
Έν ΛΕΙΨΙΑι
Τιμή srijffia 

προπληρωμένη 
Sig χρνιΤόι·.

? ■-» 'Κ· £τ ·. ’ctL i . ^wleaSf^51··-' -.«, <·.> . L && 11| II11 **’
' —u

Ο ΛΟΦΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.



291
290 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 139. 1/13 Φεβρουάριου 1887. Άρ. 139. 1/13 Φεβρουάριου 1887.] ΕΣΠΕΡΟΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
Ό ).0<fog τοΰ Άριίον Ι1«;·οι> {r’AO^vaig r.-ro II. — Iloiijffi;· Λ'. Μόρσφοι- 

tig Θ. Όρραΐ'Μί,τ ϋ,τό Έ.ταμ. Γ. Άννίνοι· ΆναΟτασάτου. Β’. ‘0 εΰτνχί^ γεωργύξ 
vuo II. Μ. — ·Η Βαστίλλη. ‘Ιστοριχί, ιιελίτι,. (Τέλος.) — ‘0 μητροπολίτη Κιτίου 
Κυπριαιό^. — Ei'fh'juos ό Ζι/αΰιρός, ώΐό τον 'Αρχιμανδρίτου Κ. Ιϊαλοζνμη. — ‘Η 
χέφνρη τοΰ ‘ΡιάλτΟΓ ίν Bt-1'ίτία. — Τά στ:-ΐ'ά τοΰ Ihicrs ίν Γαλλία. —‘‘Ο “<1·<λο- 
χτήτνμ;" τον Σοφοχ/.iovg ώ· Δαρμστάττη. — Άλ.·-ς. Πονσχιτ. ‘II dimri τή.; Πίχας,

μετάιγρ. II. Δημ>,τριά<Ιοι·. — Τό βόριιοι- ai/.ag. — Τό «σμα τοΰ Ίοντίου. Διήχημα. 
(Συνέχεια.) — Βιβλιογραφικά. — Διάφορα. — Αινίγματα χαΐ λύσεφ. — Γραμματο
κιβώτιό?. — ΙΙαράρτι,μα ‘Εσπέρου 24.

ΕΙΚΟΝΕΣ.
‘0 λόφοί τοΰ Άρείου ΙΙά/ου έν Άθρναις. — ‘Ο μητροπολίτες Κιτίοι' Κτ- 

πριαί'όϋ. — Ειχιόί’ τοΰ άσματος τοΰ Ίοιτίον. — ‘II γέφυρα τοΰ ‘Ρ'άλτου ίν Βενετία. 
— Τά στενά τοΰ Thiers’ ίν Γαλλία. — Το όύρι-ιΟΓ αέ/.ag (μετά τεσσάραιν είχύνων).

0 ΛΟΦΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.

(Μετά είζόνος, Ζρα σελ. 289.)

τοΰ "Αρεως έν 
άνήχει είς σχε- 
μεταγενεστέρους
Άφ’ ού αί διά 

τήν Άττι- 

λατρεία 
Άθήναις 
τικώς 
χρόνους, 
θαλάσσης εί;
χήν έλθούσαι φυλαι κα
τέλαβαν τήν παρά τόν 
Ίλισσόν πεδιάδα μέχρι 
τών ύπορειών τής Άκρο- 

πόλεως, κατήλθον έκ βορρά στίφη 
βάρβαρα καί φιλοπόλεμα, άτινα 

κατέλαβον ιδίως 
πόλεως λόφους, 
βάνονται υπό τό 

τούς πρός δυσμάς τής Άχρο- 
Τά στίφη ταΰτα συμπεριλαμ- 
γενικόν όνομα τών Θρακών,

ήσαν δέ τραχείς τούς τρόπους οί άπό βορρά 
έλθόντε; ουτοι άνθρωποι. Αύται λοιπόν αί θρα- 
κικαί φυλαι έλάτρευον ιδίως τόν Άρη, τόν 
θεόν τοΰ πολέμου, χαί έξ αρχής ήδη, άμα έγ- 
καταστάσαι έν Άθήναις, άνήγειρον αύτώ ιερόν, 
τό όποιον έκειτο είς τήν πρός βορράν πλευράν 
τοΰ λόφου τοΰ Άρείου Πάγου (Παυσαν. 1, 8, 5). 
'Ιερός βμως ήτο χαί δλος ό λόφος ούτος τοΰ 
Άρείου Πάγου, ού τήν εικόνα παραθέτομεν.

'Η Αρχαία παράδοσις περί τής συστάσεως 
τοΰ δικαστηρίου έπί τοΰ λόφου τούτου είναι ή 
έξης. 'Ο Άρης συζευχθείς τήν Άγραυλον, θυ
γατέρα τοΰ Έρεχθέως, απέκτησε κόρην, τήν 
Άλκίππην. Ταύτην πειραθείς νά βιάση ό Άλιρ- 
ρόθιος, ό υιός τοΰ Ποσειδώνος, έφονεύθη ύπό 
τοΰ Άρεως. Δικασθείς δέ ό Αρης έπί τφ 
φόνφ τούτφ ύπό τών δώδεκα θεών ήθωώθη, 
καί είς άνάμνησιν τής δίκης ταύτης έσυστήθη 
τό έπί τοΰ Άρείου Πάγου δικαστήριον. Ή μυ
θική αυτή παράδοσις, ήν τινες τών νεωτέρων 
αρχαιολόγων πειρώνται νά έξηγήσωσι διαφορο- 
τρόπως, έχει βεβαίως βάσιν ιστορικήν. Άλιρ- 
ρόθιος, ό υιός τοΰ Ποσειδώνος ή καί ό ΙΙοσει- 
δών αυτός, φονεύεται ύπό τοΰ Άρεως· δηλ. αί 
είς άρχαιοτάτους χρόνους διά θαλάσσης είς τήν 
Αττικήν έλθοΰσαι φυλαι καταβάλλονται ύπό τών 
θρακικών φολών τών άπό βορρά έλθουσών, αΐ- 
τινες ιδίως τόν Άρη έλάτρευον. 'Ο Άρης ένοΰ- 
ται μετά τής Άγραύλου, τής θυγατρός τοΰ 
Έρεχθέως, τοΰ πρώτου καί άρχαιοτάτου θεού 
τής Αττικής.

'Η παράδοσις επομένως αίνίττεται τάς αϊ- 
ματηράς συμπλοκάς, τάς συναφθείσας έν τή 
Αττική μεταςΰ τών άπό βορρά είσβαλόντων 
στιφών χαί τών έν τή χώρα ταύτη οίχούντων 
Καρών καί Φοινίκων, τών διά θαλάσσης έλ- 
θόντων. I οΰτ αύτό δηλοΐ καί έτέρα παράδοσις, 
ήν άναφέρει ό Πλούταρχος έν τώ βίφ τοΰ Θη
σέως. Αί πολεμικά! Αμαζόνες κατεΐχον τό 
πάλαι τούς πρός βορράν τής Άκροπόλεως λό
φους καί ιδίως τόν λόφον τοΰ Άρείου Πάγου. 
'Ο θησεύς, ό μετά τών όπαδών του κατέχων 
τήν παρά τόν Ίλισσόν πεδιάδα, έκίνησε κατ’ αύ
τών καί τάς ένίχησε. Δηλ. ό θησεύς, ό Αντι- 
προσωπεύων τούς μετά ταΰτα Ίωνας κατοίκους 
τής χώρας, καταβάλλει τάς θρακικάς φυλάς, 
τάς ε’ισβαλούσας είς τήν Αττικήν.

Ο βράχος τοΰ Άρείου Πάγου ύψοΰται πρός 
δυσμάς τής Άκροπόλεως, καί πρός νότον τοΰ 

μέρους ένθα τό πάλαι ύπήρχεν ή άγορά τών 
Αθηνών. 'Η κορυφή τοΰ λόφου είναι βραχώδης 
καί έπ’ αύτής σώζονται λείψανά τινα άρχαίας 
οίκήσεως. Ό Παυσανίας περιγράφει λεπτο
μερώς καί τόν λόφον καί τά πέριξ αύτοΰ ιερά. 
Κατά τόν Περιηγητήν εύρίσκετο τό πάλαι είς 
τούς πρός βορράν πρόποδας αύτοΰ ού μόνον ό 
ναός τοΰ ’Άρεως, άλλά καί άρχαΐον ιερόν τών 
’ Εριννύων, παρά τό όποιον έκειτο ό τάφος τοΰ 
Οίδϊποδος καί ίσταντο άγάλματα τοΰ ΓΙλούτωνος, 
τοΰ Έρμοΰ καί τής Γής. Εγχώρια παράδοσις 
άναφέρει δτι ό Όρέστης διωκόμενος ύπό τών 
’ Εριννύων μετά τόν φόνον τής μητρός του κατ- 
έφυγεν έπί τοΰ λόφου τοΰ Άρείου Πάγου, 
βπου δικασθείς ήθωώθη ύπό τής ψήφου τής 
Άθηνάς. Ώραίαν εικόνα τής δίκης ταύτης 
έχει ό Αισχύλος έν τή τραγωδία του, τή έπι- 
γραφομένη "Ευμενίδες”. ’Εμφανίζονται έπί τής 
σκηνής αί φοβεραί Έριννύες μέ δφεις άντί τρι
χών έπί τής κεφαλής, καί καταδιώκουσι τόν 
μητροκτόνον Όρέστην, δστις καταφυγών είς τόν 
ναόν τής Άθηνάς έπί τοΰ Άρείου ΙΙάγου έναγ- 
καλίζεται τό άγαλμα τής θεάς. ' Η θεά παρου
σιάζεται έν δλη τή λαμπρότητι αύτής καί έκδιώ- 
ςασα τάς Έριννύας έκ τοΰ ίεροΰ τεμένους καθα
ρίζει τόν Όρέστην άπό τοΰ φόνου.

Πότε κατά πρώτον έσυστήθη το δικαστήριον 
τοΰ Αρείου Πάγου είναι άγνωστον- ή παρά- 
δόσις άναφέρει τόν Κέκροπα ώς θεμελιωτήν 
αύτοΰ. Έπί Σόλωνος έλαβε νέαν έπέχτασιν. 
Είς τό δικαστήριον τοΰτο είσήγοντο τό πάλαι 
δπως δικασθώσιν οί έπί φόνφ κατηγορούμενοι· 
έν χρόνοις δμως μεταγενεστέροις ή δικαιοδοσία 
αύτοΰ έπεξετάθη καί έπί άλλων έγκλημάτων 
τοΰ δημοσίου καί ίδιωτικοΰ βίου. Ό άριθμός 
τών δικαστών ήτο διάφορος κατά διαφόρους 
έποχάς· κατ’ άρχάς οί δικασταί ήσαν έννέα, 
κατόπιν έγένοντο τριάκοντα καί είς· τέλος δέ ό 
άριθμός ηύξήθη μέχρι τών πεντήκοντα καί ένός, 
είς ούς προσετίθεντο καί οί έννέα κατά καιρούς 
άρχοντες. Άνήκον δέ οί δικασταί είς τάς πρώ
τα; οικογένειας τής χώρας καί διήγον βίον 
άμεμπτον καί σοβαρόν. Ό άρχων βασιλεύς ένή- 
γαγεν είς τό δικαστήριον τόν κατηγορούμενον, καί 
πρό τής ένάρξεως τής δίκης άπέθετε τόν έκ μυρ
σίνης στέφανον, τό σύμβολον τοΰ Αξιώματος αύτοΰ. 
Οί άρχαΐοι συγγραφείς, ώς καί αί έπιγραφαί, 
δνομάζουσι τό δικαστήριον τοΰτο τήν " Βουλήν 
τοΰ Άρείου Πάγου” ή καί τήν "Άνω Βουλήν”. 
Αί συνεδριάσεις έγίνοντο συνήθως έν ΰπαίθρφ 
ούχί δμως καί έν νυκτί · δύο άξεστοι λίθοι 
έχρησίμευον ώς έδραι τοΰ τε ένάγοντος καί τοΰ 
έναγομένου· αί έδραι δέ αύται έκαλοΰντο "ό 
λίθος τής ύβρεως καί ό λίθος τής άναιδείας”. 
Έντός τοΰ περιβόλου ύπήρχεν άρχαΐος βωμός 
τής Άρείας Άθηνάς καί Γσταντο ένεπίγραφαι 
στήλαι, έφ’ ών ήσαν κεχαραγμένοι [οί νόμοι. 
Συνεδρίαζε δέ τό δικαστήριον κατά τάς τρεις 
τελευταίας ήμέρας έκάστου μηνός.

ΰς ψήφοι έχρησίμευον μικροί λίθοι, καί έν 
ίσοψηφία, ύπετίθετο δτι ή Άθηνά έδιδε λευκήν 
ψήφον ύπέρ τοΰ κατηγορουμένου, δστις ήθωοΰτο. 
’ Εν καιρω κινδύνου ό Άρειος Πάγος έπελαμβά- 
νετο καί τής διοικήσεως τής πόλεως, ώς τοΰτο 
συνέβη κατά τούς περσικούς πολέμους, δτε τό 
άνώτατον τοΰτο δικαστήριον περιήλθεν είς τήν 
Ακμήν του. Έπί Περικλεούς ό "Άρειος Πάγος 
Ανέκτησε τήν άρχαίαν αύτοΰ δικαιοδοσίαν, δι- 

κάζον δηλ. μόνον τούς έπί φόνιρ ή έμπρησμώ 
ή καί δηλητηριάσει κατηγορουμένους. Μετά 
δέ τήν πτώσιν τών Τριάκοντα τυράννων ή δι
καιοδοσία του έγένετο εύρυτέρα, ώς ήτο έπί 
Σόλωνος. Καί κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους 
ό Άρειος Πάγος μεγάλην είχεν ύπόληψιν.

Άλλά καταπεσόντο; τοΰ Ελληνισμού ύπό 
τήν εισβολήν βαρβάρων στιφών κατέπεσε καί τό 
δικαστήριον, καί ό λόφο; τοΰ Άρείου Πάγου 
νέαν έκτήσατο δόξαν κατά τού; χριστιανικούς 
χρόνους, δτε ό Απόστολος Παύλος, έλθών είς 
Αθήνας, άπό τοΰ λόφου τούτου έδϊδαξε τήν 
θρησκείαν τοΰ Χριστού. Τότε καί ό Διονύσιος, 
ό έπικληθείς ό Αρεοπαγίτης, διότι ήτο εις τών 
δικαστών, ήσπάσατο τόν Χριστιανισμόν καί έγέ
νετο πρώτος έπίσκοπο; τών Αθηνών, έμαρτύ- 
ρησε δέ κατά τό έτος 95 μ. Χρ. Μικρόν έρη- 
μοκλήσιον, οΰ τά λείψανα έσώζοντο έτι πρό 
όλίγων έτών έν μια τών πλευρών τοΰ λόφου, 
έμαρτύρει περί τοΰ ιστορικού τούτου γεγονότος.

II.

ΠΟΙΗΣΙΣ.

Α'.

Έν Άργοστολίφ 1887.
'Αξιότιμε Κύριε ΔιευθυντΑ.

Μετά τήν έκ τής έξοχή; έπάνοδόν μου ένταΰθα 
άνέγνιον ίν τφ “ Έοπίρφ’’ τά περί Ηεοδώρου Όρφα- 
νίδου δτ,μοσιευθέντα, άτινα πληρέστατα συμμεριζόμενος 
συνέταξα τό κάτωθι Έλεγεΐον, δπως άτοτίσω έ/.άχιστον 
φόρον έπί τοΰ βωμού τών Μουσών. Δέξαβθε τήν δια- 
βεβαίωσιν τής διακεκριμένη; πρός Υμάς ϋπολήψεώς 
μου, μεΟ' ής διατελώ

'Επαμεινώνδας Γ. Άννινος 
Άναστασάτος.

Μ0ΡΣΙΜ0Ν ΕΙΣ ΘΕΟΔΩΡΟΝ ΟΡΦΑΝΙΔΗΝ.

Μουσάων τέκος έών, επιστήμη σοφό; Όρφανίδης 
Βοτανικής καθηγεσίην έπί πολλά κατασχών έτεα, 
Ζωρός ήδέ καλαίσθητο; φύσει παράδεισον καταρτίσα; 
Βοτάνων εΰθαλέα, τά αάλα γε τουτονι πλουτίσα; 
Καί τό πλεΐστον τοΰ βίου έν' μελέταισι διανύσας, 

“Ατε δή έπιμελώ;, εύμεθόδως πάνυ διδάσκων, 
X' ώσπερ μέλισσ’ Αττική, ένθεα πασι χρήσιμα ςυνάγων, 
’Ενι πανεπιστημίοι’ Αξιωθείς παραδιδόν’ έριτίμως, 
Ξυγγράφειν πολλά πολλού άξια λόγου, σπουδής κεν 
ΙΙέρι κόσμον φυτικόν έσθλά, νέοισιν ούθάτεα, — 
Ήδέ είτα έμπνεύσεσιν όθνίοις ποιήσεις πατρίους 
Κεκοσμημένα; χάριτα; αύδή; έλληνίδος νέας τε, 
Καθαρευούση:, ορθής, εύφραδοΰς, μεστή; έννοιών, πρω

τοτύπου.
’Ευφαντάστου, πλαστική; τε, γουνίμου, εύεποϋς, ρα

δινή; τε,
Έφ’ είρμφ μελιρρύτου ρυθμού φοιβολήπτ' άρμονίη;
Ήδείης ώσεί ρύακος ϋδωρ διαυγέ; ρέον καί χρυσώ 

λάμπον, —
ΙΙεριφανέας εύφυίη καί δεινότητι έξηρμένας άπερίττω;, 
Εϊπέρ τι; καί άλλο;, αφελής, εύγλωττο; γεγουνιυ; 

ρήτωρ,
Ήλίκον κατέλιπεν ‘Ελλάδι πενθούση άϋτόν άλγο; 
Έπεί πίρ τδ ζήν προώρως έςέλιπ' ακμαίος, 
Τδν καλόν άγωνισάμενος τού ειδέναι αγώνα, 
θαλερός, άοκνό; τε, περί πάντων, οσα δύναντ' έργάτης, 
X' ικανός έτι πλείο' λυαιτελέ’ όθνεει άπεργάσασθαι, 
Ών εύμοιρών έπεπράγει, Ιδρυτής βοτανίη; δειχθείς.
Εϊ έπέζα’, πόσ’ άλλα δύναιτ' άν ξυγγράψαι, S οΰκ οΐ- 

δαμεν ήδη. 

Ώμος πλήν χάρων έωυ'τοΰ νήμ' άπέταμε βίου 
Κενόν δυσπλήρωτον ίσαϋθι; λιπϊον δημοσίω, 
Τοιγαρο,ϋν μέντοι τόν βίον ΑΙούσαισι, βοτάνοισ' άναθήσας 
Ούκ άπέκαμε ζηλωτή; έμμείνας τελευτής άχρι, 
Ώστε τοΰτόν γε άφθιτον στέφανον έύ'κλεέ' κτάμενον 
Μνημονεύει-? χρή έπί θήκη; έπ’ άνέρο;
Οικείου; καί φίλους πενθοϋντα; παραμυθέειν 
Καθήκον τελέοντα; μνήμ’ ά'ίδίοι, σφάσι
Βεβαότα; έπ' αίνον νοό; ύπερτέρου λιπόντος 
Σκήνος ένι χθονός σήμα·, άγαστώ διπύλου δίκην 
Έκφαίνειν μνημεϊον έργοιαι τοιόνδε νέκυα κρύπτον. 
Άγγέλ’ ώκυπτέρω παραμυθέοντ’ οικείους τε φίλους, 
Μουσάων θεράποντάς τε καταπεπονημένους τήδε 
Τόδε μόραιμον τοΐς έν οίκω έωύ'τοϋ ές άχη; 
Δακρυόει; έλλ.ήνων ελευθέρων κραδίη προφέρει 
Ερως πάτρης, θρησκείης τε αύραν προσπνέων.

Έν Άργοστολίω Κεφαλονίης.

Β’.

Ο ΕΥΤΥΧΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ.

1.
Παρήλθε, φίλε, ό πολύς καύσων 

Λοιπόν σύ παΰσον 
ν’ άδημονγ'ς.

Φαίνονται νέφη είς τού; αιθέρας, 
σήμα ήμέρας 
χειμερινής.

Ιδού! Σταγόνες πίπτουσι· χαϊρε!
Τό βήμα φέρε 
εί; τόν ναόν, 

Ίνα προσφέρη; άπό καρδίας 
εύχαριστίας 
εί; τόν θεόν.

Καί μετά ταΰτα είς τόν άγρόν σου 
τό άροτρόν σου 
φέρε εύθύ;,

Ζεύςας τούς βόας, νά διάσχισης 
καί καταστήση;
μέρος τής γής

ΙΙροσοδοφόρον, ευημερία; 
πλήν καί υγείας 
παραγωγόν.

2.

Ήμέρ* άνέτειλε λαμπρά, ημέρα Νοεμβρίου, 
Μετά βροχήν τριήμερον, ύφ’ ής ή γή έπλήσθη 
Τοΰ δώρου τούτου τούρανοΰ, ευθύς δέ τοΰ ήλιου 
Ό δίσκο; στό στερέωμα λαμπρός ένεφανίσθη. 
'Αλλά προέλαβεν αύτόν τοΰ γεωργού τό βήμα. 
Μέ τά γλυκοχαράγματα έκεΐνο; δλως χαίρων, 
Τό άροτρόν του οδηγών ς' τό ί'διόν του κτήμα 
Εύρέθη ώς επίκουρον καί τόν υιόν του φέρων. 
•Ο δέ υιός φιλόστοργο; καί μή φεύγων τούς πόνους, 
“ΓΙάτερ, τοΰ λέγ’ ησύχασε έκεΐ είς τής μηλέα; 
“Τήν σκιάν άφες τάροτρον έμοί. αριθμώ χρόνου; 
“Δεκαέ; εί; τήν ράχιν μου”. Κι' άνέπτυξε τάς νέας 
Δυνάμεις του , κι’ ήσθάνθησαν τήν στιβαράν του χεϊρα 
01 βόες, καί τό άροτρον διέσχιζε ταχέως 
Τήν γήν, ήτις διέμεινε πριν άγονος καί στείρα.

