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ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΤΟ ΘΩΡΗΚΤΟΝ «ΥΔΡΑ»
(μετά εϊζό-.ο;

^^αραθέτομεν σήμερον τήν εικόνα τοϋένό: τών 

τριών θωρηκτών, τών κατασζευαζομένων έν Γαλ

λία τή παραγγελία τής ήμετέρας Κυβερνήσεως.

Τό θωρηκτόν τοΰτο, όνομασθέν "Υδρα είς τι

μήν της ηρωικής νήσου, έχει μήκος μέν 102 μέ- 

τρων, πλάτος 16 μ. βάθος 9 μ. και ό έκτοπισμός 

τοϋ ΰδατος είναι τόνων 4,880. Οί κατασκευα— 

σταί τοϋ Οωρηκτοϋ τούτου κατώρθωσαν νά συγ- 

κεντρώσωσιν έπί σκάφους μ.ετρίου έκτοπιομοϋ ύ

πατος άπαντα τά πλεονεκτήματα, τά όποια έ'- 

χουσι θωρηκτά μεγάλε ιτέρου έκτοπισμοϋ, δηλαδή 

ταχύτητα, ισχυρόν πυροβολικόν καί ύπεράσπισιν 

άσφαλή κατά τών τορπιλλών καί τών πυροβό

λων τών νεωτέρων συστημάτων. Ή ταχύτης τοϋ 

πλοίου είναι 17 μιλιών, οπερ έπιτυγχανεται όιά 

δύο οριζοντίων μηχανών τριπλής έντασεως όλι- 

κης δυνάμεως 6,700 'ίππων, κινουσών δύο όρει- 

χαλκίνους έλικας. Τό πυροβολικόν είναι τοποθε- 

τημένον είς δύο του πλοίου σημεία- είς την πρώ

ραν, ένθα εύρίσκεται θωρηκτός πύργος ώπλισμέ- 

νος διά πυροβόλων τών 27 ύφεκατοστομ. καί είς 

την πρύμνην, ένθα έτοποθετήθη τό πυροβολεΐον, 

άνωθεν τοϋ όποιου ύπάρχουσι δύο πυροβόλα με

γάλα καί έν μικρότερον. Εντός δέ τοϋ πυροβο

λείου ύπάρχουσιν έ’τερα τέσσαρα πυροβόλα με

γάλης δλζης. Έκτος τοϋ βαρέως τούτου όπλι- 

σμοϋ τό πλοϊον φέρει καί έλαφρότερον οπλισμόν, 

συνιστάμενον έξ έπτά ταχυβόλων καί 16 μυδρο- 

βόλων.

Οί ιστοί τοϋ πλοίου είναι ιστοί λεγόμενοι στρα

τιωτικοί, φέροντες δηλ. μυδροβόλους έπί τών θω

ρακίων. Ό ηλεκτρισμός είναι έφηρμοσμένος καί 

έξωτεριζώς καί έσωτερικώς, έξωτερικώς μέν οσά

κις χρειάζεται εις άναζήτησιν ή κατόπτευσιν έχ- 

Οροϋ, έσωτερικώς δέ διά τάς άποθήκας, διά τό 

μηχανοστάσιον, διά τό λεβητοστάσιον, διά τούς 

θαλάμους κτλ. Φέρει ή «Ύδρα» καί τρεις σω

λήνας πρός έκσφενδόνισιν τορπιλλών, τόν μέν είς 

την πρώραν, τούς δέ δύο είς έκατέραν τών πλευ-

Ή ύπεράσπιοις τοϋ νέου Οωρηκτοϋ ημών έξα- 

σφαλίζεται, κατά τόν ανταποκριτήν της «Έφη- 

μερίδος».

α'.) δι’ ένός Οωρηκτοϋ περιβλήματος έκ χά- 

λυβος πάχους 300 χιλιοστών.

β'.) διά δευτέρου χαλυβλίνου περιβλήματος 

πάχους 75 χιλιοστών, εύρισκομένου άνωθεν τοϋ 

πρώτου καί χρησιμεύοντος πρός ύπεράσπισιν τοϋ 

πλοίου άπό τών διά μελινίτιδος πεπληρωμένων 

βλημάτων.

γ'.) διά γαιανθρακαποθηκών, αϊτινες διπλα- 

σιάζουσι την άντίστασιν τοϋ έλαφροϋ τούτου 

Οωρηκτοϋ περιβλήματος.

δ'.) δι’ ένός χαλύβδινου καταστρώματος έκ 

τεσσάρων έλασματίνων στρωμάτων ειδικού με

τάλλου.

ε'.) διά. διαφόρων διαφραγμάτων, διαιρούντων 

τό πλοϊον είς 250 μικρούς καί μεγάλους χώρους, 

περιωριζόντων τήν εισροήν τοϋ ΰδατος έν ή περι- 

πτώσει βλήμα εχθρικόν ήθελε διαπεράσει τόν θώ

ρακα, έκτός τών άντλιών, αϊτινες δύνανται ν’ 

άφαιρώσιν έν περιπτώσει εισβολής ΰδατος 5 χι

λιάδες κυβικών μέτρων καθ’ ώραν.

τ'.) διά δικτύου μεταλλικού, έκτεινομένου καθ’ 

όλον τό μ.ήκοςτοϋ πλοίου καί χρησιμεύοντος προς 

ύπεράσπισιν αύτοϋ κατά τών τορπιλλών.

ζ'.) διά τοϋ έπί τής πρύμ.νης πύργου, φέροντος 

θώρακα χαλύβδινον 300 χιλιοστών πάχους.

Τό πυροβολεΐον καί ό πύργος φέρουσι τάς ά- 

παιτουμένας έκ σκληρού χάλυβος ασπίδας, ώς 

καί διαγώνιον διάφραγμα, δυνάμενα νά μαται- 

ώσωσι τήν ένέργειαν τών βλημάτων τών μυδρο- 

βόλων.

ΚΑΛΛΙΣΤΗ

(Λεσ6ικόν διήγημα.)
(Συνέχεια, καί τέλος).

ΣΤ'.

Ό Μακάριος καί ή Καλλίστη σπανιώτατα 

έξήρχοντο κατά τάς πρώτας ημέρας τής μ.ικράς 

των οικίας καί τούτο μόνον κατά τάς έσπερινάς 

ώρας, ότε δέν ύπήρχε φόβος ν' άναγνωρισθώσιν. 

Ενίοτε έπλεον καί τήν νύκτα είς τήν θάλασσαν, 

κρατούμενοι έκ τών χειρών καί όμιλοϋντες περί 

τοϋ αμοιβαίου αύτών έρωτος. Κατά τάς πρώ

τας ταύτας εύτυχεϊς ημέρας ούτε περί τοϋ πα

ρελθόντος έσκέπτοντο ούτε περί τοϋ μέλλοντος- 

αί ώραι ήσαν άφιερωμέναι μόνον είς τον έρωτά 

των. Κατά τήν τρίτην ημέραν μετέβη είς Άρί- 

σβην ό Νικόμαχος, οστις μετά πολλής στοργής 

καί συγκινήσεως ήσπάσθη τήν θυγατέρα του, 

κλαίων έκ τής χαράς ότι έ'βλεπεν αύτήν σώαν. 

Οί δύο έρασταϊ έγέλασαν μαθόντες τάς ύποθέ- 

σεις καί τάς φήμας, αϊτινες διέτρεχον περί αύ

τών παρά τοΐς Μεθυμναίοις.

Τέλος όμως ή ανέφελος τοϋ εύτυχοϋς ζεύγους 

χαρά έσκιάσθη, διότι ότε εσπέραν τινά έξήλθον 

τής οικίας είδον παϊδα, οστις ένεδρεύσας έκεϊ 

καί κατασκοπεύσας αύτούς εφυγε τρέχων άμα 

τούς ειδεν. Άφ’ ού δέ έπέβησαν τής λέμβου 

των, είπε» ό Μακάριος-

— Ή κατασκόπευσις αϋτη τοϋ παιδός μοί 

φαίνεται ύποπτος καί μ’ έμβάλλει είς φόβους 

καί προαισθήματα δεινά. ΙΙρός τούτοις καί 

κατά τήν τελευταίαν νύκτα είδον ονειρον φρι- 

κτόν, τό όποιον μέ κατετρόμαξεν. Είδον οτι άμ.- 

φότεροι εϊχομεν κοιμηθή παρά τό χείλος άπο- 

ζρήμνου βράχου καί οτι εχθρός τις μάς ώθησεν 

είς τόν κρημνόν. Δέν θά ήτο φρόνιμον νά πλεύ- 

σωμεν αϋριον τό εσπέρας είς Άντισσαν ;

—Διατί άνησυχεϊς, φίλτατέ μου ; άπεκρίθη 

ή Καλλίστη. Μήπως φοβείσαι τόν άντεραστήν 

σου Σώφρονα, δν σύ δι’ ένός δακτύλου σου κα

ταβάλλεις; ’Ή φοβείσαι μή μάς καταγγείλη ό 

πατήρ μου; Είναι τούτο δυνατόν; Ημείς ζώ- 

μεν ένταϋθα ήσυχοι καί εύδαίνομες. Τι άλλο 

θέλομεν ;

— Καλλίστη μου, εϊπεν δ νέος σφιγγών αύ

τήν είς τάς άγκάλας του- άγνοώ διατί, άλλ’εί- 

μαι πολύ τεθλιμμένος καί φοβούμαι δυστυχίαν.

αύτόν καί καταφι-

·’ ού πολύ άμφότεροι έπέστρε— 

οικίαν άμέριμνοι καί κάμνοντες

•—’Εγώ, έγώ, Μακάριε, άποδιώξω τό κα

κόν προαίσθμαα άπό σοϋ.

Καί ηρξατο θωπεύουσα 

λοϋσα, ώστε με 

ψαν είς τήν 

τά φαεινότερα σχέδια περί τοϋ μέλλοντος.

Τήν επιούσαν μετά μεσημβρίαν έκάθηντο έν 

τω πρώτω δωματίω, έκτελοϋντες οικιακά έργα, 

ότε αίφνης ήκουσαν μακρόθεν συγκεχυμένας 

φωνάς- ένέτειναν τά ώτα καί μετ’ού πολύ ήκου

σαν καί όπλων κλαγγήν καί ο’ιμ,ωγάς γυναικών 

καί παίδων καί στεναγμούς τραυματιών.

— "Ας σωθώμεν ! άνέκραξεν ό Μακάριος. Εί

ναι οί Μεθυμναΐοι !

Καί άρπάσας τήν Καλλίστην έξήλθε μετ’αύ- 

τής τής οικίας· άλλά. παρά τήν είσοδον ϊσταντο 

δύο ώπλισμένοι άνδρες μέ γυμνάς μαχαίρας έν 

χερσί, καί παρ’ αύτοΐς ϊστατο δ παϊς, οστις τήν 

προτεραίαν είχεν σταλή ώς κατάσκοπος πρός 

τό μέρος έκεΐνο.

— Έπροδόθημεν, Καλλίστη ! Άς μεταβώ- 

μεν εις τό όπισθεν δωμάτων καί άς φύγωμεν 

διά τοϋ παραθύρου !

Κατ’ εκείνην όμως τήν στιγμήν άνεπετάσθη 

ή θύρα καί είσώρμησεν ό Σώφρων φορών περικε

φαλαίαν καί άσπίδα κατά τοϋ άοπλου Μακα

ρίου.

— Ήλθεν ή ώρα σου, δούλε ! άνέκραξεν ό 

Σώφροιν καί ύψώσας τό ςίφος ήτοιμάζετο νά 

καταφέρη καιρίαν πληγήν κατά τής κεφαλής 

τοϋ Μακαρίου.

Ταχεία ώς άστραπή ή Καλλίστη ήρπασε 

μάχαιραν, δι' ής πρό μικρού ό Μακάριος έπε- 

σκεύαζε κώπην, ώρμησε κατά τοϋ Σώφρονος 

καί ένέπηξε τήν όξεϊαν αιχμήν είς τό πλευράν 

του. Ό Σώφρων έπεσε καιρίως πληγείς καί τό 

ξίφος έξέφυγε τών χειρών του.

Τότε δέ συνέβη παράδοξόν τι- ήκούσθη διαρ

κής ύποχθόνιος κρότος, ώς βροντή, καί όλα τά. 

σκεύη τής οικίας κατέπεσαν, τό έδαφος έσείσθη 

καί οί τοίχοι τοϋ οίκίσκου ήρξαντο σφοδρώς 

κλονούμενοι.

— Μά τόν Δία, ας σωθώμεν ! άνεφώνησεν δ 

Μακάριος σύρων τήν Καλλίστην πρός τήν θύραν, 

παρά τήν όποιαν έκειντο οί δύο οπλοφόροι οδυ- 

ρόμενοι.

Μόλις δέ είχεν έξέλθει τής οικίας καί ήκούσθη 

ισχυρός κρότος- όπισθεν αύτών είχε καταπέσει 

ολη ή οικία καί πανταχόθεν ύψοϋντο μ,έχρις 

ούρανοϋ νέφη πυκνά, κονιορτοϋ, σκοτίζοντα τήν 

ατμόσφαιραν. Ταύτοχρόνως όμως ήκούοντο έκ 

τοϋ άνω μέρους τοϋ χωρίου 

καί φωναί 

κλαγγαί όπλων, 

αίχμαλωτιζομένων

έμειναν θεαταί τής

μάχης ταραχή 

γυναικών.

Άλλά μόνον έπί στιγμήν 

φρικώδους ταύτης σκηνής, διότι θέαμα έτι φρι-

κωδέστεοον έπαρουσιάσθη ενώπιον των. Άπό 

τής θαλάσσης ύψοϋτο πελώριον κύμα, τό όποιον 

άνήρχετο όρμητικώς κατ’ αύτών.

— Όπίσω, Καλλίστη, άλλως έχάθημεν ! 

έκραύγασεν ό Μακάριος προσπαθών νά. σύρη 

πρός τά όπίσω τήν Καλλίστην, άλλ’ αϋτη 

ϊστατο ώχρα καί ώς άπολελιθωμένη.

— Σώσου, φίλτατε, καί άφες με νά άπο- 

θάνω! Ή Αμφιτρίτη ζητεί τό θύμα της. Χαΐρε! 

Χαϊρε !

Ό Μακάριος ήθέλησε νά τήν έγείρη, άλλ’ήδη 

τό δόλιον κύμα έβρεχε τούς πόδας του- αίφνης 

ή παραλία έσείσθη καί άμφότεροι σφιγκτώς 

ένηγκαλισμένοι παρεσύρθησαν ύπό τοϋ κύματος 

πρός τήν θάλασσαν, ένθα μετ’ ού πολύ έγένοντο 

άφαντοι έν μέσω τοϋ άφροϋ. Έπί τής θαλάσσης 

δέ έπλεον αί δοκοί τών καταπεσουσών οικιών 

καί τά. πτώματα τών δυστήνων κατοίκων τής 

ταλαιπώρου κωμοπόλεως.

Οΰτω κατεστράφη ή Άρίσβη, ής τό άνω 

μέρος ύπέπεσεν είς τήν λύσσαν τών ώμων Με- 

θυμναίων, καί τό κάτω μέρος είς τήν μανίαν 

τοϋ σεισμού και τής θυέλλης.

Ακριβώς τήν ήμέραν τής φοβέρας ταύτης 

καταστροφής βροχή εύεργετική άνεζωογόνησε 

τούς άποξηραμένους άγρούς τών Μεθυμναίων, 

οϊτινες πλήρεις χαράς μετέβησαν είς τόν ναόν 

τοϋ Ποσειδώνος, οστις παντοδύναμος έτιμώρησε 

τήν Άρίσβην, διότι είχε χρησιμεύσει ώς άσυλον 

είς τό έκλεκτόν αύτοϋ θύμα.

Όλίγας ημέρας μετά ταϋτα τά πτώματα 

τών δύο έραστών έξεβοάσθησαν ύπό τής θαλάσ

σης είς τήν παραλίαν τής Μεθύμνης, καί δ 

δυστυχής πατήρ έ’κλαυσε παρά το πτώμα τής 

Ουγατρός του, ήτις δέν ήδυνήθη ν’ άποφύγη 

τήν θυσίαν, ήν οί θεοί είχον άπαιτήσει παρ’αύτής.

ΤΤΕΈΊ ΓΟΈ’ΓΟΤΤΩ,ΤΤ
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ΥΠΟ
ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΡΒΑΝΟΓΑΟΓ

(μετά εικόνων)
&

ράύαντες άλλοτε περί τής έν Ίστρία άρχαίας 

πόλεως Καποδιστρίας καί τών διαφόρων αύ

τής ονομάτων έπραγματεύθημεν καί περί Γορ
γόνων ώς συμβόλου καί άρχαίου στέμματος 

τής πόλεως ταύτης. Έπαναλαμβάνομεν έν όλί- 

γοις όσα τότε διά μακρών άνεφέρομεν.

