
Η ΑΣΠΑΣΙΑ



ΕΣΠΕΡΟΣ. Άο. 173. 1/13 Μάρτιον 1889V ' V Άο. 173. 1/13 Μαρτίου 1889. ΕΣΠΕΡΟΣ. 67

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

Ή Άύπασία.—Καλλίστη. Αεσόικόν διήγημα. (Συνέχεια,.— 'Ασιατική φι
λολογία. Τή Όθωίιανικίι μονογράμματα ύπό Χρ. ΙΙαπαδοπούλου, δικαΰτοϋ. 
— Ό ΙΙύογος τον Έϊφελ έν ίίαριόίοις. — ΙΙεριήγηΟις είς τάς Φιλππίνας νή
σους. (Συνέχεια) — Διατί δέν ΰμεθα ευτυχείς. Κοινωνιολογική μελέτη ύπο 
Κωνήτ. Φ. Σκόκου. (Τέλοςι—Όδιωγμός τών Χριστιανών έπί Νεοωνος.— ΊΙ 
δεσποινίς Σκονδέρη. Ιστορικόν διήγημα (Μετάφραδις έκ τοΰ Γερμανικού 
ύπό της δεσποσύνης Λονκίας Μ Άντωνοπούλον. — Ό Σιδηρόδρομος της

Κασπίας θαλάσσης. — Ό τελευταίος γόνος ένδοξου φυλής. — ΊΙ διεθνής 
γλώσσα τών λογιών.—Διάφορα.— Γνώμαι συγγραφέων. Ώοαι Σχολής κτλ.

εχκοκγεχ:.
ΊΙ Ασπασία. — Τό Ήφαίστειον Μαΰό,ν έν Άλδάί· τών Φιλιππινών. — Ό 

ΙΙύργος τοϋ "Εϊφελ έν τη Παγκοσμίω Εκθέσει τών ΙΙαριδΐων. — Ό πρώτος 
διωγμός τών Χριστιανών έπί Νέρωνος. — Ιθαγενής ήγεμών καί ίι σύζυγός 
του.—Έσπερίς έν τμ οικία τοΰ Ναρκίσσου έν Δαράγα.

ή: ςί ίσε α. ς ι α.
(μετά είκόνος.)

φάργον γλυπτικόν μεγάλη; άξια; έξετελέσθη 

γ πρό μικρού. Παριστα τούτο την άρχαίαν 

Ασπασίαν, τήν λαμπρύνασαν διά τού κάλ

λους τη; καί πρό πάντων διά τής ευφυΐας τη; 

και τών γνώσεων τη; τούς ενδόξους χρόνους τού 

Περικλεούς.

Ό καλλιτέχνης, ο έπεξεργασθεί; τό ε’ργον 

τούτο, ζή εν Βερολίνω, καλείται δέ Έρκέστοι: 
"Ερτερ. Ή 'Ασπασία παρίσταται έξηπλωμένη 

έπί πλούσιας κλίνης, έν στάσει έμφαινούσγ, τήν 

συναίσθησιν τής ισχύος, ήν έξασκεΐ έπί τών άν- 

δρών διά τού θριάμβου τής χάριτός της.

Έν γλυκεϊ ρεμβασμώ, έπί τών χειλέων έλα- 

φρόν μειδίαμα, στηρίζει τήν κεφαλήν έπί τής 

δεξιάς της έν θέσει φυσικωτάτη· ή αριστερά αύ

τής κρατεί πλούσιον όιπίδιον. Παρά τούς πόδας 

τής κλίνης δύο περιστερά! έρωτικώς κινούσαι τάς 

πτέρυγάς το>ν, είναι τό σύμβολον τής μεγάλης 

τού έρωτος επιρροής.

Τοιαύτην έφαντάσΟη δ καλλιτέχνης τήν ’Α

σπασίαν άλλ’ ίστορικώς ή γυνή αΰτη ήρξε μάλ

λον διά τών προτερημάτων τού πνεύματος ή διά 

τών φθαρτών προσόντων τού κάλλους.

Ή 'Ασπασία, θυγάτηρ τού Άξιόχου καί γεν- 

νηθεΐσα έν έτει 470 π. X. έν Μιλήτω, ήτο μία 

τών σπανίων εκείνων γυναικών, αΐτινες διά τού 

φυσικού αύτών πνεύματος επιβάλλονται καί προε- 

ξάρχουσι- δέν ήτο ή ελαφρά γυνή, ήν ήθέλησαν 

ιστορικοί τινες νά παραστήσωσιν. Άφ’ ού έλαβεν 

έν τή, πατρίδι αύτής τήν άνατροφήν εκείνην, 

ήτις εξευγενίζει τάς λεπτότερα; φύσεις, μετέβη 

είς 'Αθήνας, ένθα συνανεστράφη πρός τούς έξο- 

χωτέρους καί διαπρεπεστέρους άνδρας τής επο

χής εκείνης. Ή οίκία της κατέστη μετ’ ολίγον 

τό κέντρον πάσης διανοητικής κινήσεως, τό έν- 

τευκτήριον όλων τών εύφυεστέρων άνδρών τών 

’Αθηνών, οϊτινες δέν άπηξίουν νά όδηγήσωσι 

προς αύτήν καί τάς συζύγους των. Ό Σωκράτης 

συχνότατα τήν έπεσκέπτετο, καί λέγεται μά

λιστα οτι αΰτη ήτο ή έμπνέουσα αύτφ πολλάς 

φιλοσοφικά; ιδέας, αΐτινες εΰρηνται έν τοϊς διά

λογοι; τού Πλάτωνος.

Τώ μεγάλω Περικλει, όστις ήτο καί πολίτη; 

καί βασιλεύς δημοκρατίας, ένέπνευσεν ή ’Ασπα

σία σφοδρόν καί διαρκή έρωτα. Οί τότε ποιηταί 

ώνόμαζον αύτήν τήν "Ηραν τού 'Ολυμπίου Διό;, 

ώ; έκαλουν τόν Περικλή· δέν ελειψαν όμως καί 

σατυρικοί τινες ποιηταί όνομάσαντες αύτήν τήν 

Όμφάλην τού νέου Ήράκλέους.

Τό βέβαιον είναι οτι δ Περικλής χάριν αύτής 

έχώρισε τήν σύζυγόν του καί ένυμφεύθη τήν 'Α

σπασίαν. 'Αμφίβολον είναι ατή-Άσπασία ύπήρ

ξεν ή αίτια τού Πελοποννησιακού πολέμου, ώς 

άναφέρει ό είρων Αριστοφάνης. Ό Θουκυδίδης 

ούδέποτε άναφέρει τό όνομά της, αν καί περι

γραφή τά τού Πελοποννησιακού πολέμου έν όλη 

τή λεπτομέρεια.

"Οτε τό εχθρικόν τώ Περικλει κόμμα έν ’Α

θήναις κατηγόρησε τήν ’Ασπασίαν έπί περιφρο- 

νήσει καί έξυβρίσει τών θεών, ένεφανίσθη αύτό; 

δ Περικλής έν τώ δικαστηρίω ύπερζ.σπιστής τη; 

καί άφώπλισε τού; δικαστά;.

Μετά τόν θάνατον τού Ιίερικλέο; ήκουλού- 

θησεν ή ’Ασπασία τήν μερίδα τού Λυσικλέους, 

όστι; όμω; καί ούτος προώρως άπέθανεν. Έκτοτε 

ή έξοχο; γυνή συνανεστρέφετο ιδίως μετά τού 

Σωκράτους, ον ίδιαζόντων έσέβετο καί έξετίμα 

Τόσον δέ περίφημο·/ κατέστη τό όνομα αύτή; ού 

μόνον έν Έλλάδι άλλά καί έκτό; αύτής, ώστε 

δ νεώτερο; Κύρος, ένθουσιώδης αύτής θαυμαστής, 

ώνόμασε τήνέρωμένηναύτοϋ Μιλτώ ’Ασπασίαν. 

Ή Μιλτώ αΰτη είναι ή έν τή ιστορία γνωστή 

ώς ή νεωτέρα 'Ασπασία.

ΚΑΛΑΙΣΤΗ

(Λεσβίκόν διήγημα.)
(Συνέχεια, δρα προηγούμ. τείχος).

Έν τώ μεταξύ τά σκότη τής εσπέρα; έξη- 

πλώθησαν έπί τού παρακειμένου ύψηλοϋ όρους. 

Έν ηρεμία έκειτο ή οίκία τού Νικομάχου, όστις 

κλαίων καί γογγύζων ήτο έξηπλωμένος έπί τής 

κλίνη; του, χωρίς νά δύναται νά εΰρη ΰπνον.

Διάφορα ήσαν τά συμβαίνοντα έν τώ γυναι- 

κωνίτη, όστις συνείχετο πρό; τόν κήπον καί είχεν 

έκτεταμένην έ'ποψιν πρό; τάς δασώδεις τού όρου; 

ύπωρείας. Έν τώ ένδοτέρω δωματίω τού γυναι- 

κωνίτου έκάθητο ή ύπηρέτρια Νικοστράτη, ήτι; 

ήγάπα τήν νεαράν κόρην περιπαθέστερον ή άν 

ήτο ίδια τη; θυγάτηρ. Ή Νικοστράτη, ΰφαινε 

καί έκ τών οφθαλμών της ερρεον άφθονα δά

κρυα, διότι είχε μάθει όποια τύχη θλιβερά 

άνέμενε τήν άγαπητήν της Καλλίστην. Ή 

Καλλίστη δέ, λευκά ένδεδυμένη, έκάθητο παρά 

το παράθυρον καί ε*βλεπε μέ βλέμ.ματα ανήσυχα 

είς τόν ύπό τού σκότους τή; νυκτό; σκιαζόμε- 

νον κήπον. Μετ’ ολίγον ήκούσθησαν έλαφρά 

βήματα, καί νέο;, ύψηλός καί ^ωμαλέο; άνήρ 

επλησίασεν εί; το παράθυρον καί ένηγκαλίσθη 

περιπαθώ; τήν κόρην.

—Καλλίστη, φιλτάτη μου Καλλίστη !

— Μακάριε, αγαπημένε μοι, άπήντησεν ή 

νεάνι;. Μετά πόσου πόθου σ’ έπερίμενον! "Εχω 

νά σοί άναγγείλω φρικτήν εϊδησιν. — Άλλά 

κατέρχομαι είς τόν κήπδΦσύ δέ, Νικοστράτη, 

κλείσε τήν θύραν τού δωματίου έσωθεν καί πρόσ

εξε νά μή μα; ένοχλήση τις.

Ο Μακάριο; περιέβαλε διά τών στιβαρών 

βραχιόνων του τήν κόρην καί ύψώσας αύτήν 

εκ τού παραθύρου άπέθηκεν αύτήν πλησίον του 

εί; τόν κήπον, ένθα μετ’ ολίγον έγένοντο άφαν

τοι ει; τούς σκοτεινού; αύτού διαδρόμου;. Ό 

Μακάριο; κατελήφθη ύπό άληθοϋς μανίας, άμα 

ή Καλλίστη τώ άνήγγειλε τον προσεχή αύτής 

θάνατον, καί μετά δακρύων παρεκάλεσεν αύτήν 

νά συγκατατεθή είς τόν μετά τού Σώφρονος γά

μον, άλλ' ή Καλλίστη άντέστη είς τούτο έπι- 

μόνως.

— Γνωρίζω, είπεν, τόν Σώφρονα, έκ τών 

παιδικών μου χρόνων είναι άνθρωπος ποταπών 

αισθημάτων, μοχθηρός καί εκδικητικός, καί 

άνέκαθεν τόν περιεφρόνησα. "Ηδη πρό καιρού 

άπέρριψα τήν έπίμονον καί άπεχθή πρότασίν 

του τού νά γείνω σύζυγό; του, καί νά περιπέσω 

εί; την έξουσίαν του θεωρώ δεκάκις χειρότερον 

τού θανάτου.

Τούτο λέγουσα έκάθησεν έπί ταπεινού καθί

σματος. Ό Μακάριο; έλαβε τήν δεξιάν τη; καί 

καθήσας πλησίον τη; τή είπε-

—Καλλίστη μου, τί σημαίνει ή κακία καί 

μοχθηρία τού ανθρώπου τούτου άπέναντι τοΰ 

φοβερού θανάτου, είς δν μέλλεις νά παραδοθή; ; 

Καί έν τή μεγαλειτέρα δυστυχές καί άθλιό- 

τητι, είναι ή ζωή τό μέγιστον τών άγαθών. Ό 

γάμος ούτος είναι τό μόνον μέσον τή; σωτηρίας 

σου, βραδύτερου όμως δύνασαι νά διασπάσεις 

τόν δεσμόν τούτον καί νά ήσαι πάλιν έλευθέρα.

—”θχε, Μακάριε, όχι· τούτο δέν γίνεται ! 

Έάν δ πατήρ μου ήθελεν είσθαι εύνοίκό; είς τήν 

άγάπην μας, βεβαίως θά έπροτίμων μυριάκις 

τόν μετά σού γάμον τού θανάτου μου. Άλλ' έκ 

δευτέρου δέν τολμώ, άφ' οΰ τόσον ρητώ; έξε— 

φράσθη, νά τώ αναφέρω τούτο, καί άν ήμην βέ

βαια οτι ήδη, όπως μέ σώση έκ τού θανάτου, 

ήθελε συγκατατεθή.—Άλλά, Μακάριε, οί θεοί 

άπαιτούσι τήν θυσίαν μ.ου, διότι νόσοι καί πείνα 

σπαράττουσι τήν δυστυχή ήμών πόλιν. Διά 

τούτο πρέπει σήμερον νά χωρισθώμεν διά παντός!

— Καλλίστη, ανέκραξεν δ νέος σχεδόν παρά- 

φρων έκ τής λύπη; ύψών τάς χεΐράς του ΐκετευ- 

τικώς πρό; αύτήν. Δέν είνε δυνατόν ν' απόρριψης 

όλα τά μέσα τής σωτηρίας σου. Ίδέ, Καλλίστη 

μου, ίδέ πόσον χαριέντως λάμπουσιν έξ ουρανού 

οί άστέρες, πόσον γλυκύ άρωμα άναδίδουσι τά 

£όδα τού κήπου ! Τά πάντα άναπαύονται έν τή 

έρήμω ταύτη θερινή νυκτί, καί άηδών ψάλλει 

τό περιπαθές ερωτικόν ασμά της. Διατί νά μή 

τελέσωμεν καί ημείς κατά τήν ώραν ταύτην 

άμέσως καί άνευ μαρτύρων τόν γάμον μας ;

Καί ταμτα λίγων, έστήριξε τήν κεφαλήν τόυ 

έπί τού δρμητικώς κυμαινομένου στήθους της.

■—Μακάριε, είπεν ή κόρη, ήσύχω; άποσπω- 

μένη έκ τή; πε'ριπτύξίώς τοϋ/ Πώς νά έμφάνί- 

γ

σθώ αΰριον ένώπιον τού πατρός μου ; Τί θά έλε

γε·/ δ πατήρ μου εί; τόν ιερέα τού Ποσειδώνοί 

καί είς τούς άνδρας τού συμβουλίου ; Πώς ήθε- 

λον μέ παρατηρεί αί συνομίληκέ; μου; Καί ή 

Αφροδίτη δέν ήθελε μέ τιμωρήσει, ότι έκ ποτα- 

πού υπολογισμού, ϊνα σώσω τήν άθλίαν μου 

ΰπαρξιν περιέπεσα είς πταίσμα ; "O/t, αγαπητέ 

μοι Μακάριε, δέν έννοώ νά ζήσω έν περιφρονήσει 

—"Αγαμος—οΰτω θέλουσιν οί θεοί—πρέπει νά 

κατέλθω είς τόν Άδην, καί οΰ'τω πρέπει νά 

γείνη !—'Άς άποχωρισθώμεν λοιπόν. Σ’ εύχαρι- 

στώ διά τήν άγαπην σου τήν πιστήν, ήτις μοί 

παρέσχε τά; εύτυχεστέρας τού βίου μου ώρα; 

καί εΰχομ.αι νά ήσαι έν τώ μέλλοντι εύτυχής, 

ώ; τό άξίζει; "Αφες με τώρα, Μακάριε, άφε; 

με, διότι άλλως φοβούμαι μή δειλιάσω. Χαιρε! 

Χαϊρε !

Καί δακρυα ε’πνιγον την τρέμΟυσαν αύτήςφωνήν.

—Άν αΰτη γναι ή άμετατρευτο; άπόφασίς 

σου, άνεφώνησεν δ Μακαριό; έγειρόμενος, ή θ’ 
άποθάνω μετά σού ή θά σέ σ/όσω ! Τί θέλω την 

ζωήν, έάν δέν σέ έχω! Τί μοι δμιλεΐς περί μελ- 

λούση; εύτυχία; μου, άν σύ δέν ήσαι πλησίον 

μου; Χαϊρε, Καλλίστη μου· βλεπόμεθα πάλιν!

Ήσπασθη 

χώρησε δρομαίο;

Η δέ Καλλίστη 

βραδεϊ πρό; τόν κοιτώνά 

στράτη. άγρυπνος φύλαξ, τή ήνοιξε τήν θύρ

αύτήν έπανειλημμένω; καί άνε— 

.; πρό; τήν έξοδον τού κήπου, 

κλαίουσα άπήλθέ βήματι 

της, όπου ή Νικο- 

αν.

Γ’.

Ή ημέρα τή; μεγάλης θυσίας άνέτειλεν.Άπό 

πρωία; δ λαός διηυθύνετο ψάλλων πρό; τόν 

μέγαν τού Ποσειδώνος ναόν, ένθα έγονυπέτει 

πρό τού ξυλίνου άγάλματο; τού θεού, όπως ζη- 

τήση σωτηρίκν καί εύσπρόδεκτον τής θυσία; 

έ'κβασιν. Περί τήν μεσημβρίαν ενεφανίσθησαν 

έν τή οικία τή; Καλλίστη; αί εξ αύτή; φίλαι, 

αΐτινες ώφειλον νά παραμείνωσι παρ’ αύτή κατά 

τά; τελευταίας στιγμά; καί νά τήν στολίσωσι 

διά τήν θυσίαν. Η Καλλίστη έπρεπε νά φοοέσγ 

νέον καί λευκόν μάλλινον ε”νδυμα καί νά περι- 

βάλη τήν κεφαλήν τη; διά λευκού πυκνού πέ- 

π/ου. "Ολα. τά κοσμήματα, τά δποϊα τή είχε 

κληροδοτήσει ή μήτηρ της, έξήχθησαν έκ τού 

κιβωτίου, όπως τά περιβληθή, περιδέραιου πο

λύτιμον έξ ήλέκτρου, άλυσιν χρυσήν, κομψά 

αργυρά ενώτια. Ή κόμη έτέθη έντό; χρυσοϋ- 

φάντου δικτύου. Τά ώραιότερα τού κήπου άνθη 

έκόπησαν, οπω; συντελέσωσιν είς τόν στολισμόν 

Έπί τής κεφαλής τη; έτέθη μέγας στέ- 

.·: .·..--ομφύλλων ρόδων καί κισσού, έν ώ 

καί

της.

