεν τής πρώτης πύλης ύπήρχεν 
Οπλοθήκη, έν δέ τή πρώτη έξωτερική αύλή 
ύπήρχον οί στρατώνες καί οι σταΰλοι τοΰ φρου
ράρχου. Διά έτέρας πύλης καί κρεμαστής γέ
φυρας είσήρχετό τις είς δευτέραν αύλήν, έν ή 
εύρίσκοντο ή κατοικία τοΰ φρουράρχου καί τά 
μαγειρεία. ΤΙ αύλή αυτή έκοσμεΐτο διά δεν- 
δροστοιχίας. II έσωτερική αύλή ήτο τούναντίον 
ζοφερά περιβαλλομένη ύπδ ύψηλών πύργων καί 
σκοτεινών τοίχων· ή αύλή αυτή είχε μήκος 200 
ποδών καί πλάτος 72. Είς τδ βάθος τής αύλής 
έκειτο μέγα οικοδόμημα, τδ όποιον άνήγειρεν ό 
Λουδοβίκος ΙΕ', διά τούς άξιωματικούς. Έν τή 
οικία ταύτη έκρατοΰντο ένίοτε έπίσημοί τινες 
φυλακισμένοι· έν αύτή εύρίσκετο καί ή αίθουσα 
τής συνδιασκέύεως καί ή βιβλιοθήκη.

Οί φυλακισμένοι ώφειλον νά κάμωσι τδν 
περίπατόν των μόνον έν τή μεγάλη ταύτη έσω
τερική αύλή, πρότερον έπιτρέπετο αύτοΐς νά πε- 
ριπατώσι καί έπί τών έξωτερικών έπάλξεων. 
Είς έκαστον φυλακισμένον παρεχωρεΐτο μία 
μόνον ώρα διαμονής έν τή αύλή, μεθ’ δ ήρχετο 
ή σειρά τοΰ άλλου. 'Η διαμονή έν τή μελαγ
χολική ταύτη αύλή καθίστατο χειροτέρα καί 
διότι τδ βλέμμα τοΰ φυλακισμένου δέν έβλεπεν 
ή μικρά σιδηρόφρακτα παράδυρα καί τό μέγα 
ώρολόγιον, τό όποιον τω ένέφαινε τάς ζοφεράς 
τής φυλακίσεώς του ώρας. 'Οσάκις διέβαινε διά 
τής αύλής ξένος τις ή ύπάλληλός τις, ό φρου
ρών σκοπός έφώναζε τω φυλακισμένω " Είς τδ 
κελλίον!” καί ούτος έπρεπεν άμέσως ν’ άπο- 
συρδή είς σκοτεινόν τι δωμάτιον τής αύλής μέ- 
χρις ού διέλδη ό ξένος. 'Οσάκις ό φρούραρχος 
παρέβετε γεύμα είς φίλους του ή ξένους, ή δια
κοπή αυτή τοΰ περιπάτου τών φυλακισμένων 
συχνότατα συνέβαινεν. Παράδοξον ήτο δτι έπε- 
τρέπετο τοΐς φυλακισμένοις νά έπισκέπτωνται 
άμοιβαίως καί νά δέχωνται καί έξωτερικάς έπι- 
σκέψεις. Τοΰτο έδωκεν άφορμήν πολλάκις είς 
συμβάντα έλαφράς φύσεως, περί ών ποιείται 
μνείαν ή ιστορία· δτι δμως ύπήρχον έν τή 
Βαστίλλη κλωβία σιδηρά καί κρύπται, έν ή 
έδάπτοντο ζώντα τά δύματα καί άλλα τοιαΰτα 
βασανιστήρια, τοΰτο ούδόλως άπεδείχδη ούτε 

μετά τήν αλωσιν αύτής, δτε έγένετο λεπτομε
ρής έρευνα πάντων τών κελλίων, τών απο
θηκών καί τών παραρτημάτων. ’Ίσως ό Λου
δοβίκος ια'., δστις ήτο βασιλεύς αίμοβόρος καί 
άσπλαγχνος, είχε τοιαύτας κρύπτας έν τή Βα
στίλλη, διότι ή ιστορία άναφέρει δτι κρατών 
φυλακισμένον τδν πρίγκηπα Άρμανιάκ, είχε δια
τάξει νά τφ κατασκευάσωσι μικρόν κελλίον έν 
σχήματι άνεστραμμένου κώνου, ένθα διέμενεν ό 
δυστυχής άκίνητος, καί πρδς άναύυχήν δίς μόνον 
τής έβδομάδος ήλευθεροΰτο έπί στιγμήν τής βα
σανιστικής έκείνης δέσεως, δπως ραβδισθή έπί 
παρουσία τοΰ φρουράρχου ■ πρδς τούτοις καί έκα
στον μήνα τφ άφηροΰντο δύο δδόντες. Έν χρό- 
νοις μεταγενεστέροις ούδέν τών άποστροπαίων 
τούτων βασανιστηρίων άναφέρεται έν τή Βα
στίλλη.

'Οπωσδήποτε ή διαμονή έν τή ειρκτή ταύτη 
δέν ήτο εύχάρ ιστός, διότι οί πύργοι καί οί τοί
χοι ένέκρυπτον πολλά τά φρικώδη, πολλά τά 
ζοφερά. Ύπήρχον κελλία κείμενα 19 πόδας 
ύπδ τήν έπιφάνειαν τής αύλής καί 5 πόδας ύπδ 
τήν έπιφάνειαν τοΰ έν τή τάφρω ύδατος· τά 
κελλία ταΰτα δέν είχον άλλην όπήν ή στενόν 
φάτνωμα (πολεμίστραν) πρδς τήν τάφρον. Άνευ 
φωτός, άνευ άέρος, κείμενοι έν τφ ύγρφ βορ- 
βόρφ τοΰ έδάφους οί έπί πολύν χρόνον κατά- 
δικοι έγένοντο ταχέως δύματα βεβαίου θανάτου. 
Κυρίως δμως τά ύπόγεια ταΰτα κελλία έχρη- 
σιμευον πρδς έκφόβισιν τών δυστροπών, οιτινες 
μή ύποφέροντες τάς βασάνους προέοιδον τούς 
συνενόχους των. Έπί πολύν χρόνον ύπήρχεν 
έν τή Βαστίλλη καί ιδιαίτερον δωμάτιον, έν φ 
ήσαν έκτεβειμένα τά διάφορα βασανιστήρια όρ
γανα. Εκτός τών ύπογείων ειρκτών ύπήρχον 
καί δωμάτια διά τούς κρατουμένους είς τδ άνώ- 
τατον πάτωμα, βπου ό καύσων τό θέρος ήτο 
αφόρητος· τά κρατητήρια ταΰτα ώμοίαζον τά 
γνωστά "μολύβδινα κελλία” τής Βενετίας. Εν
νοείται δτι αί θύραι καί τά παράθυρα ήσαν 
στερεώτατα καί όσάκις ήνοίγοντο ή έκλείοντο 
έξέπεμπον κρότον άπαίσιον. Κατά θετικάς πλη
ροφορίας έκάστη δύρα τών κελλίων καί τών 
πύργων είχεν έξ κλείδας- επομένως διά δύο 
θύρας κλειούσας πέντε κελλία άπητοΰντο 80 κλεί
δες, ας ώφειλον οί θεσμοφύλακες νά περιάγωσιν 
έν χερσιν όσάκις έπρόκειτο νά ποιήσωσι τήν 
τακτικήν έπίσκεψίν των. Οί δεσμοφύλακες ούτοι 
ήσαν καί τά μόνα εύσπλαγχνα πλάσματα έντός 
τής Βάστίλλης· αύτοί ήρχοντο είς άμεσον πρός 
τούς φυλακισμένους συνάφειαν, αύτοί ήκουον τά 
παράπονά των, καί έπειδή έν γένει έλάμβανον 
δλίγον μισθόν καί διήγον βίον δυστυχή, ήσαν 
καί προθυμότεροι είς έξυπηρέτησιν τών φυλα
κισμένων, τοσούτφ μάλλον, καθ’ δσον ήγνόουν 
τίνες έξ αύτών θά κατεδικάζοντο είς θάνατον 
καί τίνες απαλλασσόμενοι τής ποινής θά άπέ- 
κτων πάλιν τιμάς καί άξιώματα. Επειδή δέ 
οί δεσμοφύλακες έλάμβανον δ,τι έπερίσσευεν έκ 
τής τραπέζης τών φυλακισμένων, είχον άμεσον 
συμφέρον νά παρατίθηται αύτοΐς τροφή καθαρά 
καί θρεπτική. Πολλάκις οι δεσμοφύλακες, διά 
νά λάβωσιν αύτήν τήν θέσιν, ήναγκάζοντο νά 
δωροδοκώσιν ισχυρόν τι πρόσωπον. Έν γένει 
δέ ούδεμία θέσις έδίδετο έν τή Βαστίλλη άνευ 
δωροδοκίας. 0 τελευταίος φρούραρχος τής Βα- 
στίλλης, Launay, έξηγόρασεν ακριβά τήν θέσιν 
του, ήτις δμως είχε μισθόν 60 χιλ. φράγκων 
κατ’ έτος.

Ό άνω μνημονευθείς Linguet περιγράφει 
δια τών μελανωτέρων χρωμάτων τόν διοργα- 
νισμόν τής Βάστίλλης, ήν δνομάζει τήν είδε- 
χθεστέραν έπινόησιν τής τυραννίας· ούτε αί είρ- 
κταί τής άρχαιότητος, ώς τό "ούς τοΰ Διο
νύσου”, ούτε ή φυλακή τών Επτά πύργων έν 

Κωνσταντινουπόλει, δύνανται νά παραβληθώσι 
πρδς αύτήν.

Έκεΐ τούλάχιστον ύπήρχεν είδος δικαιοσύνης· 
άλλ’ είς τήν Βαστίλλην έορίπτοντο τά θύματα 
διά "έσφραγισμένης διαταγής” (lettre de cachet) 
καί έπί μήνας δλους διετέλουν ώς ύπόδικοι· 
πολλάκις ούδέ έγίνετο ή δίκη. Μέγα μέρος 
τών πολιτικών καταδίκων έφυλακίζοντο δπως 
μή είσαχθώσιν είς τά τακτικά δικαστήρια, δπου 
θά ήθωοΰντο. 'Η διάρκεια τής προφυλακίσεως 
έξηρτατο άπό τής θελήσεως τοΰ βασιλέως καί 
τών ύπουργών του. Συνέβαινε πολλάκις άπλοι 
ύπόδικοι νά χαρακτηρίζωνται πολιτικοί κατά- 
δικοι κατά τδ δοκοΰν τών ισχυρών.