Είς τήν άκραν τής εύφορου Άργολικής πε- 

διάδος, ένθα έν χρόνοις παναρχαίοις άπώκησαν 

λαοί έλθόντες διά θαλάσσης, οϊτινες έκτισαν τάς 

πόλεις Άργους, Ναυπλίας καί άλλας, γνωστάς 

διά τόν πλούτον καί τήν ίσχύν αύτών, ύψοϋνται 

έπί βραχώδους λόφου αί Μυκήναι, πόλις άλλοτε 

ακμαία. Τοϋ άρχαιοτάτου τούτου τών Πελοπι

δών καί Περσιδών ιδρύματος διεσώθησαν μέχρις 

ημών ικανά έρείπια, καί αί έν τή άκροπόλει 

αύτής έπ’ εσχάτων γενόμεναι άνασκαφαϊ έφα- 

νέρωσαν πλεϊστα οσα άντικείμενα καί πολύτιμα 

σκεύη τέχνης άρχαιοτάτης, έξ ών τρανώς κατα

φαίνεται ή έξ ’Ασίας καταγωγή τών πρώτων 

αύτής κατοίκων. Μεγάλοι δγκόλιθοι περικυ- 

κλοϋσι τήν άκρόπολιν ταύτην, καί στενή όδός 

άγει πρός τήν κυρίαν αύτής είσοδον. Ή είσοδος 

αΰτη έκοσμεΐτο διά δύο λεόντων λίθινων, οϊτι

νες έστραμμένοι πρός τον έ'ξωθεν έρχόμενον πα- 

ρίστων τούς άγρύπνους φύλακας τών ανακτόρων 

τών ηγεμόνων τής πολεμικής έκείνης φυλής.Έν 

μέσω τών λεόντων φαίνεται στήλη, περί ής 

πολλά έγράφησαν ύπό τών άρχαιολογούντων. 

Ό καθηγητής Botticher διϊσχυρίζεται ότι ή 

στήλη αΰτη ήτο ή βάσις κολοσσαίας Ι’οργόνος 

άσιατικής καταγωγής, ήτις έστραμμένη, ώς οί 

λέοντες, πρός τά έξω, ήτο τό στέμμα τών Πελο

πιδών και έχρησίμευεν ώς περίαπτον ή φυλα- 

κτήριον πρός άποτροπήν πάσης συμφοράς άπό 

τής βασιλικής κατοικίας. Ή έξήγησις αΰτη 

φαίνεται ή πασών πιθανωτέρα. Ό Σχολιαστής 

τοϋ Πινδάρου λέγει οτι τό Γοργόνιον, άσιατικής 

καταγωγής, ήτο έξ άμνημονεύτων χρόνων τό 

στέμμα τής ίσχυράς δυναστείας τών Πελοπι

δών, έν ω διάφοροι τών λογίων εξήγησαν τήν 

πάλην τοϋ Περσέως καί τιύν Γοργόνων ώς άλ- 

ληγορικήν παράδοσιν τών πολέμων τών Περσι- 

δών κατά τών Πελοπιδών.

Εϊπομεν ταϋτα σήμερον ώς εισαγωγήν εις 

τήν μελέτην Γοργόνων τινών πήλινων, εύρε— 

θεισών έν τοΐς έρειπίοις τής άρχαίας πόλεωςΤα- 

ραντος καί άγορασθεισών παρά τού έν Τεργέστη 

άρχ αιολογικοϋ Μουσείου.

Έν τώ άρχαίω μύθω τής Δανάης καί τοϋ 

Διός, μεταφερθέντι έν παναρχαία έποχή ά.πο 

τών ακτών τής μικράς Ασίας είς τήν Ελλάδα, 

διορώμεν τήν λατρείαν τοϋ άσιατικοϋ θεού τοϋ 

ήλιου, ήτις μετεδόθη έξ Ασίας είς τήν Ελ

λάδα. Ήδη οί άρχαίοι έζήτησαν νά έξηγήσω- 

σωσι τήν σημασίαν τής άρχαίας ταύτης παρα- 

δόσεως, καί οί μέν έθεώρησαν τόν ΓΙερσέα, τόν 

υιόν τής Δανάης καίτοϋΔιος ώς προσωποποίησιν 

τοϋ ήλιου τοϋ έκδιώκοντος τήν σελήνην, άντι- 

προσωπευομένην ύπό τής Γοργόνος- άλλοι δέ 

παρεδέχθησαν τάς Γοργόνας ώς θαλάσσια τέ

ρατα, ή ώς προσποιήσεις τών μεγάλων ηφαι

στείων έκρήξεων, τών τοσούτων συνήθων έν ταΐς 

νήσοις τής μικράς ’Ασίας, έν Έλλάδι καί τή 

μεσημβρινή ’Ιταλία. Νεώτεραι μελέται απέδει

ξαν έσφαλμένας τάς ύποθέσεις ταύτας καί πα- 

ριστώσι τήν Γοργώ πιστήν εικόνα τοϋ πυκνού 

καί μέλανος νέφους, τοϋ έμποιοϋντος τοιαύτην 

φρίκην είς τούς πρώτους οίκιστάς τών μερών έκεί- 

νων, καί έκσφενδονίζοντος τάς άστραπάς και 

τούς κεραυνούς. Τήν έξήγησιν ταύτην παρεδέ

χθησαν πολλοί τών νεωτέρων λογιών, έν οίς καί 

δ διαπρεπής Μόμσεν, οστις έν τώ σπουδαίω 

αύτοϋ συγγράμματι Griechische Jahreszei- 

ten σελ, 388 περιγράφει διά. ποιητικών λέξεων 

τήν δρμήν τών έν Έλλάδι θυελλών καί έξηγεϊ 

τόν μύθον τών Γοργόνων.

Ή βροντή ώς φωνή ύπερφυσικών όντων ε”δωκε 

τό όνομα είς διαφόρους πόλεις. Οΰτως έκ τής 

βϊζης μυκ έξ ού μυκωμαι παρήχθησαν τά ονό

ματα τών πόλεων Μυκηνών, Μυκάλης, Μυκα- 

λησσοϋ έν Βοιωτία, περί ών έλέγετο ότι ώνομά- 

σθησαν οΰτως έκ τοϋ μυκηθμού τών Γοργόνων. 

Καί αύτό τό όνομα Γοργώ παράγεται έκ τής 

ίνδοευρωπαϊκής λέξεως Γαργάρ, ήτις σημαίνει 

μυκασΟαι. 'Επομένως αί Γοργόνες είναι τά μέ- 

λανα καί πυκνά νέφη, έξ ών έκρήγνυται ή 

θύελλα. Αί Γοργόνες ήσαν τρεις, ών ή μέν άντι- 

προσωπεύει τήν άστραπήν, ή δεύτερα τήν βρον

τήν καί ή τρίτη τόν κεραυνόν. (Ησιόδου Θεο

γονία.)

Δύσκολον είναι νά δρίση τις τήν έ'ποχήν, καθ’ 

ήν δ μ.ϋθος τών Γοργόνων μετεφέρθη άπό τής 

Ασίας είς τήν Ελλάδα, μανθάνομεν μόνον έκ 

τού ’Ομήρου, τής άρχαιοτάτης πηγής, οτι κατά 

τούς χρόνους του ήδη δ μύθος ήτο γνωστός έν 

Έλλάδι, οθεν διεδόθη είς τήν μεσημβρινήν 

’Ιταλίαν καί τήν Σικελίαν.

Όρίσαντες οΰτω τήν καταγωγήν καί τήν μυ

θολογικήν έννοιαν τών Γοργόνων μεταβαίνομεν 

ήδη είς τήν έξέτασιν τών διαφόρων αύτών. πα

ραστάσεων.

Αί πρώται καί άρχαιότεραι παραστάσεις τής 

Γοργόνος εΰρηνται έν Άργολίδι. Διηγείται δ 

Παυσανίας οτι παρά τήν πόλιν Άργος ύπήρχε 

μέγα Γοργόνιον άνεγερθέν ύπό τών Κυκλώπων 

έκείνων, οϊτινες κατ’ εγχώριον παράδοσιν ήλθον 

έκ Λυκίας ώς οπαδοί τοϋ Περσέως καί έκτισαν 

τά τείχη τών Μυκηνών, τής Τύρινθος καί άλ

λων πόλεων. Ό Παυσανίας περιηγήθη τό μέρος 

τούτο κατά τον δεύτερον μετά Χριστόν αιώνα, 

ώστε πιθανόν ότι τό οικοδόμημα, οπερ είδε 

παρά τό Άργος, ήτο τό Γοργόνιον, τό δποϊον 

έν άρχαιοτέρα έποχή έπέκειτο τοϋ κίονος, τοϋ 

μεταξύ τών δύο λεόντων τών Μυκηνών ίσταμέ- 

νου, καί άπετέλει τό σύμβολον καί τό στέμμα 

τών ισχυρών ηγεμόνων, οϊτινες είχον έκεϊ τήν 

έδραν των.

Έν ταΐς ποιήμασι τοϋ 'Ησιόδου τού έβδομου 

πρό Χριστού αίώνος εύρίσκομεν συχνά άναφερό- 

μενον τόν μ.ϋθον τών Γοργόνων. Ό Ησίοδος, 

γεννηθείς έν Άσκρη τής Βοιωτίας, πολίχνη 

ίδρυθείση ύπό τών άποίκων τής έν Άσία Κύ

μης, περιέχει έν τοΐς ποιήμασιν αύτοϋ τάς άρ- 

χαιοτέρας ειδήσεις περί τών χωρών τής μεσημ

βρινής ’Ιταλίας, ένθα οί πρόγονοι αύτοϋ ε"ζων έν

Κύμη τής Καμπανίας, τώ πρώτο» έλύ.ηνικώ 

σταθμώ τών μερών έκείνων.

Μετά τήν μετάβασιν τοϋ μύθου τών Γοργό

νων είς τήν Ιταλίαν καί Σικελίαν εύρίσκομεν 

άπεικονισμένον τον μύθον τοϋ Περσέως, τοϋ άπο- 

κόπτοντος τήν κεφαλήν τής Μεδούσης έπί τής 

Οαυμασίας μετόπης, ήτις εύρεθεΐσα τώ 1834 ύπό 

τά έρείπια τοϋ άρχαίου ναού τής Σελινοϋντος δια

τηρείται σήμερον έν τώ μ,ουσείω τοϋ ΙΙανόρμου. 

Κατά τήν γνώμην τών αρχαίων συγγραφέων, 

ίδρυθείσης τής Σελινοϋντος τώ 678 πρό Χρ. 

ύπό Μεγαρέων δωρικής φυλής, πιθανόν είναι τό 

μνημεϊον τούτο (ή μετόπη) νά ήναι έργον τοϋ 

εβδόμου πρό Χρ. αίώνος. Ύπό τά αύτά έρείπια 

εύρέθη καί άλλη μετόπη παριστώσα τον ΊΙρα- 

κλέα καί τούς Κύκλωπας, οπερ άποδεικνύει ότι 

οί ίδρυταί τής Σελινοϋντος ήσαν Δωριείς Ήρα- 

κλεΐδαι, οϊτινες άφ’ ένός μέν έξηπλώθησαν πρός 

τήν Σικελίαν άφ’ έτέρου δέ μετέβησαν μέχρι 

τοϋ Άδρία, όπου καί ή πόλις Καποδίστρια ε\χ- 
βεν ώς σύμβολον τήν Γοργώ.

Προϊόντος τοϋ χρόνου τό Γοργόνιον άπώλεσε 

τόν τερατώδη αύτοϋ τύπον καί έ'λαβεν όψιν 

ώραιοτέραν καί μάλλον άνθρωπίνη, διατηρή- 

σασαν όμως τήν άνέκαθεν ίδιάζουσαν αύτώ με

λαγχολίαν. Ό νέος ούτος τύπος προεξάρχει έν 

τοΐς μνημείοις τοϋ ε’. μέχρι τοϋ γ'. προ Χρ. 

αίώνος. Τό ώραιότερον δείγμα τοϋ τύπου τούτου 

είναι ή Μέδουσα 'Ρονδανίνη έκ μαρμάρου, έργον 

κατα πάσαν πιθανότητα τοϋ δ', αίώνος. Ή

Μέδουσα αΰτη άνήκεν είς τήν συλλογήν τοϋ έν 

’Ρώμη μεγάρου ’Ρονδανίνη, ήγοράσθη δέ παρά
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του φιλομούσου βασιλέως Λουδοβίκου της Βαυ

αρίας καί εύρίσκεται σήμερον έν τή Γλυπτοθήκη 

τοϋ Μονάχου. Τό πρόσωπόν της Μεδούσης ταύ

της είναι νεανικόν και έπιβάλλον, έχει δέ έκ- 

φρασιν πόνου καί φρίκης- έκ τής πυκνής κόμης 

εξέρχονται όψεις, οΐτινες κατερχόμενοι εκατέρω

θεν τών κροτάφων ένοϋνται ύπό τόν πώγωνα- 

τέσσαρες μικραι πτέρυγες καλύπτουσι τήν κο

ρυφήν τής κεφαλής. Τό αριστούργημα τοΰτο τών 

καλλίτερων χρόνων τής 'Ελληνικής τέχνης πα

ρέχει ήμϊν πιστήν άπεικόνισιν τοΰ θαυμάσιου 

εκείνου Γοργονίου έξ έλέφαντος, τό όποιον ανα

φέρει ό Κικέρων ώς Gorgonis os pulcheri- 

IUUS, καί έκόσμει τήν πύλην τοΰ έν Συρακού- 

σαις ναοΰ τής Άθηνάς.

ΓΙρό μικροΰ άνευρέθησαν έν τοϊς έρε’.πιοις τής 

άρχαίας πόλεως Τάραντος έν Ίταλίρι (Otranto) 

πήλιναι απεικονίσεις Γοργόνων, ών τινας ήγό- 

ρασεν εσχάτως τό έν Τεργέστη αρχαιολογικόν 

Μουσεϊον τοΰ δήμου. Έκ τών δύο εικόνων 

άςπαραθέτομεν ή μία παριστα τήν Γοργόνα 

κατά τόν αρχαϊκόν τύπον, δηλ. ώς τέρας- ή 

ήυ.ετέρα είκών είναι τό τρίτον κατά τό μέγεθος 

τοΰ πρωτοτύπου. Ενταύθα ή Γοργώ είναι τό 

τερατώδες έκεϊνο πλάσμα, τό όποιον κατά πά

σαν πιθανότητα παρίστα τό θυελλώδες νέφος, 

τό όποιον φωτιζόμενου ύπό τών άκτίνων τοΰ 

ήλιου διέτρεχεν έν σπουδή τόν ουράνιον θό- 

λον. Ή έτέρα είκών είναι παράστασις τής 

Γοργόνος κατά τόν μεταγενέστερον τύπον, ότε 

δηλ. ή παράστασις αΰτη έ'λαβε χαρακτήρα 

ήμερον.

Έν τέλει προσθέτομεν ολίγα τινά περί τής 

πόλεως Τάραντος, έν ή εύρέθησαν αί σπου- 

δαϊαι αύται αρχαιότητες. Ό Τάρας Taren- 

tum=Otranto), άποικία δωρική έν τή μεσημ

βρινή Ίταλίιη, πόλις κείμενη έν τώ όμωνύμφ 

κόλπω, ίδρύθη κατά τήν μαρτυρίαν τών άρ- 

χαίων συγγραφέων έν έτει 707 π Χρ. ύπο τοΰ 

Φαλάνθου, υίοΰ τοΰ Άρότου έκ τής φυλής τών

Ήρακλειδών, φυγόντος μετά τών πιστών οπα

δών του έκ Λακωνίας κατά τόν πρώτον μεσση- 

νιακόν πόλεμον.Ή πόλις ελαβε παρά τοΰ ίδρυ- 

τοΰ οΰ μόνον τό όνομα άλλά καί τήν θρησκείαν 

διό εύρίσκομεν έν αύτή τήν λατρείαν τοΰ δελ

φικού Απόλλωνος, τήν τοΰ ΙΙοσειδώνος, τόν

μύθον τοΰ Υακίνθου καί αυτό τό όνομα τοΰ 

ποταμού Εύρώτα.

Παρά τών αρχαίων συγγραφέων μανθάνομεν 

οτι τό Γοργόνιον ήτο διά τούς λαούς έκείνους 

φυλακτήριον κατά τής βχσχχνίχς. Ό Λουκανός 

έν τώ «Φιλοπάτριδι» αύτοΰ ονομάζει τήν κεφα

λήν τής Μεδούσης έπί τής αιγίδος τής Άθηνάς 

«φρικτήν εικόνα άποτρέπουσαν παν κακόν.» 

Έπί τω σκοποί δέ τούτω τού άποτρέπειν παν 

δεινόν διεκόσμουν διά τοιούτων παραστάσεων 

τά τείχη, τούς πύργους καί τάς πύλας τών 

άρχαίων πόλεων· έχρησίμευον όμως αύται καί 

είς χρήσεις ίδιωτικάς καί είς τάφους, οπερ έξά- 

γεται έκ τών μικρών διαστάσεων Γοργόνων 

τινων (ΰψους 19 έκατ. καί πλάτους 25 έκατ.).

Ό Πολύβιος διηγείται ότι ή άρχαία πόλις 

Τάρας ήτο πλήρης νεκρικών μνημείων, διότι οί 

κάτοικοι αύτής έθαπτον κατά τό σπαρτιατικόν

έντος τών τειχών.ε”θιμον τούς νεκρούς των

Τούτο μαρτυρεϊται καί έκ τών άπειρων άρχαίων 

αντικειμένων εύρεθέντων έν ταϊς άνασκαφαΐς. 

Τά άντικείμενα ταΰτα είναι τό πλεϊστον μικρά 

άγαλμάτια άνδρών καί γυναικών, παριστώντα 

θεότητας καί άνήκοντα είς τούς καλλιτέρους 

χρόνους τής Έλλην. τέχνης. Εύρέθησαν όμως 

καί μικραί πυραμί δες ένεπίγραφοι, ώς εΰρηνται 

τοιαΰται έν άρχαίοις έλληνικοϊς τάφοις. Τοιού

των τό έν Άθήναις αρχαιολογικόν Μουσεϊον 

περιέχει χιλιάδας. Μεταξύ τών άναγλύφων τών 

άνηκόντων είς τήν συλλογήν τοΰ έν Τεργέστη 

αρχαιολογικού Μουσείου ύπάρχουσι καί παρα

στάσεις «τοΰ οικογενειακού συμποσίου, αϊτινες 

ευρηνται έν πολλοϊς άναγλύφοις τής Ελλάδος, 

καί περί ών έπραγματεύθημεν έν έκτάσει έν 

διατριβή, έκδοθείση τώ 1872 έν Λειψία γερμα- 

νιστί ύπό τόν τίτλον Das Familienmahl 

aiif griechischen Grabsteinen.