φανό; ές έκατ 

κομψαί άνθοδέσμαι έκ ναρκίσσων, ρόδων 

ύακίνθων προσηρμώθησαν καταλλήλως εί; διά

φορα τή; έσθήτος μέρη.

Περατωθείσης τής διακοσμήσεως τού θύματος 

ένεφανίσθη έν τή οίκία ή ιέρεια τής ’Αφροδίτης 

λευκά ένδεδυμένη καί κεκαλυμμένην έ’χουσα 

τήν κεφαλήν έκτό; τών οφθαλμών. Ή ιέρεια 

ήσπασθη τήν Καλλίστην έπί τού μετώπου καί 

προπαρεσκεύασεν αύτήν εί; τόν θανατον. Μετά 

τούτο ή παρθένο; άπεχαιρίτισε τάς φίλα; της, 

κατασπασθεΐσα τήν μίαν κατόπιν τής άλλης 

μετά δακρύων. Αί νέαι αύται κόραι έθρήνουν, 

έν ώ ή γραία τροφό; έπλήρου τήν οικίαν διά 

τών γοερών αύτή; φωνών.

Τέλος ήλθε καί δ ίερεύς, όστι; μετά βρα- 

χεϊαν δέησιν έξήγησεν είς τήν Καλλίστην τήν 

μεγάλην τής θυσία; σημασίαν καί ε’δωκε τό 

σημεΐον τή; πρός τόν λιμένα μεταβζσεως. Προ

ηγούντο τής πομπή; οί ιερείς καί ή ιέρεια τή; 

Άφροδίεης, κατόπιν ήρχετο ή Καλλίστη παρα- 

κολουθουμένη ύπό τών φίλων τη; άνά δύο βζ- 

διζουσών, τέλος ήρχετο ή τροφό; καί οί ύπηρέ- 

τζι τού ναού. Έν τοϊς όδοϊς ΐσταντο έν στίχοι; 

πυκνοί; οί άνθρωποι βλέποντε; τήν διερχομένην 

πομπήν, αί δέ γυναϊκε; όλαι εκλαιον.

"Οταν δέ άφίχθησζν είς τον λιμένα, ήσαν 

ήδη συνηγμένοι εκεί οί προσκεκλημένοι σύμ

βουλοι, έν οίς καί ό δυστυχής πατήρ τής Καλ

λιόπης, ώς καί οί ιερείς, καί οί ΰπηρέται τού 

ναού, κρατούντες μέλανα ταύρον. Παρά τήν 

άκτήν ήτο προ'δεδεμενον πλοϊον έτοιμον είς 

δοθέν σημεΐον ν’ άποπλεύση.

Καί πρώτον μέν οί ΰπηρέται τού ναού ώδή- 

γησαν τόν ταύρον εί; τήν πρώραν τού πλοίου, 

είτα δέ έπέβησαν αύτού ό ίερεύς μετά τή; 

Καλλίστη;, οί σύμβουλοι καί ή θεραπεία αύτών 

Έν 0λ<;> τριάκοντα ήσαν οί έπιβιβζσθέντες. Τό 

σημεΐον έδόθη καί τό πλοϊον άπέπλευσε, διευ- 

θυνόμενον προ; τό βόρειον άκρωτήριον, το όποιον 

έκειτο είς ένός τετάρτου τή; ώρα; άπόστασιν 

άπό τού λιμένος. Τό πλοϊον τούτο παρηκολου- 

θεϊτο ύπό πολλών λέμβων καί άκατίων πλεόν

των εί; άπόστασιν τινα. καθότι ήτο αύστηρώ; 

έμποδισμένον νά πλησιάσωσι τό φέρον τό θύμα 

πλοϊον.

"Οτε δέ τούτο άπεϊχεν είς βολήν βέλους άπό 

τή; δζσυσκίου άκτής, δ ίερευ; αποτεινόμενος 

πρός τόν Νικόμαχον είπεν

—Ή στιγμή έπέστη, Νικόμαχε άποχαιρέ- 

τισον τήν θυγατέρα σου.

Ό πατήρ κατησπάσθη τήν κλαίουσαν κόρην 

κρατών αύτήν σφιγκτώ; είς τούς βραχίονά; του. 

Ό ίερεύς άπήγγειλε βραχεΐαν δέησιν πρός τόν 

Ποσειδώνα καί τήν Άμφιτρίτην, όπως εύμενώ; 

δεχθώσι τήν θυσίαν, καί είς δοθέν σημεΐον έβυ- 

θίσθη δ ταύρο; εί; τήν θάλασσαν, ένθα έγένετο 

έν τώ άμα άφαντος.

Έν ώ δέ ή Καλλίστη δδηγουμένη έκ τής 

χειρός παρά τού ίερέως άνήλθε τήν μικράν έπι 

τού καταστρώματος γέφυραν, τά ιστία διηυ- 

θύνθησαν προς τά όπίσω, ϊνα το πλοϊον άμέσως 

άποπλεύση έκ τοΰ μέρους καί οί έν τώ πλοίω 

μή παραστώσι μάρτυρες τής τελευταία; τή; 

Καλλίστη; άγωνίας.

Ό ίερεύς λαβών αύτήν έκ τών ώμων τήν ώ- 

θησεν δρμητικώς εί; τήν θάλασσαν, ήτις έν 

άφρώδει κυρατισμώ έκλείσθη ύπεράνω τού θύ

ματος. Πριν δέ ή Καλλίστη άνέλθη πζλιν είς 

τήν επιφάνειαν, τό πλοϊον είχεν άπομακρυνθή. 

Κατ’έκείνην τήν στιγμήν μικρά λέμβος πλέουσα 

άπό βορρά διηυθύνθη δρομαία πρός τό μέρος, 

καί νεανία; — δ Μακάριο; — έπήδησεν είς τήν 

θάλασσαν, ήρπασε τήν Καλλίστην καί διά τών 

στιβαρών βραχιόνων του κρατών αύτήν τήν 

μετέφερεν εί; τήν άκτήν. Έκεϊ δέ παλαιών 

κατά τών κυμάτων έπανέθεσεν αύτήν έν στενώ 

σπηλαίω, τό όποιον έκειτο εί; μικράν άπόστα- 

σιν κεκρυμμ.ένον έντό; θάμνων.

Τό γεγονός τούτο δέν έμεινεν άπαρατήρητον 

παρά τών έν τώ πλοίω· διό καί εύθύς έδόθη ή 

διαταγή νά έπαναπλεύσωσι πρός τό άκρωτήριον, 

αλλ εκεϊ φθάσαντες δέν εύρον ή τήν μικράν 

λέμβον, φερομένην κενήν έπί τών κυμάτων.Έπί 

πολλήν ώραν δ ίερεύς διηρεύνα διά τού βλέμ

ματος τά πέριξ, άφ’ οΰ όμως ούδέν ήδυνήθη 

ν’ άνακαλύψη, είπεν

— Άπέθανεν ! Ή θεά έδέχθη τήν θυσίαν ! 

Άς έπιστρέψωμεν εί; Μέθυμναν !

Ή άμυδρά έλπίς, ή φωτίσασα έπί στιγμήν 

το πρόσωπον τού δυστυχούς πατρός—-καθότι τό 

άπαξ σωθέν θύμα δέν ήδύνατο νά θυσιζσθή έκ 

δευτέρου — έσβέσθη πάλιν Κατατεθλιμμένος, 

καλύπτω·/τό πρόσωπον του διά τού χιτώνό; του, 

έκάθητο έπί του καταστρώματος τού πλοίου, 

εφ' ού αί φίλαι τή; Καλλίστη; έψαλλον άσμα 

πένθιμον.

ΓΕπεται «υνίχειβ)

ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΤΑ ΟβΰΜΑΜΚΑ ΙΟΝΟΓΡΑΗΝΑΤΑ

ΰπό ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Δικαότοΰ.

λέςι; Τουγρας κατά τους άσιανολόγους, ώς 

και τόν μέγαν Ερμηνευτήν τοϋ άρζβικού λε

ξικού Κάμουν (ώκεζ.νού) παράγετζι έκ τής 

άραβικής λέξεω; Τοΰγρ ή Τουγρά σημαινού- 

σης μονογραφήν ή μονόγραμμα ή άλαμέτΐ 

Οεριψέ. Τό σουλτανικόν τούτο μονόγραμμα 

συμπεπλεγμένον κομψώ; καί τεχνηέντως έκ δια

φόρων λέξεων περιέχει τό όνομα τού κατά και

ρόν σουλτάνου καί τό τού πατρός αύτού μετά 

τού έπιθέτου άείποτε τροπαιοϋχος· ώς Σουλτάν 

Άβδούλ Άζϊζ χάν πϊν Σουλτάν Μαχ- 

ιιοΰτ Χάν έλμουζαψέρ όάϊμα (Σουλτάνος 

Άβδούλ Άζίζ χάν, υιός τού Σουλτάνου Μαχ-

μουτ Χάν, τού άείποτε τροπαιούχου).

Τά μονογραμ.ματα ταύτα κοσμούμενα διά 

χρυσού καί διαφόρων πολυτίμων λίθων, τίθενται 

συνήθως έπί τών νομισμάτων, τών δημοσίων 

οικοδομών καί έπί διαφόρων άλλων επισήμων 

έγγραφων καί ιδίως έπί τών αύτοκρατορικών

Χαττίων Φιρμανίων καί Βερατίων άτινα 

γράφονται διά γραφής καλουμένη; Διβανή.

Έκαστον αύτοκρατορικόν φιρμάνιον ή βερά- 

τιον ϊνα τεθή έν ισχύει, ή λάβη τό άπαιτούμε- 

νον κύρος, έκτό; τοΰ μονογράμματος, όπερ φέρει 

έπί κεφαλή; δέον ϊνα φέρη καί τά; λέξεις ταύ

τα;, αΐτινες γράφονται διά χειρός τοΰ Σου/.τα- 

νου: Σουρέτι χάττι χουμαγιούν μουτζι-
πίντζε άμάλ όλουνα, ήτοι Αύτοκρατορικόν 

αύτόγραφον ένεργήσθω κατά το περιεχόμενον.

Έπι παντός φιρμανίου τίθενται καί έτερα

παλαιογραφικά τινα ασιατικά σήματα, άπερ 

καλούνται Σάχχ, έμφαίνοντα τήν ώρισμένην 

έγγραφήν αύτού. Τών σημάτων τούτων ποιούν

ται χρήσιν ό τε πρωθυπουργός έν τοϊς βουγιου- 

ρουλτίοι; (έγγράφου διά τής διαταγής τού Με

γάλου Βεζύοου ή διοικητοϋ) καί οί Διοικηταΐ 

έν ταϊς νομαρχίαι; τού 'Οθωμανικού Κράτους.

Τό πάλαι οί Όθωμ. Αύτοκράτορες (κατά
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την "Ιστορίαν του Ένδερούνη Χουμαγιούν 

καί ιδίως εκ τής εποχής τού ένδοξου πορθητού 

Μωάμεθ βαδίζοντες όλα τά ίχνη τοϋ θεμελιω- 

τοϋ τής θρησκείας αυτών Μωάμεθ έποιούντο 

χρήσιν τοϋ πεντζε ήτοι τής δράκος βεβαμμένης 

έν τώ μέλανι, καί έσθ’ δτε τής σφραγίδας. Ή 

δέ σφραγίς τοϋ προφήτου έφερεν έμμέτρως συν- 

ηρμο λογημένα τάδε:

Σεφίουν μουτάουν νεπίγιονμ κερΐμ,
Καόίμουν τζεόίμουν πεΟίμουν βεόιϊμ.

’ Ητοι:

"Αρχών, προφήτης ευμενής, πρός τον θεόν πρεοόεύων, 
Περικαλλής καί κραταιός, φιλόφρων προστατεύων.

"Απαντα τά ασιατικά έθνη έχουσιν έν χρήσει 

τό έθος τής σφραοίδος κατά μίμησιν τοϋ προ

φήτου αύτών. Ό Σάχης τής Περσίας έν τή 

έκδόσει των βασιλικών αύτοϋ διαταγμάτων 

(γραφόμενων διά γραφής Νέσχΐ Τααλίκ καί 

περιβε βλημένων τών γραμμάτων διά ποικίλων 

κυμ άνσεων) ποιείται χρήσιν τής σφραγίδας διά 

χαρακτήρων τινών έν εϊδει μονογραφής συμπε- 

πλεγμένων καί κεχρυσωμένων. Έν αρχή δέ καί 

έπί κεφαλής τοϋ διατάγματος, τοϋ ένσφραγί- 

στου, φέρονται τά έξης: Πιομίλλαχι άλή-ούλ 

Ένδέρ (έν όνοματι τοϋ Θεοϋ, τοϋ ύψίστου φω

τός)· κάτωθεν δέ τούτου φέρεται ή σφραγίς τοϋ 

σάχου περιέχουσα περσιστί καί έν μεσαφράσει 

τάδε : ’Εγώ ό Μωάμεθ Σάχ Γαζής, ό υπέρ
τατος βασιλεύς, τό θειον μεγαλεϊον, ή 
λαμ πρότης τοϋ έθνους, τοϋ νόμου και 
της θρησκείας (πίστεως) ό περιβεβλημέ- 
νος τοϋ στέρρατος (Τάτζ), καί ό άπα- 
στρά πτων.

Ού παραλειπτέον όμως, καθά τυγχάνει γνω

στόν καί έξ αύτής τής ιστορίας τοϋ Όθωμ. 

κράτους τής συγγραφείσης ύπό τοϋ διασήμου 

Φεριδούν Beil, ότι ό κατά καιρόν Σουλτάνος 

έστι καί χαλίφης ή Ίμάμουλ Μουσλιμίν (δ πον- 

τίφηξ τής θρησκείας) καί δέον ΐνα βαίνη πρός 

τά ίχνη τοϋ θεμελιωτοϋ τής θρησκείας αύτοϋ.

Άναδιφών δέ τις καί τά αρχεία τοϋ Οθωμα

νικού κράτους βλέπει ότι ή χρήσις τών μονο- 

γραμ. ματων έγένετο έπί τής βασιλείας τοϋ Σουλ

τάνου Σουλείμάν τοϋ Νομοθέτου καί εΐσήχθη 

ώς έθος τοϋ περικοσμείν τά αύτοκρατορικά χατ- 

τια, φιρμάνια καί βεράτια διά τοιούτων μονο

γραμμάτων. Τά κατ'έκεϊνην τήν έποχήν μονο

γράμματα ήσαν λίαν άκομψα καί άκαλλή, έκαλ- 

λωπίσ θησαν δέ έπί τοϋ Σουλ.τάνου Μαχμούτ, 

οστις άνεκαίνισε τό οθωμανικόν κράτος.

Τοιαύτην σπουδαίαν συλλογήν αρχαίων μο

νογραμμάτων έσχηματίσαμεν καί ήμεϊς, ήν τινα 

πρόκειται νά προσφέρωμεν τώ έν Κωνσταντινού

πολή Έλληνικφ Φιλολογικω Συλλόγω. Μικράν 

δέ τοιαύτην έδημοσίευσεν δ σοφός γερμανός άσια- 

νολόγος Julius Theodor Zenker, έν τη 

του ρκοταταρική αύτοϋ γραμματική, ήν τινα συ- 

νιστώμεν τοις μέλλουσιν άψασθαι τής μελέτης 

τής ασιατικής παλαιογραφίας.

0 ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΕΙΦΕΛ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ

Έν τω ποοηγουμένω ήμών τεύχει άνε- 
φέρομεν όλίγιι τινά περί τοϋ πύργου τού
του, οστις κατά τον κατασκευαστήν αύτοϋ 
"Εϊφελ έλαβε καί τό όνομα. Σήμερον πα- 
ραθέτομεν εικόνα, παριστώσαν τον πύρ
γον τούτον έν συγκρίσει πρός τά υψηλό
τερα οικοδομήματα τοϋ κόσμου. Έξ αύ
τής φαίνεται οτι ό πύργος τοϋ Έϊφελ, 
ύψος έχων 306 μέτρων είναι τό ϋψιστον 
πάντων. Μόνον διά τής τοιαύτης παρα
βολής είναι τις εις θέσιν νά έννοήση τό 
ύψος του.

Αί ύψηλότεραι οίκοδομαί τής άρχαιό- 
τητος ήσαν αί πυραμίδες τής Λίγύπτου, 
ού αί ύύηλότεραι είναι αί μέχρι σήμερον 
σωζόμεναι πυραμίδες τοϋ Χέοπος (137,2 
μέτρων) καί τοϋ Χέφρεν (136,4 μ.) Ό 
πύργος τοϋ Έϊφελ είναι διπλάσιος αύτών 
τό ύψος. Έν Εύρώπη δέ τό ύψηλότερον 
οικοδόμημα ήτο μέχρι τοϋδε ό έν Κολω
νία μητροπολιτικός ναός (159 μ.) καί έν 
’Αμερική ή στήλη τοϋ Βασιγκτώνος (200 
μέτρων).

Πρός πλειοτέραν οιαφώτισιν παρατί
θενται καί τά υψηλότερα οικοδομήματα 
τών Παρισίων, ή εκκλησία της Παναγίας 
(Notre Dame), ύψος έχουσα 68 μ., ό θό- 
λος τοϋ Πανθέου (83 μ.) καί ή στήλη τής 
Βανδώμιις (44 μ.).

Πρέπει πράγματι νά Οαυμάση τις τήν 
τόλμην τοϋ άρχιτέκτονος καί μηχανικού 
Έϊφελ, οστις επινόησε νά έγείρη πύργον 
εις ύψος τόσον έκτακτον, καί οί έπισκε- 
φθησόμενοι τήν Παγκόσμιον Έκθεσιν τών 
Παρισίων 0ά ίδωσιν έν τών θαυμάτων 
τών νεωτέρων χρόνων. Τίς ίι χρησιμότης 
τοϋ πύργου τούτου; Τούτο είναι άλλο 
ζήτημα.

ΠΕΡ1ΗΓΗΣΙΣ

ΕΙΣ ΤΑΣ Φ1Λ1ΠΙΠΝΑΣ ΝΗΣΟΥΣ

(μετά εικόνων.)

(Συνέχεια.)

