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ιΙΙ έχχλησία τοΰ ‘Αγίου Νικολάου έν Μιβτρά. — Ήχρωτηριασμένον Άγαλμα 

γυναιχύχ νπύ A. Κοντολέοντος. — Σπυρίδων Μανάρι/g ύπό Ν. Λοβίου. — ‘Ο (ifOog 
τοΰ ΌιΙ'υ,σσέωβ Χαί τών Σειρήνων. — Άλεί. ΙΙοΰοκιυ. ‘II llama τήζ Ilixag. Μι-τάι/ρ. 
I. Λ. (Συνέχεια.) — 01 σεισμοί έν ‘Ιταλία χαί Γαλλία. — ‘II γαλλιχή Έπανά- 
OvaOig. — ‘Ο Κάμιλλοϊ Desmoulins έν τρ> όί'χιο του. — Τό άσμα τοΰ 'Ιουνίου. Διή-

Ε
. (Συνέχεια.) — Έφημερίβ ύ'·ά rovg χαταόίχοι-g. — Διάφορα. — Αινίγματα χαί 
ig. — Παράρτημα ‘Εσπερον 25.

ΕΙΚΟΝΕΣ.
‘Η έχχλησία τοΰ ‘Αγίου Νικολάου έν ΜιΟτρα. — Σπυρίδων ΜανάρήΒ. — ‘Ο 

μΰΟομ τοΰ Όι)'υββέω.ς χαί τών Σειρήνων (5 εΐχ.).' — Σχηναΐ έχ τής γαλλικής Έ»α- 
ναβτάβεοις. — Οί σεισμοί έν Ιταλία χαί Γαλλία (4 είχ.). — ‘Ο Κάμιλλος Desmoulins 
εν τώ οΐκω του. — Τύ άσμα τον Ιουνίου.
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΝ ΜΙΣΤΡΑι.

(Μετά είκόνος, ορα σελ. 305.)

ΧΝΗ -ών Βυζαντινών 
χρόνων πολλαχοΰ τής 
Ελλάδος σώζονται, ι
δίως δέ εν Πελοπον- 
νήσφ, ήν έπί πολλά έτη 
έξουσίαζον οί Βυζαντινοί 
αύτοκράτορες. Οί ηγε
μόνες έκεΐνοι κατ’ έξο- 
χήν έφρόντιζον περί άν- 
εγέρσεως εκκλησιών, 
ών πολλα'ι διεσώθησαν 
μέχρι σήμερον. Μία 
τών εκκλησιών τούτων 

ύπδ τοΰ αύτοκράτορος ’Αλεξίου τού 
είναι καί ή εκκλησία του 'Αγίου Νι- 

τής Λακωνίας, έκκλησία δια-

κτισθεΐσα 
Κυμνηνοΰ 
κολάου έν Μιστρα τί 
τηρήσεως αρκούντως καλής, ώς Υποδεικνύει καί 
ή είκών, ήν παραθέτομεν. '0 ρυθμός τής οικο
δομής ταύτης δέν είναι καθαρώ; βυζαντινός, 
άλλ’ ανήκει εις τήν αρχιτεκτονικήν τών χρόνων, 
τών άποτελούντων τήν μετάβασιν μεταξύ του 
ρωμαϊκού καί του βυζαντινού ρυθμού. Έν τώ 
ναφ τούτφ σώζονται καί ίχνη τοιχογραφιών, 
αΐτινες εύχής έργον θά ήτο νά διετηρώντο έπι- 
μελώς, καθότι χαρακτηρίζουσι μίαν τών σκοτει
νότερων συνάμα δέ καί περιεργοτέρων έποχών 
τής πατρίου ήμών καί τοσούτον ένδοξου ιστο
ρίας.

Λαμβάνοντες Αφορμήν έκ τής παρατεθειμένης 
είκόνος θέλομεν ενταύθα αναφέρει δλίγα τινά 
άφορώντα είς τήν ιστορίαν τής πόλεως Μιστρα, 
ήτις κατά τδν μεσαιώνα ιδίως τοσάκις Ανα
φέρεται. Οί πρώτοι χρόνοι τού Μιστρα καλύ
πτονται, ώς πολλών άλλων πόλεων, ύπδ σκό
τους, άλλ’ είναι αδύνατον, τοιαύτη έπίκαιρος 
Οέσις νά μή έφείλκυσεν ένωρίς τήν προσοχήν 
τών κατοίκων τής Λακωνίας. Ό συνταγμα
τάρχης Λήκ, ό ’Άγγλος έπιστήμων, φ τοσαΰτα 
δφείλει ή τοπογραφία τής Ελλάδος, ύποθέτε 
δτι έν τή θέσει τού Μιστρα έκειτο έν χρόνοις 
παναρχαίοις ή πόλις Μέσση τού 'Ομήρου. ' [ 1 
ύπόθεσις αυτή έχει μεγάλην ύπέρ αύτής πιθα
νότητα. Άλλ’ άπδ τής αρχαίας εκείνης έποχής 
μέχρι τών πρώτων μετά Χριστόν χρόνων ούδέ 
μνεία τής πόλεως ταύτης γίνεται, καί πρώτος 
ό ΙΙαχυμέρης άναφέρει τήν πόλιν Μυσιθραν 
μεταξύ τών τεσσάρων δχυρών πόλεων τής Πε- 
λοποννήσου. '0 Νικηφόρος Γρήγορα; καί άλλοι 
τινές συγγραφείς, άδικαιολογήτως δλως, λέ- 
γουσιν δτι έν τή θέσει έκείνη έκειτο ή άρχαία 
Σπάρτη. Τήν γνώμην ταύτην παρεδέχθη καί ό 
Κορονέλλης έν τώ συγγράμματι αύτοΰ "Κοσμο
γραφία τής ένετικής δημοκρατίας”, ένθα περι
γράφει τδν Μωρέαν (τήν Πελοπόννησον) γεω- 
γραφικώς καί ίστορικώς.

Τδ πιθανώτερον είναι δτι δ Μιστρας ήτο 
απλώς δχυρός σταθμός καθ’ ήν έποχήν δ Βιλ- 
λαρδουϊνος κατέκτησε τήν Λακωνίαν. Οί ιππό- 
ται Σταυροφόροι καί αί στρατιωτικαί άνάγκαι 
τών χρόνων έκείνων άπήτουν θέσεις όχυράς- ώς 
έκ τούτου δέ καί ό Μιστρας έλαβε βαθμηδόν 
μεγάλην σημασίαν καί έγένετο πόλις, ήτις μετά 
τών δύο αύτής προαστείων περιείχε πλέον τών 
25 χιλιάδων κατοίκων. Τήν σημασίαν της ταύ
την διετήρησε καί έπί Βενετών καί βραδύτερον 
έπί Τουρκοκρατίας.

’Ολίγον μετά ταΰτα, άφ’ ού δ Βιλλαρδουϊνος 
ήναγκάσθη νά παραχωρήση τδν Μιστράν είς τούς 

αύτοκράτορας τοΰ Βυζαντίου, ό αύτοκράτωρ 
Θεόδωρος, έχων ανάγκην χρημάτων δπως άντι- 
παραταχθή κατά τοΰ Βαγιαζήτ, έπώλησε τήν 
πόλιν έν έτει 1403 πρός τδν Φιλίβερτον (le 
Naillac, μέγαν μάγιστρον τής 'Ρόδου, δστις άπέ- 
στειλεν έκεΐ δύο Φράγκους ίππότας ώς τοπο- 
τηρητάς. Άλλ’ οί Έλληνες έπανεστάτησαν 
κατ’ αύτών καί ήπείλησαν νά τούς κρεμάσωσιν, 
άν ό αύτοκράτωρ δέν ακυρώση τήν άγοροπω- 
λησίαν. '0 αύτοκράτωρ άπέδωκε τό καταβληθέν 
τίμημα καί έκληροδότησε τόν Μιστράν είς τόν 
ανεψιόν του, δστις έλαβε τδν τίτλον τοϋ δουκδς 
τής Σπάρτης. Τδ κτήμα τοΰτο καί ό τίτλος 
άνήκον είς τδν έκάστοτε διάδοχον τού βυζατινοΰ 
θρόνου, δστις καί διέμενεν έν Μιστρα μέχρι τής 
είς τδν θρόνον άναρρήσεώς του. '0 τελευταίος 
τών διαδόχων τούτων ύπήρξεν δ Δημήτριος, δν 
ό Μωάμεθ Β'. έξέδίωξεν έν έτει 1460.

Τώ 1470 ό στρατηγός τών Βενετών, Βενε- 
δέττος Κολλεόνης, έκυρίευσε τήν πόλιν, ήτις 
μετ’ ού πολύ περιήλθε πάλιν είς χεΐρας τών 
Τούρκων, καί πάλιν ήλώθη τώ 1654 ύπδ τοΰ 
Μοτσενίγου, καί τέλος έν έτει 1780 κατελήφθη 
παλιν ύπδ τοΰ μεγάλου βεζύρου Άλή Κομερτζή. 
Τώ 1821 έγκατελείφθη ύπό τών Τούρκων, οι- 
τινες μή θεωροΰντες εαυτούς άρκούντως Ασφα
λείς έν Λακωνία κατέφυγον εις τήν Τρίπολιν.

ΗΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΝ ΑΓΑΛΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΣ.*)

*) 'θ χώρο; ούτος ανασκαφείς πρό όλίγων έτών 
δαπάνη τής Γερμανικής κυβερνήσεως πολλά έργα' άξια 
λόγου τής αρχαίας τέχνης άπεκάλυψεν, αί άνασκαφαί 
έςακολουθοΰσιν ύπό τήν διεύΟυνσιν τοΰ κ. Humann 
άνανεωθέντος τοΰ Φιρμανίου. —Ώς εΐνε γνωστόν έξε- 
δόθη έν Βερολίνψ δ Α'. τόμος πραγματευόμενος έν
έκτάσει περί τών σπουδαίων τούτων έν Περγάμφ ανα
καλύψεων.

Έν τψ μουσείψ τής Σμύρνης.

ΟΡΜΟΣ γυναικδς ήμφιεσμένη; καί όρθιας· 
παρά τδν ακρωτηριασμόν δέ τοΰ Αγάλ
ματος έστερημένου κεφαλής, βραχιόνων 

καί κνημών μέχρι γόνατος εύχερώς δυνάμεθα 
νά φαντασθώμεν τό παράστημα τοΰ είκονιζομέ- 
νου ■ καίτοι τεθοαυσμένοι οί δύο βραχίονες κατά 
τδ άκρώμιον, δ Αριστερός βραχίων εύδιακρίτως 
παρίσταται μετέωρος, τοΰ δεξιού κατερχομένου 
μετά μικράς άποκλίσεως τοΰ έπιλοίπου σώμα
τος- ή διάθεσις άρα τοΰ Αριστερού ώμου καί ή 
έντασις τών μυών ύπδ τήν μασχάλην έμφαίνουσι 
τδ σχήμα τδ ύπερυψοΰν τήν χεΐρα τής κεφαλής. 
Δεξιόθεν δέ έπαισθητώς ταπεινοΰται ό ώμο; καί 
αί πτυχα'ι τοΰ άμφιεσμοϋ φιλοτεχνώ; έξειργα- 
σμέναι έπί τοΰ αντιστοίχου κενεώνος καί ισχίου 
τής γυναικδς δθεν τεκμαιρόμεθα δτι δ βραχίων 
παρίστατο τεταπεινωμένος άνευ έφαρμογής έπί 
τοΰ σώματος. Κατά φυσικόν τής ισορροπίας 
νόμον τδ σώμα καμπτόμενον ύπδ τής κινήσεως 
τοΰ αριστερού βραχίονος ρέπει πρδς τά έναντία 
καί έπερείδεται σύνολον έπί τής δεξιάς κνήμης 
ής ή καμπύλη διαγράφουσα κύκλον παραλλάσσει 
άρμονικώς μέ τήν κάθετον γραμμήν τής Αντιθέ
του πλευράς, ή Αριστερά κνήμη έλευθέρως κινου- 
μένη φέρεται πρδς τά έμπρδς μετ’ ένάρξεως 
κάμψεως Αναμφιβόλως άπδ τού γόνατος- άλλ’ 
ένταΰθα τδ μάρμαρον εΐνε τεθραυσμένον.

'Η δέ κεφαλή πιθανώς είχεν έλαφράν στρο
φήν πρδς τά Αριστερά, διότι οί μΰς τοΰ αύχένος 
φαίνονται τεταμένοι πρδς τά δεξιά. Έν κεφα- 

^λ,αίφ Ακριβώς πάνυ άναπαριστώμεν τήν εικόνα 
ταύτην διά χαρακτήρων γυναικδς όρθιας μετά 
σμικράς στροφής τής κεφαλής πρδς τά αριστερά, 
μετά προβάσεως καί κάμψεως τής άριστεράς

*) Τό άγαλμα τούτο εύρέθη έν Φιλαδέλφεια καί 
έδωρήΟη τφ Μουσείφ ύπό τοΰ κ. Spiegelthal. — ‘Ύψος 
0,95. Είς τήν ύφ’ ήμών περιγραφήν αύτοΰ ήκολου&ήσα- 
μεν τάς σκέψεις καί κρίσεις τοΰ Γάλλου Αρχαιολόγου 
κ. Pottier. 

κνήμης, μετά κατακλίσεως τοΰ δεξιού βραχίονος 
διεστώτος τοΰ σώματος καί άνυψώσεως έν με- 
τεώρω τοΰ έτέρου. Τδ παράστημα τοΰτο είνε 
συχνή Αναπαραγωγή τής Αρχαίας άγαλματοποιιας, 
καθ’ δσον ή σειρά παραστάσεων Νικών μετά 
μετεώρου στεφάνου παρέχει Απειράριθμα Ανά
λογα παραδείγματα, ιδία δέ ή Νίκη τοϋ Παιο- 
νίου*)·  ή έν ’Ολυμπία**)  άνακαλυφθεΐσα έχει 
Αναλογίαν τινά ώς πρός τδ παράστημα μετά τοΰ 
κορμού τού ήμετέρου Μουσείου. Καί έάν νοε- 
ρώς φαντασθώμεν ή διά σχεδιογραφία; τό ήκρω- 
τηριασμένον τής ’Ολυμπίας μάρμαρον ούτως ώς 
τδ έν Φιλαδέλφεια τής μικράς ’Ασίας εύρεθέν 
τεμάχιον, ύα. συμπεράνωμεν δτι ά μέν ύψωμένος 
Αριστερός ώμος ομοίως έκινεΐτο ό δέ δεξιός 
ώμος κατέπιπτε, καί δτι τό μέν δεξιόν ίσχίον 
έκυκλοΰτο ή δέ Αριστερά κνήμη προύοαλε- καθ’ 
άμφοτέρας δέ τάς εικόνας έκ τής κάμψως τοϋ 
σώματος ό Αμφιεσμδς καθεΐται έπί τής κοιλίας 
καί ή άπότομος κίνησις τοΰ Αριστερού βραχίονος 
λύουσα τήν έσθήτα παρήγαγε τήν όλίσθησιν 
αύτής ήτις έκτείνεται ύπεράνω μέν τών μαστών 
έν τώ κορμώ τοϋ ήμετέρου μουσείου, ύποκάτω 
δέ έν τή τής’Ολυμπίας Νίκη. — 'Οπωσδήποτε 
φρονοΰμεν δτι δλως αύθαιρέτως θά συνεπέρανέ 
τις άνάλογον παράστημα περί παρεμφερούς Αν
τικείμενου. Πολλά τά κωλύοντα ημάς νά 
άπεικάσωμεν τόν ήμέτερον κορμόν πρός νίκην 
ούδέν δηλονότι ίχνος πτερύγων φαίνεται δπερ 
έν μαρμάρφ ή έν μετάλλιο θά κατέλιπε σημεΐ- 
όν τι έπί τής ράχεως καί έπί τών ώμων τής 
γυναικός, ό άμφιεσμδς άπάδει πρός άγγελον θεάν 
Αεικίνητον φέρουσαν θριαμβευτικόν στέφανον καί 
έτοιμον νά άποπτή (διότι ούτως ό Παιόνιος 
έστησεν αύτήν έπί μαρμάρινου βάθρου ήμφιε- 
σμένην χιτώνι άνειμμένφ κυματίζοντι καί άπο- 
γυμνοΰντι σχεδόν τδ σώμα. Καί ή έσθής έν 
τω ήμετέρφ κορμώ έλέγχει παράστημα Αξιοπρε
πέστερο·, μή ούσα τδ παράπαν άπλοϋν Ανάγκης 
κάλυμμα, δπερ τό σύνηθες φόρεμα τών Έλλη- 
νίδων γυναικών, οΐον παριστώσι τοΰτο τά μνη
μεία τής Αττικής τέχνης, ή ζωοφόρος τοΰ Παο- 
θενώνος, τά αγάλματα, καί τά έπιτύμβια Ανά
γλυφα, συνιστάμενον έκ τριών μερών, τών δε- 
α'.) χιτώνος μακρού καλύπτοντος άπαν τό σώμα 
καί κατερχομένου μέχρι ποδών- β'.) διπλοϊδίου 
ή χιτωνίου βραχυμήκους φορέματος καθικνου- 
μένου μέχρι ζώνης δθεν ύποστρέφων τδν χιτώνα 
έμπορποΰται έπί τών ώμων- γ'.) τοΰ πέπλου 
ή ιματίου, έφηρμοσμένου έπί τού αριστερού ώμου 
καί κατ’ αρέσκειαν ύπδ τής γυναικδς εύτρεπι- 
ζομένου καί έπ’ άπειρον ποικίλλοντος τδ παρά
στημα αύτής, είτε κατά μήκος τοϋ σώματος 
έξαρτώσης αύτόν, είτε πρδς τά έμπρδς έπανα- 
γούσης αύτδν χωρίς ό δεξιός ώμος νά καλυφθή, 
είτε καί περί αύτδν δίκην μανδύου, είτε τέλος 
καί δι αύτοΰ τήν κεφαλήν καλυπτούσης. — 
Τήν εικόνα ταύτην παραβάλλοντες πρδς τήν Νί
κην, μόνον νά καταστήσω μεν εύληπτότερον έπι- 
χειροΰμεν τδν ρυθμόν έν συνόλιρ, ήλλοιωμένον 
ύπό τών Ακρωτηριασμών, μάς φαίνεται αδύνατον 
ώς έχει το τεμάχιον νά άποδώσωμεν μετ’ Ασφα
λείας όνομα τή είκόνι. Δυνάμεθα νά ύποθέ- 
σωμεν Κανηφόρον ύποβαστάζουσαν διά τής κε
φαλής αύτής κάνιστρον, γυναίκα δεικνύουσαν 
άντικείμενόν τι πρδς παιδίον, όρχηστρίδα φέ
ρουσαν κύμβαλα, κτλπ. χωρίς δμως τοιαύτη ή 
τοιαύτη είκών νά συνάδη κάλλιον πάσης άλλης. 
Τδ τεμάχιον ένδιαφέρει κυρίως διά τήν έργασίαν

**) Έν ταΐς πρό όλίγων έτών δαπάνη τής Γερμα
νικής κυβερνήσεως γενομέναις άνασκαφαϊς. —

*) Ίόε „01ympia (las Fest und seine Statte nach 
den Bericliten der Alten und den Ergebnissen der 
deutschen Ausgrabungen von Adolf Boetlicher11 σελ. 
320. είκών IX. — 

καί τον ρυθμόν άναπολοΰντα ήμΐν τάς παραδό- 
οεις τών τεχνιτών τής κυρίως λεγομένης Ελ
λάδος μάλλον ή τών τής Ασιατικής Σχολής. — 
Τδ κομψόν τής τέχνης, σεμνόν καί πως άχαρι 
τοΰ Αγάλματος, τδ έπιμελές τής έργασίας έν 
τή ίματισμώ, καί ή περί τδ γυμνόν σπουδή ύπδ 
τήν έσθήτα είνε σημεία δι’ ών εύπιστότερον θά 
άνεγνώριζέ τις έργον έν ’Αττική εύρεθέν ή έν 
Λυδία. Παράδοξος εΐνε ή προσέγγισες τού τε
μαχίου τούτου τού έν Φιλαδέλφεια εύρεθεντος 
πρδς γλυφάς έν Περγάμφ*)  άνακαλυφθείσας, 
πολύτιμα παρεχούσας ήμΐν διδάγματα περί τής 
επιφανούς σχολής τής άκμασάσης έπί Άτταλι- 
δών κατά τδν 3 καί 2 αιώνα. "Οσον αφόρα 
τήν χρονολογίαν, ό ήμέτερος κορμός εΐνε όμοιος 
τών τής αύτής σχολής έργων, διότι ή Φι
λαδέλφεια ίδρύθη τδν 2 αιώνα ύπδ Άττά- 
λου Β'. Δυνάμεθα δμως κάλλιον νά συγκρί- 
νωμεν αύτδν μέ τεμάχια τής ζωοφόρου τοΰ 
Έρεχθείου ή μέ τινα Αγάλματα τής Δήλου. 
(Διότι έν τή έπεξεργασία τοΰ ήμετέρου κορμού 
δέν παρατηρείται το έλευθέριον καί απότομον 
τοΰ ρυθμού, δπερ συμβαίνει έν τοΐς Αγαλμασι 
τής Περγάμου). —

Τοΰτο διδάσκει ήμΐν έκ νέου, δτι έν τή αύτή 
έποχή καί έν τή αύτή χώρα ή τέχνη έποίκιλλε 
κατά τούς ρυθμούς, καί δέν δύναταί τις νά όρίση 
Ακριβώς τήν έποχήν τής τέχνης τών Αγαλμά
των. Γνωστόν εΐνε δτι έν ταΐς έγχωρίοις σχο- 
λαϊς, έν αΐς έκάστη είχε καινότροπόν τι περί 
τον ρυθμόν, διέμενε συχνά μία άρχαιοτάτη τε
χνική παράδοσις, ήν ήκολούθουν οί μαθηταί καί 
δπαδοί αύτής, καί δτι ιδίως ή ’Αττική τέχνη, 
μετά τήν λάμψιν αύτής έν βλο) τώ πεπολιτι- 
σμένφ κόσμο), διέμεινεν έπί πολύν καιρόν καί 
έν τή ’Ασία, έν ή ή έπιρροή ταύτης έπί τών 
τεχνιτών εΐνε Αξία σημειώσεως.