Τά εύρήματα ταΰτα καί νεκρικά κοσμήματα 

πείθουσιν ήμας είς ύποστήριξιν τής γνώμης ότι 

καί αί Γοργόνες, άς περιεγράψαμεν, άνήκον είς 

μνημεία νεκρικά καί ότι μετ’ άλλων αντικει

μένων έχρησίμευον ώς φυλακτήρια κατά τής 

βασκανίας.

ΤΟ ΕΝ ΘΑΣΩ, ΧΩΡΙΟΝ ΜΑΡΙΑΪΣ

■W· νήσος Θάσος κεϊται απέναντι τοΰ στομίου 

τοΰ ποταμού Νέστου άπό τής Καβάλλας άπέ- 

χουσα 15 μιλιά περίπου. Ιίάσα σχεδόν ή νήσος 

είνε κεκαλυμμένη ύπό δασών καί ή γή αύτής 

προσφορωτάτη πρός πάσαν καλλιέργειαν, ιδίως 

τήν τής έλαίας καί άμπέλου.

Ή Θάσος τό πάλαι ύπήρξε μία τών σπου- 

δαιοτάτων νήσων. Οί Θάσιοι Φοίνικες τό άνέ- 

καθεν όντες καί έκ Τύρου καί Φοινίκης τής άλ

λης δμοΰ Θάσω τή Άγήνορος κατά ζήτησιν 

έκπλεύσαντες τής Εΰρώπης 1) έκτισαν τήν 

νήσον ταύτην, ήτις νΰν έπί τοΰ Θάσου τούτου 

τοΰ Φοίνικος τό ίνομα είχε 2). καί άνευρόντες 

μεταλλεία χρυσού έγένοντο πλουσιώτατοι, ώστε 

μόνος ’Αντίπατρος δ Όργέος άοαιρημένος τών 

άστών άνήρ δόκιμος δμοϊα τή μάλιστα άπέ- 

δεξε είς τό δεϊπνον (Ξέρξου, κατά τήν κατά τής 

Ελλάδος εκστρατείαν αυτού), τετρακόσια τά

λαντα άργυρίου τετελεσμένα 3). Ή δέ πρόσο

δός της έγένετο έκ τε τής ηπείρου και άπό. τών 

μετάλλων, έκ μέν γε τών έκ Σκαπτής όλης 

τών χρυσέων μετάλλων τό έπίπαν όγδώκοντα 

τάλαντα προσήϊε, συχνά δέ ούτω, ώστε τό έπίπαν 

Θασίοις έοΰσι καρπών άτελέσι προσήϊε άπό τε 

τής ήπείρου καί τών μετάλλων έτεος έκάστου 

διακόσια τάλαντα, οτε δέ πλεϊστον ποοσήλθε 

τριηκόσια. 4)

Ή Θάσος άνέδειξε καί άνδρας έπισήμους- 

Θεαγένης δ Τιμοσθένους Θάσιος τούς σύμπαν- 

τας στεφάνους τετρακοσίους τε έσχε καί χι- 

λίους 5) παγκρατιάζων, πυκτεύων καί άνελό- 

μενος δρόμου νίκην. Διό καί ώς άπήλθεν έξ 

άνθρώπων, οί Θάσιοι άναθέντες εικόνα νομίζου-

1) Παυσ. V. 25, 12.
3) Ήροδ. VII, 117.
5) Παυσ. VI, II, 5. 

2) Ήροδ VI., 46.
4) Ήροδ. VI, 56.

σιν άτε θεώ θύειν 6). Ό δέ Ιίολύγνωτος έν τή 

τών Διοσκούρων ίερώ έγραφε γάμον τών θυγα

τέρων Λευκίππου 7). Έν τώ ναώ δέ Άθηνάς έν 

Πλαταιαϊς γραφή έστι Πολυγνώτου- Όδυσσεύς 

τούς μνηστήρας ήδη καταργασμένος 8), καί 

ύπέρ τήν Κασσοτίδα καλουμένην πηγήν έν Δελ- 

φοϊς έστιν οίκημα γραφάς ε'χον τών Πολυ

γνώτου 9).

Έν τοϊς ύστέροις χρόνοις ή Θάσος έγένετο 

κτήσις τής οικογένειας Μεχμέτ Άλή Πασά τής 

Αΐγύπτου καί ήδη περιήλθεν είς χεϊρας τοΰ 

άπογόνου αύτοΰ Χαλήμ ΙΙασά. Παράγει έλαίας, 

ε“λαιον, ολίγον μέλι- ένεργεϊται δέ καί έξαγωγή 

ικανής ποσότητος ξυλείας. Οί κάτοικοί είσι 

συνοικισμένοι είς 9 χωρία, ών τά ονόματα είνε : 

Παναγία, πρωτεύουσα μετά τοΰ έπινείου αύτής 

Λιμένος, όπου ΐδρυται και Πρωτοδικείου, Πο- 

ταμία, Θεολόγος, Κάστρον, Μαριαϊς, Κακιρρά- 

χη, Σωτήρος, Καζαβήτη καί Βουλγάρου, καί 

άτινα πάντα κεϊνται μεσογείως, ένεκα τών 

κατα τους παρελθόντας χρόνους πειρατών, έξ 

ών πολλά έπαθον. Πολλά και ποικίλα αίτια 

έξεφαύλησαν τόν λαόν τής δύσμοιρου ταύτης 

νήσου καί ή άλλοτε εύδαίμων νήσος ή πεφη- 

μισμένη έπί πλούτω, σήμερον οίκεϊται ύπό λαού 

εύφυοΰς μέν άλλά αμαθούς καί οκνηρού διακρι- 

νομένου έπί μισοξενία καί θρασυδειλία.

Ή συμπαρομαρτοϋσα είκών ληφθεϊσα έκ τοϋ 

έξώστου τής σχολής παριστα τό χωρίον Μα- 

ριαϊς, οπερ απαρτίζεται έξ 150 οικιών καί κεϊται 

είς τούς πρόποδας λόφου έντός λάκκου.

Γ. Κλρλτζλς

ΚεΦαλαϊ Γοργόνων έν τώ αρχαιολογικό Μονσείω της Τεργέστης.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

GUY DE MAUPASSANT
δύο ι'κόνων) 

^εύφυής συγγραφεύς τοΰ μυθοστορήματος «Πε

ίρος xai Ίωάττης», καί τόσων άλλων διηγη

μάτων, έμποιησάντων μεγάλην έντύπωσιν είς τό 

κοινόν, δ Γάλλος Guy de Maupassaut, είναι 

νέος έτι τήν ηλικίαν, διότι δέν παρήλθον είσέτι 

δέκα έτη, άφ’ δτου ήρξατο τοΰ σταδίου του. 

Άπό τής πρώτης έμφανίσεώς του ένώπιον τοϋ 

κοινού διά τοΰ μυθιστορήματος αύτοΰ «Ή οίχία 
Τε.Ι.Ιι'ε» άνεγνωρίσθη αύτώ έκτακτος φαντασία 

καί ίκανότης περί τήν συγγραφήν, καί άπεδόθη 

αύτώ μία τών έπιφανεστέρων θέσεων έν τή σύγ

χρονοι γαλλική φιλολογία.

Έν ταχεία διαδοχή έδημοσιεύθησαν τάέργα 

αύτοΰ, καί μετά τήν έμφάνισιν έκάστου έστε- 

ρεούτο έπί μάλλον καί μάλλον ή γνώμη, ότε ή 

χορεία τών έν Γαλλία φιλολόγων καί διηγημα- 

τογράφων άπέκτησεν άριστον οπαδόν. Περί αύ

τοΰ έγένετο λόγος έν’ ολοις τοϊς κύκλοις, έν τοϊς 

μεγάροες τών πλουσίων καί έν ταϊς καλύβαις τών 

πτωχών έν ταϊς έσπερίσι τών αριστοκρατών καί 

έν τοϊς κοινοϊς έστιατορίοις, έν τώ θεάτρω καί

6) Αυτόθι VI, 11 7.
8) Αύτ. IX, 4, 2.

7) Αύσ. I, 18, 1.
9) Αύτόβ. XI, 25. Τό χωρίον Μαριαϊς έν Θάσω.
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έν ταϊς δδοϊς. Τις ήτο ό νέος ούτος άστήρ, δ ά- 

ναφανείς έν τώ φιλολογικώ δρίζοντι; "Ήτο εύγε- 

νή; τις, ή άνήρ τοϋ λαού; Τίτο νέος ή γέρων; 

Πτωχός ή πλούσιος; Τό όνομά του ήτο τό γνή

σιον όνομά του, ή ψευδώνυμον ;

Έν άρχή ούδείς ήδύνατο ν' άπαντήση είς τάς 

διαφόρους ταύτας έρωτήσεις. Μετά τήν δημοσί- 

ευσιν όμως τοϋ ωραίου διηγήματος «Bel Αιιιΐ» 

έφανερώθη δ κεκρυμμένος ούτος θησαυρός, καί δ 

Maupassant κατέλαβε τήν έμπρέπουσαν αύτω 

θέσιν. Πάντες άνεγνώρισαν οτι ού μόνον ήτο έξό- 

χως πρωτότυπος συγγραφεύς, άλλά καί άξιος έ- 

φαμιλλος τών μεγάλων τής Γαλλίας μυθιστοριο- 

γράφων. Τότε έγνώσθη, ότι ήτο μαθητής καί ύ

πατός καί φίλος τοϋ διακεκριμένου Φλωβέρ, τοϋ 

αθανάτου συγγραφέω; τής «Madame Bovary» 

καί τής «Salammbo.» Τόν άριστον τούτον δι

δάσκαλον είχεν ύπόδειγμα δ Maupassant' αύ

τοϋ τήν μέθοδον έμιμήθη- μεγάλη ώς πρός τάς 

λέξεις προσοχή, μεγάλη έπίσης ακρίβεια καί έ- 

πιμέλεια ώς πρός τάς φράσεις Ό Maupassant 

ούδέποτε γράφει καί τόέλάχιστον διήγημα, έάν 

πρότερον δέν ώοιμάσωσιν έντελώς έν τή διανοία 

του ή πλοκή όλη, αί περιπέτεια! καί οί χαρα

κτήρες. Επτά ολα έτη είργάσθη πριν έζδώση 

τό πρώτον του μυθιστόρημα. Ό Φλωβέρ, όστις 

παρηκολούθει μετ’ ένδιαφέροντος τάς μελετάς τοϋ 

μαθητοϋ αύτοϋ, τω έ'λεγε- «Νά περιγραφής παν 

άντικείμενον φυσικώς, άνθος, πτηνόν κτλ. ΙΙαρα- 

τήρησον αύτό πρώτον καλώς, καί είτα περίγραψέ 

τα ούχί όπως σύ έννοεϊς άλλ' όπως θέλεις νά τά 

βλέπω.»

Ενίοτε, ομολογεί έν ειλικρίνεια Maupassant, 

εύρισκον άμέσως τήν περιγραφήν τον άλλοτε ό

μως είκοσάκις τό περιέγραφον πριν δ Φλωβέρ τό 

έγκρίνη- έπρεπεν έπανειλημένως νά γράφω καί 

νά σβύνω πριν ή εύχαριστηθή δ ειλικρινής φίλος 

μου καί δ άμείλικτος κριτικό:.

Έν τή σοβαρή ταύτη καί αύστηοα σχολή 

έξεπαιδεύθη δ ήμέτερος συγγραφεύς, όστις λίαν 

μετριοφρονώ; λέγει περί έαυτοϋ, ότι είναι ούχί 

ποιητής άλλά εργάτης, διότι πράγματι παν 

διήγημά του έπεξεργάζεται μεθ’ ύπομονής καί 

άκριβείας καί είς τά έλάχιστα. Κάλλστα έκ

φραζε: τήν τάσιν του ταύτην έν τφ ώραίω μυ- 

θιστορήματί του, τώ έπιγραφομένω «Πέτρος καί 

'Ιωάννης ».— "Ο,τι καί αν θέλη νά εϊπη τις, 

λέγει έν τώ προλόγω τοϋ βιβλίου τούτου, δέον 

νά εχη πρό οφθαλμών, ότι δέν έχει ή μίαν 

μόνην λέξιν ϊνα τό έκφραση, έν μόνον ρήμα, 

έν μόνον έπίθετον ϊνα τό χαρακτηρίση· "Οθεν 

πρέπει νά έρευνήση καλώς μέχρι; ού εύρη τήν 

λέξιν ταύτην, τό ρήμα τούτο ή τό έπίθετον 

ούδέποτε δέ νά εύχαριστήται έάν δέ τό έπι- 

τύχη άκριβώς, ούδέ νά μεταχειρίζεται τά διά

φορα λεκτικά στρατηγήματα καί τάς περιστρο- 

φάς, όπως άποφύγη τήν δυσκολίαν τής κυρι- 

ολεξείας- » Διό καί δ Maupassant είναι έλεύ- 

θερος ύπερβολών, μ,εταφορών καί περιστροφών 

εύρίσκει τήν κυρίαν καί άρμόζουσαν λέξιν- άμί- 

μητος δέ είναι έν τή ειρωνεία. Ένε-α τής 

αύστηράς περί τό λεκτικόν άκριβείας του φαί

νεται ένίοτε ψυχρός, άλλ’ όταν τις άναγνώση 

έκ δευτέρου τήν κατά τό φαινόμενον ψυχράν 

περικοπήν, όταν είσδύση είς τήν έννοιαν αύ

τής, έννοεϊ πόσον πάθος καί πόσον αίσθημα 

ενυπάρχει έν αύτή. Ερωτικά; σκηνάς δέν περι

γράφει μετά πολλού αισθήματος, άλλ’ είς τήν 

άνάλυσεν τού πάθους τοΰ έρωτος, είς τόν χα

ρακτηρισμόν τών έρώντων προσώπων, τά δποΐα 

παρουσιάζει ήμϊν, είναι πράγματι έξοχος, καί 

ίσως πάντων τών διηγηματογράφων άνώτερος. 

Διά νά έννοήση τις τίς ή μέθοδος αύτού έν τή 

περιγραφή καί τών ζοφωδεστέρων σελίδων τή; 

ανθρώπινης ύπάξεως, άρκεϊ ν’ άναγνώση τήν 

έξής περικοπήν έκ τίνος τών διηγημάτων του. 

« Ή υπαρξις τοΰ ανθρώπου έχει τι το ζοφώδες 

καί μυστηριώδες- δ βίος ήμών είναι πλήρη; ά- 

κατανοήτων καταστροφών καί παραλόγων γε

γονότων. Οί περιγράφοντες τήν φύσιν, οϊ'α πράγ

ματι είναι, δέν δύνανται νά έρευνήσωσιν ολα 

αύτής τά μυστήρια, καί οί μεγάλοι συγγραφείς 

καί καλιτέχναι είναι μόνον έκεϊνοι, οϊτινες έπι- 

βάλλουσιν είς τήν ανθρωπότητα τάς ιδίας αύτών 

θεωρίας καί τά ϊδ^ι αύτών αισθήματα. »

Έξετάσαντες τόν Maupassant ώς διηγημα- 

τογράφον, ας έξετάσωμεν ήδη αύτόν <!ις άν

θρωπον.

Ό Guy de Maupassant είναι Νορμανδος 

τήν πατρίδα καί έξ εύγενών έλκων τό γένος, 

έγεννήθη δέ τώ 1850 έν τή έπαύλει Μιρομενιλ 

παρά τήν Διέππην. Είς τών έκ πατρός προγό

νων του έλαβε τόν τίτλον τού μαρκησίου παρά 

τού βασιλέως Λουδοβίκου ιδ’. Μικρό: έτι τήν 

ηλικίαν δ ήμέτερος συγγραφεύς άπεστάλη είς 

τό έν Ί'βετώ τής Νορμανδίας εκκλησιαστικόν 

Λύκειον, έξ ού 0μω; άπεπέμφθη ώς γραψας 

σάτυραν κατά τών ευσεβών πατέρων τού Λυ

κείου έκείνου. Εστάλη τότε δ ζωηρός νεανίας 

εις τό έν Ί’ουάν Λύκειον, όθεν έξήλθε μετά 

λαμπρά; εξετάσεις καί διωρίσθη άμέσως ύπάλ- 

ληλος έν τώ ύπουργείω τών Ναυτικών.

Έν Παρισίοις ό Maupassant έσχετίσθη 

μετά τού Φλωβέρ, όστι: έδέχετο αύτόν πάντοτε 

μετά πολλής καλοσύνη:, καί τόν προέτρεψε νά 

έπιδοθή εις τό φιλολογικόν στάδιον. Έπί έπτά 

δέ όλα έτη είργάσθη ύπό τόν έξοχον τούτον 

διδάσκαλον, άλλ’ ούδέ τό έλάχιστον άρθρίδιον 

έδημοσίευσεν άνευ τής συγκαταθέσεως αύτού.

Ό Maupassant ζή έν Παρισίοις μεθ’ ενός 

έξαδέλφου του, ζωγράφου. ΊΙ οίκία του είναι 

κομψή, πολυτελής καί άνταξία καλλιτέχνου- 

έξωτερικώς μέν ή οίκία αΰτη δέν έχει έπιβάλ- 

λουσαν τήν όψιν, έσωτερικώς όμως είναι διε- 

σκευασμένη μετά τής έντελεστέρας φιλοκαλίας. 