Τήν 14 Ιουλίου τοΰ έτους 1789 έκυριεύθη 
ή Βαστίλλη έξ έφόδου ύπό τοΰ κατ’ αύτής έφορ- 
μήσαντος όχλου, βστις έν τή πρώτη έξάύει καί 
χαρα του διά τήν Έπανάστασιν, ήθέλησεν ίδίαις 
χερσί νά κατεδάφιση τό ίδρυμα τοΰτο τής τυ
ραννίας. Τήν έφοδον ταύτην κατά τής Βαστίλ- 
λης παριστα ή παρατεθειμένη είκών. Πλήν 
ούχί μόνον άνδρες καί γυναίκες τοΰ λαοΰ είσώρ- 
μησαν έντός τών αύλών τής Βάστίλλης κραυ- 
γάζοντες καί τά πάντα καταρρίπτοντες, άλλά 
καί στρατιώται τής φρουράς τών Παρισίων, έχον
τες οδηγούς τούς δεκανείς καί λοχίας των έλαβον 
μέρος είς τήν έφοδον. Άφ’ ού έκυριεύθη ή γέ
φυρα καί οί έπαναστάται είσήλθον είς τάς δύο 
αύλάς, ήρξατο έκ μέρους τής φρουράς ό πυρο
βολισμός· λυσσωδώς άπήντησαν οί έπαναστάται, 
μέχρις ού έξ ένός τών παραθύρων έφάνη ή 
λευκή σημαία, σημεΐον δτι ή φρουρά κατέθετε 
τά βπλα. Οί δροι περί παραδόσεως έγένοντο 
δεκτοί καί ό άλαλάζων όχλος έχύθη ώς χεί
μαρρος είς τά ένδότερα τής ειρκτής, συνέλαβε 
τούς φυλάσσοντας άπομάχους, έθραυσε τά έπιπλα 
έν τοΐς δωματίοις τών άξιωματικών καί ήλευ- 
θέρωσεν δλους τούς φυλακισμένους. Τραγικόν 
θάνατον ύπέστη κατά τήν ήμέραν έκείνην ό 
φρούραρχος Launay. Ούτος πρό τής παραδό
σεως έπειράθη ν’ άνατινάξη είς τόν άέρα τήν 
πυριτιδαποθήκην τής Βάστίλλης, άλλά παρεμ- 
ποδίσθη ύπό δύο ύπαξιωματικών. "Οτε δέ είσέ- 
βαλεν ό όχλος είς τήν ειρκτήν ήθέλησε νά φο- 
νεύση τδν φρούραρχον διά ξύλινης ράβδου· πλήν 
έκωλύθη είς τοΰτο, καί ό φρούραρχος ύπδ ίσχυ- 
ράν συνοδείαν άπεστάλη είς τδ δημαρχεΐον. 
Άλλά καθ’ δδδν ό μανιώδης όχλος κατώρθωσε 
νά τδν άφαιρέση άπδ τάς χεΐρας τών φυλασ- 
σόντων αύτόν · τδν έρριψε χαμαί καί ήρξατο έπι- 
τιθέμενος κατ’ αύτοΰ διά ξιφών, διά λογχών 
καί κοντακίων. Τέλος τφ άπέκοψαν τήν κεφα
λήν διά ξίφους, έπειδή δμως τό ξίφος δέν ήτο 
άρκούντως κοπτερόν, εύρόν που μάχαιραν κρεω- 
πώλου καί τόν έσφαξαν ώς άρνίον. Εκτός τοΰ 
φρικώδους τούτου φόνου ό λαός δέν έβεβήλωσεν 
άλλως τήν νίκην του· τοΐς φυλακισμένοις έδόθη 
χάρις καί τοΰτο τή προτάσει τοΰ ύπολοχαχοΰ 
ΊΙλία (Elie), δστις ύπήρξεν ό κύριος ήρως κατά 
τήν έφοδον τής Βάστίλλης.

0 άριθμός τών έν τή Βαστίλλη κρατουμένων 
δέν ύπήρξε ποτέ μέγας· κατά τήν αλωσιν έπτά 
ήσαν μόνον οί έν αύτή κρατούμενοι, έν οίς καί 
ό γέρων Ταβερνιέ, δστις ένόμιζε πάντοτε δτι 
βασιλεύς τής Γαλλίας ήτο ό φυλακίσας αύτόν 
Λουδοβίκος ό ιε'., βστις πρό 15 δλων έτών 
είχεν άποθάνει.

Μετ’ δλίγας ήμέρας διετάχθη ή κατεδάφισις 
τοΰ μισητοΰ οικοδομήματος· εν έτος μετά ταΰτα 
εύρεΐα πλατεία εύρίσκετο έν τή θέσει, ήν κα- 
τεΐχεν ή Βαστίλλη μέ τά σκοτεινά αύτής τείχη 
καί τούς ζοφερούς της πύργους, καί έν τή πλα
τεία ταυτη δ λαός τών Παρισίων έώρτασεν έν 
ασμασι καί χοροϊς δημοτελή πανήγυριν.

Έν τφ έπομένφ άρθρφ θέλομεν άναφέρει

περί τών έπισημοτέρων προσώπων, τά όποια 
διέμειναν έπί τινα χρόνον έν τή Βαστίλλη.

(Έπέται τό τέλος.)

ΠΟΙΗΣΙΣ.

Α'.

ΤΗι ΑΙΘΕΡΙΑι.

Πρός τί, νεάνις τρυφερά,
Αρώματα έκχύνεις;
Κανείς δέν σ’ έννοεΐ!
Πρδς τί, πρδς τί, είπέ μοι, 
Έπλάσθης νά καλλονής;
Βάσκανος μοίρα σέ φθονεί,
Καί βαθυστέρνως σε κεντά 
Κακεντρεχής καί φθονερά!

Πρδς τί, πρδς τί, σοί λέγω,
’Ω προσφιλής νεάνις,
Ποιητικά? έμπνεύσεις
Πλήρεις μελαγχολίας;
Διότι κ’ έγώ άλλοτε
(Κι’ είναι πικρόν τδ άλλοτε!) 
Σκληρώς παρεγνωρίσθην 
Ύπό τής κοινωνίας!

Έρρέτω, ώ μελίρρυτε
Ποιητική νεάνις!
Τά ρόδα τής ποιήσεως·
Νεότης, πλούτος, καλλονή!
Είμεθα πάντες όνειρα
Τής έπαράτου πλάνης.
Φεΰ! σκώληκες τοΰ σύμπαντος,
Καί μή τό λησμονείς.

*
Σιγά, καλή μου άδελφή, 
Μή ψάλλεις τώρα πλέον.
'Η άνοιξις πενθεί.
Τό θέρος θά προβάλη,
Μέ προσφιλείς θά ένωθής.
Τότε πρέπει νά ψάλης,
Αβρά ήγεμονίς.

Νεαρά Ελληνίς.

Β'.

Ο ΤΟΛΜΩΝ ΝΙΚΑι. 

Μύθος.

Ζώα τέσσαρα, είς ίππος, 
Πρόβατον καί βοΰς καί όνος, 
Επιχείρησαν πορείαν 
Έν τφ μέσω τοΰ χειμώνος. 
Πανταχόθεν έρημία. 
Πανταχόθεν ξηρασία· 
Ούτε φύλλον, ούτε πόα 
Διά τά πτωχά τά ζώα. 
Κ’ έπροχώρουν κουρασμένα, 
Διψασμένα, πεινασμένα.

Αίφνης βλέπουσι μακρόθεν 
ΙΙράσινον άγρόν, όπόθεν 
Πυκνών χόρτων άφθονία 
Φαιδρώς τοΐς προσεμειδία. 
Οί πτωχοί μας όδοιπόροι, 
Τόν άγρόν αύτόν ίδόντες 
Έπροχώρησαν πηδώντες, 
Καί ό νοΰς αύτών ήπόρει,

"Αν ήτο πραγματικότης, 
"Η τής τύχης ματαιότης. 
Επιτάχυναν τό βήμα 
Κ’ έπλησίασαν ’ς τό κτήμα.

*Ω, άπατη πλήν μεγάλη! 
Βαθύς λάκκος περιβάλλει 
Τδν εύλογημένον χώρον, 
Καί τδν γΰρον τών συνόρων 
Φράκτης έστεφε πυκνός, 
Πάντα κλείων άπηνώς. 
Έκεΐ ΐσταται καί νέος 
Χωρικός τις ρωμαλέος, 
‘Ράβδον έγχονδρον κρατών 
Καί τά ζώα άπειλών.

Τί νά κάμουν τώρ’ έκεΐνα; 
Τοΐς έκόπη καί ή πείνα, 
Καί τό πρόβατον ό τρόμο; 
Άπελίθωσ’ άποτόμως· 
Τρέμων ΐσταται κι’ ό βοΰς, 
Καί τοΰ ίππου νΰν ό ποΰ; 
Δέν τολμά νά προχωρήση, 
Μή ή ράβδος ένεργήση.

Πλήν ό όνος παρευθύς, 
Ούδέ καν πολύ σκεφθείς, 
Είσπηδα είς τήν στιγμήν, 
Καί τής ράβδου άντικρύζει 
Τήν άκάθεκτον ορμήν. 
Όργισθείς ό χωρικός, 
Καί τήν ράβδον του ύψόνων 
Τύπτει ώς μανιακός 
Ίον αύθάδη τούτον όνον.

Δέν πτοεΐται πλήν ό όνος, 
Δέν τδν άποτρέπ’ ό πόνος· 
Μετά θάρρους προχωρεί 
Καί τών χόρτων θεωρεί 
Τήν εύπρόσδεκτον σωρείαν. 
Φθάς δ’ έκεΐ μ’ άλαζονείαν 
Άνορθών τήν κεφαλήν του, 
Καί ύψόνων τήν φωνήν του 
Πρός τούς τρεις συντρόφους λέγει· 
"Μάθετέ το- φυσικά, 
"Φίλοι, είς τόν κόσμον τούτον 
"Ουτω φθάνει τις είς πλούτον 
"Καί είς τήν εύδαιμονίαν. 
‘"0 τολμών άεί νικά.”

Σ.

ΤΟ ΑΣΜΑ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ.

Διήγημα έκ τοΰ Αγγλικού.

Γ'.

Έππη μέ συνώδευσεν είς τήν εξοχήν, 
ένθα έπροσπάθησα μετά κόπου νά ευρώ 
δλίγην άνάπαυσιν. Ούδέποτε πρότερον

έμεινα έπί τοσοΰτον μετά τής θυγατρός μου 
κατά μόνας· αύτή περιεπάτει μετ έμοΰ, ώμιλει 
μετ’ έμοΰ, άλλ’ ούδέποτε ήθελε νά φέρη τήν ομι
λίαν είς τήν έργασίαν καί ώς πρός τοΰτο ήκο-
λούθει τδ παράδειγμα τοΰ ιατρού.

*Αφες όπίσω σου τό γραφεΐόν σου, μοί
έλεγεν ό ιατρός, καί έν τή έξοχή σκέφθητι πώς 
νά μή κάμνης ούδέν.

’Ήμην άνέκαθεν φιλαναγνώστης καί φίλος
τών φιλολογικών έργων· έφοβούμην δέ μή ό 
ιατρός μοί έμποδίση καί τήν άνάγνωσιν, άλλά 
παραδόξως πως δέν προέβη είς τήν άπαγόρευσιν 

ταύτην, έθεσε μόνον ώς δρον νά μή έκλέγω έγώ 
τά άναγνώσματά μου. Ή Έππη έπρεπε να τα 
έκλέγη καί νά μοί κάμη τήν άνάγνωσιν.

— Ουτω θ’ άποφύγης πάσαν ύπερβολήν, 
προσέθηκεν ό ιατρός· καί είμαι βέβαιος δτι ή 
κόρη σου δέν θά τέρπηται είς τήν άνάγνωσιν 
βιβλίων, πραγματευομένων περί τοΰ έμπορίου 
τοΰ σιδήρου ή περί νοσημάτων. ’Ολίγα συγ
γράμματα περί φρενοβλαβείας θά ήδύναντο νά 
σέ φέρωσιν είς τό φρενοκομεΐον.