Λ φ’ ού έπί τινας ημέρας άνεπαυθημεν, έξη- 

Ακολουθήσαμεν τήν άνά τάς νήσους περιή- 

■ψ·γησ·.ν. Τά έκτελοϋντα τούς πλόας ατμόπλοια 

είναι ισπανικά καί διευθύνονται ύπό έμπειρων 

ίσπανών πλοιάρχων, οϊτενες είναι άνδρες εύγενεις, 

ιδίως δσάκις ε'χουσιν έπί τοϋ πλοίου των έπι- 

βάτας Ευρωπαίους.

Δεκάωρος πλους έφερεν ήμας εις τό γραφικώ- 

τατον στενόν μεταξύ τών νήσων Λυσών καί 

Μαρικαβάν, ήγκυροβολήσαμεν έν Βατάγγας, 

πρωτευούση τής δμωνύμου έπαρχίας, ήτις είναι 

ή πλουσιωτέρα όλων τών έπαρχιών τοϋ αρχι

πελάγους. Εις Βατάγγας μεταβαίνουσιν οί πλεΐ- 

στοι τών περιηγητών όπως έπισκευθώσι τό με- 

γαλείτερον τών ήφαιστίων, οπερ και φαίνεται 

μακρόθεν εις τόν δρίζοντα.

Έν μικρώ όρμφ κειται τό χωρίον Λαγημα- 

νόκ, τοϋ δποίου ή θέσης είναι πράγματι μαγευ

τική- αί όλίγαι αύτοϋ οΐκίαι κεϊνται έν μέσφ 

πυκνοτάτου δάσους κοκκοφοινίκων. Τό χωρίον 

τούτο έχει μέλλον ώς εμπορικός λιμήν, καί κατά 

τήν έκεϊ ολιγόωρου διαμονήν μας είδομεν οκτώ 

πλοία 300—500 τόνων, έτοιμα νά παραλά- 

βωσι πραγματείας. Περιπλέοντες τήν παραλίαν 

είδομεν πολλά άλλα χωρία τά δποϊα εκ τής 

εξωτερικής των οψεως έφαίνοντο κατοικούμενα 

ύπό εύπορων ανθρώπων. Τοϋ ενός τούτων έλά- 

βομεν τήν φωτογραφίαν, (ορα τήν εικόνα).

Ή έπιθυμία μας ήτο νά φθάσοιμεν τό ταχύ- 

τερον εις Άλβάϋ όπως έκεϊθεν ίδωμεν τό ήφαί- 

στιον όρος Μαϋών, ού τό ύψος είναι 2,734 μέ

τρων. Το όρος τούτο άποτελεϊται ύπό κανονι- 

ζωτάτου κώνου, ύψουμένου άνωθεν τοϋ ορεινού 

ισθμού τοϋ Σορουγών. (όρα τήν εικόνα). ’Εντεύ

θεν ή παραλία καθίσταται έρημος καί κατοι- 

κείται μόνον ύπό ολίγων ανθρώπων, ρεμοντάύοι; 
(*)  καλούμενων, οιτινες χαίρουσι τήν φήμην, ο'ΐαν 

χαίρουσιν οί λησταί τών Άβρούτζων έν ’Ιταλία. 

Άλλ’ εις τήν έρημον ταύτην τό έπάγγελμα τοϋ 

ληστοΰ δέν είναι βεβαίως πολύ προσοδοφόρον 

Ό εύρύς λιμήν τού Σορουγών έχει μεγάλην 

ομοιότητα πρός τόν ώραΐον κόλπον τής Νεαπό- 

λεως καί πρός τήν είσοδον τού λιμένος τής Σιγ- 

γαπώρης. 'Από τού κόλπου τού Άλβάϋ, οπού 

είσήλθωμεν περί τήν πρωίαν εϊχομεν πάλιν τήν 

(·) Ή λέξις remontados σημαίνει τούς καταφυγόντας 
είς τά ορη και τά δάση. ’Αποδίδεται δε και εις αν

θρώπους καί είς ζώα.

Τί> τιφαίιίτειον Μιιί όιν έν Άλΐίάί· τών Φιλιππινών.

μεγαλοπρεπή θέαν τού όρους Μαϋών, τού γί

γαντας τούτου τών Φιλιππινών, ού ή κορυφή 

είναι εντελώς φαλακρά, διότι ή φυτεία δένφθάνει 

ή μόνον έως το μέσον τού ορούς.

Ό πληθυσμός τής έπαρχίας Άλβάϋ άνέρχε- 

ται είς 220 χιλιάδας ψυχών. Οί κάτοικοι ούτοι 

άνήκουσιν εις διαφόρους φυλάς, ών όμως προε- 

ςάρχει ή μαλαϊκή, διό καί τό χρώμα τού δέρ

ματος, τό άνάστημα καί τά χαρακτηριστικά 

τού προσώπου έχουσι μεγάλην ποικιλίαν. Οί 

έγχώριοι τής επαρχίας ταύτης λέγονται bicols' 

έν τή πρώτη αύτών νεότητι, άνδρες καί γυναί

κες, πριονίζουσι τούς εμπρόσθιους όδόντας τής 

άνω σιαγόνας. Ό ακρωτηριασμός ούτος έν άο- 

χή έπιφέρει πόνον δριμύν βαθμηδόν όμως συνει- 

θίζεται καί ή χρήσες τών ήκρωτηριασμένων τού

των όδόντων ούδόλως παρεμποδίζεται. Έν τή 

επαρχία, ταύτη έπικρατεΐ σχεδόν ενδημική ή 

ημικρανία, ήν πολεμούσι διά σφιγκτής περιδέ- 

σεως τής κεφαλής καί διά ίσχυράς συσφίγξεως 

τού δέρματος τού τραχήλου μεταξύ τών τριών 

δακτύλων τής χειρός, είς τρόπον ώστε μετά και

ρόν σχηματίζεται είς τόν τράχηλον άηδής έξόγ- 

κωσις, μη έξαλειφομένη, καί λαμβάνουσα τό 

σχήμα κύστεως.

Ή πρωτεύουσα τής έπαρχίας είναι ή πόλις 

‘Αλβάϋ, άλλ' ή κυρία πρωτεύουσα είναι ή ολί

γον άπέχουσα πόλις Δαράγα, όπου κατοικοϋσιν 

οί 'Ισπανοί μεγαλέμποροι καί τελούνται σπου

δαιότατα! πανηγύρεις. Ή πόλις Δαράγα κατε-

At Ή «τήλη Βανδιόμη,-. *0  ”Αγ. Πίτφο; ί» *Ο zij; Κολωνί»;.

Η μτ,τφόποίι; τΛν ΤΙαρισΐων. Ή στήΐη ΒαβιγχτΟνος.

Ό πύργος τοϋ Έϊφελ εν συγκρίσει πρός τά υψηλότερα οικοδομήματα τοϋ κόσμου.
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στράφη σχεδόν έξ δλοκλήρου έν έτη 1814 ύπό 

μεγάλης έκρήξεως τοΰ Μαϋών, έκτοτε έκτίσθη 

έκ νέου μεγαλοπρεπεστέρα. Ωραία είναι ή πλα

τεία τής αγοράς, περικυκλουμένη ύπό μαγαζείων 

καί παραπηγμάτων. Αί άγοραί καί πωλήσεις 

έν τή άγορα γίνονται συνήθως την νύκτα είς τό 

οώς δαδών. Τό κυριώτερον εμπόρευμα είναι τό

άύ’αχα, λινόν φυόμενον είς έκεϊνα τά μέρη. Βα

ρεία·. άμαξαι συρόμεναι ύπό βουβάλων μεταφέ- 

ρουσι τό προϊόν τούτο έκ τών περιχώρων καί 

σταθμεύουσιν ένώπιον τών αποθηκών τών πλουσί

ων έμπορων οί πτωχότεροι τών γεωργών φέρουσιν 

έπ' ώμου τό προϊόν των, άποθέτουσιν αυτό έν 

μέσω τής αγοράς καί άναμένουσι τούς άγορα- 

στάς. Άγορασταί καί πωληταί άνήκουσιν ώς 

έπί τό πλεϊστον είς τό άσθενέστερον φύλον, τό 

όποιον όμως έν τη έπαρχία ταύτη είναι το ισχυ- 

ρότερον, διότι όλαι αί συναλλαγαί, όλαι αί 

σπουδαιότερα! έπιχειρήσεις διεξάγονται ύπό τών 

γυναικών οί άνδρες περιορίζονται εις τό πρό- 

σωπον ηρίγχηπος συζύγου, καί είναι ευχαριστη

μένοι μέ την θέσιν των ταύτην. Ώς έκ της πα

ρουσίας τόσων γυναικών έν τή πλατεία τής 

αγοράς ή συρροή τών νέων άνδρών έκει είναι 

μεγάλη, καί βλέμματα ανταλλάσσονται πολυσή

μαντα. Μ’ έβεβαίωσαν ότι, έν ούδενί τόπφ αί 

έρωτικαϊ συνεντεύξεις είναι τόσον ζωηραί καί 

συνήθεις όσον έν τή πλατεία τής σχεδόν αγνώ

στου ταύτης πρωτευούσης.

Περί τό εσπέρας, καθ’ ήν στιγμήν άρχεται 

ή κίνησις έν τή άγορα, τελούνται συνήθως καί 

αί κηδεϊαι. Έν τή ώραία ταύτη χώρα, έν μέσω 

τής τοσούτον πυκνής φυτείας, ύπό τάς ακτίνας 

τού ήλίου τούτου όστις άφθόνως αναπτύσσει πά

σας τάς μορφάς τής ζωής, φαίνεται ότι, καί αυ

τός δ θάνατος άπόλλυσι τήν φρίκην του. Αί κη- 

δεϊαι συνοδεύονται πάντοτε ύπό συμποσίων καί 

έν όψει έορτής, ιδίως όταν οί κηδευόμενοι είναι 

νήπια.

Έχει όμως καί ή πόλις Δαράγα, ώς όλαι αί 

άλλαι πόλεις τών Φιλιπίννων τούς ψυχρούς αύτής 

κατοίκους, τούς έσκεμμένους καί υπομονητικούς. 

Είναι ούτοι οί Σΐναι, ών ό θετικός χαρακτήρ 

ούκ ολίγον συντείνει είς τήν ταχεϊαν αύτών προ

αγωγήν. Πλεΐστοι όσοι Σΐναι έν Δαράγα είναι 

έμποροι πλουσιώτατοι. Ή ταχεία αύτών προα

γωγή οφείλεται μέν είς τόν χαρακτήρά των, άλλ' 

οφείλεται καί είς είδος φραμμασωνισμού, όστις 

συνδέει τούς είς τάς Φιλιππίνας έρχομένους κα

τοίκους τού Ούρανίου Κράτους. Δεν έρχεται Σΐ- 

νης έν Μανίλλη, όστις νά μή φέρη μίαν ή καί 

πλείονας συστατικάς έπιστολάς πρός πλουσί

ους συμπατριώτας του. Προσθετέου είς τούτο 

καί τό πονηρόν καί διορατικόν τού χαρακτήρός 

των καί ή έξοχος είς τό έμπόριον εύφυία των.

Μεταξύ τών πλουσίων Σινών τής Δαράγας 

μίαν τών πρώτων θέσεων κατέχει δ έμπορος 

Νάρκισσος, είς τού δποίου τήν οικίαν είσήχθημεν 

παρά τού διοικητού τής έπαρχίας Άλβάρεζ 

Γουέρρα. Ή οικία τού Ναρκίσσου είναι εύρύχω- 

ρος καί καθαρωτάτη- είς το ισόγειον πάτωμα 

κεϊνται τά μαγαζεϊα καί αί άποθήκαι' άνωθεν 

δέ τού πατώματος τούτου ύψούται δεύτερον πά

τωμα, τό δποΐον είναι διεσκευασμένον μετά πολ

λής πολυτελείας καί κατά τάς άνάγκας τού τό

που. Εύρεϊα κλίμαξ ξύλινη άγει πρός τό άνω 

τούτο πάτωμα, έν φ εύρίσκεται ή μεγάλη αί

θουσα τής ύποδοχής καί τό εύρύτατον έστιατό- 

ριον.

Ηύτυχήσαμεν νά παρευρεθώμεν είς τήν έσπε- 

ρίδα, ήν έδωκεν δ πλούσιος ούτος Σίνης έπί τή 

εθνική τού Ούρανίου Κράτους έορτή. Ό Νάρκισ

σος καί οί συνεταίροι αύτού περιέμενον ημάς είς 

τήν άκραν τής κλίμακος έν μεγάλη στολή, 

δηλ. μέ τήν πλεξύδαν καταβιβασμένην καί μέ 

τήν πετσέταν ύπό μάλην ώς σημείου ότι ησαυ 

οί ξενίζοντες ημάς. Ή κινεζική έθυμοταξία α

παγορεύει είς τά; γυναίκα: τής οικογένεια; υά 

ίδωσι τούς ξένους- άλλ' ό Νάρκισσος είχε προσ- 

καλέσει καί άλλας Κυρίας έμπορων, αϊτινες 

ήσαυ συνηθροισμέναι έν τή μεγάλη αιθούση, καί 

είς ας μάς επετράπη υά προσφέρωμευ τά σεβά- 

σματα μας. (όρα τήν εικόνα). Τό γεύμα ήτο 

πλουσιώτατον, ή τράπεζα άπήστραπτεν άπό 

τών αργυρών καί ύελίνων σκευών άφθονος ήτο 

δ καμπανίτης. Τά φαγητά, τά δποϊα ιδίως διή- 

γειρον τόν ένθουσιασμόν τών συνδαιτυμονών, 

τά δποϊα όμως ημείς δένεΰρομεν τόσον νόστιμα, 

ήσαν φωλεαΐ χελιδόνων, ώτία νέων ποντικών έν 

πυκτή καί τεμάχια όφεως βόα έν παχεϊ τινί 

περιχύματι (σάλτσα). Έδοκιμκσαμεν νά ύπερ- 

νικήσωμεν τήν αηδίαν τών τοιούτων φαγητών, 

άλλά δεν τό κατωρθώσαμεν, καί δ Νάρκισσος 

προϊδών τούτο διέταξε καί παρέθηκαν ήμϊν χοι- 

ρομήριον άριστα ήτοιμασμένον, σοκολάταν καί 

άλλα εύρωπαϊκά φαγητά, τά δποϊα κατεβρο- 

χθίσαμεν μέ τόν έξαίρετον καμπανίτην. Μετά 

τό γεύμα μάς έ'δωκαν έντόπια σιγάρα, τά όποια 

δέν ήσαν κατ’ ούδέν ύποδεέστερα τών τής ’Α

βάνας. Έν τώ μεταξύ ή ορχήστρα, ήτις κα

θ’ ολον τό γεύμα έπαιζε·; είς τό κάτω πάτωμα, 

μετεκομίσθη εις μίαν γωνίαν τής αιθούσης, καί 

δ χορός ήρξατο. Οί διάφοροι, χοροί είς οδς έ'λα- 

βον μέρος μετά πολλού ζήλου αί προσκεκλημέ- 

ναι κυρίαι, ήσαν δ άρραγωνικός χορός καί δ 

βαλισμός, καί έτερος χορός Habanera καλού

μενος, όστις είναι καί δ πάντων καταλληλότε

ρος διά τό κλίμα τών μερών έκείνων.

("Επεται συνέχεια)

ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΗΜΕ9Α ΕΥΤΥΧΕΙΣ.
Κοινωνιολογική μελέτη

Τλ ΚΩΝ· Φ· ΣΚΟΚΟΥ

(ΣυνΙχιια «I τΛο;.]

Ότι οί έγωϊσταί είσίν αιωνίως άθλιοι και κακοδαίμονες.— 
Τό υπέρ τών άλλων πάσχειν ώς δρος τής ιδίας έκαστου 
ευτυχίας. — "Δνευ τοΰ έν ήμϊν πυρός τής αγάπης ό 
εξωτερικός κόσμος νεκρός και άψυχος.—Συμπέρασμα. 
— Ότι ή πνευματική καί ηθική τελειότης ασφαλίζει 
μείζονα ευτυχίαν.—
Καί γνωρίζετε ποιοι κατ’ έξοχήν ύπόκεινται 

πλειότερον είς τά δεινά καί τάς βασάνου: τής 

ζωής άδυνατούντες νά άντιπαλαίωσι κατ’ αύ

τών ; ΙΙαρετηρήσατε άρά γε μετ’ έπιστασίας ό

ποιος κυρίως είσίν οί παραδιδόμενοι είς πάσαν 

κακήν προδιάθεσιν, δυςτυχεΐς πράγματι καί ά

ξιοι οίκτιρμού, άπολέσαντε; έσαεί τό γόητρον 

τήν έλπίδα, τόν σκοπόν, τόν ένθουσιασμόν τής 

ζωής; Είνε έκεϊνοι πρό πάντων, ο'ίτινες ούδέν 

άλλο σκέπτονται καί άγαπώσι πλήν εαυτών οί 

όποιοι είς ούδέν άλλο προςέχουσι, δι’ ούδέν άλλο 

ένδιαφέρονται καί ζώσιν έν τώ κόσμφ είμή διά 

τό ειδώλου τής μικρά: των προσωπικότητος- οί 

ούτιδανοί έκεϊνοι καί έπικατάρατοι έγωϊσταί, οί 

άξιούντες τά πάντα δι’ έαυτούς καί εχοντες κλει

στήν Αείποτε τήν ψυχήν είς τά παθήματα καί 

τήν χαρμονήν τών άλλων. Οί γελοίοι καί άνοι- 

κονόμητοι φίλαυτοι, έν τή μαύρη τών όποιων 

καρδία ούδεμία άντηχεϊ ξένη συμφορά ούδ’ εύ- 

ρίσκει χάριν δλόκληρος ή άνθρωπότης πάσχουσα. 

αύτοί άναμφιβόλως ούδαμού καί ουδέποτε θά 

εΰρωσιν ούδέ ψιχίου καν τής άπλήστως έπιζη- 

τουμένης εύτυχίας, διότι είσίν άφ'έαυτών κατα- 

δεδικασμένοι είς ατελεύτητου αθλιότητα. Καί 

αν άκόμη ή τύχη φανή εύμενής πρός αύτούς, καί 

αν έτι τούς ϊδετε άπαστράπτοντας έν μέσω τού 

χρυσού καί τών άδαμάντων καί τής κοινωνικής 

ισχύος, χρεωστεϊτε νά τούς οίκτείρετε, νά τούς 

έλεεινολογήσετε έκ βαθέων σπλάγχων, διότι είσί 

πτώματα ζώντα καί ούδέν πλέον, αύτόχρημα 

μούμμιαι άψυχοι έντός πολυτελούς μουσείου. Είς 

τά έλεεινά αυτά νεκρόζωα ούδέν άρκεϊ νά έμ- 

πνεύση τήν συνείδησιν τής ζωής. Διότι διά τόν 

έγωϊστήν ή ζωή εινε διηνεκής τρόμος καί αγω

νία. Δυςπιστεϊ είς ό,τι βλέπει, είς δ,τι ακούει, 

είς ο,τι διανοείται άκόμη. Ούδέν τόν συγκινεΐ, 

ούδέν τού διαθρύπτει τήν ψυχήν, διότι καί ούδέν 

φθάνει μέχρι τής έντός του έρημίας, διότι ούδέν 

πιστεύει ή άξιοι τιμιώτερον έαυτούέν τφ κόσμφ. 