Ή αίθουσα, έν ή συχνότατα υποδέχεται φίλους 

το εσπέρας, κοσμείται διά λαμπροτάτης είκόνος 

τοϋ Φλωβέρ καί δι' άλλων μ.ικροτέρων εικόνων 

μέ θέας έκ Νορμανδίας- τό γραφεϊόν του είναι 

μικρόν άλλά κομψότατον, είναι άληθές μουσεϊον 

έν αύτω έκτος μεγάλου αγάλματος τοΰ ινδικού 

θεού Βούδδα, είσί κατατεθειμένα πλεϊστα όσα 

λευκώματα καί αύτόγραφα ζώντων καί άπο- 

Οανόντων μεγάλων άνδρών καί φίλων τού ποιη- 

τού. Τό θέρος δέ διέρχεται μήνας δλοκλήρους 

έν τή έξοχική αύτού έπαύλει, ήν ώνόμασε La 

Guilelle έκ τού ονόματος του (Guy). Ενταύθα 

συνέγραψε τά πλεϊστα τών διηγημάτων καί 

μυθιστορημάτων του.

Ό Maupassant είναι μέτριου άναστήματος, 

ε~χων τό παράστημα στρατιωτικόν ή κεφαλή 

του είναι ώραία καί ομοιάζει τάς κεφαλάς τών 

αρχαίων εκείνων οπλιτών, τών κατακτησάντων 

τήν Νορμανδίαν, έξ ών καί κατάγεται. Είς 

τών φίλων ποιητών του είπε περί αύτού. «Πα

ραβάλλω τόν Maupassant πρό; καθαράν φθι

νοπωρινήν ήμέραν—τοιαύτη άρμονία έπικρατεϊ 

εις τον χρωματιμον τού προσώπου του, είς τούς 

καστανού; αύτοϋ μειδιώντας όφθαλμ,ού: καί εί: 

το στόμα του, τό δποϊον επισκιάζει δασύς μύ- 

>· 
στας.

Ό Maupassant άγαπα τήν πατρίδα 

Γαλλίαν, άλλ’ ή μεσημβρία τόν ελκύει 

ιδίως ή ’Αφρική. «,ρ1 

είναι τό πρόσφορου 

τον καύσωνα, 

ρους είναι δι' αυ 

ριηγήθη πολύ, ούδέποτε όμως είχεν έπισκεφθή 

τήν 'Αγγλίαν μέχρι τοΰ έτους 1886, ότε κατά 

πρόκλησιν του βαρώνου Φερδινάνδου 'Ρότσχιλδ, 

τοϋ βαθυπλούτου τραπεζίτου, μ.ετέβη έκεϊ, ό

που έπί πολλάς ήμέρας έξενίσθη βασιλικώς. Είς 

τών εν 'Αγγλία φίλων καί θαυμαστών τού ποι- 

ητού τώ συνέστησε θερμώς νά έπισκευφθή τήν 

πόλιν Όξφόρτην, «τήν μόνην γνησίαν μεσαιω

νικήν πόλιν τής ’Αγγλίας,» καί συνώδευσεν 

αύτόν είς τήν εκδρομήν ταύτην άλλ' ή ημέρα 

ήτο τόσον ψυχρά καί θυελλώδης, αν καί έν μηνί 

Αύγούστω. όίστε ό Maupassant ριγών έζήτει 

άσυλον κατά τών μαινομένων στοιχείων.

Ε'.σήλθον είς ξενοδοχείο·/, ένθα «γευμάτισαν 

μόλις δε μετά τό γεύμα συνήλθεν ολίγον δ ποιη

τής έκ τής καταλαβούσης αύτόν μελαγχολίας, 

καί έζήτησεν έπιμόνως νά έπιστρέψη είς Λονδϊ- 

νον, ένθα τό εσπέρα; μετέβη είς τό θέατρον. 

Τήν επιούσαν δ φίλο; του έλαβε παρ’ αύτοϋ 

δελτάριον μέ τάς ολίγα; ταύτας λέξεις : «Κρυό- 

νω· ή πόλις σας είναι πολύ ψυχρά. 'Αναχωρώ 

διά Γαλλίαν. Au revoir καί εύχαριστώ.»

Μετά τινας ήμέρας δ συνοδεύσα; αύτόν φίλος 

τώ έγραψεν είς ΙΙαρισίους περί τής άποτυχούσης 

εκείνης εκδρομής, προσθέτων έν τέλει. «Τό έπει- 

σόδιον δέν ήτο κωμικόν;—«Κωμικόν;» άπήν- 

τησεν δ Maupassant. «Νομίζω ότι ήτο τά 

μάλιστα τραγικόν 1»

του 

καί 

Τό κλίμα τής ‘Αφρικής, λέγει, 

ε’μοί » άρέσκεται δηλ. είς 

καί αί θερμότερα', ήμέραι τού θέ- 

όν αί μάλιστα εύάρεστοι. ΙΙε-

Ί’ύ αληθής μυστικόν της ιιακοο6ιότητος 
είναι νά έχη τις όλιγώτέρας άνάγκας ϊι 
εισοδήματα.

Γέρων ιατρός.

Έάν δυνάμεθα νά κεοδήσωμέν τι διά 
τής τιμιότατος, θά ήμεθα τίμιου έάν δέ 
άπαιτήται νά δολιευθώμεν, θά γείνωμεν 
δόλιοι.

Φρειδερίκος ό μέγας.

'Η ίσχϋς είναι ό τύραννος τοΰ κόσμου, 
τό δίκαιον είναι ό ϊιγεμών.

Μιραδώ.

'Όταν έν τω γά,μω δέν ΰπάρχη έρως, 
τό ποοικοσύμψωνον υπογράφεται ύπό 
πλαστογράψου.

Διδών.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΑΣ Φ1ΛΙΠΠ1ΝΑΣ ΝΗΣΟΥΣ -.2

ίΜετα είχό.ων.)
ΊΙ νήσος ϊοόλου.

Ή μικρά κωμόπολις τής νήσου Σούλου, ένθα 

ήγκυροβολήσαμεν, είναι νεωτάτη, 'ίδρυμα δέ 

'Ισπανών. Έάν δ διάσημος θαλασσοπόρος Du

mont d’Urville έπανήρχετο εις τόν λιμένα 

τούτον, ένθα άπεβιβάσθη έν έτει 1839, ήθελε 

βεβαίως έκπλαγή βλέπων τήν πρόοδον τής άξε

νου χώρας, έν ή, τότε δέν είδεν ε'ιμή έρήμους 

έκτάσεις καί άγριους κατοίκους.

Ή νήσος Σούλου ήτο πρό έτών πολλών τό 

κέντρον καί καταφύγιον πειρατών, οϊτινες, τολ

μηροί ναυτικοί, έξετέλουν σοβαράς ληστρικά; 

πράξεις, ύπείκοντες είς τάς προσταγάς άρχηγών 

τινων, δάτος καλούμενων, οϊτινες ούδεμίαν τα

κτικήν άρχήν άνεγνώριζον καί ήνόουν νά διά- 

γωσιν ελεύθεροι καί άνεξάρτητοι. Πολλάκις οί 

"Ολλανδοί καί Ισπανοί έπεχείρησαν εκστρατείας 

κατά τών ληστρικών τούτων στιφών, άλλ' έπί 

πολύ ούδέν ήδυνήθηοαν νά κατορθώσωσι. Καί 

ένίκων μέν καί κατέστρεφον του: άνθισταμένους 

κατ’ αύτών ιθαγενείς, οϊτινες καί ύπέσχοντο νά 

άναγνωρίσωσι τήν έξουσίαν τών Εύρωπαίων, 

άλλά μόλις ούτοι έ^στρεφον τά νώτα, καί ή πει

ρατεία άνελάμβανε τό κράτος της, καί αύτοί οί 

αρχηγοί τών πειρατών ήσαν άνίκανοι νά περι- 

στείλωσι τήν ορμήν τών άνδρών των.Τέλος όμως 

οί 'Ισπανοί ήδυνήθησαν νά έπιβάλωσι τήν θέ- 

λησίν των είς τούς άγριους εκείνους Μαλαίους, 

καί μετά πεισματώδη άγώνα «κυρίευσαν τήν 

πρωτεύουσαν αύτών πόλιν, ήν καί αυθωρεί πα- 

ρέδωκαν είς τάς φλόγας. Ό άρχηγος τών πει

ρατικών στιφών, δ σουλτάνος τής νήσου Σούλου. 

ώς καλείται, άνεγνώρισε τήν ηγεμονίαν τής 

Ισπανίας, καί αΰτη είς άνταμοιβήν τής προσ- 

χωρήσεώς του διετήρησεν αύτόν έν τφ άξιώματι, 

ώς ύποτελή αύτής, καί έψήφισεν ε’τησίαν έπι- 

χορήγησιν αύτώ δώδεκα χιλιάδων φράγκων. 

Άλλ’δ Σουλτάνος ούτος είναι πλούσιος, άνερ- 

χομένου τού εισοδήματος αύτοϋ είς 300 χιλ.φρ.

Τό άρχιπέλαγος τής νήσου Σούλου εκτείνεται 

άπό τού Βορνέου μέχρι τής νήσου Μινδανάου 

καί σχηματίζεται ύπό σειράς ήφαιστίων όρέων 

τό εσωτερικόν τών νήσων είναι πλήρες λάβας, 

καί μόνον πρός τάς παραλίας σχηματίζεται 

στρώμα γής κάπως εύφορου. Άλλα καί είς τάς 

άκτάς καί είς τάς κοίτας τών ξηρών ποταμών 

καί χείμαρρων φαίνονται μεγάλοι όγκοι λάβας, 

όπερ άποδετκνύει ότι ή χώρα ύπέστη πλείστας 

όσας μεταβολάς έξ ήφαιστίων εκρήξεων καί 

σεισμών. Είς τάς πεδιάδάς καί κοιλάδας ή 

φυτεία είναι πυκνότατη καί είς πολλά μέρη εν 

δάσος διαδέχεται τό άλλο.

Μετά τήν προσχώρησιν τού Σουλτάνου τής 

Σούλου, όστις ώς είπομεν άνωτέρω άνεγνώρισε τήν 

προστασίαν τών Ισπανών, οι άάΐος, οί ιθαγενείς 
άρχ_ηγοί, βλέποντες ότι διά τής περιστολής τής 

πειρατείας άφηρεϊτο άπ'αύτών τό πλεϊστον μέρος 

τών κερδών καί φύσει φιλοχρήματοι όντες, διε- 

μαρτυρήθησαν έντόνως καί μέχρι σήμερον δέν 

ήθέλησαν νά άναγνωρίσωσι τήν ξένην έξουσίαν. 

Μάτην οί Ισπανοί μετεχειρίσθησαν όλα τά 

μέσα, καί τά αύστηρότατα, διά νά φέρωσι τούς 

άντάρτας τούτου; είς θεογνωσίαν. Ούτοι, παρα

κινούμενοι καί παρά τών ιερέων των, διενερ- 

γούσιν άπό καιρόν είς καιρόν στάσεις, αΐτινες 

άποβαίνουσι πολλάκις αίματηρόταται. Οί άν- 

τάρται ούτοι καλούνται juramentados.Άλλως 

τε μεγάλη είναι ή εύκολία, μεθ’ ής στρατολο- 

γοΰσιν ούτοι οπαδούς, είς ο συντελούσι και οί 

νόμοι αύτών, νόμοι πανάρχαιοι. Κατά τούς νό

μους τούτους δ οφειλέτης δ μή δυνάμενος νά 

έξοφλήση τό χρέος του καθίσταται μετά τής οικο

γένειας του όλης κτήμα τού δανειστού. Επειδή 

δέ δ λαός είναι άπαίδευτος, οί άρχηγοί, άπο- 

βλέποντες είς τούς σκοπούς των, εύρίσκουσι καί 

τότε τρόπον νά δανείζωσι χρήματα είς τόν 

λαόν, καί όταν έ'λθη ή λήξις καί δέν πληρόνε- 

ται τό χρέος, όπερ συχνότατα συμβαίνει, διότι 

οί πόροι τοϋ λαού είναι λίαν περιωρισμένοι, οί 

δυστυχείς όφειλέται γίνονται δούλοι τών δανει

στών, καί αύξάνουσι τά στίφη τών άνταρτών, 

ών σύνθημα είναι ή έξαφάνισις οσω πλειοτέρων 

χριστιανών.

Οί άντάρται ούτοι κάλλιστα γινώσκουσιν ότι 

άπαξ είσελθόντες εις τήν ισπανικήν πόλιν, ζών- 

τες δέν δύνανται νά έξέλθωσι, καθότι καί οχυ

ρά είναι ή πόλις καί ή φρουρά αύτής άγρυπνο; 

πάντοτε. Πολλάκις οί δίκην προβάτων συρόμε- 

vot είς τό σφαγείο·/ άνθρωποι τοϋ λαού προσε— 

πάθησαν ν’ άποφύγωσι τήν έπικίνδυνον ταύτην 

έφοδον άλλά τότε οί άρχηγοί φροντίζουσι διά 

νηστειών, διά προσευχών έπί τών τάφων φο— 

νευθέντων άνταρτών, διά εκτεταμένων διδαχών 

τών ιερέων νά έξάπτωσι τόν φανατισμόν τών 

μικρών εκείνων άνθρώπων, οϊτινες ριπτονται 

τυφλοϊς όμμασιν είς τόν κίνδυνον, συντελούντες 

οΰτως είς τούς άγριους σκοπούς τών άρχηγών. 

Τοιαϋται στάσεις, δι’ άς άπαιτεϊται τοσαύτη 

προπαρασκευή, δέν δύνανται νά μένωσιν έπί πολύ 

μυστικαί, καί δ Ισπανός διοικητής τής πόλεως 

Σούλου λαμβάνει έκάστοτε τήν είδοποίησιν περί 

έπικειμένης έπιθέσεως- δέν γνωρίζει μόνον άκρι

βώς τήν ήμέραν.

Τοιαύτη έπίθεσις τών άνταρτών έπέκειτο ότε 

έφθάσαμεν είς Σούλου- διό ήναγκάσθημεν νά 

προφυλαχθώμεν. Λοχαγός τις Ισπανός, δν ηύ- 

τυχήσαμεν νά γνωρίσωμεν, μάς έδωκε τήν έξής 

συμβουλήν. « Μή έξέλθετε είς τάς δδούς άνευ 

τού πολύκροτου, καί πρό πάντων μή έζέλθετε 

τού φράκτου, όστις περιβάλλει πανταχόθεν τήν 

πόλιν.» Έπί πολλάς ήμέρας ή ησυχία τής πό

λεως δέν διεταράχθη, καί εϊχομεν ήδη λησμο

νήσει τούς δεαβοήτους άντάρτας, ότε πρωίαν 

τινά περί τάς 8, έν ω εύρισκόμ.εθα έν τή πλα

τεία τής άγοράς, ήκούσαμεν πυροβολισμούς τι- 

νας, μεθ’ο πάλιν άκρα έπεκράτησεν ησυχία. 

Άλλ’ έν £οπή οφθαλμού, ή πλατεία έκενώθη, 

καί μόνον δύο φύλακες έμειναν έκεϊ, οϊτινες ε'γέ- 

μισαν τά όπλα των. Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν 

γυνή τις, άκάθαρτος καί ημίγυμνος τρέχει πρός 

τούς φύλακας, κραυγάζουσα « Οί άντάρται » 1 

Όπισθεν αύτής δρμαάνήρκρατών κάθγμαγμένην 

μάχαιραν έν χερσίν. ’Ακούονται δύο πυροβολι

σμοί καί δ άνήρ, όστις ήτο άντάρτης, πίπτει 

πρό τών ποδών μας νεκρός. Όρμα τότε δεύτε

ρος άντάρτης, κρατών μάχαιραν καί τρέχει 

πρός τούς δύο σκοπούς,ών δ είς τώ έμπήγει τήν 

λόγχην είς τό στήθος, έν ω ό δεύτερος σκοπός 

γεμίσας έκ νέου τό οπλον του πυροβολεί καί τόν 

ρίπτει κατά γής. (ορα τήν εικόνα) Πανταχόθεν 

ακούονται πυροβολισμοί καί φωναί, καί ότε διήλ- 

θομεν τήν μεγάλην δδόν διευθυνόμενοι είς τό 

κατάλυμμά μας, εϊδομεν άνδρας τινάς πλέον

τας έν τώ αϊματι· έν τώ μέσω τή; εύρεία; οδού 

τρεις άντάρται. ύψωμένην κρατούντες τήν δίσ

τομον μάχαιραν. χωρούσιν έναντίον τού άπο- 

σπάματος στρατιωτών. Αίφνης άκούεται το πρόσ

ταγμα « Πύρ » ! καί άφ’ού διεσκεδάσθο δ κα

πνός είδον καί τούς τρεις τούτου; κειμένους πρη

νείς καί νεκρούς έν τώ μέσω τής οδού. Ή στά

σις είχε τελειώσει- οί πληγωμένοι μετεκομί- 

σθησαν είς τό νοσοκομεΐον, οί νεκροί είς τό νε- 

κροταφεϊον, καί οί άνθρωποι έπεδόθησαν πάλιν 

εις τά συνήθη αύτών έργα. Ώς ιατρός ένδιεφε- 

ρόμην νά έπισκεφθώ τό νοσοκομεΐον, ένθα είδον 

τούς πληγωμένους. Τά τραύματα, τά δποΐα 

έπιφέρουσιν αί δίστομα τών ιθαγενών μάχαιραι, 

είναι φοβερά- τό περίεργον ομω; είναι ότι θερα

πεύονται ταχέως όταν δέν ήναι θανατηφόρα. 