Έκεΐ παρέκει τρυφερά νεάνις άνθρακέως 
Συνεμερίζετο αύτοΰ τού; πόνους εύχαρίστως, 
‘ϊδρεύουσα, ξυλεύουσα, αύτή τό πάν ποιούσα 
Μέ προθυμίαν καί χαράν. ΙΙρός ταύτην άνελπίστω; 
Ήσθάνθη τήν καρδίαν του νά πάλλη. “Αν άποΰσα 
Ητο, τόν κατελάμβανε νάρκη, απελπισία, 

‘Αλλ’ άν έκεΐ τήν έβλεπε, χαρά καί θυμηδία!

3.

Έλησμονήθη ό χειμών, ή άνοιςις παρήλθε.
Τούς στάχεις άνά τούς αγρούς πτωχοί σπερμολογοΰσι. 

Χυνάξας σίτον άφθονον ό γεωργός είσήλθε
Έν τή καλύβη κ’ ήσυχεϊ. Μόνον δέ άντηχοΰσι 

Χαράς, διασκεδάσεων φωναί φρενητιώδεις, 
‘Από χαράν δέ φαίνονται δλοι ενθουσιώδεις.

Τελεί τού; γάμου; σήμερον τοΰ Νίκου τό χωρίον 
Μέ τήν καλήν ‘Ελένην του· τόν εύτυχίζουν δλοι, 

Καί τις προσθέτει' Ιίάντοτε ήν εύπειθές παιδίον 
Καί γεωργό; άκάματο;. Είθε νά ηνε δλοι 

Οί νέοι μας καθώς αύτό; καλοί, τήν δ’ ευτυχίαν 
Νά άπολαύσουν σταθεράν, ούδέποτ’ έναντίαν.

Π. Μ.

Η ΒΑΣΤΙΛΛΗ.

‘Ιστορική μελέτη.

(Συνέχεια καί τέλος).

Β
Ν τώ προηγουμένω άρθρω περιεγράψαμεν 
τήν Βαατίλλην τών Παρισίων, ήδη δέ 
ας άναφέρωμεν περί τών έπισημοτέρων 

προσώπων, τά όποια ή ζοφερά εκείνη ειρκτή 
έδέχθη κατά καιρούς.

Καί πρώτον έχομεν τον πολύν Βολταΐρον, 
τον διασημότερον συγγραφέα τής Γαλλίας κατα 
τήν 18 εκατονταετηρίδα, βστις έν νεανική ήλικία 
δίς έκλείσθη έντδς αύτής. Ό Βολταΐρος έχλεύ- 
ασε διά δριμοτάτων στίχων τδν Αντιβασιλέα, 
δούκα τής Αύρηλίας καί τήν θυγατέρα αύτοΰ, 
δούκισσαν τοΰ Βερρή. Φυλακισθείς τώ 1717 έν 
τή Βαστίλλη έμεινεν έν έτος έν αύτή, καθ’ δ 
είχεν άρκετδν καιρόν νά χαρή διά τήν επιτυχίαν 
τών σατυρικών αύτοΰ στίχων.

"Ετερος έπίσημος άνήρ φιλοξενηθείς έν τή 
Βαστίλλη ήτο ό δούξ τοΰ Richelieu, δστις κατά 
τήν αύτήν σχεδόν έποχήν έφυλακίσθη έπανει- 
λημμένως ένεκα τής σκανδαλώδους αύτοΰ δια
γωγής καί ένεκα μονομαχίας μετά τίνος κυρίου 
Ματινιώνος, ού τήν σύζυγον άπρεπώς προσέβαλε. 
Τόσον πολύ ήγάπησεν ό Richelieu τήν ειρκτήν, 
ώστε πολλάκις κατόπιν τήν έπεσκέφθη καί 
άκόμη έν έτει 1786, δτε, έννενηκοντούτης τήν 
ήλικίαν, ού μόνον τάς αύλάς της καί τά κελλία 
της περιήλθεν, άλλά καί εις τού; άχυρού; πύρ
γους άνήλθεν ένθυμούμενος τών νεανικών αύτοΰ 
έτών τάς παρεκτροπάς.

Πολύ μεγαλείτερος είναι ό αριθμός τών πολι
τικών καταδίκων, τών έν τή Βαστίλλη κρατηθέν- 
των καί ών τινες έξήλθον αύτής μόνον δπως άνα- 
βώσι τάς βαθμίδας τής λαιμητόμου. Έν τούτοις 
συγκαταλέγεται ό ιππότης τοΰ 'Ροάν, δστις κλεί- 
σας συνθήκην προς τούς 'Ολλανδούς ήτοιμάζετο 
νά τοΐς παραχωρήση όχυράς τινας έν Νορμανδία 
θέσεις. ΊΙ συνομωσία αυτή άνεκαλύφθη καί ό 
'Ροάν έφυλακίσθη έν έτει 1674. Είς τών συνο- 
μωτών, δστις πρώτος είχε συλληφθή, έπροτίμησε 
ν’ άποθάνη ή νά δνομάση τούς συνενόχους του 
καί ό 'Ροάν θά έσώζετο, αν μή έμπιστευθείς 
είς τούς λόγους τοΰ άνακριτοΰ δτι ό βασιλεύς 
θά τω έδιδε χάριν, δέν άπεκάλυπτε τήν συνο- 
μωσίαν. Ό βασιλεύς δέν άπένειμε τήν χάριν 
καί ό 'Ροάν άπεκεφαλίσθη.

Δυστυχές θύμα τής δικαιοσύνης ύπήρξεν ό 
στρατηγός κόμης Αρθούρος δέ Ααλλύ, δστις φυ- 
λακισθείς έν τή Βαστίλλη τή α'. Νοεμβρίου 
1762, έξήχθη μετά τέσσαρα έτη έξ αύτής δπως 
παραδοθή είς τόν δήμιον. Τώ Ααλλύ άπεδίδετο 
ύπό κακόβουλων εχθρών, καί δλως άδίκως, ή 
απώλεια τών έν ταΐς άνατολικαΐς Ίνδίαις κτή
σεων τής Γαλλίας. Ητο δέ ό Ααλλύ άνήρ 
άκεραιοτάτου χαρακτήρος καί αισθημάτων εύγε- 
νών. Αί άποτρόπαιαι σκηναί, αί συμβάσαι κατά 
τήν έκτέλεσιν τής θανατικής αύτοΰ ποινής ήσαν 
είδος προλόγου τών ώμοτήτων, τών διαπραχθει- 
σών δλίγιρ βραδύτερον ύπό τής γαλλικής Έπα- 
ναστάσεως. Άναγινωσκομένης αύτώ τής θανα
τικής ποινής ήνάγκασαν τόν Ααλλύ νά γονατίση· 
ούτος δέ μή ανεχόμενος τοιαύτην υβριν έπειράθη 
νά αύτοχειριασθή διά σιδηράς αιχμής ήν είχε 
κεκρυμμένην. Οί παρόντες ώρμησαν κατ’ αύτοΰ 
καί τφ έκράτησαν τήν χεϊρα έτοίμην είς δευ
τέραν πληγήν. Κατόπιν άπήχθη έπί άμάξης 
είς τόν τόπον τής καταδίκης· έπί τού ικριώ
ματος ό νέος δήμιος Σαμψών άνεπιτηδείως έσυρε 
τό ξίφος καί άπέκοψε τώ καταδίκφ μόνον τό 
άνω μέρος τοΰ κρανίου· προσελθών τότε ό έπι- 
τηδειότερος αύτοΰ πατήρ του, άπεχώρισε τήν 

κεφαλήν άπό τοΰ σώματος. Ό άγγλικός τύπος 
έξέφρασε τότε βλην τήν Αποστροφήν του κατά 
τών τοιούτων ώμοτήτων.

Έπί πολύν χρόνον διέμεινεν έν τή Βαστίλλη 
καί ό Fouquet, ό διάσημος ύπουργός τών Οι
κονομικών τής Γαλλίας, δστις έφυλακίσθη τόν 
Σεπτέμβριον τοΰ έτους 1661. Ό Fouquet δμως 
δέν έφυλακίσθη άδίκως, διότι αί καταχρήσεις 
του ήσαν τοσαΰται, ώστε έντός δύο έτών κατη- 
λάνωσε πρός ίδιαν χρήσιν 18 δλα εκατομμύρια 
τών έμπεπιστευμένων αύτώ δημοσίων χρημάτων.

Πολλάκις έκρατοΰντο έν τή Βαστίλλη άνδ'ρες 
καί γυναίκες, κατηγορούμενοι έπί διαδόσει άνη- 
θίκων καί άντιθρησκευτικών διατριβών. Τοιαύτη 
γυνή ήτο ή κυρία Γοτβήλ, σύζυγος άξιωματικοΰ 
τίνος τοΰ ναυτικού, γυνή εύφυεστάτη καί περι
ζήτητος έν τή παρισινή κοινωνία, μυστικοσύμ- 
βουλος τοΰ διευθυντοΰ τής άστυνομίας Le Noir, 
δν πολλάκις συνέδραμεν είς τάς Ανακρίσεις του. 
Ή γυνή αΰτη ήτο είς άκρον Απερίσκεπτος καί 
άτακτος· σήμερον κατώκει λαμπρόν μέγαρον, 
αΰριον έλεεινήν καλύβην. Σήμερον είχε τέσ- 
σαρας ΰπηρέτας καί αύριον ούτε παιδίσκην. 
Όσάκις οί δανεισταί τήν έστενοχώρουν, ό ιατρός 
της περιήρχετο τά; οικία; φίλων καί συνέλεγεν 
ύπέρ αύτής 50—100 είκοσαφράγκων. Έξαντλη- 
θέντων δμως τών μέσων δλων, έφυγεν είς Ολ
λανδίαν, έ'νθα άγοράσασα μικρόν πιεστήριον ήρ
ξατο έκδίδουσα ύβριστικάς καί προσβλητικά; 
διατριβάς. Εύρεθεΐσα πάλιν είς χρηματικός 
άνάγκας έγραψε πρός τόν φίλον της Le Noir, 
δστις τή άπέστειλεν 6 χιλιάδας φράγκων, α; 
άφήρεσεν άπό τοΰ ταμείου τής άστυνομίας. Δα- 
πανήσασα δέ καί τοΰτο τό ποσόν έγραψε πρός 
τόν δοΰκα Richelieu, βτι άν δέν τή άποστείλη 
χρήματα, θά δημοσιεύση τό βιβλίον της "Τά 
79 συμβάντα τοΰ Μαθουσάλα”, βιβλίον λίαν δια- 
σκεδαστικόν, τό όποιον θά τή άπέφερεν άφθονα 
κέρδη. Ό Richelieu καλώς γινώσκων βτι αύτόν 
παρίστα διά τοΰ όνόματος τοΰ Μαθουσάλα τή 
άπέστειλεν άμέσως 25 είκοσάφραγκα. Τέλος 
περιελθοΰσα είς έριδας μέ τήν σύζυγον τοΰ έν 
'Ολλανδία γάλλου πρεσβευτοΰ ή ραδιούργος γυνή 
συνελήφθη έν Χάγη καί άπήχθη είς Παρισίους, 
ένθα πάλιν έκλείσθη είς τήν Βαστίλλην. 'Ημέ
ραν τινά ό ύπασπιστής τοΰ φρουράρχου προέβη 
είς έξέτασιν τών έπιστολών της. Ή κυρία 
Γοτβήλ όργισθεΐσα έπί τούτω ώρμησε κατ αύ
τοΰ, τω έπέταξε τήν φενάκην άπό τής κεφαλής 
καί άφ’ ού τόν έλάκτισε τώ άφήρεσε τάς έπι- 
στολάς, ας έρριψεν είς τήν πυράν τής εστίας.

Τοιαύτην έπίθεσιν κατά ύπαλλήλου τής Βα- 
στίλλης έπεχείρησε καί ό Dumouriez, ό διά
σημος καταστάς κατόπιν στρατηγός τής Δημο
κρατίας, ό νικητής τής Ίεμάππης, δστις έν τοΐς 
Άπομνημονεύμασιν αύτοΰ διηγείται τά παθή- 
ματά του έν τή Βαστίλλη. Ό δεσμοφύλαξ του 
ήτο άνήρ ρωμαλέος καί είς άκρον Απότομος καί 
βάρβαρος, δστις πάσης έδράττετο περιστάσεως, 
δπως προσβάλλη τόν κατάδικον. '0 φρούραρχος 
τής Βαστίλλη; είχεν ύποσχεθή τω Dumouriez 
νά καλύψη διά χάρτου μέρος τών μεγάλων πα
ραθύρων, διότι τό δωμάτιον έν χειμερινώ καί 
ΰγρώ καιρω ήτο Αληθές ύπόγειον · Αλλ’ ό ύελο- 
ποιός δέν ήρχετο. '0 Dumouriez ήρώτησε τόν 
δεσμοφύλακα μετά πολλής ύπομονής, τις ή αι
τία τής τοσαύτη; βραδύτητος. " Τολμάς καί 
έρωτας άκόμη; τώ άπήντησεν ό δεσμοφύλαξ. 
Πολύ άνεκτικώς φέρονται ένταΰθα πρό; σέ.” 
Ό κατάδικος παρατηρεί τόν δεσμοφύλακα, ύπο- 
λαμβάνων ώς έν μέθη διατελοΰντα, καί βεβαιω
θείς δτι ό άνθρωπος είναι νηφάλιος τφ λέγει 
δτι θά κάμη τά παράπονά του. Ό δεσμοφύλαξ 
πλήρης οργής προβαίνει έναντίον του, ό δέ Du
mouriez καίτοι μικρότερος τό σώμα καί άσθε-



292 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 139. 1/13 Φεβρουάριου 1387. 139. 1/13 Φεβρουάριου 1887.] ΕΣΠΕΡΟΣ.

νέστερος αρπάζει έν τή όργή του ζάλον πεπυ- 
ρακτωμένον έκ τή; εστίας καί κτυπα τον βάρ
βαρον άνθρωπον είς τδ στήθος. Είς τάς φωνάς 
τών δύο παλαιόντων τρέχει ή φρουρά- τδ συμ
βάν άναφέρεται είς τδν φρούραρχον, δστις μαθών 
οτι ό δεσμοφύλας προσεφέρθη άνοικείω; πρό; 
τδν κατάδικον μεταχειριστεί; μάλιστα καί τδν 
ενικόν αριθμόν όμιλών πρδς αυτόν, διατάσσει 
τήν αποπομπήν τού υπαλλήλου. Άλλ’ ό Du- 
mouriez παρεμβάς έζήτησε τήν χάριν τοΰ δεσμο- 
φύλακος, δστις καί παρέμεινεν έν τή υπηρεσία.

'0 διασημότερος πάντων τών καταδίκων τή; 
Βαστίλλης ήτο άναντιρρήτως ό " άνήρ μέ το 
σιοηροϋν προσωπεΐον”, τδ ιστορικόν έκεΐνο αί
νιγμα, ου τοσαΰται έδόθησαν λύσει;. '0 έν 
έτει 1698 διατελών φρούραρχος τή; Βαστίλλης 
Ίούγκας, αναφέρει οτι τήν 18 Σεπτεμβρίου τοΰ 
αυτού έτους παρεδόθη εις τήν Βαστίλλην παρά 
τοΰ φρουράρχου τής Άγιας Μαργαρίτας κατά
δικος φέρων προσωπεΐον, δστις έπί πυλΰν χρόνον 
είχε μείνει φυλακισμένο; έν Αγία Μαργαρίτα. 

I δ ό'νομα τοΰ καταδίκου τούτου ουδέποτε έγνώ- 
σθη, άπέθανε δέ ούτος έντός τής Βαστίλλης τή 
19 Νοεμβρίου 1703. Λέγεται δτι τδ προσω
πεΐον, τδ όποιον έφερεν ό κατάδικος ούτος, ήτο 
σιδηροΰν καί έκλείετο καί ήνοίγετο διά μηχα
νήματος καί κλειδός, ήν έκράτει δ φρούραρχος. 
Τδ προσωπεΐον τοΰτο έκαλύπτετο ύπδ βελούδου, 
καί τδ άνω μέρος αύτού ήτο άκίνητον, τδ δέ 
κάτω κινητόν, ώστε τω έπέτρεπε νά τρώγη καί 
νά πίνη. Ή μάλλον διαδεδομένη γνώμη, ήν 
λίαν έπιτηδείω; έξεμεταλλεύθησαν οί μυθιστοριο- 
γράφοι (δ Δυμάς, ό Zschokke καί άλλοι) είναι 
δτι ό άνήρ μέ τδ σιδηροΰν προσωπεΐον ήτο 
άδελφδς τοΰ βασιλέω; Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ'., 
δστις φοβούμενο; μή ό αδελφός του ούτο; τω 
άρπάση τδν θρόνον, ένέκλεισεν αυτόν έν τή ειρ
κτή. Ίστορικώ; δμως είναι άποδεδειγμένον δτι 
δ έκ τής Λαβαλιέρης γεννηθείς δούξ τοΰ Βερ- 
μανδουά, επομένως ομοπάτριο; άδελφδς τού 
μεγάλου Λουδοβίκου, άπέθανεν έκ πυρετού έν 
έτει 1683 ήδη έν τω στρατοπέδω τοΰ Κουρ- 
τρουά. Κατ’ άλλους ό μυστηριώδης κατάδικος 
ήτο ό δούξ τοΰ Beaufort, ό παρά τοΰ όχλου 
έπικληθεί; "βασιλεύς τή; άγοράς”. δστι; έλαβε 
μέρο; ώ; άρχηγός έν τή περιωνύμιρ στάσει τής 
Σφενδόνη; καί έν έτει 1659 ύπετάχθη είς τον 
βασιλέα, δστις καί ναύαρχον οιώρισεν αυτόν. 
"Αν παραδεχθώμεν δτι ήτο πράγματι ούτος, τότε 
όφείλομεν νά παραδεχθώμεν έπίση; οτι ό ναύ
αρχο; ούτο; έφθασεν είς ήλικίαν 92 έτών. 
Κατ’ άλλους πάλιν ό προσωπιδοφόρο; κατάδικος 
ήτο δ δούξ τού Monmouth, δστις άπεκεφαλίσθη 
έν τινι πλατεία τοΰ Λονδίνου τή 15 Ιουλίου 
1685 ώ; άντάρτη; κατά τού βασιλέω; Ιακώ
βου Β'. Λέγεται δτι ό άποκεφαλισθείς δέν ήτο 
ό άληθής δούξ τού Monmouth, άλλ’ έτερόν τι 
πρόσωπον άσχετον βλω; προς τδν δούκα. Έτέρα 
παράδοσις άναφέρει δτι ό κατάδικος μέ τδ σι- 
δηροΰν προσωπεΐον ήτο ’Αρμένιος τι; πατρι
άρχης, δνόματι Άβεδίκ, δστις κατεδίωκε τούς 
καθολικού; καί διά τούτο συλληφθείς ύπδ τών 
’Ιησουιτών άπεστάλη είς Γαλλίαν, ένθα έκρα- 
τήθη έν τή Βαστίλλη. Τέλος ή πιθανωτέρα 
λύσις τού ιστορικού τούτου αινίγματος είναι, 
δτι ό μυστηριώδης κατάδικος ήτο τυχοδιώκτη; 
τις, ιππότη; d’Armoises, δστις άνήκων εις τήν 
τάξιν τών χειροτέρων κατασκόπων καί συνομω- 
τών, έπεχείρησεν άπόπειραν κατά τής ζωής τού 
Λουδοβίκου ΙΔ'., δστις συλλάβων αύτδν τδν έφυ- 
λάκισεν. 'Η γνώμη αυτή βασίζεται καί έπί 
τών έγγράφων τή; ειρκτής, καθ’ α έπί πολύ 
διέμεινεν έν αύτή μυστηριώδης κατάδικος, δστις 
δμως πλειότερον δέν περιγράφεται. Άλλά γνω
στόν είναι δτι δ μέγας τή; Γαλλία; βασιλεύ; 

άπηνώς κατεδίωκε πάντα; τούς εχθρού; του 
καί ιδίως τού; έπιβουλευομένου; τήν ζωήν του.

Έν έτέρα ζοφερά ειρκτή τών ΓΙαρισίων ύπέ- 
στη βραδύτερον τά μεγαλείτερα μαρτύρια ό βασι
λεύ; τή; Γ'αλλία; (δ Λουδοβίκο; ιστ.) διά τά; 
ωμότητα; τών προκατόχων του. ών τήν λιθίνην 
ειρκτήν ή θύελλα τού έπαναστάντος λαού έθέ- 
ρισεν έν έξάλλω ορμή άπδ τού εδάφους τής γής.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΤΙΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
(Μετά εί-ζόνος, δρα οελ. 298.)

Π
ΕΡΙ τά τέλη τοΰ Νοεμβρίου τοΰ παρελ
θόντος έτους άπεβίωσεν έν Λεμησσω τής 
Κύπρου είς τών έγκριτωτέρων ιεραρχών 
τής δρθοοόςου ημών ’Εκκλησίας, ό μητροπολίτης 

τή; έπαρχία; Κιτίου Κυπριανός, ού τήν ει
κόνα παραθέτομεν σήμερον κατασζευασθεΐσαν έκ 
φωτογραφία; άποσταλείση; ήμΐν έκ Κύπρου.