'0 ιατρός μου ούδέν άποστρέφεται περισσό
τερον ή νά βλέπη τούς ασθενείς του άναγινώ- 
σκοντας καί μελετώντας ιατρικά συγγράμματα. 
Έδωκε τή Έππη ρητάς δδηγίας ώς πρός τήν 
έκλογήν τών βιβλίων.

— "Ο,τι σοί άρέσκει, κόρη μου, τή είπεν, 
έκεΐνο καί νά έκλέγης πρδς άνάγνωσιν.

Καί ή Έππη μοί άνεγίνωσκε διάφορα βιβλία, 
τά όποια πολύ μέ έτερπον. Καλόν είναι νά 
έκλέγη άλλος τά βιβλία, τά όποια δφείλομεν 
ν’ άναγινώσκωμεν.

Περί Σταμφόρδου Νεβισώνος ούδέποτε έγέ
νετο μεταξύ ημών λόγος· άλλά γνωρίζω δτι ή 
Έππη συχνότατα τδν έσυλλογίζετο. Έπειδή 
υπέθεσα βτι εύχαρίστως θά είχε και άλλην 
συναναστροφήν, τή είπον ήμέραν τινά άν ήθελε 
νά προσκαλέσωμεν πλησίον μας τήν Μόραν Νε
βισώνος. Πολύ ηύχαριστήθη είς τήν πρότασίν 
μου ταύτην καί ή Μύρα ήλθεν.

— Ελπίζω βτι τά πράγματα βαίνουσι κα
λώς έν τφ έργοστασίω, είπον έγώ.

Άλλ’ ή ’Έππη δέν έπέτρεψε νά γείνη ομι
λία περί τών έργων, είποΰσα δτι ό ιατρός τό 
άπηγόρευσεν καί δτι δφείλομεν νά ΰπακούσωμεν 
είς τόν ιατρόν. Τοΰτο συνέβη περί τά τέλη 
τοΰ Μάίου, καί ήοθανόμην έμαυτδν τόσον καλά, 
ώστε δτε ήλθεν ό ιατρός νά μ’ έπισκεφθή τφ 
είπον δτι έπεθύμουν νά βλέπω κατά Κυριακήν 
τούς υιούς μου, δπως μάθω παρ’ αύτών τι περί 
τής έργασίας.

— Θά έρωτήσω τδν Νεβισώνα περί τούτου, 
μοί είπεν ό ιατρός· χθες τόν είδον καί έμαθον 
παρ’ αύτοΰ ότι τά έργα βαίνουσι κατ’ εύχήν καί 
ώς ώρολόγιον. Έάν ύπάρχη άνάγκη όδηγίας 
τινδς άς έλθωσιν οί υιοί σου, άλλ’ έλπίζω δτι 
θά ήσαι άρκετά συνετός, ώστε ν’ άποφεύγης τήν 
πολλήν περί τής έργασίας ομιλίαν.

Δέν ένόουν νά συμπεοιλάβω είς τά μυστικά 
τών ύποθέσεών μου τόν Νεβισώνα, άλλ’ ή 
άδελφή του Μύρα ήτο παρούσα καί δέν ένό- 
μισα πρέπον ν’ άντείπω είς τδν ιατρόν. Εκτός 
τούτου καί ή Έππη μέ παρετήρει διαρκώς, 
καί όσάκις είναι σκεπτική νομίζω δτι βλέπω 
ένώπιόν μου τήν μητέρα της.

— Πολύ καλά, άπεκρίθην στεΐλέ τους, άν 
θέλης· ή οικία μου είναι άρκετά εύρύχωρος.

Τδ επόμενον Σάββατον ήλθον οί υιοί μου 
καί ό Νεβισών μετ’ αύτών. Μετέβημεν είς τδν 
σταθμόν τοΰ σιδηροδρόμου είς προϋπάντησιν αύ
τών. Ήγνόουν τί νά.συλλογισθώ περί τοΰ νέου 
Νεβισώνος· ή τδν ήδίκησα ύποθέσας αύτόν κλέ
πτην ή μέγα λάθος είχον νά τδν φιλοξενήσω. 
Ή “Εππη καί ή Μύρα έβάδιζον πρό έμοΰ καί 
δύσκολον θά ήτο νά όρίση τις ποια έκ τών δύο 
ήτο ή εύτυχεστέρα.

— Οί άδελφοί εύχαρίστως άνταμόνονται, 
έλεγον κατ’ έμαυτόν· έλπίζω δτι άμφότεραι αί 
κόραι τούς άδελφούς των μόνον συλλογίζονται.

Ύπεδέχθημεν τούς έρχομένους· ό Νεβισών 
μοί έφάνη τεταραγμένος · έτεινε τήν χίΐρα πρδς 
τήν Έππην ούχί ώς έραστής. '0 Οΰγος δμως 
ήτο φιλοφρονέστερος πρδς τήν Μόραν. Έσκε- 
πτόμην, μή ύπάρχη κίνδυνος να συνδεθώσιν at 
δύο οίκογένειαι διά διπλού δεσμού συγγένειας. 
Άφ’ ού ό Στάμφορδ άγαπα τήν Μόραν; Πάρε-
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τήρουν μετά προσοχής τους νέους, άλλ’ ούδέν 
έβλεπον το ύποπτον. Ή "Εππη δέν μοί έφαί- 
νετο πολύ εύθυμος · άλλ’ είναι δυνατόν δ άν
θρωπος νά ήναι πάντοτε εύθυμος; Καί ή καλή 
μου σύζυγος είχε στιγμάς μελαγχολίας.

Ώμιλήσαμεν δλίγα περί τών υποθέσεων ό 
θωμάς ήτο ένήμερος εις τά έργα, διότι είναι 
νέος πρακτικός, έν ω δ Ούγος, έχων κλίσιν πρδς 
έργα διανοητικά, δέν δύναται ν’ άφοσιωθή εις 
τήν εργασίαν ψυχή τε κα’ι σώματι.

Δ-.

Ή έπίσκεψις αυτή έπανελήφθη έκτοτε κατά 
εβδομάδα. Ό Στάμφορδ καί ή "Εππη συνεβά- 
διζον πολλάκις κατά τούς περιπάτους μας. Ό 
Ούγος καί ή Μόρα συνδιελέγοντο συχνά, και ό 
θωμάς ώμίλει μετ’ έμοΰ. Πώς θά τελειώση 
τδ πράγμα;

Ή α'. ’Ιουνίου ήτο ή γενέθλιος ημέρα τής 
Εππης και κατά τδ έτος τοΰτο ήτο Σάββατον. 

Ή Εππη κατά τήν ήμέραν ταύτην έψαλε το 
άσμα τής μητρός της καί έφαίνετο εύθυμοτέρα 
ή άλλοτε (δρα τήν εικόνα). Καί εγώ είμαι 
καλά καί ελπίζω 2τι παρήλθε πλέον ή αδια
θεσία. Ό ιατρός μοί εϊπεν δτι αν δέν παρου- 
σιασθώσι κακά συμπτώματα θά δυνηθώ μετά 
μίαν ή δύο εβδομάδας νά έπιστρέψω εις τήν 
έργασιαν μου. Ή ιδέα μου είναι δτι τώρα 
είμαι εντελώς καλά. Ειπον τω Στάμφορδ τήν 
γνωμοδότησιν τού ιατρού έν ψ συνεβαδίζομεν 
μόνοι. 'Ο Στάμφορδ είχεν άποχωρισθή τών 
άλλων καί μέ άνεζήτησεν· ήγνόουν τήν αιτίαν.

— θέλει νά μοί είπη τις περί τής "Εππης; 
είπον κατ’ έμαυτόν, καί ή παλαιά μου υποψία 
έπανήρχετο.

Άλλ’ άντί νά μέ όμιλήση περί τής θυγα- 
τρός μου, ήρξατο λέγων περί τής αήδεστάτης 
ύποθέσεως, περί τής κλοπής.

— Νομίζετε, μέ ήρώτησεν, 2τι είσβε αρ
κούντως καλά, ώστε νά όμιλήσωμεν περί τών 
κλαπέντων χαρτονομισμάτων;

— Καί τά χαρτονομίσματα καί τδ χρημα- 
τοκιβώτιον, τφ άπεκρίθην, είναι οί δύο έφιάλται 
μου, καί προσπαθώ νά τά λησμονήσω.

— Δέν νομίζετε καλλίτερον νά έρευνηθή ή 
ύπόθεσις; Δέν συνειθίζετε ν’ άφίνετε τά ζητή
ματα έκκρεμή.

— Έσκέφθην περί τούτου, είπον, καί δέν 
βλέπω τί δυνάμεθα νά πράςωμεν. 'Ο Βάρτελ 
ένόησε φαίνεται βτι έπασχον καί άνεχώρησε 
μέ τά κλαπέντα. Νομίζω δτι άπήλθεν εις τήν 
’Αμερικήν, 2που θά προσπαθήση ν’ απαλλαγή 
τών χαρτονομισμάτων. Έπροτίμων νά τ’ άπο- 
λέσω 2λα δεκάκις ή ν’ ακούσω τους ανθρώπους 
λέγοντας 2τι παρεφρόνησα εις τρόπον ώστε νά 
κλέψω έγώ έμαυτδν καί ν’ άφήσω ένα άπαί- 
δευτον θυρωρόν νά μέ κλέψη.

— Άλλ’ ό Βάρτελ δέν ήχο άπαίδευτος, άπε- 
κρίθη δ Νεβισών· ήτο, 2,τι δ κόσμος καλεΐ, 
άνθρωπος έξυπνος. '0 Πάρσβης λέγει 2τι προσ
ποιείται τδν άξεστον· ένίοτε ώμίλει τήν διά
λεκτον τού τόπου του, άλλοτε δμως, λησμονών 
έαυτόν, μετεχειρίζετο γλώσσαν καθαρεύουσαν, 
όποια διδάσκεται έν τω ’Ορφανοτροφείο».

Είπον εις τδν Στάμφορδ δτι πάντα τά άφο- 
ρώντα εις τήν κλοπήν μοί είναι αηδή καί 
δχληρά, καί δτι δέν επιθυμώ νά δμιλώ περί 
αύτών.

— Δέν σάς έκαμεν έντύπωσιν, μοί είπε 
μετά τινας στιγμάς, μέ πόσην κακίαν μέ προσέ- 
βλεπεν; ’Εάν δέν έξακριβώσωμεν τήν ύπόθεσιν, 
ποτέ δέν θά πεισθώ δτι δ κόσμος δέν μέ υπο
πτεύεται.

— Νομίζεις δτι έγώ σέ ύποπτευόμην; ή 
αισθάνεσαι δτι σέ υποπτεύομαι ακόμη;

Έσιώπησεν έπί στιγμήν, εϊτα δέ άπεκρίθη·
— "Οπως μ’ έρωτάτε, όφείλω καί έγώ νά 

απαντήσω, άν καί τοΰτο μοί άνακαλή τάς θλι- 
βερωτέρας ώρας τού βίου μου. Κατ’ άρχάς 
ένόμιζον δτι μέ ύποπσεύεσθε.

— Καί έπειτα;
— Καλλίτερον ν’ άφήσωμεν τοΰτο, άπεκρίθη 

συγκεκινημένος, παρά νά αναφέρω οσας άνοήτους 
υποθέσεις έκαμα.