Τούτο οφείλεται τό μέν είς τό κλίμα τών μερών 

τούτων, τό δέ είς τήν ίκατότητα τοΰ διευθύ- 

νοντος τό νοσοκομεΐον ίσπανοϋ άρχιάτρου, όστις 

μετά πολλής εΰγενείας μέ ώδήγησεν είς όλα 

τά τμήματα τού νοσοκομείου, καί μοί έδειξε τάς 

έπενεχθείσας ύπ’ αύτού βελτιώσεις.

Οί άντάρται, οί κατορθώσαντες νά είσδύσω- 

σιν είς τήν πόλιν, ήσαν 1 1 τόν άριθμόν, καί 

πάντες έφονεύθησαν.’Επειδή δέ ή έπιτήρησι; τής 

πύλης τής πόλεως γίνεται αύστηρότατα μετεχει

ρίσθησαν τό έξή; στρατήγημα διά νά είσχωρή- 

σωσι. Διηρέθησαν είς τρία μέρη είς άπόστασιν 

ολίγων άπ' άλλήλων βημάτων. Δύο άντάρται 

έπαρουσιάσθησαν πρώτοι πρό τής πύλης· καθ’ήν 

δέ στιγμήν οί φύλακεςτής πόλεως έξήταζον αύ- 

τούς, μή φέρωσιν όπλα κεκρυμμένα (διότι τάς 

μ,αχαίρας των είχον κρύψει έντός καλάθων έκ 

βαμβού, τού; οποίους έφερον έπί τών ώμων) 

όλοι οί άντάρται γυμνώσαντες τά όπλα έπετέ- 

θησαν κατά τών στρατιωτών. Ό είς τούτων 

φονεύεται άμέσως· δ σύντροφό; του πυροβολεί 

καί φονεύει ένα τών άνταρτών τότε οί λοιποί 

τρέχοντες εισέρχονται διά τή; άνοικτής πύλης 

καί έν τή γενική, συγχύσει σκορπίζονται άνά 

τήν πόλιν, βέβαιοι έκ τού προτέρου όντες οτι 

ούδείς έξ αύτών θά διαφύγη τόν θάνατον.

Τό έπεισόδιον τούτο μεγάλην ένεποίησεν ήμϊν 

έντύπωσιν καί άληθώς δέν έζηλεύσαμεν τήν θέ

σιν τού 'Ισπανού διοικητοϋ τής πόλεως καί τών 

ύπ’ αύτού άνδρών, οϊτινες άνά πάσαν στιγμήν 

είσίν έκτεθειμένοι είς τοιαύτας φρικτάς έπιθέ- 

σεις άγριων καί αίμοβόρων έχθρών.

("Επεται τό τέλος!.
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Ή νήσος Σούλου.

II
Ή εξοχική έπαυλις αύτοΰ la Guilclle

Cq-υγ de ^Maupassant

Στάσις έν Σούλου.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
ΗΡΕΜΩΝ ΒΛΑΧΙΑΣ (1786). 

ιστορική μελέτη.
ΥΠΟ

Σ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ

<Ρ]ιύκ ολίγοι έκ τών έν Μολδοβλαχία ήγεμο- 

Vνευσάντων Ελλήνων τών ζ.αλουμ.ένων Φανα- 

ριωτών διέπρεψαν έπί έξόχοις άρεταϊς, διοι- 

κητικαϊς γνώσεσι ζ.αί άναμορφωτιζ.αϊς ίδέαις, 

σπανία έκπαιδεύσει ζ.αί πολυγλωσσία, και ών 

τήν πολιτικήν ικανότητα και έπιδεξιότητα, ώς 

καί την πατρικήν μέριμναν ήν διετρανώσαντο 

ύπέρ τοϋ ύπ’ αυτούς λαού, ούδ’ οί αντίπαλοι 

αύτών έδυνήθησαν νά καλύψωσι, καί οϋς ή κατα

φορά τών έγχωρίων έν γένει περί παντός Ελ

ληνικού, ούκ ίσχυσε μελανώσαι.

Είς δ’έκ τών έν λόγφ Ήγεμών τυγχάνει καί 

Νικόλαος δ Μαυρογένης, ού δ φιλόδοξος και ψέ

κτης χαρακτηρ, ώς ζ.αί ή προσπεποιημένη ένίοτε 

συμπεριφορά αύτοϋ, έδωκεν αφορμήν νά κριθή αύ- 

στηρώς ύπό τινων, ού μην ζ.αί νά διαδοθή περί 

τοϋ χαρακτηρος καί της μεγαλουργού ψυχής 

αύτοϋ, δλως αντίθετον τό φρόνημα καί ή ιδέα. 

Άλλ’ έκ τών ’Ρωμούνων ιστορικών, τά περί τού

του πλειότερα ε'γραψεν δ Φωτεινός οστις, εί ζ.αί 

έλλην την καταγωγήν τυγχάνων ουδέποτε έ- 

φζνη άποκλίνων είς μεροληψίαν ιστορικήν ύπέρ 

τών δμογενών αύτοϋ 'Ηγεμόνων. Διά τούτο ά- 

ναντιρρήτως ή τούτων ιστορία καθίσταται γνώ- 

μων ζ.αί αληθής βάσις τών μετά τούτον γρα- 

ψάντων περί Τωμουνίας, διότι καί πηγάς ακρι

βείς ίστορικάς ένεχειρίσθη πρός γραφήν τής 

ιστορίας αύτοϋ, καί τό ειλικρινές πνεύμα πρός 

γραφήν ιστορίας έκέκτητο, έπικρίνων μέν ζ.αί 

ψέγων άμερολήπτως πάσαν ούχί καλήν πράξιν, 

είτε έγχωρϊου είτε ξένου έγχωρίου, είτε ξένου τήν 

καταγωγήν ήγεμόνος, έγκωμιάζων δέ καί έπαι- 

νών πάσαν έπίσης καλήν πράξιν τοϋ ίδιου.

Τούθ’ ένεκα ζ.αί ημείς, διά τήν μικράν ταύ

την μελέτην έλάβομεν ώς πηγήν τών γραφόμε

νων ημών, περί τοϋ χαρακτηρος τοϋ έν λόγφ 

ήγεμόνος Ν. Μαυρογένους, τόν Φωτεινόν, ώς 

έκτενέστερον παντός έτέρου ιστορικού περί τούτου 

γράψαζτος ζ.αί έν λεπτομέρεια πάσαν διάδοσιν 

περί τοϋ θρυλλουμένου τότε χαρακτηρος τοϋ άν- 

δρός ίστορήσαντος. Τό βέβαιον όμως ότι λεπτο

μέρειας περί τής γεννήσεως καί οικογένειας αύ

τοϋ ούδ’ δ Φωτεινός παρέχει ήμϊν. Γινώσκομεν 

οτι κατήγετο έκ τής νήσου Μυκώνου (τήν νή

σον άλλως ούδ’ δ Φωτεινός αναφέρει, λέγων α

πλώς» καταγόμενος έκ μικράς νήσου τοϋ Αιγαίου 

Πέλαγους») ζ.αί δ πατήρ του ώνομάζετο Πέ

τρος, περί δέ τής Μητρός του γινώσκομεν μόνον 

οτι ήτο τό γένος Σκαναβή. Πρός δέ ότι ή οί- 

κογένοια αύτοϋ έτύγχανε πολυμελής, δηλαδή, 

ή τοϋ πατρός τούτου, έ'χοντος πολλούς άδελφούς. 

Ή οικογένεια Μαυρογένους ύπήρξεν έκ τών 

πρώτων καί έπισημοτέρων τής νήσου, καθότι 

ζ.αί δ αδελφός τοϋ πατρός τοϋ ήγεμόνος Νικο

λάου έχρημάτισεν αρχών ή διοικητής τής νή

σου, ζ.αί κατά τόν τότε διδόμενον τίτλον Βοε- 

βόδας τής Μυκώνου. ’Ανατραφείς δ’ έν Κων- 

σταντινουπόλει καί έζ.παιδευθείς διά τήν δι- 

ερμηνείαν,— ανατροφή ώς γνωστόν λίαν σπου

δαία, καθότι οί διερμηνείς τής Πύλης τότε ήσαν 

βαθυτάτης παιδείας καί πολυγλωττίας, καί οϊτι- 

νες μετά τούτο διωρίζοντο ηγεμόνες Μολδοβλα

χίας.—ένεκα άγχινοίας καί έπιτηδείου συμπε

ριφοράς. έτυχε τής εύνοιας τών τότε ισχυρών 

παρά τή πύλη Οθωμανών, ώστε διωρίσθη κατά 

πρώτον διερμηνεύς τοϋ οθωμανικού Στόλου τοϋ 

Αιγαίου, καθ’ ον χρόνον άλλους καί δ πόλεμος 

μεταξύ Τουρκίας καί ’Ρωσσίας έξερράγη (1770) 

Καί καθ’ δν χρόνον συνάμα δ ’Ρωσσικός Στό

λος περιέπλεε τό Αΐγαϊον καί Πελοπόννησον, 

και ή Πελοπόννησος έπανέστη κατά τής Πύλης 

τή τοϋ Ναυάρχου τοϋ 'Ρωσσικοϋ Στόλου Όρ- 

λώφ ύποκινήσει.

Γνωστά δέ τ’ αποτελέσματα τώ άναγνώστη 

καί αι συνέπειας τής παράτολμου ταύτης πρά- 

ζεως: λεγομεν μόνον ότι άποχωρήσαντος τότε 

τής Ιίελοποννήσου τοϋ 'Ρωσσικοϋ στόλου οί ’Αλ

βανοί εισεβαλον έν ΙΙελοποννήσω έπιπεσόντες 

ώς θηρία κατά τών ατυχών έκείνων κατοίκων, 

ους άνευ έξαιρέσεως ηλικίας ή φύλου κατέσφα- 

ζον, και έπυρπόλουν καί έλεηλάτουν πάν τό 

προστυχόν.

Τότε δ Νικόλαος Μαυρογένης διερμηνεύς τυγ

χάνων τοϋ οθωμανικού στόλου, καί παρατηρών 

τήν καταστροφήν καί παντελή όλεθρόν τών δ

μογενών του, ένεκαινίασε τήν κτήσιν τής επί

ζηλου θέσεως αύτοϋ διά πράξεως όντως γενναίας 

καί πατριωτικής. Κατώρθωσε νά καταπεϊση τόν 

Οθωμανόν Άρχιναύαρχον όπως έζ.διώξη τούς 

Αλβανούς τής Ιίελοποννήσου, τούθ’ οπερ εί μή 

έγένετο, ούδέ ψυχή ζώσα ΙΙελοποννησίου άπέ- 

μενε, έάν ολίγους μόνον μήνας, ή ήμέρας νά 

είπωμεν όρθότερον, οί ’Αλβανοί διέμενον έν ΙΙε- 

λοποννήσω, καί έσυνέχιζον τό καταστρεπτικόν 

καί άνθρωποφθόρον έργον αύτών, ώς έσκόπουν.

"Οθεν ή διάσωσις τοϋ σημαντικοτέρου μέρους 

τής 'Ελλάδος οφείλεται πρός τόν άείμνηστον 

ηγεμόνα Μαυρογένη, δι' οπερ καί τό έθνος, καί 

ή Πελοπόννησος ιδία οφείλει νά μή θέση ύπό 

τήν λήθην τό μέγα τούτο γεγονός, ήτοι τήν σω

τηρίαν έαυτής, καί οφείλει να έπιδείξη τήν 

εύγνωμοσύνην αύτής πρός τόν άνδρα έκεϊνον τόν 

διασώσαντα έκ τής τελείας καταστροφής τήν 

πλουσιωτέραν καί πολυανθρωποτέραν μερίδα τής 

'Ελληνικής γής. Περιττόν δέ κρίνομεν, καί αύ

τοϋ παρόντος νά άνελίξωμεν τάς ώραίας έθνω- 

φελεΐς συνέπειας τής λαμπράς ταύτης πράξεως 

τοϋ αειμνήστου ήγεμόνος Μαυρογένους.

Τό έθνος δέν οφείλει άνδριάντας μόνον πρός 

τούς δπλαρχηγούς ζ.αί λοιπούς πατριωτικώς 

πολιτευσαμένους κατά τήν μεγάλην Έπανάστα- 

σιν, άλλά καί πρός έκείνους οϊτινες ζ.αί προσ- 

τάται διέσωσαν έκ καταστροφών τό "Εθνος, ού 

μήν καί προπαρεσκεύασαν τήν τοϋ έθνους άνά- 

στασιν διαφόροις θυσίαις ζ.αί μέσοις. Πιστεύομεν 

δέ ότι έκ τούτων ύπάρχουν καί τινες ηγεμόνες 

Φαναριώται, άξιούμενοι τής εύγνωμοσύνης τοϋ 

"Εθνους δλοκλήρου. Καί έλεύσεται ποτ’ ήμαρ 

ότε τό έθνος μεοιμνήσει ζ.αί άναζητήσει τά όστά 

τών άδίζ.ως ζ.αί άπανθρώπως καρατομηθέντων 

έκείνων άνδρών, καί στήσει αιώνιον Μαυσωλεϊον 

ύπέρ τής άθανάτου τούτων μνήμης. Άναλογι- 

σθώμεν τήν έποχήν έκείνην τήν ζοφώδη ζ.αί

αποφράδα τοϋ έθνους ημών, ζ.αί τότε κατανοή- 

σομεν προσηκόντως τήν άξίαν ζ.αί μεγάλην ικα

νότητα τών άνδρών έκείνων, ών αί κεφαλαί 

έποδοκυλίσθησαν έν τή σποδώ.

’Αξιοθαύμαστος ύπήρξεν ή ίκανότης ζ.αί δι

πλωματική έπιδεξιότης τοϋ Μαυρογένους, δι' ής 

κατώρθωσε νά εύνοηθή κατά τοσοϋτον παρά τοϋ 

τότε Άρχιναυάρχου τού οθωμανικού στόλου Τζε- 

ζαερλή Χασάν Πασά, ώστε νά άποβιβάση στρα

τεύματα έκ τοϋ Στόλου, καί νά έκδιώξη τούς 

αίμοβόρους ’Αλβανούς έκ τής Πελοποννήσου. Μή 

λησμονώμεν δ’ οτι δ τότε οθωμανικός στόλος 

έμπεριεϊχε καί πληρώματα 'Ελλήνων κατοίκων 

τών νήσων τοϋ Αιγαίου, καί ότι δ ρηθείς Άο- 

χιναύαρχος, ώς οξυδερκής καί όξύνους άνήρ, ώς 

φημίζεται άλλως, ένεπιστεύετο μάλλον είς τούς 

Έλληνας ναύτας τήν διοίκησιν τοϋ στόλου, ών 

ή ίκανότης καί ναυτική έπιδεξιότης, ής οί Οθω

μανοί ναϋται έστεροϋντο, ένεποίησε μεγάλην έν- 

τύπωσιν είς τό πνεύμα τού Άρχιναυάρχου, καί 

ενέπνευσεν αύτώ τήν ε’μπιστοσύνην δι’ εαυτούς 

και τον Μαυρογένην προσποιούμενου ένίοτε καί 

σέβας προς τήν οθωμανικήν θρησκείαν, φιλοσοφι- 

κώς άλλως τε σκεπτόμενον, τούθ’ οπερ έτι μάλλον 

ένεπνευσε τό σέβας καί τήν εμπιστοσύνην πρός 

έαυτόν, τού τε άρχιναυάρχου, πλοιάρχου καί 

λοιπών πληρωμάτων τοϋ Στόλου- ώστε ή θέλη

σες τοϋ Μαυρογένους, ήν Οέλησις τοϋ Ναυάρχου: 

διότι ενεβάθυνε παντός άλλου εις τό πνεϋυ.α τών 

τότε ονομασιών, καί έγνω καλώς νά μεταχειρί

ζεται τούτους, συμμορφούμενος τή τούτων συμ

περιφορά καί έξωτερικοϊς ήθεσι- Διότι τοιαύτη 

ήν ή έποχή καί δ πολιτικός άνήρ καί διπλωμά

της διανοούμενος κατόρθωμά τι μέγα, οφείλει 

ένίοτε νά παραβλέπη τούς τύπους- Μή γάρ καί 

δ μέγας Ναπολέων δέν άπεφήνατο ότι «ή Κων

σταντινούπολή άξίζει τήν μεταβολήν τοϋ εύ- 

ρωπαικού χάρτου;» Άλλ’ ήδη άκολουθήσωμεν 

τόν Φωτεινόν διηγούμενον τά περί τήν άνάβα- 

σιν τοϋ Μαυρογένους είς τόν θρόνον τής Βλαχίας, 

ούχί κατά λέξιν, άλλ' έν περιλήψει. («Σελ. 358. 

Τστορ. τής Δακίας 'Ηγεμόνες, βλαχίας.»

Ό άνωτέρω Άρχιναύαρχος Τζεζαερλή Χα

σάν Πασάς, δ πχνυ ευνοούμενος παρά τοϋ τότε 

Σουλτάνου Άπτούλ Χαμ.ίδ, άπήτησε τήν είς τόν 

βλαχικόν ηγεμονικόν θρόνον άνάβασιν τοϋ Μαυ

ρογένους, ονώς είπομεν ύπερηγάπα. Άλλ’ δ διευ

θυντής τοϋ Νομισματοκοπείου Πετράκης Τζε- 

λεπή καλούμενος, ισχύων καί τών Οθωμανών 

πλειότεοον τότε παρά τε τώ Μεγάλω Βεζύρη 

καί Σουλτάνω, άντέτεινεν είς τούτο, λέγων ότι 

δ Μαυρογένης τυγχάνει ούχί έκ τών εύγενών καί 

τών ηγεμονικών οικογενειών. Τότε δ Άρχι- 

ναύαρχος έλκύσας εις τό μέρος του τόν μέγαν 

Βεζύρην Ίουσουφ Πασάν, έδει δ άτυχής Πε

τράκης νά γείνη θύμα τής έπιμονής τών δύο 

τούτων πανισχύρων τής ήμέρας, καί πολύ δέν 

έχρειάσθη τού νά καρατομηθή, όταν άλλως πρό 

πολλοϋ ύποφθαλμιάτο διά τά πολλά του πλού- 

τη, καί ευκόλως τότε εύρίσκετο καί έπενοεϊτο 

κατηγορία καί συκοφαντία, προκειμένου άλλως 

τε τοϋ νά σφετερισθώσιν οί ισχυροί τά πλούτη 

τινός, τούθ' ΰπερ καί έγένετο, διότι άπασα ή πε

ριουσία τοϋ άτυχους Πετράκη ήρπάγη .