Αί εύγενεϊς έκεϊναι απολαύσεις τής ψυχής καί 

τού πνεύματος, δ κόσμος τών ηθικών συγκινή

σεων καί τών γενναίων έμπνεύσεων, δ έπιφοιτών 

είς μόνον τά; ευσεβείς καί άγαθάς καρδία;, καί 

δι’ ου δ άνθρωπος άνυψούται ύπεράνω τών συ

νήθων μικρομεριμνών τής καθημερινής ζωής, εινε 

δι’ αύτον άγνωστος καί άπρόςιτος. Άένναος ανη

συχία, μικρολόγος περί έαυτού πολυπραγμοσύνη, 

άπληστία άπαιτήσεων προςκρούουσα καθ’ όλων 

τών ηθικών καί τών κοινωνικών νόμων, κατά τών 

κανόνων τής λογικής καί τής φύσεως, διηνεκής 

καί ματαία πάλη, βασανίζουσι πάσα; τάς ήμε

ρα: αύτού. Ό φθόνος έπί τή εύτυχία τών άλλων, 

τού φαρμακεύει τό φαγητόν, τού άφαιρεί τήν 

γαλήνην τού ύπνου, τού κατακλύζει τήν φαντα

σίαν είς μελανά; εικόνας, καί αντί αίματος κυ

κλοφορεί μίσος καί χολή είς τάς φλέβας του. 

Δι’ αύτόν ή ζωή αποβαίνει τρομερόν βάρος, ό- 

περ σύρει άδιακόπως άσθμαίνων καί άγωνιών, 

άλλά καί προςκολλώμενος ε”τι μάλλον πρός αύτό 

τρέμων μή τώ διαφύγη άπό στιγμής είς στιγμήν. 

Υποπτεύεται τούς οικείου:, τού; φίλους, τήν κοι

νωνίαν, τό πάν, διότι νομίζει οτι πάντες τόν α

δικούσε. Πώς θέλετε οί άνθρωποί αύτοί λοιπόν 

νά αίσθανθώσιν αληθή χαράν καί εύφροσύνην ; 

Πόθεν νά άντλήσωσιν αίσθημα τι εύτυχίας, άφού 

έχουσι κλείσει τήν ψυχήν καί τόν νούν είς τό 

αγαθόν, τό ώραϊον ; Μόνον δ εχων Αείποτε ανοι

κτήν τήν καρδίαν είς τό καλόν, εις τήν άγά- 

πην, είς τήν ύπέρ τών άλλων ίεράν μέριμναν και 

άφοσίωσιν, μόνον έκεϊνος συναισθάνεται εύρύτε- 

ρον τό αίσθημα, τάς καλλονάς καί τήν ηδονήν 

τής ζωής. ΤΙ τρυφερά έκείνη αλληγορία τής 

μαρμάρινης Γαλατείας έμψυχουμένης ύπό τό πΰρ 

τής αγάπης τού Πυγμαλΐωνος υποκρύπτει βα- 

θεΐαν έννοιαν. Άνευ τού έν ήμϊν μαγικού φωτός 

τής άγαπης ό περί ήμας’κόσμος εινε νεκρός καί 

σκοτεινός, αί καλλοναί τής φύσεως νεκραί καί 

άψυχοι. Πρέπει νά συνειθίσωμεν νά άγαπώμεν 

παν ό,τι περιβάλλει τήν ΰπαρξιν ημών. Μόνον 

τότε θά άναγνωρίσωμεν πανταχού τήν Πρόνοιαν 

καί θά αΐσθανθώμεν τούς παλμούς τής παγκο

σμίου ζωής διά τών παλμών τής ίδιας ημών καρ

δία: Έν τή ψυχή τού άγαπώντος, ώςεί έπί κα

θαρά; καί διαφανούς κρυστάλλου, αντικατοπτρί

ζονται πάσαι αί καλλοναί τού ύπό τάς αισθήσεις 

έξωτερικού κόσμου, διότι διά τού έν ήμϊν ζωο

ποιού πυρός τής αγάπης, το πά ν προςκτάται φώς 

χρώμα, άρμονίαν, κάλλος, έκφρασιν, θέλγητρον, 

ζωήν, τό παν συγκινεΐ καί διεγείρει έν ήμϊν τήν 

πίστιν, τόν ένθουσιασμόν, την εύφροσύνην, την 

άγάπην πρός τήν ζωήν. "Ολα τότε τά έκτός ή- 

μών. και τού άνθους τό άρωμα, καί της έλάτης 

δ ψίθυρος, καί τό κελάδημα τών πτηνών, τό 

κυανούν τής θαλάσσης, αί σκηνογραφίαι τούδρί- 

ζοντος, πάς ήχος καί χρώμα, πάσα είκών καί 

έ’κφρασις, πασα άδιόρατος λεπτομέρεια τής περί 

ήμας άεννάως έξελισσομένης καθολικής ζωής, 

διέρχεται διά τού πνεύματος καί τή; ψυχής ή- 

μών όταν άγαπώμεν. ’Αλλά καί οί άπειροι κό

σμοι τών ήθικών διεγέρσεων καί τής πνευμα

τικής ζωής άποκαλύπτονται έν τή ψυχή τού 

γνωρίζοντος νά άγαπα. Ή έλπίς, ή ύπομονή, ή 

έγκαρτέρησις, ή άνεξικακία, ή πίστις, δ ήρωϊ- 

σμός μόνον έν τή μεγάλη ψυχή τού άγαπώντος 

εύρίσκουσι θέσιν. Τότε είνε τις πραύς, δίκαιος, γεν

ναίος, άγαθός. προςφιλής "Οςτις άγαπγ. καί άφο- 

σιούται ούτος αποκαλύπτει καί τόν εύγενέστερον 

σκοπόν τής ζωής, αισθανόμενος άνεξάντλητον έν

έαυτώ δύναμιν δράσεως καί βουλήσεω:.’Αντέχει 

κατά πάσης τρικυμίας έν τή ζωή καί έπανευρίσκει

έκαστοτε ασφαλή λιμένα γαλήνης καί χαράς. 

Η θεία έκείνη ρήτρα τού μεγάλου τής άνθρω- 

πότητος Διδασκάλου, κηρύξαντος άνά τούς αιώ

νας καί τόν κόσμον άπαντα τήν ύπερτάτην εν

τολήν τής άγαπης, δέν άποτελεϊ μόνον τήν 

πρώτην ήθικήν βάσιν τής αρετής, δέν είνε μό

νον έντολή πρό: τό καθήκον, άλλά περιέχει πλή

ρη τήν έννοιαν τής εύδαιμονίας αύτού τού άγα

πώντος. Ό αγαπών, ένώ συμβάλλει ύπέρ τής 

τών άλλων δημιουργεί συγχρόνως είς έαυτόν τήν 

ώραιοτέραν εύδαιμονίαν. Είνε άκριβώς έκεϊνο δ- 

περ διετύπωσεν δ Πλάτων οτι, άναζητούντες 

ύπέρ τών άλλων τό αγαθόν άνευρίσκομεν τό ή- 

μέτερον.Τίςδύναταινά άρνηθή τήν άνεκλάλητον 

ψυχικήν εύφροσύνην τής μητρός παραδεδομένης 

ψυχή καί σώματι είς τήν λατρείαν τού τέκνου 

της ; Άλλά καί τί άλλο είνε ή μητρική στοργή 

είμή θυσία αδιάλειπτος, άρνησις τού έγώ, συγ

χώνευσες τής ιδίας ύπάρξεως καί τής προσωπι

κότητος τής μητρός πρός τό τέκνον ; Καί τίς δέν 

έννοεϊ, δέν αισθάνεται, ότι όσω μείζων ή Ουσία 

αΰτη τόσω βαθυτέρα ή έξ αύτής άγαλλίασις; 

Έάν ή ζωή ούδεμίαν έχει άξίαν καί έν τή ιδία 

ημών συνειδήσει άνευ τού πρός δρασιν καί πα

ραγωγήν ένθουσιασμού τί άλλο δύναται νά ά - 

ναρριπίζη τήν φλόγα τού ένθουσιασμού τούτου αν 

μή ή άγάπη καί τό εύλαβές ένδιαφέρον πρός τούς 

οικείους, τούς φίλους, τήν κοινωνίαν, τήν πατρί

δα, τήν άνθρωπότητα ; Είνε τό απόρρητον έλα- 

τήριον όπερ κινεί ήμας είς άναζήτησιν τού αγα

θού, τουτέστι τής ευτυχίας ημών. Δι' αύτής 

έπεκτείνομεν τά όρια καί τάς πηγάς τής χαράς, 

διότι συμμετέχομεν διά τής ιδίας ημών καρδίας 

πάσης χαράς καί εύτυχίας τών όσων άγαπώμεν 

καί πρός ούς στρέφεται ή μέριμνα, τό καθήκον 

καί δ σκοπός τής ζωή; ημών. Καί όταν άκόμη 

πονώμεν καί πάσχωμεν διά τά παθήματα τών 

άλλων, καί αν άκόμη άντηχούσιν δ όλολυγμος 

καί ή κραυγή τής ξένης δυςτυχία: έν τή ψυχή 

ημών, καί πάλιν οϋτω, συμπαοχοντες καί συμ- 

πονούντες αίσθανόμεθα άνεξήγητόν τινα καί ύψί- 

στην ηδονήν, τήν ίεράν ηδονήν τού ύπέρ τών άλ

λων πασχειν. ήν έδοκίμασεν ή μεγάλη ψυχή τού 

Σωτήρος δπόταν άνήρχετο είς τόν Γολγοθά φέ- 

ρων τόν σταυρόν τού μαρτυρίου ύπέρ τής άνθρω- 

πότητος. "Ας έρευνήση έκαστος έαυτόν. ας συγ- 

κ-ντρώση πρός στιγμήν τάς άναμνήσεες καί 

έντυπώσει; τού παρελθόντος, ας άναπολήση τάς 

ώραιοτέρας ήμέρας τής ζωής αύτού καί ας δ- 

μολογήση είλικρινώς αν δέν ήσθάνθη τήν γλυ- 

κυτέραν εύδαιμονίαν τότε πρό πάντων, δπόταν 

ήδυνήθη νά έπιτελέση γενναίαν τινά πραξιν, νά 

παραψυθήση ένα πάσχοντα, νά σώση πάση θυ

σία δυςτυχή άπηλπισμένον, νά άποβή πρόξενος 

εύτυχίας είς τούς οικείους ή του; φιλτάτους, νά 

άποδιόση δικαιοσύνην εις άναξιοπαθουντα, νά 

φανή εύεργέτης διά τών ίδιων άγώνων καί μόχ

θων, είς τή κοινωνίαν, είς τό έθνος, είς τήν άνθρω

πότητα.

Διά τών μέχρι τούδε άτακτω; έκτεθεισών ύμϊν 

σκέψεων, αϊτινες είσί μάλλον ιδία: άτομική; πα- 

ρατηρήσεως έζαγόμενον έκ τού καθ’ έκάστην βίου, 

δέν άξιώ βεβαίως οτι έξήντλησα ύφ’ ολας τάς 

έπόψεις τό ζήτημα τής άνθρωπίνης εύτυχίας, 

περί ής άλλως τε ούδ’δ νεώτερος πολιτισμό: έξή- 

νεγκε τήν τελευταίαν αύτοΰ λέξιν, ούδέ νομίζω 

ότι, ένωτεσθέντες τών ολίγων ένταύθα λόγων μου, 

θέλετε άπέλθει ε’παναπεπαυμένοι πλέον έπί τή 

πεποιθήσει ότι αύριον θέλει κρούσει τήν θύραν ε

νός έκαστου υμών ή όνειροπολουμένη εύδαιμονία. 

Το έπ’ έμοί ήρκέσθην είς τά γενικά στοιχεία τού 

ζητήματος, φειδόμενος τού χρόνου καί τής ύπο- 

μονής υμών. Συγκεφαλαιών όμως τά μέχρι τούδε 

είρημένα άπευθύνομαι είς τήν λογικήν καί τήν 

συνείδησιν πάντων καί έρωτώ ύμας ’ έάν ή ζωή 

τού άνθρώπου συνοψίζεται είς τάς τρεις αύτάς 

έννοιας : βούλησις, δρασις και άγάπη, δι’ ών 

έπιτυγχάνεται ή γνώσις καί άπόλαυσις τού αγα

θού, καί αν πρό; διάκρισιν αύτού έκαστος άν

θρωπος οφείλει νά άναπτύξη τό αύτοσυνείδητον, 

καί τό έφ' έαυτού κράτος, διά τής επιμόνου μορ- 

φιόσεως τού πνεύματος καί τού χαρακτήρός- έάν, 

διά νά ήμεθα εύτυχείς, εχωμεν καθήκον νά γί- 

νωμεν προηγουμένως άγαθοί, ενεργητικοί, καί 

κύριοι ημών αύτών. δέν νομίζετε ότι πάντες δυ- 

νάμεθα νά ζησωμεν κατά τό μάλλον καί ήττον 

εύδαίμονες έν τώ κόσμφ τούτφ. άφού -πάντες 

δυνάμεθα καί όφείλομεν άναποδράστως νά έπι- 

ζητώμεν, νά σπουδάζωμεν καί νά έπετελώμεν 

το αγαθόν, άνευ τού δποίου ή έννοια καί ό όρος 

τής εύτυχίας έκλείπουσι καθ’ δλοκληρίαν ;

0 ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΕΠΙ ΚΓΕΕΟ,ΚΓΟΕ

(μετά εΙκόνος.)

«
αραθέτομεν σήμερον μεγάλην εικόνα παρι- 

στώσαν τού; διωγμούς καί τάς βασάνους, 

άς ύπέστησαν οί Χριστιανοί έπί τού αίμοβό- 

ρου αύτοκράτορος τών ’Ρωμαίων Νέρωνος. Ή 

είκών αυτή είναι έκφραστικωτάτη· άρκεϊ νά ρί- 

έπ' αύτής βλέμμα, όπως φαντασθή τάς 

έν 

τό

ε-

ψη “ΐ; 

άγριας καί φρικώδεις σκηνας, τάς συμβάσας 

'Ρώμη κατά τούς χρόνους αύτοκράτορος, ού 

όνομα μόνον έμποιεΐ απέχθειαν καί φρίκην.

Ό Νέρων (Λούκιος, Δομίτιος, Κλαύδιος) 

γεννήθη έν 'Ρώμη τώ 37 μετά Χριστόν, είχε δέ 

πατέρα τόνΔομίτιον Αίνόβαρβον καί μητέρα τήν 

διαβόητον Άγριππίνην, θυγατέρα τοΰ ένδοξου 

Γερμανικού. Ή Άγριππίνη χηρεύσασα συνήψε 

δεύτερον γάμον μετά τού Κλαυδίου, όστις είχεν 

υιόν τόν Βρεττανικόν έκ πρώτου γάμου. Ή ‘Α— 

γριππινη διά τεχνασμάτων καί δαδιονργιών κα- 

τώρθωσε νά ύποσκελίση τού θρόνου τόν νόμιμον 

διάδοχον Βρεττανικόν καί νά άνακηρύξη διάδο

χον τόν υιόν αύτής Νέρωνα, όστις ε“λαβε σύζυγον 

τήν θυγατέρα τού μητριού αύτού Όκταβίαν. Τήν 

ανατροφήν αύτού άνέλαβον δύο ε”ξοχοι άνδρες, δ 

στρατιωτικός Βούρκος καί δ φιλόσοφος Σενέκας. 

Άποθανόντος τού Κλαυδίου έν έτει 54 δ Νέρων 

άνηγορεύθη αύτοκράτωρ. Καί έν άρχή μέν τής 

βασιλείας του ε’δεςξεν ή προσεποιήθη χαρα

κτήρα ήπιον καί αγαθόν, άφήσας τήν μητέρα 

του νά άρχη έπ' όνόματι αύτού. Μετ’ ολίγον 

όμως κατέστη ώμος καί αίμοβόρος, περιεστοι- 

χίσθη υπο κολάκων καί φαυλοβίων, άπεμάκρυνε 

τής αύλής τήν μητέρα του καί έπειδή αΰτη ήπεί- 

λησεν' άποδώση τόν θρόνον είς τόν βρεττανικόν 

έφόνευσεν τούτον διά δηλητηρίου (έν έ^τει 55). 

Μετά μικρόν προσποιηθείς συμφιλίωσιν πρός τήν 

Άγριππίνην έζήτησε νά τήν φονεύση έν θαλασ- 

σία εκδρομή, έπειδή όμως αΰτη διέφυγε τών 

χειρών του διέταξε τούς οπαδούς του νά τήν 

φονεύσωσιν (έν έτει 59). Ελεύθερος ήδη δ Νέ

ρων έπεδόθη είς ολας τάς κακάς αύτού δρμάς, 

συνεκαλεσε περί έαυτόν ηθοποιούς καί διαφόρους 

άγύρτα;, μεθ'ών συνευθύμει καί έπαρουσιάζετο 

έπί τής σκηνής, χορεύων καί παίζων τόν αύλόν. 

Βαρυνθεί; τήν σύζυγόν του Όκταβίαν άπέπεμψεν 

αύτήν καί τήν έφόνευσεν, αντικατέστησε δέ αύτήν 

διά τή; Ποππαίας, ήν έπίσης έθανάτωσε διά 

κτυπήματος. Έν έ’τει 64 μεγάλη πυρκαϊά άπε- 

τέφρωσε τό πλεϊστον μέρος τής 'Ρώμης, καί δ 

λαός άπέδωκε τόν έμπρησμόν ε'ις αύτόν τόν Νέ

ρωνα. Ούτος δέ έπέρριψε τήν ένοχήν έπί τών Χρι

στιανών, ούς άνεξετάστως καί αύθαιρέτως κατε- 

δίκασενείςθάνατον. Οί δυστυχεϊςούτοι άνθρωποι, 

δλω; άθφοι, έσύροντο είς τάς πλατείας καί είς 

τάς δδούς καί έφονεύοντο διά τού σκληροτέρου 

τρόπου ύπό τών ύπό τού αύτοκράτορος μισθω- 

θέντων δημίων. Πολλοί έξέπνευσαν έν μέσφ τώ 

φρικωδεστέρων βασάνων ένώπιον αύτού τού Νέ

ρωνος. όστις παρευρίσκετο άπαθήι καί μειδιών 

είς τάς άπανθρώπους ταύτας σφαγάς. Τοιαύτην 

σκηνήν παριστά ή ήμετέρα είκών.