Έν Σμύρνη, κατά Δεκέμβριον 188β.

’Αλέξανδρος Έμμ. Κοντολέων.
Πρώην έπιμελητής τοΰ Μουσείου καί τής Βι
βλιοθήκης τής έν Σμύρνη Ευαγγελικής Σχολής.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΝΑΡΗΣ.

(Μετά είκόνος, 2ρα σελ. 308.)

ΥΔΕΙΣ πιστεύομεν τών Αναγνω
στών τοΰ‘"Εσπέρου” τυγχάνει 
Ανήκουστος τοΰ ονόματος τού 
δι όλίγων ένταΰθα βιογραφη
μένου διδασκάλου τοΰ Γένους, 
τοΰ έπί μίαν ολόκληρον πεντη- 
κονταετηρίδα διδάξαντος έν 
πρώτοις είς τά σχολεία τοΰ 
Ίονίου κράτους καί εΐτα έν τή 

γενεθλίφ αύτοΰ πόλει, τή ποιητική καί 
μαρτυρική πρωτευούση τής εύάνδρου Η

πείρου.
‘0 Σπυρίδων Μα νάρης έγεννήθη έν άρχή 

τής παρούσης έκατονταετηρίδος έν Ίωαννίνοις έκ 
γονέο)ν εύπορων καί εύγενών, οιτινες, ώς καί 
πολλοί άλλοι τών συμπολιτών του, ένεκα τοΰ 

πλούτου αύτών ύπέπεσαν είς τήν δυσμένειαν τοΰ 
ωμού καί φιλάρπαγος Σατράπου Άλή-πασά καί 
μόλις ήδυνήθησαν μέ προφανή τής ζωής αύτών 
κίνδυνον καί μέ Απώλειαν άπάσης αύτών τής 
περιουσία; νά διασωθώσιν εί; Μεσολογγίου Αφού 
κατέφυγον προηγουμένως εις Σύρακον έπί τού 
Πίνδου καί ύπέστησαν τά πάνδεινα έκ τής έν
δειας καί κακουχίας. Έν Μεσολογγίω παρα
τυχών 'Αγγλος τις πλοίαρχος καί πληροφορη- 
θείς τά δεινά τής άλλοτε εύημερούσης ηπειρω
τικής πρόσφυγας οικογένειας, ήτις ήρίθμει περί 
τά 35 μέλη, περιέθαλψεν αύτήν έν τφ ίδίω 
πλοίφ καί μετέφερεν είς Κέρκυραν. Ενταύθα 
δ τότε Αρμοστής μαθών τά περί τών προσφύ
γων περιεποιήθη αύτούς καί διέταξεν ΐνα άπαντα 
τά παιδία, ών έν ήν καί δ Αοίδιμος διδάσκαλος 
τού Γένους, δεκατριετής τότε τήν ηλικίαν, νά 
συχνάζωσιν είς τά σχολεία. Διά τής εμφύτου 
αύτώ εύφυίας, τής χρηστότητος καί έπιμελείας, 
δ νεαρός Ίωαννίτης ταχέως έπέσυρε τήν Αγάπην 
καί τήν προστασίαν τοΰ μεγίστου έκείνου εύερ- 
γέτου τής Έλληνίδος νεολαίας, τοΰ Φιλέλληνος 
Λόρδου Γυίλφορδ, τοΰ ίδρυτοΰ τής ίονίου ’Ακα
δημίας, καί ύπδ τήν εύεργετικήν αύτοΰ προστα
σίαν ό Σπυρίδων Μανάρης έπετέλεσε τάς έπι- 
στημονικάς αύτοΰ σπουδάς έν τή Ίονίφ ’Ακα
δημία, κατά τήν διάρκειαν τών όποιων είχεν 
έπισπάσει διά τής χρηστοήθειας, τής έπιμελείας 
καί τής τοΰ πνεύματος αύτοΰ βαθυνοίας τήν 
συμπάθειαν άπάντων τών διδασκάλων αύτοΰ καί 
ιδία τού διακεκριμένου τότε Κεφαλλήνος μαθη
ματικού Καρανδινοΰ. Μετά τήν λήξιν τών 
σπουδών αύτού καί τήν λήψιν τοΰ Ακαδημαϊκού 
πτυχίου δ Σπ. Μανάρης διωρίσθη ύπδ τής 
Ίονίου κυβερνήσεως καθηγητής τών Μαθημα
τικών έν Λευκάδι τώ 1835, ένθα καί συνεζεύχθη 
τδ έπόμενον έτος μετά τής θυγατρδς τοϋ γνω
στού έπίσης διδασκάλου καί συγγραφέως Σπυ
ρίδωνος Βλαντή, Μαριέττας. Τω 1842 διωρίσθη 
διευθυντής τοϋ έν Ιθάκη σχολείου, καί μετά 
τέσσαρα έτη προσεκλήθη έν Κερκύρα, δπως δι- 
δάξη είς τδ τότε καλούμενον Δευτερεΰον Σχο
λείου. Μετά έξαετή καί έν τούτω έπιτυχή 
διδασκαλίαν οί Ίωαννϊται κατέβαλον πάσας τάς 
προσπάθειας ΐνα πείσωσι τδν διακεκριμμένον 
αύτών συμπολίτην καί έξοχον μαθηματικόν, 
όπως παραιτηθή τής έν τώ Ίονίφ Κράτει ύπη- 
ρεσίας καί άναλάβη τήν έν τή Ζωσιμαία Σχολή 
τών Μαθηματικών διδασκαλίαν καί τήν γυμνα- 
σιαρχίαν. Ί1 παραίτησι; αυτή γενομένη κατά 
τδν Μάϊον 1852 έλύπησε πάντα; έν Κερκύρα, 
καί δέν έγένετο δεκτή ύπδ τής Ίονίου Αρχής· 
μόλις μετά παρέλευσιν μηνών ήδυνήθη διά δια
φόρων μέσων νά τύχη τής άπολύσεως αύτού 
καί έλαβε τήν άδειαν ν’ Αναχώρηση είς Ιωάν
νινα, ένθα έπί 34 δλα έτη έξηκολούθησεν άδια- 
λείπτως καρποφόρως διδάσκων καί παιδαγωγών 
ού μόνον τήν ήπειρώτιδα νεολαίαν, άλλά καί 
τούς Έλληνόπαιδας τής Θεσσαλίας, Μακεδονίας 
καί Θράκης, διότι έπί τής γυμνασιαρχία; αύτού 
τδ Γυμνάσιον τών Ίωαννίνων τοσοϋτον έθαλλεν 
ώστε πανταχόθεν τής δούλης Ελλάδος συνέρ- 
ρεον έν αύτώ μαθηταί.

Πλήν ό Αοίδιμος Σπυρίδων Μανάρης ώφέ- 
λησε τό έθνος ού μόνον διά τής μελιρρύτου καί 
εύφραδοΰς αύτού άπδ τής έδρας διδασκαλίας 
έπί βλην πεντηκονταετίαν, άλλά καί διά τών 
εύληπτων καί μεθοδικών αύτοΰ μαθηματικών 
συγγραμμάτων. Τδ πρώτον αύτοΰ σύγγραμμά' 
ήν ή Άλγεβρα, έκτυπωθεΐσα έν Άθήναις τδ 
1846. Μετά τρία έτη έγένετο δευτέρα αύτής 
έκδοσις, τφ δέ 1862, τελειοποιηθεϊσα έτι μάλ
λον, έξεδόθη φιλοκάλως έν τφ τυπογραφείφ τής 
"Δωδώνης” τοΰ Αειμνήστου Σακελλαρίου έν 
Ίωαννίνοις. Τώ 1854 έξεδόθη ή ’Αριθμητική 

αύτοΰ έν Κερκύρα, ύποστασα έκτοτε πλείστας 
οσας έκδόσεις. Τήν Γεωμετρίαν, Κοσμο
γραφίαν καί τά άλλα τοΰ κύκλου αύτοΰ βιβλία 
δέν ήθέλησεν δ μακαρίτης νά έκδώση άπογοη- 
τευθείς έκ τής έπαράτου τυποκλοπίας, ήτις άφή- 
ρεσεν αύτώ τήν ωφέλειαν τών τόσων αύτοΰ κό
πων καί πόνων.

Εκτός τών μαθηματικών αύτοΰ έργων καί 
τών συστατικών πινάκων καί μητρώων τής Ζω- 
σιμαίας Σχολής, άτινα έν άξιομιμήτφ τάξει καί 
καθαριότητι έτήρει κατά τούς χρόνους τής γυ- 
μνασιαρχίας του ό Αοίδιμος ιδία χειρί, ό Σπυ
ρίδων Μανάρης ένησχολειτο κατά τάς ώρας τής 
σχολής αύτοΰ συντάττων ιστορικόν ύπόμνημα 
περί τών έξοχων οίκων τής ’Ηπείρου καί ιδία 
τών Ίωαννίνων, δπερ δέν άμφιβάλλομεν βτι τά 
φιλόστοργα αύτοΰ τέκνα, τά τε έν Ρουμανία, 
έν Γαλλία καί Ίωαννίνοις διατρίβοντα, θέλουσιν 
έκδώσει διά τοΰ τύπου ώς έργον posthumum.

Τδν θάνατον τοΰ μακαρίτου έπισυμβάντα τή 
26 Νοεμβρίου τοΰ λήξαντος έτους, ώς καί τήν 
σεμνήν καί μεγαλοπρεπή εκφοράν καί κηδείαν, 
ήν παρηκολού&ησαν ού μόνον απαντες οί Χρι
στιανοί, άλλά καί οί’Οθωμανοί καί Ίσραηλΐται 
γεραίροντες τήν μνήμην τοΰ αοιδίμου, οί πρό
ξενοι τών Δυνάμεων καί δ γενικός Διοικητής 
καί Αρχιστράτηγος Άχμέτ Έγιούπ Πασάς μετά 
λαμπρού έπιτελείου, Ανήγγειλαν μετά λύπης αί 
Ελληνικά·, έφημερίδες, καί ημείς άποτίοντες 
φύρον εύγνωμοσύνης τφ διδασκάλιρ ήμών καί 
εύεργέτη δΓ ’ιδία; έν τοΐς' Συλλόγοι;” Βουζου- 
ρεστίου νεκρολογίας. Ένταΰθα σημειοΰμεν τήν 
ηρεμίαν τοΰ πνεύματος καί τήν ψυχικήν γαλή
νην, μεθ’ ής παρέδωκε τδ πνεύμα αύτοΰ δ Αγα
θός πρεσβύτης, εύλογήσας τά παρευρεθέντα κατά 
τάς τελευταίας αύτοΰ ώρας τέκνα καί μεταλα- 
βών τών Ιερών καί άχράντων μυστηρίων.

ΊΙ πόλις τών Ίωαννίνων έθρήνησε καί έπέν- 
θησεν είλικρινώς τδν θάνατον τού κλεινού αύτής 
τέκνου, άπαντα δέ τά καταστήματα, δημόσια 
καί ιδιωτικά, ήσαν κεκλεισμένα κατά τήν ήμέ
ραν τής κηδείας. Οί δέ κκ. Έφοροι καί Επί
τροποι τών φιλανθρωπικών καί έκπαιδευτικών 
καταστημάτων τής πόλεως Ίωαννίνων ύπδ τήν 
προεδρίαν τοΰ σεβασμιωτάτου καί φιλομούσου 
μητροπολίτου Ίωαννίνων κ. Σωφρονίου συνελ- 
θόντες εις έκτακτον συνεδρίαν συνέταξαν τδ Ακό
λουθον ψήφισμα·

Βιβλ. Δημογεροντίας τής 
πόλεως Ίωαννίνων

Άρ. 80.
Ή Δημογεροντία τής πόλεως Ίωαννίνων ύπδ 

τήν προεδρείαν τής Α. Σ. τοΰ μητροπολίτου 
Άγ. Ίωαννίνων συνελθούσα σήμερον έν έκτάκτο) 
Συνεδριάσει έπί τώ θανάτφ τοΰ γηοαιοϋ Καθη- 
γητοΰ καί Γυμνασιάρχου τής Ζωσιμαία; σχολής 
Σπυρίδωνος Μανάρη, καί λαβοΰσα ύπ’ όψιν 
τάς τριακονταπενταετεϊς αύτοΰ ύπηρεσίας έν
ταΰθα ψηφίζει δτι,

Α'. θεωρεί τδν θάνατον τοΰ Σπυρίδωνος Μα
νάρη κοινήν συμφοράν.

Β'. Νά κατατεθή έπί τής σοροϋ τοΰ Αειμνή
στου Σπυρίδωνος Μανάρη στέφανος έν 
όνόματι τής Δημογεροντίας μέ τήν έξής 
έπιγραφήν "Τφ σεβαστώ Καθηγητή καί 
"Γυμνασιάρχη τής Ζωσιμαίας Σχολής 
"Σπ. Μανάρη εύγνωμοσύνης ενεκεν τδν 
"στέφανον τοΰτον άνέθηκεν ή Δημογερον- 
"τία τής πόλεως.”

Γ”. Οί δημογέροντες συνοδεύσουσι τήν κηδείαν 
καί έν όνόματι τής Δημογεροντίας νά 
έκφωνήση κατάλληλον έπικήδειον ό έκ 
τών μελών αύτής Χρηστάκης Σακελλάριος.
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Δ'. Νά σταλή άντίγραφον τοΰ παρόντος προς 
τήν οικογένειαν αύτοΰ, δείγμα δφειλομέ- 
νης ευγνωμοσύνης χαί άνθ’ ής αισθάνεται 
λύπης ή Δημογεροντία τής πόλεως έπί 
τφ θανάτφ τοΰ σοφού Καθηγητοΰ καί 
Γυμνασιάρχου καί Συγγραφέως Σπυρίδω
νος Μανάρη.

Έν Ίωαννίνοις τή 27 Νοεμβρίου 1886.

‘0 Ίωαννίνων Σωφρόνιος. 
Χρ. ΓΙ. Σακελλάριος. 
Δ. Καζαντζής. 
Τ. Γ. Καζαντζής. 
ΙΙέτρος Λ. Στούπης.

Κλείοντες τήν πρόχειρον ταύτην καί επίτο
μου βιογραφίαν τοΰ Αειμνήστου ήμών διδασκά
λου φρονοΰμεν δτι ούδόλως προσκρούομεν εις 
τήν φιλοτιμίαν τών τέκνων καί τών λοιπών τοΰ 
μακαρίτου συγγενών προτείνοντες εις τους πολυ
πληθείς καί απανταχού γής διεσπαρμένους τοΰ 
Σπ. Μανάρη μαθητάς τήν διά κοινοΰ έράνου 
άνέγερσιν έν τφ νεκροταφβίφ Ίωαννίνων μνη
μείου τοΰ πολυκλαύστου άνδρός καί τήν έν τή 
Ζωσιμαία Σχολή κατάλληλον τοποθέτησιν προ
τομής τοΰ σοφού διδασκάλου καί συγγραφέως.

Έν Γαλαζίφ κατά ’Ιανουάριον 1887.

Νικόλαος Γ. Δόσιος.
Δ. φ.

TINA ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΕΙΡΗΝΩΝ.

ΕΩΤΕΡΟΙ καί αρχαίοι συγγραφείς 
όμολογοΰσιν δτι ούδέν καταστρε- 
πτικώτερον τοΰ πολέμου. Καί 
πράγματι, δταν άναλογισθή τις, 
πόσων ζημιών καί καταστροφών 
πρόξενος καθίσταται ό πόλεμος, 
δέν δύναται ή νά συνταχθή προς 

τούς εύγενεϊς έκείνους άνδρας, οίτινες παντί σθέ- 
νει πειρώνται ν άποτρέψωσιν άπό τής άνθρω- 
πότητος τήν μάστιγα ταύτην.

Μία τών πολλών καταστροφών, ας έπήνεγκεν 
ό αιματηρός γαλλο-ποωσσικός πόλεμος τοΰ έτους 
1870, υπήρξε καί ή πυρπόλησις τής έν Στρασ- 
βούργφ Βιβλιοθήκης, έν ή μεταξύ τόσων πολ
λών κειμηλίων έγένετο παρανάλωμα τοΰ πυρός 
καί τό πολύτιμον χει
ρόγραφον τής ήγουμένης 
Έρράδης Λάνδσπεργ τό 
έπιγραφόμενον "Hortus 
Deliciarum” (ό κήπος 
τών χαρίτων), ού τίνος 
έκάη καί τό μόνον σω- 
ζόμενον άντίτυπον. Μετά 
Αξιέπαινου ζήλου κατα
γίνεται ή έν Στρασβούργψ 
συστάσα έπιτροπή πρός 
περισυναγωγήν τών άπο- 
λεσθέντων βιβλίων, κα
θ’ δσον τοΰτο είναι έφι- 
κτόν, καί μετά κόπου 
πολλοΰ καί Αντί μεγάλης 
χρηματικής θυσίας κα- 
τώρθωσε ν’ Ανεύρη εικό
νας τινάς τοΰ πολυτίμου 
χειρογράφου, ας καί δη

μοσιεύομε·? σήμερον. Αί εικόνες αύται, ών τό 
μήκος είναι 1 */2 ποδός, είναι έν τών περιεργο- 
τέρων λειψάνων τής μεσαιωνικής τέχνης καί 
έπιχέουσι φώς έπί τής ιστορίας τών Σειρήνων 
κατά τήν άντίληψιν τών τοΰ μεσαιώνος Αρχαιο
λόγων.

Κατά τάς εικόνας ταύτας αί Σειρήνες δέν 
ήσαν γυναίκες, ών τό σώμα κατέληγεν είς ούράν 
ιχθύος, άλλ’ ήσαν γυναΐκες-πτηνά. ΊΙ δοξασία 
αυτή έξέλιπεν έντελώς έν τοΐς νεωτέροις χρό
νοι:, οίτινες παραδέχονται τάς Σειρήνας ώς 
ιχθύς. Το βιβλίον τής ήγουμένης Έρράδης ήτο, 
ώς φαίνεται, είδος Εγκυκλοπαίδειας τής Χρι
στιανικής πίστεως. Διότι άρχόμενον άπό τής 
'ιστορίας τοΰ Εβραϊκού λαού κατά τήν παλαιόν 
Γραφήν, διήρχετο τήν ιστορίαν τοΰ Ίησοΰ Χρι
στού καί τών ’Αποστόλων άναμίξ μετά χριστια
νικών καί μυθολογικών παραδόσεων. Ενταύθα 
λοιπόν παρίστανται καί αί Σειρήνες ύπό χρι
στιανικήν σχεδόν έποψιν. Έν τή α'. είκόνι αί 
Σειρήνες, τρεις τον Αριθμόν, ίστανται έπί βρά
χου, καί ή μέν άδει, ή δευτέρα παίζει τον αύ- 
λόν καί ή τρίτη κρούει τήν λύραν. Κάτωθεν 
διέρχεται τό πλοϊον μέ τούς κοιμωμένους ναύ- 
τας. Ίο ύδωρ ύπό τό πλοϊον παρίσταται κατά 
τον κλασικόν τρόπον. Έν τή β'. είκόνι παρί
σταται ή καταστροφή τών ναυτών. Αί τρεις 
φρικώδεις άδελφαί έπαυσαν τό άσμα καί έπι-
τίθενται κατα τών ναυτών, δπως τούς σύρωσιν

Τό έν Λοΰβρψ άρχαΐον άγγεΐον. 

είς τήν ξηράν καί τούς φονεύσωσι. Έν τή γ'. 
είκόνι Απεικονίζεται ή καταστροφή τών Σειρήνων 
καί ό θρίαμβος του Χριστιανού στρατιώτου. Ό 
στρατιώτης έχει πεφραγμένα τά ώτα καί είναι 
δεδεμένος είς τον ιστόν, ώστε διέρχεται Αβλα
βής, έν φ οί σύντροφοι αύτοΰ προβαίνουσιν είς 
τήν έξόντωσιν τών Σειρήνων. Άλληγορικώς 
σημαίνουσιν αί εικόνες τό έξής· Αί Σειρήνες 
είναι αί ήδοναί τοΰ κόσμου- ή λέμβος είναι ή 
’Εκκλησία· ό ιστός είναι ό Σταυρός, προς τον 
όποιον δεδεμένος ό Χριστιανός έν πλήρει πανο- 
πλίφ πλέει Αβλαβής διά τοΰ κόσμου. Τοιαύτη 
ή άντίληψις τοΰ μύθου κατά τόν ιδ'. αιώνα, 
καθ’ δν έγράφη τό βιβλίον τής ήγουμένης Έρ
ράδης.

Τό βέβαιον είναι δτι έκ τών Αρχαίων άπει- 
κονήσεων τών Σειρήνων ύλίγιστα ίχνη διεσώ- 
θησαν· διό καί δύσκολος Αποβαίνει ή καθαρά 
τοΰ ζητήματος τούτου έξήγησις. Έάν έξαιρέ- 
σωμεν ολίγα τινά τυρρηνικά Αγγεία, όλίγους 
δακτυλιόλιθους καί πήλινα Ανάγλυφα, ούδέν σχε
δόν γινώσκομεν. 'Υπάρχει έν τφ Βρετανικφ 
Μουσείο» τοΰ Λονδίνου άγγεΐόν τι τής ε'. πρό 
Χριστού έκατονταετηρίδος, έφ’ ού παρίστανται 
αί Σειρήνες ώς πτηνά (δρα τήν δ', εικόνα), ού
δέν έτερον Ανθρώπινον γνώρισμα έχουσαι ή τό 
πρόσωπον. Έπί τοΰ Αγγείου τούτου φαίνονται 
τρεις Έρωτες πτερωτοί ιπτάμενοι άνωθεν τής 
θαλάσσης· έπί τοΰ ένος τών ’Ερώτων σώζεται 
ή επιγραφή IIΙΜΕΡΟΣ, καί ύπεράνω μιας τών 
Σειρήνων πρός τό όπισθεν μέρος τοΰ αγγείου 
άναγινώσκομεν το όνομα ΗΙΜΕΡΟΠΑ. Γνω
στόν είναι δτι έν τή άρχαιότητι τό άσμα τών 
Σειρήνων έσήμαινε τήν ελκυστικήν τοΰ έρωτος 
καί τοΰ πόθου δύναμιν. Πρός τήν παράστασιν 
ταύτην έπί τοΰ Αγγείου συμφωνοΰσι καί δσα 
λέγει ό σύγχρονος Σοφοκλής περί τοΰ πάθους 
τοΰ έρωτος- "Ό έρως είναι πρό πάντων ό μύ
θος τών Σειρήνων, ών ή πορεία είναι υπερ
πόντιος”. ’Αλλ’ ώς είπομεν Ανωτέρω ή έίή- 
γησις Αποβαίνει λίαν δύσκολος ελλείψει περι
γραφών καί εικόνων τής Αρχαίας έποχής.