Άφ’ ου δμως είχομεν είσέλθει εις τδ αηδές 
καί μισητόν ζήτημα, έσκέφθην δτι έπρεπε νά 
ε’ίπωμεν δσα είχομεν νά είπωμεν, καί τώ άνέ- 
φερα μέ δλην τήν είλικρίνειάν μου δτι τδν 
ύποπτεύθην. Τδ συμβάν έπήλθε τοσοΰτον άπροσ- 
δοκήτως, ώστε δέν ήδυνάμην άλλως νά έξηγήσω 
τήν κλοπήν. ’Εννοώ, προσέθηκα, δτι σφάλλω· 
δέν είμαι φύσει φιλύποπτος· άλλ.’ ούδείς δύναται 
νά ήναι ό ίδιος δταν πάσχη. Ένόουν δτι ώφει- 
λον νά άπολογηθώ απέναντι τού νέου, δστις μέ 
υπηρέτησε τόσον πιστώς καί μέ τόσον ζήλον.

— Τις ήτο ή φρικώδης ύπόθεσις, περί ής 
άνέφερες; τον ήρώτησα πάλιν.

— Εϊχον τήν ανοησίαν νά νομίσω οτι έτε- 
κταίνετο συνωμοσία πρδς καταστροφήν μου, άπε
κρίθη ό Στάμφορδ μετά μακράν σιωπήν.

— Αλήθεια;
— Ναι, καί άρκετή τιμωρία μου είναι δτι 

σάς τδ λέγω· άλλ’ ύπήρχον περιστάσεις, αΐτινες 
μ’ έκαμαν νά πιστεύσω δτι ζητοΰσι τδν όλε
θρόν μου.

Πολύ καλά ένόουν ότι οί λόγοι ούτοι άνε- 
φέροντο εις τήν συμπάθειαν αυτού πρδς τήν 
"Εππην, άλλ’ ούδέν είπον περί τούτου.

— Οί άνθρωποι δέν έπρεπε νά ύποπτεύων- 
ται άλλήλους τοσούτον άπερισκέπτως· άλλ’ άς 
μή έςακολουθήσωμεν τδ άντικείμενον τούτο τής 
συζητήσεως.

— Δέν έπίστευον, άπεκρίθη ό Στάμφορδ, 
ότι έπρόκειτο νά δώσω τοιαύτας προσωπικός 
έξηγήσεις· δ,τι δμως έπεθύμουν νά είπω ήτό τι, 
δπερ χθές μοί άνεκοίνωσιν ό άστυνομικδς υπάλ
ληλος Βίλλης. 'Ο Κύριος ούτος δυσανασχετεί 
δτι ή ύπόθεσις δέν προβαίνει, ύποθέτων δτι δέν 
παρεμβάλλονται άνυπέρβλητα κωλύματα. Δέν 
δύναμαι νά έκφράσω ακριβώς τήν γνώμην του, 
άλλ’ ούτος δέν πιστεύει οτι ύμεϊς είσθε παρά 
τδ έργοστάσιον τήν νύκτα τής κλοπής.

— ΙΙώς εξηγεί τήν οιήγησιν τής κυρίας 
Πάρσβη καί τής θυγατρός της; ήρώτησα. Έγί- 
νωσκον δτι ό Βίλλης ώς άνακριτικδς υπάλληλος 
ήτο πρόθυμος νά έπιρρίψη τήν ένοχήν έπί τίνος 
προσώπου· άλλά δέν έπεθύμουν νά ένοχοποιήσω 
άλλον, ούδέ έμαυτδν δμως. ’Εάν έπραξα ώς 
έφαίνετο πιθανόν, έπραςα τούτο άνευ τίνος συν- 
αισθήσεως.

— Ό Βίλλης μοί έδωκε τάς εφημερίδας, 
εϊπεν ό Στάμφορδ, έν αίς ήτο περίεργος διή- 
γησις κλοπής τίνος, ήτις, ώς νομίζει, είναι άκρι
βώς ή παρ’ ήμΐν συμβάσα.

— Άνάγνως αυτήν, είπον, άλλ’ έγώ εύκόλως 
θ’ άποδείξω δτι δέν ήμην παρών.

'Ο Στάμφορδ άνέγνωσε τήν εξής περικοπήν· 
"Περίεργος κλοπή διεπράχθη πρό τινων ήμερών 
“έν τοΐς γραφείοις τών κυρίων 1’. καί Σ., τών 
"γνωστών κατασκευαστών μετάξινων υφασμάτων. 
" Είχον ούτοι νέον είδος χρηματοκιβωτίου, ού 
"τάς κλεϊς κατεΐχον μόνον οί ίοιοκτήται τού 
"καταστήματος. ’Αλλά τδ χρηματοκιβώτιον 
"ήνοίχθη διά νυκτός, άνευ βίας τινός, καί άρ- 
"κετδν χρηματικόν ποσδν άφηρέθη. Εύτυχώς 
"τά συρτάρια τού χρηματοκιβωτίου δέν ήνοί- 
"χθησαν άλλως ή ζημία θά ήτο μεγαλειτέρα· 
"θυρωρός τις, προσληφθεις εις τήν υπηρεσίαν

'πρδ δύο ήμερών, έγένετο άφαντος μετά τήν 
"κλοπήν.”

— ΓΙοία έφημερίς είναι αύτη; ήρώτησα.
— Οί Καιροί τού Γρίμφορδ, μοί άπήντησεν. 

Είτα δέ μοί εϊπεν ότι ό Βίλλης άπέστειλε ση- 
μείωσίν τινα δι’ εμέ.

— Δός μοι τήν σημείωσιν, είπον ή κλοπή 
αΰτη ομοιάζει πολύ τήν ήμετέραν.

Η σημείωσις τού Βίλλη μέ ήνάγκασε νά 
προβώ εις τάς έρευνας· "Ούδέν κερδίζομεν διά 
τής άναβολής, έλεγεν ό Βίλλης· τινές υποπτεύ
ονται υμάς, άλλοι δέ τδν κ. Νεβισώνα, έν ω 
άλλοι υποπτεύονται άμφοτέρους υμάς. Δέν είναι 
εύχής έργον νά διαλυθή πάσα παρεξήγησις; 
Τούτο δέ θά γείνη μόνον διά τής άνακαλύψεως 
τών άληθών κλεπτών.’’

— Δέν έπιθυμώ νά πάθη τδ καλόν σου 
όνομα, είπον πρδς τδν Στάμφορδ. Περί τού 
δνόματός μου ούδέν φοβούμαι.

Μετά τούτο άνεύρομεν τούς λοιπούς συνο
δοιπόρους μας καί έπανήλθομεν εις τήν οικίαν. 
'Η "Εππη καί δ Στάμφορδ συνεβάδιζον, ώς καί 
δ Ούγος καί ή Μύρα. Άνεκοίνωσα εις τδν 
θωμάν τά μεταξύ εμού καί τού Στάμφορδ συμ
βάντα. "Οτε έπεστρέψαμεν εις τήν οικίαν 
είπον εις τούς νέους, 2τι τήν δευτέραν θά 
άπέλθωμεν τής έξοχής, διότι ήσθανόμην πλέον 
καλά. Οί νέοι έφαίνοντο εύθυμοι καί εύτυχεΐς 
τήν εσπέραν ταύτην. ΊΙ Έππη έψαλε τδ ασμα 
τής μητρός της καί εϊπεν δτι δ ώραΐος καιρός, 
δν έχομεν έν τή έξοχή, τήν κατέστησεν ύπερή- 
φανον διά τδ όνομα τής "βασιλίσσης τού έτους”, 
δπερ τή άπέδιδον.

(“Επεται συνέχεια.)

Η ΔΑΚΤΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΑΥΤΗΣ.

(Μετά εικόνων, δρα σελ. 285.)

έφεύρεσις πολλών χρησίμων έν τω 
κόσμιρ άντικειμένων καλύπτεται ύπδ 
σκότους· ουτω καί ή άρχή τής δακτυ

λήθρας είναι ήμΐν έντελώς άγνωστος. Ή πρώτη 
μνεία τής δακτυλήθρας γίνεται κατά τδν ιβ'. 
αιώνα, βτε ή άγια Ίλδεγάρδη έν τινι τών συγ
γραμμάτων αυτής άναφέρει 900 άγνώστους καί 
αινιγματώδεις λέξεις, ών δίδει καί τήν έξήγησιν. 
Μεταξύ τών λέξεων τούτων είναι καί ή δνο- 
μασία τής δακτυλήθρας, ήτις ώς έκ τούτου φαί
νεται δτι ήτο ήδη έν χρήσει κατά τδν ιβ'. αιώνα. 
Πλείονας ειδήσεις θά είχομεν περί αύτής, έάν 
έπικράτει τδ έθιμον νά χαράττηται δακτυλήθρα 
έπί τής επιτύμβιου πλακδς έργατικών γυναικών, 
ώς έχαράττετο έπ’ αύτής ή ψαλίς, ιδίως έν 
’Αγγλία έπί τάφων τής έποχής έκείνης. Πι
θανόν είναι δτι αί τότε δακτυλήθραι ήσαν δμοιαι 
πρδς τήν έν τω μουσείιρ τής Δαρμστάτης δια- 
τηρουμένην έξ όρειχάλκου, ήτις εϋρέθη έν έτει 
1848 παρά τδ φρούριον Τάννεμβεργ. ’Επειδή 
δέ τδ φρούριον τούτο κατεστράφη συνεπεία λη
στρικών έπιδρομών τού έν αύτω διαμένοντος ιπ
πότου έν έτει 1399, καί ούδέποτε πλέον άνη- 
γέρθη, εύκολον είναι νά όρίσωμεν καί τήν έπο- 
χήν τής έν λόγω δακτυλήθρας, ήν παριστα ή 
μία τών μικρών εικόνων μας (άρ. G). Τδ σχήμα 
δέν διαφέρει ούσιωδώς τού σχήματος τής σημε
ρινής δακτυλήθρας.

Ό τόπος ένθα ιδίως κατεσκευάζοντο αί δα
κτυλήθραι ήτο ή πόλις Νοριμβέργη, ή άρχαία 
βιομηχανική έστία. Κατασκευασταί δακτυλη
θρών άναφέρονται κατά πρώτον έν έτει 1462,

ών δακτυληθρών είμαι 
’Επειδή έν Νο- 

μεσαιώνα σύστημα 
έχαιρον προνομίων 
νεωτερισμός άπε- 
δτι έν έτει 1.572 

άρχαΐς αναφορά έκ μέρους τών 
τής συντεχνίας τών δακτυληθρο-

κατασκευήν τ
("Ορα τήν εικόνα). 