0 πρόωρο; θάνατος τοΰ σεβαστού τούτου 
ποιμενάρχου εί; βσθεΐαν έβύθισε λύπην ού μόνον 
του; άφωσιωμένους αύτω κατοίκου; τή; έπαρ- 
χίας τών Κιτιέων, άλλά καί πάντα; τούς Κυ
πρίους, οιτινες έθεώρουν αύτδν καί δικαίως ώ; 
τδ έγκαλλώπισμα τή; κυπριακής ’Εκκλησία; 
καί τδ έγκαύχημα τή; κυπριακής πολιτείας. 
Ό λαό; τή; Κύπρου καί ιδίως οί κάτοικοι τή; 
Λεμησσοΰ έφρόντισαν όπως ή κηδεία τού άει- 
μνήστου άρχιερέω; τελεσθή όσον οίόν τε λαμ- 
προτέρα, καί έπί τούτω συνέστη έπιτροπή ύπδ 
τήν προεδρεία·/ τοΰ κ. Γεωργίου 'Ρωσσίδου καί 
τών κζ. Δ. Νικολαΐδου, Μ. Εύθυβούλου. Π. Μο- 
ρίδου, Ξ. Κύζα, Σπ. Άραούζου καί Μιχ. Μι- 
χαηλίδου, ήτις έκδούσα έκτακτον πρόγραμμα 
έκανόνισε τά τή; έπιβαλλούση; καί λυπηρά; 
τελετής. Ό νεκρό; τοΰ άοιδίμου μητροπολίτου 
έτάφη έντός τοΰ περιβόλου τή; ’Εκκλησίας τοΰ 
Άγιου Νικολάου. Τέσσαρες έξεφωνήθησαν έπί 
τή περιστάσει ταύτη έπικήδειοι λόγοι ύπδ τών 
κκ. Δ. Νικολαΐδου, A. Κ. Παλαιολόγου, Γ. Μα- 
ληκίδου καί 1. Καρεμφυλάκη, άπειροι δέ στέ
φανοι κατετέθησαν έπί τή; λάρνακος είς έν- 
δειςιν σεβασμού καί άγάπης τών πενθούντων τήν 
στέρησιν τού ποιμενάρχου Κυπρίων.

0 μητροπολίτης Κιτίου Κυπριανό; έγεν- 
νήθη έν τή καλλιγύναικι κωμοπόλει τή; Μεσα- 
ορία; τή 9 Μαρτίου τοΰ έτους 1833, λαβών 
κατά τό βάπτισμα τό όνομα ’Ιωάννης. Επταε
τή; τήν ήλικίαν έμαθήτευσε παρά τινι έγχωρίφ 
γραμματοδιδασκάλω, διδαχθεί; τά κοινά γράμ
ματα, τω δέ 1847 μετέβη είς Τρίχωμον, δπω; 
διδαχθή τήν εκκλησιαστικήν μουσικήν παρά τοΰ 
τότε ίερέω; τοΰ χωρίου τούτου Παπά-Λουκά, 
παρ’ ω έμαθήτευσεν έπί δύο έτη, άντί πάση; 
άλλη; πληρωμής βοηθών αύτδν είς τά; γεωρ
γικά; του άσχολίας. Έν έτει 1849 ό τότε άρ- 
χιεπίσκοπος Κύριλλος, μεταβάς εις Τρίχωμον 
κατα τήν συνήθη περιοδείαν του καί άκούσα; 
τδν Ίωάννην ψάλλοντα έν τή έκκλησία, έγοη- 
τεύθη ύπό τή; μελωδική; φωνή; τού μικρού 
μουσικού ζαί έζήτησεν αύτδν παρά τοΰ πατρό; 
του, Οικονόμου, δπω; έχη αύτδν έν τή έν Λευ
κωσία άρχιεπισκοπή. Ό πατήρ ευχαρίστως τον 
παρεχώρησε τω άρχιεπισκόπω, καί οΰτως ό 
Ιωάννης, δεκαεπταετή; τήν ήλικίαν, ήρξατο τών 
μαθημάτων έν τω σχολείω τής Λευκωσίας, πα- 
ραδιδόμενο; συγχρόνως καί μαθήματα μουσικά. 
Τω 1853 δ Ιωάννης, εικοσαετή; πλέον, έχειρο- 
τονήθη ιεροδιάκονος παρά τοΰ προστάτου αύτού 

άρχιεπισκόπου Κυρίλλου, μετονομασθεί; Κυπρι
ανός, εις άνάμνησιν τοΰ άποθανόντο; άρχιεπι- 
σκόπου Κυπριανού τού καί προϊσταμένου τοΰ 
Κυρίλλου διατελέσαντος.

Έν έτει 1855 δ Κυπριανό; άπεστάλη είς 
Αθήνας, ένθα έσπούδασε δαπάνη συγγενών του 

τινών ζαί τού διαδόχου τοΰ Κυρίλλου, άρχιε- 
πισζόπου Μακαρίου. Έν Άθήναις δ Κυπριανό; 
καί ώ; μαθητή; καί ώς φοιτητή; κατόπιν τού 
Πανεπιστημίου διεκρίνετο έπί εύφυΐ'α, έπιμελεία 
καί δςύτητι πνεύματος, ώ; μαρτυροΰσι πάντες 
οί τότε μετ’ αύτού συσπουδάσαντες. Τω 1862 
άποφοιτήσα; τού Πανεπιστημίου έπανέκαμψεν 
είς Κύπρον καί διωρίσθη δεύτερο; διδάσκαλο; 
έν τω σχολαρχείφ τής Λευκωσίας, μετά δέ τδν 
θάνατον τού Μακαρίου διωρίσθη Σχολάρχη; καί 
διετέλεσε τοιοΰτος μέχρι τοΰ έτους 1868, δτε 
κοινή καί δμοθύμω τών Κιτιέων ψήφω έκλήθη 
είς τδν μητρο πολιτικόν θρόνον καί έχείροτονήθη 
άρχιερεύς τή 22 Μαΐου.

Ιοιούτος ύπήρξεν δ πολύκλαυστος Κυπριανός, 
δν σύμπασα ή πατρίς καί ή ’Εκκλησία θρη- 
νοΰσι. Πρό; ένδειξιν δέ τής άλήστου ευγνωμο
σύνη; καί τή; άϊδίου μνήμης πρδ; τδν τεθνεώτα 
ιεράρχην, έξεφράσθη έν Λεμησσω ή ιδέα, δπω; 
ό Κυπριακός λαό; διά κοινή; συνεισφορά; έγείρη 
τω Κυπριανω περιφανές μνημεΐον. Έπικροτούμεν 
είς τήν ιδέαν ταύτην τών Κυπρίων καί εύχό- 
μεθα, δπω; τδ ταχύτερον πραγματοποιηθή, διότι 
δίκαιον είναι νά τιμάται ή άρετή καί νά άπο- 
δίδηται καί μετά θάνατον φόρο; εύγνωμοσύνης 
πρδς άνδρας, άφιερώσαντα; τδν βίον αύτών εις 
τήν έςάσκησιν παντός καλού καί παρασχόντα; 
οΰτως έπίζηλον παράδειγμα εις τάς μελλούσας 
γενεάς.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ο ΖΙΓΑΒΗΝΟΣ.
καί ή 'Ερμηνεία αύτοϋ είς τάς ιδ'. έπιστολάς 

τοϋ ’Αποστόλου Παύλου κτλ.

ύπό Νικηφόρου Καλόγερό.

ι

άνήρ ούτος έγεννήθη περί τά μέσα τού 
δευτέρου ήμίσεω; τή; ΙΑ' έχατονταετη- 
ρίδος. Είτα δέ ήλιχία ζαί παιδεία προ-

χόπτων καί τήν έν ήσυχία περί λόγου; διατριβήν 
έπιζητών ήσπάσθη τον μοναχικόν βίον, έφ' ωσυγ- 
κατελέχθη τοΐ; άδελφοΐς, τοΐ; τή εύαγεΐ Μονή 
τή; Περιβλέπτου, τή κειμένη παρά τήν Κων
σταντινούπολή. Άλλ’ εί καί δ Εύθύμιο; έλ-
λόγιμό; τε καί περίβλεπτο; είχε καταστή, ούχ 
ήττον ένεκαρτέρησε καθ' άπαντα τον βίον αύτού 
τή τών απλών μοναχών τάξει, ήν ήγεΐτο ύπερ- 
τέραν τών έν βαθμοί; έκκλησιαστικοΐ; τε καί 
πολιτικοί; ύπεροχών. Διότι έν αύτή ησυχίας 
άπολαύων ήδύνατο άνευ ένοχλήσεω; νά έντρυφα 
είς τάς μαθήσεις, ών καρπό; άγλαό; αί δοκι- 
μώταται αύτού συγγραφαί. Καί άληθώ; μόνοι 
οί άνδρες έκεΐνοι καταλείπουσι μνήμην έπί παι
δεία άοίδιμον, μόνοι έκεΐνοι είσδύουσιν εί; τά 
άδυτα τή; έπιστήμης, οιτινε; ένδελεχώς εί; τάς 
μελέτα; καί μετά νού συγκεντρωμένου έγκύ- 
πτουσι καί προσφιλώ; ταΐ; θεσπεσίαι; Μούσαι; 
προσομιλοΰσι. Καί ό Εύθύμιο; λοιπόν έρωτικώ; 
μετ’ αύτών συνδιαλεγόμενος, καί ίδιάζον έχων 
έν έαυτω τό βρΐθο; τή; διανοίας καί τδ έτα- 
στικόν τού πνεύματος κατέστη περί τά γραμμα
τικά ίκανώτατος, περί τήν ερμηνείαν τή; άγια; 
Γραφή; έγκρατέστατος, ζαί περί τά δογματικά 
έντριβέστατο;. Ό δέ τώ Εύθυμίω προίκισμά; 
τών ιδιοτήτων τούτων καθίσταται καταφανής έν 
πάσι μέν τοΐ; συγγράμμασιν αύτού, ίδίφ δέ, τοΐ; 
δογματικοί;. Έκ τών τέως δέ γνωστών αύτού
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έργων σπουδαιότατον είναι ή Δογματική Πανο
πλία. Αυτή δέ συνίσταται έκ συλλογής χωρίων 
έκ διαφόρων έγκριτων πατέρων κατά τών δια
φόρων αιρέσεων έν συστηματική τάξει έκτεθει- 
μένης. Τήν πρός άπαρτισμόν δέ τοΰ συγγράμ
ματος τούτου ύλην εΐχον συλλέξει έντολή ’Αλε
ξίου τοΰ Κομνηνοΰ διάφοροι θεολόγοι. Έσκόπει 
δέ ή ούτως άπηνθισμένη Δογματική Πανοπλία 
εις τήν ανατροπήν καί τόν έλεγχον τών τότε 
έπικρατουσών αιρέσεων. 'Ο δέ Ευθύμιος παρα
λαβών αύτήν έπιμελώς έπεξειργάσθη και συστη- 
ματικώς κατέταξεν εις τι δλον άρμονικώς εχον. 
I ό έργον δ’ αύτοΰ τοΰτο άφικνούμενον έν τή 

καταπολεμήσει τών αιρέσεων μέχρι τών ήμερών 
τοΰ συγγοαφέως αποβαίνει χρησιμώτατον τή 
ιστορία τών έπι τών βυζαντινών χρόνων άνα- 
φυησών αιρέσεων. Τό πόνημα δ’ αύτοΰ τοΰτο 
διαιρείται εις ΚΗ' τίτλους, ών τινες, και ιδία, 
ό IB' και ΙΓ' ώς στηλιτεύοντες τάς παπικάς 
καινοτομίας παρελείφθησαν έν τισιν έκδόσεσι, 
καθ’ δσον τό έργον τοΰτο έξεδόθη ύπό διαφόρων 
καί έν διαφόροις μέρεσιν. ’Ήτοι ύπό Πέτρου 
Φραγκίσκου Ζίνου έν Βενετία τω 1555. Εύθύς 
δέ κατόπιν έν Αουγδούνφ τφ 1556, καί τφ 1570 
έν Παρισίοις. Ειτα δέ και αύθις έν Αουγδούνφ 
τφ 1677. Αλλη δέ τής Δογματικής Πανοπλίας 
έκδοσις έν μόνφ τφ πρωτοτύπφ έλληνικφ κει- 
μένφ έγένετο έν έτει 1710 έν Τιργοβύστφ τής 
Βλαχίας. Πλήρες δέ τό ελληνικόν κείμενον και 
τήν λατινικήν αύτοΰ μετάφρασιν έξέδωκεν έν 
Παρισίοις τφ 1865 ό Μίγνιος καί κατέταξεν έν 
τφ ΡΛ' τής Πατρολογίας τών Ελλήνων Πα
τέρων τής ’Εκκλησίας. Τό δέ εις τά τέσσαρα 
Εύαγγέλια ύπόμνημα τοΰ Εύθυμίου έξέδωκε κατά 
πρώτον ό σοφός άνήρ Φριδερϊκος ό Ματθαίου, 
καί πολύ βραδύτερου άνετύπωσεν αύτό ό άοί- 
διμος Φαρμακίδης. Άλλ’ βμως καί έκεϊνος καί 
ουτος έν τω τής έκδόσεως αύτών προλόγφ θερ
μήν έκφράζουσιν εύχήν περί άνευρέσεως καί τοΰ 
χειρογράφου, τοΰ άφορώντος εις τάς ΙΔ' έπι- 
στολάς τοΰ ’Αποστόλου Παύλου, καί εις τάς 
Ζ. καθολικας, ου άνευ όμοθύμως άνομολογοΰσι 
τό ατελές τής έκδόσεως αύτών ταύτης. Μά
λιστα δέ ό δεύτερος, δστις έχων άφ’ ενός ύπ’ δψιν 
τήν σπουδαιότητα τοΰ χειρογράφου τούτου, καί 
άφ έτέρου άποβλέπων εις τάς παρ’ ήμΐν άνάγκας 
καί αύτόν έτι τόν πρακτικόν τοΰ έργου τούτου σκο
πόν λυπηρώς έκτραγφδεΐ τό ημιτελές καί άσυμ- 
πλήρωτον τής εαυτού έκδόσεως έν τή ελλείψει 
τοΰ έν λόγφ χειρογράφου. Τήν έκδοσιν δέ τοΰ 
εις τά τέσσαρα Εύαγγέλια ύπομνήματος τοΰ 
Ζιγαβηνοΰ έπεχείρησεν ό άνω ρηθεΐς Φριδερϊκος 
ό Ματθαίου, καθ’ α φαίνεται, τή θερμή συστάσει 
καί προτροπή καί πολλών τής έποχής αύτοΰ 
λογιών άνδρών, είδότων καλώς τήν άξίαν τοΰ 
Ευθυμίου. Καί άληθώς, διά στόματος τοΰ Ζι
γαβηνοΰ λαλοΰσιν οί μεγάλοι τών ιερών Γραφών 
ερμηνευται. Οί Άθανάσιοι, οί Βασίλειοι, οί 
Γρηγοριοι, οί Κυριλλοι, οί Χρυσόστομοι. Έκ 
τών έρμηνειών δέ τών ιερών τούτων άνδρών 
καί έκ διαφόρων άλλων τής ’Εκκλησίας Πατέρων 
μετά πολλής τής έπιμελείας καί άκριβείας προσ
φέρει ό μακάριος Εύθύμιος πρός πάντας τήν 
έξαισίως έρανισμένην εις τά τέσσαρα Εύαγγέλια 
ερμηνείαν. Πλήν ό Εύθύμιος δέν είναι άπλοΰς 
μόνον έρανιστής, άλλ’ ώς έςησκημένος άγαν εις 
τήν έξήγησιν καί ερμηνείαν τών ιερών Γραφών 
προσφέρει καί αύτός άφ’ εαυτού μέγα μέρος- 
καθ δσον ούτος δεικνύων πανταχοΰ άκριβή γνώ- 
σιν Γραφικήν καί κρίσιν όρθήν, ποΰ μέν διορ
θώνει άλλους έρμηνευτάς, ποΰ δέ άναπτύσσει 
σαφέστερον καί πλατύτερου τά παρ’ άλλοις 
συνεπτυγμένως καί άσαφώς έκπεφρασμένα.

Αλλ’ ό Εύθύμιος έκτος τής Καινής Δια
θήκης ύπεμνημάτισε, καθ’ α γίνεται δήλον, καί 

άπαταν τήν παλαιάν Διαθήκην. Πλήν έκ τών 
εις αύτήν ύπομνημάτων, τά μέν έν χειρογράφοις 
διασωζόμενα έν διαφόροις τής έσπερίας Βιβλιο- 
θήκαις, είσί τά εις τό ’Ασμα τών’Ασμάτων καί 
εις αλλα τινα τών κρινομενων κανονικών βι
βλίων. Τά δέ ήδη έκδεδομένα είσιν οί RN'. 
Ψαλμοί.

Ιό εις τούς Ψαλμούς δέ θαυμάσιον ύπό
μνημα τοΰ Εύθυμίου έξεδόθη τό πρώτον έν Βε- 
ρώνη (Verona) τφ 1530 ύπό Σαύλου Βρουγών 
έν μόνη τή λατινική μεταφράσει. Είτα δέ τό 
δεύτερον έν Παρισίοις τω 1730, καί τρίτον αύ- 
τοθι τφ 1760, καί τέταρτον έν Αουγδούνφ. 'Η 
δέ έκδοσις αυτή άπετέλεσε τόν 1Θ' τόμον τής 
μεγάλης τών Πατέρων Βιβλιοθήκης. Τί δέ 
μαρτυρεί ή άλλεπάλληλος αυτή άνατύπωσις τών 
διαφόρων τοΰ Ζιγαβηνοΰ έργων; ούδέν άλλο ή 
τήν μεγάλην σημασίαν καί σπουδαιότητα ήν 
άπέδιδον τφ συγγράφει τούτφ καί τοΐς έργοις 
αύτοΰ οί έξόχως λόγιοι διαφόρων έποχών καί 
χωρών άνδρες.

Καί όντως, ό Εύθύμιος ό Ζιγαβηνός ήν άνήρ 
άληθοΰς παιδείας κάτοχος, ήν θεολόγος άριστος 
καί εις τό άριστον τών έξηγητών ήγμένος. Ουτω 
δέ ών ούτος συγκεκροτημένος καί τήν τοΰ νοΰ 
δξύτητα συν τή τής κρίσεως λεπτότητι, ών μά
λιστα ή εξηγητική έπιστήμη δεΐται, έκ φύσεως 
λαχών, έβασάνιζε δεξιώς καί έπιτηδείως τό τε 
πνεύμα καί τό γράμμα τών ιερών Συγγραφέων. 
Έν δέ τή βασάνφ ταύτη παραβάλλων έσπου- 
δασμένως τάς γνώμας πάντων τών έπί έξηγη- 
ματική δεινότητι δνομαστών άπεδέχετο άκριβώς 
τήν δρθοτέραν τούτων γνώμην, καί συνήπτε 
εύστόχως καί καταλλήλως τά τής εαυτού έρεύ- 
νης σοφά πορίσματα.

Ιού άνδρός λοιπόν τούτου, τοΰ έν λόγοις 
παιδείας διάσημου, τοΰ έντριβεστάτου περί τήν 
έξήγησιν τών Γραφικών λέξεων καί εύστοχον 
ερμηνείαν τών νοημάτων, έργον χειρόγραφον 
κείμενον έν Βιβλιοθήκαις έπί οκτώ ολους αιώνας 
ύπό σωρείαν κεκονιαμένων βιβλίων άνεκάλυψεν 
άρτίως έν τινι τοΰ Άθωνος Βιβλιοθήκη ό έπί 
βαθεία έπιστημονική παιδεία καί ύψηλή άρετή 
διακρινόμενος 'Ιεράρχης κύριος Νικηφόρος 
Καλό γέρας, πρώην ’Αρχιεπίσκοπος I Ιατρών 
καί’Ηλείας, διδάσκαλος τής A. Β. 'Γψηλότητος 
τοΰ Διαδόχου Κωνσταντίνου, φ καί άφιέρωται 
τό πόνημα τοΰτο, καί καθηγητής τοΰ ήμετέρου 
Πανεπιστημίου. Τό ύπ’ αύτοΰ δέ άνακαλυφθέν 
τούτο έργον έστίν εκείνο ύπέρ τής εύρέσεως τοΰ 
όποιου θερμήν έξέφρασαν εύχήν, ώς έν τοΐς έμ
προσθεν έρρήθη, καί ό έλλόγιμος Φριδερϊκος ό 
Ματθαίου, καί ό άοίδιμος Φαρμακίδης.

Τοΰ χειρογράφου δέ τούτου νΰν τό πρώτον 
εις φώς διά τοΰ τύπου άγομένου ύπό τοΰ διά
σημου τούτου έν λόγοις παιδείας Πρωθιεράρχου 
θέλει διαχυθή άπλετον καί αίγλήεν φώς έπί τοΰ 
θεολογικοΰ όρίζοντος, διαφωτίζον τάς σκοτεινάς 
όψεις ένίων τής καινής Διαθήκης έρμηνευτών. 
Τοΰ χειρογράφου δέ τούτου τυπουμένου θέλουσιν 
άπαρτισθή τρεις τόμοι, έξ ών ό Α' ήχθη ήδη 
ύπό τοΰ έν λόγφ Ιεράρχου εις τό διά τοΰ τύπου 
φώς, χωρεΐ δέ πρός τούτο καί ό Β'. Ό δέ εις 
χεΐρας ήμών εύρισκόμενος Α'. τόμος άποτελεΐται 
έκ 560 σελίδων, περιέχει τήν ερμηνείαν τής προς 
‘Ρωμαίους επιστολής, τών δύο πρός Κορινθίους καί 
τής πρός Γαλάτας, καί είναι μετά πολλής φιλο
καλίας καί έπιμελείας έπεξειργασμένος καί διε- 
σκευασμένος, καί επιγράφεται ώς εξής. (Εύθυ
μίου τοΰ Ζιγαβηνοΰ έρμηνεία εις τάς 1Δ' έπι- 
στολάς τοΰ ’Αποστόλου Παύλου, καί εις τάς 
Ζ καθολικας.) Άλλ’ έν τούτοις εκείνο, δπερ 
κινεΐ πρό πάντων τό ένδιαφέρον, μαρτυρεί τήν 
σπουδαιότητα τοΰ συγγραφέως, καί προκαλεΐ 
άκατασχέτως τόν θαυμασμόν τοΰ άναγνώστου, 

έστι τό τε κάλλος τοΰ λόγου’, τό ύψος, καί ή 
άκρίβεια τών νοημάτων, καθ’ ά έρμηνεύονται 
αί εν τφ πονήματι τούτφ περιεχόμεναι Γ’ραφι- 
καί ρήσεις.