’Ίσως ή λύσις τοΰ ζητήματος περί τών Σει
ρήνων ώς πτηνών μέ κεφαλήν γυναικείαν εύρη- 
ται έν τή παραστάσει τοΰ Αγγείου, ού εικόνα 
παραθέτομεν (ορα εικόνα 5). Τό άγγεΐον τοΰτο, 
κατά τι άρχαιότερον τοΰ προηγουμένου, σώζεται 
έν τφ Μουσείιρ τοΰ Λούβρου έν Παρισίοις. Φέ
ρει δέ έπ’ αύτοΰ τό όνομα τοΰ κατασκευαστοΰ 
"ΝΊκοσθένους”. Τοΰ τεχνίτου τούτου σώζονται 
70 περίπου Αγγεία, έν οίς τό προκείμενον είναι 
έν τών καλλιτέρων. ‘Η παράστασις έπί τοΰ 
Αγγείου τούτου είναι ή έξής· Τό πλοϊον πλέει 
έπί τής θαλάσσης μέ τό πλήρωμά του καί παρά 
το πλοϊον φαίνεται ή Σειρήν. Έπί πολύν χρό

νον παρεδέχοντο οί Αρ
χαιολόγοι δτι ή είκών 
παριστα τον Όδυσσέα 
διαβαίνοντα πλησίον τών 
Σειρήνων. ’Αλλά έπι- 
μελεστέρα έξέτασις μας 
πείθει δτι αυτή δέν ήτο 
ή ιδέα τοΰ τεχνίτου. 
Δύο είναι τά πλοία · τό 
κύριον έν αύτοΐς πρό
σωπον (ό Όδυσσεύς δηλ.) 
δέν είναι προσδεδεμένος 
είς τόν ιστόν ■ τέλος δέ 
καί ή Σειρήν εύρίσκεται 
ένταΰθα ώς άπλοΰν κό
σμημα, καί πρός πλή- 
ρωσιν μόνον τής κενής 
έν τφ άγγείφ δέσεως. 
Πιθανόν έπομένως είναι, 
δτι ή τοιαύτη ένωσις

β'. Ο φόνος τών ναυτών.

α'. Τό άσμα τών Σειρήνων.

τών πλοίων καί τών Σειρήνων έπί τών Αρ
χαίων Αγγείων έδωκεν Αφορμήν νά Θεω- 
ρήσωμεν τάς τοιαύτας παραστάσεις ώς άπει- 
κονιζούσας τον μύθον τοΰ Όδυσσέως καί 
τών Σειρήνων. Διά νά έννοήσωμεν τήν 
συμβολικήν σημασίαν τών Σειρήνων ώς 
πτηνών πρέπει νά έξετάσωμεν τάς Αρχαιό
τητας τής ’Ασσυρίας καί τής Αίγύπτου. Ού- 
δεμίαν δμως εχομεν μαρτυρίαν, ήτις ήθελε 
δικαιώσει ήμας νά πιστεύσωμεν δτι αί Σει
ρήνες ώς πτηνά άναφέοονται εις τόν παρ’ 
Όμήρφ μύθον τού Όδυσσέως. Ούδεμίαν 
νύξιν δίδει ήμΐν ό Όμηρος περί τών Σει
ρήνων ώς πτηνών. Όθεν συνελόντι είπεϊν 
άποφαινόμεθα δτι παρά μέν τή ήγουμένη 
Έρράδη αί Σειρήνες είναι ή προσωποποί
ησή τών δελεασμάτων τοΰ κόσμου· έπί 
δέ τοΰ Αγγείου τής ε'. πρ. Χρ. έκατον
ταετηρίδος ή παράστασις τής απάτης τοΰ 
έρωτος. Παρ’ Όμήρφ δμως αί Σειρήνες 
έλκύουσι μόνον τούς έκλεκτούς. “ Έλθέ ένταΰθα, 
Όδυσσεΰ, μεγάλη τών ’Αχαιών δόξα· σταμά
τησε ένταΰθα τό πλοϊον σου, δπως άκούσης τήν 
φωνήν τών δύο ήμών (παρ’ Όμήρφ αί Σειρήνες 
είναι δύο), διότι ούδείς διήλθεν εντεύθεν έν τφ 
μέλανι πλοίφ του, άν άκούσας τήν γλυκεϊαν 
ήμών φωνήν δέν έγένετο σοφώτερος. Διότι 
ήμεϊς γινώσκομεν τά πάντα — γνωρίζομεν τούς 
μόχθους, ους ύφίστανται έν τή έκτεταμένη χώρα 
τής Τροίας οί ’Αργεϊοι καί οί Τρώες κατά τήν 
θέλησιν τών θεών· ναι, ήμεϊς γινώσκομεν παν 
δ,τι θέλει συμβή έπί τής γής. Ούτως είπον αί 
Σειρήνες μέ τήν γλυκεϊαν αύτών φωνήν.”

γ’. Ό φόνος τών Σειρήνων.

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΟΥΣΚΙΝ.
τό

Η DAMA ΤΗΣ ΠΙΚΑΣ.
(La dame de pique.)

Μετάφρασις TT. Δημητριάδου.

(Συνέχεια.)

ΗΜΕΡΑΝ τινά, τοΰτο δέ συνέβη δύο ήμέ- 
'? ρας μετά τήν Ανωτέρω περιγραφεϊσαν 

έσπερίδα έν τή άρχή τού παρόντος 
διηγήματος καί μίαν έβδόμαδα μετά τήν σκηνήν 
είς τήν όποιαν παρέστημεν, ή Λουΐζα καθημένη 
είς τό παράθυρον κεντώσα καί τυχαίως ρίψασα 
βλέμμα είς τήν όδόν είδε νέον Αξιωματικόν 
τού μηχανικού ίστάμενον Ακίνητον καί προση
λωμένους έχοντα τούς δφθαλμούς είς τό παρά- 
θυρόν της. Στρέψασα τήν κεφαλήν ήρχισε πά

λιν νά έργάζεται. Μετά παρέλευσιν ολί
γων λεπτών, ρίψασα πάλιν βλέμμα παρετή- 
ρησεν, δτι ό νέος Αξιωματικός ΐστατο είς 
τήν αύτήν θέσιν. Μή έχουσα τήν εξιν νά 
χαριεντίζηται μετά τών διαβαινόντων Αξιω
ματικών έπαυσε τοΰ νά βλέπη είς τήν όδόν 
καί είργάζετο περίπου δύο ώρας χωρίς νά 
άνασηκώση τήν κεφαλήν. Έπιστάσης τής 
ώρας τού γεύματος προσκληθεΐσα έν αύτω 
ήγέρθη, ήρχισε νά διευθετή τά έργόχειρά 
της καί τυχαίως ρίψασα πάλιν βλέμμα τόν 
είδεν ίστάμενον είς τήν αύτήν θέσιν. Μετά 
τό γεύμα έπλησίασε πρός τό παράθυρον μέ 
αίσθημα μικράς Ανησυχίας, Αλλ’ ό Αξιωμα
τικός ήδη έλειπε, μετ’ όλίγον δέ καί αύτή 
τόν έλησμόνησε.

Μετά δύο ήμέρας έξερχομένη μετά τής 
κομήσσης νά καθίση έν τή άμάξη πάλιν τόν 
είδεν· άλλά ταύτην τήν φόραν ίστάμενον
πλησίον τοΰ τροχού τής άμάξης κρύπτοντα 

πρόσωπον εις τδ πλατύ περιλαίμιον του. Οί 
μέλανες όφθαλμοί του έσπινθηροβόλουν ύπό τόν 
πίλον του. 'Η Λουΐζα έτρόμαξε μή γινώσκουσα 
καί ή ίδια διατί, καί έκάθησεν είς τήν άμαξαν 
κατεχομένη ύπδ άνεξηγήτου τρόμου.

Έπιστρέψασα είς τήν οικίαν έτρεξεν Αμέσως 
είς τό παράθυρον. —Ό νέος Αξιωματικός ΐστατο 
εις τήν αύτήν ώς καί πρότερον θέσιν προσηλω
μένους έχων πρός αύτήν τούς δφθαλμούς του. 
Άπεσύρθη Αμέσως έκ τού παραθύρου βασανιζο- 
μένη άπό 
αισθήματος

περιέργειαν καί τεταραγμένη ύπό 
τό όποιον δι’ αύτήν ήτο έντελώς

νέον.
“Εκτοτε ούδεμία ήμέρα παρήλθεν χωρίς ό 

νέος Αξιωματικός νά μή παρουσιασθή ύπό τά 
παράθυρα τής οικίας. Μεταξύ αύτών έγεννήθη 
συμβολική τις σχέαις. Καθημένη είς τήν θέσιν 
της ή Λουΐζα καί έργαζομένη προησθάνετο τήν 
άφιξίν του, άνεσήκωνε τήν κεφαλήν, έρριπτε τό
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βλέμμα της επ’ αύτοΰ τό όποιον ήμερος τη 
ήμέρφ καθίστατο διαρκέστερον. 0 νέος Αξιω
ματικός έφαίνετο δτι τη ήτο ευγνώμων διά 
τοΰτο και ή Λουΐζα παρετήρησεν διά τοΰ δια
περαστικού τής νεότητος βλέμματος δτι ζωηρόν 
έρύθημα έκάλυπτε τάς παρειάς του όπόταν τά 
βλέμματά των συνηντώντο. Μετά παρέλευσιν 
μιας έβδομάδος τφ ύπεμειδίασεν.

'0 "Ερμαν ήτο υιός έκρωσσισθέντος Γερμανού 
καταλιπόντος μετά τόν θάνατόν του είς αυτόν 
μικράν τινά περιουσίαν. Έχων σταθεράν άπό- 
φασιν νά εξασφάλιση τήν Ανεξαρτησίαν του, δέν 
ήγγιζεν ούδ’ αύτούς τούς τόκους τοΰ κεφαλαίου 
του, συντηρούμενος διά μόνου τοΰ μισθού του 
και μή έπιτρέπων είς έαυτόν ούδέ τάς έλαχί- 
στας δαπανηράς διασκεδάσεις. Έκ φύσεως ήτο 
κρυψίνους και φιλότιμος, καί σπανιότατα έλάμ- 
βανον οί σύντροφοί του αφορμήν νά τόν είρω- 
νεύωνται διά τήν μεγάλην του γλισχρότητα. 
Κατείχετο άπό ισχυρά πάθη καί είχε φλογέράν 
φαντασίαν, άλλ’ ή εύστάθειά του τόν έσωζεν 
άπό τάς συνήθεις τής νεότητος παρεκτροπάς. 
Χαρτοπαίκτης ών έκ φύσεως ούδέποτε έλαβεν 
είς τάς χεΐρας του τά χαρτία, γινώσκων βτι ή 
περιουσία του δέν τφ έπέτρεπε (καθώς αύτός 
έλεγε) νά Ουσιάζη τό άναγκαΐον μέ τήν 
ελπίδα ν’ άπολαύση τό περιττόν. Καί έν 
τούτοις δμως ολοκλήρους διήρχετο νύκτας κα- 
θήμενος πλησίον τών τραπεζών τού χαρτοπαι
γνίου παρακολουθών μετά πυρετώδους άγωνίας 
τάς διαφόρους τοΰ χαρτοπαιγνίου φάσεις.

Τό Ανέκδοτον περί τών τριών χαρτιών έπε- 
νήργησεν ίσχυρώς είς τήν φαντασίαν του καί 
όλοκληρον την νύκτα δέν έξήλθε τής κεφαλής 
του. Πώς; έσκέπτετο τήν έπομένην εσπέραν 
περιπλανώμενος είς τήν πόλιν — έάν ή γραία 
κόμησσα μοί έξεμυστηρεύετο το μυστικόν της, 
ή έάν μοί ύπεδείκνυε τά τρία κερδίζοντα χαρ
τία. Διατί λοπόν νά μή δοκιμάσω τήν τύχην 
μου; Νά παρουσιασθώ είς αύτήν, νά ριφθώ είς 
τούς πόδας της καί έάν ή περίστασις τό άπαι- 
τήση νά γίνω καί έραστής της- άλλά ταΰτα 
άπαιτοΰσι καιρόν καί αύτή είναι σχεδόν ένενη- 
κοντούτης· ένδεχόμενον ν’ άποθάνη μετά μίαν 
έβδομάδα, μετά δύο ήμέρας. Καί τό άνέκδοτόν 
της δύναταί τις νά τό πιστεύση; Ούχί! . . . 
Οικονομία, λιτότης καί φιλοπονία, ιδού τά τρία 
άσφαλή χαρτία μου, ιδού τί θά πολλαπλασιάση 
τό κεφάλαιόν μου καί θά μέ άποκαταστήση 
ήσυχον καί άνεξάρτητον.” Τοιουτοτρόπως σκε- 
πτόμενος, εισήλθεν είς μίαν τών μεγάλων οδών 
τής ΙΙετρουπόλεως, εύρεθείς έμπροσθεν οικίας 
παλαιάς Αρχιτεκτονικής. ‘Η όδός ήτο πλήρης 
αμαξών αί όποϊαι ή μία κατόπιν τής άλλης 
είσήρχοντο ύπό τήν κατάφωτον θύραν τής είρη- 
μένης οικίας. Έκ τούτων έξήρχοντο ποτέ μέν 
μικρός ποΰς ωραίας νεάνιδος ποτέ δέ τρίζον 
σανδάλιον καί κάποτε διπλωματική περικνημίς. 
Α'ι σισύραι καί τά έπανωφόρια έκρέμαντο πλη
σίον τού ύψηλοϋ Αναστήματος θυρωρού τής 
οικίας.

— Τίνος είναι 
στρατιωτικόν τής γωνίας σκόπον.

— Τής κομήσσης Κ . . . άπεκρίθη ούτος.
Ό "Ερμον έφριξε. Τό περίεργον Ανέκδοτον 

έκ νέου παρουσιάσθη είς τήν φαντασίαν του. 
Ηρχισε νά περιφέρηται γύρω τής οικίας σκε- 

πτόμενος περί τής οίκοδεσποίνης καί περί τοΰ 
θαυμαοίου μυστικού της. ’Αργά έπέστρεψεν είς 
τήν ήσυχον γωνίαν του μή δυνάμενος έπί πολ- 
λήν ώραν ν’ άποκοιμηθή, δταν δέ άπεκοιμήθη 
είδεν είς τόν δπνον του παιγνιόχαρτα, τράπεζαν 
έστρωμένην μέ πράσινον τάπητα, στοιβάδας χαρ
τονομισμάτων καί σωρούς χρυσών νομισμάτων, 

yΕθετε χαρτία έπί χαρτιών, έδίπλωνε τήν γω

ή οικία αυτή; ήρώτησε τόν

νίαν των άποφασιστικώς, έκέρδαινε, έπεσώρευε 
άδιακόπως χρυσά νομίσματα καί έθετε τά χαρ
τονομίσματα είς τά θυλάκιά του. Έξυπνήσας 
άργά έλυπήθη καί άνεστέναξε διά τήν Απώλειαν 
τού φανταστικού του πλούτου. Έξήλθε πάλιν 
νά περιπλανηθή είς τήν πόλιν καί περιπλανώ- 
μενος εύρέθη Απέναντι τής οικίας τής κομήσσης. 
’Ανεξήγητος δύναμις έφαίνετο δλκουσα αύτόν 
πρός αύτήν. Έστάθη καί ηρχισε νά παρατηρή 
είς τό παράθυρον. Κατά πρώτον παρετήρησε 
μελανότριχα κεφαλήν κύπτουσαν έπί βιβλίου ή 
έπί έργοχείρου, δτε δέ ή κεφαλή άνεσηκώθη 
είδεν Ανθηρόν πρόσωπον καί μέλανας όφθαλ- 
μούς. 'Η στιγμή αύτη άπεφάσισε τήν τύχην 
του. —

Ε’.

Μόλις ή Λουΐζα έπρόφθασε νά έκβάλη τό 
έπανωφοριόν της, καί ή κόμησσα έστειλε νά 
τήν καλέση διατάξασα πάλιν νά έτοιμάσωσι τήν 
αμαξαν καί έξήλθον. Κατά τήν στιγμήν όπόταν 
δύο ύπηρέται ύποστηρίζοντες τήν κόμησσαν νά 
έμβή εις τήν άμαξαν, ή Λουΐζα είδεν ΐστάμενον 
παρά τόν τροχόν ταύτης τόν μηχανικόν της 
δστις άρπάσας αίφνης τήν χεΐρά της πριν δυ- 
νηθή αυτή νά συνέλθη έκ τής ταραχής της, 
έγινεν άφαντος. Επιστολή μικρά έμεινεν είς 
τήν χεΐρά της. 'Η Λουΐζα τήν έκρυψε ύπό τό 
χειρόκτιόν της καί καθ’ δλον τόν δρόμον τίποτε 
δέν ήκουσε καί τίποτε δέν είδε. Ή κόμησσα 
είχε τήν συνήθειαν νά κάμνη έν τή άμάξη συ
νεχώς έρωτήσεις, π. χ. Ποιος μάς άπήντησε; 
πώς όνομάζεται ή συνοικία αυτή ; τί είναι γε- 
γραμμένον είς έκείνην τήν έπιγραφήν; καί άλλα 
παρόμοια. 'Η Λουΐζα άπεκρίνατο άσυναρτήτως 
καί άπερισκέπτως καί ώς έκ τούτου ή κόμησσα 
έθύμωσε.

— Τί έπαθες σήμερον, φιλτάτη μου; τή 
είπεν όργισθεΐσα ή κόμησσα· ή δέν μέ Ακούεις 
ή δέν μέ καταλαμβάνεις. Δόξα τφ θεφ ούτε 
τραυλίζω άλλ’ ούτε έτρελλάθην.

Ή Λουΐζα δμως ούδόλως τήν ήκουσε. Έπι- 
στρέψασα είς τήν οικίαν έτρεξεν άμέσως είς τό 
δωμάτιόν της. Εξέβαλε τήν ύπό τό χειρό
κτιόν της έπιστολήν ήτις ήτο Ασφράγιστος καί 
ηρχισε νά τήν άναγινώσκη. Έν αύτή ύπήρχεν 
ερωτική έξομολόγησις γεγραμμένη μετά τρυφερό- 
τητος καί έντίμως, λέξιν πρός λέξιν άντιγεγραμ- 
μένη άπό Γερμανικόν μυθιστόρημα. Άλλ’ ή 
Λουΐζα γερμανικά δέν έγνώριζε καί ώς έκ τού
του έμεινε κατευχαρισμένη άπό ταύτην.

Καί δμως ή επιστολή ύπερμέτρως τήν άνη- 
σύχει. Κατά πρώτην φοράν είσήρχετο είς μυ
στικός καί στενάς σχέσεις μετά νέου άνθρώπου. 
'Η επιμονή του τήν κατετρόμαξεν· έπέπληττεν 
έαυτήν διά τήν άπερίσκεπτον διαγωγήν της άμη- 
χανοΰσα τί νά πράξη. Νά παύση νά κάθηται 
είς τό παράθυρον καί διά τής Απροσεξίας της 
νά ψυχράνη τόν ζήλόν του διά περαιτέρω κατα
διώξεις; νά τφ έπιστρέψη Απλώς τήν έπιστολήν 
ή νά τφ άπαντήση ψυχρώς καί άποφασιστικώς; 
Πλησίον της δέν ύπήρχε ούδείς νά τόν συμβου- 
λευθή, δέν είχε ούτε φίλας ούτε διδασκαλίσσας. 
Έπί τέλους άπεφάσισε νά τι' άπαντήση.

Καθήσασα είς τό γραφεΐον της καί λαβοΰσα 
τόν κάλαμον είς χεΐρας ηρχισε νά σκέπτεται. 
Πολλάκις ηρχισε τήν έπιστολήν καί πολλάκις 
τήν κατεξέσχισε· ποτέ μέν αί έκφράσεις τή 
έφαίνοντο συγκαβατικαί ποτέ δέ τραχεΐαι. Έπί 
τέλους κατόρθωσε νά γράψη μερικάς γραμμάς 
έκ τών όποιων έμεινεν εύχαριστημένη. “Πι
στεύω — τφ έγραφεν — δτι έχετε τίμιους σκο
πούς καί δτι διά τής άπερισκέπτου πράξεώς σας 
δέν ειχετε σκοπόν νά μέ προσβάλλετε άλλ’ ή 

γνωριμία σας δέν έπρεπε ν’ άρχίση τοιουτοτρό
πως. Σάς επιστρέφω τήν έπιστολήν καί έλπίζω 
δτι δέν θά λάβω Αφορμήν είς τό μέλλον νά 
παραπονεθώ διά παρομοίαν τινά πράξίν σας.”

Ιήν έπιούσαν ίδοΰσα ερχόμενον κατά τήν 
συνήθη ώραν τόν "Ερμαν, ή Λουΐζα έσηκώθη 
άπό τό κέντημά της, έξήλθε τής αιθούσης, ήνοιξε 
τήν θύραν καί έρριψε τήν έπιστολήν είς τήν 
όδόν έλπίζουσα είς τήν έπιδεξιότητα τού νέου 
Αξιωματικού. Ό "Ερμαν σπεύσας τήν έλαβε 
και εισήλθεν είς τό πλησίον ζαχαοοπλαστεΐον. 
Θραύσας τήν σφραγίδα εύρε τήν επιστολήν του 
καί τήν Απάντησιν τής Λουΐζης. Τοΰτο καί 
έπερίμενε.

Μετά παρέλευσιν τριών ήμερών μικρά κομί- 
στρια έκ τοΰ έργαστηρίου τοΰ συρμού έφερεν 
είς τήν Λουΐζαν γραμμάτων. 'Η Λουΐζα τό 
ήνοιξε προβλέπουσα χρηματικήν άπαίτησιν. Άλλά 
άναγνωρίσασα άνελπίστως τήν χεΐρά τοΰ "Ερμαν.