1 X

τεχνϊται 
και πας 

Ουτω μανθάνομεν 
ταϊς

οτε δμως δέν άπετέλουν είσέτι ιδιαιτέραν συν
τεχνίαν , ώς τούτο άναφέρεται έν έτει 1534— 
1537. Σώζεται έν Νοριμβέργη άρχαία είκών 
τού έτους 1568, έν ή παρίσταται μικρόν έργο- 
στάσιον δακτυληθρών. Τήν εικόνα συνοδεύουσιν 
ολίγοι στίχοι, λέγοντες ώς έγγιστα τά έξής · 
"Δακτυλήθρας κατασκευάζω έξ ορειχάλκου καί 
έκ ψευδαργύρου. Καί πρώτον μέν θερμαίνω τδ 
μέταλλον έν τή πυρά, είτα δέ κάμνω τάς όπάς, 
μικράς ή μεγάλος, πλατείας ή στενάς άναλόγως 
τής χρήσεως διά τούς υποδηματοποιούς καί τούς 
ράπτας, διά τούς κεντητάς μετάξινων υφασμάτων 
καί έν γένει δι’ δλας τάς χρήσεις τάς οίκιακάς. 
Είς τήν κατασκευή1 
τεχνίτης.” 
ριμβέργη έπεκράτει κατά τδν 
άριστοκρατικόν, οί 
τινών εξαιρετικών 
κρούετο. 
έπεδόθη 
προϊσταμένων τής συντεχνίας τών δακτυληθρο- 
ποιών, προσκαλοΰσα αύτάς ν’ άπαγορεύσωσι τω 
συνάδελφο» αύτών Ιωάννη Έντνερ νά ποιήσηται 
χρήσιν τού ύπ’ αύτού έφευρεθέντος τροχού είς 
τήν κατασκευήν τών δακτυληθρών, καί τούτο 
έπί ποινή προστίμου. Μέ δλας τάς άπαγορεύσεις 
ταύτας φαίνεται ότι ή βιομηχανία τών δακτυ
ληθρών δέν έπλούτιζε τούς κατασκευαστάς, διότι 
σώζεται δίστιχον έκ τού έτους 1621, λέγον 
"Κουρεΐς καί βαρελοποιοί καί δακτυληθροκατα- 
σκευασταί δέν κατορθούσι νά συλλέξωσι περι
ουσίαν.”

'Η έν τή μικρά ημών είκόνι παριστανομένη 
δακτυλήθρα τού έτους 1595 ή διατηρουμένη έν τω 
Γερμανικό» τής Νοριμβέργης μουσείιρ (άρ. 5), είναι 
βεβαίως κατασκεύασμα νοριμβεργείου τεχνίτου. 
Ή δακτυλήθρα αυτή είναι στενή κοσμείται δέ 
καί οιά γνωμικοΰ, λέγοντος “Τδ τέρμα μου είναι 
δ,τι θέλει δ θεός.” Κάτωθεν τών μικρών δπών 
υπάρχει σειρά στρογγύλων σφραγίδων, έν αίς 
παρίστανται άστέρες, λέοντες, κρίνοι κτλ. 'Υπδ
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2 Κρατήρ έν σχήματι δακτυλήθρας. - 3-8 Διάφορα είδη δακτυληθρών.
Εργοστάσιον δακτυληθρών. Είκών τού 1568
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τδ γνωμικδν είναι κεχαραγμένον τδ έτος 1595. 
Τδ αύτδ μουσεΐον περιέχει καί έτέραν άξιο- 
περίεργον δακτυλήθραν τής 16 έκατονταετηρίδος, 
δακτυλήθραν τοιούτων διαστάσεων, ώστε φαί
νεται ώρισμένη διά τον δάκτυλον γίγαντος καί 
ούχί κοινού άνθρώπου. 'Η δακτυλήθρα αυτή 
είναι κρατήρ άργυρούς έπικεχρυσωμένος, έδωρήθη

Η ΔΑΚΤΥΛΗΑΡΑ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΑΥΤΗΣ. 

δέ καθά λέγει ή έπιγραφή έν έτει 1586 είς 
τήν συντεχνίαν τών ραπτών τής Νοριμβέργης. 
Έπί τού πώματος παρίσταται μορφή κρατούσα 
έν μέν τή δεξιά μεγάλην ψαλίδα, έν δέ τή αρι
στερά βελόνην ώς λόγχην. Ή γιγαντιαία αύτη 
δακτυλήθρα έπληρούτο οίνου έν έπισήμοις έορ- 
ταΐς καί περιεφέρετο κύκλω. Έματαιούτο δι’ 
αύτού τδ άρχαΐον γερμανικόν ρητόν, δτι “ράπτης 
πιών δακτυλήθραν πλήρη οίνου έμέθυσεν”.

'Υπήρχον καί δακτυλήθραι έκ πολυτίμων 
μετάλλων, άς οί χρυσοχόοι προσέφερον δώρον είς 
εύγενεϊς δέσποινας, ή είς δεσποινίδας κατά τήν 
ήμέραν τών γάμων. Πολλάκις ίσως καί χρυ- 
σοχόος τις κατεσκεύαζε δακτυλήθραν διά τήν 
ερωμένην του ή τήν έκλεκτήν τής καρδίας του. 
Τοιαύτη ήτο ή δακτυλήθρα τού έν ’Αμστελο- 
δάμω χρυσοχόου Νικολάου Βενσότεν, δστις κατε- 
σκεύασεν αύτήν πρδ διακοσίων έτών. ΊΙ δακτυ
λήθρα αΰτη ύπήρξεν άφορμή τής ιδέας δτι ή 
δακτυλήθρα έφευρέθη μόλις πρδ διακοσίων έτών, 
ιδέας άρκούντως διαδεδομένης πρό τινων έτών.

’Αναφέρονται δακτυλήθραι έκ πολυτίμων 
μετάλλων ώρισμέναι ούχί διά τήν χρήσιν άλλά 
μόνον ώς άντικείμενα πολυτελείας. Αί δακτυ
λήθραι αύται περιειχον παραστάσεις μυθολογικός 
("Ερωτας κτλ.) ή έπιγραφάς (Vis amoris = 
ισχύς έρωτος) ή καί προσωπογραφίας καί οικό
σημα, τά όποια μεγάλως εύκολύνουσι τήν με
λέτην τών διαφόρων άριστοκρατικών οικογενειών. 
("Ορα τάς εικόνας 3, 4, 7, 8.)

Πλήν έκτδς τής Νοριμβέργης κατεσκευάζοντο 
δακτυλήθραι καί έν άλλαις πόλεσι τής Γερμα
νίας, ίοίως δμως έν 'Ολλανδία κατά τδν 17 
αιώνα, δτε έπεκράτει ό συρμός, αί δακτυλήθραι 
νά έχωσιν είς τδ άνω μέρος μικράν πυξίδα πε- 
ριέχουσαν άρωμα. Κατά τδν 18 αιώνα, δτε 
ήρξαντο είσαγόμεναι είς τήν βιομηχανίαν αί 
μηχαναί, κατέπεσεν ή βιομηχανία τών δακτυ
ληθρών έν Νοριμβέργη, καί μάλιστα άφ’ ου ή 
δημοτική άρχή τής πόλεως ταύτης αύστηρώς 
άπηγόρευσε πάσαν χρήσιν μηχανής καί πάντα
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νεωτερισμόν. Οί δημοτικοί άρχοντες τής άρ
χαίας ταύτης γερμανικής πόλεως έφοοούντο μή, 
είσαγομένων τών μηχανών, έκπέση ή καλλι
τεχνική τών δακτυληθρών κατασκευή. Σήμερον 
πάσαι αί δακτυλήθρα·, κατασκευάζονται κατά 
δωδεκάδας ή καί εκατοντάδας έν βιομηχανικοΐς 
έργοστασίοις. Εννοείται δτι ουτω ουδέ λόγος 
δόναται νά γείνη περί καλλιτεχνίας, ώς ένόουν 
αύτήν οί κατασκευασταί τοΰ μεσαιώνος- άλλ’ οί 
σημερινοί χρόνοι είναι πρακτικότεροι καί οί 
βιομήχανοι προσπαθοΰσι διά τής μεγάλης παρα
γωγής καί τής μέτριας τιμής νά κερδίσωσιν 
δσα οί προκάτοχοι αύτών, ήττον πρακτικοί, έζή- 
τουν νά έπιτύχωσι διά τής καλλιτεχνικής έρ
γασίας.

ΠΕΡΙ ΖΑΓΟΡΑΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑι.

Απόσπασμα Επιστολής.

III τέλους, άγαπητέ μοι Ζ., ήθελες δέν 
ήθελες μέ κατάφερες νά μεταβώ εις 
Ζαγοράν, νά έπισκεφθώ τήν πατρίδα 

τοΰ πρώτου Έλληνος, δστις διά τοΰ παράτολμου 
αύτοΰ ταξειδίου πρός ευρεσιν τοΰ χρυσόμαλλου 
δέρατος άνέλαβε τό μέγα εκείνο ταξείοιον το 
υπερακόντισαν τούς πρό αύτοΰ καί μετά ταΰτα 
επισήμους καί αφανείς τυχοδιώκτας.

"Ετυχέ ποτέ νά δίψας τήν νύκτα καί νά
ονειρεύεσαι πηγάδια ανεξάντλητα νεροΰ, δίψαν 
άκατάσβετον πάσχων; Τούτ’ αύτό επαθα καί 
έγώ διαμένων έν Σιούτ· έξυπνος ώνειρευόμην 
τόπους βουκολικούς, τόπους ένθα αί άηδόνες νά 
έχωσι τάς φωλεάς των, οί πλάτανοι, αί κα- 
στανέαι καί μηλέαι νά άνταμιλλώνται τίς νά 
φθάση ύψηλότερον πρός τόν ουρανόν ή νά ρι- 
ζώση βαθύτερον εις τήν γήν. Ήθελον τόπον, 
δστις νά μοί ένθυμίζη τάς άρχαίας μυθικάς πα
ραδόσεις καί πλησίον των το όρος καί παρ’ αύ- 
τάς τάς πεδιάδας· ήθελαν τόπον έπί τέλους, 
δπου λατρεύων καί τόν λόγιον καί τόν έμπο- 
λαϊον Έρμήν, ν’ άναπαυθώ άπό τήν αύχμηράν 
θέρμην τής “Άνω Αίγυπτου καί άπό τήν μονό- 
τονον αύτής μεγαλοπρέπειαν. Τον τόπον τούτον 
εύρον, ό δέ νόστος σου δέν άνέτεινε νά μοί τόν 
παραστήση οίον τόν εύρον, άλλ’ αύτός ούτος 
είναι τοιοΰτος. 'Η Ζαγορά μέ τά χωρία αύτής 
είναι δ,τι ώραϊον ό νους φαντάζεται καί ή καρ- 
δία έπιθυμεΐ.

Διά νά μή σέ πολυβαρύνω σέ ειδοποιώ δτι 
έφθάσαμεν μέ τό Ελληνικόν άτμόπλοιον εις 
Βόλον ούτε χειρότερον ούτε καλλίτερον τών τε 
αυστριακών καί λοιπών άτμοπλοίων. ‘Ο Βόλος 
είναι πόλις έπαρχιακή, ούτε ή καλλιτέρα ούτε 
ή χειροτέρα τής Ελλάδος· έχει τάς πλατείας 
της τάς άτελεΐς, τάς οδούς τάς στενάς καί δ,τι 
άλλο καθιστά πόλιν τινά ώραίαν πρός ον τινα 
δέν εΐδεν άλλο, ή τό χωρίον του δπως τήν συγ- 
κρίνη. Άλλ’ άμα ένοικιάσης ήμίονον καί λάβης 
τήν πρός τήν Ζαγοράν καί τά χωρία της άγου
σαν, δέν ήξεύρεις τί νά πρωτοθαυμάσης, τόν 
ήμίονον, δστις σέ άγει μετά τόσης εύκολίας καί 
σταθερότητος άνά οδούς, ας έσχεδίασεν ό χειμών 
καί κατεσκεύασεν ή βροχή, ή τά περί σέ μα
γευτικά καί άπερίγραπτα.