Ούδεις δ’ άγνοεΐ οίας δυσχερείας μέλλει νά 
ύπερπηδήση ό τήν έκδοσιν τοιούτων χειρογράφων 
έπιχειρών. Αλλ’ ό σοφός Ποιμενάρχης κύριος 
Νικηφόρος Καλογεράς, ό άκάματος ούτος τής 
ίεράς επιστήμης μύστης εις ούδέν αύτάς λογισά- 
μενος προύβη εις δημοσίευσιν αύτοΰ. Καί ιδού 
νΰν παρέχει ήμΐν εις σπουδαΐον άνάγνωσμα τόν 
Α τομον. 1 οΰ πονήματος δέ τούτου προτάσσει 
ό εκδότης αύτοΰ έκτενή καί έμβριθή πρόλογον, 
έν φ καταδεικνύει πολλαχώς καί άριδήλως τήν 
σπουδαιότητα τοΰ έργου τούτου, διαλευκαίνει 
έπαρκώς πολλά θέματα σχέσιν έχοντα πρός διά
φορα τοΰ Ζιγαβηνοΰ έργα, ποιείται δέ καί πολ- 
λαχοΰ τοΰ κειμένου τούτου κριτικάς σημειώσεις, 
εν αις και παρεχει παντί τφ άναγνώστη αύτοΰ 
πολλά τά καλά καί ωφέλιμα.

Ένί δέ λόγφ έν τή έκδόσει τοΰ χειρογράφου 
τούτου ό έκδοτης αύτοΰ άναπληροϊ σπουδαίαν 
έλλειψιν άπό πολλοΰ έναργώς ύπο διαφόρων έλ- 
λογίμων άνδρών, καί ιδία περί τήν ερμηνείαν 
τής Καινής Διαθήκης άσχολουμένων, αίσθαν- 
θεΐσαν καί ύποδειχθεΐσαν, διασκεδάζει ένίων 
τούτων πάσαν αμφιβολίαν περί τής ερμηνείας 
Γραφικών τινων ρημάτων, καί παραδίδει ούτως 
εις τόν φιλολογικόν κόσμον καί πολυτιμότατον 
κτήμα καί έσαεί άναφαίρετον. Τοιαύτας δέ τι
μαλφείς καί άφθάρτους κληρονομιάς, τοιαΰτα 
πνευματικά κειμήλια περέχουσι τοΐς όμοεθνέ- 
σιν αύτών, καί έν γένει τφ κόσμφ, μόνος οί 
εύθαρσώς καί γενναίως άγωνιζόμενοι τόν εύ- 
γενή καί ένδοξον πνευματικόν άγώνα. Καί ιδού 
τοιούτου άγώνος καρπός έστι καί ή περί ής 
ό λόγος ένθάδε έκδοσις, ήτις ουτω εις φώς περι- 
ελθοΰσα καί κτήμα έθνικόν καθίσταται άπό 
τοΰ νΰν, καί τιμήν μεγάλην καί ηθικήν άξίαν 
περιάπτει τφ έκδοτη αύτής τούτφ, έφ’ φ καί 
άπό καρδίας συγχαίρομεν αύτώ.

Έν Λειψίφ.
Άρχ. Κ. Καλοζύμη;.

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΡΙΑΛΤΟΥ

ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑι.

(Μετά είζόνος, δρα σελ. 296.)

τών 378 δημοσίων γεφυρών τής 
ίας πρώτην θέσιν κατέχει ή με- 
ρεπής γέφυρα τοΰ 'Ριάλτου, ής 

εικόνα παραθέτομεν. ‘Η γέφυρα αύτη, συγκεί
μενη εξ ενός τοςου 27,7 μέτρων, είναι έργον 
τοΰ διασήμου άρχιτέκτονος Αντωνίου Δαπόντε 
καί έχτίσθη έν τοΐς έτεσι 1588—91. Μεγάλην 
έμπορικήν σημασίαν εΐχεν ή γέφυρα αύτη κατά 
τους χρόνους τής άκμής τής Βενετίας, διότι ού 
μόνον εύρίσκοντο ένταΰθα τά πλούσια έργαστήρια 
τών χρυσοχόων καί άδαμαντοπωλών, άλλά καί 
έπί τής γεφύρας συνήρχοντο καθ’ έκάστην οι 
έμποροι καί συνεζήτουν ή διεξήγαγον έμπορικάς 
υποθέσεις. Ητο είδος έμπορικοΰ έντευκτηρίου 
ή λέσχης. Οί Βενετοί ήσαν συνειθισμένοι νά 
ζώσι πολύ έν ύπαίθρφ- διό καί ούδόλως παρά
δοξον έφαίνετο, άν έπί δύο ή τρεις ώρας οί έμ
ποροι καί χρηματισταί διέμενον έκεΐ πρό τών 
μαγαζείων πρός διεξαγωγήν τών ύποθέσεών των.

Εν ήμέραις στάσεων καί οχλαγωγιών ή γέφυρα 
αύτη έχρησίμευεν ώς κέντρον τοΰ λαού, δστις 
πολλάκις εντεύθεν έποιεΐτο έναρξιν τών θορυ
βωδών διαδηλώσεων του. Έπί τής αύστριακής 
έξουσίας τήν γέφυραν ταύτην έξησφαλιζον κατα 
πρώτον αί άρχαί, δπως διακόψωσι τήν συγκοι
νωνίαν τών δύο διά τής γεφύρας ένουμένων 
συνοικιών. Έπί τής γεφύρας ταύτης διενυκτέ- 
ρευσαν πλέον ή απαξ λόχοι αύστριακών στρατι- 
τών τά όπλα έν χερσί καί πάσαν διάβασιν πα- 
ρεμποδίζοντες. Σήμερον ή γέφυρα τοΰ ' Ριάλ
του, καίτοι έχουσα είσέτι μικρά τινα μαγαζεΐα 
χρυσοχόων, άπώλεσε τήν σημασίαν της και 
μένει μόνον ιστορικόν μνημεϊον άξιοθαύμαστόν, 
μαρτυρούν συν πολλοΐς άλλοις περί τής μεγα- 
λοπρεπείας τής θαλασσοκράτορος " άνάσσης τοΰ 
Άδρία”, ώς δικαίως έκλήθη ή Βενετία.

ΤΑ ΣΤΕΝΑ TOY THIERS 

έν τή έπαρχία Ώβέρνη τής Γαλλίας.

(Μετά είζόνος, όρα σελ. 297.)

Α τών γραφικωτέρων έπαρχιών τής 
Γαλλίας, έπαρχία, ήν άπεθανάτισεν ή 
γραφίς τής εύφυοΰς μυθιστοριογράφου 

Σάνδ, είναι άναντιρρήτως ή Ώβέρνη (Auvergne), 
καί ιδίως ή θέσις καλουμένη '1’hiers, ής τά 
στενά παριστφ ή παρατεθειμένη είκιόν. Ιά 
στενά ταΰτα κατ’ ούδέν ύστεροΰσι τών λαμπρο- 
τέρων στενών τών "Άλπεων καί τών Πυρηναίων. 
Έν τή έπαρχία ταύτη, ήτις άνέκαθεν παρεΐχεν 
εις τούς Παρισίους τούς καπνοδοχοκαθαριστάς, 
διέμενεν ή Σάνδ κατά προτίμησιν καί έγραφε 
τά άξιόλογά της έργα · ένταΰθα έν άρχαιοτέρα 
έποχή διετέλει καί άπέθανεν έν εξορία ό Πάπας 
Πΐος ό Στ', καί ό έξοοίσας αύτόν Ναπολέων, 
δστις ώς μικρός άξιωματικος τοΰ πυροβολικού 
εις διαφόρους πόλεις τής επαρχίας ταύτης διέ- 
μεινεν. Ένταΰθα τέλος σώζονται τά λείψανα 
τών άρχαίων έκείνων μεσαιωνικών έπαύλεων καί 
μεγάρων, τά όποΐα τοσοΰτον έλκύουσι τό ένδια
φέρον τοΰ περιηγητοΰ. Μεταξύ τών μεγάρων 
τούτων άξια μνείας ιδιαιτέρας είναι τό μέγαρον 
τών πριγκήπων τοΰ Πολινιάκ, τό Μυρόλ έν τή 
κοιλάδι τής Χαμβώνης καί τό μέγαρον τοΰ 
Τουρνοέλ παρά τό Volvic. Τό τελευταϊον 
τοΰτο μέγαρον ήτο καί δχυρόν, είχε δέ έν αρχή 
τρεις σειράς προμαχώνων. Ιων σωζομένων 
ερειπίων τά μέν άνήκουσιν εις τόν ιβ'. αιώνα, 
τά δέ εις τόν ιζ'. '0 μέγας στρογγύλος πύρ
γος, καταρρεύσας ήδη πρός τό άνω μέρος, εΐχεν 
100 ποδών ύψος καί διηρεΐτο εις δύο πατώματα, 
ών τό άνω ήτο στενότερον. Ίπάρχουσιν εν τή 
ρτβείαη έπαρχία καί άλλα πολλά μνημεία λίαν 
σπουδαία τοΰ μεσαιώνος, τών όποιων ή έπί- 
σκεψις είναι εις άκρον διδακτική.

Ο ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

ΕΝ ΔΑΡΜΣΤΑΤΤΗι.

ΗΝ προτελευταίαν ημέραν τοΰ λήξαντος 
μηνός Ίανουαρίου έδιδάχθη άπό σκηνής 
τοΰ κομψού ήγεμονικοΰ θεάτρου τής 

Δαρμστάττης τό άθάνατον δράμα τοΰ Σοφο- 
κλέους "Φιλοκτήτης” ύπό μαθητών τοΰ έν τή 
πόλει ταύτη Γυμνασίου. Ίήν παράστασιν, δο- 
θεΐσαν πρός όφελος τοΰ Συλλόγου Schiller 
(δστις, ώς γνωστόν, σκοπόν έχει τήν περίθαλψιν 

πτωχών Γερμανών συγγραφέων καί δραματικών 
ποιητών) έτίμησαν διά τής παρουσίας των δ τε 
μέγας δούξ μετά τών μελών τής οικογένειας του 
καί ό πρίγκηψ Ερρίκος τής ΓΙρωσσίας. I ό 
έργον, δπερ άνέλαβον οί νεαροί ηθοποιοί και οι 
γυμνάσαντες αύτούς καθηγηταί, έν οΐς δέον να 
μνημονευθή ό άκάματος τής κλασικής φιλολο
γίας καθηγητής, διδάκτωρ Βένδερ, δέν ήτο 
εύκολον. καί δμως ή παράστασις έπέτυχε θαυ- 
μασίως κατά τήν κρίσιν πάντων τών παρευρε- 
Θέντων, ών οί πλεΐστοι ήσαν καί αύστηροί καί 
ειδήμονες κριταί. Οί θεαταί παρηκολούθουν 
μετά πλείστου δσου ενδιαφέροντος και μετά 
αύξανούσης περιέργειας τάς διαφόρους φάσεις 
τοΰ τόσον απλού δσον καί άμιμήτου άριστουρ- 
γήματος τοΰ Σοφοκλέους, διότι έκαστο; τών 
ηθοποιών συνησθάνετο τό ύψος τών ώραιων στί
χων, έκαστος άπεδείκνυεν δτι ένόει τό δράμα 
κατά βάθος καί δτι ή μελέτη τής άρχαίας ελ
ληνικής γλώσσης δέν ήτο δΐ αύτούς άπλή ύπο- 
χρέωσις. Πολλάκις παρεστάθησαν τραγφδίαι 
τοΰ Σοφοκλέους άπό τής σκηνής τοΰ έν Δαρμ- 
στάττη θεάτρου- ήδη δμως διά τοΰ Φιλοκτήτου 
είσήχθη νεωτερισμός τις, διότι ό χορός δέν 
έψάλη, άλλ’ άπηγγέλθη συνοδευόμενος έλαφρώς 
ύπό τής μουσικής. Τόν νεωτερισμόν τούτον εύρον 
πάντες λίαν έπιτυχή, καθότι ή Ελληνική ποί- 
ησις είναι ποίησις λέξεων καί ιδεών καί διά 
τής άπαγγελίας πάς στίχος, πάσα λέξις, πάσα 
είκών δίεκρίνετο. Ούδόλως άπεφάνη δτι ή τρα- 
γψδία δέν έχει γυναικεΐον πρόσωπον ■ αί σκηναί 
είναι τοσοΰτον συγκινητικά!, ώστε άνεπλήρουν 
τήν έλλειψιν ταύτην. Ιδίως βαθεΐαν έντύπωσιν 
παρήγαγον οί στίχοι, δΐ ών ό Φιλοκτήτης άπο- 
τείνεται πρός τήν νήσον Αήμνον καί πρός τά 
όρη καί τά δάση αύτής. Αί περικοπαί αύται 
είναι έκ τών ποιητικωτέρων περικοπών τής άρ
χαίας έλλην. δραματολογίας. Έν γένει δέ εί
πεΐν, ή παράστασις αύτη τοΰ Φιλοκτήτου έδό- 
ξασε τό Γυμνάσιον τής Δαρμσταττης, και ημείς, 
ώς 'Έλληνες, θεωροΰμεν καθήκον ήμών νά εύ- 
χαριστήσωμεν τούς τε καθηγητάς καί τούς μα· 
θητάς, οΐτινες συνετέλεσαν εί; τήν έπιτυχή 
διδασκαλίαν δραματικού έργου, δπερ θελει θαυ
μάζεται έν δσφ ύπάρχουσιν έν τφ κόσμιρ άν
θρωποι, αισθανόμενοι τάς καλλονάς τής άληθοΰς 
ποιήσεως.

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΟΥΣΚΙΝ.

Η DAMA ΤΗΣ ΠΙΚΑΣ.
(La dame de pique.)

Μετάφρασις Π. Δημητριιώου.

Α'.

μίαν χειμερινήν νύκτα διεσκεδά- 
« ζομΐ’·1 χαρτοπαικτοΰντες έν τή οικία

■■ ; τοΰ σωματοφύλακος τοΰ ιππικού Ν .. .
Ή μακρά χειμερινή νύξ διήρχετο άνεπαισθήτως.
Εις τό δεΐπνον έκαθήσαμεν εις τάς 5 τό πρωί

Οί κερδήσαντες έκ τού χαρτοπαιγνίου έτρωγον 
μέ δρεξιν, οί χάσαντες μετ’ άδιαφορίας καί ρεμ
βασμού έκάθηντο πρό τών πινακίων των. ΙΙαρα- 
τεθέντος τοΰ καμπανίτου, ό διάλογος έζωογονήθη 
καί άπαντες έλαοόν μέρος έν αύτφ.

— Τί άπέκαμες, Σ; . . . ήρώτησεν ό οικο
δεσπότης ένα έκ τών συνδαιτυμόνων.

— ’Έχασα κατά τήν συνήθειαν. Εις τό 
παιγνίδιον είμαι πολύ άτυχής. Παίζω άταρά- 
χως, ούδέποτε έξάπτομαι, τίποτε δέν μέ παρεκ- 
τρέπει τής εύθείας όδοΰ, καί έν τοσούτφ πάν
τοτε χάνω.

— Άλλ’ ό Έρμαν πώς σάς φαίνεται; ύπέ- 
λαβεν εις έκ τών συνδαιτυμόνων δεικνύων νέον 
άξιωματικόν τοΰ μηχανικού- έκ γενετής δέν 
έλαβεν εις τάς χεΐρας του χαρτιά, ούδέποτε 
διεκινδύνευσε ούτε εν paroli, καί δμως κάθηται 
μεθ’ ήμών μέχρι τής 5 τής πρωίας παρακο- 
λουθών τάς φάσεις τοΰ χαρτοπαιγνίου μας.

— Τόχαρτο παίγνιον ίσχυοώς μέ άπασχολεΐ, 
είπεν ό "Ερμαν, άλλ’ ή περιουσία μου δέν μοί 
έπιτρέπει νά θυσιάζω τά άναγκαΐα μέ τήν έλ- 
πίδα άπολαυσεως τών περιττών.

— Ό "Ερμαν είναι Γερμανός καί κατά συ
νέπειαν οικονόμο;· ιδού τό άληθές, παρετήρησεν 
ό Τ. Άλλ’ έάν ύπάρχη άνθρωπος άκατανόητος 
δΐ έμέ, ούτος είναι ή μάμμη μου, δούκισσα Κ ...

— Πώς; διατί; άνεφώνησαν οί συνδαιτυ

ποσόν διά λόγου
Έπιστρέψασα έν τή οικία της ήρχισε

έκ τοΰ πρωσώπου 
πολύπτυχον περι- 
έν τφ μεταξύ εις

καί νά λύη τό 
καί διηγούμενη

μόνες.
— Δέν δύναμαι νά έννοήσω, έξηκολούθησεν 

ό Τ . . . διά ποιαν αιτίαν ή μάμμη μου δέν 
χαρτοπαίζει.

— Καί τί παράδοξον, δτι όγδοηκοντούτης 
γραία δέν παίζει χαρτία!

— Πώς; ύμεϊς δέν γνωρίζετε τίποτε περί 
αύτής;

— Τίποτε, άπήντησαν δλοι.
— Αοιπον άκούσατε. ΙΙρό πεντήκοντα έτών 

ή μάμμη μου μετέβη εις Παρισίους καί ήτο 
έκεΐ Κυρία τοΰ συρμού. Τό πλήθος έτρεχε κα
τόπιν της διά νά ΐδη τήν Άφροδίτην τής Μό
σχας. Ό Έιχελεύς ήράτο αύτής καί ή μάμμη 
μου διαβεβαιοΐ ότι ύλίγον ελειψε νά αύτοκτο- 
νήση διά τήν σκληρότητά της. Κατ’ έκείνην 
τήν έποχήν αί κυρίαι έπαιζον “Φαραώ”. Παί- 
ζουσα αύτη έν τή Αύλή μετά τοΰ δουκός τής 
Αύρηλίας έχασε σημαντικόν 
μόνον.
νά ξεκολλά τούς τεχνητούς 
της φακούς 
λαίμιον της 
τόν πάππον μου τό χασιμόν της διέταξε τούτον 
νά τό πλήρωσή. Ό μακαρίτης πάππος μου 
καθ’ δσον ένθυμοΰμαι διετέλει ώς οίκόνομος τής 
μάμμης μου. Τήν έφοβεΐτο ώς τήν φωτιά. 
’Απούσας δμως περί τοσοΰτον σημαντικού ποσού 
κατήντησεν έκτος έαυτοϋ, ήρπασε κονδύλων καί 
χαρτί καί τή άπέδειξεν δτι έν διαστήματι εξ 
μηνών έξώδευσαν περί τό ήμισυ εκατομμύριο·;, 
καί δτι οί Παρίσιοι δΐ αύτούς δέν είναι ούτε 
τό χωρίον των Ποδμοσκόφσκη ούτε τό χωρίον 
των Σαράτοβσκη καί σταθερώς ήρνήθη τήν πλη
ρωμήν του. 'Η μάμμη τφ έδωκε ράπισμα καί 
κατεκλίθη νά κοιμηθή μόνη εις σημεΐον τής 
δυσμενείας της. Τήν έπαύριον προσεκάλεσε 
παρ’ έαυτή τόν σύζυγόν της, έλπίζουσα δτι ή 
οικιακή αύτη τιμωρία έπενήργησεν έπ’ αύτοΰ, 
άλλά τόν εύρε καί πάλιν άκαμπτον. Πρώτην 
φοράν κατά τό διάστημα τής συζυγίας της ήρ- 
χετο μετ’ αύτοΰ εις σκέψεις καί έξήγησεις, προσ
παθούσα νά τόν διδάξη εύσυνειδησίαν, άποδει- 
κνύουσα εις αύτόν μετά γλυκύτητος δτι μεταξύ 
χρέους καί χρέους υπάρχει διάφορά, και οτι 
οφείλει τις νά κάμνη διάκρισιν μεταξύ πρίγ- 
κηπος καί αμαξοποιού. Τά πάντα εις μάτην!

τόν διδάξη εύσυνειδησίαν, άποδει-



296 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 139. 1/13 Φεβρουάριου 1887.

'Η "Εππη μοί έΐεμυστηρεύθη τά τοΰ έρωτός της . . .

297

ΤΑ
 ΣΤ

ΕΝ
Α

 TO
Y

 TH
IE

RS
 ΕΝ

 ΤΗ
ι ΕΤ

ΤΑ
ΡΧ

ΙΑ
ι ΩΒ

ΕΡ
Ν

Η
ι ΤΗ

Σ Γ
Α

Λ
Λ

ΙΑ
Σ.

ΙΕ



Άρ. 139. 1/13 Φεβρουάριου 1887.] ΕΣΠΕΡΟΣ. 299298 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 139. 1/13 Φεβρουάριου 1887.