Τοιαύτη έστίν ή θλιβερά ιστορία τής ένάρξεως 

τής ηγεμονίας τού Μαυρογένους, διοοισθέντος 

άμα τή σφαγή τοϋ ΙΙετράκη ήγεμόνος Βλαχίας 

καί έκθρονισθέντος τού Μιχαήλ Σούτζου 1786·

Τοιαϋτα άποτρόπαια συμβάντα κατά τήν έ

ποχήν έκείνην ήσαν συνήθη, διότι οί ίσχύοντες 

Βεζύροι έπραττον κατά τό δοκοϋν πρός επιτυ

χίαν τοϋ σκοπού των, χωρίς νχ ένέχωνται εις τά 

μέσα τής επιτυχίας οί προχειρίζομε νοι Ηγεμό

νες Έλληνες.

Διότι έκαστος τών τότε Βεζυρών προσετά- 

τευέ τινα όπως τώ παρέχη χρηματικής χορη

γίας. Ένήργει όθεν κατά βούλησιν καί μέσα άπερ 

διενοεϊτο όπως έπιτύχη τήν ένθρόνισιν τοϋ ένος, 

καί τήν έκθρόνισιν τοϋ έτέρου, χωρίς βεβαίως 

νά έρωτα τόν Μαυρογένην ή έτερον αν θέλη ν’ 

άποτμηθή ή κεφαλή τοϋ Πετρακη, ή άλλου 

• τίνος, είτε χριστιανού είτε Οθωμανού

Τό καθ' ημάς νομίζομεν ώς ούδόλως ένε- 

χόμενον τόν Μαυρογένην είς τήν σφαγήν τοϋ 

πολυκλαύστου ΙΙετράκη δί οϋς λόγους άνεφέρα- 

μεν. Ούτος πρό πολλοϋ έπωφθάλμιάτο διά τά 

πολλά του πλούτη, οί τότε ισχυροί λοιπόν ώφει- 

λον νά έπινοήσωσι τό μέσον τής καταλήψεως 

τής περιουσίας εκείνου. Ευκολον οθεν ήτο νά 

πιστοποιηθη διά δύω μαρτύρων πιστών μουσουλ

μάνων οτι έκεΐνος είργαζετο κατά τής θελησεως 

τοϋ Σουλτάνου, καί ότι ούχί πιστός τυγχάνει 

τή Βασιλεία, καί ιδού έτοιμος ή άπόφασις καί 

δ Φετγΰ,ς τοϋ θανάτου του.

"Οταν γράφεται ιστορία, πρέπει να Οέτηται 

ύπ’ οψιν τής σκέψεως καί τοϋ καλάμου ή έποχή 

καί αί περιστάσεις, τά ήθη καί έθιμα, ώς καί 

δ βαθμός τοϋ πολιτισμού. Κατά τήν έποχήν 

έκείνην, πρό ένός δηλ. αίώνος, μή γαρ δέν ήτο 

τοϋ συρμού ή δολοφονία κατά τήν κατάληψιν 

θρόνου καί εξουσίας καί παρά ταΐς τότε Χοιστι- 

ανικαϊς αύλαϊς, καί ή δολοφονία άλλως τε με

ταξύ συγγενών ; Σχετικώς δ άνθρωπος τυγχάνει 

πάντοτε δ αύτός καθ' όλας τάς έποχάς.Άναμ- 

φιβόλως κατά τήν παρούσαν έποχήν τά ήθη 

ήμερώτερα όντα, καί δ έξευγενισμός είς βαθμόν 

κατά πολλά άνώτερον, δέν δύναται νά συγκριθή 

ταΐς παρελθούσαις έκείναις έποχαΐς : Άλλ’ όπως 

ζ^ζν έχη, καί ή παρούσα έποχή παρουσιάζει 

τά ειδεχθή της μέρη, προκειμένου περί καταλή

ψεως θρόνου καί έξουσίας, διότι καί νύν έκαστος 

προσπαθεί νά ύποσκελίση τον άλλον, τή διάφορά 

ότι δέν μεταχειρίζεται μέσα άγρια, άλλ’ ήπιώ- 

τερα.

"Ηδη δέ ίδωμεν τόν Μαυρογένην έπί τού Ορό_ 

νου τοϋ 'Ηγεμονικού τής Βλαχίας, καί παρε- 

νείρομεν αύτολεξεΐ όσα ιστορεί δ Φωτεινός περί 

τής ήγεμονείας αύτοϋ, οστις τωόντι φαίνεται 

γράφων τάς τότε μάλλον διαδόσεις παρά ταΐς 

έγχωρίαις περί τοϋ Ήγεμόνος, καί όσα ήκουσε 

παρ’ άλλων περί τοϋ παραβύστου τούτου άνδρός. 

καί ίδομεν έπίσης οΐαν περί αύτοϋ κρίσιν ποιεί: 

καί έκ τούτων όλων κατανοήσει δ άναγνώστης, 

οτι ό Μαυρογένης ύπήρξεν άνήρ μεγάλης νοη

μοσύνης, καί φυσικής ούτως είπεϊν διπλωματικής 

έπιδεξιότητος. (σελ: 360.). Ιστορία Φωτεινού 

α Νικόλαος Βοεβόδας Δ’. Μαυρογένης. α. χ.

1786.»

«Ούτος έλθών είς Βλαχίαν, έχρημάτισε πολλά 

» αύστηρός καί άλλόκοτος Ήγεμών, μέ χαρα- 

»κτήρα διαφορετικόν, καί ιδιώματα πάντη 

» άσυνείθιστα ζ.αί παράξενα. Καί είς μέν τόν 

» κοινόν λαόν έφαίνετο προστάτης καί άντιλή- 

» πτωο, είς δέ τό τών εύγενών σύστημα έφέρετο 

» μέ άκραν χλεύην καί καταφρόνησιν, μάλλον 

» δ’ είπεϊν έστάθη τύραννος τών Αρχόντων. 

» Πρός τούτοις ένίοτε μέν άπέδειχνεν είς τούς 

» Τούρκους ότι φρονεί τά τής θρησκείας αύτών, 

» καί δοξάζει τά τού Μωάμεθ- ένίοτε δ' έφέρετο 

» καταφρονητικώς καί μέ ύπεροψίαν, τόσον πρός 

» τούτους όσον καί πρός τόν Νόμον των. »

("Επεται συνέχεια).

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΣΚΟΥΔΕΡΗ
'Ιστορικόν διήγημα.

Μετάφρασις έκ τοϋ Γερμανινοϋ 
ύπό τής δεσποσύνης

ΛΟΥΚΙΑΣ Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Λ
(Συνέχεια- ορα κροηγοΰμ. σεϋχσ;).

Μ μέραν τινά παρουσιάζεται δ Δεγοαί είς τόν 

’ πρόεδρον Λαριγνήν ώχρός, παρωργισμένος, 

έκτος έαυτοϋ.

— Τί τρέχει ; τόν έρωτα ούτος- τί ειδήσεις 

έχεις: Εύρέθησαν τά 'ίχνη ;

— "A ! κύριε, άναφωνεί δ Δεγραί τραυλίζων 

έξ άγανακτήσεως- χθές τήν νύκτα ούχί μακράν 

τοϋ Λούβρου έπί παρουσία μου έ’πεσεν δ μαρ- 

κήσιος Δελαφέρ.

— Δόξα τώ Θεφ ! άνακράζει δ Λαριγνής 

άναπηδών- τούς συνελάβομεν τέλος !

— "Ω! άκούσατε, επαναλαμβάνει δ άλλος πι- 

κρώς γελών άκούσατε πρότερον τί συνέβη. Εύ- 

ρισκόμην έμπροσθεν τοϋ Λούβρου καί έννοεϊται 

ότι έν έμαυτώ κατηρώμην τους άθλιους τουτους 

τούς έμπαιζοντάς με. Έκείνην τήν στιγμήν 

διήλθε πλησίον μου μετ’άβεβαίου βήματος άν

θρωπος στρέφων τήν κεφαλήν του άδιακόπως 

πρός τά όπίσω. Τότε έγώ ύπό τό φως τής σε

λήνης αναγνωρίζω τόν μαρκήσιον Δελαφέρ. Δέν 

ήπόρησα ποσώς ότι εύρίσκετο έκεϊ κατά τήν 

ώραν έκείνην, γινώσκων ήδη πού διηυθύνετο- 

άλλά μόλις προύχώρησεν ολίγον πρός τά έμπρός, 

καί ιδού έξ άλλου μέρους ώς άπό μηχανής έμ- 

φανίζεται αίφνης άλλος τις, όστις τόν κτυπά 

καί πίπτει έπ’ αύτοϋ. "Εξαλλος, έκπληκτος ότι 

τέλος κρατώ τόν φονέα φωνκζοι δυνατά καί 

δι’ ένός άλματος θέλω νά σπεύσω πρός αυτόν, 

άλλά δυστυχώς περιπλέκομαι είς τόν μανδύαν 

μου καί πίπτω κατά γής. Τότε βλέπω τόν άν

θρωπον τρέχοντα ώς έπί πτερύγων άνέμου. ’Εγεί

ρομαι πάραυτα, τόν καταδιώκω καί τρέχων 

προσκαλώ διά τής σάλπιγγος, έν ώ μακοόθεν 

άποκρίνονται οί συριγμοί τών κλητήρων. Τά 

πάντα είναι είς κίνησιν- έδώ άκούεται όπλων 

κλαγγή, έκεϊ καλπασμός ίππων.' 'Εδώ, έδώ, 

Δεγραί! φωνάζω τόσον δυνατά, ώστε ολαι αί 

οδοί άντηχοϋσιν. Είς τό φώς τής σελήνης βλέπω 

πάντοτε έμπρός μου τόν άνθρωπον τρέχοντα καί 

κάαπτοντα έδώ κ'έκεϊ, όπως μοί διαφύγη. 

Ουτω φθάνομεν είς τήν οδόν Νίκαιας- έζεϊ 

κατά τώ φαινόμενα αί δυνάμεις τον έγκατέλι-

πον- διπλασιάζω τάςίδικάς μου- ήδη μόλις 

ύπερεϊχεν έμοϋ κατά δεκαπέντε βήματα........................

— Καί τόν συλλαμβάνεις; διακόπτει δ Λα- 

ριγνής μέ σπινθηροβολοΰντας οφθαλμούς κρατών 

τόν Δεγραί σφιγκτά άπό τής χειρός.

— "Αχ ! λέγει ό Δεγραί μετά πνιγομένης 

φωνής- είς άπόστασιν μόλις πέντε βημάτων 

άπ’ έμοϋ δ κακούργος πήδα πλαγίως ύπό τήν 

σκιάν οικίας καί γίνεται άφαντος είς τόν τοίχον.

— Γίνεται άφαντος είς τόν τοίχον ; έπανα- 

λαμβάνει δ Λαριγνής όπισθοδρομών δύο βήματα. 

Γίνεται άφαντος; Έτρελλαθης;

— Κύριε, αποκρίνεται δ Δεγραί τριβών τό 

μέτωπόν του ώς άνθρωπος πιεζόμενος ύπό κακής 

τίνος σκέψεως. Όνομάσατέ με όπως θέλετε, πα- 

ραφρονα, φαντασιόπληκτον- άλλά τά πάντα 

συνέβησαν ώς τά διηγούμαι."Επληκτος ίσταμαι 

πρό τού τοίχου, έν ω άσθμαίνοντες καταφθά- 

νουσιν οί κλητήρες, καί δ μαρκήσιος Δελαφέρ, 

οστις έν τώ μεταξύ είχεν έγερθή καί έκράτει 

νυν γυμνόν ξίφος έν χειρί. Άνάπτομεν τούς φα

νούς, κρούομεν τόν τοίχον, έδώ, έκεϊ- ούδέ ίχνος 

θύρας ή παραθύρου ή καί οπής. Ό τοίχος ήτο 

στερεός, λίθινος στηριζόμενος έπί οικίας κατοι- 

κουμένης ύπ'άνθρώπων, καθ’ών ούδέ τήν έλα- 

χίστην ύπόνοιαν δύναμαι νά έχω. · . . Σας βε- 

βαιώ, κύριε, οτι δ έμπαίζων ημάς είναι αύτός 

δ διάβολος!

Το έπεισόδιον τούτο τοϋ Δεγραί έγένετο γνω

στόν άνά τήν πόλιν τών Παρισίων, πληρούν 

τάς κεφαλάς όλων μέ μαγικάς έμφανίσεις πνευ

μάτων, καί συνεννοήσεις σατανικάς. Παντού δέ 

έπιστεύετο μετά πεποιθήσεως, ώς δ Δεγραί έν 

τή παραφορά του είπεν, ότι ό διάβολος αυτός 

συνέδραμε τούς άθλιους λγ,στάς, τούς πωλήσαν- 

τας αύτώ τάς ψυχάς των. Τό έπεισόδιον παρή- 

γαγε καί εικόνα παριστώσαν τόν διάβολον έμ- 

φανιζόμενον ένώπιον τοϋ Δεγραί, όστις πίπτει 

λιπόθυμ.ος. Ή είκών δέ αυτή πωλουμένη έν ταΐς 

δδοϊς ήρκει όπως έκφοβίση τόν όχλον καί άπο- 

θαρρύνη καί αύτούς άκόμη τούς κλητήρας, οίτι- 

νες τοϋ λοιπού έν καιρώ νυκτός μετά φόβου καί 

δισταγμού διήρχοντο άνά τάς οδούς, φέροντες 

πάντοτε έγκόλπια καί φυλακτά.

Ό Άρκεζών βλέπων ναυαγούσας τάς προσπά

θειας τοϋ «Φλογερού Βουλευτηρίου» παρουσιά- 

σθη είς τόν βασιλέα καί παρεκάλεσεν αύτόν νά 

ίδρύση δικαστήοιον μετ' εύρυτέρας δικαιοδο

σίας, όπως έπιτύχη είς τήν καταδίωξιν καί τι

μωρίαν τών αύτουργών τών έγκλημάτων- δ δέ 

βασιλεύς, οστις ήτο πεπεισμένος οτι είχεν ήδη 

παραχωρήσει πολλήν ίσχύν είς τό «Φλογερόν 

Βουλευτήριον» καί ήρχιζε νά φοβήται διά τήν 

πληθύν τών κεφαλικών έκτελέσεων, άς διέτατ- 

τεν δ αϊμοβόρος Λαριγνής, άπέρριψε τήν πρό- 

τασιν ταύτην. Τότε κατέφυγον είς άλλο μέσον 

όπως διεγείρωσι τό ένδιαφέρον τοϋ βασιλέως.

Έν τοΐς δωματίοις τής Μαντενών, ένθα δ 

βασιλεύς μ.ετά τό πρόγευμα ώς καί άργά τήν 

νύκτα έσυνείθιζε νά έργάζεται μετά τών -υπουρ

γών του, τώ έδόθη ημέραν τινά ποιημάτιον έν 

όνόματι πολλών νέων παραπονουμένων αύτώ, 

οτι δσάκις ήθελον νά προσφέρωσι δώρόν τι είς 

τάς έρωμένας των. διέτρεχεν ή ζωή των σπου

δαίου κίνδυνον. Τιμή καί εύχαρίστησις θά τοΐς 

ήτο, προσέθεταν, νά χύσωσι τό αίμά των έν
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άγώνι ίπποτικώ ύπέρ τοϋ έρωτός των, άλλά 

τό πράγμα ήλλασσε μορφήν προκειμένου νά 

γείνωσι θύματα άπεχθοϋς δολοφονίας, εναν

τίον της οποίας δέν ήδύναντο νά έξασφα- 

λισθώσιν. Ό Λουδοβίκος, «δ φαεινός πολι

κός άστήρ παντός έρωτος καί ίπποτισμοϋ», 

ήτο βεβαίως δ μόνος δυνάμενος νά διαλύση 

τό ζοφερόν σκότος καί ν’ άποκαλύψη τό άπαί- 

σιον μυστικόν, τό έν αύτώ κρυπτόμενον, 

’Εκείνος δ θείος ήρως, δ τοσάκις τούς εχθρούς 

των καταβαλών, ήθελε βεβαίως ύψώσει τήν 

νικηφόρον καί σπινθηροβόλον σπάθην του, 

καί καθώς δ Ηρακλής κατέβαλε τήν Λερ- 

ναίαν ύ'δραν, καί δ Θησεύς τόν Μινώταυρον, 

ήθελε παλαίσε ι κατά τοϋ έπαπειλοϋντος 

θηρίου, τοϋ κατατρώγοντος πάσαν ερωτικήν 

τέρψιν καί βυθίζοντος πάσαν χαράν έν θλί

ψει βαθεία καί άπαοηγορήτω πενθεί.