— "Εχεις λάθος, είπε είς τήν κόρην· τό 
γραμμάτων δέν μοί Ανήκει.

— Άπ’ έναντίας Αποτείνεται πρός ύμάς, 
Απεκρίθη ή τολμηρά νεάνις μή κρύπτουσα ειρω
νικόν μειδίαμα, εύαρεστηθήτε νά τό άναγνώσετε.

'Η Λουΐζα διέτρεξε τό γραμμάτων. Ό"Ερ
μαν έζήτει συνέντευξιν.

— Είναι Αδύνατον, είπεν ή Λουΐζα τρομα- 
ξασα δια τήν τολμηράν άπαίτησιν καί τόν τρό
πον τόν όποιον μετεχειρίζετο. Ή έπιστολή δέν 
άνήκει είς έμέ.

Καί τήν έσχισε είς μικρά τεμάχια.
— Άφοΰ δέν άνήκει είς ύμάς διατί τήν 

έσχίσατε, άπεκρίθη ή νεάνις, ήδυνάμην νά τήν 
έπιστρέψω είς εκείνον δστις μοΰ τήν έδωκε.

— Σέ παρακαλώ είπεν ή Λουΐζα παροργι- 
σθεΐσα διά τήν παρατήρησιν ταύτην, τού λοιπού 
έπιστολάς νά μή μοΰ φέρεις. Είς έκεΐνον δέ 
δστις σέ έστειλεν είπε δτι πρέπει νά έντρέπεται.. .

0 "Ερμαν δμως δέν άπέκαμεν. 'Η Λουΐζα 
καθεκάστην έλάμβανεν έπιστολάς διά διαφόρων 
μέσων. Δέν ήσαν αύται πλέον μεταφρασμένοι 
έκ τοΰ Γερμανικού. '0 "Ερμαν τάς έγραφεν ύπό 
τήν έμπνευσιν τοΰ πάθους του καί μετεχειρί
ζετο γλώσσαν ίδιάζουσαν είς τοΰτο. Έν αύταΐς 
έξεφράζετο ή άμετάτρεπτος έπιθυμία του καί ή 
άταξία άχαλινώτου φαντασίας. Ή Λουΐζα δέν 
έσκέπτετο πλέον νά τάς έπιστρέψη· άπ’ έναντίας 
ένετρύφα είς τήν άνάγνωσίν των, ήρχισε νά 
άπαντα είς αύτάς — καί αί άπαντήσεις ήμέρα 
τή ήμέρα άπεκαθίσταντο μακρότεραι καί τρυ
φερότεροι. Έπί τέλους τφ έρριψεν έκ τοΰ 
παραθύρου τήν Ακόλουθον έπιστολήν. “Σήμε
ρον είναι χορός είς τήν . . . κήν πρεσβείαν. 
'Η κόμησσα θά είναι έκεΐ. θά διαμείνωμεν 
Ρ·εχρι “ών δύο. Ιδού περίστασις νά μέ ίδήτε 
κατά μόνας. Άπερχομένης τής κομήσσης οί 
ύπηρέται πιθανώς διασκορπίζονται· είς τόν πρό
δομον μένει μόνον ό θυρωρός, άλλά καί αύτός 
συνήθως Απέρχεται είς τό δωμάτιόν του. "Ελ
θετε κατά τήν ένδεκάτην καί ήμίσειαν. Διευ- 
θυνθήτε κατ’ εύθεΐαν πρός τήν κλίμακα. Έν 
περιπτώσει καθ’ ήν θά άπαντήσετε τινά είς τόν 
πρόδομον έρωτήσατε έάν ή κόμησσα ήναι είς 
τήν οικίαν · θά σάς είπωσι — δχι — τότε χρεω- 
στεΐτε νά άναχωρήσετε. Βεβαίως δμως ούδένα 
θά άπαντήσετε. Αί ύπηρέτριαι κάθηνται δλαι 
είς Sv δωμάτων. Έκ τοΰ προδόμου διευθυν- 
θήτε δεξιά, βαδίζοντες πάντοτε κατ’ εύθεΐαν μέχρι 
τοΰ κοιτώνος τής κομήσσης. Είς τόν κοιτώνα 
δπισθεν τών παραπετασμάτων θά ίδήτε δύο μι- 
κράς θύρας · ή δεξιά φέρει είς σπουδαστήριον δπου 
ή κόμησσα ούδέποτε εισέρχεται, ή Αριστερά φέ
ρει είς πρόδομον βπου όπάρχει στενή έλικοει- 
δής κλίμαξ ήτις θά σάς φέρη είς τό δωμά
τιόν μου.’*

έσκοτίσθησαν. Ό 
γύρω τής έρημω- 

τόν φανόν τής 
καί είδεν δτι 
Έστάθη ύπό 

όφθαλμούς του

είς 
του

'0 "Ερμαν έσφάδαζεν ώς τίγρις άναμένων 
τήν προσδιορισθεΐσαν ώραν. Ιήν δεκάτην τό 
έσπέρας ΐστατο ήδη έμπροσθεν τής οικίας τής 
κομήσσης. Ό καιρός ήτο κακός, ό άνεμος 
έσύριζε καί χιών κατά νιφάδας έπιπτεν. Οί 
φανοί έφώτιζον άμυδρρώς, αί όδοί ήσαν έρη
μοι. Κάποτε διήρχετο αμαξηλάτης ζητών άργο- 
ποοήσαντά τινα διαβάτην. Ό Ερμαν άνευ 
έπενδύτου δέν ήσθάνετο ούτε άνεμον ούτε χιόνα. 
Έπί τέλους ή αμαξα τής κομήσσης έξήλθε τής 
αύλής καί έστάθη είς τήν είσοδον. Ό "Ερμαν 
είδε τούς ύπηρέτας ύποστηρίζοντας έξ άμφο- 
τέρων τών χειρών τήν κεκυρτωμένην κόμησσαν 
περιτετυλιγμένην έντός βαρυτίμου σισύρας καί 
άμέσως κατόπιν τήν θετήν κόρην της μέ έλαφρόν 
έπανωφόριον καί έχουσαν τήν κεφαλήν της 
κεκοσμημένην διά νωπών άνθέων. 'Η θύρα 
τής άμάξης έκλείσθη, ή άμαξα βαρέως έκυλίσθη 
έπί τής τριζούσης χιόνος καί ό θυρωρός έκλεισε 
τάς θύρας. Τά παράθυρα 
"Ερμαν ηρχισε νά περιπατή 
θείσης οικίας καί πλησιάσας 
όδοΰ έξέβαλε τό ώρολόγιόν 
ήτο ή ώρα ένδεκα καί είκοσι, 
τόν φανόν καί προσηλώσας τούς 
είς τόν ωροδείκτην άνέμενε τήν παρέλευσιν τών 
έπιλοίπων λεπτών. Ακριβώς είς τάς 11 ’/2 διέβη 
τό προαύλων τής οικίας καί εύρέθη είς λαμπρο- 
φωτισμένην είσοδον. '0 θυρωρός δεν ύπήρχε. 
'0 "Ερμαν άνέβη δρομαίως τήν κλίμακα, ήνοιξε 
τήν θύραν τοΰ προθαλάμου καί είδεν ύπηρέτην 
κοιμώμενον έπί παλαιού Ανακλίντρου. Μέ έλα
φρόν καί στερεόν βήμα διέβη πλησίον του. Η 
μεγάλη αίθουσα καί ή τής ύποδοχής ήσαν σκο
τεινά!. Λύχνος άμυδρώς τάς έφώτιζεν έκ τού 
προθαλάμου. Εισήλθεν είς τόν κοιτώνα. "Έμ
προσθεν εικονοστασίου πεπληρωμένου μέ παλαιας 
εικόνας έκαιε χρυσοΰν κονδύλων. Πολυθρόναι 
καί Ανάκλιντρα τών όποιων τό ύφασμα ήτο πα
λαιόν, καί τό χρύσωμα κατεφθαρμένον, ίσταντο 
μέ ψυχράν συμμετρίαν γύρω τών τοίχων κεκα- 
λυμμένων μέ σινικά ταπητουργήματα. Έπί 
τοίχου έκρέμαντο δύο πρωσοπογραφίαι, έργα τής 
Κ« Lebrun. Ή μία έξ αύτών παρίστα άνδρα 
τεσσαρακοντούτη ψυμμιθιωμένον και ευσαρκον, 
φέροντα στολήν πρασίνου άνοικτοΰ χρώματος 
καί άστέρα· ή άλλη κόρην ώραίαν μέ άετο- 
ειδή ρίνα τήν κόμην κτενισμένην κατά τόν συρ
μόν τής έποχής έκείνης καί φέρουσαν ρόδον είς 
τήν πεπασμένην κόμην της. Τάς γωνίας έκό- 
σμουν άγαλμάτια έκ φαρφύρου, ώρολόγια τής 
τραπέζης κατασκευής τοΰ περιφήμου Leroy, 
πυξίδες, ριπίδια καί διάφορα παιγνίδια τών Κυ
ριών έφευρεθέντα κατά τό τέλος τής παρελθού- 
σης έκατονταετηρίδος όμού μέ τά Αερόστατα 
τών Μογκολφιέρων καί τόν μαγνητισμόν τοΰ 
Μεσμέρου. '0 "Ερμαν διήλθε διά τών παρα
πετασμάτων. "Οπισθεν τούτων ύπήρχε κλίνη 
σιδηρά, δεξιόθεν ταύτης θύρα φέρουσα είς σπου
δαστήριον, Αριστερόθεν όμοια φέρουσα εις πρό
δομον. '0 "Ερμαν τήν ήνοιξε είδε στενήν έλι- 
κοειδή κλίμακα φέρουσαν είς τό δωμάτων τής 
Λουΐζης. Αύτός δμως έπέστρεψε καί εισήλθεν 
είς τό σκοτεινόν σπουδαστήριον.

Αί uipat διήρχοντο βραδέως. Τά πάντα διε- 
τέλουν είς ηρεμίαν. Είς τόν τής ύποδοχής θά
λαμον έσήμανεν ή δωδεκάτη. '0 "Ερμαν ήτο 
ήσυχος. 'Η καροία του έπαλλεν Ακριβώς ώς 
άνθρώπου άποφασίσαντος νά έκτελέση έπικίνδυ- 
νόν τινα άλλ’ άναγκαίαν έπιχείρησιν. Τό ώρο- 
λόγιον έσήμανε τήν πρώτην καί κατόπιν τήν 
δευτέραν όπόταν ήκουσε μακρυνόν κρότον άμά
ξης. Ακούσιος ταραχή τόν κατέλαβε. 'Η άμαξα 
έπλησίασε καί έστάθη. Οί έν τή ο’ικίφ έξύπνη- 
σαν. Οί ύπηρέται έτρεχον, φωναί Αντήχησαν

καί ή οικία άμέσως έφωτίσθη. Είς τόν κοιτώνα 
έτρεξαν τρεις θαλαμηπόλοι καί ή κόμησσα 
καταβεβλημμένη είσήλθε καί έβρίφθη εις τό 
άνάκλιντρον. Ό "Ερμαν έβλεπε άπό τήν σχι
σμήν τής θύρας. 'Η Λουΐζα διήλθε πλησίον 
του. "Ηκουσε τά έπί τής κλίμακας κατεσπευ
σμένα βήματά της καί έν τή καοδία του ήσθάνθη 
παρόμοιόν τι μέ τύψιν συνειδότος καί έκ νέου 
ήσύχασεν. "ΐστατο ώς άπολιθωμένος.

Ή κόμησσα ηρχισε νά έκδύεται έμπροσθεν 
κατόπτρου. Έξεκάρφωσαν τήν καλυπτραν της, 
κεκοσμημένην μέ ρόδα, άφήρεσαν τήν πεπασμέ
νην φενάκην της έκ τής λευκής καί σχεδόν 
άτριχου κεφαλής της. Αί καρφίδες έπεσαν βρο
χηδόν τριγύρω της. Τό κίτρινον καί μέ άργυρον 
κεντημένον φόρεμά της κατέπεσε είς τούς όστε- 
ώδεις πόδας της. Ό "Ερμαν Αόρατος παρίστατο 
μάρτυς τών άηδών μυστηρίων τοΰ καλλωπισμοΰ 
της. Έπί τέλους ή κόμησσα μείνασα μέ τό 
ένδυμα τοΰ κοιτώνος καί μέ τήν, νυκτερινήν 
καλύπτραν, δηλαδή μέ τήν ίδιάζουσαν είς τό 
γήράς της ένδυμασίαν, έφαίνετο δλιγώτερον φρι- 
κώδης καί δλιγώτερον δύσμορφος.

Καθώς δλοι οί γέροντες ουτω καί ή κόμησσα 
έπασχεν άπό Αϋπνίαν. Έκδυθεΐσα έκάθησε παρά 
τό παράθυρον καί Απέλυσε τάς θαλαμηπόλους. 
Σβεσθέντων τών φώτων ό θάλαμος έφωτιζετο δια 
μόνου τού κανδυλίου. 'Η κόμησσσα έκάθητο 
ώχρά σπασμωδικώς κινούσα τά χείλη της και 
σειομένη δεξιά καί άριστερά, είς τούς θολούς 
οφθαλμούς κατωπτρίζετο παντελής έλλειψις 
ιδεών. Βλέπων τίς αύτήν θά ένόμιζεν βτι ή 
κίνησις τής φρικώδους γραίας προήρχετο άπο 
ένέργειαν ύποκρυπτομένου γαλβανισμού.

Αίφνης τό νεκρικόν πρόπωπόν της παραδόξως
ήλλοιώθη. Τά χείλη της έπαυσαν νά κινούνται, 
οί οφθαλμοί της έζωογονήθησαν. "Εμπροσθεν 
της ΐστατο άγνωστος άνήρ.

— Μήν τρομάξετε πρός θεοΰ, τή είπε, μήν 
τρομάξετε. Δέν έχω σκοπόν νά σάς κακοποιήσω· 
ήλθον νά σάς παρακαλέσω μίαν χάριν.

'Η γραΐα σιωπώσα τόν ήτένιζεν καί έφαίνετο 
δτι δέν ήκουεν. 'II "Ερμαν ένόμισε βτι είναι 
κωφή καί κύψας πλησίον τού ώτός της έπανε- 
λαβε τά αύτά. Ή γραΐα έξηκολούθει νά σιωπά 
καθώς καί πρότερον.

— Δύνασθε, έξηκολούθησεν ό "Ερμαν νά 
άποκαταστήσετε εύτυχή τήν ζωήν μου, καί 
τούτο είς ύμάς τίποτε δέν κοστίζει. Γνωρίζω 
βτι δύνασθε νά μαντεύσετε τρία χαρτία κατα 
σειράν.

Ό"Ερμαν έστάθη. 'Η κόμησσα έφάνη έννοή- 
σασα τί έζήτουν άπό αύτήν καί έζήτει λέξιν διά 
νά άπαντήση.

■— Τοΰτο ήτο άστεϊμός, είπεν, σάς ορκίζομαι 
βτι ήτο Αστεϊσμός.

— Τοιουτοτρόπως δέν Αστεΐζονται, άπήντησεν 
όργίλως ό "Ερμαν. Ένθυμηθήτε τόν Τ . . . τόν 
όποιον έβοηθήσατε νά κερδίση.

'Η κόμησσα κατά τό φαινόμενον έταράχθη. 
Τά χαρακτηριστικά της έπρόδιδον ίσχυράν ψυ
χικήν συγκίνησιν άλλά παραχρήμα έπανήλθε 
είς τήν προτέραν Αναισθησίαν.

— Δύνασθε, έξηκολούθησεν ό "Ερμαν, νά μού 
ύποδείξετε τά τρία αύτά χαρτία;

'Η κόμησσα έξηκολούθει νά σιωπά. Ό "Ερ
μαν έπανέλαβε.

— Διά ποιον φυλάττετε τό μυστικόν σας; 
Διά τούς συγγενείς σας; αύτοί καί άνευ τούτου 
είναι πλούσιοι, καί δέν έκτιμώσι τήν άξίαν τών 
χρημάτων. Είς άσωτον δέν χρησιμεύουσι τα 
τρία χαρτία σας. "Οστις δέν γινώσκει νά δια- 
φυλάξη τήν πατρικήν κληρονομιάν Αποθνήσκει 
έν πενία· ούδεμία διαβολική βοήθεια δύναται νά 
τόν βοηθήση. Έγώ άσωτος δεν είμαι, έκτιμώ 

τήν άξίαν τών χρημάτων. Τά τρία χαρτία σας 
δι’ έμέ δέν θά ύπάγωσι είς μάτην . . . Λοιπόν;

Έστάθη καί μέ τρόμον έπερίμενε τήν άπάν- 
τησίν της. Ή κόμησσα έξηκολούθει νά σιωπά. 
Ό "Ερμαν έβρίφθη είς τά γόνατα.

— Έάν καμμίαν φοράν ή καρδία σας ήσθάνθη 
τό αίσθημα τού έρωτος, έάν ένθυμεΐσθε τάς 
Αγαλλιάσεις του, έάν έμειδιάσατε είς τόν κλαυ
θμόν νεογεννήτου υιού, έάν όποιονδήποτε Ανθρώ
πινον αίσθημα έπαλλε είς τό στήθος σας, έξορ- 
κίζω ύμάς είς τά αισθήματα συζύγου, έρωμένης, 
μητρός, είς παν β,τι ιερόν ύπάρχει έν τφ βίφ, 
μή άρνηθήτε τήν έκπλήρωσιν τής παρακλήσεώς 
μου. έκμυστηρευθήτέ μοι τό μυστικόν σας. Είς 
τί χρησιμεύει είς ύμάς τοΰτο; "Ισως συνδέεται μέ 
φρικώδες αμάρτημα, μέ τήν Απώλειαν τής αιω
νίου μακαριότητος, μέ διαβολικάς συνθήκας. 
Σκεφθήτε . . . είσθε γραΐα καί όλίγον σάς μένει 
νά ζήσετε· είμαι έτοιμος νά άναλάβω τό αμάρ
τημά σας είς τήν ψυχήν μου. Έκμυστηρευθήτέ 
μοι μόνον τό μυστικόν σας. Σκεφθήτε βτι ή 
εύτυχία άνθρώπου εύρίσκεται είς χεΐράς σας, καί 
δτι δχι μόνον έγώ άλλά καί τά τέκνα μου, οί 
έγγονοί μου καί οΐ δισέγγονοι μου θά εύλογώσι 
τήν μνήμην σας καί θέλουσι τήν τιμά ώς μνή
μην άγιας.

'Η κόμησσα δέν άπεκρίθη ούτε λέξιν.
'Ο "Ερμαν ήγέρθη.
— Γραΐα μάγισσα! είπεν τρίζων τούς όδόν- 

τας. Τοιουτοτρόπως δέν θά σέ καταφέρω νά 
άποκριθής . . .

Καί ταύτα λέγων έξέβαλλεν έκ τοΰ θυλακίου 
του πιστόλιον.

Είς τήν θέαν τοΰ δπλου ή κόμησσα δευτέ
ραν φοράν έκυριεύθη άπό ίσχυράν συγκίνησιν. 
"Εκυψε τήν κεφαλήν καί ύψωσε τήν χεΐρά διά 
νά προφυλαχθή άπό τήν έκπυρσοκρότησιν, μετά 
ταύτα ώλίσθησεν έπί τοΰ Ανακλίντρου καί έμεινεν 
Ακίνητος.

— Παύσατε νά μέ έμπαίζετε! είπεν ό "Ερ
μαν λαβών τήν χεΐρά της. Διά τευλευταίαν 
φοράν σάς έρωτώ· θέλετε νά μοί φανερώσετε 
τά τρία χαρτία σας; Ναι ή δχι;

'Η κόμησσα δέν άπεκρίθη. '0 "Ερμαν παρε
τήρησεν δτι ήτο νεκρά. —

("Επεται τό τέλος.)

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΕΝ ΙΤΑΛΙΑι
ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑι.

(Μετά τεσσάρων εικόνων, ορα σελ. 313.)

Σ
εισμοί καταστρεπτικοί συνέβησαν πρό 
δλίγων ήμερών έν Πεδεμοντίφ καί έν 
τή ώραίφ έκείνη παραλίφ, ήτις άπό 

Κάννης έκτείνεται μέχρι Γενούης. Οί σεισμοί 
ουτοι κατετρόμαξαν τούς κατοίκους τών χωρών 
έκείνων, διότι ού μόνον έκτάκτως ισχυροί ήσαν, 
άλλά καί πολλών ζημιών πρόξενοι έγένοντο. 
’Ιδίως κατεφόβισε τό φρικώδες τοΰτο φυσικόν 
φαινόμενον τούς πολυπληθείς έν Νικαίφ, έν 
Κάννη καί δλη τή παραλία έκείνη διατρίβοντας 
κατά τήν ώραν ταύτην τοΰ έτους ξένους, οΐτινες 
έξ βλων τών μερών τής ύφηλίου μεταβάντες 
ένόουν νά διασκεδάσωσι καί νά γευθώσι τοΰ 
ώραίου κλίματος, ούχί δέ νά ύποστώσιν Ανησυ
χίας καί τρόμον Απελπιστικόν. Διό καί έκ μόνης 
τής πόλεως Νίκαιας εόθύς τάς πρώτας ήμέρας
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μετά τους σεισμούς άνε- 
χώρησαν 25 χιλιάδες ξέ
νων , άφήσαντες έρημους 
τάς ύδούς και πλατείας τής 
εύηλίου εκείνης πόλεως, 
έρημα και τά μεγαλοπρεπή 
ξενοδοχεία, έν οίς κατά τήν 
ύπερβολικήν τοΰ φόβου πα- 
ράστασιν έκινδύνευον άνά 
πασαν στιγμήν νά ταφώσιν 
ύπδ τά ερείπια των καταρ- 
ρεόντων τοίχων.

Αί εφημερίδες γέμουσι 
περιγραφών των διαφόρων 
επεισοδίων, των συμβάν
των κατά τάς ώρας των 
σεισμών. Κυρίαι και δε
σποινίδες, αΐτινες συνήθως 
μόνον έν πολυτελεΐ και 
πλούσια περιβολή ένεφανι- 
ζοντο εις τάς οδούς καί 
τούς περιπάτους, έξήλθον 
τών κοιτώνων αύτών μετά 
τάς πρώτας τοΰ σεισμού 
δονήσεις ως εύρίσκοντο έν 
βλως άτελεΐ ένδυμασία. 