0 τζάτ.-οζ έπανεστάτησε και άπολύτως άπε- 
ποιήθη τήν πληρωμήν. 'Η μάμμη μου ήλθεν 
εις στενοχώριαν μή γινώσκουσα τι νά πράξη. 
Μετ αύτής είχε στενάς σχέσεις άξιοσημείωτος 
άνθρωπος. Ηχούσατε βεβαίως περί τοΰ κόμητος 
Saint Germain, περί τοΰ όποιου διηγούνται 
πολλά περίεργα. Γνωρίζετε δτι παρίστα έαυτδν 
ώς περιπλανώμενον Ιουδαίον, ώς έφευρετήν τοΰ 
άλεξιτηρίου, τοΰ φιλοσοφικού λίθου και λοιπών. 
Απαντες τον έχλεύαζον ώς αγύρτην, ό δέ Κα- 

ζάνοφ λέγει είς τά απομνημονεύματά του δτι 
ήτο πολιτικός κατάσκοπος. 'Ο Saint Germain 
δμως έξαιρουμένης τής περιβαλλούσης αύτδν 
μυστικότητος είχεν έντιμον συμπεριφοράν καί 
είς τήν συναναστροφήν ήτο πολύ αξιαγάπητος. 
'Η μάμμη μέχρι τοΰδε τδν άγαπα μανιωδώς 
καί δργίζεται δπόταν όμιλώσι περί αύτού περι- 
φρονητικώς. Έγνώριζεν αδτη δτι ούτος δια
θέτει σημαντικά χρηματικά ποσά και άπεφάσισε 
νά προστρέξη είς αύτόν. Τω έγραψεν επιστολήν 
διά τής δποίας τδν ποοσεκάλει νά έλθη έν τή 
οίκίφ της. Ό γηραιός θαυματοποιός παρουσι- 
άσθη αμέσως καί τήν εύρεν άπαρηγόρητον. Τω 
περιέγραψε διά τών μελανωτέρων χρωμάτων τήν 
βαρβαρότητα τοΰ συζύγου της καί έπί τέλους 
τφ εϊπεν δτι τήν έλπίδα της αναθέτει είς τήν 
φιλίαν καί αγάπην του. "Έγώ δύναμαι” τή 
είπε " νά σάς προμηθεύσω τδ ποσδν τούτο· 
άλλά γνωρίζω δτι δέν θά ησυχάσετε μέχρις 
δτου δέν εξοφλήσετε καί μετ’ έμοΰ, δέν έπι- 
θυμοΰ δέ νά σάς προξενήσω νέας φροντίδας. 
'Υπάρχει άλλο μέσον, δύνασθε νά κερδήσετε 
πάλιν. — "Άλλά άγαπητέ μοι κόμη” άπε
κρίθη ή μάμμη μου " σάς λέγω δτι χρήματα 
δέν έχομεν”. — " Ενταύθα χρήματα δέν άπαι- 
τοΰνται” εϊπεν δ Saint Germain. "Εύαρεστη- 
θήτε νά μέ άκούσητε.” Καί τή άνεκοίνωσε 
μυστικόν, διά τδ όποιον έκαστος έξ’ ημών άκριβά 
θά έπλήρωνε νά τδ μάθη.

Οί νέοι χαοτοπαϊκται έδιπλασίασαν τήν προ
σοχήν των. Ό Τ. . . έρρόφησε τήν καπνο
σύριγγά του, έτεντώθη και έξηκολούθησε.

— Κατ’ έκείνην τήν ιδίαν έσπέραν ή 
μάμμη μου παρουσιάσθη είς τδ παιγνίδιον τής 
Βασιλίσσης. 'Ο δούξ τής Αύρηλίας έκοπτε. 
'Η μάμμη ζητήσασα συγγνώμην διότι δέν έφερε 
τδ χρέος της πλέξασα πρδς δικαιολογίαν της 
μικράν ιστορίαν, έκάθησε απέναντι τοΰ δουκδς 
διά νά παίξη. ’Εξέλεξε τρία χαρτία θέσασα 
αυτά κατά σειράν. Ταΰτα έκέρδισαν τδ εν κα
τόπιν τοΰ άλλου καί τοιουτοτρόπως έπανέκτησε 
τά πρότερον χαθέντα.

— Σύμπτωσις! Εϊπεν είς έκ τών συνδαι
τυμόνων.

— Μύθος! παρετήρησεν δ "Ερμαν.
— νΙσως ήτο προπαρεσκευασμένα τά χαρτία.
— Δέν τδ νομίζω, είπε σοβαρώς δ Τ . . .
— Πώς; εϊπεν ό Ν . . . έχεις μάμμην ή 

όποια μαντεύει κατά σειράν τρία χαρτία, καί 
μέχρι τοΰδε σύ δ ’ίδιος δέν ήδυνήθης νά κλέψης 
τδ μυστικόν της;

— Μήπως από τδν διάβολον δύνασαι νά 
λάβης τίποτε; άπεκρίθη δ Τ. . . Αύτή εϊχε 
τέσσαρας υιούς μεταξύ τών όποιων καί ό πατήρ 
μου, και οί τέσσαρες μανιώδεις χαοτοπαϊκται, 
και εις ούοένα έξ αύτών άνεκοίνωσε τό μυστικόν 
της, αν καί τούτο δέν ήτο κακόν δι’ αυτούς καί 
μαλιστα δι έμέ. Ιδού βμως τί μοί διηγήθη ό 
θείος μου, κόμης Ιωάννης Ν . . . καί τδ όποιον 
μοί διεβεβαίου έπί τής τιμής του. 'Ο μακα
ρίτης Ζ . . . έκεΐνος δ ίδιος ό άποθανών έν πε
νία, κατασωτεύσας πολλά εκατομμύρια, νέος ών 
άπώλεσε τριακοσίας χιλιάδας ρουβλίων. Ήλθεν 
είς άπελπισίαν. Ή μάμμη, ήτις ήτο αύστηρά 
είς τάς αταξίας τών νέων, έλυπήθη διά τήν ζη

μίαν του. Ί ώ έδωκε τρία χαρτία έκ τών όποιων 
νά θέση τδ εν κατόπιν τοΰ άλλου, ύποχρεώσασα 
αύτδν νά όρκισθή έπί τής τιμής του οτι είς τδ 
εξής ούδέποτε θά παίξη. 'Ο Ζ . . . παρουσιάσθη 
εις τον άνταγωνιστήν του καί έκάθησαν είς τδ 
παιγνίδιον άμφότεροι. 'Ο εθεσε έπί τοΰ
πρώτου χαρτιού πεντήκοντα χιλιάδάς, κερδίσας 
ίσον ποσόν, έθεσε τδ χαρτίον paroli, καί τοι
ουτοτρόπως άντεκέρδισε τά άπολεσθέντα καί 
συγχρόνως καί μικρόν τι ποσόν.

— Καί δμως καιρός υπνου, είναι σχεδόν εξ 
ή ώρα.

Καί τωόντι ήρχίζε νά χαράζη. Οί νέοι 
επιον τδ ποτηριόν των καί άπεχωρίσθησαν.

Β'.

'Η γραία κόμησα έκάθητο είς τδ καλλω- 
πιστήριον της έμπροσθεν μεγίστου κατόπτρου. 
Τρεις νέαι τήν περιετριγύριζον κρατοΰσαι ή μία 
άγγεΐον έμπεριέχον ψιμμύθιον, ή άλλη πυξίδα 
περιέχουσαν καρφίδας, καί ή τρίτη καλύπτραν 
ύψηλήν μέ ταινίας έρυθροΰ χρώματος. 'II κό- 
μησσα δέν εϊχεν άξιώσεις ώραιύτητος πρδ πολ- 
λοΰ μαρανθείσης, άλλά διετήρει δλας τάς έξεις 
τής νεότητάς της, αύστηρώς διαφυλάττουσα τούς 
παρελθόντας συρμούς, ένδυομένη καί καλλωπι- 
ζομένη τοσοΰτον βραδέως καί τοσοΰτον προσ- 
εκτικώς δσον καί πρδ έξήκοντα έτών. Είς τδ 
παράθυρον έκάθητο έμπροσθεν κεντητηρίου νέα 
δεσποσύνη, τήν όποιαν αύτή άνέτρεφε.

— Καλημέρα σας Grand -maman εϊπεν 
είσελθών νέος αξιωματικός. Καλημέρα σας 
δεσποσύνη Λουΐζα, άποτανθείς προς τήν νέαν. 
Grand-maman, έρχομαι μετά παρακλήσεως.

— Τί έπίθυμεΐς, Paul;
— Έπιτρεψατέ μοι νά σάς παρουσιάσω ένα 

έκ τών φίλων μου, καί νά τδν οδηγήσω είς 
υμάς τήν παρασκευήν είς τδν χορόν.

— Όδήγησέ τον κατ’ εύθεϊαν έκεΐ καί συγ
χρόνως μοί τδν παρουσιάζεις. Ίίσο χθές είς 
τήν συναναστροφήν τοΰ δουκδς Κ . . .;

— Καί βέβαια ήμην. Σημειώσατε δτι ήτο 
πολύ λαμπρά. Έχορεύσαμεν μέχρι τής 5 τής 
πρωίας. Πόσον ώραία ήτο ή δεσποσύνη Ε . . .

— Καί τί ώραΐον ευρίσκεις είςαύτήν; Τοι- 
αύτη ήτο ή μάμμη της, ή δούκισσα Π . . .; 
Άλλά καί αύτή έγήρασεν ήδη.

— Πώς! έγήρασε; άπεκρίθη άπροσέκτως δ 
Paul, αύτή πρδ επτά έτών άπέθανεν.

Ή δεσ ποσύνη άνεσήκωσε τήν κεφαλήν καί 
έκαμε σημεΐον είς τδν νέον. Τότε ούτος ένθυ- 
μήθη δτι είς τήν γραΐαν κόμησσαν έκρυπτον τδν 
θάνατον τών ομηλίκων της καί έδάγκασε τά 
χείλη του. Άλλ’ ή κόμησσα ήκουσε τήν νέαν 
δι’ αύτήν εϊδησιν μετά μεγάλης άταραξίας.

— Άπέθανε; εϊπεν αυτή, καί έγώ ούτε καν 
τβ έγνώριζον. Είς άμφοτέρας ημάς άπενεμήθη 
τδ αξίωμα " αύτοκρατορικής θαλαμηπόλου” καί 
δταν παρουσιάσθημεν είς τήν αύτοκράτειραν ... 
Καί ή κόμησσα δι’ εκατοστήν φόραν διηγήθη 
είς τδν έγγονόν της τδ ανέκδοτον τούτο.

— Αοπόν, Paul. Τώρα βοήθησόν μοι νά 
έγερθώ. Που είναι ή ταμβακοθήκη μου;

'Η κόμησσα μετά τήν άκολούθων της με- 
τεβη όπισθεν τών παραπετασμάτων δπως τελει- 
ώση τδν καλλωπισμόν της. '0 Paul έμεινε 
μόνος μετά τής δεσποσύνης.

— Ποιον θέλετε νά παρουσιάσετε; ήρώτησεν 
ήσύχως ή Λουΐζα.

— Γνωρίζετε τδν Ν . . .;
— Ούχί· είναι στρατιωτικός ή πολιτικός;
— Στρατιωτικός.
— Τού Μηχανικού;

νεον 
είναι

τών
μυ- 
άπδ

τδ

— Ούχί· είναι τοΰ ιππικού. Πόθεν ένομί- 
σατε δτι είναι τοΰ μηχανικού,

Ή Λουΐζα έμειδίασε καί δέν άπεκρίθη.
— Paul, έφώναξεν ή κόμησσα όπισθεν 

παραπετασμάτων, στείλε μου κανέν 
θιστόρημα, άλλά παρακαλώ νά μήν 
τά νέα.

— Καί διατί τοΰτο, μάμμη μου;
— Δηλαδή τοιοΰτον μυθιστόρημα είς 

όποιον ό ήρως νά μήν πνίγη ούτε τδν πατέρα 
του ούτε τήν μητέρα του, καί νά μήν υπάρχουν 
πνιγμένα σώματα. Γνωρίζεις δτι φοβούμαι πολύ 
τούς πνιγμένους.

— 1 οιαΰτα μυθιστορήματα σήμερον δέν ύπάρ- 
χουν. Δέν θέλετε 'Ρωσσικά;

— Καί μήπως υπάρχουν 'Ρωσσικά μυθι
στορήματα; Σέ παρακαλώ λοιπόν, άγαπητέ μου, 
νά μοΰ στείλης τι.

— Μέ συγχωρεΐτε, μάμμη μου, βιάζομαι... 
Συγγνώμην Λουΐζα . . . Πόθεν ένομίσατε δτι 
δ Ν . . . είναι τού μηχανικού;

Kat ό Paul έξήλθε τοΰ καλλωπιστηρίου.
Η Λουΐζα μείνασα μόνη άφησε τδ έργό- 

χειρόν της καί έστρεψε τά βλέμματά της πρδς 
τήν όδόν. Μετ’ δλίγον είς τδ εν μέρος τής 
οδού, κατόπιν τής έν τή γωνία οικίας προέκυψε 
νέος άξιωματικός. Ερύθημα έκάλυψε τάς πα
ρειάς της. Εστράφη καί έκυψε τήν κεφαλήν 
της έπί τοΰ κεντήματος της. Συγχρόνως δέ 
είσήλθε και ή κόμησσα όλοτελώς ένδεδυμένη.

— Είπέ νά ζεύξουν τήν άμαξαν, Λουΐζα, διά 
έξέλθωμεν.
'Η Λουΐζα άφήσασα το κέντημά της ήρχισε 
διευθετή αύτό.
— Μήπως είσαι κωφή; Τί είναι τοΰτο; 

•ώναξεν ή κόμησσα. Είπέ γρήγορα νά ζεύξουν. 
ή νέα καί έτρεξεν είς

νά

j να

έφ.
— Αμέσως, άπεκρίθη 

τδν πρόδομον.
I πηρετης τις είσήλθε καί έδωκεν είς τήν 

κόμησσαν βιβλία τινά.
— Πολύ καλά, τδν ευχαριστώ πολύ, εϊπεν 

ή κόμησσα. Λουΐζα... Λουΐζα... πού τρέχεις;
— Νά ένδυθώ.
— Προφθάνεις ακόμη. Κάθησε έδώ. Κόψε 

τας σελίδας τοΰ πρώτου τόμου καί άνάγνωσε 
μεγαλοφώνως.

II Λουΐζα έλαβε τδ βιβλίον, έκοψε μερικάς 
σελίδας καί ήρχισε νά άναγινώσκη.

— Δυνατώτερα, εϊπεν ή κόμησσα. Αγνοώ 
τή άληθεία τί έπαθες ... μέ τήν άνάγνωσιν 
άπεκοιμήθης . . . Περίμενε . . . Τράβιξε τδ κά
θισμά σου πλησιέστερον . . . Λοιπόν . . .

‘II Λουΐζα άνέγνωσεν άκόμη δύο σελίδας. 
II Κόμησσα έχασμήθη.

— ‘Ρίψε αύτό τδ βιβλίον, τή είπε- όποΐαι 
φλυαρίαι και άηδίαι . . . Άποστείλατέ τα είς 
τον Ρ . . . καί είπε νά τδν εύχαρίστησουν έκ μέ
ρους μου ... 'Η άμαξα είναι έτοιμη λοιπόν;

Μαλιστα- εϊπεν ή .Λουΐζα ρίψασα βλέμμα 
έκ τοΰ παραθύρου είς τήν όδόν.

— Δεν είσαι ένδεδυμένη άκόμη; εϊπεν ή 
κόμησσα. Πάντοτε πρέπει νά σέ περιμένουν. 
Αύτό, φιλτάτη μου, είναι άνυπόφορον.

Ή Λουΐζα έτρεξεν είς τδ δωμάτιόν της. 
Δεν παρήλθον δύο λεπτά τής ώρας καί ή κό
μησσα ήρχισε νά κωδωνίζη μεθ’ όλης τής δυ- 
νάμεώς της. Τρεις ύπηρέτριαι έτρεξαν άπδ τήν 
μίαν θύραν, ό δέ θαλαμηπόλος άπδ τήν άλλην.

— Τί κακόν μέ σάς, εϊπεν ή κόμησσα, νά 
μήν άκούετε! Εΐπέτε τής Λουΐζας δτι τήν 
περιμένω.

'Η Λουΐζα είσήλθεν φορούσα τδ έπανωφόριον 
καί τδν πίλον.

— Ιέλος πάντων, Κυρία μου!! εϊπεν ή Κό
μησσα. Πρδς τί τοσούτος στολισμός; Πρδς τί 

ταΰτα: Μήπως θά δελεάσης κανένα;... Άλλ’ ό 
καιρός πώς είναι; μοΰ φαίνεται δτι είναι άνεμος.

— Άπ’ έναντίας, έκλαμπροτάτη, είναι με
γάλη γαλήνη, εϊπεν δ θαλαμηπόλος.

— Σείς πάντοτε όμιλεΐτε άντιστρόφως. 
Ανοίξατε τήν θυρίδα . . . αύτό καί είναι . . . 
Άνεμος καί ψυχρός μάλιστα ... Νά ξεζεύσουν 
τήν άμαξαν . . . Λουΐζα, δέν έξερχόμεθα, περιτ
τόν ήτο νά καλλωπισθής.

— Καί . . . ιδού ή ζωή μου, έψιθύρισεν ή 
Λουΐζα.

Καί τωόντι. Ή Λουΐζα ήτο ή δυστυχεστέρα 
δπαρξις. Πικρός είναι ό ξένος άρτος, λέγει ό 
Δάντης, καί κοπιώδεις αί βαθμίδες τής ξένης 
κλίμακος. Άλλά ποιος γνωρίζει κάλλιον τήν 
πικρίαν τής ύποχειριότητος είμή ή ύπδ έπι- 
σήμου γραίας άνατρεφομένη πτωχή κόρη; 'II 
κόμησσα βεβαίως δέν εϊχε κακήν ψυχήν άλλ’ ήτο 
ιδιότροπος ώς γυνή χαϊδευμένη ύπδ τοΰ κόσμου, 
φιλάργυρος καί βυθισμένη είς ψυχρόν έγωϊσμόν, 
καθώς δλοι οϊ γέροντες οί μισοΰντες τούς χρό
νους των καί ξένοι πρδς τδν ένεστώτα. Συμ
μετείχε δλων τών ματαιοτήτων τοΰ μεγάλου 
κόσμου κυλισμένη είς τούς χορούς δπου έκάθητο 
είς τήν γωνίαν ψιμμυθισμένη καί ένδεδυμένη 
κατά τδν παλαιόν συρμόν ώς δύσμορφον άλλ ά- 
ναγκαΐον στόλισμα τής αιθούσης. Μετ’ έδα- 
φιαίων υποκλίσεων προσήρχοντο πρδς αύτήν οί 
προσκεκλημένοι χάριν έθιμοτυπίας, καί μετά 
ταΰτα ούδείς έφρόντιζε περί αύτής. Είς τδν 
οίκον της έδέχετο δλην τήν πόλιν, τηρούσα αύ· 
στηράν έθιμοταξίαν καί μή γνωρίζουσα ούδένα 
προσωπικώς. Π πολυάριθμος θεραπεία της 
καθημένη καί έντρυφώσα είς τδν πρόδομον καί 
είς τούς θαλάμους διέπραττε δ,τι ήθελε, έξα- 
πατώσα κατά τδ πλεϊστον τήν θνήσκουσαν γραΐαν. 
'Η Λουΐζα ήτο ό οικιακός μάρτυς. Ή κόμησσα 
διεμοίραζε τδ τέϊον καί ή Λουΐζα έπταιε διά 
τδ περιττόν τής ζαχάρεως έξοδον· άναγινώσκουσα 
μεγαλοφώνως έπταιε δι’ δλα τά λάθη τοΰ συγ- 
γραφέως, αύτή συνώδευε τήν κόμησσαν είς όλους 
τούς περιπάτους καί έπταιε διά τδν άσχημον 
καιρόν καί διά τδ άνώμαλον τοΰ έδάφους. Τή 
ήτο προσδιωσμένος μισθός ό όποιος ούδέποτε 
τή έδίδετο πλήρης καί έν τοσούτω άπήτουν 
παρ’ αύτής όπως είναι ένδεδυμένη καθώς όλοι, 
δηλαδή ούχί καθώς οί πολλοί. Έν τή κοινω
νία έπαιζε τδ λυπηρότερον μέρος. 'Όλοι τήν 
έγνώριζον καί ούδείς τήν παρετήρει. Είς τούς 
χορούς έχόρευε δπόταν έλειπεν έν vis-a-vis, αί 
δέ Κυρίαι έλάμβανον τδν βραχίονά της καθ- 
εκάστην στιγμήν όπόταν εϊχον άνάγκην νά ύπά- 
γωσιν είς τδ χαλλωπιστήριον διά να διορθώσουν 
τήν ένδυμασίαν των. Ητο είς άκρον φιλότιμος, 
έπαισθητώς συναισθανομένη τήν θέσιν της άνα- 
μένουσα μέ άνυπομονησίαν τδν μέλλοντα σω- 
τήρά της. Οί νέοι δμως οικονόμοι έν τή άνοήτφ 
κενοδοξία των ούδεμιάς τήν ήξίουν προσοχής, 
άν καί ή Λουΐζα ήτο έκατοντάκις έρασμιωτέρα 
τών αναιδών καί ψυχρών έκείνων δεσποινίδων 
κατόπιν τών όποιων ούτοι έτρεχον. ΙΙολλάκις 
αποχωρούσα ήσύχως έκ τής πληκτικής καί με
γαλοπρεπούς αιθούσης άπεσύρετο είς τδ άπλου- 
στατα συνεσκευασμένον πτωχικόν της δωματιον 
τδ όποιον έφώτιζεν άμυδρώς άλειμματοκήριον 
έπί χαλκού κηροπηγίου.