”Λν καί τό άντικείμενον ήτο σοβαρόν δέν 

έλειπεν όμως έν τώ ποιηματίω τούτφ καί 

ικανή δόσις ευφυολογίας καί σαρκασμού, 

ιδίως έν τή στροφή, έν ή εΐκονίζοντο οί ε'ρα- 

σταί μετ’άμφιβόλου βήματος βαδίζοντες καί 

διευθυνόμενοι μετά πολλής άνησυχίας, κα- 

ταστρεφούσης παν ώραΐον έπεισόδιον ίππο- 

τισμοϋ. Έν δέ τώ έπιλόγω πλέκον τό ποί-

Τό χωρίον Λυσών (Φχλιππίναι νΰσοι)

ΓΑΒΕΛΣΒΕΡΓΕΡ

ημα τον πανηγυρικόν τοϋ μεγάλου Λουδο

βίκου ήτο αδύνατον νά μήέλκύση έν τή άνα- 

γνώσει τήν έπιδοκιμασίαν τοϋ βασιλέως.

Μόλις έλαβε γνώσιν αύτού καί κρατών 

είσέτι τά βλέμματα έπί τοϋ χάρτου στρέ

φεται δ βασιλεύς πρός τήν Μαιντενών, τή 

άναγινώσκει δυνατή τή φωνή τό ποίημα 

καί χαριέντως μειδιών έρωτά, ποια ή ιδέα 

της έπί τών κινδυνευόντων τούτων ιπποτών. 

Ή Μαιντενών μετά τοϋ διακρίνοντος αύτήν 

αύστηροϋ ήθους καί πιστή είς τάς άρχάς τής 

εύσεβείας, άπεκρίθη ότι κατά τήν γνώμην 

της αύτοί μέν οί εργαζόμενοι έν δδοΐς άπη- 

γορευμέναις δέν τή έφαίνοντο άξιοι ιδιαιτέ

ρας προστασίας, άλλ’ότι οί τολμηροί κα

κούργοι έπρεπε νά καταδιωχθώσιν άπηνώς.

Ό βασιλεύς, δυσαρεστηθείς δια τήν άνε- 

παρκή ταύτην άπάντησιν,έδίπλωσε τόν χάρ

την καί ήτοιμάζετο νά μεταβή παρά τώ 

Γενικώ Γραμματεΐ, όστις είργάζετο έν τω 

παρακειμένω δωματίω, ότε δι’ένός βλέμμα

τος πλαγίου άνεγνώρισε τήν Σκουδερή, κα- 

θημένην έπί μικρού άνακλίντρου πλησίον τής 

Μαιντενών. Πρόβας πρός αύτήν μετά τοϋ 

συνήθους αύτώ μειδιάματος καί ίστάμενος 

ένώπιον τής λέγει·

— Ή Μαρκησία (ή Μαιντενών) δύναται 

ν’ άγνοή τούς ΐπποτισμού; τών έρωτολήπτων 

νέων και νά θέλη νά μέ άπομακρύνη άπό τής 

άπηγορευμένης δδοϋ- άλλά υμείς, δεσποινίς, τί 

νομίζετε περί τής ποιητικής ταύτης άναφοράς ;

Ή Σκουδερή μετά σεβασμού ήγέρθη, έν ώ 

έλαφρόν έρύθημα αίδοϋς, ώς άκτίς εσπερινή, 

έχρωμάτισε τάς ώχράς παρειάς τής προβεβη- 

κίας σεβαστής κυρίας, καί κάτω νεύσασα τους 

οφθαλμούς είπεν ήσύχως καί μετά φωνής 

ταπεινής.

« Ό ερως ό φοβούμενος ληστάς 

Είναι ανάξιος συμπάθειας.»

Ό βασιλεύς δλως έκπληκτος διά τήν ίππο- 

τικήν έννοιαν τών ολίγων τούτων λέξεων αΐτι- 

νες έμηδένιζον αύτό τό ποίημα μετά τών άτε- 

» r X ~
λευτΆτων στροφών του, ανεφωνησε ,ωγφω;·

— Μά τόν άγιον Διονύσιον, δίκαιον έχετε, 

δεσποινίς· ούδέν τυφλόν μέτρον συγχέον τόν 

άθώον μετά τοϋ ένοχου πρέπει νά ύπερασπίση 

τήν δειλίαν. "As κάμουν δ Άρκεζών καί Λαρι- 

γνής δ,τι θέλουν.

Πάντα τά δεινά τής εποχής έκείνης μετά 

ζωηρότατων χρωμ.ώτων άπεικόνισεν ή Μαρίνα 

είς τήν κυρίάν της τήν έπιοϋσαν, ότε τή διη- 

γήθη τά συμβάντα τής προτεραίας νυκτός καί 

έπί τέλους μετά φόβου καί δισταγμού ένεχεί- 

υΐσεν αύτή τήν μυστηριώδη πυζΐδα. Τά αυτά 

έπίσης έπανέλαβε καί δ Βασίλης έν μεγίστη ψυ

χική στενοχώρια, ώχρός καί άκίνητος ίστάμε

νος, έν τή γωνία είσέτι, καί άφηρημένος κρατών 

είς τάς χεϊραςτον νυκτερινόν σκούφον του. Άμ- 

φότεροι δέ καθικέτευσαν τήν Δεσποινίδα όμνύον- 

τες είς τά ονόματα δλων τών Αγίων νά μη 

άνοιξη είμή μεθ’ δλων τών προφυλακτικών μέ

τρων τήν πυξίδα αύτήν.

Άλλ’ ή Σκουδερή, παρατηρούσα μετά περι

έργειας τό κεκλεισμένον αύτό μυστικόν, είπε 

μειδιώσα. «Μοί φαίνεται οτι άμφότεροι βλέπετε 

φαντάσματα ! Ότι δέν είμαι πλούσια καί οτι 

έν τή οικία μου δέν εύρίσκονται θησαυροί, προ- 

καλούντες δολοφονίας, τούτο είναι γνωστόν είς 

δλους τούς περιβόητους φονεϊς, οΐτινες, ώς λέγε

τε, κατασκοπεύοντες τάς οικίας, γνωρίζουσι 

καλλίτερον έμοϋ καί ύμών τό τί θέλουσιν εΰρει 

έν τή ίδική μου. Νομίζετε ότι άποβλέπουσιν 

είς τήν ζωήν μου; Τίνος ενδιαφέρον δύναται νά 

διεγείρη δ θάνατος γυναικός έβδομήκοντα 

τριών έτών, ήτις ούδένα κατεδίωξεν άλλον είμή 

τούς έν τοϊς μυθιστορήμασιν αύτής κακούργους 

καί ταραξίας, ούς ή φαντασία της έδημιούργησε, 

συνθέτει μετριοπαθείς στίχους, μή διεγείροντας 

τόν φθόνον ούδενός καί ήτις, ούδέν άλλο μέλ

λει νά έγκαταλίπη ή τόν τίτλον γεροντοκόρης 

συχναζούσης τήν βουλήν, καί τινας δωδεκάδας 

χρυσοδέτων βιβλίων! — Καί σύ, Μαρίνα, έξη- 

κολούθησεν, όσον τρομεράν καί άν περιγράφης 

τήν έμφάνισιν τού άγνώστου, δέν δύνασαι όμως 

νά μέ πείσης, οτι είχε κατά νούν κακόν τινα 

σκοπόν.

Ή Μαρίνα οπισθοχώρησε βήματά τινα, καί 

δ Βασίλης μετά βαθέος άναστεναγμού έγονυ- 

πέτησε, καθ’ ήν στιγμήν, ή Δεσποινίς έπίεσε τό 

προέχον μικρόν έλατήριον καί τό κάλυμμα τής 

πυξίδος άνετινάχθη θορυβωδώς.—

είδε πρό 

καί 

καί

Έ-

Πόσον έξεπλάγη ή Δεσποινίς οτε 

τών οφθαλμών της δύο πολυτελέστατα 

κομψότατα χρυσά ψέλλια άπαστράπτοντα 

σπινθηροβολοϋντα, μεθ' ένός περιδέραιου, 

λαβόντες χεϊοάς της τό κόσμημα καί έξαίρουσα 

τήν λεπτότητα τής κατεργασίας ενευσε διά τών 

ύφθαλμών πρός τήν Μαρίναν λέγουσα, όλι ουδέ 

ή ματαία Μοντεσπάν είχε παρόποιόν τι.

— Άλλά τί σημαίνει τούτο ; — είπεν εύθύς 

έπειτα ή Σκουδερή καί ένταυτώ έν τώ βάθει 

τής πυξίδος παρατηρήσασα διπλωμένου τι δελ

ταρίου, δικαίως έχάρη, ύποθέτουσα πρός στιγμήν 

ότι έν αύτώ ήθελεν άνεύρει τόν μίτον τοϋ μυστι

κού. Μόλις όμ,ως άνέγνωσεν τό περιεχόμενον 

καί εύθύς άφήκεν τό δελτάριον νά πέση άπό τάς 

τρεμούσας χεΐρας της καί άνυψώσασα προς τον 

ούρανόν ε’κφραστικώς τούς οφθαλμούς έπεσε σχε

δόν λιπόθυμος άπό τού άνακλιντηρίου.

Κατατεταραγμένοι ή Μαρίνα καί δ Βασίλης 

έ’σπευσαν πρός βοήθειαν της. «Άχ άνέκραξεν 

μετά φωνής πνιγομένης έκ τών δακρύων, δποϊα 

θλϊψις! δποΐον αίσχος ! Ήτο δυνατόν νά μοί 

συμβή τοιοΰτόν τι εις αύτήν τήν ηλικίαν ! 

Μήπως έξ’ άπροσεξίας άμαρτήσασα, έδωκα ά- 

φορμ.ήν εις τοιοϋτον συμβάν ώς επιπόλαια τις 

νέα; Είναι δυνατόν, ώ Θεέ μου, λέξεις, άς ειπον 

χάριν αστεϊσμού, νά παρεξηγηθώσι τόσον οί- 

κτρώς; Είναι δυνατόν ένώ όλος μου δ βίος υπήρ- 

ξεν άκηλίδωτος καί εύλαβής νά μοί προσάψωσιν 

τοιαύτην κατηγορίαν; Ή Δεσποινίς, κρατούσα 

το ρινόμακτρον πρό τών δακρυρόοούντων οφθαλ

μών της έκλαιε τόσον πικρώς, ώστε ή Μαρίνα 

καί δ Βασίλης έν μεγίστη ταραχή εύρισκόμενοι 

δέν ήξευρον τί νά κάμωσι. Ή Μαρίνα εσήκωσε 

τό πολυθρύλλητον δελτάριον έν ώ εύρίσκετο τό 

γνωστόν δίστιχου, καί άνέγνωσε τά εξής.

« Ό έρως δ φοβούμενος ληστάς 

Είναι άνάξιος άγαπης. »

« Ή έκτακτος ημών οξύνοια, σεβαστή κυρία, 

διέσωσεν ήμάς τούς σφετεριζομένους θυσαυρους 

διά τοϋ δικαιώματος, οπερ έξασκεϊ ή ισχύς 

έναντίον τής άσθενείας καί τής δειλίας, είς με- 

γάλας καταδιώξεις. Ώς ένδειξιν τής πρός ύμάς 

άμέτρου ευγνωμοσύνης ημών εύαρεστηθήτε νά 

δεχθήτε τό κόσμημα τούτο, οπερ εί καί τό 

κάλλιστον έξ όσων ήδυνήθημεν νά συλλέξωμεν 

μέχρι τούδε, δέν φαίνεται επαρκές δι’ ύμάς, Κυ

ρία, άξια καλητέρου βεβαίως. Παρακαλοϋμεν 

δέ όπως έξακολουθήτε πάντοτε νά μάς τιμάτε 

διά τής φιλίας καί τής λατρευτής ύμών έν- 

θυμ.ήσεο>ς.

Οί αόρατοι.»
—Είναι δυνατόν, άνεφώνησεν ή Σκουδερή όταν 

συνήλθεν ολίγον, είναι δυνατόν ή άναίσχυντος 

τόλμη καί δ ασεβής περίγελως νά φθάση εως έδώ;

ΓΑΒΕΛΣΒΕΡΓΕΡ

0 ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

(μετά εικόνος.)

Ό Φραγκίσκος Γαβελσβέργερ, ού τήν εικόνα 

σήμερον παραθέτομεν, δύναται νά όνομασθή δ 

πατήρ τής Στενογραφίας, διότι αύτός είναι ό 

έπινοήσας τό σύστημα, καθ’δ μέχρι σήμερον 

ένεργεΐται ή σπουδαία καί χρησιμοτάτη αΰτη 

τέχνη. Ό Γαβελσβέργερ έγεννήθη έν Μονάχω 

τώ 1789. Τά πρώτα μαθήματα ελαβεν έν δύο 

μοναις τής Βαυαρίας μέ τήν πρόθεσιν νά γείνη 

κληρικός, ώς ήτο καί ή έπιθυμία τών πτωχών 

γονέων του· άλλ’ αί μοναί αύται διελύθησαν έν 

έτει 1803 καί δ παΐς, άπορος καί κράσεως 

ασθενούς, έμεινεν εκτεθειμένος είς όλα τά δεινά 

τής πενίας. Έσκέφθησαν οί γονείς του νά τον 

μορφιοσωσιν είς διδάσκαλον, άλλά τά μέσα 

πρός τούτο δέν ύπήρχον, ούδέ εύρέθη γενναίος 

τις προστάτης, όπως άναλάβη τήν έκπαίδευσιν 

τοϋ εύφυεστάτου παιδός.

Τότε έπεδόθη ούτος έξ δρμεμφύτου κλίσεως 

είς τήν καλλιγραφίαν καί λιθογραφίαν, καί το- 

σοϋτον εύδοκίμως είργάσθη, ώστε τφ 1809 ή 

Κυβέρνησες τής Βαυαρίας διώρισεν αύτόν γρα- 

φέα έν τινι ύπουργείω,δι’ού έξησφαλίσθη τούλά- 

χιστονδ έπιούσιος αύτού άρτος.Τώ 1829προύβι- 

βάσθη ύπουργικός γραμματεύς έν τώ ύπουργείφ 

τών εσωτερικών. Έχων άνεσίν τινα έπεξειργά- 

σθη διάφορα πρότυπα διά τά σχολεία καί άριθ- 

μητικούς πίνακας, πρός δέ έπεδόθη καί είς τήν 

μελέτην ξένων γλωσσών καί εις τήν κρυπτο

γραφίαν.

Ή ένασχόλησις αυτή τόν ώδήγησε πρός τήν 

Στενογραφίαν, ήτις έπεβάλλετο σχεδόν μετά 

τήν εισαγωγήν τοϋ κοινοβουλευτικού πολιτεύ

ματος έν Βαυαρία. Τήν πρώτην χρήσιν αύτής 

έποιήσατο έν τή πρώτη βουλευτική περιόδφ καί 

μετά τοιαύτης έπιτυχίας, ώστε ή βασιλική 

τών επιστημών Ακαδημία έπεφορτίσθη παρά 

τής Κυβερνήσεως νά έξετάση λεπτομερώς τό 

νέον τούτο τής ταχυγραφίας σύστημα. Ή Ακα

δημία έν έκτεταμένη εκθέσει της τό εύρε νεο

φανές, πρωτότυπον, άπλοϋν καί άσφαλές, καί ή 

βουλή τοϋ έτους 1831 διώρισε τόν Γαβελσβερ- 

γερ πρώτον αύτής στενογράφον μετά επιμισθίου 

500 φλωρινίων καί ετέρων 500 φλωρ. έπιχορη- 

γήσεως. Τότε δ Γαβελσβέργερ ΐδρυσεν έν Μονάχω 

τήν σχολήν τής Στενογραφίας, ήτις μέχρι σή

μερον ύπάρχει, καί έμόρφωσε μέγαν άριθμον 

ίκανωτάτων στενογράφων, οΰς πάντας έχρησι- 

μοποίησεν ή Κυβέρνησες είς τάς διαφόρους ύπη- 

ρεσίας τοϋ κράτους. Εκτός δέ τούτου δ εφεύρε— 

τής τής στενογραφίας έξέδωκε καί χρησιμώτατα 

συγγράμματα, άναγόμενα πάντα είς τήν τέχνην 

του, τήν διά σημείων γραφήν. Ή βραδύτερο·/ 

ίδρυθεϊσα στενογραφική Εταιρία έξέδωκε μετά 

θάνατον τοϋ Γαβελσβέργερ τό άνέκδοτον σύγ

γραμμά του « ’Εγχειρίδιο·/ τής Στενογραφίας 

(1850), Ό Γαβελσβέργερ άπέθανεν έν ηλικία 

60 έτών προσβληθείς ύπό κεραυνοβόλου άπο- 

πληξίας έν τινι τών κεντρικωτέρων δδών τού 

Μονάχου, όπου έσχατως τώ έστήθη καί άνδριάς.
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Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ καί άναισθησία,

αί μυϊαι

τηςκαι

ξ
νωστόν είναι οτι ή ζωή διατηρείται έν κρυ- 

ττω είς πολλά φυτά έπι έτη καί αιώνας πολ- 

λακις. Ό ’Ιταλός φυσιοδίφης 'Ροδόλφης παρέ- 

δωκεν έν έτει 1853 είς τό αιγυπτιακόν μου

σείου της Φλωρεντίας άνθηρότατον στάχυν, 

όστις έφύτρωσεν έκ σίτου εύρεΟέντος έν τινι σαρ

κοφάγο) αιγυπτιακής μούμια: καί κεκλεισμένου 

όντοςέκεϊ έπί τρεις χιλιάδας τούλάχ ιστόν έτών. 