’Άνδρες, οΐτινες εφαίνοντο 
γενναίοι, έτρεχον άσκεπεΐς 

Τό ίν ϋπαίθρω ταχυδρομεϊον. Κατασκήνωσις.

καί κάτωχροι εις τάς 
οδούς, περί ούδενδς 
φροντίζοντες ή μόνον 
πώς νά σώσωσι τήν 
κεφαλήν των άπδ 
τών καταπιπτουσών 
δοκών καί κεράμων. 
Οι άνθρωποι δέν έπεί- 
θοντο νά έπιστρέψω- 
σιν εις τάς οικίας μέ 
δλας τάς προτροπάς 
καί προκηρύξεις τών 
άρχών, αΐτινες μεγά- 
λην ανέπτυξαν γενναι
ότητα καί δραστηριό
τητα έν τή περιστά- 
σει ταύτη καί έπει- 
ρώντο νά πείσωσι τον 
κόσμον δτι τδ κακδν 
παρήλθε καί κίνδυ
νος έπαναλήψεως τών 
δονήσεων δέν ύπήρχεν. ’Αλλά πώς νά πείση 
τις πλήθος καταληφθέν ύπδ πανικού φόβου; 
ΙΙώς νά καθηουχάση τις άνθρώπους τρέμοντας 
καί άνά πάσαν στιγμήν φοβούμενους μή ετεροι 
σεισμοί παρακολουθήσωσι τούς πρώτους;

Έν τώ προαυλίω τοϋ Εενοδοχείου.

01 έν ϋπαίθρω διαμένοντες Εένοι.

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΕΝ ΝΙΚΑΙΑι ΚΑΙ ΜΕΝΤΩΝΗι.

Α'ι ζημίαι δμως τών σεισμών δέν ήσαν καί 
μικραί. Ού μόνον οίκίαι δλόκληροι κατέπεσον 
καταπλακώσασαι τούς έν αύταΐς οίκοΰντας, άλλά 
καί ρήγματα έν ταϊς όδοΐς ήνοίχθησαν, ρήγματα 
έμφαίνοντα ίσχυράν τής γής διατάραξιν. Έν

Χικαία τδ κατάστημα τοΰ 
ταχυδρομείου κατέρρευσε 
και έδέησε το ταχυδρο- 
μεΐον νά λειτουργή έν ύπαι
θρο» ως έμφαίνει μία τών 
παρατεθειμένων εικόνων. 
Μέγα ξενοδοχεΐον τετράπα- 
τον έσαλεύθη έκ βάθρων και 
οί παρεπιδη μουντές ξένοι συ- 
νεσωρεόθησαν έντω προαυ- 
λίωίβρ.εικ.α'.). '<> στρατών 
κατέστη άκατοίκητος και 
οϊ στρατιώται έσκήνωσαν έν 
ύπαίθριρ. Το παράλιον έ- 
πληρώθη ανθρώπων, ζη- 
τούντων έκ τών ένόντων 
νά ευρωσι γωνίαν άσφαλή 
μέχρις ου δυνηθώσι ν’ ά- 
ναχωρήσωσιν είτε διά τοΰ 
σιδηροδρόμου είτε διά τίνος 
άτμοπλοίου. ’Αλλά και 
ατμόπλοια δεν ύπήρχον 
αρκετά διαθέσιμα καί ό 
σιδηρόδρομος δέν ήδύνατο 
νά δεχθή τούς απειροπλη
θείς έπιβάτας, οΐτινες συν- 
ωθοΰντο έν τω σταθμίρ. 
Πλούσιοί τινες οικογένειας 

ένοικιάσασαι άμάξας 
διέμενον έν αύταΐς’ 
διά μίαν νύκτα μία 
αμαξα έμισθοΰτο αντί 
έκατδν φράγκων. Καί 
αύτοί είσέτι οϊ έρ- 
γάται οί μεταφέρον- 
τες τάς άποσκευά: 
τών ξένων άπδ τού 
ξενοδοχείου εις τδν 
σταθμόν τοΰ σίδηρο 
δρόμου ή εις τδ άτμό- 
πλοιον, έζήτουν άγώ- 
για ύπερβολικά. Ουτω 
μία οικογένεια ανα
χωρούσα έπλήρωσε 
μόνον πρδς μεταφο
ράν τών άποσκευών 
της 300 φράγκα! Έν 
γένει δέ ή άναστάτω- 
σις ύπήρξε γενική.

Άλλ’ οί ξένοι, καί μάλιστα οί πλούσιοι, μέ 
μικράν χρηματικήν ζημίαν ήδυνήθησαν ν άπέλ- 
θωσιν εις τά ίδια, οπού καί βαθμηδόν ήσύχασαν 
άπδ τής ύποστάσης συγκινήσεως καί άπδ τών 
έντυπώσεων τοΰ φόβου. Οί δυστυχείς δμως
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κάτοικοι των μερών έκείνων, βλέποντες τάς 
έτοιμορρόπους οικίας των, ών ή έπισκευή πολλάς 
απαιτεί δαπάνας, κάθηνται έν άθυμίφ και προσ- 
βλέπουσι τόν άνέφελον καί κυανοΰν ουρανόν, 
δστις μειδιά ύπεράνω τών κεφαλών των ώς 
ειρωνευόμενος διά τήν μικρότητα τοΰ επιγείου 
άνθρώπου, δστις έν τή έλαχίστη τής γής δονή
σει αισθάνεται πόσον άνίσχυρος καί μικρός είναι 
ένώπιον τών καταπληκτικών τής φύσεως στοι
χείων !

"Ο,τι δέ τό περιεργότερον είναι, πόσον 
μεγάλη είναι ή έκτασις ή καταλαμβανόμενη 
υπό ένός σεισμού. Έν έτει 1812 ό μέγας 
σεισμός τοΰ Καρακά έξετάθη μέχρι τής κοιλά- 
δος τοΰ Μισσισιπή. Έν έτει 1827 ό σεισμός 
ό καταστρέψας τά πέριξ τής Βογότας, έπέφερε 
μεγάλας ζημίας έν Όχοτόκ τής Σιβηρίας, πό
λεως κείμενης είς άπόστασιν τριών χιλιάδων 
μιλίων άπό τής Βογότας, τής πρωτευούσης τής 
Κολομβίας. Ό εσχάτως δέ συμβάς έν Νίκαια 
έγένετο έπαισθητώς ταύτοχρόνως καί έν’Αμερική.

Περιέργους πληροφορίας περί τών έν τή 
νοτίφ ’Αμερική έπισυμβάντων σεισμών δίδει ό 
έπίσκοπος Journe, πρώην οικοδιδάσκαλος τοΰ 
προέδρου τής δημοκρατίας έν Βενεζουέλη, δια- 
μείνας έπί πολλά έτη έν τή χώρα έκείνη καί 
έπισταμένως μελετήσας τά τών σεισμών· "Συ
νήθως, λέγει ό έπιστήμων ίερεός, ό σεισμός 
προαναγγέλλεται διά κρότου όμοιάζοντος τήν 
βροντήν ή άπομεμακρυσμένους πυροβολισμούς. 
Τούς άσθενεστέρους σεισμούς οί ’Αμερικανοί όνο- 
μάζουσι tremblores καί ούτοι έχουσιν όμοιότητά 
τινα πρός τούς κλονισμούς τοΰ άνθρωπίνου σώ
ματος. Οΐ σεισμοί ούτοι είναι συνηθέστατοι έν 
τή κεντρώα καί νοτίφ ’Αμερική, δέν έπιφέρου- 
σιν δμως ζημίας· καπνοδόχοι τινές καταπίπτου- 
otv, έτοιμόρροπός τις τοίχος καταρρέει, καί οί 
άνθρωποι, έξοικειω&έντες πρός αύτούς, ούδέ προ
σοχής άξιοΰσιν αύτούς, άλλ’ έξακολουθοΰσι τάς 
έργασίας των. Πολλάκις αί έλαφραί αύται δο
νήσεις τοΰ εδάφους είναι οί πρόδρομοι ισχυρών 
σεισμών, ους οί ’Αμερικανοί όνομάζουσι terra- 
motes. Αύτών αί δονήσεις είναι Ισχυρότατοι 
καί καταστρεπτικοί. Οί κάτοικοι τών μερών 
έκείνων διϊσχυρίζονται δτι ύπάρχουσι σημεία 
προαγγέλλοντα τήν καταστροφήν. Αί πηγαί ρέ- 
ουσιν άσθενέστερον ή καί έντελώς άποξηραίνον- 
ται. Άπό του έτους 1850 μέχρι τοΰ 1859 
παρετηρήθη δτι προηγούντο τών σεισμών ραγ
δαίοι βροχαί. Κατά τόν ’Ισημερινόν οι σεισμοί 
θεωρούνται ώς πρόδρομοι ευεργετικών βροχών.

'Η ιδέα περί τής έπιρροής τών βροχών καί 
τής ώρας τοΰ έτους επί τών σεισμών είναι ή 
άρχαιοτέρα καί ή μάλλον διαδεδομένη έν ’Αμε
ρική, ένθα οί άνθρωποι διϊσχυρίζονται δτι οί 
έπικινδυνωδέστεροι σεισμοί συμβαίνουσι κατά τάς 
ισημερίας. 'Όλαι σχεδόν αί δονήσεις τής γής 
συμβαίνουσιν έν καιρφ νυκτός· τοΰτο παρέχει 
τήν πιθανότητα δτι ή σελήνη έξασκεϊ έπιρροήν 
ούσιώδη έπ’ αύτών. Έπί 7000 σεισμών, έπι
συμβάντων έν τή νοτίφ ’Αμερική άπό τοΰ έτους 
1800 μέχρι τοΰ 1850, οί πλεΐστοι συνέβησαν έν 
νυκτί καί κατά τήν πανσέληνον, δηλ. έν έποχή, 
καθ’ ήν ή σελήνη είναι πλησιεστέρα πρός τήν γήν.*)

·) Έπειδή κατά τά τελευταία ταΰτα έτη πολλά
κις συνέβησαν δονήσεις σεισμών καί έκρήξεις, ένσπεί- 
ρασαι τρόμον καί έφελκύσασαι τό ένδιαφέρον τοΰ έπι- 
στημονικοϋ κόσμου, νομίζομεν δτι μεγάλος θέλει έν- 
διαφέρει τούς ήμετέρους άναγνώστας ή περιγραφή τής 
προ τριών έτών σύμβασης ηφαιστείου έκρήςεως έν ταΐς 
νήσοις τοΰ πορθμού τής ϊόνδης, έκρήξεως, ήτις είναι 
ή σπουδαιοτέρα κατά τόν παρόντα αιώνα συμβάσα. Τής 
περιγραφής ταύτης μετά τών καταλλήλων εικόνων 
άρχόμεθα διά τοΰ προσε/οΰς ήμών τεύχους.

Σ. τ. Σ.

Οί ΠΑΡΙΣΙΟΙ

κατά τήν μεγάλην Γαλλικήν Έπανάστασιν 

τοΰ έτους 1789.

(Μετά είκόνος, δρασελ. 312.)

τφ προηγουμένφ ήμών τεύχει έδημο-
Α;) σιεύσαμεν εικόνα παριστώσαν τήν πρώ- 

την πράξιν τοΰ καταπληκτικού δράματος 
τής γαλλικής Έπαναστάσεως, τήν άλωσιν τής 
Βαστίλλης ύπό τοΰ λαού. Σήμερον δε δημο- 
σιεύομεν εικόνα παριστώσαν έν τών πολλών 
έκείνων έπεισοδίων, ών σκηνή ΰπήρξεν ή γαλλική 
πρωτεύουσα κατά τάς άποφράδας έκείνας καί 
φρικώδεις ήμέρας, καθ’ ας ή Έπανάστασις πα- 
ρεκτραπεΐσα πάντα άφησε χαλινόν καί παρεδόθη 
είς τάς άκαθέκτους τών διευθυνόντων αύτήν 
όρμάς. Πρό τών βαθμιδών τής ειρκτής γυνή 
έκ τών αριστοκρατικών τάξεων ύψοΐ έν άκρα 
άπελπισίφ τάς χεΐράς της, παρακαλοΰσα νά τή 
έπιτρέψωσι νά ίδη τόν φυλακισθέντα σύζυγόν 
της, δστις μέλλει νά δικασθή ύπό τοΰ αιματηρού 
δικαστηρίου καί νά παραδο&ή είς τόν δήμιον. 
Τήν εύγενή Κυρίαν συνοδεύει ή μικρά θυγάτηρ 
της, ήτις κατειλημμένη ύπό φόβου, καίτοι μή 
γινώσκουσα τί συμβαίνει, κρύπτει το πρόσω- 
πόν της είς τάς πτυχάς τοΰ φορέματος τής μη- 
τρός της. Ή είκών έργον τοΰ Πολωνού ζωγρά
φου Παύλου Σβεδόμσκη, είναι έκφραστικωτάτη. 
Ή άπελπισία απεικονίζεται έν τφ ώχρφ προ- 
σώπφ καί εν δλη τή στάσει τής δυστυχούς 
γυναικός. Τά ένδύματα καί αύτής καί τής μι- 
κράς αύτής κόρης είναι πλούσια, καί τούτο έτι 
μάλλον καθιστά δραματικωτέραν τήν άπελπισίαν. 
Πρό τής πύλης τής ειρκτής κάθηται έν χαιρε- 
κάκφ άπαθεία ό στρατιώτης φύλαξ τοΰ δεσμω
τηρίου, όπισθεν δέ αύτοΰ ΐσταται, έν φυσικωτάτη 
πάλιν στάσει, έτερος στρατιώτης παρατηρών τήν 
όδυρομένην γυναίκα καί ούδόλως συγκινούμενος. 
Καί τό φύλλον τής έφημερίδος άκόμη, τό έπί 
τών γονάτων τοΰ πρώτου στρατιώτου κείμενον, 
έχει τήν σημασίαν του· είναι τό φύλλον τής 
έφημερίδος Le cri du peuple (ή φωνή τού 
λαού), ήν συνέταττεν ό αίμοβόρος Μαρά, τό 
τέρας έκεΐνο, τόν φόνον τοΰ όποιου έπεχείρησεν 
ή ήρωΐς Καρλόττα Κορδαί, ή θυσιασθεΐσα δπως 
άπαλλάξη τόν κόσμον τοΰ παράφορου 
δημαγωγού καί δημίου. Είς τό βάθος 
κόνος φαίνονται δύο γυναίκες τοΰ λαοΰ 
λεγόμεναι· είναι αύται έκ τών γυναικών 
τών λαβουσών μέρος ένεργόν είς τά κατά τήν 
έπανάστασιν διαπραχθέντα κακουργήματα.

Γνωστόν είναι έκ τής ιστορίας πόσον φρικώ- 
δεις ήσαν αί ήμέραι έκεΐναι τής Έπαναστάσεως 
έν Παρισίοις. "Προσεγγίζων εις τήν γαλλικήν 
πρωτεύουσαν, διηγείται Άγγλος τις μεταβάς 
τότε είς Παρισίους, μάτην άνέμενον νά ίδω τήν 
κίνησιν έκείνην τών αμαξών καί τών ανθρώπων, 
τήν άγγέλλουσαν τήν γειτνίασιν μεγαλοπόλεως · 
τά πάντα ήσαν έρημα καί ώσεί νεκρά. Δια- 
σχίζων δέ τήν πόλιν ήσθανόμην τήν άφατον 
ταραχήν, ήτις καταλαμβάνει τόν άνθρωπον έν 
μέσφ φοβερού τίνος κατακλυσμοΰ. Έν ταΐς 
όδοΐς, έν ταΐς πλατείαις ούδέν άλλο ήκουέ τις 
ή τάς φωνάς τών έφημεριδοπωλών, έξ χιλιά
δων μικρών παίδων καί μεγάλων άνδρών, οΐτινες 
έτρεχον πωλοΰντες φυλλάδια καί έφημερίδας. 
Διότι κατά τήν έποχήν έκείνην έκάστη ώρα 
έβλεπεν άναγεννωμένην νέαν εφημερίδα. Τό 
κέντρον δέ, έξ ού έξήρχοντο δλα τά φύλλα ταΰτα, 
ήτο τό Palais royal, τό όποιον ήτο καί ή κυρία 
έπαναστατική έστία. Τάς άγριας ταύτας φωνάς 
διεδέχοντο ήχοι σαλπίγγων, προσκαλοΰντες τόν 
οχλον — καί έσπευδεν ό όχλος πρός τό μέρος, 

έκείνου 
τής εί- 
συνδια- 
έκείνων

δθεν ήκούοντο οί ήχοι καί δπου ρήτορες ήγό- 
ρευον έν ύπαίθρφ- μετ’ όλίγον ό όχλος έκεϊνος, 
ώς χείμαρρος ορμητικός, οδηγούμενος ύπό τών 
δημαγωγών, έχύνετο άχαλίνωτος είς διαφόρους 
διευθύνσεις καί διέπραττε τά στυγερώτερα κα
κουργήματα. Οίκίαι καί μαγαζεΐα διηρπάζοντο, 
άνδρες καί γυναίκες έσύροντο είς τάς όδούς · 
εύγενεΐς άπηγχονίζοντο είς τούς φανούς, καί έν 
γένει ό όχλος παράφορος γενόμενος παρεδίδετο 
είς τήν άκάθεκτον τής καταστροφής μανίαν. 
Είς τοΰτο δέον νά προστεθή δτι δωδεκακισχίλιοι 
έργάται εύρίσκοντο άνευ έργασίας καί ώς έκ 
τούτου άνευ άρτου. Αί οίκογένειαι αύτών έπεί- 
νων καί πρός προμήθειαν άρτου έλεηλατοΰντο 
τά αρτοπωλεία. Έπειδή δέ ό άρτος ήτο κακής 
ποιότητος, ό όχλος ήρξατο υποπτευόμενος δτι 
οί άρτοπώλαι έδηλητηρίαζον τόν άρτον, δπερ 
έπροξένει καί τήν τότε ένσκήψασαν δυσεντερείαν. 
Πολλοί τών άρτοποιών δλως άθώοι έφονεύθησαν 
μόνον έπί τή άβασίμφ ταύτη υποψία. Κατά 
τον ’Οκτώβριον τοΰ έτους 1789 ή γενική κραυγή 
έν Παρισίοις ήτο· '"Άρτος! Άρτος!”

Τίς κάλαμος ήδύνατο νά περιγράψη δλας 
τάς τότε έν Παρισίοις συμβάσας απαίσιους σκη- 
νάς; Πολλοί ιστοριογράφοι, καί Γάλλοι καί ξένοι, 
έξέθεσαν τά τής γαλλικής έπαναστάσεως, άλ
λ ώς λέγει ό Λαμαρτΐνος, ούδείς παρέστησε τά 
συμβάντα έν δλη τή γυμνή αύτών φρίκη. Καί 
πότε συνέβαινον ταΰτα; Έν έποχή, καθ’ ήν 
οί Άύστριακοί κατεΐχον τήν Βαλανσιέννην, τό 
πρός τό Βέλγιον σύνορον τής Γαλλίας, οί ’Άγ
γλοι τήν Τουλώνα, τόν μέγαν ναύσταθμον, καί 
οί Βανδαΐοι διετέλουν έν φανερά κατά τής δη
μοκρατίας στάσει!

Τό περίεργον είναι δτι καί έν ταΐς ήμέραις 
έκείναις τοΰ πένθους καί τών αιμάτων, καθ’ ας 
ούδενός ή κεφαλή ΐστατο στερεά έπί τών ώμων, 
ή εύθυμία τοΰ γαλλικού χαρακτήρος άνέδιδε 
τάς λάμψεις αύτής. Έν παράδειγμα μεταξύ 
πολλών. Ήτο ήμέρα βροχερά καί υγρά τοΰ 
Νοεμβρίου· έν τή Πλατεία τής Έπαναστάσεως, 
ή λαιμητόμος, ή απαίσια έφεύρεσις τοΰ ίατροΰ 
Γκιλλοτίνου, έξετέλει τό αιματηρόν της έργον. 
Μεταξύ τών πολλών άνδρών, οΐτινες έμελλον νά 
θυσιασθώσι κατ’ έκείνην τήν ήμέραν ήτο καί ό 
Bailly, γέρων λεπτότατα ένδεδυμένος. Είς τών 
παρεστώτων άποτεινόμενος πρός αύτόν, τφ είπε- 
"Φοβείσαι; Bailly, τρέμεις;” —“Οχι, φίλε μου, 
άπεκρίθη μειοιών ό γέρων, δέν τρέμω άπό φό
βον, άλλά άπό τό ψΰχος! — 'Έν τέταρτον τής 
ώρας μετά ταΰτα έπεσε καί ή κεφαλή αύτοΰ 
έν τφ αίματοφύρτφ κοφίνφ. 'Ο Bailly ήτο συγ- 
γραφεύς διαπρεπής, γνωστός ιδίως γενόμενος διά 
τήν 'Ιστορίαν του τής Αστρονομίας, ήτις διαι
ρείται είς τρία μεγάλα μέρη (α’. τήν Ιστορίαν 
τής άστρονομίας παρά τοΐς άρχαίοις · β'. παρά 
τοΐς νεωτέροις, καί γ'. παρά τοΐς Ίνδοΐς.) Ή 
έπανάστασις άπέσπασεν αύτόν άπό τών προσφι
λών αύτφ μελετών καί τόν έρριψεν είς τήν τύρ
βην τών πολιτικών. Διορισθείς δήμαρχος τών 
Παρισίων ήθέλησε νά διαλύση διά τής βίας τάς 
έν τφ Πεδίφ τοΰ Αρεως θορυβώδεις συναθροί
σεις. Τοΰτο έθεωρήθη ώς προδοσία κατά τής 
έξουσίας τοΰ λαοΰ- ό Bailly σονελήφθη καί κατε- 
δικάσθη είς θάνατον.

Ό Κάμιλλος Desmoulins έν τώ οϊκψ του.

(Μετά είκόνο;, όρα σελ. 316.)