(“Επεται συνέχεια.)

ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΝ ΣΕΛΑΣ.

Μελέτη τοΟ φυσιοδίφου Lemstrom.

(.Μετά εικόνων, δρα σελ. 301.)

ΤΕ έν έτει 1752 ό Φραγκλΐνος διά μέ
σου χάρτινου άετοΰ ύψωθέντος έντός 
θυελλώδους νέφους κατιόρθωσε νά προ- 

καλέση ηλεκτρικόν σπινθήρα είς τδ άκρον τής 
ούράς τοΰ άετοΰ, ήτις ώς έκ τής βροχής έγέ- 
νετο αγωγός, ούδεμία ύπήρχεν αμφιβολία, δτι 
ή άστραπή ήτο ήλεκτρική έκρηξις μεταξύ δύο 
νεφών ή μεταξύ νέφους καί τοΰ έδάφους. 'Η 
άνακάλυψις αυτή μεγάλην έσχε σημασίαν, διότι 
έξήγει φυσικώς φαινόμενα, τά όποια μέχρι τής 
έποχής έκείνης έθεωροΰντο ύπερφυσικά καί μυ
στηριώδη.

Τδ βόρειον σέλας, 
ζον εύρυτέρων φυσικών γνώσεων, 
πλείονα χρόνον δυσεξήγητον. 
τοΰτο φαινόμενον κατέπλητ 
τασίαν τών αρχαίων λαών, 
αύτω προμηνύματα συμβάντων κακών, 
ιστορικοί, οί τ 
βαίουν δτι έφαίνοντο ένίοτε < 
ούρανψ στρατιαί διερχόμεναι έν βια 
καθαρώς ή κλαγγή τών δπλων.

Σήμερον δμως γινώσκομεν οτι 
σέλας έχει τήν αύτήν καταγωγήν, 
άστραπή, δηλ. δτι είναι άπόδειξις 
έν τή άτμοσφαίρφ ηλεκτρισμού, 

δυσνοητότερον καί χρή- 
έμεινεν έπί 

Τδ αινιγματώδες 
εν ιδίως τήν φαν- 
οίτινες έβλεπον έν 

καί οί 
ιί περιγράψαντες τδ φαινόμενον έβε- 
’ ' -- '■;— έν τω αίμοσταγεΐ

*-'τ καί ήκούετο

τό βόρειον 
οίαν καί ή 

φανερά τοΰ 
παράγεται δε 

τών βραδειών αύτού κινήσεων, έν ω ήΤ
ού βορείου σέλαος 
διάφορα, άλλ’ ύ- 

ις, δστις είναι 
παραγομένη άστραπή. 
αύται γνώσεις άνήκουσι σή- 
, κ’ έν τούτοις τό βόρειον 

τοΰδε δλίγον έμελετήθη. Οί περι- 
φυσιοδϊφαι έδωκαν μέν διαφόρους 

περιγραφάς, άλλά άλυτοι έμειναν μέχρι 
ι __ 1.L____ -λ

εκ 
άστραπή είναι τδ άποτέλεσμα τών βίαιων αύτού 
κινήσεων. Τά άποτελέσματα 
καί τής.βροντής είναι έντελώ 
πάρχει μεταξύ αύτών σύνδεσμός 
ή έκ τοΰ καύσωνος

Αί στοιχειώδεις 
μερον τή έπιστήμη 
σέλας μέχρι τ 
ηγηταί καί οί 
αύτού 
τοΰδε οί δεσμοί, οί συνδέοντες τδ φαινόμενον 
τοΰτο πρδς τήν δλην οικονομίαν τής γήινου 
σφαίρας· πρέπει νά έξερευνηθώσι τά προκα- 
λοΰντα αύτό αίτια, καί νά όρισθή ή σχέσις αυ
τού πρδς άλλα μετεωρολογικά φαινόμενα. Τδ 
έργον τοΰτο άνέλαβε πρδ έτών ό διάσημος Φιν- 
λανδδς φυσιοδίφης Σ. Λέμστρεμ.

'0 συγγραφεύς τών σπουδαίων τούτων με
λετών ήρξατο άπδ τοΰ 1868 τάς παρατηρήσεις 
του καί έν έτει 1871 περιηγήθη τήν Φινλαν- 
δικήν Λαπωνίαν, ένθα κατεσκεύασεν έργαλεΐον, 
δί ού τεχνητώς ήδύνατο νά παραγάγη τήν λάμ- 
ψιν τοΰ βορείου σέλαος καί ουτω νά πλουτίση 
τήν έπιστήμην. 0 λόγιος ανήρ πολλάκις πα- 
ρετήρησε τό βόρειον σέλας, και έκαστοτε περι- 
έγραψεν αύτό λεπτομερώς. 1ή 18 ’Οκτωβρίου 

1S68 τό άτμόπλοιον " Σοφία” προσήγγιζεν είς 
τά παράλια τής Νορβηγίας, άφ’ ού επί τρεις 
συνεχείς ημέρας έπάλαισε κατά τών έξηγριω- 
μένων κυμάτων. 'Πρδς δυσμάς τοΰ όρίζοντος, 
λέγει ό φυσιοδίφης, παρετηρήσαμεν δύο στρώ
ματα νεφών, χωριζόμενα άπ’ άλλήλων εύκρινώς 
διά γραμμής κυανολεύκου διασχιζομένης ύπό 
γραμμής έλαφροΰ κίτρινου χρώματος- ήτο αυτή 
ή άρχή βορείου σέλαος, ού ή λάμψις ύπερειχε 
βραδύτερον πάντων τών ύφ’ ήμών παρατηρη- 
θέντων τοιούτων φαινομένων. Ί ά άκρα τών 
άνωτέρων νεφών έφωτίζοντο βαθμηδόν, καί μετ δ
λίγον είδομεν έκπεμπομένας μεμονωμένας φλό
γας, αιτινες ύψοΰντο ένίοτε μέχρι τοΰ ζενίθ. 
Έν ροπή όφθαλμοΰ τό φαινόμενον κατέλαβεν 
δλον τον ορίζοντα· απανταχού φλόγες, απαντα
χού άκτΐνες φωτεινοί, κίτρινοι μέν κάτωθεν, 
πράσινοι κατά τό μέσον καί έρυθραί άνωθεν. 
Έν μια πάλιν στιγμή απασαι αί άκτΐνες ήνώ- 
θησαν έν όμαλω στεφάνιο, φαινομένιρ καθαρώ- 
τατα έν τω ούρανψ πρδς νότον τοΰ ζενίθ. "Οτε 
τό φαινόμενον έφθασεν είς τήν άκμήν του, ένο- 
μίζομεν ότι εΰρισκόμεθα ύπδ τδν θόλον άπε- 
ράντου ναού, ού τδ κέντρον κατείχε πολυέλαιος 
ύπερμεγέθης καί φωτεινότατος. Τδ φαινόμενον 
διήρκεσε μόνον δευτερόλεπτά τινα, άλλά καί 
διαλυθέν έγκατέλιπε φωτεινήν ζώνην μεταξύ τών 
στρωμάτων τών νεφών. Άπδ τοΰ άνωτέρω στρώ
ματος έξηκολούθουν έκπεμπόμεναι άκτΐνες αϊ- 
τινες ύψούμεναι έσχημάτιζον στέφανον. Τά άκρα 
τών στρωμάτων τών νεφών έμειναν πεφωτισμένα 
καί άφ’ ού αί άκτΐνες εϊχον έντελώς έξαφα- 
νισθή.”

'Η ήμετέρα είκών (άρ. α'.) παρέχει άμυοράν 
τοΰ φαινομένου ιδέαν, διότι παρουσιάζει μόνον 
τδ ήμισυ τοΰ όρίζοντος. Αί άκτΐνες, αί άπδ 
άνωτέρου κέντρου έκπεμπόμεναι, είναι άλληλο- 
διαδόχως ροδοχρόου καί κίτρινου χρώματος· ό 
έν τψ κέντρω στέφανος είναι χρώματος ζωηρού 
πρασίνου έπί κύκλου χρώματος κυανού ύπο- 
πρασίνου.

'Η είκών β'. παριστα βόρειον σέλας παρα- 
τηρηθέν έν τή φινλανδική Λαπωνίφ τή 19 Νο
εμβρίου τοΰ 1871. Έν άρχή καί είς 30 μοίρας 
ύπεράνω τού όρίζοντος έσχημάτιζε τόξον, έξ ού 
έξεπέμποντο άκτΐνες φωτεινοί· βαθμηδόν τδ τό
ξον ύψώθη ■ παρίσταται δέ έν τή είκόνι ώς έφαί
νετο εις 60 μοιρών ύψος. Ή βάσις ήτο κίτρινη 
καί αί άκτΐνες ήσαν ροδόχροοι, βυσινόχροοι καί 
κυανοί. Συνήθως τά χρώματα τοΰ βορείου σέ
λαος είναι ζωηρά· αύτού δμως ήσαν έτι ζωη
ρότερα.

ΊΙ γ'. είκών παριστα βόρειον σέλας παρα- 
τηρηθέν τή 16 Νοεμβρίου 1871, ού τό φώς 
έχει τήν μορφήν πέπλου φωτεινού έρυθροχρόου· 
αί δύο άκραι τοΰ πέπλου κλίνουσι πρδς τδ κί- 
τρινον καί τδ πράσινον χρώμα.

Καί έτερον σχήμα βορείου σέλαος φαίνεται 
έν τοΐς χώραις τής Άρκτου· είναι δ.έ τοΰτο τδ 
σχήμα παραπετάσματος, δπερ καί τδ συνει- 
θέστερον οιδ καί κλασικόν καλείται. Ό κ. Λέμ
στρεμ παρετήρησε καί λάμψεις φαινομένας είς 
τά άκρα τών νεφών καί όπισθεν τής κορυφής 
δρέων έν Σπιτσβέργη ή τοΐς όρεινοΐς μέρεσι τής 
Λαπωνίας. Αδύνατον, λέγει ό συγγραφεύς, νά 
όρίση τις διά τού γυμνού έφθαλμού πόθεν προ
έρχεται ή λάμψις αυτή· διά τών έργαλείων 
δμως άπεδείχθη δτι έχει τήν αύτήν γένεσιν, 
οΐαν καί τδ βόρειον σέλας. Ένίοτε αί παρά
δοξοι αύται λάμψεις έχουσι τδ σχήμα φλογών, 
αΐτινες ύψοΰνται άπδ τής κορυφής τών όρέων 
καί αίφνης εξαφανίζονται (δρα εικ. δ'.). Τά 
φαινόμενα ταΰτα παρετηρήθησαν καί έν τή πε- 
διάδι καί έπί τής στέγης τών οικιών. Ίέλος δ 
έπιμελής φυσιοδίφης άναφέρει και περί τών
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διαφόρων λάμψεων, τών άναφαινομένων εις τάς 
βορείους χώρας ού μόνον έν τώ ούρανώ άλλά 
καί πλησίον τής γής.)

Τοιαΰτα μετέωρα, όμοιάζοντα τό βόρειον 
σέλας, παρατηρούνται άπό καιρόν εις καιρόν καί 
έν Περουβία, Βολιβία, Χιλή, ένθα αί κορυφαί 
τών δρέων έμφανίζονται περιβαλλόμενα1, ύπό 
έκτάκτου λάμψεως. Τοιαύτας λάμψεις εϊδον οί 
φυσιοδΐφαι καί εις [τάς "Αλπεις τής Ελβετίας, 
δπου ό ηλεκτρισμός φαίνεται έξερχόμενος έξ 
δλων τών φαράγγων καί τών υψωμάτων. Ό 
"Αγγλος Brewster άναφέρει τέλος δτι είδε λάμ- 
ψιν, πολύ όμοιάζουσαν τό βόρειον σέλας, φαι- 
νομένην έπί κωδωνοστασίου εκκλησίας τινός.

ΤΟ ΑΣΜΑ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ.I
Διήγημα έκ τοΰ ’Αγγλικού.

Ε'.

Φώς καί σκιά, ύπό Μύρας Νεβισώνος.

Α’.

Β
ΙΠΟΙΑ διαφορά μεταξύ τής πόλεως καί
7 τής εξοχής! Πόσον όχληρός είναι αυτός 
) ό καπνός! Καί τώρα, διά νά μάς κα- 

ταστηση τήν βέσιν μας έτι χειροτέραν, έρχονται 
τά διάφορα άρθρα έν ταΐς έφημερίσιν. *2! αύ- 
τάς τάς έφημερίδας, πόσον τάς [άποστρέφομαι! 
’Αντίτυπα τών έφημερίδων τούτων άποστέλλον- 
ται καί πρός ημάς, καί ο Οΰγος 'Ρέδγαιτ παρε- 
τήρησεν δτι ό κόσμος προθύμω; δαπανά τά 
ταχυδρομικά, δσάκις πρόκειται ν’ άναγγείλη τι 
δυσάρεστον. '0 Οΰγος καί ό θωμάς όλίγον 
φροντίζουσι περί τών άρθρων τούτων, άλλ’ αυτά 
πολύ ένοχλοϋσι τήν Έππην καί εμέ. 'II Έππη 
φαίνεται πάλιν εύθυμος, άλλ’ έγώ είμαι τετα- 
ραγμένη ένεκα τής δυστυχούς ταύτης ΰποθέσεως 
τής κλοπής. Καλώς γινώσκω δτι ό άδελφός 
μου Στάμφορδ ούδόλως ενέχεται έν αύτή. Καί 
είναι δυνατόν ό γνωρίζων αύτόν, ό συνεργαζό- 
μενος μετ’ αύτοΰ, νά ύποθέση δτι αύτός είναι 
ό ένοχος;

Πρό πολλοΰ ένόησα βτι ήΈππη άγαπφ τόν 
Στάμφορδ, καί προσπαθώ νά μή πειράζωμαι 
διατί δέν μοί έξεμυστηρεύθησαν τόν έρωτά των. 
Έν τή έξοχή ή "Εππη μοί είπε νά μή ζητώ 
έξηγήσεις πολλάς, διότι άλλως θά μοί παρα- 
στήση τήν άδυναμίαν τών γυναικών, ό δέ Οΰ
γος, ω άνέφερον τοΰτο, μ’ έβεβαίωσεν δτι οί 
άνδρες πολύν παράγουσι θόρυβον άνευ πολλής 
αιτίας . . . Άλλά δέν πρέπει νά όμιλώ πολύ 

, ίνα μή παρεξηγηθώ . . . Άναγ- περί Ουγου
κάζομαι νά έπανέλθω είς τά άηδή άρθρα τών 
έφημερίδων, περί ών ώμίλησα μέ τόν άδελφόν 
μου, έν ω ή μήτηρ μας ήτο άποΰσα. Εις αύτήν 
ούδέν είπομέν ποτέ περί τής ΰποθέσεως ταύτης, 
καί έπειδή δέν άναγινώσκει τάς έφημερίδας, 
έμεινε μέχρι τοΰδε εντελώς έν άγνοίφ περί τοΰ 
δυσαρέστου συμβάντος.

Ό κ. [Ρέδγαιτ παρωργίσδη πολύ έπί ταΐς 
άνάνδροις τοΰ τύπου προσβολαΐς.

Νεώτερον άρθρον έλεγε τά εξής· “'Οσάκις 
"κατηγορούμεθα ώς κλέψαντες έαυτούς καί δέν 
"αίσθανόμεθα τοΰτο, δύναται πας τις νά έχη 
"οίανδήποτε γνώμην θέλει περί ήμών. Οί ποι- 
"ηταί όμιλοΰσι περί τών κερδών τών ζημιών, 
'άλλ* ήμεΐς ποιηταί δέν εΐμεβα, καί απλώς λέ-

νά έχη

"γομεν δτι πολλά πράγματα έν τώ κόσμιρ είναι 
"δυσεξήγητα.”

— ‘0 Βίλλης έχει πάλιν τήν ΰπόθεσιν εις 
τας χεΐρας του, είπεν ό κ. 'Ρέδγαιτ· άλλως θά 
ένόμιζον δτι προσπαθεί νά μέ παρακίνηση νά 
προβώ εις τάς έρεύνας.

'0 Οΰγος είπεν δτι δφείλομεν νά περιμεί- 
νωμεν τήν άπάντησιν άλλης έφημερίδος καί νά 
περιφρονήσωμεν τούς λιβέλλους. Ίίλθεν ή άπάν- 
τησις, άλλ' ήτο χειροτέρα τοΰ άρθρου.

Δέν θ’ άναφέρω δλας τά; κακία; τών άρ
θρων τοΰτο μόνον λέγω δτι ταΰτα προσέβαλλον 
μάλλον τόν άδελφόν μου ή τόν κ. 'Ρέδγαιτ. 
’Ονόματα δέν άνεφέροντο, διότι οί γράφοντες 
επρόσεχον πολύ μή δώσωσιν άφορμήν εί; δικα
στικήν καταοίωξιν.

— Τά άρθρα πρέπει άφεύκτως νά ήναι γε- 
γραμμένε παρά εχθρού τινο; παλαιού τοΰ πα- 
τρός μου, είπεν ό Στάμφορδ, άνθρώπου μοχ
θηρού δστις προσπαθεί νά μέ συκοφαντήση.

Δέν δύναμαι δμω; νά πιστεύσω βτι ό καλός 
μας πατήρ εΐχεν εχθρούς· ήτο τόσον εύγενής 
πρός δλους! Χθές άκόμη άνεγίνωσκον τάς έπι- 
στολάς του, άς μοί έγραφεν δταν ήμην μικρά. 
Έπί ενα μήνα ήμην άποΰσα έκ τής οικίας καί 
ό πατήρ μου μοί έγραφε καθ’ έκάστην. Εΰρον 
καί τήν μόνην επιστολήν, ήν τω έγραψα, καί 
ήτις εΰρέθη μετά τόν θάνατόν του έν τω ση- 
μειοματαρίφ του μέ ένα βόστρυχον τής κόμης 
μου. Άγνωστός τις φίλος τω άπέστειλεν Εγ
κυκλοπαίδειαν, καί ό πατήρ μου μοί παρέδωκε 
το βιβλίον, δπως κόψω τά φύλλα. Διά τόν 
κόπον τούτον μοί ύπεσχέθη μίαν πένναν διά 
κάθε τόμον. Ενθυμούμαι δτι έγραψα τήν επι
στολήν, ήτις εΐχεν ούτως· “Αγαπητέ πάτερ. 
Ύπεσχέθης νά μοί δώσης μίαν πένναν διά το 
κόψιμον τών φύλλων έκάστου τόμου. Έπειδή 
έχω άνάγκην χρημάτων, δός μοι παρακαλώ τήν 
άμοιβήν διά τήν μέχρι τοΰδε έργασίαν μου. 
Δεκεμβρίου 3· δύο τόμους· Δεκεμβρίου 4· ένα 
τόμον. Τό δλον 3 πέννας. 'Η θυγάτηο σου 
Μύρα.”

"Οχι, δέν δύναμαι νά πιστεύσω δτι ό πατήρ 
μου εΐχεν εχθρόν. Δύσκολον είναι νά έννοήση 
τις πώς ό αδελφό; μου Στάμφορδ έκίνησε τήν 
όργήν τίνος, καί τοΰτο μέ παρακινεί νά πι- 
στευσω δτι προσωπική έχθρα κατ’ αύτοΰ είναι 
ή έξυφαίνουσα τήν κατ’ αύτοΰ συκοφαντίαν.

Περίεργος είναι ή διαφορά ή έπελθοΰσα εις 
τόν κ. 'Ρέδγαιτ μετά τήν άσθένειάν του. Τίτο 
πάντοτε εύγενής πρός έμέ· μάλλον σοβαρός ίσως, 
πλήν ούδέποτε άπότομος καί τυραννικός. Τώρα 
δμως ούτε σοβαρός είναι ούτε ύλιγόλογος . . .

Άπεκτήσαμεν βοηθόν έν τφ γραφείφ, τήν 
Κλάραν Πρέκτερ, άνεψιάν τοΰ όπαλλήλου. Εί
ναι κόρη εύειδής, καλώς άνατεθραμμένη καί 
έπιτηδειοτάτη εις τούς λογαριασμούς. '0 Στάμ
φορδ μοί είπεν δτι είναι ή τρέφουσα διά τής 
έργασίας της τήν οίκογένειάν της. '0 πατήρ 
της δέν προσφέρεται καλώς προς αύτήν· είναι 
άνθρωπος, δστις φαίνεται δτι δέν άγαπα έκεί- 
νους, οΐτινες έργάζονται καί μοχθοΰσι δΐ αύτόν.

Τό νέον άρθρον τής Έφημερίδος δέν έλεγέ 
τι περί τής κλοπής, άλλ’ έπραγματεόετο περί 
τής προσλήψεως γυναικών εις τό γραφεΐον. "Ο,τι 
καί άν είπωσι κατά τοΰ κ. 'Ρέδγαιτ, ούδένα 
δύνανται να τφ προσάψωσι μώμον, διότι πλη- 
ρόνει καλλίτερον παντός άλλου έν τή πόλει. 
Καί δμως ή έφημερί; λέγει δτι προσλαμβάνει 
γυναίκας εις τήν υπηρεσίαν του, διότι είναι εύ- 
θυνώτεραι τών άνδρών. “Λευκούς δούλους” 
δνομάζει υμάς ή υβριστική έφημερίς.

Μόνον ό Οΰγος γελά, δΐ αύτά- έπεθύμουν 
νά ήθελε συζητή μετ’ έμοΰ, ώς συζητεΐ ό άδελ
φός μου· άλλ’ έκεϊνος μέ ονομάζει "γυναι- 

πίτσαν”. Διατί νά μέ όνομάζη ούτως; Ό Οΰ
γος είναι ψυχρός, καί φέρεται ώς προστάτης 
προς εμέ · τοΰτο φαίνεται δικαιολογούν τόν λόγον 
τής αδελφής του, ήτις λέγει δτι εννοεί δτι 
άνταγαπαται παρ’ έμοΰ.