Κατά τό έτος 65 μ. Χρ. δ Πείσων συνώμωσε



Ο πρώτος διωγμός τών Χριστιανών έπί Νέρωνος.
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κατ’ αύτοΰ, άλλ’ ή συνομωσία έπροδόθη καί δ 

Νέρων διέταξε τόν θάνατον ού μόνον τοΰ ΙΙείσω- 

νος,άλλά καί τοΰ διδασκάλου αύτοΰ Σενέκα και 

άλλων πολλών, οδς υπέθεσε μεμυημένους την συ- 

νομωσίαν.Τό έπόμενον έτος (66) μετεβη δ αυτο- 

κράτωρ είς την Ελλάδα, όπως θαυμασθη καί 

εκεί ώς μουσικός καί ποιητης. ΊΙ σπείρα των κο

λάκων προσέφερεν αύτώ κατά την περιηγησιν 

ταύτην 1800 στεφάνους. Έν Έλλάδι εύρισκό- 

μενος διέταξε την εναρξιν τών εργασιών προς το

μήν τοΰ ισθμού της Κόρινθου, ένθα μέχρι σήμε

ρον σώζονται τά ίχνη τών τότε γενομένων έργων. 

Ήδη όμως αί συνομωσίαι καί στάσεις κατά τοΰ 

τέρατος τούτου διεδέχοντο άλλήλας. Η στάσις 

τοΰ Βίνδεκος (έν έτει 67) άπεσωβήθη, άλλ’ δ 

Γάλβας ύπήρξεν έπιτυχέστερος έν 'Ισπανία (68), 

καθότι οϊ μέν ΙΙραιτωριανοί άνεκήρυξαν αύτόν 

αύτοκράτορα, ή δέ Γερουσία έκήρυξε τόν Νέρωνα 

έχθρόν τοΰ κράτους. Έκπτωτος τοΰ θρόνου, 

πρόσφυξ, τρέμων δ Νέρων κατέφυγεν έντός σπη

λαίου, δπου έδοκίμασε ν’ αύτοκτονηση δι’ εγ

χειριδίου, άλλά δέν έσχε τό πρός τοΰτο θάρρος, 

μέχρις οΰ δ γραμματεύς αύτοΰ Έπαφρόδιτος 

ώδήγησε τό έγχειρίδιον, δι’ ού δ αίμ.οβόρος έκεϊ- 

νος ήγεμών εύοε τόν θάνατον. Μέ τόν Νέρωνα 

ε"ληξεν ή δυναστεία τών Καισάρων.

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΣΚΟΥΔΕΡΗ

' Ιστορικόν διήγημα. 
Μετάφρασις έκ τοϋ’ Γερμανικοϋ 

ύπό τής δεσποσύνη;
ΛΟΥΚΙΑΣ Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ν τή δδώ Άγ. Όνωρίου τών Παρισίων έκειτο 

μικρά οικία, έν ή κατώκει ή δεσποινίς Μαγ- 

δαληνη Σκουδερή, ή τοσοΰτον γνωστή γενο- 

μένη ού μόνον διά τά χαριέστατα αύτής ποιή

ματα καί διά την έξοχον εύφυΐαν της, άλλά 

και διά την εξαιρετικήν εύνοιαν, ής εχαιρε παρά 

τφ Λουδοβίκφ ΙΔ'. καί τή Κυρία Μκιντενών.

Κατά τό μεσονύκτιον φθινοπωρινής τίνος νυ- 

κτός τοΰ έτους 1680 ήκούσθησαν έν τή οικία 

ταύτη κτύποι άλλεπάλληλοι καί ζωηροί. Ο 

Βασίλης, όστις έν τή υπηρεσία της δεσποινί- 

δος έξετέλει καθήκοντα μαγείρου, ύπηρέτου καί 

θυρωροΰ, είχε λάβει τήν άδειαν νά μεταβή είς 

τό χωρίον του, όπως παρευρεθή είς τούς γάμους 

τής άδελφής του. Φύλαξ επομένως τής οικίας 

άπέμεινε μ.όνη ή Μαρίνα, ή θαλαμ.ηπόλος.

Αΰτη άκοϋσασα τούς έπανειλημμένους κτύ

πους ήρξατο σκεπτομένη ότι, άπόντος τοΰ Βασί

λη, έμεινε μόνη μετά τής Κυρίας της, άνευ άλλης 

βοήθειας καί πάραυτα όλα τά κακουργήματα, 

φόνοι, ληστειαι, βήξεις, 6σα διεπράττοντο τότε 

έν Παρισίοις, έπήλθον είς τόν νοΰν της, ώστε μετ 

ού πολύ πεποιθότως πλέον έπίστευεν, ότι συμ

μορία τις ληστών, πληροφορηθεϊσα περί τής έν 

τή οικία έρημίας, ήλθεν όπως έκτελέση κακούς 

κατά τής Κυρίας της σκοπούς.

Ακίνητος καί έντρομος μένουσα εν τώ κοι- 

τώνί της ή Μαρίνα κατηράτο ένδομύχως καί 

τόν Βασίλην καί τούς γάμους τής άδελφής του.

Έν τοσούτφ οί κτύποι δέν έπαυον, καί συνω- 

δεύντο μάλιστα καί διά τής εξής κραυγής-

— Άνοιξε λοιπόν, διά τό όνομα τοΰ Θεοΰ, 

άνοιξε!

Ή Μαρίνα πεφοβισμένη ε'λαβε φανόν καί έ- 

δραμ.ε πρός τό άνω πάτωμα, όθεν ήδύνατο ν’ ά- 

κούση τήν φωνήν τοΰ κράζοντος.

— Πρός Θεοΰ ! άνοιξε τέλος πάντων 1

Ένόησε δέ τότε ότι δ άνθρωπος δέν ήτο δυ

νατόν νά ήναι ληστής, καί είπε καθ’ έαυτήν

— Τις οιδεν, αν δέν ήναι καταδιωκόμενος 

τις ζητών άσυλον παρά τή Κυρία μου, ήτις πάν

τοτε προθύμως προσφέρει τήν συνδρομήν της. 

Άλλά διά παν ενδεχόμενον, άς ήμεθα προνοη

τικοί.

Καί άνοίξασα παράθυρον άνέκραξε προσπα

θούσα νά δώση είς τήν φωνήν της έντασιν γεν- 

ναίαν καί άνδρικήν

—Ποιός είναι έκεϊ, ποΰ κτυπα τέτοια ώρα 

κοί ξυπνά τόν κόσμον ;

Ύπό τό άμυδρόν τής σελήνης φώς, τό ύπό νε

φών σκιαζόμενον, κατόρθωσε νά διακρίνη άνθρω

πον περιτετυλιγμένον έντός μεγάλου μανδύου, 

καί φοροΰντα πίλον έπισκιάζοντα τό πρόσωπόν 

του μέχρι τών οφθαλμών.

Τότε μετ’ έντονωτέρας φωνής ήρςατο κράζουσα 

όπως άκουσθή παρ’ αύτοΰ-

— Βασίλη, Γιάννη, Κώστα, σηκωθήτε καί 

τρέξετε νά ΐδήτε ποιος μασκαράς θέλει νά πα- 

τήση το σπήτί μας.

Πλήν κατ’ έκείνην τήν στιγμήν ήκούσθη φωνή 

γλυκεία καί σχεδόν παρακλητική, λέγουσα·

— Άχ ! Μαρίνα μου, δέν μέ γελάς- πολύ 

καλά γνωρίζω ότι ςτό σπήτι είσαι μόνη μέ τήν 

κυρίαν σου, άφ’ οΰ ό Βασίλης είναι μέ άδεια εις 

τό χωριό γιά τούς γάμους τής άδελφής του. Ά- 

νοιξέ με λοιπόν καί μή φοβείσαι, διότι πρέπει 

χωρίς άλλο νά ομιλήσω αμέσως μέ τήν κυρίαν 

σου.

— Πώς φαντάζεσαι, είπεν ή Μαρίνα, οτι ή 

κυρία μου θά δεχθή αύτήν τήν ώραν ; Πρέπει νά 

ήσαι τρελλός νά νΟμίζης οτι θά σηκωθή άπό τόν 

πρώτον καί γλυκύν της ϋπνον, όστις τόσον τής 

είναι άναγκαίος είς αύτήν τήν ηλικίαν.

— Μή σε μέλει, καί έγώ ’ξεύρω, οτι ή κυ

ρία σου άφ’ οΰ έγραψε πολύ διά τό μυθιστόρημά 

της, τό δποΐον ονομάζει «Κλελίαν», τώρα κατα

γίνεται ν’ άντιγράψη στίχους, τούς όποιους θ’ 

άναγνώση αΰριον εις τήν μαρκησίαν Μαιντενών. 

Μόνον σέ παρακαλώ, Μαρίνα, νά μέ λυπηθής 

καί νά μ’ άνοιξη, γιατί πρόκειται νά σώσης μίαν 

ψυχήν άπό τήν καταστροφήν. Ναι, ή ελευθερία, 

ή ζωή ενός ανθρώπου κρέμεται άπό αύτήν την 

στιγμήν καί πρέπει νά έξηγηθώ είς τήν κυρίαν 

σου. Συλλογίσου ότι εις όλην της τήν ζωήν θά 

ήναι θυμωμένη μαζύ σου καί ποτέ δέν θά σέ 

συγχωρήση ότι χωρίς λόγον καί άπο πείσμα έ

διωξες άπό τήν θύραν της δυστυχή άνθρωπον, 

όστις έζήτει νά τήν σώση.

—Άλλά πρός τί νά θέλης σέ τέτοια μιά ώρα 

νά δμιλήσης μέ τήν Κυρίαν μου; Χάθηκεν ή 

ημέρα; Έλα αΰριον είς ώραν κατάλληλον και 

πές ο,τι έχεις νά ’πής.

— Νομίζεις, άπήντησεν δ άλλος, οτι όταν ή 

κακή τύχη κτυπα τόν δυστυχή φροντίζει περί 

τής ώρας καί τής στιγμής; Είναι δίκαιον ν’ ά- 

ναβληθή ή βοήθεια, όταν άκόμη ύπάρχη μικρά 

έλπίς σωτήριας ; Άνοιξε τήν θύραν καί μή φο- 

βηθής τίποτε άπό ένα δυστυχή, δ όποιος έγκα- 

ταλειφθείς άπό όλον τόν κόσμον έρχεται διωκό

μενος άπό τήν κακήν του μοίραν νά ζητήση 

έλεος άπό τήν κυρίαν σου είς αύτόν τόν κίνδυνον.

Ή Μαρίνα ήκουσε τόν άνθρωπον στενάζοντα 

άπό βάθους καρδίας- πρός τούτοι: καί ή φωνή 

αύτοΰ γλυκεία καί συμ,παθητική ώς νέου άν- 

θρώπου είσέδυεν είς τά ένδομυχα τής καρδίας, 

διεγείρασα τόν οίκτον. Διό καί ένδώσασα άνευ 

περαιτέρω σκέψεως έστρεψε τήν κλείδα.’ Αλλά 

μόλις ήνοιξε τήν θύραν καί ιδού δρμητικώς εισέρ

χεται δ έν τώ μανδύα περιτετιλυγμένος άνα- 

κράζων

— Όδήγησέ με πρός τήν κυρίαν σου!

Τεταραγμένη ύψωσε τότε ή Μαρίνα τόν φα

νόν καί ή λάμψις αύτοΰ έφώτισε πρόσωπόν νε

κρικής ώχρότητος, καί μικρού δεΐν έξέπνεεν έκ 

τοΰ τρόμου, ότε δ άγνωστος άνατινάξας τόν μαν

δύαν του έθεσε τήν χεΐρα είς τήν λαβήν τοΰ ζί- 

φους καί μετά βλέμματος αγρίως σπινθηροβο- 

λοΰντος ήτένισεν αύτήν καί άνέκραξε πάλιν

— Σέ λέγω, πώς θέλω νά ίδώ τήν κυρίαν 

σου.

Ή Μαρίνα έβλεπε πρό τών οφθαλμών της 

τήν κυρίαν της τρέχουσαν τόν έσχατον κίνδυνον, 

καί πάραυτα έξηγέρθησαν έν έαυτή πάντα τά 

εύγνώμονα αισθήματα, άτινα έτρεφε προς έκεί

νην, ήτις πάντοτε τή είχε δείξει μητρικήν στορ

γήν Δι’ ένός άλματος έκλεισε παραυτα ίσχυρώς 

τήν θύραν τοΰ δωματίου της, ήν είχεν άφήσει 

άνοικτήν καί προχωρήσασα βήματα τινα ώμί- 

λησεν έντόνως καί θαρραλέως-

— Ή αισχρά αΰτη συμπεριφορά σου δέν συμ

φωνεί μέ τό παρακλητικόν ύφος, τό δποΐον εί

χες έξω από τήν οικίαν καί βλέπω ότι άδικα 

σ' έλυπήθην άλλά σέ λέγω ότι τήν κυρίαν μου 

αύτήν τήν ώραν ούτε θά ίδής ούτε θά δμιλή- 

σης. Έάν δέν έχης κακούς σκοπούς και ήσαι τί

μιος άνθρωπος καί δέν φοβείσαι τό φώς τής ημέ

ρας. έλα αΰριον τό πρωί νά είπής τί θέλεις και 

τώρα — έξω άπ’ έδώ 1

Ό άγνωστος άναστενάξας έρριψεν έκ νέου 

φρικώδες βλέμμα έπί τής Μαρίνας κρατών πάν

τοτε τήν λαβήν τοΰ ξίφους. Άλλ’ έκείνη τότε 

μετά παραδειγματικής γενναιότητος στηριχθεΐσα 

έπί τής θύρας, ήν αύτός έπρεπε νά διαβή όπως 

φθάση είς τό δωματιον τής κυρίας της, τόν ήτέ- 

νισε τολμηρώς έν ώ αύτός άπειλητικώς έπέμενε 

νά ϊδη τήν κυρίαν του.

—■ Κάμε ότι θέλεις, τώ είπε, δέν ύποχωρώ 

καί αν σ’ άρέση φόνευσέ με, άλλά σκέψου οτι 

καί σύ θά εΰρης τήν τιμωρίαν σου έπί τής πλα

τείας τής Γρέβης (*), όμοΰ μέ άλλους άθλιους

συντρόφους σου.

— Έχεις δίκαιον νά λέγης αύτά, Μαρίνα, άφ’ 

οΰ μέ βλέπεις ώπλισμένον ώς ληστήν καί δολο

φόνον, άλλ’ οί σύντροφοί μου δέν έδικάσθησαν

άκόμ.η.

Καί ρίπτων βλέμμα αίμοβόρον έπί τής σχε

δόν λιποθύμου γυναικός ύψωσε τήν μάχαιραν.

(’) Έν τή πλατεί?. τής Γρέβης έςετελοΰντο τότε αί 
κεφαλικαί ποιναί.

— Θεέ μου! άνεβόησεν ή άθλια, άναμένουσα 

τόν θάνατον.

Άλλ’ άκριβώς κατ’ έκείνην τήν στιγμήν ή

κούσθη έν τή δδώ καλπασμός πολλών 'ίππων.

— Περιπολία! Βοήθεια! Βοήθεια! άνέκραξεν 

ή Μαρίνα.

— Άθλια γυναίκα ! θέλεις τήν καταστροφήν 

μου; Όλα έτελείωσαν τώρα. ’Ιδού λάβε, δόσε 

αυτό είς τήν κυρίαν σου καί αΰριον άκόμη αν 

θέλης.

Καί λέγων ταΰτα ταπεινή τή φωνή έσβυσε τό 

φώς, όπερ αύτή έκράτει καί έρριψε βιαίως είς τάς 

χεϊράς της μικράν πυξίδα λέγων έν ώ έφευγε 

δρομαίως.

— "Αν θέλης νά σώσης τήν ψυχήν σου δόσε 

αύτό είς τήν κυρίαν σου.

Ή Μαρίνα ήτις έκειτο σχεδόν λιπόθυμος έπί 

τοΰ πατώματος ήγέρθη καί έν τώ ψηλαφητω σκό- 

τει μετά κόπου κατόρθωσε νά φθάση μέχρι τοΰ 

δωματίου της, όπου έρρίφθη έπί τοΰ πρώτου τυ

χόντος καθίσματος μή δυναμένη ούτε λέξιν νά 

προφέρη. “Ηκουσε τότε οτι έστρέφετο ή κλείς, ήν 

είχεν άφήσει έπί τής μεγάλης θύρας. ΊΙ οικία 

έκλείσθη καί βήματα στερεά ήκούσθησαν διευ- 

θυνόμενα προς τό δωματιόν της. Μένουσα άκί- 

νητος καί άδυνατούσα νά κάμη κάν βήμα περιέ- 

μ.ενε το οίκτρον αυτής τέλος. Άλλ’ δποϊα ύπήρ

ξεν ή έκπληξίς της, ότε ύπό τό άμυδρόν φώς 

μικρού φανού άνεγνώρισε τόν καλόν Βασίλην, 

όστις έφαίνετο νεκρός άταφος τήν οψιν.

— “Αχ ! τί φόβος ! τί τρομος ! "Αν άγαπας 

τόν θεόν, ’πέ μου Μαρίνα, τί έτρεξε έδώ ; Δέν 

είξεύρω τί είναι- προαίσθημα όμως μ.’ έκαμε νά 

φύγω γρηγορότερα άπό τόν χθεσινόν γάμον καί 

νά πάρω τον δρόμον προς τά έδώ, γιατί συλλο- 

γίσθηκα ότι ή κυρά Μαρίνα έχει τόν ύπνον έ- 

λαφρόν καί θά μ.’ άκούση αν κτυπήσω σιγά, σιγά 

’ςτήν έξω θύραν, καί θά μ.’ άνοιξη. Όταν ήλθα 

έδώ κοντά μέ άντάμ.ωσε μία μεγάλη περιπολία, 

ιππείς, πεζοί ώπλισμένοι ώς τά ’δόντια, καί μέ 

κρατούν καί δέν θέλουν νά μ’ άφήσουν. Άλλ’ 

εΰτυχώς έκείνην τήν στιγμήν περ/α δ λοχαγός 

Δεγραί, δ οποίος μέ αναγνωρίζει καί λέγει έν ω 

αύτοί άκόμη κρατούν τό φαναράκι κοντά ’ς τήν 

μύτη μου. “Ε! Βασίλη, πόθεν έρχεσαι τέτοια 

ώρα ; Δέν κάνει ν’ άφήσης τό σπήτι μόνο- πρέπει 

νά μένης καί νά τό φυλάγης. Έδώ δέν είναι 

άσφάλεια, διότι άπόψε κάμνομεν καρτέρι καί έλ- 

πίζομεν νά έπιτύχωμεν.— Άχ’! Κυρά Μαρίνα, 

δέν ’ξεύρεις αύτά τά λόγια πώς ’μβήκαν στήν 

καρδιάν μου καί μόλις ήλθα είς τό κατώφλι τοΰ 

σπητιοΰ καί δρμα σάν τρελλός ένας μέ τό μα

χαίρι- ευρίσκω τό σπήτι άνοικτό καί τό κλειδί 

’ςτήν κλειδωνιά. Τί σημαίνουν αύτά;

Τότε ή Μαρίνα συνελθοΰσα μικρόν έκ τοΰ φό

βου της διηγείται εις αύτόν τά πάντα ώς συν- 

έβησαν. Καί άμ.φότεροι διηυθύνθησαν πρός τήν 

είσοδον, ένθα εΰρον κατά γης τόν φανόν, δν δ 

άγνωστος είχε ρίψει φεύγων.