'0 άπό Βόλον εις Ζαγοράν μεταβαίνων έχει 
νά διέλθη όδόν άμφιθεατρικήν, διαπρέπουσαν 
διά τό δύσκολον αύτής καί έπίπονον, άλλά θέλ- 
γουσαν υπερβαλλόντως τόν όδίτην. "Οθεν στρο
φής, βλέπεις άναμίξ λεμονέας καί πορτοκαλέας, 
μυρσίνας καί δάφνας, έλαίας καί μηλέας, καί 
άκούεις κατά τήν ώραν τοΰ έτους ή τόν τέτ- 
τιγα νά σέ ξεκουφαίνη ή τήν έρωτύλον άηδόνα, 
ή τόν κόκκυγα, τήν κίχλαν, ή νή τόν Δία τήν 

πέρδικα, καί έπειτα τό κελάρισμα τών ρυάκων, 
τήν άντανάκλασιν τοΰ ήλιου έν αύτοΐς καί τά 
ούράνια χρώματα τά άνά πάσαν στιγμήν σχη- 
ματιζόμενα έν αύτοΐς, καί βοητόν, δπερ τή αλή
θεια σοΐ εμβάλλει ιερόν τινα φόβον, διότι ύπέρ 
σε κεΐται τό ΙΙήλιον, σοβαρόν καί έπιβάλλον, 
άναμιμνήσκόν σοι τούς μετά τής "Οσσης συγ
γενικούς του δεσμούς.

Άλλά πού καιρός διά μυθολογικός έκδρομάς 
καί διηγήσεις! Μετά πολύωρον πορείαν, καθ’ ήν 
ό ονηλάτης μοί διηγείτο τά κατ’ αύτόν καί τό 
κόμμα του καί τούς άντιθέτους, διότι, φίλε μου, 
οί θεσσαλοί έγειναν φωστήρες περί τά τοιαΰτα. 
έφθάσαμεν εις τήν Ζαγοράν. "Αν καί ήσαι 
άγνός Ζαγοριανός, δμως δέν πειράζει νά σοί 
είπω, άν καί τά γινώσκης, δτι ή Ζαγορά ομοι
άζει πρός ριπίδιον χρώματος λευκού καί χλοε
ρού- τό χλοερόν είναι οί κήποι, τό λευκόν οί 
οίκοι· εις κήπος καί εις οίκος. Μακρόθεν άπα- 
τάσαι καί νομίζεις, δτι άπό δένδρου τινός, δίκην 
καρπού, κρέμαται οίκος κατάλευκος, ή όπισθεν 
οικου καταλεύκου φαίνεται δένδρον χλοερόν καί 
πελώριον. 'Η αλληλουχία αυτή κήπων καί 
δένδρων είναι ίδιάζουσα έν Ζαγορά καί τοΐς 
πέρις χωρίοις, δέν υπάρχει δέ ούτε έν Ελβετία 
ούτε άλλαχοΰ που τής Εύρώπης, δσον έγώ τού- 
λάχιστον γινώσκω. Τήν χεΐρα ή λαβίδα τοΰ 
ριπιδίου άποτελεΐ τό γεραρόν μοναστήριον τής 
Μεταμορφώσεως, δπερ έώρταζεν ακριβώς έκείνην 
τήν ήμέραν, καί ήμεΐς άπό εύλάβειαν διά νά 
προσκυνήσωμεν καί άπό πείναν ώσαύτως έσπεύ- 
δομεν χαρμοσύνως τό βήμα πρός τά έκεΐ. "Οσον 
τέρπεται ό νοΰς μέ τάς ώραίας θέας, τόσον καί 
ό στόμαχος δουλεύει μέ τόν άνοικτόν άέρα · έπί 
πολλην λοιπόν ώραν καί ό νοΰς καί ό στόμαχος 
ειργάζετο έκαστος τά άγαθά τής μοίρας του 
εύρίσκων.

Επί τέλους έφθάσαμεν εις τήν έκκλησίαν, 
εις τήν κοινήν συνέντευξιν. Έκεΐ τί ήθελες καί 
δέν έβλεπες; Θεσσαλούς έκ Γαλλίας, Θεσσαλούς 
έξ Αγγλίας, Θεσσαλούς έκ 'Ρωσσίας, Θεσσαλούς 
εξ Αίγυπτου. ’Ενδύματα τοΰ τελευταίου συρ
μού, ένδύματα εγχώρια, βρακοφόρους, εύκνήμι- 
δας, εύζώνους καί ζωηρούς γέροντας καί νέους, 
ήλικιωμένας καί νέας γυναίκας. "Ολα τά πέριξ 
ήσαν έκεΐ συνηγμένα καί άπό τήν άλλοδαπήν 
οί ταξειδευμένοι, διότι πρέπει νά γινώσκης δτι 
έκαστος Μάγνης έχει κληρονομήσει ολίγον τι 
άπό τόν Ίάσωνα· διό καί δέν είναι δύσκολον 
νά εδρης ένα άπόγονόν του ή εις τά ενδότερα 
τής Αύστραλίας ή εις τά ενδότερα τής Αφρικής. 
Γινώσκω τοιοΰτον, δστις έξεκίνησε δεκαοκταέτης 
άπό Αλεξάνδρειάς έχων έφόδιον δμπρέλλαν σπα- 
σμένην καί ένδεκα γρόσια, καί δστις διήλθεν 
απασαν τήν Σουδαναίαν χώραν, Δαρφούρ, Κορ- 
δοφάν έως Νιάμ-Νιάμ, έκεΐθεν εις Άβυσσινίαν, 
δθεν έπανέκαμψεν εις τά ίδια μέ 5 χιλιάδας 
λιρών. Δυστυχώς εις τό χρηματιστήριον τής 
Αλεξάνδρειάς ήθέλησε τάς μετά κόπου κτηθεί- 
σας λίρας μετ’ εύκολίας νά πολλαπλασιάση καί 
έμεινε πάλιν εις τά πρώτά του, εις τήν δμ- 
πρέλλαν του τήν σπασμένην καί εις τά ένδεκα 
γρόσια!

Νά σοί γράψω περί τής φιλοξενίας τών Ζα- 
γοριανών; Τήν γινώσζ.εις· είναι παροιμιακή, καί 
μόνη ή τής νήσου Πάρου τήν όμοιάζει. "Ωστε 
ήμεΐς οί δύο εΐμεθα άπό τά φιλοξενώτερα μέρη 
τής Ελλάδος. Άπαντες, άς ήναι καλά καί 
εκείνοι ούς έγίνωσκον έξ Αίγυπτου καί οί άγνω
στοι μέ προσεκάλουν· έτυχε δέ κατ’ έκείνην 
τήν ήμέραν τοΰ δεκαπενταυγούστου οί μέν εγ
χώριοι νά καταλύωσι φανερά ίχθύν, οί δέ ταξει- 
δευμένοι ώς έκ τούτου κρέατα, ώστε εις έκαστον 
όμιλον ευρισκες δλα τά άγαθά τοΰ ούρανού καί 
"ής γής, τής θαλάσσης καί τής χέρσου · πλησίον 

συναγρίδος μέ τά πολλά καρυκεύματα έβλεπες 
λαγωόν καί περδικοποΰλαν. Τά πάντα κάλλιστα, 
διότι ήσαν μαγειρευμένα a la Greca.

Δι έν μόνον πράγμα άπορώ, πώς οί Θεσ
σαλοί οΐτινες είσήγαγον εις τήν Αίγυπτον τόσα 
χρήσιμα πράγματα, δΐ ών καί τόν τόπον ώφέ- 
λησαν καί εαυτούς, πώς δέν έσκέφθησαν νά έκ- 
μεταλλευθώσι τας άπαραμίλλους όρνιθας τής 
Ζαγοράς καί τών χωρίων της έπί το έλβετικώ- 
τερον. Ή σημερινή Κυβέρνησις παρέσχε τήν 
άπαιτουμένην άσφάλειαν, ή δέ ιδιωτική πρωτο
βουλία δέον νά χρησιμοποιήση ταύτην. "Απειροι 
είναι οι Θεσσαλοί οί διευθύνοντες μεγάλα ξενο
δοχεία, άπειροι είναι καί οί Θεσσαλοί κεφα
λαιούχοι. Άμφότεροι γινώσκουσιν οίων άγαθών 
θά έγένοντο πρόξενοι, άν έπί τών γραφικωτάτων 
εκείνων θέσεων έκτιζον ξενοδοχεΐον μετά έλβε- 
τικής ευμάρειάς. Αύτοί ουτοι οί Θεσσαλοί οί 
ταξειδευμένοι θά ήσαν οί πρώτοι θαμώνες. ’Άς 
έλπίσωμεν εις τό μέλλον! Τελευτώντες άς σοί 
άνακαλέσω εις τήν μνήμην ότι ή εύλογημένη 
αυτή Ζαγορά καί τά χωρία της τοσούτους καί 
τηλικούτους έγέννησαν άνδρας, τοΰ τε λογίου καί 
έμπολαίου Έρμου οπαδούς, ώστε έπιλείψει μοι 
ό χάρτης νά άναφέρω αύτούς· άλλως τε είναι 
καί τόσον γνωστοί, ώστε θά ήτο άπλή ματαιο- 
πονία, διότι πάντες γινώσκουσιν δτι ένταύθα 
έγεννήθη καί ό Γαζής καί ό Δούκας καί ό 
Κωστής καί ό Φίλιππος Ίωάννου, καί οί με
γάλοι έκεΐνοι εκατομμυριούχοι, ών πρωτεύει ό 
Κασσαβέτης, οί άνεγείραντες τά λαμπρά μνη
μεία τής πρός τάς Μούσας λατρείας των, τά 
σχολεία έκεΐνα, άτινα άκμάζοντα έπί τής τοπι
κής αύτοδιοικήσεως κινδυνεύουσι νύν έπί τής 
βουλευτοκρατίας ν’ άποβάλωσι τό πολύ τής άξίας 
αύτών.

Έκ Ζαγοράς 1886.
Ί. Καμπήν η ς.

ΤΕΛΕΤΗ ΓΑΜΟΥ ΕΝ ΑΧΜΕΔΑΒΑΔ 
ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ.