— Ό Οΰγος, λέγει ή Έππη, ουτω βά φέ
ρεται, καί πρωίαν τινά, δταν νομίση δτι ό και
ρός ήλδε νά ύπανδρευθή, θά σέ προσζαλέση νά 
στεφανωθής μετ’ αύτοΰ πρό τής ώρας τοΰ γεύ
ματος.

Θά κάμη τοΰτο;

Β’.

Η Έππη μοί έξεμυστηρεύθη τά τοΰ έρωτός 
της (δρα τήν εικόνα)· άλλ’ ούδέν πρέπει νά 
λεχθή περί τούτου εις τόν κ. 'Ρέδγαιτ μέχρι; 
οΰ δέν καθαρισθή ή ύπόθεσις τής κλοπής.

— Ίσως δμως, τή είπον, ή κλοπή ούδέποτε 
6’ άνακαλυφθή. Τί θά κάμης έν τοιαύτη περι- 
πτώσει;

— Ισως θ’ άποθάνω τότε άγαμος, μοί άπήν- 
τησεν.

’Αμφιβάλλω αν θά φθάση μέχρι τοΰ ση
μείου τούτου.

— '0 Ιούνιος, φιλτάτη μου, τή είπον έγώ, 
είναι μήν τοΰ θέρους καί δέν έχει άδιάκοπον 
βροχήν· ό ήλιος θά ύπερισχύση καί, είτε άνα- 
καλύψωμεν τήν άλήθειαν είτε μή, σύ βεβαίως 
θα προσενεχθής πρός τόν Στάμφορδ συνετώς καί 
δικαίως.

— Πιθανόν νά ύπανδρευθώ ήμέραν τινά, 
μοί άπήντησεν· έχεις δίκαιον.

'Η συνδιάλεξις αΰτη έγένετο ιδιαιτέρως- 
άμα εισήλθεν ή Κλάρα διεκόψαμεν αύτήν. 'Η 
Κλάρα άνέφερεν ήμΐν περί τών λιβέλλων, τών 
μεμφομένων τήν πρόσληψιν γυναικείων υπαλ
λήλων έν τώ γραφείφ, καί ήτο λίαν τεταραγ- 
μένη, φοβουμένη μή ό κ. 'Ρέδγαιτ άπολύση 
δλας τάς γυναίκας, δπως άποφύγη τάς έπιθέσεις 
τοΰ τύπου. Έγώ τή είπον δτι δέν γνωρίζει τόν 
κ. Ρέδγαιτ δσον τόν γνωρίζω έγώ· άλλως δέν 
ήθελε φοβεΐσθαι. Έπείσθη καί ήσύχασεν, άλλά 
πολύ φοβείται τόν πατέρα της, δστις πρός δλους 
φέρεται άποτόμως, έκτος πρός τινα Πάδλεϋν, 
δστις διαμένει δλην τήν ήμέραν εις τά οινο
πωλεία, καί δν ή Κυρία Πρέκτερ άποστρέφεται. 
Διότι ή Κλάρα άγαπα πολύ τήν μητέρα της . . .

'0 άδελφός μου Στάμφορδ τηρεί μυστικόν 
τι πρός έμέ, δπερ έγώ θεωρώ ώς προσβολήν. 
Ίό μυστικόν τοΰτο είναι περί τίνος άνθρώπου, 
δστις κατηγορεΐται ώς κλεπταποδόχος. Άλλά 
δέν δύναμαι νά πιστεύσω δτι ό άνθρωπος οΰτος 
έλαβε μέρος τών κλαπέντων χαρτονομισμάτων 
καί δτι ό άδελφός μου έχει σχέσιν τινά προς 
τόν άνθρωπον τούτον. Βεβαίως αί έφημερίδες 
αι άναφέρουσαι τοΰτο ψεύδονται . . .

Γ'.

Καθ’ έκάστην βαθύτερον είσερχόμεθα εις τήν 
μυστηριώδη υπόδεσιν τής κλοπής. Ό κ. 'Ρέδ
γαιτ και ό Στάμφορδ τήν Πέμπτην συνδιελέ- 
χθησαν έπ'ι πολύ, έζάλεσαν κατόπιν καί τήν 
Κλάραν Πρέκτερ, ήτις έξελθούσα τοΰ δωματίου 
ανέκραξε ·

— Φοβερόν! Ήξεύρετε δτι σήμερον τό πρωί 
εφερον εις το γραφεΐον χαρτονόμισμα πέντε 
λιρών, τό όποιον παρεζάλεσα τον κ. Νεβισώνα 
νά μοί άλλάξη.

Είπομεν αυτή δτι τό ήξεύρομεν καί δτι ό 
πατήρ της έπεθύμει ν’ άλλάξη τό χαρτονόμισμα 
εις χρυσόν. Έπειδή δμως τά μικρά παντοπω
λεία πλησίον τής οικίας των δέν έχουσι συνήθως 

αρκετόν χρυσόν δπω; άλλάξωσι τό χαρτονόμισμα, 
ή Κλάρα τό έφερεν εις τό γραφεΐον.

— Τό χαρτονόμισμα δέν είναι βεβαίω; ζίο- 
δηλον; είπον.

Ε'ίκ. β'. Βόρειον σέλας άκτινοειδές.

— "Οχι, βέβαια, άπεζρίθη ή κόρη, άλλ’ εί
ναι έν τών κλαπέντων άπό τοΰ χρηματοκιβωτίου.

— Πόθεν τό έλαβεν ό πατήρ σου; ήρώτησεν 
ή Έππη.

— Ακριβώς δέν τό γνωρίζω, άλλά νομίζω

δτι τό ελαβεν άπό τινα άνθρωπον όνόματι Πάδ- 
λεύ, δστις συχνά τόν επισκέπτεται.

Ή Κλάρα ήτο πολύ τεταραγμένη καί τήν 
έλυπούμην.

— Δέν πρέπει νά στενοχωρήσαι πολύ διά 
τοΰτο, είπεν ή άγαθή "Εππη· τά πάντα θά

'Η Κλάρα τήν προσέβλεψε μετ’ εύγνωμο- 
σύνης. '0 κ. 'Ρέδγαιτ καί ό Στάμφορδ είσήλ- 
θον εις τό γραφεΐον, καί ό πρώτος είπε προς 
τήν Κλάραν.

— Ό κ. Νεβισών θά έπισκεφθή τόν πατέρα 
σου· θέλεις νά ύπάγης μετ’ αύτοΰ;

— Καλλίτερον νά ύπάγω, άπεζρίθη ή Κλάρα- 
άλλως ή μήτηρ μου θά τρομάξη· έχει τόσα 
βάσανα τώρα!

Ή "Εππη έψιθύρισέ τι εις τό οΰς τοΰ πα- 
τρό; της.

— “Υπαγε μετ’ αύτών, Μύρα, μοί είπεν ο 
κ. 'Ρέδγαιτ.

"Οτε κατόπιν διηγήθην τούτο είς τόν Οΰγον, 
οΰτος μοί είπεν

— 'Υποθέτω δτι δέν ήτο άνάγζη νά σοί το 
είπωσι δίς.

— Καί διατί όχι; ήρώτησα. Ίο έκαμα άπό 
απλήν εύγένειαν πρός τήν Κλάραν.

Ό Οΰγος νομίζει δτι μέ κατατρώγει ή περι
έργεια, μέ Ονομάζει κόρην τή; Εΰας. 0 Οΰγος 
άγαπα τάς επωνυμία;.

Δ'.

Δέν ώμίλήσαμεν πολύ μεταοαίνοντες εί; τήν 
οικίαν τής Κλάρας- ή Κυρία Πρέκτερ μας 
ήνοιξε τήν θύραν, καί ό Στάμφορδ τή εξήγησε 
τήν αιτίαν τής μεταβάσεώς μας. 'Η μήτηρ τής 
Κλάρας είπεν δτι τό χαρτονόμισμα τών πέντε 
λιρών έδόθη είς τόν σύζυγόν τη; παρά τού 
Πάδλεϋ, δστις εύρίσκετο καί εί; τό άνω πάτωμα 
τής οικία;.

Είκ. ά. Βόρειον σέλας πλήρες.

— Τις είναι; ήρώτησε φωνή άνωθεν. Ακού
εις; Τίς είναι;

— θ’ άναβώ νά τώ είπω δτι είσθε εδώ, 
είπεν ή κυρία Πρέκτερ άνερχομένη έν βία τήν 
κλίμακα.

— Είναι ή φωνή τού πατρός μου, είπεν ή 
Κλάρα τρέμουσα.

Μετ’ όλίγον ήκούσαμεν πάλιν τήν φωνήν 
άνωθεν, λέγουσαν

— Κακούργε! Αχρείε! Προσπαθείς νά μέ 
καταστρέψης! Θέλεις νά μέ πληρώσης μέ χρή-

Είκ. γ". Βόρειον σέλας παραδόξου σχήματος, 

ματα κλαπέντα! "Αθλιε!
Τό μυστικόν ήρξατο έξηγούμενον. 'Η Κλάρα 

έκλαιε καί έστέναζε·
Δέν είναι φοβερόν τοΰτο; Δέν έφανταζόμην 

καν δτι ό πατήρ μου είχε σχέσιν τινά πρός τόν

κακόβουλον άνδρα. Βεβαίω; ό Πάδλεϋ είναι ό 
γράψας αύτά καί ό πατήρ μου τω έδωκε τάς 
πληροφορίας.

Είτα ήκούσαμεν βαρέα βήματα έπί τής κλί- 
μακος καί ό Στάμφορδ ήγέρθη. Εισήλθεν άν
θρωπος μέτριου αναστήματος, ρακένδυτος, μέ 
πρόσωπον έρυθρόν καί βλοσυρούς οφθαλμούς.
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— Σύ είσαι ό γράψας τά ύβριστικά άρθρα 
είς τάς εφημερίδας; ήρώτησεν ό Στάμφορο τον 
άνθρωπον μέ φωνήν απειλητικήν.

— Ποιος είσαι καί μ’ έρωτας; άπήντησεν 
ό άνθρωπος, οιευθυνόμενος πρός τήν θύραν.

— Στάσοο, τω είπεν ό Στάμφορδ. Πρέπει 
νά μάς δώσης έξηγήσεις διά τό χαρτονόμισμα 
τών πέντε λιρών, τό όποιον έδωκες είς τόν 
Πρέκτερ- άλλως σέ παραδίδω είς τήν άστυνο- 
μίαν.

'Ο Πάδλεύ ώχρίασεν, άλλά έπί πολύ δέν 
ήθελε νά οώση τάς άπαιτουμένας πληροφορίας.

Ήκούομεν άνωθεν τήν Κυρίαν Πρέκτερ προσ
παθούσαν νά κατευνάση τόν σύζυγόν της καί 
τούτον φωνάζοντα·

— Ά! τόν άθλιον κακοΰργον! Έγώ τφ 
διηγήθην δλα καί εκείνος μ’ έπλήρωσε μέ χρή
ματα κλοπιμαία.

— ’Ακούεις; είπεν ό Στάμφορδ πρός τόν 
Πάδλεύ'· τό θϋμά σου αύτό σέ καταδικάζει.

— Έάν τά χρήματα έκλάπησαν, έγώ δέν 
τά έκλεψα, είπεν ό Πάδλεύ- δέν είμαι τόσον 
άνόητος. Τά έκέρδισα άπό τόν Τόππερ τής 
Μαγκεστρίας.

'0 Στάμφορδ τόν ήνάγκασε νά δώση τοΰτο 
έγγράφως καί έπειτα τω είπε ν’ άπέλθη.

— Ή μπορώ νά σ’ ευρώ δταν θέλω, είπεν ό 
Στάμφορδ. 'Η άστυνομία θά σέ έπιτηρή. θά 
διέλθω πάλιν τά φύλλα τών έφημερίδων, καί 
άν άναγνώσω καί άλλας ύβρεις εις αύτάς, άλλοί- 
μονόν σοι!

Ό Πάδλεύ έξήλθεν, άλλ’ άν τω ήτο δυνατόν 
νά μάς δηλητηριάση μέ τό βλέμμα του, πιστεύω 
δτι εύχαρίστως θά τό έπραττεν.

Έ δυστυχής Κλάρα ήτο είς άκρον τετα- 
ραγμένη.

— Φοβερόν! άνέκραξεν- ό άνήρ, είς τόν 
όποιον δφείλομεν τόν έπιούσιον ημών άρτον νά 
ύβρίζηται διά τοΰ ίδιου πατρός μου!

‘Η Κυρία Πρέκτερ κατήλθεν- ή ζωή τής 
ταλαίπωρου ταύτης γυναικός είναι άληθές μαρ
τύριαν, καί δτε είπον τούτο είς τόν Ούγον, ού
τος μοί άπήντησεν-

— 'Υπάρχουν άνθρωποι έν τω κόσμω, οι- 
τινες έχουσιν δλα τά βάσανα τών μαρτύρων 
χωρίς νά έχωσιν ούδεμίαν δόξαν αύτών. Ό 
στέφανος τού μάρτυρος δέν φέρεται έν τφ κόσμφ 
τούτφ.

'Η Κυρία Πρέκτερ είπεν δτι ό σύζυγός της 
κατεκλίθη νά κοιμηθή, διότι συνήθως μετά πά
σαν βιαίαν έξαψιν περιέπιπτεν είς ύπνον έπί 
πολλάς ώρας. "Ηξευρεν δτι έγράφησαν άρθρα 
έν ταΐς έφημερίσιν άλλά δέν έγνώριζεν δτι 
είχον γραφή παρά τοΰ άνθρώπου, δστις έπεσκέ- 
πτετο συχνά τόν σύζυγόν της.

— Ήκούσετε τί έλέχθη ; ήρώτησε.
— Κάθε λέξιν, άπήντησεν ό Στάμφορδ. 

’Αλλά μή ταράττεσθε διά τοΰτο. Το παιγνίδι 
τοΰ Πάδλεύ έμποδίσθη πλέον, υποθέτω.

Μετά τινας λέξεις άκόμη άφήσαμεν τήν 
Κλάραν έν τή οικία της καί ό Στάμφορδ καί 
έγώ έπανήλθομεν όμοΰ πρός τό γραφεΐον.

— Καί τί θά γείνη τώρα; ήρώτησα καθ’ όδόν.
— Τί νά σοι είπω; μοί άπεκρίθη. Δυσκο- 

λώτατον είναι ν’ άνεύρη τις τήν άλήθειαν τών 
πραγμάτων. ΙΙρίν ή συμβή ή νέα περιπλοκή 
ένόμιζον δτι εύρον τήν όδόν διά μέσου τοΰ σκό
τους. Τά χαρτονομίσματα έτέθησαν ήδη είς 
κυκλοφορίαν καί πρέπει ν’ άνεύρωμεν τις έθεσεν 
αύτά είς κυκλοφορίαν.

Ένόησα δτι ό Στάμφορδ μοί άπέκρυπτεν 
εισέτι τι.

— Καλλίτερον θά ήτο, τφ είπον, νά μοί 
άπεκάλυπτες τά πάντα.

— Έάν ή ύπόθεσις ήτο έντελώς ίδική μου, 

είπε μειδιών, δέν θά άπέκρυπτον ούδέν ■ άλλ’ έν- 
ταύθα είναι άναμεμιγμένα μυστικά άλλων αν
θρώπων.

— Ποιαν δμως σχέσιν έχει τό οίνοπωλεΐον;
— Καί τοΰτο θά σοί είπω. '0 Βάρτελ, 

δστις κατφκει είς τοΰ άμαξηλάτου Τίφφη, άφη- 
σεν έν τφ οίνοπωλείφ κιβώτιον, τό όποιον ό 
άστυνομικός υπάλληλος Βίλλης μάτην έπροσπά- 
θησε ν’ άνοιξη πρό τίνος. Άλλ’ δτε συνελήφθη 
ό Κόρνης, τό κιβώτιον τοΰτο ήνοίχθη.

— Καί τί περιείχε τό κιβώτιον; ήρώτησα.
— Τοΰτο θά μάθης βραδύτερον, μοί άπήν

τησεν ό Στάμφορδ, δστις διηυθύνθη έν σπουδή 
πρός τήν οικίαν τοΰ άμαξηλάτου Τίφφη, οπού 
καί έγώ τόν συνώδευσα.'

(Έπεται συνέχεια.)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

Οικονομολογικόν Έγχειρίδιον ύπό 
Joseph Garnier. Μετάφρασις Χρ. Άθ. Ζάππα. 
Έν Βουκουρεστίφ 1887. — '0 διδάκτωρ τής 
Νομικής Κύριος Χρ. Ζάππας, υιός τοΰ άειμνή- 
στου Άθαν. Ζάππα, έπεχείρησε λίαν άξιεπαίνως 
τήν μετάφρασιν τής δ', έκδόσεως τοΰ Οικονο
μολογικού Εγχειριδίου τού διάσημου Γάλλου 
οικονομολόγου καί γερουσιαστοΰ Garnier, τό 
όποιον θεωρείται ώς εν τών σπουδαιοτέρων συγ
γραμμάτων τών νεωτέρων χρόνων. Έν τφ προ- 
λόγφ ό κ. Χρ. Ζάππας λέγει δτι ώρμήθη είς 
τήν μετάφρασιν έκ τής ιδέας, δτι τά οικονομικά 
ζητήματα είναι ή βάσις πάσης όρθής καί προ
νοητικής πολιτικής καί δτι τά μάλλον προω- 
δευμένα καί ευνομούμενα κράτη είναι σήμερον 
έκεΐνα, ατινα μετά πλειοτέρας μερίμνης καί 
νοημοσύνης καταγίνονται είς τήν έπίλυσιν τών 
ζητημάτων τούτων. Άρχή άληθεστάτη, ήν 
δφείλουσι νά έχωσιν ύπ’ όψιν πάντες οί πολι
τικοί καί οί τάς τύχας τών έθνών διέποντες.

'Ιατρός. Σύγγραμμα Περιοδικόν ύπό τοΰ 
διδάκτορος Νικολάου Γ. Δοσίου. Έτος Α'. 
Γεΰχος Β'. — Τό δεύτερον τεύχος τού περι
σπούδαστου τούτου Περιοδικού περιέχει διάφορα 
άρθρα πολλοΰ λόγου άξια, έν οίς τά έξής. 'Η 
έθνική γλώσσα. — Ό χρυσός κοινόν κτήμα. — 
Ή 25 Μαρτίου έν τή πόλει Τ . . . τής Θεσσα
λίας. — 'Υγιεινή τών σχολείων. — '0 ζηλό
τυπος σύζυγος, διήγημα. — Ελληνικοί δεισι
δαιμονία'. καί άλλα.

'Ημερολόγιον τής Ανατολής τού έτους 
1887, έκδιδόμενον ύπό Άθ. Παλαιολόγου. Έτος 
Στ'. Έν Κωνσταντινουπόλει. — '0 φιλόπονος 
έκδοτης τοΰ "'Ημερολογίου τής ’Ανατολής” έξέ- 
δωκε καί εφέτος κομψότατων ήμερολόγιον, κε- 
κοσμημένον διά ώραίας φωτοτυπικής είκόνος τοΰ 
άειμνήστου Ζαννή Στεφάνοβικ Σκυλίτση, τή 
μνήμη τοΰ όποιου καί άνατίθεται, καί περιέχον 
πολλάς πλείστου λόγου άξίας διατριβάς, έν αίς 
τά μάλιστα ένδιέφερεν ημάς ή φέρουσα τίτλον 
'Έξαίρετον παρηγκωνισμένον ποίημα”. Ό έκ
δοτης κ. Άθ. Παλαιολόγος προσφέρει διά τοΰ 
'Ημερολογίου του άληθή ύπη.-εσίαν είς τό ήμέ- 
τερον κοινόν.

Ελληνική άμπελογραφία. ^Έκ τής άξι- 
ολόγου σκιαγραφίας τοΰ κ. θ. Δέ Χέλδραϊχ 
περί τοΰ μακαρίτου θ. Γ. Όρφανίδου ώς βο
τανικού άποσπώμεν τά ολίγα ταΰτα περί άμ- 
πελουργίας έν Ελλάδι, τά όποια έφάνησαν ήμΐν 
λίαν ενδιαφέροντα- "Κατά τά τελευταία πρό 
τής άσθενείας του έτη κατέγεινεν ό Όρφανίδης 
δραστηρίως, ώς πάντοτε, είς τήν έλληνικήν Άμ- 
πελογραφίαν. Μετά πολλούς κόπους, ύποσκά- 
ψαντας τήν υγείαν αύτοΰ, συνέλεξεν έξ δλων 
τών μερών τής Ελλάδος τά διάφορα είδη στα- 
φυλών καί τας κατά τόπους όνομασίας αύτών, 
άπερ σπουδάζων κατά τά επιστημονικά κατέ
ταξε καί περιέγραψε λεπτομερώς, έφθασεν είς 
τό καταπληκτικόν άποτέλεσμα νά βεβαίωση δτι 
έν μόνη τή Αττική καλλιεργούνται Ill διά
φοροί σταφυλών καί έν δλη τή Έλλάδι ύπέρ 
τάς 480! Εύχής έργον θά ήτο, δπως τό χειρό
γραφον τής έλληνικής Άμπελογραφίας, τό σχε
δόν έτοιμον πρός τύπωσιν, μή άπολεσθή διά τήν 
έπιστήμην καί διά τόν τόπον, άλλ’ δπως ή οι
κογένεια τοΰ μακαρίτου καθηγητοΰ εύρη τήν 
άπαιτουμένην τών άρμοδίων αρωγήν πρός τα- 
χεΐαν δημοσίευσιν αύτοΰ.”