— Είναι πλέον βεβαιότατον, είπεν δ Βασίλης, 

οτι δ άθλιος αύτός είχε τό σχέδιον νά σκοτώση 

τήν κυρίαν μας, άφ’ οΰ έγνώριζεν οτι καί έγρα- 

φεν έως αύτήν τήν ώραν. Βέβαια ήτο κανείς άπό 

τούς παληανθρώπους εκείνους, τούς κακούργους 

’ποΰ κατακλέπτουν τά σπήτια καί μεταχειρί

ζονται όλα τά μέσα τής πονηριάς δια νά κατορ

θώσουν τούς έλεεινούς σκοπούς των. Τί νά σοΰ 

πώ ; Όσο διά τό κουτί, είμαι τής ιδέας νά τό 

ρίςωμε στόν ποταμό, καί στό βαθύτερο μέρος 

αύτοΰ άκόμα. Ποιος μας λέγει πώς εκεί μέσα δέν 

είναι τίποτε σατανικό γιά νά σκοτώση τήν καλήν 

μας τήν κυρίαν, τήν στιγμήν ’πού θά τό άνοιξη, 

καθώς τό έπαθε 'π ■Ακύμί'/οζ δ μαρκήσιος Τουρνέ, 

όταν άνοιξε ένός άγνώστου γράμμα ;

Μετά πολλάς συζητήσεις οϊ δύο πιστοί ύπη- 

ρέται άπεφάσισαν όπως τη έπκύριον έγχειρΐσωσι 

μετά πολλής έπιφυλάξεως τήν πυξίδα είς τήν 

δεσποινίδα Δουβαρή, ήτις έδει ν’ άνοιξη αύτήν

μεθ’ όλων τών προφυλακτικών μέτρων. Άμφό~ 

τεροι, βασανίζοντες τήν συμπεριφοράν τοΰ άγνώ- 

ου, άπεφάνθησαν, ότι ήτο δυνατόν νά ύποκρύ- 

είς δ αύτοί δένπτηται ιδιαίτερόν τι μυστικόν,

έπρεπε νά είσδύβωσι καί έπομένως ή κυρία των 

μόνη ήτο αρμόδια νά έννοήση.

(Έπεται συνέχεια)
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Α

-k-ψ κατασκευή σιδηροδρόμων έν τη κεντρώα 

Xy-’Ασία είναι άναμφισβητήτως έντών σπουδαι- 

οτέρων γεγονότων τών καθ’ ήμας χρόνων, καί 

ή ρωσσική Κυβέρνησις έδωκεν είς τάέ'ργα ταΰτα 

τεραστίαν άνάπτυξιν. Ιδίως δέ ή κατασκευή 

τοΰ σιδηροδρόμου τής Κασπίας θαλάσσης προώ- 

ρισται νά καταλάβη θέσιν επιφανή έν τή ιστορία 

τών σιδηροδρόμων έν γένει, διότι έξετελέσθη 

μετά ταχύτητος καταπληκτικής, ύπερσκελισά- 

σης ού μόνον τήν ταχύτητα τής κατασκευής 

τών σιδηροδρόμων έν Εύρώπη, άλλά καί έν αύτή 

τή ’Αμερική. Σημειωτέον πρός τούτοις οτι δ σι

δηρόδρομος οΰτος, οΰ ή πρόοδος ήτο τεσσάρων 

βερστίων (ήτοι 4300 μέτρων) καθ’ έκάστην, κα- 

τεσκευάσθη έν χώρα έρήμω, άμοίρφ πάσης συγ

κοινωνίας καί διά μέσου προσκομμάτων σχεδόν 

άνυπερβλήτων. Ή γραμμή διατρέχει τάς έρη

μους εκτάσεις τής χώρας τών Τουρκομάνων, καί 

φθάνει ήδη μέχρι τής εύφορου όάσεως τής Μέρ- 

βης, ήν διαβρέχει δ Μούργαβ ποταμός, ώστε ή 

έπίσημος αΰτη πόλις εύρίσκεται ήδη συνδεδε- 

μένη διά τοΰ σιδηροδρόμου πρός τήν Κασπίαν 

θάλασσαν. Άπό Μέρβης δ σιδηρόδρομος διατρέ

χει δια άμμώδους έρημου μέχρι τής πόλεως Τσαρ- 

διουή, κατοικουμ.ένης ύπό 30 χιλ. ψυχών, κει- 

μένης δέ έπί του Άμοΰρ-Δάρια ποταμού καί 

σχηματιζοΰσης τό σύνορον πρός τήν Βουχάραν. 

ΊΊ Βουχάοα κεϊται είς άπόστασιν 1 100 βερστίων 

άπό τής Κασπίας θαλάσσης Άπό Βουχάρας αί 

προκαταρκτικαί μελέται έγένοντο ήδη μέχρι Σα- 

μαρκάνδης διά τής πόλεως Κάτα-Κουργάν. 

Άπο τής Κασπίας θαλάσσης μέχρι τής Σαμαρ- 

κάνδης ή ολη σιδηροδρομική γραμμή θά εχη 

60 σταθμούς, απέχοντας άλλήλων άπό 20—30 

βερστίων. Πλεϊστοι όσοι τών σταθμών τούτων, 

ευρισκόμενοι εκτός τών οάσεων, κεϊνται έν χώρα 

έντελώς έρήμω καί έστερημένη ΰδατος. Τό άναγ- 

καϊον ύδωρ μεταφέρεται είς τούς σταθμούς τού

τους δι’ αύτοΰ τοΰ σιδηροδρόμου.

ΊΊ κατασκευή τής όλης ταύτης γραμμής 

1800 χιλιομέτρων μήκους είναι ύπό πολλάς έ- 

πόψεις περίεργος, διό καί άναφέρομεν λεπτομέ

ρειας τινάς, ένδιαφερούσας πάντα άναγνώστην 

καί ιδίως τους μετά τών μερών εκείνων έμπο- 

ρευομένους. Τού πρώτου τμήματος τού σιδηρο

δρόμου τούτου ή κατασκευή ήρξατο έν έτει 1880 

βαίνει δέ άπό τοΰ λιμένος Μιχαήλοβσκ έπί τής 

Κασπίας μέχρι τοΰ χωρίου Κιριλ—Αρβάτ πρό 

τήςοάσεως Άχάλ-Τεκέ. Έχει μήκοςτό τμήμα 

τοΰτο 217 βερστίων. Ή πόλις Γεόκ-Τεπέ, ή 

εΰρισκομένη έπί τής γραμ.μής ταύτης, ύπετάγη 

τώ 1881 ύπό τοΰ διασήμ.ου στρατηγού Σκόβε- 

λεφ, καί δύο ε“τη μετά ταΰτα. τώ 1883, οί 

Τουρκομάνοι τής Μέρβης ύπετάγησαν έκουσίως 

εις τήν Ρωσσίαν. Ό ρώσσος διοικητής διέταξεν 

εν έ'τει 1885 τήν προχώρησιν τής γραμμής, άνα- 

θέσας τήν διεύθυνσιν τών έργων είς τόν δραστή

ριου στρατηγόν τοΰ μηχανικού ’Άννενκωφ. Το

σοΰτον ταχέως προέβη ή έργζσία αΰτη, ώστε 

ήδη τή 2 Ιουλίου τοΰ 1886 ή πρώτη αμαξο

στοιχία τοΰ σιδηροδρόμου είσήλθεν θριαμβευτι- 

κώς είς Μέρβην. Έν διαστήματι ένός καί μόνου 

έτους κατεσκευάσθησαν 544 χιλιόμετρα τής 

γραμμής ταύτης. Ό Άννενκωφ ΐδών ότι ό σταθ

μός Μιχαήλοβσκ έπί τής Κασπίας θαλάσσης ε’- 

χει λιμένα σχετικώς άβαθή, άπεφάσισε νά. μετα- 

φερη την άρχην τής γραμμής έπί τής νήσου Ού- 

ζούν-Άδά. κειμένης είς άπόστασιν 25 βερστίων 

άπό Μιχαήλοβσκ, ής ό λιμήν έχει βάθος 10—12 

ποδών, ώστε καί τά μεγαλείτερα πλοία δύναν— 

ται νά προσορμισθώσιν. Τά διάφορα καταστή

ματα καί παραπήγματα τοΰ κεντρικού τούτου 

σταθμού κατεσκευάσθησαν έξ ξύλων, μετακομι- 

σθέντων δεόντως ήριθμημένων διά. τοΰ Βόλγα 

ποταμού, ώστε δέν άπητεϊτο ή νά στηθώσι μό

νον. Διά τοΰ λιμένος τούτου μετακομίζονται όλα 

τά άναγκαϊα έργαλεΐα καί ύλικά διά τήν κα

τασκευήν τής όλης γραμ.μής, ώς καί τά άναγ

καϊα τρόφιμα καί τό ΰδωρ διά τούς έργαζομέ- 

νους άνθρώπους. Απορίας άξιον είναι πώς έν 

μέσω τόσων προσκομμάτων ή κατασκευή προέβη 

μέ τοσαύτην ταχύτητα.

Ή όλη γραμμή εύρίσκεται ύπό τήν άνωτά- 

την διεύθυνσιν τοΰ προμνησθέντος στρατηγού 

Άννενκωφ, όστις έχει ύπό τάς διαταγάς του 

ύπαλλήλους στρατιωτικούς καί πολιτικούς. Τό 

προσωπικόντών πολιτικών ύπαλλήλων σύγκειται 

έκ δύο άρχιμηχανικών έχόντων ύπό τάς διατα- 

γάς των ετέρους δευτερεύοντας μηχανικούς καί 

άξεωματικούς τοΰ μηχανικού. Ύπό τήν έπιτή- 

ρησιν καί δδηγίαν τών μηχανικών έργάζονται 

πλεϊστοι έργάται καί στρατιώται. Οίστρατιώται 

μόνον άποτελοΰσι δύο συντάγματα σιδηροδρο

μικού στρατού, ήτοι πλέον τών χιλίων άνδρών, 

ών οί ήμίσεις τοποθετοΰσι τάς ράβδους, οί δέ 

άλλοι είναι είς τούς σταθμούς καί εις τά διάφορα 

τηλεγραφεία. Εννοείται ότι όλοι οί έργάται 

μεταφέρονται είς τά διάφορα σημεία διά τοΰ 

σιδηροδρόμου, οπερ καί χρόνου οικονομίαν έπι- 

φέρει καί κόπου. Γάλλος άξιωματικός έπισκε- 

φθείς έσχάτως τά έργα άναφέρει ότι αί τοιαΰ- 

ται άμαξοστοιχίαι, αί μεταφέρουσαι τό ύλικόν 

καί τό εργαζόμενον προσωπικόν, άπετελοΰντο 

έκ 30 βαγονίων, έξ ών τέσσαρα ήσαν διόροφα 

περιέχοντα έστιατόριον καί μαγειρεΐον διά τούς
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αξιωματικούς, τρία μαγειρεία διά τούς έργάτας, 

20 δέ βαγόνια διά τήν μεταφοράν 600 στρα

τιωτών καί 300 έγχωρίων έργατών· άλλα δέ 

βαγόνια έχρησιμοποιοϋντο ώς νοσοκομείου, τη

λεγραφείου, σιδηρουργείου καί έν γένει ώς απο

θήκη διά τάς ράβδους δύο δλοκλ.ήρων βερστίων. 

Έτέρα άμαξοστοιχία έκ 45 βαγονίων μεταφέ

ρει καθ’ έκάστην έσπέραν δλόκληρον τό υλικόν 

τό άπαιτούμενον διά τήν έργασίαν τής έπιούσης 

ήμέρας. "Ινα δέ μή παρεμποδισθή ή κεντρική 

έργασία καί πρόοδος τών έργων, κατασκευάζεται 

παραλ.λήλως τής γραμμ.ής έτέρα μικρά πρόχει

ρος γραμμή, δι' ής μεταφέρονται τά ύλικά διά 

ίπποσιδηροδρόμου. Οΰτω μόνον κατορθοϋται ή 

έργασία νά προβαίνη άπροσκόπτω; έπί δέκα 0- 

λας ώρας καθ' έκάστην καί ν' άναπτυχθη τόσον 

άζιοθαύματος ταχύτης είς τήν κατασκευήν.

0 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΓΟΝΟΣ
ΕΝΔΟΞΟΥ ΦΥΛΗΣ

Γύνθα σήμερον κεϊται ή Μελ- 

" βούρνη, ή πρωτεύουσα τής 

Αύστραλίας, πόλις δσημεραι ά- 

νζπτυσσομένη καί προοδεύουσα, 

κατώκει άλλοτε ή άγρια φυλή 

τών Ύάρρα-ύάρρας. Γάλλος 

περιηγητής συνήντησε πρό μι

κρού τόν τελευταίου γόνου του 

ήγεμόυωυ τής φυλής ταύτης, 

ήτις κατεϊχευ ού μόνον ολο

κλήρου τό μέρος, έφ’ ού έκτίσθη 

ή Μελβούρνη, άλλά καί τήν 

πέριξ χώραν είς άπόστασιν 20 

όλων χιλιομέτρων. Καλείται 

ούτος Βεράκ, καί είναι μαύρος 

ύψηλοϋ αναστήματος καί ηλι

κίας εξήκοντα πέντε έτών. Έχει 

μακρόν λευκόν πώγωνζ, και ή 

κόμ.η του είναι λεία, ώςήκόμη 

τών λευκών άνθρώπων τήν ρίνα 

έχει εύθεϊαν καί τύπου άρχαίου 

ελληνικού, οί οφθαλμοί του είναι 

μεγάλοι, γλυκείς καί λίαν έκ- 

φραστικοι, τά χείλη είναι λε

πτά, τό πρόσωπον κζνονικώς 

ώοειδές. 'Οσάκις γελά δεικνύει 

τούς λευκούς αύτοϋ δδόντας, 

τριάκοντα δύο ανελλιπείς καί 

τόσον εύρύθμως τεταγμένους, 

ώστε ήδύνατο νά έκλάβη τις 

αύτούς ώς τεχνητούς. Ή συμ

περιφορά του είναι άξιοποεπής, 

καί παρατηρεί τις παρ’ αύτώ έμφυτόν τινα ύπε- 

ροψίαν, ήν δέν ήδυνήθησζν νά δαμάσωσιν ούτε 

αί περιπέτειαι τοϋ βίου του ούτε δ χρόνος. Ό 

Βεράκ ούδόλως δμοιάζει πρός τάς αηδείς εικό

νας τών έγχωρίων τής Αύστραλίας, τάς δημο- 

σιευομένας έν τοϊς άραιοϊς περί Αύστραλίας συγ- 

γράμμασιν. Τό βέβαιον είναι ότι δ υιός τοϋ "Ρε- 

βεθέμ. (ούτως εκαλείτο δ πατήρ του) δύναται 

νάθεωρηθή ώς τύπος ανδρικού κάλλους.

Ό εξόριστος ούτος ήγεμονίδης δέν έχει οβο

λόν ένδύεται διά τών ενδυμάτων, τά όποια τφ 

δωροϋσιν εύσπλαχνοι τινες κάτοικοι τής Μελ

βούρνης, παρ’ οίς καταλύει καί τρέφεται. Ούδέ

ποτε ζητεί τι παρά τίνος, άλλ’έάν τώ δώση τις 

μικρόν τι νόμισμα διά τόν καπνόντου, τό δέχε

ται μετ’ εύγνωμοσύνης.

ΙΙρό τινων έτών ό τοποτηρητής τής Αυστρα

λίας έ’λζβεν αναφοράν, έν ή ό Βεράκ έξέθετεν 

οτι ό πατήρ του, ήγεμών τής φυλής τών Ύάρρα— 

Τάρρας, εξούσιαζε τό μέρος, έφ’ ού ά.νευ τινός 

άδειας καί κατά παράβασιν παντός δικαίου οί 

"Αγγλοι ίδρυσαν τήν πόλιν τής Μελβούρνης. 

Διά τής αναφοράς ταύτης ο δυστυχής μαύρος 

δέν έζήτει τό αδύνατον έδέχετο λίζν φιλοσο- 

φικώς τό τετελεσμένον γεγονός, άλλ' έθεώρει δί

καιον νά μή άπαλλοτριωθή άνευ μικρζς άπο- 

ζημιώσεως γής, ής ήτο ό μόνος καί νόμιμος κύ-

ΙΘΑΓΕΝΗΣ ΗΓΕΜΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ

ριος. Ό υιός τοϋ ισχυρού 'Ρεβεθέμ. περιώριζε τήν 

φιλοδοξίαν του είς τό νά λάβη μικράν σύνταξιν, 

δι' ής νά ζήση άξιοπρεπώς καί ανεξαρτήτως τά 

τελευταία τόϋ βίου του έτη. Έν τέλει δέ τής 

αναφοράς του ελεγεν ό έπίδοξος ούτος διάδοχος 

ενός θρόνου, ότι είναι δλως άδικον ν’ αναγκάζε

ται νά ζητή ελεημοσύνην, όπως μή άποθάνη 

τής πείνης.

Ή άπάντησις, ήτις έδόθη έκ μέρους τής Κυ- 

βερνήσεως είς τόν δυστυχή τούτον άνθρωπον, 

είναι πράγματι λυπηρά. Τό έγγραφον έλεγεν 

οτι τό έ'δαφος, τό έξουσιαζόμενον άλλοτε παρά, 

τοϋ ήγεμόνος πατρός του, ανήκει ήδη είς 500 

χιλιάδας ανθρώπων, οϊτινες ούδέν τώ όφείλουσι, 

καί ότι τό μόνον δι' αύτόν μέσον νά άποκτήση 

τά πρός συντήρησίν του αναγκαία ήτο νά πε

ριέρχεται μέ τόν πίλον είς τήν χεϊρα, άπό οι

κίας είς οικίαν καί νά ζητγ, ελεημοσύνην. Είς τήν 

πρότασιν ταύτην, τήν άποπνέουσαν φρικτήν ει

ρωνείαν, ό Βεράκ άπήντησεν ότι προτιμά ν’ ά- 

ποθάνη έν πενία ή νά έκτεθή είς τοιαύτην 

προσβολήν.