έσπέραν

ΥΦΥΕΣΤΑΤΟΣ περιηγητής έπιστέλλει έκ 
Καλκούττης τά επόμενα· Εύρισκόμεθα 
έν τή έποχή τών γάμων άνά πάσαν 
ακούονται κρότοι τυμπάνων καί ήχοι 

αυλών, ώστε δύναταί τις νά ύποθέση δτι δλοι 
οι κάτοικοι τελοΰσι τούς γάμους των. Μεταξύ 
τών πολλών ύπάνδρευσε καί εις τών προυχόν
των τής πόλεως Άχμεδαβάδ τήν θυγατέρα του. 
'Ο προεστώς ούτος καλείται 'Ράο - Βαχαδούρ 
Πρεμαθάϊ Χαμαθάϊ, δστις έχει μίαν τών λαμ- 
προτέρων οικιών. Έπί δύο δλας ήμέρας ή 
οικία αυτή ήτο πλήρης φίλων καί γνωρίμων, 
προσερχομένων δπως συγχαρώσι διά τούς γάμους. 
Εύρίσκομεν, έξακολουθεΐ ό περιηγητής, τήν πρό- 
σοψιν τής οικίας λαμπρώς φωταγωγημένην, καί 
έπειδή ό πατήρ τής νύμφης είναι άδιάθετος, 
υποδέχονται ήμας οί υιοί αύτοΰ, οΐτινες όδη- 
γοΰσιν ήμας εις μακράν καί στενήν ύπό πολ
λών λυχνιών φωτιζομένην αίθουσαν. Έν τή 
αιθούση ταύτη εύρίσκεται κόσμος πολύς, άπο- 
κλειστικώς άνδρες. Οί προσκεκλημένοι εισέρ
χονται, υποκλίνονται, κάθηνται έπί εδρών τοπο
θετημένων παρά τόν τοίχον, συνδιαλέγονται με
ταξύ των ταπεινή τή φωνή, άκροάζονται τής 
μουσικής καί θεώνται τών χορευτριών. Μετ’ Ο
λίγον οί προσελθόντες άποσύρονται πάλιν άφ’ ού 
χαιρετίσωσι τούς οίκοδεσπότας, οΐτινες τοΐς 
προσφέρουσιν άνθη. Κατόπιν προσέρχονται άλ
λοι καί οί έν τή αιθούση άδελφοί τής νύμ
φης νέοι ύψυλού άναστήματος καί εύειδεΐς τήν 
δψιν υποδέχονται τούς ξένους μετά πολλής χά-

ριτος καί άξιοπρεπείας. Ή νύμφη, ώραιοτάτη 
κόρη, είναι μόλις δωδεκαετής τήν ήλικίαν. Κά
λυμμα έρυθρόχρουν περιβάλλει τήν κεφαλήν καί 
τούς ώμους της· χιτών τοΰ αύτοΰ χρώματος 
περιζώνει τήν βσφύν· πολύτιμα ψέλλια περι- 
κοσμοΰσι τούς βραχίονας καί τούς πόδας, ώς καί 
δακτύλια μεγάλης άξίας τούς δακτύλους τών 
χειρών, τών ποδών καί τούς ρώθωνας. '11 ηρε
μία καί παρρησία, μεθ’ ής εμφανίζεται ή κόρη 
έαποιοΰσιν άληθώς κωμικήν έντύπωσιν. 'Άλλως 
τε ούδείς προσέχει εις αύτήν, άλλά τοΰτο ού- 
δόλως τήν πτοεΐ, διότι καλώς γνωρίζει δτι ή 
όμήγυρις δλη μόνον χάριν αύτής εύρίσκεται έν 
τή αιθούση. Οί γάμοι ούτοι έν ταΐς Ίνδίαις 
τελούνται συνήθως έτη τινά μετά τόν αρραβώνα, 
δστις συνάπτεται δτε ή κόρη είναι ήλικίας 5 ή 
(> έτών. Έάν τυχόν έν τω μεταξύ άποθάνη ό 
μελλόνυμφος ή κορασίς θεωρείται χήρα καί 
καθίσταται είδος ύπηρετρίας έν τή οικογένεια 
τοΰ άποθανόντος· ή κόμη της άποκόπτεται καί 
έν γένει μεταχειρίζονται αύτήν ώς δούλην. Πολ
λάκις αί χήρα·, αύται κόραι, εύρίσκουσαι τήν 
θέσιν των ταύτην άφόρητον, δραπετεύουσι και 
γίνονται χορεύτρια·.. Οί πρόωροι ούτοι γάμοι 
είναι ή μάστιξ τής ινδικής κοινωνίας. Άς έλπί
σωμεν, δτι ή σήμερον νυμφευόμενη κόρη θά 
ήναι εύτυχεστέρα. "Ισταται παρ’ έμοί, κρατεί 
τήν χεΐρά μου καί μέ παρατηρεί μέ τούς ωραίους, 
μεγάλους, μέλανας αύτής οφθαλμούς. Έν τή 
μακρα καί στενή αιθούση χορεύουσιν τρεις βαϊ- 
αδέραι, καί αδουσιν όπισθεν δε αύτών ΐσταν
ται οί αύληταί καί κυμβαλισταί. Αί βαϊαδε- 
ραι, αΐτινες ούτε εύειδεΐς είναι ούτε δυσειδείς, 
άλλά δλα·. έχουσι πολλήν χάριν, φοροΰσι τήν 
συνήθη αύτών στολήν · χιτωνίσκον χρυσοκέντητο·?, 
πλατείας περισκελίδας, έχουσι γυμνούς τούς βρα
χίονας, τήν κόμην κεχωρισμένην έν τώ μέσω 
τής κεφαλής, καί κοσμήματα εις τάς χεϊρας, 
τούς πόδας, τον λαιμόν καί τούς ρώθωνας. '(> 
■χορός αύτών είναι μάλλον βηματισμός· κινοΰσι 
τούς βραχίονας, τό άνω μέρος τοΰ σώματος, 
τούς οφθαλμούς, τά πάντα δμως μετά πολλής 
σεμνότητος καί άξιοπρεπείας. ΊΙ νεωτέρα αύτών, 
κόρη μόλις πέντε καί δεκαέτις ’ με προσέβλεπεν 
άδιακόπως· αύστηρά καί προκλητική μ’ έρριπτε 
βλέμματα ποτέ μέν έλκυστικά, ποτέ δέ απει
λητικά, ουδέποτε δμως έμειδία. Άκτίς ήλιου 
δέν φωτίζει τά ύπομέλανα έκεΐνα πρόσωπα. Ού
δέν σπανιώτερον έν Ίνδίαις τοΰ μειδιάματος· ό 
δέ γέλως είναι άγνωστος. Παρ’ ήμιν άτοπον 
είναι τό χασμάσβαι έν συναναστροφή, έν Ίνδίαις 
άτοπον καί άνάγωγον θεωρείται τό μειδιάν. Έπί 
τοΰ προσώπου τών νεαρών τούτων χορευτριών 
άπεικονίζετο πρόωρος μελαγχολία, καί εντελής 
γνώσις τοΰ βίου καί τών δεινών καί απογοη
τεύσεων αύτοΰ. Τό μονότονον αύτών τραγούδι 
συνώδευε τά βήματά των τό τραγούδι τοΰτο 
« . « _ Μ 1 * V 1 V ’ενεφαινε τα’δείνα του έρωτος, τας εριοας, τας 
συμφιλιώσεις. Περίεργον είναι πώς αί άοιδοί 
αύται κατορθοδσι διά τών βλίγων τούτων φθόγ
γων νά παραστήσωσι τάς διαφόρους τοΰ συζυ
γικού βίου περιπέτειας, αΐτινες αιωνίως είναι αί 
αύται έν δλαις ταΐς χώραις καί παρ’ άπασι 
τοΐς λαοΐς.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ.

μ ναοί ου

Ν Θεσσαλονίκη άπεβίωσε τή 17/29 τοΰ 
- αρελθόντος Δεκεμβρίου έκ συγκοπής 
τής καρδίας ό καθηγητής τοΰ έκεΐ Γυ- 
Άναστάσιος Νικολαΐδης έν άν

δηρα ήλικία. Περί τοΰ αιφνίδιου θανάτου τοΰ 
προσφιλούς καθηγητοΰ έπιστέλλουσιν έκεΐθεν 

τά εξής· "Ήτο ήμέρα Τετάρτη, ώρα 5 δτε 
μετέβαινε μετά, τίνος τών συναδέλφων του άπό 
τού Γυμνασίου εις τό Παρθεναγωγεΐον, καί 
καθ’ όδόν έπεσε χωρίς νά δυνηθή νά εΐπη άλλο 
τι, είμή· " Πιάσε με! Θά πέσω!” Καί έπεσε 
νεκρός, έν ω πρό ενός δευτερολέπτου ωμίλει 
μετ’ αύτοΰ καί έγέλα. Ή Εφορεία τιμώσα 
τάς άρετάς τοΰ μακαρίτου έτέλεσε τήν κηδείαν 
δημοσία δαπάνη. Λόγοι καί ποίημα άπηγγέλ- 
θησαν καί εξ στέφανοι έκόσμουν τήν νεκρικήν 
λάρνακα, ήν έφερον μαθηταί, καί ής τάς ταινίας 
έκράτουν οί συνάδελφοι καθηγηταί. Έζήλευσα 
τόν τρόπον, καθ’ δν άπέθανεν, έζήλευσα τήν με
γαλοπρέπειαν τής κηδείας καί τήν λύπην, ήτις 
άπεικονίζετο εις τά πρόσωπα πάντων. Δεν 
ζηλεύω δμως τούς έπιζώντας. Οσον ό τρόπος 
ούτος τού θανάτου του δΐ αύτόν ήτο γλυκύς, 
τόσον άποτρόπαιος καί φαρμακερός ήτο διά τούς 
συγγενείς του, τούς συναδέλφους του καί τούς 
φίλους του. Πλήν ταΰτα είναι δλως ανεξάρτητα 
τής ήμετέρας δυνάμεως καί βουλήσεωςί”

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Τεχνηταί βάσεις. Γνωστόν είναι δτι προ 
έτών ήδη άνεκινήθη τό ζήτημα περί κατασκευής 
νέων βάσεων έν τή άφρικαν.κή Σαχάρα. Περί 
τοΰ λίαν ένδιαφέροντος τούτου ζητήματος ό 
στρατηγός Περριέ άνέγνωσεν έκτενή έκθεσιν έν 
τή τελευταία τής γαλλικής Ακαδημίας συνε
δριάσει. Έκ τής έκθέσεως ταύτης άποσπώμεν 
τά ακόλουθα· Έν τή περιφερεία Τουγγούρτ, 
πρός μεσημβρίαν τής Βίσκρας, άνωρύχθησαν μέ
χρι τοΰδε 117 φρέατα μεγάλα, καί 500 μικρά. 
Τά φρέατα ταΰτα παράγουσι 4 μέτρα υδατος τό 
δευτερόλεπτον, δηλ. τό '/10 τής δλης ποσύτητος 
τού Σηκουάνα ποταμού έν όμαλή καταστάσει. 
Τό ύδωρ έξέρχεται άπό βάθους 70—75 μέτρων 
καί έχει συνήθως 25" θερμοκρασίαν. Τά άρ- 
χαιότερα φρέατα ύφίστανται άπό τριάκοντα ήδη 
έτών καί έν οβδενί παρετηρήθη έλάττωσις τής 
ποσύτητος τού υδατος. Διά τής τοιαύτης άρ- 
δεύσεως έπεξετάθη ούσιωδώς ή δασις Βέδ-ριρ, 
ής ή άξια έπενταπλασιάσθη καί ό πληθυσμός 
έδιπλασιάσθη. Εις ικανήν άπ αύτής άπόστασιν 
έσυστήθησαν έν μέσω τής έρήμου πέντε νέαι 
βάσεις, αΐτινες οφείλονται άποκλειστικώς εις 
τήν άνόρυξιν τών φρεάτων. Αί πέντε αύται 
οάσεις είναι ή Ταλα-έμ-νουΐδε (συστηθεΐσα τω 
1879), ή Κρία-Σαγιά (18S1) καί έν τοΐς έτεσι 
1882—188G αί οάσεις Ούρίρ, Σιδι-Γαγιά καί 
Άύτα, συστηθεΐσαι παρά τής Εταιρίας Βάτνα, 
ήτις άπό τού 1881 κατεσκεύασεν επτά νέα 
φρέατα καί έφύτευσε 50 χιλιάδας φοινίκων. Οί 
φοίνικες άποφέρουσι μέχρι 1000 φράγκων κατά 
έκατόπλεθρον (10,000 τετραγ. μέτρα) άφαιρου- 
μένων δλων τών εξόδων. 'Ο μηχανικός 'Ρολ- 
λάν, δστις έπί πολύν χρόνον διηρεύνησε τήν 
χώραν ταύτην καί άνώρυξε πολλά φρέατα, Ονο
μάζει αύτήν δευτέραν Αίγυπτον. Έν τή άπο- 
κέντρω ταύτη έρήμω ό Νείλος ρέει ύπογείως 
καί δέον τό ύδωρ αύτοΰ νά άχθή εις τήν έπι- 
φάνειαν διά φρεάτων. ' Η έκθεσις αυτή τού 
λογίου στρατηγού μεγάλην παρήγαγεν έντύπωσιν, 
καί έξ αύτής καταφαίνεται τί κατορθοΐ το αν
θρώπινον πνεύμα.