Σιδηρόδρομοι έν Καυκάσφ. Σιδηρο
δρομική γραμμή, ήτις μεγάλην θά έχη σπου- 
δαιότητα, είναι ή γραμμή, ήτις μετ’ ού πολύ 
θά ένωση τήν Κασπίαν θάλασσαν μετά τής 
Σαμαρκάνδης. 'Η γραμμή είναι ήδη έτοιμη 
μέχρι Μερβης καί προσεχώς άποπερατοΰται μέ
χρι Χαριουί επί τοΰ Άμούρ Δαριά (τοΰ αρχαίου 
Ωξου) ποταμού. Διά τού σιδηροδρόμου τούτου 

ανοίγονται αί συγκοινωνίαι πρός τά σύνορα τής 
Περσίας άφ ενός καί τοΰ Αφγανιστάν άφ’ έτέ- 
ρου. Συντάκτης τοΰ σχεδίου τούτου είναι ό 
στρατηγός Σκοβελέφ, ό γνωστός ήδη γενόμενο; 
διά τάς έν τή κεντρώα Άσία μελέτας αύτοΰ. 
Αί άμαξοστοιχίαι θά περιέχωσιν δλας τάς αναγ
καίας άναπαύσεις, κοιτώνας, εστιατόρια, βιβλιο
θήκην καί νοσοκομεΐον. Ή χώρα, έρημος τανύν 
έλλείψει συγκοινωνίας, είναι εύφορωτάτη , καί 
άφ’ ού κατασκευασθή ό σιδηρόδρομος θέλει καλ- 
λιεργηθή έπιμελώς. 'Η δλη έκτασις τής γραμ
μής μέχρι τών συνόρων τοΰ Αφγανιστάν είναι 
χιλίων μιλιών. Πόσον θέλει ώφεληθή τό έμ- 
πόριον τής κεντρώας Ασίας έκ τής ίδρύσεως 
τής σιδηροδρομικής [γραμμής, είναι οφθαλμο
φανές.

Στατιστική σιδηροδρόμων. Αί έν Έλ
λάδι έν χρήσει σιδηροδρομικοί γραμμαι έχουσιν 
έκτασιν 514 χιλιομέτρων, άνήκουσι δέ είς τάς 
έπομένας Εταιρίας- Αθηνών-Πειραιώς (μετά 
κεφαλαίου 5,000,000 δραχμών), Πειραιώς-Άθη- 
νών-Πελοπόννησου (κεφάλ. 25,000,000 δρ.), 
Αττικής (κεφ. 5,800,000 δρ.), Γΐύργου-Κατα- 
κώλου (κεφ. 1,400,000 δρ.) καί Θεσσαλίας (κεφ. 
23,000,000 δραχμών).

Ελαιον εκ ξυλου. Έν Σουηδία συνε- 
στήθη νέα καί πρωτοφανής βιομηχανία, ή έξα- 
γωγή έλαίου έκ τοΰ ξύλου. Τοΰ έλαίου τούτου 
γίνεται χρήσις διά τάς κοινάς λυχνίας έν ταΐς 
οίκίαις ή τοΐς έργοστασίοις. Τά ξύλα τά χρη- 
ριμεύοντα πρός τοΰτο είναι οί μετά τήν έκ- 
κοπήν τών δασών άπομένοντες κορμοί, ιδίως δέ 
πολύν έλαιον παράγουσιν τό πεΰκον καί ή έλάτη. 
Καλώς καίει τό έλαιον τοΰτο άναμεμιγμένον 

μετά βενζίνης, διότι άλλως ένεκα τοΰ περιεχο
μένου άνθρακος άναδίδει οχληρόν καπνόν.

'Η δη μοσί α βιβλιοθήκη τοΰ Στρασ
βούργου. 'Οποία λαμπρά αποτελέσματα πα
ράγει ή καλώς έννοουμένη δραστηριότης, περί 
τούτου μαρτυρεί ή τεραστία άνάπτυξις, ήν έλαβεν 
επ’ εσχάτων ή έν Στρασβούργο» δημοσία Βιβλιο
θήκη ήτις κατεστράφη έντελώς κατά τόν γαλλο- 
πρωσσικόν πόλεμον τοΰ έτους 1870. Μετά τήν 
λήξιν τοΰ πολέμου συνεστήθη έπιτροπή, ήτις 
μετά πολλοΰ ζήλου άνέλαβε τήν άνάκτησιν τοΰ 
διασκορπισθέντο; θησαυρού. Έξ δλων τών χω
ρών ήρξαντο συρρέουσαι δωρεαί βιβλίων καί εντός, 
δλίγων έτών ή Βιβλιοθήκη έπλουτίσθη είς τρόπον 
άπίστευτον. Έν έτει 1880 ή Βιβλιοθήκη έκτή
σατο 22 χιλιάδας τόμων, έξ ών αί 12 χιλ. ήσαν 
δωρεαί. Έν διαστήματι 15 έτών ό άριθμός τών 
τόμων άνήλθεν είς (>00 χιλιάδας. Μεγάλη δε 
είναι καί ή χρήσις τών βιβλίων τούτων, ήτις εν 
έτει 1886 άνήλθεν είς 80 χιλ. τόμων. 'Ό,τι 
δμως έλλείπει εισέτι, είναι κατάλληλον οικο
δόμημα, πρός έξασφάλισιν τών κειμηλίων τού
των, καί είς τό ούσιώδες τοΰτο ζήτημα κατα
γίνεται νΰν ή συστάσα έπιτροπή.

Τά φαρμακεία έν Παρισιοις. Ή γαλ
λική πρωτεύουσα εχει 823 φαρμακεία, οηλ. εν 
φαρμακεΐον έπί 3020 κατοίκων. Τό πλήθος 
τοΰτο τών φαρμακείων προέρχεται έκ τοΰ δτι 
τό έπάγγελμα τοΰ φαρμακοποιού είναι έν Γαλ
λία έντελώς έλεύθερον, ώς τό τοΰ ίατροΰ. Εν
νοείται δμως δτι ό φαρμακοποιός ύποβάλλεται 
είς έξετάσεις καί ύπόκειται είς τήν έπιτήρησιν 
τών αργών. Μέ δλον τόν άριθμόν τούτον δλα 
τά φαρμακεία έχουσι πολλάς έργασίας καί σπα- 
νιώτατα συμβαίνει νά χρεωκοπήση φαρμακο
ποιός. Τά άρχαιότερα φαρμακεία χαίρουσι καί 
φήμην καλλιτέραν καί όσάκις πρόκειται τις 
ν’ άγοράση φαρμακεΐον, ζητεί κατά προτίμησιν 
εν τών άρχαιοτέρων. Αί τιμαί είναι άρκουντως 
ύψηλαί. Σπανίως πωλείται καλόν φαρμακεΐον 
όλιγώτερον τών 50 χιλ. φράγκων προ μικρού 
έπωλήθησαν φαρμακεία άντί 100 καί 150 χιλ. 
φράγκων. Έν Βερολίνω ή θέσις τοΰ κλάδου 
τούτου είναι δλως διάφορος. Έν Βερολίνφ έπί 
πληθυσμού 1 έκατομμυρίου καί 400 χιλ. ψυχών 
ύπάρχουσι μόνον 90 φαρμακεία, δηλ. έν φαρ
μακεΐον έπί 15 χιλ. κατοίκων. Φανερόν είναι 
δτι οί φαρμακοποιοί τού Βερολίνου μεγαλως 
ώφελοΰνται έκ τού περιωρισμένου άριθμού τών 
φαρμακείων.

Τό μνημεΐον τοΰ δου κός Ά λβ ανυ. Έν 
Κάνναις τή; Γαλλίας ένεκαινίσθη τό παρελθόν 
Σάββατον ό εί; μνήμην τού δουκος Άλβανυ, 
υίοΰ τή; βασιλίσσης Βικτωρία;, άνεγερθείς ναός 
τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. Είς τήν τελετήν, ήν έτέ- 
λεσεν ό έπίσκοπος τού Γιβράλταρ, παρευρέθησαν 
ό πρίγκηψ τής Ούαλλίας μετά τοΰ υίοΰ αύτοΰ, 
τοΰ πρίγκηπος Γεωργίου, έλθόντο; εκ Μελίτης, 
ή δούκισσα τού Ν'ασσώ, ό νομάρχη;, ό δήμαρ
χος καί χίλιοι περίπου προσκεκλημένοι. '0 
κομψός ναός έκτίσθη όλίγα βήματα μακράν τή; 
οικίας, έν ή άπεβίωσεν ό δούξ Άλβανυ.

’Άν είς τ’ όνομά μου γράμμα 
Μεταβάλης, έν τω άμα, 
Μ’ έχεις κάτοικον δρυμών 
Κι’ είς τά δρη τής Συρίας 
Καί τής Μεσοποταμία; 
Είμαι πάλιν ήγεμών.

Επιρροή άλεξιβροχίου έπί τής πυξί- 
δος. Κατά τόν τελευταΐον διάπλουν τού ατμό
πλοιου "Πριγκήπισσα Βεατρίκη” έν μια τών 
λιμνών τής Σκωτίας, ό πηδαλιούχος παρετήρησεν 
δτι ή πυξίς τού πλοίου παρέκκλινεν άνευ αίτιας. 
’Ανέφερε τό συμβάν είς τόν κυβερνήτην, δστις, 
περιεργεία φερόμενος, έποιήσατο έρεύνας καί 
εύρεν δτι ή παρέκκλισις τής πυξίδος προήρχετο 
έξ άλεξιβροχίου έπιβάτου τινός, τό όποιον είχε

Αίνιγμα 518.

Μικρόν είμί καί χρήσιμον 
Είς πόλεις ολοκλήρους, 
Είς ζηλοτύπους μάλιστα 
Καί είς τούς φιλαργύρους.

Είμαι πολύ πιστότερον 
Άκόμη καί τού σκύλου.
Ενίοτε πλήν δργανον 
Χειρος ληστοΰ βεβήλου.

Μ’ έχεις ανάγκην πάντοτε 
Είς πράξιν μυστικήν
ΚΓ άνευ έμού δέν δύνασαι 
Μά μάθης μουσικήν.

Αίνιγμα 519.
’Ολίγον δρόμον, φίλε μου, 

έν γένει διατρέχω,
Καί δμως αδιάλειπτα 

σπεύδω περιπατών.
Βαρέα μάλλον καί μικρά 

τά βήματά μου έχω,
Είναι πλήν ή ταχύτης μου 

ώς είν’ ή τών έτών.

Έντός τού οίκου πάντοτε 
κλεισμένος ταξειδεύω.

Άν θέλω δέ ν’ άναπαθώ, 
μ’ έχεις πρό σοΰ νεκρόν- 

Οί εύρεταί πλήν άνθρωποι, 
τοΰτο ρητώς πιστεύω, 

"Οπως μέ άναστήσωσιν 
έχουσι μυστικόν.

Πρός τον καιρόν εκάστοτε 
άρρήκτως συμμορφούμαι.

Ακολουθώ πιστότατα 
τής ώρας τήν ροήν

μεταλλικήν αιχμήν. Τό πράγμα χρήζει ιδιαι
τέρας μελέτης καί προσοχή; καί οι πλοίαρχοι 
καλόν είναι νά «ροντίζωσιν δπως οι έπιβαται 
μή φέρωσι μεθ’ έαυτών αντικείμενα δυνάμενα 
νά παρεμβάλλωσι προσκόμματα εις τήν τακτικήν 
τοΰ πλοίου πορείαν.

Έν τή ώραία μου είρκτή 
άείποτε κινούμαι, 

Πλήν βία άπερίσκεπτος 
μοΰ κόπτει τήν ζωήν.

ΙΙρόίλημα 520.

QPA1 ΣΧΟΛΗΣ.

ρητόν τι τοΰ Εύριπίδου.

αν νΛ ςυμ δέν σιν τό

έ ·» ου τοΰ φοί μοι σου

λί ά σου έ σο φή

Τιυ ήσ και γαν ζαι

κ τών άνω 24 συλλαβών νά □χηιιατιαΟ'ξΑίνιγμα 517.
Ήμην βασιλεύς τό πάλαι, 
"Ον έστόλιζον μεγάλοι 
Καί γενναίοι άρεταί.

Τή οικεία μου θελήσει
Καί έν πλήρει συναισθήσει 
Άπεφάσισα ποτέ,

Τήν ζωήν νά θυσιάσω
Καί τό στέμμα μου νά χάσω 
'Υπέρ μόνου τοΰ λαού.

ΤΗτο εύγενής θυσία,
"Ην έζήτει ή Πυθία
Έκ τού βάθους τοΰ ναοΰ. —

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 514. Αινίγματος 515.
θάλασσα — άλας. Π άρ ις — χάρις — ρίς.

Αινίγματος 516. 
"Ομηρος. Ό — μηρός.

ΈλίΚΓαΐ-. Τά 504, 506, 507, 511 καί 512 ή δεσποι
νίς Ιφιγένεια Α. Πασσαλίδου έν Άλεζανδρείφ· τό 
511 καί 512 ό κ. I. Λ. έν Καίρψ · τό 515 ή δεσποινίς 
‘Ελένη Δ. Κλήμη καί ό κ. Λεωνίδας Δ. Κλήμης 
έν Γαλαζίω. καί ό κ. Μ. Ν. έν Βουκουρέστι».

Κ’ I. Α. II. είς Ά/.εξάνύζΙιαν. *0 ύπαινιττόμενος 
λαός γράφεται διά τοΰ ιώτα. Ήδύνατο ίσως νά γείνη 
μικρά τις μεταβολή είς τόν ενικόν άριθμόν, δτε Π ά
ρε ια είναι αρχαία Νύμφη, μήτηρ τοΰ Εύρυμέδοντος. 
— κ. II. Κ. είς ΙΙετρούπολίΓ. ‘Επιστολή υμών έλήφθη. 
Εύχαριστοΰμεν. ΙΙοίημα έδημοσιεύθη ήδη. — κ. A. II. 
είς Aoi’iITror. Τεύχη παλαιά τοϋ “-Εσπέρου” δέν γί
νονται δεκτά παρά τής ΔιευΟΰνσεως ώς έφθαρμένα καί 
άχρηστα. ‘Επομένως δέν δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς 
αντάλλαγμα άντί νέων τευχών ‘0 άριθμός 25, έξαν- 
τληθείς έντελώς, δέν είναι δυνατόν ν’ άποσταλή. — 
κ. Λ. Κ. είς Κωταταντίίοΰπολιν. Καταγινόμεθα νά 
ευρωμεν τρόπον, δπως εύχαριστήσωμεν καί ώς πρδς 
τούτο τούς κ. κ. συνδρομητάς, διότι πολλαχόθεν ήδη 
έχομεν τοιούτου είδους αιτήσεις. "Ισως έν τινι τών 
προσεχών τευχών θέλομεν δημοσιεύσει έκτενή καί 
σαφή περί τούτου γνωστυποίησιν. Ανάγκη νά λάβωμεν 
προηγουμένως τάς άπαιτουμένας πληροφορίας. — 
κ. Κ. Ν. Μ. είς AOijras· Έλάβομεν τόν άποσταλέντα 
ήμΐν άριθμόν 92 (τής 5 Φεβρουάριου 1887) τής παρ’ ϋ- 
μϊν έκδιοομένης “Έπιθεωρήσεως”, καί είδομεν τάς 
λίαν φιλόφρονας κρίσεις, άς έπιφέρει ή έν λόγιρ έφη- 
μερίς περί τοϋ ‘-‘Εσπέρου”. Ώς ένδιαφερόμενοι αμέ
σως είς τό ζήτημα άποδίδομεν ταύτας είς τήν συμ
πάθειαν τών ύμετέρων συμπολιτών πρός τόν ““Εσπε
ρον’’. ’Από καρδίας εύχαριστοΰμεν υμάς. — κ. I. Κ. 
είς Άλεςάινίρειαΐ’ (‘Ρουμανίας). Τό κιβώτιον περιέχον 
τούς δεδιμένους τόμους τοϋ “‘Εσπέρου” είναι έτοιμον, 
άποσταλήσεται δέ άμα σημεεώσητε ήμΐν τήν διεϋ- 
θυνσιν.

ΓΝ2ΣΤ0Π0ΙΗΣ1Σ.
Έν τώ έξωφύλλω τοΰ παρελθόντος τεύχους 

τοΰ "Εσπέρου” έτυπώθη κατά λάθος ό άρ. 139 
άντί τού 138. Έν τω τεύχει βμως καί ό 
άριθμός καί ή ημερομηνία έχουσι καλώς. Τόν 
άο. 139 φέρει τό παρόν τεΰχος.

Σ. τ. Δ.
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Παραζαλοΰνται οί έπιστέλλουτες προς τον Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα ζαθαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν 

έπιστρέφονται.

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΖΪΓΑΒΗΝΟΥ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΕΙΣ ΤΑΣ

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

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

ΓΠΟ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΑ
' Αρχιεπισκόπου πριρην ΤΙατρωυ, Διδασκάλου τη! A. Τ. τοΰ ίπιοόξου Διαδόχου τοΰ 'Ελληνικού 

θρόνον ΚΩΧΣΤΑΝΤΙΧΟΤ καί έτιτίοου Καθηγητον τη! θεολογία! ίν τίρ Άθήνησι 
ϊϊανεπιστημίιρ

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ
Περιέχωι- τήν ερμηνείαν τής προς 'Ρωμαίους επιστολής, των δύο πρδς Κορινθίονς 

καί τής προς Ραλάτας.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΥΠΟΙΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΕΡΡΗ

1887

BROCKHAUS’ 
CONVERSATIONS-LEXIKON.

-»*«—

Εζδοσις ΙΓ'. έπηυςημένη ζαί διά 400 εικόνων ζαί γεωγρα
φικών χαρτών ζεκοσμημένη.

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

Έκαστος τόμος τιμαται-

Άδετο? μίν μάρκων 7.50.
Διδιμιτος δια λιτοϋ μ. 9.
Ημιδίρμάτιιος μ. 9.50.

Έ,τΐ ίξαιοίτιχον χάρτου καί πλοι.-σίως δΐδΐμινοξ μ. 15.

JOSEPH GARNIER.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ

(ΈχΛ <Γ.)

Μ ετάφρααις

ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘ. ΖΑΠΠΑ.

Α

ΕΝ ΒΟΥΚΟΥΒΕΣΤΙΩι

1887.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ

τής

ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

φιλολογικόν και έπιστημονικόν τοΰ 
έτους 1887,

έκδιδόμενον ύπό

ΑΘ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ.

"Ετορ Στ.

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ

1887.

ΣΥΛΛΟΓΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ 

έκφωνηθέντων ύπό Ιεραρχών ζαί ιερο
κηρύκων τής ορθοδόξου άνατολιζή;’Εκ

κλησίας από τοΰ ΑΩΞΑ'.— ΑΩΙΙΪτ'.
Έκδίδονται

ύπό
Β. Δ. ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΟΣ.

Τόμ. Α’. - Δ’.

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ
1886.

Σημ. Ή Συλλογή διαιρείται είς τίσ- 
σαρα τεύχη ή τόμους έκ φύλλων τυπο
γραφικών 13. Τό τελευταίου τεύχος πε
ριέχει ζαί χρησιμώτατον λεπτομερή Πί
νακα τών περιεχομένων Λόγων, τηρη
μένων κατ’ είδος πρό: ευκολίαν τής 
εύρέσεω; τών ζητουμίνων. Έκαστοι 
τεύχος τιμαται αργυρών γροσίων δέζα, 
καταβλητέων άμα τή παραλαβή.

Έν τώ γραφείω τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ 
έν Λειψία; (Elster-StrasseNo. 41) 
ευρηντα» τά έξής βιβλία-

Εσ,-τιροι- τόμοι A'. Β'. Γ'. Δ'. Ε'. 
χρυσόδετοι. "Εκαστος τόμος τι- 
μάται φράγκων 50.

Longfellow. Τό άσμα τοΰ Χιαβάθα, 
έμμετρος μετάφρασες. Χρυσό- 
δετον μέ εικόνα: φρ. 6.

Άρ'ής Σμίθ. Βλέμματα έπί τής 
'Ελλάδος, μετάφρ. Ί. Π. Δεδεμ. 
μέ εικόν. φρ. 7.

Μιχαήλ Ιίαλαιολόγος. Διήγημα έκ 
τής Βυζαντινής 'Ιστορίας, ύπό 
Ί. Π. Δεδεμ. φρ. 2'/ι.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ» ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡ1ΚΟΤ ΔΟΤΑ.

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

Σουέζ), είς Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαΐδ, Αοεν, Βομβάης, 
Κολόμβου, Πέναγγ καί Σιγγαπώρης τή α'. έκάστου μηνός είς τάς 
4 μ·· μ-

Είς Καλκούτταν διά Πόρτο-Σαίδ, Σουέζ, Αδεν καί Κολόμβου τή, 15 Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγούστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 'Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.

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

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία προς το Πόρτο-Σαΐδ καί τήν Συρίαν).

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

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην εις τάς 4 μ. μ. είς Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, έναλλάξ διά Φιουμίοι-, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά 
Άγκώνος κτλ.

ΓΡΑΜΜΗ ΒΡΕΝΤΗΣΊ0Υ-ΠΕ1ΡΑΙΩΣ. 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, Κατάχωλον, Καλάμας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Τό Σάββατον τή 2 μ. μ. εί; Κωνσταντινούπολην μέ προσέγγισιν είς Κέρκυραν 
καί Πειραιά- είτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
χαί διά Κωνσταντινουπόλεως εί; τού; λιμένα; τού Εύςείνου Πόντου (τή; μαύρης θα
λάσσης) καί τοΰ Δουνάβεως.
ΕΙΣ ΤΥΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπό τής 4 Ίανουαρίου 

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

Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης έβδο-

|10

Διευθυντής καί έκδότης- Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑ». ELSTER-STR. 4ι.

Τνποις- Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑ».