Ό ιστοριογράφος Quinet, ό αύστηρός τής 
γαλλικής Έπαναστάσεως επικριτής, λέγει δτι 

έν φ μοναρχικοί τύραννοι έβασάνιζον συνήθως 
τάς ίδιας αύτών οικογένειας καί τούς υπηκόους 
των, οί τύραννοι τής Έπαναστάσεως άπ’ έναν
τίας ήγαπώντο παρά τών οικείων αύτών. Τοι- 
οΰτος ήτο καί ό Κάμιλλος Desmoulins, είς 
τών πρωταθλητών τοΰ καταπληκτικού έκείνου 
δράματος.

Έν τή οικία αύτοΰ, κείμενη έν τή αύλή τοΰ 
Εμπορίου, έν τή όδφ τοΰ Άγιου Άνδρέου, ένθα 
ό Desmoulins έζη μετά τής οικογένειας του, 
διήλθε τάς ώρας τών φρικωοεστέρων τής Έπα
ναστάσεως ήμερών μετά τής συζύγου του, ήν 
ένθέρμως ήγάπα. Τοιαΰται οίκιακαί σκηναί 
ήσυχοι καί ούτως είπεΐν είδυλλιακαί έν μέσφ 
τοΰ θορύβου καί τών αιμάτων, συχνάκις συ- 
νέβαινον. Ή εύθυμος καί ζωηρά Αουκίλλη, 
ή σύζυγος τοΰ Desmoulins, ετοιμάζει τόν κα- 
φέν, άφ’ ού τφ άνέγνωσε κεφάλαιά τινα τοΰ 
γνωστού βιβλίου τοΰ “Αγγλου Young, τοΰ έπι- 
γραφομένου "Νυκτερινοί σκέψεις”, βιβλίου, είς 
τήν άνάγνωσιν τοΰ όποιου ιδίως έτέρπετο ή 
λογία γονή. Ό δέ Κάμιλλος χορεύει έπί τών 
γονάτων του τόν μικρόν του Όρ άτιον καί έν τφ 
μειδιάματι τοΰ τέκνου λησμονεί τά δεινά τών 
ήμερών καί τούς κόπους. Ήμέραν τινά ό στρα
τηγός Brun έγευμάτιζε παρά τφ φίλο» του 
Desmoulins, δν έσυμβούλευσε νά μετριάση τήν 
ορμήν του. Ούτος τφ άπήντησεν δτι βασίζεται 
έπί τής κοινής γνώμης καί έπί τοΰ φίλου του 
Δαντώνος. Ή σύζυγός του έγείρεται, κατα
σπάζεται αύτόν καί λέγει πρός τόν στρατηγόν· 
"Άφες τον- όφείλει νά ύπηρετήση δι’ δλων τών 
δυνάμεων του τήν πατρίδα του.” ‘0 Κάμιλλος, 
κατευνασθείς ύπό τών λόγων τούτων τής Λου- 
κίλλης, ύψόνει τό τέκνον του καί άναφωνεΐ εύ- 
θύμως λατινιστί. “Edamus et bibemus, eras 
enim moriemur.” (°Ας φάγωμεν, ας πίωμεν, 
διότι αύριον θ’ άποθάνωμεν.) Τήν σκηνήν ταύ
την παριστα ή ήμετέρα είκών, γενομένη κατά 
παλαιάν ελαιογραφίαν τού Φραγκίσκου Φλα- 
μίγκου.

Ή πρόρρησις τού Desmoulins έπραγματο- 
ποιήθη · Καταγγελθείς ύπό τοΰ πανισχύρου 'Ρο- 
βεσπιέρρου, συνελήφθη μετά τοΰ Δαντώνος, έδι- 
κάσθη καί κατεδικάσθη είς θάνατον χωρίς ν’ 
άπολογηθή. Τήν 5 Απριλίου 1794 έπεσεν ή 
κεφαλή του έπί τοΰ αιματηρού ικριώματος. Δύο 
ήμέρας μετά ταΰτα άπεκεφαλίσθη καί ή σύζυ
γός του, μόλις τό 22 έτος τής ήλικίας της 
άγουσα, κατηγορηθεΐσα δτι άπεπειράθη νά σώση 
τόν σύζυγόν της. Ό Desmoulins ήτο τότε 34 
έτών τήν ήλικίαν.

ΤΟ ΑΣΜΑ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ.

Διήγημα έκ τοΰ Αγγλικού.

Ε’.

τεταραγμέναι καί έζήτουν

είπεν ό Στάμφορδ ■ ήλθομεν 
σκύλον. — Μή φοβεΐσθε> 

παΐδας, οΐτινες έφαίνοντο 
τόν έπιστρέ-

ΤΑΝ έκρούσαμεν τήν θύραν τής οικίας, 
ή γυνή τοΰ Τίφη κατεγίνετο είς τήν 
περιποίησιν τών δύο μικροτέρων τέ

κνων της, έν ω έτερον τέκνον έσπευσε ν’ άνοιξη 
τήν θύραν. Έν τφ δωματίφ έκάθηντο ή Κυρία 
Πάρσβη καί ή θυγάτηρ της Μαρία “Αννα. Άμ- 
φότεραι ήγέρθησαν 
ν’ άπέλθωσιν.

— Μή φεύγετε, 
νά ζητήσωμεν τόν 
προσέθηκε πρός τούς π 
δυσηρεστημένοι διά τοΰτο- θά σάς 
ψωμεν πάλιν.

'Ο σκύλος ήτο έκ τών κυνηγετικών μέ βρα
χείς πόδας, άλλά μέ βλέμμα πλήρες νοημοσύ
νης · έκειτο έπί τάπητος καί πλησίον αύτοΰ έκά- 
θητο μικρόν κοράσιον.

— Πώς όνομάζεις τόν σκύλον; ήρώτησα 
τήν κόρην.

— Σπούτ τό λέγουν, μοί άπήντησε, καί ή 
μητέρα λέγει δτι είναι ίδικός μου. Δέν είναι 
άλήθεια, μητέρα;

— Τά δύο σελίνια καί ή μία πέννα, ήν μάς 
ώφειλεν ό Βάρτελ, έπληρώθησαν άπό τόν κ. 
Βίλλην, είπεν ή σύζυγος τοΰ Τίφη. Τον σκύ
λον δμως ήμπορεΐ νά ζητήση ό Βάρτελ.

— Δεν πιστεύω νά τον ζητήση, είπεν ό 
Στάμφορδ.

Ότε άνεχωρήσαμεν ή Τίφη έκλαιεν· άγνοώ 
διατί.

— Τί θέλεις τόν σκύλον; ήρώτησα τόν άδελ
φόν μου άμα έξήλθομεν τής οικίας.

— 'Υποθέτω δτι διά τοΰ σκύλου θά δυνηθώ 
νά εΰρω τόν Βάρτελ, μοί άπεκρίθη, αρκεί νά 
έπισκεφθώ μετ’ αύτοΰ δύο ή τρεις πόλεις. Οί 
σκύλοι έχουσι καλόν μνημονικόν καί ένθυμοΰνται 
τά μέρη δπου διέμειναν.

— Τώρα, Στάμφορδ, είπέ μοι τί διά τό κι
βώτιον, έξηκολούθησα.

— Μύρα, μοί άπήντησε, μή έρωτας καί έσο 
εύχαριστημένη δτι δέν είσαι είς τήν άνάγκην 
να γνωρίζης αύτά τά δυσάρεστα πράγματα.

— θά ήμην εύχαριστημένη, τφ είπον, έάν 
δέν έγνώριζον ούδέν· άλλά δυστυχώς πολλά 
γνωρίζω περί αύτής τής ΰποθέσεως.

Άλλ’ ό Στάμφορδ δέν ήθέλησε νά μοί εΐπη 
πλειότερα.

Στ'.

Ι "Ο,τι μοί άπέκρυψεν ό άδελφός μου έμαθον 
παρά τοΰ κ. 'Ρέδγαιτ τήν αύτήν έσπέραν πριν 
ή άπέλθω οίκαδε. Ό κ. 'Ρέδγαιτ καί ό Στάμ
φορδ έσχον μακράν συνέντευξιν, έγώ δέ διηγή- 
Οην τή “Εππη δσα ήκούσαμεν έν τή οικία τοΰ 
Πρέκτερ. Ή “Εππη περισσότερον έλυπήθη διά 
τήν Κλάραν καί διά τήν μητέρα της ή δσον 
ώργίσθη κατά τοΰ Πρέκτερ καί τοΰ φοβερού 
Πάδλεϋ.

— Δέν είσαι έχθρός επικίνδυνος, τή είπον.
— Δέν έχω άνάγκην νά ήμαι έχθρός ού

δενός, μοί άπήντησεν.
Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν είσήλθον ό Οΰγος 

καί ό θωμάς, είς ους διηγήθημεν τά συμβάντα 
τής ήμέρας. Ό Οΰγος έγέλασεν · άλλά τότε 
εισήλθεν ό κ. 'Ρέδγαιτ συνοδευόμενος ύπό τοΰ 
Στάμφορδ, καί ό κ. 'Ρέδγαιτ είπεν·

— Ό Στάμφορδ θ’ άναχωρήση έπί τινας 
ήμέρας. Πρέπει νά έξακριβώσωμεν τό μυστήριον 

τής κλοπής, καί αύτός είναι ό καταλληλότερος 
πρός τούτο άνθρωπος.

— Ένόμιζον, παρετήρησεν ό Οΰγος, δτι ό 
κ. Βίλλης άνέλαβε τήν ΰπόθεσιν, καί βτι εΰρεν 
ήδη τό ίχνος.

— Πολλά είναι τά ίχνη, τά όποΐα πρέπει 
νά παρακολουθήσωμεν, άπήντησεν ό κ. 'Ρέδγαιτ. 
Εδρομεν ήδη τά ίχνη τοΰ άνθρώπου, δστις ήτο 
μετά τοΰ Βάρτελ τήν νύκτα τής κλοπής.

Τοΰτο μοί έφάνη παράδοξον, διότι ένόμιζον 
δτι ό κ. Ρέδγαιτ ήτο ό άνήρ ό μετά τοΰ Βάρ
τελ θεαθείς. Διό όπέθετον δτι ό κ. 'Ρέδγαιτ 
είχε πάλιν άπολέσει τό μνημονικόν του.

— '0 Βάρτελ άφησεν άναχωρήσας κιβώτιον, 
έξηκολούθησεν ό κ. 'Ρέδγαιτ, άλλά τό κιβώτιον 
τοΰτο φαίνεται δτι άνήκεν είς τόν σύντροφόν 
του, δστις έκαλεΐτο Φαίρκλω. Γνωρίζετε αύ
τήν τήν ομοιότητα;

'0 κ. 'Ρέδγαιτ έκράτει δύο φωτογραφικός 
εικόνας, τάς όποιας άπέθεσεν έπί τής τραπέζης. 
("Ορα τήν εικόνα.) "Ολοι τάς εΐδομεν.

— Άμφότεραι αί εικόνες είναι ίδικαί σου, 
είπεν ή “Εππη πρώτη.

— *θχι,  άπεκρίθη ό κ. 'Ρέδγαιτ· ή μία 
είναι ίδική μου, άλλ’ ή άλλη έγένετο είς Λόγκ- 
πορτ, δπου έγώ ουδέποτε μετέβην. Είναι δέ 
αδτη ή φωτογραφία τοΰ Διονυσίου Φαίρκλω. 
Ήγνόουν δτι εΐχον ζώντα άδελφόν, περί ού 
ούδέν τι ποτέ ήκουσα. Άλλ’ ό Στάμφορδ 
θ’ άνακαλύψη τήν άλήθειαν, αν ήναι δυνατόν. 
Μία τών εικόνων μου εύρέθη έν τφ κιβωτίφ. 
Άλλ’ ή άλλη είκών μέ όμοιάζει πολύ, δέν 
είναι δμως ίδική μου. Χαίρω δέ δτι αισθά
νομαι δτι έγώ δέν έκλεψα τό χρηματοκιβώτιον 
χωρίς νά τό ήξεύρω.

— Προσωπική όμοιότης δέν δόναται νά 
διάρρηξη χρηματοκιβώτιον άνευ κλειδός, είπεν 
ό Οΰγος.

— 'Ιπάρχουσιν άκόμη δυσκολίαι, παρετή
ρησεν ό κ. 'Ρέδγαιτ, τάς όποιας θά έξομαλύνη, 
έλπίζω, ό Στάμφορδ. Πολλάκις έπεθύμησα νά 
έχω άδελφόν, άλλά δέν δύναμαι νά εϊπω δτι 
καί τώρα τό επιθυμώ.

'Ο κ. 'Ρέδγαιτ είπών ταΰτα, άπήλθε τοΰ 
γραφείου, και ό θωμάς τόν παρηκολοόθησεν 
δπως τόν έρωτήση τι περί τής άποθήκης τοΰ 
σιδήρου. Άμέσως ή “Εππη καί ό Στάμφορδ 
ήρξαντο συνδιαλεγόμενοι· [άμφότεροι έφαίνοντο 
πλήρεις έλπίδων καί εύτυχεΐς.

Καί έγώ ήτοιμαζόμην νά άπέλθω· άλλ’ ό 
Ουγος με έκράτησεν όμιλών μοι περί διαφόρων 
πραγμάτων.

— Ύχω π°λλήν έργασίαν, τφ είπον.
— Καί έγώ έπίσης, μοί άπήντησε, καί έξη- 

κολούθησε τήν ομιλίαν του.
'0 Οΰγος είναι είς άκρον δυσοικονόμητος.

Στ'.

Άνταπόδοσις καί Επιστροφή ύπό Στάμφορδ Νεβισώνος.

Α'.

Ό πατήρ μου πολλάκις έλεγεν· "Ό τίμιος 
άνθρωπος δέν πρέπει ν’ άπελπίζεται ποτέ- ού
δέν χειρότερον τής παντοδυναμίας τοΰ κακού.” 
Σχεδόν ένόμιζον δτι δλαι μου αί προσπάθειαι 
θ’ άπέβαινον είς μάτην, καί δτι τό όνομά μου 
έπεσκιάσθη ύπό μυστηριώδους τινός έπιρροής. 
Μετά τήν έν τφ γραφείφ κλοπήν ένόησα άριστα 
τί σημαίνει νά θεωρήταί τις ένοχος. Αί έν- 
δείξεις έφαίνοντο κατ’ έμοΰ καί δέν ήξευρον διά 
τίνος τρόπου ήθελεν άποδειχθή ή άλήθεια.

Κακοποιόν τι πνεύμα έφαίνετο ψιθυρίζον μοι 
είς τό ους- "Ή “Εππη έχάθη διά σέ διά παν
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τός.” Καί ένόμιζον δτι ό πατήρ της εύρε σχέ- 
διον νά μέ καταστρέψη εντελώς. Τοΰτο δέ 
έπήρχετο μεταξύ έμοΰ καί τής γλυκείας νΕππης 
ώς ό μελαγχολικός πέπλος μακροΰ άδιαλείπτου 
χειμώνος. Ελεγον ζατ εμαυτον· Η Εππη 
αμφιβάλλει ίσως περί έμοΰ;” 'Η σκιά τής πι- 
θανότητος ταύτης μέ ζαθίστα άδικον καί άγνώ- 
μονα καί τότε ακόμη, δτε ή’Έππη έζήτει νά 
μέ παρηγόρηση διά ένθαρρυντικών βλεμμάτων.

Πώς δέ διεσκεδάσθησαν αί σκιαί καί αί 
άμφιβολίαι αύται; Πώς περιμένοντες καί ύπο- 
μένοντες είσήλθομεν είς τήν λάμψιν τοΰ φω

Ο ΚΑΜΙΛΛΟΣ DESMOULINS ΕΝ ΤΩι ΟΙΚΩι ΤΟΥ.

τός; Αγνοώ. Τοΰτο μόνον ήξεύρω δτι ή νύξ 
είχε παρέλθει καί δτι έχάραζεν ήδη ημέρα 
φαεινή καί άκτινοβόλος!

Β’.

Ό Βίλλης έν άρχή είχε τήν υποψίαν δτι ό 
κ. 'Ρέδγαιτ έκλεψεν εαυτόν, άλλ’ άφ’ ού ήνοίχθη 
τδ κιβώτιον τοΰ Βάρτελ, συνέλαβεν ό κ. 'Ρέδ
γαιτ τήν ιδέαν δτι έχει άγνωστόν τινα άδελφόν.

— Πολλάκις έπεθύμησα νά έχω συγγενή έξ 
αίματος, έλεγεν άλλ’ ίσως είναι καλλίτερον 
δτι είμαι μόνος έν τφ κόσμφ. Καλλίτερον βε
βαίως νά μή έχη τις άδελφόν, ή νά έχη αδελ
φόν κακόν.

Άπεφασίσθη τέλος νά μεταβώ είς Λόγκπορτ 
καί νά παραλάβω μετ’ έμοΰ τόν σκύλον τού 
Βάρτελ.

— Τί νά κάμω, άν ευρώ έκεΐ τόν Βάρτελ; 
ήρώτησα τόν κ. 'Ρέδγαιτ. ’Επιθυμείτε νά ειδο
ποιήσω τήν άστυνομίαν;

— Οχι, μοί άπεκρίθη· θά ήτο τρομερόν 
πράγμα, άν τον φυλακίσωμεν καί αύτδς από
δειξη δτι είναι άδελφός μου. Πρέπει ν’ άνα- 
κάλυψης, εί δυνατόν, τίς είναι καί νά τόν πεί
σης ν’ άπέλθη τής χώρας. "Ισως αλλαχού 
συνετισθή.

'0 Βίλλης εύρίσκετο έν Γριμφόρδη, ένθα είχε 
συμβή κλοπή σχεδόν όμοια πρός τήν τοΰ γρα
φείου μας. Μετέβη προηγουμένως καί είς Μαγ- 
κεστρίαν καί είς Αόγκπορτ χωρίς όμως ν’ άνα- 
καλύψη τι δυνάμενον νά διάχυση φώς έπί τής 
μυστηριώδους παρ’ ήμΐν κλοπής. Ίσως άν παρ- 

ηκολουθεΐτο ύπό τοΰ σκύλου τοΰ Βάρτελ, θά 
ήδύνατο νά άνακαλύψη τι. '0 σκύλος ούτος 
δεν ήθελε νά μέ παρακολουθήση, ώστε ήναγ- 
κάσθην νά παραλάβω μετ’ έμοΰ καί τόν μικρόν 
υιόν τού Τίφη, δστις δεκαετής τήν ήλικίαν είχε 
μεγάλην άγάπην πρός τά ζώα. Ήτο παιδίον 
ευφυές καί νοήμον πολύ.

Ότε τήν έπομένην πρωίαν μετέβην μετ’ αύ- 
τοΰ καί τοΰ σκύλου είς τόν σιδηροδρομικόν 
σταθμόν, πολλοί μικροί συμμαθηταί του ήλθον 
πρός άποχαιρετισμόν του.

Έφθάσαμεν είς Μαγκεστρίαν καί ή πρώτη 
μου φροντίς ήτο ν’ άνεύρω τόν Τόππερ, παρ’ ού 
ό Πάδλεύ έλαβε τό χαρτονόμισμα, δπερ παρέ- 
δωκε τω Πρέκτερ. Ό σκύλος ήτο πεφοβισμένος 
καί έμενε πλησίον τοΰ μικροΰ Τίφφη. Τοΰτο 
μοί άπέδειξεν δτι ή Μαγκεστρία δέν ήτο ό τό
πος τής διαμονής τοΰ Βάρτελ · άλλως ό σκύλος 
θά έγνώριζε τάς οδούς.

Ευκόλως εύρον τδν Τόππερ, δστις έκράτει 

οίνοπωλεϊον. Ήτο άνήρ ώς πεντηκοντούτης, 
σχεδόν λευκόθριξ καί έρυθρδς τό πρόσωπον. Τφ 
διηγήθην τήν αιτίαν τής έλεύσεώς μου.

— Πραγματικώς έδωκα χρήματά τινα είς 
τόν ΙΙάδλεύν, μοί είπε· μέ συγχωρεΐτε νά ίδω 
τό χαρτονόμισμα;

Τφ έδειξα τδ χαρτονόμισμα, καί άνεγνώ- 
ρισεν δτι είχε διέλθει τούτο διά τών χειρών 
του. Έξήτασε τό όπισθεν μέρος τοΰ χαρτονο
μίσματος, οπού ήσαν σημειωμένα δνόματά τινα, 
καί έπιδεικνύων μοι εν τών όνομάτων τούτων, 
τό τού Ερρίκου Σίμψωνος, μοί είπεν·

— Λυτός είναι ό οούς μοι τδ χαρτονόμισμα, 
άλλ1 ήτο άνθρωπος ξένος.

Μοί έπρότεινε νά λάβη δπίσω τδ χαρτονό
μισμα. Τφ είπον δτι ή άπόφασίς μου είναι νά 
έκφοβίσω τον Πάδλεϋν.

— Εύκόλως έζφοβίζεται, μοί είπεν ό Τόπ
περ · εύρον τόν άνθρωπον άξιον ώς έφημεριδο- 
γράφον · είχεν άλλοτε καλήν θέσιν έν τω γρα- 
φείιρ έφημερίδος τινός, άλλ’ έφυλακίσθη πρό 
χρόνων έπί καταχρήσει.

Τδν σκύλον καί τδν παΐδα άφησα είς τδ 
ξενοδοχεΐον. Ό παΐς εΰρε τήν πόλιν τής Μαγ- 
ζεστρίας μονότονον, καί δτε έπέστρεψα είς τδ 
ξενοδοχεΐον μοί είπεν δτι ή Μαγκεστρία δέν τφ 
άρέσκει διόλου, διότι δέν ευρίσκει άλλα παιδία 
μεθ’ ών νά συμπαίζη.

Γ'.

Τήν έπιοΰσαν μετέβημεν είς Λόγκπορτ. Ό 
σκύλος άμέσως έφάνη δτι εύρίσκεται είς μέ-

τόν σκύλον καί

ρος γνωστόν αύτώ, διότι ήρξατο πηδών εύ- 
θύμως.

— Είπέ τφ, είπον είς τόν παΐδα, νά ύπάγη 
είς τήν οικίαν του.

— Πήγαινε! έφώναξεν ό παΐς, καί ό σκύλος 
ήρξατο τρέχων έμπρός.