Ό Βεράκ, ώ; είπεν είς τόν έρωτώντα αύτόν 

περιηγητήν, είναι πεπεισμένος ότι ή πόλις τής 

Μελβούρνης δέν τώ δίδει χρήματα, ϊνα μή κα

τανάλωση ταϋτα είς πνευματώδη ποτά. Καί 

δμως ό Βεράκ είναι εγκρατέστατος καί ούδέποτε 

έθεάθη έν μέθη διατελών. Δι’ε

ράνου τω έξησφαλίσθη μικρόν 

χρηματικόν ποσόν, τούλάχιστον 

διά τον καπνόν του.

Έμαθον παο’ αύτοϋ, ποοσ— 

θέτει ό περιηγητής, ότι δ εύγε- 

νής πατήρ του δέν άπέθανε 

μαχόμενος κατά τών ποώτων 

τής χώρας του επιδρομέων, άλλ’ 

οτι άπέθανεν έκ γήρατος αρχη

γός ών τής φυλής του, τιμώμε

νος καί άγαπώμενος παρ' όλων. 

Έκηδεύθη δέ κατά τό άρχαϊον 

έ'Οιμον τετυλιγμένος εντός δέρ

ματος διδέλφυος καί εχων τά 

γόνατα προσδεδεμένα πρός τόν 

πώγωνα. Ή θέσις αΰτη τών ά- 

ποθανόντων έθεωρεϊτο προσφο- 

ρωτάτη διά τήν είσοδον αύτών 

έν τώ παραδείσιο. Κατά τήν 

παράδοσιν τών μερών έκείνων ό 

παράδεισος ούτος, 'Γολάλη ήτοι 

δ στιλπνός καλούμενος έκειτο 

μακράν πρός τήν δύσιν τοϋ ή

λιου. Έν γένει δέ οί άγριοι τής 

Αύστραλίαςόλιγίστας είχον προ

λήψεις. καί έπίστευον είς τήν 

ύπαρξιν άνωτέρου τινός πνεύ

ματος, όπερ ώνόμαζον βουρίίΛ.
Οί έγχώριοι τής Αύστραλίας 

πρό τής άφίξεως τών "Αγγλων 

δέν έγνώριζον ούτε τόν ίππον, 

ούτε τόν βοϋν, ούτε τό πρόβα- 

τον, ούτε τον κόνικλον, τον ση

μερινόν τοϋτον καταστροφέα τής 

χώρας, ούδέ έκαλλιέργουν τήν 

γήν, άλλ' έ'ζων μόνον έκ τής 

Θήρας καί τής άλιείας. Τό κυ- 

ριώτερον αύτών θήραμα ητο ό 

δίδελφυς (Kangourou) Τούς ιχθύς συνελάμ- 

βανον διά δοράτων, έχόντων ώς αιχμήν όστοϋν 

διδέλφυος. Έτρωγον κατά προτίμησιν άνθρώ- 

πινον κρέας, τό κρέας τών αιχμαλώτων, καί αύ- 

τός ό Βεράκ ενθυμείτο οτι ώς παΐς έφαγε τοιοϋτον 

κρέας ψητόν έπι τής έσχάρας.

Οί άνήκοντες είς τήν φυλήν τοϋ Βεράκ μιαν 

μόνον έλάμβανον συνήθως γυναίκα. Όρισθείσης 

τής ήμέρας τοϋ γάμου οί φίλοι τοϋ μελλονύμφου
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καί δ μελλόνυμφος αΰτος ώπλίζοντο Six λογχών 

καί έςετέλουν γενικήν σφαγήν όλων τών φαγώ

σιμων ζώων δ,τι Si έλειπεν έκ τώ συμποσίων 

τούτων ήσαν τά πνευματώδη ποτά, ών τήν ΰ-

παρξιν οΰδ' έγνώριζον.

Οί εγχώριοι οΰτοι ούτε γραφήν είχον πρός με- 

τάδοσιν τών ιδεών των ούτε σημεΐόν τι πρός 

διαιώνισιν γεγονότος τινύς. 'Οσάκις ήλλασσον 

τόπον διαμονής και ήθελον ν' άνακοινώσωσι 

τούτο είς τούς κατόπιν ερχομένους ένέπηγον έν 

τη νή πασσάλους έστραμμένους πρός τήν διεύ- 

Ουνσιν. ήν είχον λάβει. Τό μόνον έργαλεϊόν των 

ήτο μιαρός λίθινος πίλεκυς, οστις έπήρκει είς ο- 

λας τάς άνάγκας των. Διά τοϋ πελέκεως τούτου 

έκαμνον έντομάς είς τά δένδρα καί άνερριχώντο 

έπ’ αύτών μετά μεγάλης δεξιότητος. Ό Βεράκ, 

καίτοι γέρων, άνερριχήΟη δι' αύτοϋ τοϋ τρόπου 

έπί ύψηλοϋ εύκαλύπτου. Ευρωπαίοι τινες παρόν- 

τες είς τήν άναρρίχησιν ταύτην ήΟέλησαν νά 

δοκιμάσωσι τήν άνάβασιν διά τών ύπό τοϋ Βε

ράκ γενομένων έντομών, άλλά τοΐς ήτο αδύνατον.

Αί αύτοκτονίαι είναι άγνωστοι παρά τοΐς άγρί- 

οις τούτοις· οσάκις τις κατελαμβάνετο ύπό βα- 

θείας θλίψεως, ώς π. χ. έπί τώ θανάτω προσ

φιλούς τίνος όντος, έχάραττε διά μαχαίρας τό 

δέρμα τής κεφαλής του καί άφινε τό αίμα του 

1

νά όέτ, έπί τοϋ τάφου τοϋ συγγενούς ή φίλου του.

Οί μεγάλοι έγκληματίαι έτιμωροϋντο μέ θά

νατον. Ό κατάδικος έφονεύετο είτε διά λογχών 

είτε καί διά ισχυρών ράβδων. Τά πολεμικά τών 

άγριων τούτων άσματα έςέφραζον τήν είς τήν 

νίκην πεποίθησιν καί έξήπτον τό θάρρος τοϋ πο- 

λεμιστοϋ. Ό Βεράκ ένθυμεϊτο οτι συνώδευσέ ποτέ 

τόν πατέρα του είς έκστρατείαν, καί οτι καθ’ δ- 

λην τήν πορείαν έψάλλοντο ύπό τών άνδρών τής 

φυλής άσματα πολεμικά. ’Από καιρόν είς καιρόν 

τό στίφος τών οπλιτών ϊστατο καί στρεφόμενον 

πρός τό μέρος, όπου ε’κειτο ή Μελβούρνη, ελε- 

γεν. «Ώ εύτυχεΐς άκταί, ένθα αναπαύονται τά 

προσφιλέστερα ημών όντα, πόσον μακράν εϊμεθα 

άφ’ ύμών! ’Αλλά θά. έπανέλθωμεν ταχέως, φιλ- 

τάτη χώρα!»

Ό Βεράκ δέν ήρςε τής φυλής του μετά τόν 

θάνατον τοϋ πατρός του. Ήτο μόλις έπταετής, 

όταν οί πρώτοι Ευρωπαίοι ένεφανίσθησαν είς τήν 

χώραν τών 'Ϊ'άρρα-Ύάρρας, δτε δέ αύτός ήτο 

έν ηλικία ν' άναλάβη τήν άρχηγίαν. οί πλεϊστοι 

τών άποτελούντων τήν φυλήν του ήσαν διεσπαρ

μένοι τήδε κάκεΐσε, άλλοι δέ είχον άποθάνει 

συνεπεία τής καταχρήσεως τών πνευματωδών 

ποτών, τά όποια είσήγαγο/ οί νέοι τής χώρας

κύριοι, οί "Αγγλοι.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΛΟΓΙΩΝ

(S-, έν Osnabl'iick νομομαθής κύριος Λουδοβίκος 

Ρ} Kuhlenbeck, ακραιφνής φιλέλλην καί άρι- 

V τος έλληνιστής, συνέγραψεν έσχάτως διατρι

βήν σπουδαιοτάτην, δι’ ήςπειστικώς άποδεικνύει 

ότι ή ήμετέρα γλώσσα είναι ή πασών καταλλη

λότατη όπως καταστή ή διεθνής τών λογιών 

γλώσσα. Πρός στήριξιν τής γνώμης του ταύτης 

άναφέρει μίαν περικοπήν έκ συγγραφής τοϋ σε- 

βαστοϋ άνδρός, κ. Μάρκου ’Ρενιέρη, έπιγραφο- 

μένης «Περί τής πρακτικής χρήσεως τής Ελλη

νικής γλώσσης,» καί έκδοθείσης έν ΙΙαρισίοις έν 

έτει 1864. Ή έν λόγω περικοπή έχει ώς έξής. 

« Άνήρ τις τής άρχαιότητος έπανερχόμενος κατά 

« θείαν παραχώρησιν είς τόν κόσμον καί έπισκε- 

« πτόμενος τό εν μετά τό άλλο, άπαντα τά ε”θνη 

« τής Ευρώπης, δέν ήθελεν έννοήσει πολλά έκ 

« τών νεωτέρων αύτών διαλέκτων. Άμα πατή-

«

«

«

« 

σας όμως τήν γήν τής 'Ελλάδος, ήθελεν ακούσει 

λαλιάν οίκείαν είςτά ώτα αύτοϋ καί ήθελε τα

χέως αναγνωρίσει έν αύτη λείψανα όλων - ών 

διαλέκτων τής άρχαίας ελληνικής φωνής.» 

Άφ' ού καταπολεμεί ό συγγραφεύς τήν γνώ

μην τοϋ Schopenhauer,τοϋ μεμψιμοιροϋντοςίιά 

τήν παραμέλησιν τής λατινικής γλώσσης, έρχε

ται είς τό συμπέρασμα οτι μία μώνον ύπαρχει 

γλώσσα, ένοϋσα άπαντα τά φυσικά προτερήματα 

τών γλωσσών όλων, ή άληθής μήτηρ πάσης τέ

χνης καί έπιστήμης, ή 'Ε.Ι.ίηπκη. Λύτη είναι 

κατά τόν πολύν W. Roscher, καθηγητήν τής 

Πολιτικής οικονομίας (έν τώ περί Θουκυδίδου βι- 

βλίω αύτοϋ) ή γλώσσα όλων τών γλωσσών, έν 

ή έγραφησαν οί ύψηλότεροι λόγοι, τά ύψηλότερα 

έργα. Έν αυτή ένοϋνται καί ή πομπώδης μεγα

λοπρέπεια τοϋ Ισπανού, καί ή λεπτή γλυκύτης 

τοϋ 'Ιταλού, καί ή ευτράπελος χάρες τού Γ άλλου, 

καί ή παθητική δύναμις τού "Αγγλου καί τοϋ 

Γερμανού δ βαθύς πλούτος, καί αυτή τέλος ή 

αξιοπρέπεια τής γλώσσης τών αρχαίων 'Ρωμαίων 

γερουσιαστών. Και ήγ.Ιώσσα αυτή, ή αμίμητοι;, 
Ser είναι. νεκρά, ώ<; ή νεωτέρα αυτής άάε.Ιφή, 
ή Λατινική, ά.ΙΛά ζή καί ζή μέχρι σήμερον έν 
ακμαία νεότητι. "Εμεινε μέν έπί μίαν σχεδόν 

χιλιετηρίδα έν ύπνωτικώ ληθάργω, άλλ’ ή πο

λιτική τοϋ Ελληνικού έθνους παλιγγενεσία άνέ- 

στησεν αύτήν πάλιν καί ή φιλολογική κίνησις 

τής νεωτέρας 'Ελλάδος άποδεικνύει τήν άφθαρ- 

τον αυτής δύναμεν, ήν ε'δωκαν αΰτγ, οί Σοφό- 

κλεις, οί Θουκυδίδαι, οί Πλάτωνες καί Δη- 

μοσθένεις.

Άφ’ ού διά πολλών έπιχειρημκτων δ συγγρα

φεύς ύποστηρίζει τήν αρχικήν ιδέαν αύτοϋ, θε

ωρεί ώς ε’ργον μεγάλης σπουδαιότητος τήν σύ- 

στασιν τοϋ έν Άμστελοδάμω Φι.Ιε.Ι.Ιηνικοϋ 
Συ.Ι.Ιογου, ού ή σύστασις κυρίως σκοπεί,

α'.) Τήν διάδοσιν τής μελέτης τής 'Ελληνι

κής γλώσσης και φιλολογίας άπό τών άρχαιο- 

τάτων χρόνων μέχρι τών ημερών ήμών.

β'.) Ί'ήν άναδιοργάνωσιν τής διδασκαλίας τής 

’Ελληνικής γλώσσης, ιδίως διά τής λύσεως τοϋ 

ζητήματος τής προφοράς αύτής.

γ'.) Τήν άνάπτυξιν τού 'Ελληνισμού ύφ’ όλας 

τάς έπόψεις.

Ό έν Άμστελοδάμω άρτι ίδρυθείς Σύλλογος 

έχει καί δργανον αύτοϋ δημοσιογραφικόν, τό Πε

ριοδικόν «Ελλάς», τό κατά τριμηνίαν έπί τοϋ 

παρόντος έκδιδόμενον.

Ή λίαν ενδιαφέρουσα αύτη διατριβή τοϋ νο

μομαθούς Kuhlenbeck άφιεροϋται τώπρίγκηπι 

διαδόχω Βερνάρδο» τοϋ Σαξ—Μάΐνιγγεν, τώ έ- 

πιφανεϊ μεταφραστή είς τήν 'Ελληνικήν γλώσ

σαν τής τραγωδίας τοϋ Σχιλλέρου « Φιέσκου » 

τώ καί έπιτίμω μέλει τού έν Άμστελοδάμω 

Φιλελληνικού Συλλόγου.

ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Περιεργότατον θέαμα διωργάνωσεν έν 
τη Παγκοσμίω ’Εκθέσει των Παρισίων ό έξο
χος άρχιτέκτων άμα και καλλιτέχνης Κά
ρολος Γαρνιέ, φιλοπονήσας, ώς έν μικρο- 
κόσμω. σι'μπασαν τήν (Ανθρωπότητα καθ’ 
ηλας αύτής τάς ηλικίας. Ώς έν κοιλάδι 
Ίωσαφάτ, Βλέπει τις άναγεννωμένας 
όλας τάς έκλιπούσας έ.ποχάς : ’Εδώ, τόν 
Τρωγλοδύτην έν τώ σπηλαίω τον έκεϊ, 
παράλιον πόλιν μέ τούς ιίλιεΐς της- δεξιά, 
τους συγχρόνους τής εποχής τής ΐππε- 
λάΦου- άοιστεοά, φοίνικα στολιζόιιενον 
διά πορφύρας έν τώ μεγαλόπρεπε! του 
διαιτήματι. Αί πρωτογενείς κοινωνίαι έ- 
τέθησαν έν τάξει καί άπεικονίίουσι ηετάV 
προφανούς ακρίβειας τόν Βίον τής έπο
χής αύτών. Βλέπει τις εντός τών οικιών 
των Πελασγούς, Έτοούσκους. Φοίνικας, 
Εδραίους. ΙΙέρσας. ’Έλληνας, Γερμα
νούς. Γαλάτας καί Ρωμαίους, πάντα δέ 
ταΰτα τεχνικώτατα έξειργασμένα καί άπο- 
τελούμενα έκ λίθου, ξύλου, πηλού ϊι 
μετάλλου.

"Οσον δ’άφορά τά πεοΐ τήν Έκθεσιν 
μέρη, άνά πάσαν ημέραν έφωδιάζονται 
καί ύπό νέων ιδρυμάτων προωρισμένων 
νά καταστώσιν ευάρεστα εκείνης συμπλη
ρώματα. "Εν τών τοιούτων έπί τοϋ Πε
δίου τοϋ Άρεως ιδρυμάτων δπερ άναμ- 
ψιβόλως ζωηράν έντύπωσιν μέλλει νά 
παράσχη εινε ή πρό τινων ημερών τελέ- 
σασα τά εγκαίνιά της Χώρα τών Νυμφών, 
ύ Φανταστικός κήπος τής δενδροφύτου 
όδοΰ Ράπ, ένθα τά πάντα διετάχθιισαν 
ούτως- οίστε νά τέρπωσι καί διασκεδάζωσι 
τό κοινόν. Έν τή Χώρα τών Νυμφών με
ταβαίνει τις άπό άπροσδοκήτου είς άποο- 
σδόκητον.

"Ινα δώσωμεν άμυδράν ιδέαν περί τής 
Χώρας τών Νυμφών, άναφέρομεν πλήν 
άλλων τό έν αύτή ύπάρχον θέατρον τοϋ 
λαού, μέ τά είς άκρον ελκυστικά του 
προγράμματα : «Θέαμα άποκλειστικώς διά 
τούς νέους, τά μυστηριώδη σπήλαια τοϋ 
Άλή Βαβά, τό ψρούριον τοϋ Κυανοπώ- 
γωνος όπου θαυμάζει τις τά σύμπλεγμα- ’ 
τα τοϋ γλύπτου Ριβιέρ, κλπ. κλπ.»

Έν μέσω τοϋ κήπου ΐσταται ό γιγάν- 
τειος έλέψας παραπλευρως τοϋ όποιου 
εξέλεξε τό άσυλόν της ή ώραία Φερετζέ 
μέ άλλας όμοϋ χορεύτριας άνατολίτιδας. 
Είς έπίμετρον δέ, έκ τών δλως πρωτοφα
νών ρωσσικών όρέων τών τεθέντων έψ' 
όλης τής στέγης τοϋ κεντρικού οικοδο
μήματος, δύναταίτις νά κρίνη καί περί 
τών λοιπών τής Χώρας τών Νυμφών ά- 
προσδοκήτων θεαμάτων.

Ιδού καί έν διαγώνισμα έμπνευσθέν 
ύπό τής Παγκοσμίου Έκθέσεως.

Εβδομαδιαία τις εΦίιμερίς τοϋ Λονδί
νου. ή «Tit Bits» (Μικρά Τεμάχια), προ- 
κηρύττει συναγωνισμόν περί τοϋ «τίς 
έσται ό άριθμός τών έπισκεφθιισομένων 
τήν "Εκθεσιν κατά τό διάστημα τών επτά 
πρώτων ημερών, οηλ. άπό (>—12 μαίου.»