Τ η λ έ φ ω ν ο ν. Τή 3/15 Φεβρουάριου, πα
ραδίδεται εις τήν κοινήν χρήσιν τό τηλεφω
νικόν σύρμα, τό ένούν τούς Παρισίους μετά 
τών Βρυξελλών. Μεγάλη πρόοδος τής επι
στήμης! Διά τήν κατασκευήν τής τηλεφωνικής 
ταύτης γραμμής έδαπάνησεν ή μέν γαλλική κυ- 

βέρνησις 120 χιλ. φράγκων, ή δέ βελγική 40 χι
λιάδας, ώστε ή δαπάνη τής δλης γραμμής, ής 
τά εξ χιλιόμετρα έχουσι σύρμα ύπόγειον, άνήλ
θεν εις 100 χιλ. φράγκων. Τό τηλέφωνον θά 
έργάζεται διά ήμέρας καί νυκτός, ή δέ χρήσις 
αύτοΰ έπί πέντε λεπτά τής ώρας θά πληρόνεται 
μέ φράγκα τρία. Καί ιδιωτικά τηλέφωνα θά 
ένοΰνται μέ τήν γραμμήν, καί τότε πάλιν ή αύτή 
θά καταβάλλεται δαπάνη τριών φράγκων.

UPAI ΣΧΟΛΗΣ.

Αϊνίγμα 514.
Έπί τής ύδρογείου εύκόλως θά μέ ΐδης, 
Παράλιον άν μέρος, ώ λύτα, κατοικής. 
Βεβαίως εις τά δάση δέν φαίνομαι τής Ίδης 
Άλλ’ ουτ εις τάς κοιλάδας τής μάγου ’Αττικής. 
Έρώτησε ναυτίλους, πλήν όχι οδοιπόρους, 
Έρώτα τήν χελώνην, άλλ’ όχι τήν γαλήν, 
Καί δταν μέ γνωρίσης ύπό τοιούτους ορούς, 
Σοί δίδω μίαν άλλην γενναίαν συμβουλήν 
Ίο δίοπτοόν σου λάβε κ’ εύθύς θά διακρίνης 
Εντός μου κατ’ ούσίαν υίόν μονογενή· 
Άνευ αύτοΰ δέν τρώγεις, έν τούτοις δμως πίνεις. 
Είν’ εύκολος ή λύσις, κΐ ή χρήσις μου κοινή.

I!. Κ. έν Πετρουπόλει.

Αίνιγμα 515.

Έκ δύο σύγκειμαι μελών, 
Καί ήμην λάτοις τών καλών 
Πολυθελγήτρων γυναικών, 
Τής ώραιότητος είκών, 
Πολέμου αίτιος φρικτοΰ, 
Έρως άρχαίου ποιητοΰ. 
Μετάλλαξαν τό αρχικόν, 
Γίνομαι ον ιδανικόν 
Καί γόητρον παντός θνητού, 
Όπόταν μέ κατέχη. 
Τά δύο πρώτα δ’ άφαιρών 
Ό λύτης μου άκων έκών, 
Καί άλλους έτι θεωρών 
Πρό οφθαλμών του μ’ έχει.

Άρ. Μένης, έν Βουκουρεστίφ.

Αίνιγμα 516.
Καί τοι, λύτα μου, θαυμάζεις 

ποίησίν μου τήν καλήν,
Μέλος σου κατασκευάζεις 

κόπτων μου τήν κεφαλήν.
Ό αύτό;.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 511. Αινίγματος 512.
Τό δνειρον. Ή μελάνη.

1 Ιροβλήματος 513.
(Ίππείου δλματος.)

Τρία πράγματα ιδίως
πας τις πρέπει νά προσέχη ■ 

Νά μή όμιλή διόλου,
άν νά εΐπη τι δέν έχη· 

"Οταν όρεξιν δέν έχη,
νά μή ~ρώγη, νά μή πίνη· 

Κΐ δ,τι σήμερον προφθάνει, 
αύριον νά μήν άφίνη.
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Παρακαλοΰνται οί έπιστέλλοντες πρός τόν 'Έσπερον νά πέμπωαι τά χειρόγραφα καΟαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν 

έπιστρέφονται.

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΖΙΓΑΒΗΝΟΥ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΕΙΣ ΤΑΣ

ΙΔ' ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ 
ΕΙΣ ΤΑΣ Ζ' ΚΑΘΟΛΙΚΑΣ

ΝΥΝ ΠΡΩΤΟΝ ΕΚ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ
ΜΕΤΑ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜ.ΕΙΩΣΕΙΩΝ

ΠΙΟ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΑ
Άρχιοτισκϊιτου τρφην Ώατρΰιιι, Διδασκάλου τηι A. Τ. τοΰ ότώόξον Διαδόχου τον ‘Ελληνικοί 

θρ'ονον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ml /ιπτίμου ΚαΟηγητοί τήι θεολογία? ίν τφ 'Δβήϋησι 
Πανοττιστημίφ

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ
Ιϊιριίχων την ΐρμηνιίαν της προς ’Ρωμαίους &η<ττολ.ης, 

καί της προς Γαλατας.
των 8ύο ττροϊ Κ,ορινθίοτς

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΎΠΟΙΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΕΡΡΗ

1887

BROCKHAUS’
CONVERSATIONS-LEXIKON.

-»*<-

Εζδοσις ΙΓ'. έπηυςημένη καί διά 400 εικόνων και γεωγρα
φικών χαρτών κεκοσμημένη.

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

'Έκαστος τόμος τιμαται·

"Αδετος μίν μαρχων 7.50.
ΔίδεμέΤος διά λιΐ'οΰ μ. 9.
Ημιδιρμάτιτος μ. 9.50.
Έπί ίξηιριτιχοΰ χάρτου χαι πλουσίων δεδίμιιος μ. 15.

ΣΓΑΛΟΓΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ 

έκφωνηθέντων ύπό ιεραρχών καί ιεροκηρύκων τής ορθοδόξου 
ανατολικής ’Εκκλησίας άπό τοΰ Α2ΞΑ'. — Α2ΠΣτ'.

ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ

ύπό

Β. Δ. ΚΑΛΑΙΦΡΟΝΟΣ.

ΝΟΘΕΥΣΕΙΣ

ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΚΑΙ

ΕΞΕΛΕΓΞΙΣ ΑΥΤΩΝ

ύπό

A. Κ. ΔΑΜΒΕΡΓΒ

ΚαΟηγητοΰ τή; χημείας.

Τομ. Α'.—Δ'.

Σημ. Ή Συλλογή διαιρείται είς τέσσαρα τεύχη ή τόμου? έζ φύλλων τυπο
γραφικών 13. Τό τελευταϊον τεύχος περιέχει ζαί χρησιμώτατον λεπτομερή II ίναζα τών 
περιεχομένων Λόγων, διηρημένων κατ’ είδος πρός ευκολίαν τής εΰρέσεως τών ζητου- 
μένων. Έκαστον τεύχος τιμαται άογυρών γροσίων δέκα, καταβλητέων αμα τή παραλαβή.

Α θ II Ν II Σ I

1887.

Έν τφ γραφείφ τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ 
έν Λειψία (Elster-Stkassf.No. 41) 
ευρηνται τά έςής βιβλία·

Εσπι'ρου τόμοι A'. Β'. Τ'. Δ'. Ε'. 
χρυσόδετοι. "Εκαστος τόμος τι- 
μάται φράγκων 50.

Longfellow. Τό ασμα τοΰ Χιαβάθα, 
έμμετρος μετάφρασις. Χρυσό
δετου μέ εικόνας φρ. 6.

Ά]'ΐ·ής Σμίβ. Βλέμματα έπί τής 
Ελλάδος, μετάφρ. Ί. Π. Δεδεμ. 
μέ είκόν. φρ. 7.

Μιχαήλ Ιίαλαιολιή'ος. Διήγημα έκ 
τής Βυζαντινής Ιστορίας, ύπό 
Ί. II. Δεδεμ. φρ. 2'/2.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ. ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΛΟΤΔ.

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

Σουέζ), είς Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, ΙΙόρτο-Σαίδ, Άδεν, Βομβάης, 
Κολόμβου, Πέναγγ καί Σιγγαπώρης τή α'. έκάστου μηνός είς τάς 
4 μ. μ.

Εις Καλκούτταν διά 11 όρτο-Σαΐδ, Σουέζ, Αδεν καί Κολόμβου τή 15 Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 'Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.

Επί τής γραμμής Τεργέστης-Βομβάης τά ατμόπλοια θέλουσι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταςΰ δε Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην ΙΙαρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρός το Π όρτο-Σαΐδ καί τήν Συρίαν).

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργε'στη Διεύθυνσις καί τό Γενικόν 
Πρακτωρεϊον τοΰ αύστρο-ουγγρικοΰ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6).

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμιου, Βρεντησίου. Πειραιώς, καί διά 
Άγκώνος κτλ.

ΓΡΑΜΜΗ ΒΡΕΝΤΗΣ10Υ-ΠΕ1ΡΑ1ΩΣ. Έκ Βρεντησίου τήν Πέμπτην 
έκάστης έβδομάδος τό μεσονύκτιον διά Κέρκυραν, Πάτρας, Κόρινθον, 
’Αθήνας καί Πειραιά.

Έκ Πειραιώς διά τοΰ σιδηροδρόμου είς Κόρινθον, καί έκ Κό
ρινθου διά του άτμοπλοίου έκάστην Δευτέραν, τήν μεσημβρίαν διά 
Πάτρας, Κέρκυραν είς Βρεντήσιον.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 Ίανουαρίου) τή 6 μ. μ. 
είς Φιούμιον , Κέρκυραν, ΙΙάτρας, Κατάκωλον, Καλάμας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Ιό Σάββατον τή 2 μ. μ. είς Κωνσταντινούπολή μέ προσέγγισιν είς Κέρκυραν 
κ®. Πειραιά· εϊτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τοΰ Εύςείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοΰ Δουνάβεως.
ΕΙΣ ΤΥΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπό τής 4 Ίανουαοίου 

είς τάς 4 μ. μ. διά ’Αγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμίου).

Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάίτης έβδο
μάδος.
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Διευθυντής καϊ έκδότης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 41.

Τύποις- Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.
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