Άφήσαντες τό κέντρον τής πόλεως μετέ
βη μεν είς μίαν τών ρυπαρών συνοικιών. Ό 
σκύλος είσήλθεν είς τήν όδόν τής Μελβούρνης, 
πλήρη πεπαλαιωμένων οικιών και σκοτεινών 
οινοπωλείων. Φθάσαντες πρό τής οικίας, τής 
φερούσης τδν άρ. 82, ό σκύλος άνήλθε τήν κλί
μακα καί ήρξατο ήλακτών ώς νά έζήτει νά τφ 
άνοίξωσι τήν θύραν. Έφώναξα 
έπανήλθομεν είς τήν πό
λιν.

Μετά μίαν ώραν με
τέβην μόνος είς τήν ύπ’ 
άρ.82 οικίαν τής όδοΰ Μελ
βούρνης.

— Ήξεύρεις τίς κατοι
κεί είς τδν άρ. 82; ήρώ
τησα άστυνομικδν κλητήρα, 
ίστάμενον έκεΐ πλησίον.

— Πολλοί καί διάφοροι 
άνθρωποι κατοικούν έκεΐ· 
είναι είδος ξενοδοχείου.

— Καλόν ξενοδοχεΐον; 
ήρώτησα πάλιν.

— ’Αγνοώ, μοί άπήν- 
τησε λακωνικώς.

Τφ ειπον τότε δτι ζητώ 
τδν άδελφόν ένός φίλου 
μου, καί δτι ύποθέτω δτι 
ό ζητούμενος κατοικεί έν 
άρ. 82.

— 'Ο Σπάρλιγκ δύναται 
νά σάς δώση θετικάς πλη
ροφορίας. '0 Ιωάννης 
Σπάρλιγκ κατοικεί είς τόν 
άρ. 82. Ταΰτα είπών ό 
κλητήρ άπήλθεν.

Ή θύρα τής οικίας ήτο 
άνοικτή· είσήλθον καί έ- 
κρουσα. θύρα τις τοΰ κάτω 
πατώματος ήνοίχθη, καί 
μικρόσωμος γέρων ήλθε 
πρδς έμέ! Τά ένδύματά 
του ήσαν πολύ πλατέα δια 
τδ ισχνόν του σώμα· αί 
χεΐρες του έτρεμον.

— Σείς είσθε ό Ιωάννης 
Σπάρλιγκ; ήρώτησα.

— Τί μέ θέλετε; μοί 
άπεκρίθη.

— Έν πρώτοις, έπανέλαβον, θέλω νά μάθω 
άν ύμεΐς είσθε δ Ιωάννης Σπάρλιγκ.

— Ναί, έγώ είμαι.
— Είναι ό Γρίπ ένταΰθα;
— Τίς Γρίπ;
— Ποΰ είναι ό Γρίπ; ήρώτησα πάλιν.
'0 άνθρωπος έφαίνετο δτι ούδέν έγνώριζεν.
— Είναι ό Φαίρκλω ένταΰθα; ήρώτησα 

μετ’ δλίγον.
Έκ τής φυσιογνωμίας τού Σπάρλιγκ ένόησα 

δτι ό Φαίρκλω δέν εύρίσκετο μακράν. Μετά 
πολλούς δισταγμούς μοί άπήντησεν.

— Ό Διονύσιος Φαίρκλω; . . . Νά ένθυ- 
μηθώ . . . Ναί, έδώ είναι· άλλ’ είναι πολύ, 
πολύ άσθενής· δέν ήμπορεΐ νά κινηθή . . .

— Πρέπει νά τδν ίδω.
— ’Εννοώ — έννοώ, άπήντησεν ό γέρων... 

άλλά σάς λέγω δτι άσθενεΐ βαρέως . . . καί προ 
πολλοΰ.

Ταΰτα είπών άνήλθε τήν κλίμακα καί έγώ

τδν παρηκολούθησα. Άνήλθομεν μέχρι τοΰ 
άνωτάτου πατώματος τής οικίας. Έκεΐ ήνοιξε 
μίαν θύραν καί μέ είσήγαγεν έντός μικρού κοι- 
τώνος, έν τινι γωνία τού όποιου εύρίσκετο πτω
χική κλίνη. Έπ’ αύτής κατέκειτο άνήρ. Έάν 
δέν έγνώριζον δτι τοΰτο δέν ήτο δυνατόν, θά 
ύπέθετον δτι ό άνήρ έκεΐνος ήτο ό κ. 'Ρέδγαιτ 
— μετά μακράν νόσον.

— Διονύσιε, τφ είπεν ό Σπάρλιγκ· έδώ 
είναι Κύριος δστις θελει νά ίδη τόν Γρίπ· 
άλλ’ ό Γρίπ άνεχώρησε καί ό Κύριος θέλει νά 
ϊδη έσέ. Τφ είπον δτι ήσο ασθενής πρό πολ
λοΰ — πρό έτών.

— Εννοώ τί τοΰτο σημαίνει, είπεν ό κατα- 

νά φωνάξη τούς φίλους του, καί ταΰτα λέγων 
έγέλα άλλόκοτα.

— Καί έφώναξες τούς φίλους σου;
— Δέν έχω φίλους, μοί άπήντησε· θ’ άπο- 

θάνω έδώ ώς ποντικός είς τήν τρύπαν του. ‘Ο 
Σπάρλιγκ νομίζει δτι έχω κρυμμένα χρήματα, 
καί μέ κρατεί έδώ μέ τήν έλπίδα δτι θά τά 
εύρη δταν έγώ . . . άναχωρήσω. ν1σως έδωρο- 
δοκήθη.

— Ό Γρίπ άνεχώρησεν; ήρώτησα πάλιν.
Τό πρόσωπον τοΰ Φαίρκλω άνέφαινε μίσος 

διαβολικόν.
— Έγώ είμαι έδώ δεμένος χειροπόδαρα, 

είπε, καί ό κακοΰργος έκεΐνος τρέχει ελεύθερος 
μέ τά χρήματα, διά τά 

_ όποια έγώ έπώλησα καί
τδ σώμά μου καί τήν ψυ- 

--------------χήν μου!
— Αυτός έλαβε τά χαρ

τονομίσματα τοΰ κ. 'Ρέδ
γαιτ;

— Αύτδς έλαβε δλα — 
δλα, μοί άπήντησεν. Είχα 
ένα σκύλον καί δτε, τδν 
παρελθόντα Ιανουάριον, 
ύπήγα είς τδ νοσοκομεΐον, 
παρεκάλεσα τδν Γρίπ νά 
περιποιηθή τδν σκύλον έως 
δτου έπιστρέψω. Τδν έπήρε 
μαζύ του είς Σβάρφτων, 
καί μοί είπεν δτι άπέθα- 
νεν έκεΐ· πιστεύω δτι ό 
κακοΰργος τδν έφόνευσεν.

—■ Καί ό σκύλος ώνομά- 
ζετοΣπούτ; ήρώτησα.

— Ναί, μοί άπήντησεν· 
ήτο σκύλος κυνηγετικός μέ 
μικρούς πόδας, άλλ’ εύφυής 
ώς άνθρωπος.

— Τόν σκύλον αύτδν 
έχω έδώ μαζύ μου, εΐ- 
πον· ό Γρίπ τόν άφησεν 
είς τό ξενοδοχεΐον, δπου 
έκατοίκει.

— Πρέπει νά μοΰ φέ
ρετε τδν σκύλον, είπεν ό 
άνήρ μέ φωνήν άγρίαν. Δέν 
θά ζήσω πολύ, καί έπειτα 
τδν λαμβάνετε πάλιν· άλ
λά νά τδν άγαπάτε. '0 
κακούργος μέ ήπάτα λέγων 
δτι λυπεΐται τδν σκύλον.

— Πλθα, τφ είπον, διά 
τήν ύπόθεσιν τοΰ κ. 'Ρέδ-
γαιτ.

— Τδ γνωρίζω, μοί άπήντησε· σάς έβλεπον 
δταν σείς δέν μέ έβλέπετε· εΐδον καί τήν θυγα
τέρα τοΰ Ρέδγαιτ. '0 Γρίπ μοί είπεν δτι τήν 
ώνόμαζον . . .

— Τήν κόρην τοΰ ’Ιουνίου;
— Ναί· είναι ωραία. Θά άγαπα αύτδν τδν 

σκύλον, δέν αμφιβάλλω. Πτωχέ Σπούτ! είναι 
ό μόνος φίλος μου.

Τότε τφ διηγήθην περί τοΰ έν τφ οινοπω
λείο) εύρεθέντος κιβωτίου καί περί τών περιε
χομένων έν αύτώ.

— Τδ κιβώτιου έκεΐνο, είπεν δ Φαίρκλω, 
δέν έπρεπε νά μείνη έκεΐ, καί δέν θά έμενεν 
άν μέ ήκουον. Άλλ’ ό Λύστηδ, ό Γρίπ δηλ., 
είναι ζώον.

— Δέν λέγεται Βάρτελ; ήρώτησα.
— ν0χι, τδ όνομά του είναι Λύστηδ·] είναι 

ό καλλίτερος κλειδαράς είς τδν κόσμον. Αύτδς 
κατεσκεύασε τάς κλεϊς, μέ τάς όποιας ήνοίχθη 
τδ χρηματοζιβώτιον. Πριν συλλάβω αύτό τό

'"0 κ. ‘Ρέδγαιτ έκράτει δύο φωτογραφίας . . .”

κείμενος- τδ παιγνίδι έτελείωσε καί διά τοΰτο 
ποσώς δέν λυπούμαι.

Ό Σπάρλιγκ έταράχθη καί ήρξατο έξηγών 
μοι δτι άπ’ αρχής τής άσθενείας του ό Διονύ
σιος έφαίνετο κατειλημμένος ύπδ μονομανίας 
τινός.

— Άπελθε! είπον πρδς τδν γέροντα.
Ούτος άπήλθε καί άφ’ ού τδν ήκουσα ζατ- 

ελθόντα τήν κλίμακα έλαβα ξύλινον κάθισμα 
καί έζάθησα παρά τήν κλίνην. Ό άσθενής μέ 
παρηζολούθει διά τοΰ βλέμματος- τέλος δε 
είπεν·

— Ήλθετε πολύ αργά. '0 νέος βοηθός τοΰ 
ιατρού, ό όποιος μ’ επισκέπτεται, δλίγας έλπι- 
δας περί έμοΰ έχει. Ναί, ήλθετε πολύ άργά.

— Καί τί αισθάνεσαι; τδν ήρώτησα.
— Δέν ήξεύρω· έχω κάτι τι έδώ μέσα, ώς 

νά είχον σφαίραν κανονιού πυρωμένην, καί μοί 
έδείζνυε τδ στήθος του. Ό ιατρός είπε πρδς 
τδν Σπάρλιγκ. Καλά θά έκαμνεν ό άρρωστος
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σχέδιον, ήμην αρκετά καλά, άλλ’ έκτοτε ήφα- 
νίσθην. Βλέπετε, σας τά διηγούμαι δλα. Επι
θυμώ νά συλληφθή ό άτιμος Γρίπ. Διατ'ι νά 
φύγη έκεΐνος μέ μίαν περιουσίαν και νά μέ 
άφήση έδώ χωρίς λεπτόν;

Ήτο μακρά και κοπιώδης ή συνέντευξις· 
ήν εΐχον μέ τον άσθενή. "Οταν μοί εΐπεν δτι 
ό Γρϊπ η Βάρτελ έλέγετο Αύστηδ, ένθυμήθην 
δτι άλλοτε εΐχον ακούσει αύτδ τδ όνομα.

— Ήτο ό Γρίπ άπδ τδ Σοάρφτων; ήρώτησα.
— Ναί, άπεκρίθη δ Φαίρκλω, άλλ’ άνεχώ- 

ρησε έκεΐθεν πολύ νέος. Ό πατήρ του ήτο 
κατασκευαστής χειρουργικών εργαλείων, και δ 
Ρεδγαιτ είργάσθη επί τινα καιρόν εις τδ κατά
στημά του.

("Επεται τό τέλος.)

ΕΦΗΜΕΡΐΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΟΥΣ.

ΕΓΑΛΑΙ καταβάλλονται σήμερον προσπά- 
θειαι πρδς βελτίωσιν τής θέσεως τών 
έν ταΐς φυλακαΐς κρατουμένων, τών 

δυστυχών εκείνων δντων, τά όποια εκούσια ή 
άκούσια εγκλήματα έκβάλλουσι τής κοινωνίας 
και έγκλείουσιν εις τά ζοφερά τής ειρκτής κελ-
λία. Πασαι αΐ κυβερνήσεις, διάφοροι έπιτροπα'ι
καί σύλλογοι, έπί τούτφ ίδρυθέντες, έμελέτησαν 
και μελετώσι τδ σπουδαΐον τούτο κοινωνικόν 
ζήτημα. Μία τών έλλείψεων, ήν αΐ συστάσαι 
έπιτροπα'ι διανοούνται συντόμως νά θεραπεύ- 
σωσιν, είναι καί ή έλλειψις έφημερίδος διά τους 
καταδίκους. Ύπάρχουσι μέν πρδ πολλοί καί
εφημερίδες καί περιοδικά περί τών καταδίκων, 
ώς και τοιαϋτα δπδ καταδίκων σταιχειοθετούμενα 
καί έκτυπούμενα. ’Αλλά φύλλον χρησιμεύον 
πρδς άνάγνωσιν διά τούς καταδίκους ελλείπει 
έντελώς, και δμως τοιούτον φύλλον ώφελιμώ- 
τατον θά άπέβαινε, μάλιστα δέ σήμερον δτε 
δλαι αΐ τάζεις τών άνθρώπων έχουσι τά ειδικά 
αυτών αναγνώσματα, και δτε φρόνιμον δέν είναι 
νά είσάγη τις εις τάς φύλακας οίουδήποτε είδους 
εφημερίδας, αΐτινες άντ'ι νά διορθώσωσι τδν 
κρυφίως άναγινώσκοντα αύτάς κατάδικον, μεγά
λης διαφθοράς πρόξενοι καθίστανται. Κα'ι έπί 
τή ύποθέσει δέ δτι αί εφημερίδες εϊσάγονται 
έλευθέρως και άδιακρίτως εις τάς φυλακάς, ώς 
τούτο συμβαίνει έν ’Αμερική, νομίζομεν δτι πολύ 
συντελεστικώτερον θά ήτο νά παρεδίδοντο τοΐς 
καταοίκοις έφημερίδες ή περιοδικά συνάδοντα 
πρδς τήν κοινωνικήν αυτών τάξιν, πρδς τδ έπάγ- 
γελμά των, κα'ι πρδς τήν βαθμίδα τής μορφώ- 
σεώς των. Αλλην άνάγνωσιν θέλει δ τής πό
λεως τεχνίτης ή έργάτης κα'ι άλλην ό τής έξοχης 
κάτοικος, ό χωρικός. Πρδς’ τούτοις φανερόν 
είναι δτι δέν συμφέρει νά δώση τις πρδς άνά- 
γνωσιν εις φυλακισμένον έπΐ κλοπή διά ρήξεως 
έφημερίδα περιγράφουσαν τοιαύτην τινά κλοπήν 
και άναφέρουσαν ίσως και τάς ματαίας προ
σπάθειας τής άστυνομίας πρδς άνακάλυψιν τών 
αύτουργών τού τοιούτου έγκλήματος. Ωσαύτως 
τι ώφελεΐ ή άνάγνωσις έκτεταμένων πολιτικών 
άρθρων τδν κατάδικον, δστις μετά τήν άπότισιν 
τής ποινής του θά μείνη έπΐ δέκα άκόμη έτη 
έστερημένος τών πολιτικών του δικαιωμάτων; 
Τέλος και τά άστεΐα και κωμικά, οι’ ών οί 
νεωτεροι δημοσιογράφοι πειρώνται νά έλκύσωσι 
του- άναγνώστας, ουδόλως συναδουσι πρδς τήν 
θλιβεράν τών κρατουμένων θέσιν.

"Ο,τι δέ έδει νά περιέχη έφημερΐς γραφο- 
μένη διά καταδίκους, είναι ωφέλιμοι συμβουλαι 
περί γεωργίας καί βιομηχανίας, νέαι Ανακαλύ
ψεις καί εφευρέσεις, περιγραφαί οικιακών σκευών 
κυρίως διά τάς γυναίκας, και ιδίως μικρά διη
γήματα στηλιτεύοντα τήν μέθην, τδ ψεύδος, τήν 
έκδίκησιν κ. τ. τ. I αΰτα άναγινώσκων ό κατά
δικος έν τή άπομονώσει αύτοΰ ήθελεν έχει έφό- 
διον χρήσιμον όταν άνακτήση πάλιν τήν έλευ- 
θερίαν του. Τδ σχήμα έφημερίδος ή περιοδικού 
είναι καί τό καταλληλότερον πρδς τδν σκοπόν, 
διότι ό φυλακισμένος ευκόλως ήθελε βαρυνθή 
έάν τώ έπαρουσιάζετο ολόκληρος όγκώδης τόμος. 
’Εννοείται δτι ή ΐδρυσις έφημερίδος διά τούς 
καταδίκους δέον νά συμμορφωθή πρδς τήν διά
φορον διανοητικήν άνάπτυξιν τής χώρας, διότι 
έν χώραις, έν αΐς οΐ κατάδικοι είναι έντελώς 
άπαίδευτοι, καί ή έφημερΐς καθίσταται περιττή, 
έκτδς έάν ή άνάγνωσις δέν γείνη άπδ κοινού, 
άναγινώσκοντος ενός καί άκροαζομένων τών 
άλλων.

’Αμφίβολον είναι αν συντόμως θέλη έφαρ- 
μοσθή τδ εύεργετικδν τούτο μέτρον · όπωσδήποτε 
δμως ήρξατο ήδη έν μέρει έφαρμοζόμενον έν 
τισι φυλακαΐς ώς έν Ιταλία, καθ’ α άνέφερεν 
έν τή τελευταία αύτοΰ έκθέσει ό γενικός γραμ- 
ματεύς τής διεθνούς περί φυλακών συνόδου. 
’Εκ τής έκθέσεως ταύτης μανθάνομεν δτι έν τή 
ειρκτή τής Neuchatel έν Ελβετία στοιχειοθε- 
τεΐται καί έκτυποΰται λίαν φιλοκάλως περιοδι
κόν σύγγραμμα "Περί υγιεινής καί τών άστυνο- 
μικών περί αύτής διατάξεων,” έν φ έπανειλημ- 
μένως γίνεται λόγος περί τής μέθης καί τών 
έπιβλαβών αύτής συνεπειών. "At συνέπειαι 
αύται δέον νά ύποδεικνύωνται (λέγει τδ έν λόγφ 
περιοδικόν) ήδη εις τούς μικράς ηλικίας παΐδας 
τών έργατικών τάξεων, τούς διαιτωμένους έν 
άσύλοις, έν νηπιαγωγείοις καί τοΐς τοιούτοις 
έκπαιδευτικοΐς καταστήμασι, καί νά συνιστάται 
αύτοΐς ή άγάπη προς διανοητικήν έργασίαν, 
βραδύτερο·; δέ καί πρδς σωματικός ασκήσεις. 
’Ιδίως δέ πρέπει νά ύποθάλπηται ή άγάπη αυτή 
πρδς διανοητικήν ένασχόλησιν εις τούς νέους, 
τούς προκειμένους νά είσέλθωσιν εις τδν πρακτι
κόν βίον.” Κα'ι έπί τή ύποθέσει δτι τδ Ιίεριο- 
δικδν τούτο σύγγραμμα δέν είναι προσδιωρισμένον 
διά τούς καταδίκους, ούχ ήττον καί απλώς διά 
τής μηχανικής αύτοΰ προπαρασκευής παρέχεται 
έπιρροή ωφέλιμος, διότι ό στοιχειοθέτης ή ό 
βιβλιοδέτης βαθμηδόν άποκτα τήν έξιν νά βλέπη 
πρδ τών δφθαλμών του τετυπωμένον βιβλίον 
καί περιεργεία φερόμενος ρίπτει βλέμμα έπ’ 
αύτοΰ, μέχρις ού άρχεται τερπόμενος εις τήν 
άνάγνωσιν κα'ι — άνεπαισθήτως διδασκόμενος.

Τάς συντόμους ταύτας σκέψεις έρανιζόμεθα 
έκ τίνος συγγράμματος τοΰ διαπρεπούς έν Βερο- 
λίνφ καθηγητοΰ Franz ν. Holtzendorff, δστις 
κατέστη είδικότης εις τδ περί φυλακών ζήτημα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

'Η Άλκηστις τού Εύριπίδου έν άγγλική 
μεταφράσει. — ‘Η λόγια Σκωτίς, Κυρία Μαρ
γαρίτα Γ'ίβσωνος, ήτις διακρίνεται διά τά 
ακραιφνή αύτής φιλελληνικά αισθήματα, έπε- 
χείρησε πρό τίνος τήν μετάφρασιν τής εύρυπι- 
δίου ταύτης τραγωδίας. Τήν λίαν έπιμελώς τε- 
τυπωμένην καί έπιτυχή ταύτην μετάφρασιν έχο- 
μεν πρδ δφθαλμών. Τδ έργον προδίδει βαθεΐαν 
γνώσιν τής άρχαίας έλληνικής καί τής άγγλικής 
γλώσσης· ιδίως δέ οί χοροί, οί καί δυσκολώ- 
τεροι, μεταδίδονται μετά πολλής τής ακρίβειας. 
Άξια έπαίνων πολλών είναι ή Κυρία Ι'ίβσωνος, 

ήτις εις τοιαύτας έμβριθεΐς μελέτα: έγκύψασα 
ήθελησε νά ζητήση παρηγοριάν τινά έπί τφ 
πενθεί τού πρδ έτους σχεδόν άποθανόντος συ
ζύγου αύτής, τή μνήμη τοΰ οποίου άφιεροΰται 
καί ή μετάφρασις.