Λί άπαντήσεις· δέον ν ’ άπο.σταλώσιν είς 
τήν οιεύθυνσιν τοϋ φύλλου διά ταχυδρο
μικού δελταρίου μέχρι τής 3 μαίου. καί 
ποσόν 1250 Φράγκων θά δο.θή είς τόν 
παρέξοντα αριθμόν κατά τά μάλλονπροσ- 
εγγίζοντα πρός τόν πραγματικόν.

’Αλλόκοτου ή ιδέα, άλλά καί άοκούν- Ο t
τως άγγλική.

——
Τ'α Πανεπιστήμια τήι; Γερμανία);. Έξ έ- 

πισήμιον πληροφοριών μανθάνομεν οτι ό 
άριθμός τών εγγεγραμμένων φοιτητών είς 
τά διάφορα Πανεπιστήμια τής Γερμανίας 
κατά τό ακαδημαϊκόν έτος 1888—1889 
ήτο ό εξής· Τό Πανεπιστήμιον τοϋ Βερο
λίνου έχει 5790 Φοιτιιτάς, τό τοϋ Μονά
χου 3602. τό τής Λειύίας 3430, τό τής 
Χάλλης 1624. τοϋ Βυρτσβούργου 1624. 
τής Βρεσλαβίας 1312.τής Τυβίγγης 1228. 
τής Βόννης 1169, τής Γοττίγγης 934, 
τής Έρλάγγης 933, τοϋ Στρασβούργου 
881, τής Φριβούογης 850, τής Έϊδελβέρ- 
γης 807 κτλ. Έν δλω 28.923 Φοιτηταί, 
διαιρούμενοι κατά σχολάς ούτω- Θεολο- 
γικιι Σχολή 5824, Νομική Σχολή 6577, 
Ιατρική Σχολίι 8662 καί Φιλοσοφικίι Σχο
λή 7860.

---------»©■--------

Σεισμός και ή.Ιεκτρισμι'χ;. Τό ζήτημα, άν 
ύπάρχη σχέσις τις μεταξύ σειομοϋ καί 
ηλεκτρισμού άνεκινήθη έσχάτως ύπό Ι
ταλού Φυσιοδίφου. παρευοεΟέντος έν Νί
καια πρό δύο ετών καί έσχάτως έν Βονω- 
νία κατά τούς έπισυμβάντας ισχυρούς 
σεισμούς. Ό έπιστήμων ούτος παρετή- 
ρησεν οτι τοϋ σεισμού προηγούντο ηλε
κτρικά φαινόμενα. Οντως έν Νίκαια έν 
έτει 1887 τήν προτεραίαν τοϋ σεισμού 
συχναί έφαίνοντο είς τόν οϋρανόν άστρα- 
παί καί ή άτμοσφαΐρα ήτο βεβαρημένη 
καί πνιγηρά. Έν τοΐς τηλεγραφείοις μι
κρόν πρό τών δύο σεισμών παρετηρήθη- 
σαν άλλοιώσεις καί διαταράξεις τών έρ- 
γαλείων, καί έν Γενούη καί Μεδιολάνοις 
έσβέσθησαν οί ηλεκτρικοί φανοί, καί 
έσταμάτησαν τά ηλεκτρικά ώρολόγια. Ε
πομένως πιστεύει ό μνησθείς φυσιοδίφης 
οτι τών μή έξ ήφαιστίων αφορμών συμ- 
δαινόντων σεισμών ή κνριωτέρα αίτια 
είναι ό ηλεκτρισμός.

----------
Υποβρύχιον τη.Ιέφωνον. Έν Βελγίω έγέ- 

νοντο έσχάτως δοκιμαί πρός τοποθέτησιν 
τηλεφωνικών συρμάτων ύπό τήν θάλασ
σαν. Λέγεται μάλιστα οτι τό ύποβρύχιον 
τηλέφωνον θά ένεργη εύκολώτερον τοϋ 

έναερίον, διότι έν τή θαλάσση ή άπομό- 
νωσις τών συρμάτων είναι εύκολωτέρα. 
ΊΙ ποώτη οοκιιιή. ήν άνέ?αιβε τό έν Βου-V V k
ξέλλαις τηλεφωνικόν κατάστημα Μορλών, 
έγένετο μεταξύ τών πόλεων Βουένος- 
’Αύρες καί Μοντεβιδέου έν τή νοτίω ’Α
μερική. ΤΙ άπόστασις είναι 50 χιλιομέ
τρων, τό δέ τηλέφωνον λειτουργεί άριστα. 
Διά τοϋ αύτοϋ σύρματος ούναταί τις καί 
νά τηλεγραφήση καί νά τηλεφωνήση. 
Σκέπτονται ήδη περί ίδρύσεως ύποβρυ- 
χίου τηλεφώνου διά τοϋ πορθμού, τοϋ 
χωρίζοντας τήν Γαλλίαν άπό τίις Αγγλίας.

7’ό εντε.Ιέστερον καί π.ίουσιώτερον τών 
μέχρι τοϋδε άστεροσκοπείων είναι τό οω- 
ρηθέν έσχάτως τή Σκωτία παρά τοϋ πλου. 
σιωτάτου Σκώτου κόμητος Κρώφορδ. Τό 
άστεροσκοπεϊον περιέχει 16 μεγάλα καί 
25 ιιικοότεοα τηλεσκόπια, έν οίς έν, ού ό t V V
Φακός έχει περίμετρον 15 δακτύλων. 
’Αστρονομικά ώρολόγια καί χρονόμετρα 
ΰπάρχουσιν έν τώ άστεροσκοπείω τούτω 
19, ώς καί πλεϊστα όσα φωτογραφικά, 
ήλεκτρικά καί μαγνητικά έργαλεϊα, καί 
τέλος καί βιβλιοθήκη αστρονομική έκ 15 
χιλιάδων τόμων.

0'

Ό οικονόμος άνθρωπος είναι δημόσιος 
εύεργέτης.

Άδάμ ΣμίΟ.
Ό σοφός έπωφελεϊται τών διδόμενων 

αύτώ συμβουλών, καίτοι μή άκολουθών 
αύτάς.

Β.

Ενάρετος· άνθρωπος είναι εκείνος, 
οστις τολμά ν ’ αντιμετώπιση τόν διάβο
λον καί έχει τό θάρρος νά τώ είπιν Συ 
είσαι ό διάβολος!

Β.
Εύκολώτερον είναι διά τόν ρήτορα νά 

πείση ολόκληρον συνέλευσιν ή έν μόνον 
άτομον.

Σ.
Ή ιστορία παριστά διηνεκώς τάς αύτάς 

κωμωδίας καί τά αύτά δράματα, μέ μόνην 
τήν διαφοράν ότι αί στο/<αί καί αί σκηνο- 
γραφίαι άλλάσσουσιν.

Ν.
Ό μή έχων τάς άδνναμιας τής φιλίας, 

δέν έχει ούτε τάς δυνάμεις αύτής.
Ίουδέρ.

Αίνιγμα 62 I
Σύνδεσμος τό πρώτόν μου, 
Άρθρον τό δεύτερον μου, 
Γράμμα δέ τό τρίτον μου, 
Πλήν τό ό1(>κ.1ηρύν μου 
Είς μέρος τής Γραμματικής 
Εύκόλως θενά εύρης, 
’Αρκεί μόνον τά όήματα 
Μι τρίως πώς νά ’ξεύρης.

Αίνιγμα 622
Δυσειδής είμί τήν όϋιν.
Οίκτον μάλλον προξενώ· 
Τόν δέ άχαρίν μου βίον 
Μόνος πάντοτε θρηνώ· 
Άλλ’έάν τήν κεφαλήν μου 
Μεταβάλλων μέ ίδης, 
Δώρον είμαι τής ανδρείας 
Καί βραβεϊον τής τιμής. 

Ν.
Πρόβλημα 623

Άναπληρωθήτωσαν οί 
άστερίσκοι διά τών κα
ταλλήλων γραμμάτων 

' τοϋ άλφαβήτου, ούτως 
**·*’*■’’ ώστε ν ’ άναγινώσκων- 

ται έν σχήματι σταυρού 
6 λέξεις, σημαίνουσαυ
1) Νομόν τής Ελλάδος,
2) 'Ρόδιον φιλόσοφον,

3) επίρρημα, 4) θεάν μυθολογουμένην, 
5) νήσον τού Αιγαίου Πελάγους καί 6) 
γνωστόν χρήσιμον ζώον.

Πρόβλημα 624
Διά τών αρχικών γραμμάτων τών ονο

μάτων άρχαίου θεού— τοϋ διδασκάλου 
τοϋ Όρφέως—μιας τών Μουσών — βα
σίλισσας τών Αμαζόνων — τής μητρός 
τών Μουσών — τής τροφού τού Όδυσ- 
σέως—ενός τών Κενταύρων—ιερού ναού, 
ένθα ϊστατο τό άγαλμα μεγάλης θεάς— 
καί φοβερού μυθολογικού τέρατος, σχη- 
ματισθήτω τό όνομα άρχαίου τής Σπάρ
της βασιλέως. οστις παραφρονήσας ηύ- 
τοκτόνησεν έν τή φυλακή.

ΛΥΣΕΙΣ
τών έν τώ προηγ. τεύχει 

Αινιγμάτων καί Προβλημάτων.
Αινίγματος 616

Έλαφος—έδαφος—έλος.

Αινίγματος 617
Πρωσσία— 'Ρωσσία.
Προβλήματος 618

ΙΙΡΩΟΝ
ΡΩΓΜΗ
ΩΓΜΟΣ
ΟΜΟΙΩ 
ΝΗΣΩΝ

Προβλήματος 619
Σοφοκλής—"Ομηρος — Τβρίας— Τέρ- 

πανδρος—Σιμωνίδης— Όρφεύς—Σαπφώ 
=ΣΟΓΤΣΟΣ.

Προβλήματος· 620
ΡΙΟΝ
ΙΟΝ Η
ΟΝΟΣ
ΝΗΣΩ

Διευθυντής και έκδοτης· I. Περβλνογλοε



Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον δίς τοϋ μηνός μετά εικόνων έν ’Αθήναις,

ΊΓιμ-ή έτησί» καί προπληρωτέα Έν Έλλάδι
Έν τώ έξωτερικώ

. . δρ. 40
• · Φθ· 40 (χρ.)

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ!
Έν τώ γραφείω τοϋ « Εσπέρου » όδός Όιιήρου do. _. 
Έν τοϊς Καταστήμασιν Άνέστη Κωνσταντινίδου όδ. Έρμοϋ 
Έν τω διδλιοπωλείω Καρόλου Βίλμπεργ όδός Έρμοϋ.

8.
♦*♦

ι*

Τιμή καταχωρίσεως έν τή σελίδι ταύτη, είς 4 στάλας 
διηρημένη, 50 λεπτά τόν στίχον.

Διεύθυνσις ΕΣΠΕΡΟΥ έν Αθήναις όδός Όμηρον άοιθ. 8.

Έν ταϊς διαφόροις πόλεσιν, έν αις ύπάρχουσιν ειδικοί αντιπρόσωποι τοϋ «Εσπέρου» αί έγγραφοί γίνονται παρ’αύτοϊς, έν αίς 
δέπόλεσι δέν ύπάρχουσι τοιοϋτοι. άποστέλλεται τό άντίτιιιον τής συνδρομής κατ’εϋθεϊαν είς τήν Διεύθυνσιν ή διέι ταχυδρο
μικών έπιταγών, ή διά συναλλαγμάτων όώεως ίι καί διά γαλλικών, αγγλικών, όωσσικών καί αύστριακών χαοτονοιιισυάτων.

ίΤί) 27Βά<ί)2ϊ7ά(!)ϊ)|
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ!

Νεότατοι/ σύστημα ποός αντιγραφήν καί πολλαπλασιασμόν / 
επιστολών καί έγγοάφων, πωλούμενον παρά τής Γενικής / J 
Εταιρίας έν Αονδίνω φεοουσης τόν τίτλον The general *
copying Apparatus Co. Ltd. London 1 <». I8 
Queen Victoria Street. Τό πρακτικότατοι' τούτο / 
μηχάνημα είνε οιαφ. τιμών άναλόγως τού μεγέθους.

2’γΐ?ί/α 6ον 22 ’/„>< 15 ^γ>. 35
---'Λχ^'Λ ’ -27 ν;χ^ '/ί 

’/2Χ^ 7i
26ν 35
2°* 41
κατάστηκα ποοιιηθεύει 

τά διάφορα ειοη τοϋ χάρτου, μελά
νην, κονδύλια κτλ. Διά τοϋ συ
στήματος τούτου δύναται τις έν 
βραχεί διαστήματι ν ά ε χ η / 
χίλια Αντίγραφα μιάς έπι- S ' 
στολής ίι ενός έγγραφου.

ζ

Χ?.Ί
Χ35

Saint-^ign υ

ΥΔΩΡ ΤΗΣ ΚΟΛΟΝΙΑΣEAU DE COLOGNE
Τό άοιστον τούτοV 
άρωματικόν ύδωρ 

πωλείται έν Κολωνία 
έν τώ γνωστώ 

Καταστήματι .lean
Maria Farina

προμηθεντοϋ διαφόρων 
Αύλών. Είναι τό καλλίτεοον b 

καί εύθννότεοον τώνV
Αρωματικών.

Ό-'

L’ Orient
REVUE FRAN^E-HELLENIQUE

Ν. NICOLAIDfiSΓραμμή Πβλοποννήόου
Άνοδος ΓΕ63«μμ3ια|«) κάθοδος

•All Πιιρα,α ΤμΙτη» 7 χ. μ. I ΆπΙ Πάτον: JtOTlfuv 5 -.. μ. I 
Els Πάτρας Π έμττην 6 «. μ. I ΕΙς Π«{αιά Τιτά?τη» 7 α. μ·

Γραμμή Ίονίου Πελάγους
Άνοδος (Έβίομαίιαία) Κάθοδος

•All Πάτρα; ΠέμαΤην 7 μ. μ. I ΆχΙ Kljxuf»» S468aw β μ. μ 
ΕΙ; Κέ;χν;α· Πα,ααχιν*.» 6 μ. μ. I Ε·; Πάτον; Kuj.axV 5 μ. μ.

Directeur - fondateur 
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)e Roi et la Reine 

de Gre.ce

1863-1888
PARIS 1889

Είς τήν Φιλελληνικήν 
‘Εταιρίαν τοϋ Άμστελοδάμου 

ητις έπιδιώκει τήν παρα
δοχήν εις τΐιν Εύρώπην της 
ορθής Ελληνικής προφοράς, 

έγγράφονται συνδρομηταϊ 
πρός 7 δρ. κατ' έτος είς τό

Βαβλιοπωλείον

Γραμμή 'Ιτέας
"Ανοδος ΓΒ5ϊομ«ί.αΐ«) Κάθοδος 

'Art Πάτρχ; ΔιυτΙραχ 12 μίσοχόχ. I ’Λν& *1τ1«ν Τρίτην β π. μ
ΕΙς 'Ιτέα* Τ;Ιτ>|»4 ι/, τ. μ. I Ε'; Πά:;α,- Τ}Ιτη» 10 I/, Da PIETRO PERVANOGLU

Γραμμή Βόλον
Άνοδος |’Ββ»»μ«»ιαΙα) Κάθοδος

’Art Πχ,ραια ΙΙαρασχιυήν 7 μ. μ. I *ΑηΙ Βέλον Κνριαχην μιαημβρ. 
ΕΙ{ Βέλον Ε4δ6α;ον 7 μ. μ. I El; Ποξα,α 4 ι*τέ?α» 3 μ μ.

ATTINENZE
DBLL ISOLA

Γραμμή Θήρας
"Άνοδος (Έβί.μβΙιαίβ) ΚΑθοέος

"Απ* Πιιρβιβ Π/μνττ,* 8 jt. μ. I "Axh θή^«» Σάββατο* β κ. μ.
Είς βήςα» Π«^«η·νν 4 ί*· μ· ' Εί« Πιιςβια Kufior*;» δ </| π. μ.

Ε I LEMNOS

Γραμμή ’Ακαρνανίας
Άνοδος ( Ε54«μχ5ιαΐ«) Κάθοδος

’ΑχΙ ΠάΧί« Τ·τ4?η·,ν 7 Τ.. μ· I 'All Κίρχορα» ΒΑββατ» 9 μ. μ. 
Είς Kljxujax tl«f«exxuV * */«*’!*· * ΕΓ5 Π»π«5 liux/f·» 6 «. μ.

Collesantichlsslma colonic sulle 
coste del mare adrlatlco.

Trieste IMS

Γραμμή Κρήτης
"Ανοδοί |'Ε63ομ«5.«<ία) Κάθοδος

Ά«1 Πιιρηιϊ ΠΙμκτη· 7 a. μ. | ’Απ» 'Bfixlu»· ΕάβΕαχο» 3 π. μ. 
Είς Ή^άϊλ»ιον,Πα^ασαΐΜ*,> 4 μ. μ. I Είς ΙΙιι^αιά Ku$iaw*pr 4 μ. μ.

Γραμμή Τεργέστης
Άνοδος <κ«* *·χ«*·χ».)μι?(«,) κάθοδος

’iwb Πιΐ(«ικ Πβρασκίβν 8 jt. jt. I Απ% Τ·ργίσττ4ν Πέμπτην
Είς Τϊργέσττ,ν 8 μ. μ. I Είς Π<ι^α·.< Πί^ττ-τ,ν 4 it. fu

Γραμμή Κων[πόλεως Βατούμ
Άνοδος (κ«* $·χ«ΐΜημ<οΐ«.) κάθοδος

’Ani Πιιραια Διντέρα* 4 μ. μ. I Ά»ά Ββτβύμ TcT&frv β μ. μ. 
Είς Β«τ·ύμ άιατί?··» 4 n. μ. | Είς Πιι^αιά. Τιτέ^τιρ β «. μ.

ESSAI
SUK LB

REGIME PARLAMENTAIRE

Σ. S. COMBOTHECRA
Licencie en droit

Paris 1889

ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ

τών κατά τό έτος 18ί| 1

ΕΝ ΤΩ. ΓΡΑΦΕΙΩ,

καί τό Γραφεϊον της 
Έφημερίδος

Άκροπόλεως.
έν τή νήσω Κύπρω 
τραγικών σκηνών

Γ. I. Κηπιάδου 
Sirn-Of»»

EKaosis β’

Έν ’Λλεξανδρείμ 1888

ΕΣΤΙΑΣ

Εϋρηνται οί προηγούμενοι 
έπτά τόμοι τοϋ 

Εσπέρου 
είτε όεόεμέγοι, είτε άδετοι.

ΤΟΥ

Ή τιμή είναι φρ. χρ. β 25 ®/ο

Έν ’Αθήναις έκ τοϋ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1889.—1717.