«-m νν* ·♦w<r« ·»-'.‘X· rm » χ·» ύχ·

’Απολυτήριοι έξετάσεις. Έγνώσθη προ
χθές το άποτέλεσμα τών άπολυτηρίων έξετάσεων 
τοΰ έν Λειψία βασιλικού Γυμνασίου. Άναγρά- 
φομεν δέ μετά χαράς τό άποτέλεσμα τούτο, 
διότι κολακεύει μεγάλως τήν έθνικήν ήμών φι
λοτιμίαν. Μεταξύ 22 Γερμανών μαθητών, λα- 
βόντων το απολυτήριόν των, πρώτος άνεδείχθη 
δ Ελλην κ. Γεώργιος Σρέϊτ, υιός τοΰ λο- 
γίου καθηγητοΰ τοΰ ήμετέρου Πανεπιστημίου 
καί δικαστικού συμβούλου τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης. Ό έπιμελέστατος ούτος νέος, δστις πρό
κειται νά έπιδοθή εις τήν σπουδήν τής Νομικής 
έπιστήμης, είς δλα άνεξαιρέτως τά μαθήματα 
έλαβε τον βαθμόν άριστα· διό καί ήξιώθη τοΰ 
πρώτου βαθμού. Συγχαίοομεν άπό καρδίας καί 
αύτώ και τοΐς γονεΰσιν αύτοΰ, οΐτινες ηύτύχησαν 
νά δρέψωσι καρπούς τοσούτον άγλαούς τών κό
πων αύτών.

Βασιλικόν διαγώνισμα. 'Ο βασιλεύς τού 
Βελγίου έθεσε έν έτει 1885 διαγώνισμα περί 
έπιστημονικοΰ γεωγραφικού ζητήματος, καί ή 
πρδς τούτο συστάσα έπιτροπή προσεκάλει είς 
τδν διαγωνισμόν πάντα τά έθνη τής ύφηλίου. 
1 ό βραβεΐον ήτο 25 χιλ. φράγκων. ' Η έπι
τροπή έξετάσασα έπισταμένως τά ύποβληθέντα 
έργα έπήνεγκεν έν τή συνεδριάσει αύτής τής 
10 Φεβρουάριου έ. έτ. τήν άπόφασίν της καί 
άπενειμε τδ όντως βασιλικόν βραβεΐον είς τδν 
κ. ’Αντώνιον Στάουβερ, καθηγητήν έν τφ 
γυμνασίφ τής Αύγούστης (έν Βαυαρία). 'Η έπί- 
σημος άνακήρυξις τοΰ βραβευθέντος έργου γενή- 
σεται προσεχώς έν δημοσία συνεδριάσει τής βελ
γικής ’Ακαδημίας τών επιστημών έν Βρυξέλλαις, 
δπου καί προσεκλήθη ό βραβευθείς έπιστήμων. 
Τδ τεθέν ζήτημα ήτο τδ έξης· " Ποΐα τά μέσα 
πρδς διάδοσιν τής μελέτης τής γεωγραφίας είς 
εύρυτερους κύκλους καί πρδς άνάπτυξιν τής γεω
γραφικής διδασκαλίας είς δλα τά έκπαιδευτικά 
καταστήματα;”

Τηλεγραφικόν σύρμα περί τήν’Αφρι
κήν. Μετ’ ού πολύ σύρμα τηλεγραφικόν θέλει 
περιβάλει Ολόκληρον τήν ’Αφρικήν. "Π δη ήνώ- 
θησαν τηλεγραφικώς αί νήσοι τοΰ Πρασίνου 
άκρωτηρίου μετά τής δυτικής παραλίας τής 
’Αφρικής μέχρι Σενεγάλης· έκεΐθεν δέ θέλει 
έξακολουθήσει ή γραμμή διά τής Σιέρρα-Λεόνης, 
τής Άκρας, τοΰ Νήγερ, τής Λοάνδας και τοΰ 
Κόγγου. Έκτος τής κυρίας ταύτης γραμμής 
αί γαλλικαί άποικίαι τής Σιέρρα-Λεόνης ένωθή- 
σονται τηλεγραφικώς μετά τής Εύρώπης. Άπδ 
τοΰ Αγίου ΙΙαύλου τής Λοάνδας τδ σύρμα θέ
λει διευθύνεσθαι πρδς νότον, δθεν αί άγγλικαί 
τού ’Ακρωτηρίου κτήσεις ένωθήσανται προς τάς 
έν Βεγγουέλα άποικίας τής Πορτογαλλίας. Ή 
τηλεγραφική αυτή συγκοινωνία μεγάλων ωφε
λειών πρόξενος έσεται διά τήν άπομεμεκρυσμένην 

έκείνην χώραν καί ιδίως διά τάς έν τή δυτική 
καί νοτίου ’Αφρική κτήσεις τών Εύρωπαϊκών 
Δυνάμεων. ' H δλη γραμμή έσεται έτοιμη έντδς 
περίπου έτους.

‘Η βαθυτέρα δπή εντός τής γής. ‘Η 
βαθυτέρα οπή έντδς τής γής διά τοΰ γεωτρύ
πανού έγένετο παρά το χωρίον Σάδεβαχ πλησίον 
τής Λειψίας πρδς βεβαίωσιν, άν τδ ύπόγειον 
στρώμα πεοιέχη άνθρακας. Τό βάθος τής δπής 
είναι 4560 ποδών καί ή διάτρυσις αύτής άπή- 
τησεν έργασίαν 3'/? έτών καί δαπάνην 125 χιλ. 
φράγκων καταβληθεΐσαν ύπδ τής γερμανικής 
Κυβερνήσεως. Ή θερμοκρασία έν τφ πυθμένι 
τής όπής είναι 48° Κελσίου· έπιβεβαιοΐ δέ 
τούτο τήν γνώμην τών γεωλόγων δτι ή θερμο
κρασία αύξάνει δσον προβαίνομεν έντδς τής γής.

Ή μικροτέρα ατμοκίνητος μηχανή. 
Ώρολογοποιός τις κατεσκεύασεν εσχάτως τήν 
μικροτέραν άτμοκίνητον μηχανήν, ήτις μέχρι 
τοΰδε ύπήρχεν. Ή μηχανή αύτη ζυγίζει μόνον 
15 γραμμάρια (δσα ζυγίζει καί μία απλή έπι- 
στολή) και περιέχεται έντδς συνήθους δακτυ
λήθρας. Τδ μήκος τού έμβόλου είναι 2 χι
λιοστών τού μέτρου ώς έγγιστα, καί ή διάμετρος 
αύτοΰ 1 '/ε. 'Η μηχανή συνίσταται έξ 140 τε
μαχίων προσηρμοσμένων διά 52 στροφεων (βι
δών) ■ άρκοΰσι δέ τρεις σταγόνες ύδατος πρδς 
πλήρωσιν τοΰ λέβητας, όπως κινηθή ή μικρο- 
σκοπική αυτή μηχανή.

Εκλογικά έξοδα έν 'Αγγλία. "Οτι καί 
έν ’Αγγλία οί ύποψήφιοι βουλευταί δαπανώσιν 
άρκετά ποσά διά τάς έκλογάς άποδεικνύει ή 
επομένη σταστιστική, ήν έρανιζόμεθα έξ έπι- 
σήμου τής βουλής τών αντιπροσώπων έκθέσεως ■ 
Κατά τάς τελευταίας έκλογάς τοΰ 1886 τά γε
νικά έξοδα άνήλθον είς λίρας στερλίνας 624 χι
λιάδας, ήτοι τέσσαρα σελίνια έπί 3 εκατομμυ
ρίων ψηφοφόρων κατά μέσον δρον. Έν ’Αγγλία 
καί Ούαλλία ή δαπάνη ήτο 515'/ε χιλ. λιρών, 
ήτοι σε λ. 4 καί 1 πέννα κατά ψήφον· έκ τοΰ 
ποσού τούτου 109 χιλ. λιρών έδαπανήθησαν διά 
τούς άντιπροσώπους τών ύποψηφίων. Έν Σκω
τία ή δαπάνη ήτο 4 σελ. και 7 πέν. κατά ψήφον 
καί έν ’Ιρλανδία 2 >/ε σελίνια. Ή εύθυνωτέρα 
έκλογή ήτο ή τοΰ Ούάτερφορδ, δΐ ήν έδαπανή
θησαν λίρ. 10 καί 10 σελίνια, έξ ών τάς λίρας 
10 έλαβεν δ αντιπρόσωπος. '0 επιτυχών βου
λευτής Βέρνων έδαπάνησε διά τήν έκλογήν του 
1828 λίρας στερλίνας.

Είς τί δαπανώμεν τά χρήματα ήμών·1 
Ύπδ τδν τίτλον τούτον αμερικανική τις έφη- 
μερίς "'0 β'.ομήχανος καί δ τέκτων” έδημο- 
σίευσε λίαν περίεργον στατιστικήν τών κατά τδ 
έτος 1885 έν ταΐς 'Ηνωμέναις τής ’Αμερικής 
Πολιτείας καταναλωθέντων ειδών τής πρώτης 
άνάγκης καί τών δΐ αύτά δαπανηθέντων. Διά 
ποτά (οίνον, οινόπνευμα κτλ.) έδαπανήθησαν 900 
εκατομμύρια δολλαρίων. Διά καπνόν καί σι- 
γάρα 600 έκατομ., διά άρτον 500 έκατομ., διά 
κρέας 303 έκατ., διά σίδηρον καί χάλυβα 290 
έκατ., διά οίκοδομήσιμον ξυλείαν 223 έκ., διά 
μάλλινα υφάσματα 210 έκ., διά ύποδήματα 
196 έκ., διά ζάκχαριν 155 έκ., διά τήν δημο
σίαν Έκπαίδευσιν 85 έκατ. καί διά τάς δια
φόρους έν τε τφ έσωτερικω καί έξωτερικώ άπο- 
στολάς 5 έκατ. δολλαρίων. Τδ βλον τής δα
πάνης διά τά είδη ταϋτα ανέρχεται είς τρία δισ

εκατομμύρια, 482 έκατομ. καί 500 χιλ. δολ
λαρίων. Επομένως διά καπνόν καί σιγάρα 
έδαπανήθησαν περισσότερα ή διά άρτον καί 
κρέας, τρις περισσότερον ή διά σίδηρον, δε
κάκις περισσότερον ή διά τήν δημοσίαν Τ.κ- 
παίδευσιν κτλ. Οί ’Αμερικανοί άποδεικνύονται 
πρώτης τάξεως οίνοπόται και καπνισταί.

Έλκυθροδρομία. Νέος Άγγλος, ό κ. 
Liunell Gowing έπεχείρησε ταξείδιον έπί έλκύ- 
θρου άπό τών άποτάτων ανατολικών παραλίων 
τής Κίνας διά τής σιβηρικής έρήμου είς Εύρώ- 
πην. Τήν 10 Φεβρουάριου ό ακάματος ούτος 

’Άγγλος άφίχθη είς τήν πόλιν Τόμσκ τής Σι
βηρίας διανύσας άπδ Βλαδιβοστόκ 3000 άγγλικών 
μιλίων καί τούτο έν διαστήματι 50 ημερών. 
Άπδ Τόμσκ θέλει μεταδή είς Τιούμεν, είς 
ΙΙέρμ, Νοβγορόδ, Μόσχαν καί έκεΐθεν είς Πε- 
τρούπολιν, Βαρσοβίαν, Κοπενάγην κτλ. Ό δλος 
δρόμος διά τοΰ έλκύθρου είναι 5000 άγγλικών 
μιλίων.

θάνατος έξ έρωτος. Έν έτει 1789 ήρ- 
ραβωνισθη ή δεκαεπταετής δεσποσύνη Ματίλδη 
Ίόνσωνος, ανεψιά τοΰ διάσημου "Αγγλου συγ- 
γραφέως καί λεξικογράφου Σαμουήλ Ίόνσωνος, 
μετά τού ύπολοχαγοΰ Hoog, βστις πριν δυνηθή 
νά τελέση τδν γάμον του πεσών έκ τού ίππου 
έφονεύθη. ' Η απαρηγόρητος νύμφη άπεσύρθη 
είς τήν έπαυλίν της Βάλτιγκλας, ένθα άπεμο- 
νώθη έντελώς· συνέταξε δε κατά τδ αύτδ έτος 
τήν διαθήκην της, δΐ ής έγκατέλειπεν τήν έκ 
15 χιλ. λιρών συνισταμένην περιουσίαν της είς 
τδ στρατιωτικόν νοσοκομεΐον, έκφράσασα συνάμα 
τήν έπιθυμίαν της νά τεθή έπι τού τάφου της 
ή έξής άπλή επιγραφή· '’Ενθάδε κεΐται ή Μα- 
θίλδη Ίόνσωνος, γεννηθεΐσα τώ 1781, άποθα- 
νούσα έξ έρωτος.” Ή έπιγραφή αυτή είναι 
φανερός αναχρονισμός, καθότι ή απαρηγόρητος 
δεσποινίς άπεβίωσε μόλις τήν 18 Δεκεμβρίου 
τοΰ έτους 1886, δηλ. έν ήλικία 106 ετών! Πρό
δηλον δτι ή θλίψις τοΰ έρωτος πολύ βραδέως 
φονεύει.

Αίνιγμα 521.*)

Μέ κρατεί μητρδς
Άποπνέουσα τδ s.s.ss
Καί μ’ άσπάζεται ή ,***»»
Είς τήν αύραν τών

"Ενα πόδα πλήν ******** 
θ άπορησης *********'
Τού πελάγους τάς ***** ***
Πώς άσπάζεται τδ ****

Π. Κ. έν Πετρουπόλει.

Αίνιγμα 522.

Άνευ καρδίας, προσφιλής 
Ή μην ποτέ κΐ ήγάπων·

*) Τό παρόν αίνιγμα είναι διπλοΰν καί πρώτον 
μέν ζητείται ώς λύσις ή συμπλήρωσις τών στίχων· 
είτα δέ, συμπληρωθέντων τούτων, ή κυρίως έννοια.

Σ. τ. Δ.

ΓΙλήν έχων τήν καρδίαν μου
Κακών είμΐ θεράπων.

•ν αύτός.

Αίνιγμα 523.
Τού λόγου είμαι αρωγός, 

ναός τής εύφραδείας·
Αν πλήν τον πΐλόν μου κανείς 

άρπάση μετά βίας,
Σύμβολον γίνομαι σιγής, 

ζόφους, μελαγχολίας.
Άρ. Μένης έν Βουκουρεοτίψ.

ΙΙρόελημα 524.

*

* *

* * *

* * * *

* * *

* *
* I * *
..J
* *

* * *
*

Ν άναπληρωθώσιν οί αστερίσκοι διά γραμ
μάτων καί νά σχηματισθώσιν 6 άρχαΐα γυναι
κών δνάματα, ών τδ α'. καταλαμβάνον τδ τέσ
σαρα άκρα σημαίνει θυγατέρα τής Νεαίρης, τδ 
β'.) θεάν, τδ γ'.) θεάν έπίσης, τδ δ'.) Βυζαν
τινήν ποιήτριαν, τδ ε'.) Μούσαν, και τδ στ'.) 
θυγατέρα ταύ Διδς καί τής "Εριδος.

Πρόβλημα 525.
Έκ τών αρχικών γραμμάτων 19 πόλεων 

τοΰ βασιλείου τής 'Ελλάδος νά σχηματισθή 
άρχαιον γνωμικδν συγκείμενον έκ τριών λέξεων, 
ών ή πρώτη άποτελεΐται έξ 8 γραμμάτων, ή 
δευτέρα έξ 6, καί ή τρίτη έκ 5. Αί 19 πόλεις 
είναι έκ τών μάλλον γνωστών.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 517.
Κόδρος — Κέδρος.

Αινίγματος 518.
Ή κλείς.

Αινίγματος 519.
Τδ ώρολόγιον.

Προβλήματος 520.
Ούτω τδ λίαν ήσσον έπαινώ 
τοΰ μηδέν άγαν· 
καί ξυμφήσουσιν έμοί σοφοί.

Εύριπίϊης.

“ Ελυσαν. Τά 511, 512 δ κ. Β. Ε. Βασιλας έν 
Πάογγ ■ τά 514, 515 δ κ. Μιλτιάδη ς Κ. Κορβέττης 
έν Άσμούν (Αίγύπτου)· τά 514, 515 καί 516 δ κ. Ν. 
Πλατύς έν Βουκουρεστίφ· τά 515 καί 516 ή Κυρία 
Ιφιγένεια Λ. Πασσαλίδου έν Άλεξφνδρεία· τά 
517, 518 ή δεσποινίς ‘Ελένη Α. Λυτσικα καί δ κ. 
Άχιλλεύς Λύτσικας έν Γαλαζίφ.
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Παρακαλοΰνται οι έπιατέλλοντες πρός τόν Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα καθαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν 
έπιστρέφονται.

JOSEPH GARNIER.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ

( exj. <r.)

Μ ε τ ά φ ρ α σ ι ς

ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘ. ΖΑΙΙΠΛ.

♦
ΕΝ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΩι

1887.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ 

τής 

ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

φιλολογικόν καί επιστημονικόν τοΰ 
έτους 1887, 

έκδιδόμενον ύπό 

ΑΘ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ.

"Έτος Στ.

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ

1887.

ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ 

έκφωνηθέντων ύπό ιεραρχών καί ιερο
κηρύκων τής όρθοδόξου ανατολικής ' Εκ

κλησίας από τού ΑΩΞΑ*.— ΑΩΠΣτ*.
Έκδίδονται

ύπδ
Β. Δ. ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΟΣ.

Τΰμ. Α'. —Δ'.

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ 
1886.

Σημ. ‘II Συλλογή διαιρείται είς τέσ
σαρα τεύχη ή τόμους έκ φύλλων τυπο
γραφικών ’13. Τό τελευταίου τεύχος πε
ριέχει καί χρησιμότατου λεπτομερή Πί
νακα τών περιεχομένων Λόγων, διηρη- 
μένων κατ’ είδος πρός ευκολίαν τής 
εύρέσεως τών ζητουμένων. Εκαστον 
τεύχος τιμαται αργυρών γροσίων δέκα, 
καταβλητέων άμα τή παραλαβή.

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

Εσπ/ρου τόμοι Α'. Β'. Γ'. Δ'. Ε'. 
χρυσόδετοι. "Εκαστος τόμος τι- 
μάται φράγκων 50.

Longfellow. Τό φΟμα τον Χιαβάθα, 
έμμετρος μετάφρασες. Χρυσό- 
δετον μέ εικόνας φρ. 6.

Άριξς 2μίθ. Βλέμματα έπι τής 
Ελλάδος, μετάφρ. Ί. Π. Δεδεμ. 
μέ είκόν. φρ. 7.

Μεχαήλ ΙΙαλαεολήος. Διήγημα έκ 
τής Βυζαντινής 'Ιστορίας, ύπό 
Ί. Π. Δεδεμ. φρ. 2*/2.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ.
Πωλοΰμεν άπό τοΰδε τά περίφημα μαχαιροπείρουνα έν κιβωτίφ κατά 

τήν εικόνα ταύτην ·
12 τεμάχια, ήτοι 12 μαχαίρια, ή 6 μαχαίρια 

και 6 πειρούνια, αντί φράγκων 13.75.
24 τεμάχια, ήτοι 24 μαχαίρια, ή 12 μαχαί

ρια και 12 πειρούνια, αντί φράγκων 26.25.
Τά κιβώτια ταΰτα είναι αληθές κόσμημα 

έκάστης οικίας καί τραπέζης.
Αί λαβαι είναι έκ τής λεπτοτέρας μαρμάρινου 

λεγομένης πορσελάνης μετά ωραίων χρωμα
τισμών, κυανο-πρασίνου, κυανο-κοκκίνου μετά 
κοσμημάτων κεχρυσωμένων.

Αί λεπίδες είναι έκ λεπτοτάτου μετάλλου πρό μικρού άνακαλυφθέντος, 
τό όποιον δέν διακρίνεται άπό άληθοΰς χρυσού. Τά μαχαιροπείρουνα 
κεϊνται έντός κομψοτάτης πυξίδος.

Τό κατάστημα έγγυαται περί τής στερεότητος αύτών. Οί ίδόντες αύτά 
έξεπλάγησαν έπί τή ωραία έπεξαργασία καί έπί τή μετριοτάτη αύτών τιμή.

Παραγγελίας έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος δέχεται τό εμπορικόν 
κατάστημα ύπό τόν τίτλον Waarenhaus „Zur Monarchic** έν Κωτσται·- 
τειουπόλίΐ (Ίουσούφ Ίζεδίν Χάν. 5. Γαλατφ. —

Τά κιβώτια ταΰτα μέ τά μαχαιροπείρουνα είναι ιδίως κατάλληλα 
διά δώρα.

BROCKHAUS’
CONVERSATIONS-LEXIKON.

-----------

Εκδοσις ΙΓ'. έπηυξημένη καί διά 400 εικόνων καί γεωγρα
φικών χαρτών κεκοσμημένη.

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

Έκαστος τόμος τιμαται·

’Άδετος μέν μαρκών 7.50.
Δεδεμε'νος διά λινοί; μ. 9.
’ ΗμιδερμάτίΓος μ. 9.50.
’Επί εξαιρετικοί; χάρτον καί πλουσίως δεδεμενος μ. 15.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗι ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΛΟΤΔ.

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

Σουέζ), εις Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαίδ, Αδεν, Βομβάης, 
Κολόμβου, ΙΙέναγγ καί Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνός είς τάς 
4 μ. μ.

Είς Καλκούτταν διά Πόρτο-Σαίδ, Σουέζ, Αδεν καί Κολόμβου τή 15 Ίανου
αρίου, 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 άτμόπλοια Οέλουσι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταξύ δε Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κερκύρας (συγκοινωνία πρός τό Πόρτο-Σαΐδ καί τήν Συρίαν).

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη ΔιεύΟυνσις καί τό Γενικόν 
Πρακτωρεΐον τοΰ αύστρο-ουγγρικοϋ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 8).

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

ΓΡΑΜΜΗ ΒΡΕΝΤΗΣΙ0Υ-ΠΕΙΡΑ1ΩΣ. 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 τοΰ άτμοπλοίου έκάστην Δευτέραν, τήν μεσημβρίαν διά 
Πάτρας, Κέρκυραν είς Βρεντήσιον.

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

Ίό Σάββατον τή 2 μ. μ. είς Κωνσταντινούπολην με προσέγγισιν είς Κέρκυραν 
καί Πειραιά- ειτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τοϋ Εύξείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοϋ Δουνάβεως.
ΕΙΣ ΤΥΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπό τής 4 Ίανουαρίου 

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

Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης έβδο
μάδος.
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Διευθυντής καί έκδότης- Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΙΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 4>· 

Τύποις- Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.