Ό διαπρεπής Σπαλλαντζάνης έύρεν έν έτει 

1707 τόν τρόπον νά έπαναφέρη είς τήν ζωήν 

έντομα έντελώς άπεξηραμένα. Εύρέθησαν μυϊαι 

έντός βαρελίων οίνου της Μαδέρας-

αύιαι μείνασαι αναίσθητοι έντός τοϋ ύγροϋ 

τάφου των έπί μήνα; ολοκλήρους άνέζησαν 

πάλιν έξαχθεϊσαι έκ τών βαρελίων καί έκτεθεϊ- 

σαι έπί τινας στιγμάς είς τόν ήλιον. Τό αύτό 

συνέβη καί μέ βατράχους καί άράχνας, δη- 

λητηριασθέντας διά τής νικοτίνης- άφ’ ού έπί 

ήμέρας ολοκλήρους έμειναν έν νεκροφάνειά άνέ

ζησαν. Ή νεκροφάνεια αΰτη είναι πολλάκις 

συνέπεια τοϋ ψύχους- ούτως ό προμνησθείς 

Σπαλλαντζάνης διετήρησεν έπί δύο έτη βατρά

χους έντός χιόνοςοϊ βάτραχοι ούτοι ήσαν έντελώς 

άπεξηραμένοι καί ούδέν σημεΐον κινήσεως έδεί- 

κνυον μετά τά δύο έτη ύπέβαλε τούτους είς 

τήν έπιρροήν βαθμιαίας θερμότητος καί δ λή

θαργος αύτών διελύθη.

Οί κάτοικοι τής βορείου ’Αμερικής

'Ρωσσίας μεταφέρουσιν ίχθϋς έντελώς πνιγμέ

νους καί ξηρούς ώς ξύλα είς μεγάλας αποστά

σεις- μετά 15—20 ήμέρας βυθίζουσιν αύτούς 

έντός ύδατος κοινού καί οί ίχθϋς άναζώσιν.

Έάν τούτο δύναται νά συμβή καί έπί άν

θρώπων, ώς διατείνεται δ μέγας φυσιοδίφης 

τής Αγγλίας Hunter, είναι ζήτημα άλυτον 

είσέτι. Έν τουσούτω καί έπί άνθρώπων παρετη- 

ρήθησαν συμπτώματα παρατεταμένου λιθάρ- 

γου λίαν περίεργα.

Έν τή γαλλική έφημερίδι τών Φιλομαθών 

τοϋ έτους 1741 άναγινώσκομεν ότι δ συνταγ

ματάρχης 'Ροϋσσελ, ίδών άποθνήσκουσαν τήν 

σύζυγόν του, ήν ύπερηγάπα, δέν ήθέλησε ν’ ά- 

φήση νά τήν θάψωσι πριν ή αύτός βεβαιωθή περί 

τής σήψεως τοϋ σώματος. Όκτώ ήμέραι παρήλ- 

θον, καθ’ άς ή γυνή ούδέν σημεΐον ζωής έδιδε, 

οτε, αίφνης, ήχήσαντος τοϋ κώδωνος τής έκ- 

κλησίας, ή γυνή ήγέρθη έκ τής κλίνης, καί 

είπεν. «Ό κώδων ήχεΐ- πρέπει νά σπεύσωμεν 

είς τήν εκκλησίαν»—καί άνέρρωσεν.

Ό Βλανδέ ύπέβαλεν έν τή συνεδριάσει τής 

γαλλικής ’Ακαδημίας τών επιστημών τής 17 

’Οκτωβρίου 1864 έκθεσιν περί τριακονταετούς 

γυναικός, ήτις κατόπιν νευρικών κρίσεων έπι- 

πτεν είς λήθαργον έπί πολλάς εβδομάδας καί 

μήνας. Είς τών ληθαργικών τούτων ύπνων διήρ- 

κεσεν άπό τής αρχής τοϋ έτους 1862 μέχρι τοϋ 

Μαρτίου τοϋ 1863.

Ό ιατρός Παύλος Λεβασσέρ άναφέρει οτι έν 

άγγλική τινι οικογένεια κατέστη οίονεί κληρο

νομική ή ληθαργία. Τό πρώτον κρούσμα άνεφάνη 

έν τινι κυρία προβεβηκυίας ηλικίας, ήτις έπί 

δεκαπέντε ήμέρας έμεινεν έν πλήρει άκινησία

είτα δέ συνελθοϋσα έζησεν έπί

πολλά έτη άκόμη. Τούτο έ’χουσαύπ' οψιν ή οι

κογένεια έκώλυσε τήν ταφήν νέου τινός, όστις 

έφαίνετο νεκρός καί όστις μετά παρέλευσιν πολ

λών εβδομάδων συνήλθε καί άνέζησεν.

Ό Γερμανός ιατρός Πφένδλερ περιγράφει έν 

τή αίνεσίμω αύτοϋ διατριβή (1833) νεκροφά

νειαν, ής αύτός ύπήρξεν αύτόπτης μάρτυς. Κόρη 

δεκαπενταέτις έν Βιέννη προσεβλήθη ύπό νευρι

κής άσθενείας, συνεπεία τής όποιας έπήλθον 

σφοδραί κρίσεις καί ληθαργίαι διαρκοϋσαι 

τρεις ή καί τέσσαρας ήμέρας. Μετά παρέλευσιν 

ολίγου καιρού ή κόρη ήτο τοσούτον έξησθενισμένη 

καί έξηντλημένη, ώστε οί διασημότεροι τής πό

λεως Ιατροί όλίγας ελπίδας διασώσεως είχον. 

Καί πράγματι μετά φρικώδεις σπασμούς έπεσεν 

ήμέραν τινά έπί τής κλίνης της ώς νεκρά. «Έπί 

τέσσαρας ώρας, λέγει δ όηθεΐς ιατρός, έφαίνετο 

νεκρά. Μετά δύο άλλων συναδέλφων μου μ.ε- 

τεχειρίσθην όλα τά δυνατά μέσα όπως άνάψω- 

μεν σπινθήρα ζωής έν αύτή- πλήν τά πάντα 

άπέβησαν μάταια. Έπί 28 ώρας έμεινεν έν τή 

αύτή καταστάσει, κάί μάλιστα ένομίζομεν ότι 

ήσθανόμεθα τήν σήψιν. ΤΙρξαντο αί προετοι- 

μασίαι τής κηδείας. Θέλων νά βεβαιωθώ περί 

τής προόδου τής σήψεως έπλησίασα είς τήν 

κλίνην της — άλλ’ όποια ύπήρξεν ή έκπληξίς 

μου, ότε μοί έφάνη ότι διέκρινον άμυδροτάτην 

κίνησιν άναπνοής. ’Αμέσως διέταξα έντρίψεις 

καί διεγερτικά καί μετά παρέλευσιν μιας καί 

ήμισείας ώρας ή άσθενής ήνοιξε τούς οφθαλμούς, 

και βλέπουσα τάς πένθιμους προπαρασκευάς 

μοί είπε ταπεινή τή φωνή. «Είμαι πολύ νέα 

άκόμη διά ν’ άποθάνω.» Μεθ’ ο έπεσεν είς ύπνον 

δεκάωρον. ΤΙ άνάρρωσις ήτο ταχεία, καί ή 

κόρη άπηλλάγη τοϋ λοιπού πάσης νευρικής 

κοίσεως.

Έν τέλει άλλα δύο λίαν περίεργα δείγματα 

νεκροφάνειάς, άποδεδειγμένα ίστορικώς.

Τή 10 Νοεμβρίου 18 12 κατά τήν φρικώδη 

ύποχώρησιν τοϋ μεγάλου Ναπολέοντος έκ 'Ρωσ

σίας, δ ταγματάρχης Tascher θέλων νά με

τακόμιση είς τήν Γαλλίαν τό σώμα τοϋ στρα

τηγού του, φονευθέντος τήν προτεραίαν ύπό 

σφαίρας πυροβόλου καί ταφέντος προχείρως, 

έξέθαψεν αύτόν καί τόν έφόρτωσεν έπί άμάξης, 

ότε παρετήρησεν ότι δ στρατηγός άνέπνεεν 

άκόμη. ’Αμέσως μετεχειρίσθη πάντα τά πρόσ

φορα μέσα καί έπανέφερεν αύτόν είς τήν ζωήν.

Μετά παρέλευσιν πολλών έτών δ αύτός στρα

τηγός, τότε στρατάρχης δούξ τοϋ Όρνάνου, 

παρηκολούθει τήν κηδείαν τοϋ φίλου του καί 

ύπασπιστοϋ του, τοϋ άλλοτε ταγματάρχου 

Tascher, όστις τόν είχε θάψει καί έκθάψει.

Έν ετει 1826 νέος ίερεύς κηδευόμενος άνέ- 

ζησε καθ’ ήν στιγμήν έν τή έκκλησία έψάλλετο 

έπί τοϋ νεκρού του τό «Δεύτε τελευταίου άσπα- 

σμόν!» Τεσσαράκοντα έτη μετά ταϋτα δ ίε

ρεύς ούτος, γενόμενος καρδινάλιος Δοννέ, ώμί- 

λησεν άπό τοϋ άμβωνος περί τών κινδύνων τής 

κατεσπευσμένης ταφής συγκινήσας τό άπειρο- 

πληθές αύτοϋ άκροατήριον. (Τούτο άναφέρεται 

έν τώ έπισήμω Μηνύτοοι τής 1 Μαρτίου 1866 

σελ. 258).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
Ή νήσος Μη.Ιος. Γεωλογική και γεωγρα

φική περιγραφή τών νήσων Μήλου, Κι

μώλου, Πολίβου και Έρημομήλου ύπό 

τοΰ διδάκτορος Καρό.Ίου “Ερεμΰουργ. Έν 

Λειψία 1889.

Διάφοροι επιστήμονες και περιηγηταΐ 

έπισκεφθέντες κατά καιρούς τό ελληνικόν 

Αρχιπέλαγος, έδημοσίευσαν περιγραφής 

αύτοϋ, ποτέ μέν γενικός, άλλοτε δέ καί 

μερικός- νήσων τινων. Ήδη κατά τά έτη 

1416—1420 ό ’Ιταλός Buondelmonti έξέ- 

δωκε λατινιστί περιγραφήν. Τω 1700 πε- 

ριηγήθη τό Αρχιπέλαγος ό Τουρνεφόρ- 

τιος, Γάλλος- τω 1776 έτερος Γάλλος, ό 

Choisetil-Gouffier, ό ’Ιταλός Σονίνης, ό 

Olivier, ό Bignon καί άλλοι πολλοί κατά 

τούς νεωτέρους χρόνους. Άλλά περι

γραφή καθαρώς επιστημονική τής Μήλου 

δέν είχεν έκδοθή, μέχρις ού ό νεαρός 

γεωλόγος κ. Κάρολος Έρεμβουργ, δια- 

μείνας έπί μήνας ολοκλήρους έν τή νήσω 

ήσχολήθη μετ’ άκαμάτου ζήλου είς τήν 

γεωλογικήν μελέτην τής Μήλου καί τών 

τριών άλλων παρακειμένων νήσων. Απο

τέλεσμα τών εμβριθών τούτων μελετών 

ύπήρξεν ή προκειμένη διατριβή, ήτις 

περιέχει μέχρι τών μικροτέρων λεπτομε

ρειών πάντα τά άφορώντα τήν γεωγραφι

κήν θέσιν καί τήν γεωλογικήν κατάστασιν 

τών τεσσάρων τούτων νήσων. Ή μονο

γραφία αΰτη, γλαφυρότατα γεγραμμένη, 

διαιρείται είς διάφορα κεφάλαια, ών ή 

άρίθμησις άρκεϊ, όπως πας τις έννοήση 

ότι ό ήμέτερος επιστήμων έξήντλησε τό 

ζήτημα. Έν άρχή ύπάρχει πίναξ τών 

πηγών, άς μετεχειρίσθη- έρχεται είτα 

εισαγωγή, καί τοπογραφία, μεθ’ 6 ό συγ

γραφεύς εισέρχεται είς τό κύριον θέμα του, 

είς τίιν γεωλογικήν μόρφωσιν τής Μήλου, 

είς τήν ήΦαιστίαν φύσιν αύτής καί τούς 

σεισμούς, είς τάς κατά τούς αιώνας πα

ραλλαγής τών άκτών, καί τόν σχηματι

σμόν αυτών. "Ετέρα κεφάλαια πραγμα

τεύονται περί τοΰ κλίματος, περί τών 

ύδάτων καί πηγών, περί τών κοιλά

δων κτλ.

ΤΙ άνάγνωσις τής γερμανιστί γεγραμ- 

μένης ταύτης διατριβής κινεί τά μέγιστα 

τό ένδιαφέρον καί τοΰ μή έπιστήμονος, 

ιδίως δέ τοΰ Έλληνος, όστις πλεϊστα όσα 

μανθάνει περί μιάς τών ώραιοτέρων νή

σων τήςπατρίδοςτου. Μέγας είναι όύπέρ 

τών ελληνικών νήσων ένθουσιασμός τοΰ 

συγγραφέως, όστις έν τώ μικρω χρονικώ 

διαστήματι τής έν Έλλάδι διαμονής του 

έξέμαθε καί τίιν γλώσσαν ήμών, ήν ά- 

προσκόπτως έννοεϊ καί όμιλεϊ. Δέν άμ- 

φιβάλλομεν ότι ό νεαρός έπιστήμων θά. 

δράξη τής πρώτης παρουσιαζομένης αύτω 

εύκαιρίας, όπως έπισκεφθή καί δεύτερον 

τήν Ελλάδα, ής καί άλλα μέρη θέλει 

εξετάσει έπιστημονικώς.

Άνατο.Ιιχή Ά<ρριχή. Τό Κιλιμάντζαρον 

είναι τό ύψηλότερον τών όρέων τής Α

φρικής. Μέχρις έσχάτων άνθρώπινος ποΰς 

δέν είχε πατήσει τήν παρθένον αύτοϋ 

κορυφήν. Τό τόλμημα τοΰτο έξετέλεσε 

πρώτος κατά τό παρελθόν θέρος (τή 11 

'Ιουλίου 1887) έπιστήμων άνήρ. ό δόκτωρ 

Μαϊερ έκ Λειψίας. Ή άνάβασις διήρκεσε 

.terrs δλας ήμέρας, ή δέ κατάβασις τέσ
σαρας. Άνωθεν τοΰ ύψους 3 χιλ. μέτρων, 

όπου παύουσι τά δένδρα, ή πορεία καθί

στατο είς άκρον κοπιώδης, διότι έξετε- 

λεϊτο διά φαράγγων λάβας ολισθηρής, 

διά μέσου χειμάρρων καί θάμνων πυκνών. 

Εις ύψος 4 χιλ. μέτρων ό ερευνητής είδε 

τό τελευταϊον ίχνος φυτείας, καί είς ύψος 

4300 μέτρων συνάντησε τίιν πρώτην 

χιόνα. Τό Κιλιμάντζαρον είναι γιγάντιος 

κρατήρ, μέτρων 4 1/2 χιλ. ώς έγγιστα. 

ΊΙ κορυφή αύτού χωρίζεται είς δύο τμή- 

ιιατα, τά όποια φέρουσι τά ονόματα Κι- 

μαβέντζι καί Κίβο- τό δεύτερον τοΰτο 

τμήμα, ύψους κατά τόν δόκτωρα Μάϊερ 

6,050 μέτρων, έχει τό σχήμα θόλου χιο

νοσκεπούς. ’Επ’αύτοϋ έφθασεν ό άτρό- 

μητος περιηγητής- πάντες οί συνοοοιπό- 

ροι του καταβληθέντες ύπό τοΰ καμάτου 

έμειναν καθ' οδόν.

II ως φαίνονται, οί άβτέρες διά τίϊιν τηλε
σκοπίων. — Τα ισχυρότατα τών έν τώ κόσμω 

τηλεσκοπίων δει μεγεθύνουσι ποσώς τούς αστέ

ρας, άλλ’ έξ εναντίας δεικνύουσι τούς δίσκους 

αύτών τόσω καθαρωτέρους καί μικρότερου: όσον 

έκλεκτοτέρα είνε ή ποιότης τοϋ οργάνου. Τούτο 

δέ, διότι τόσον είνε άφ’ήμών μεγάλη ή άπό- 

στασις τών άστέρων, ώστε έάν το τηλεσκόπιο·/ 

τούς φέρη έγγύτερον ήμϊν κατά 1000, 2000 ή 

καί 6000 φοράς, ή προσέγγισες αΰτη είνε δλως 

άσήμαντος, παραβαλλόμενη πρός τήν μεγάλην 

άπόστασιν. Τό τηλεσκόπιον ούδέν άλλο κά- 

μνει, ή διορθοϊ τάς άνωμαλίας άς ό άστήρ πα

ρέχει είς τόν θεώμενον αύτοϋ διά γυμνού όφθαλ- 

μοϋ, έξαλείφων τάς άκτίνας αΐτινες φαίνονται 

περιβάλλουσαι αύτόν, κττ. Υποτιθεμένου δτι 

ή πραγματική διάμετρος άστέρος άπό τής Γής 

θεωμένου, είνε 0",00001, βλέπομεν οτι ή φαι

νομενική επιφάνεια τοϋ ηλιακού δίσκου πρός 

τήν τοϋ άστέρος θά έχη τήν σχέσιν : 

36,864,000,000,000,000 πρός έν.

Έκαστος άστήρ κέκτηται τό μέγεθος ήλιου, 

άλλά τό άπείρως μέγα τοϋ διαστήματος, έν τώ 

βάθει τοϋ όποιου λάμπουσι, καθιτα αύτούς 

δι' ήμάς άπείρως μικρούς.

Ή Αφροδίτη opart) έν πλήρει ημέρα.—Ό κ. 

Βρουγιέρ, μέλος τής έν Μασσαλία Επιστημονι

κής Εταιρίας τοϋ Φλαμμαριώνος, άπέστειλε 

πρό τίνος πρός τό περιοδικόν « ’Αστρονομίαν » 

τήν έξής έπιστολήν περί τοϋ άστέρος τής 

'Αφροδίτης. «Εξακολουθώ διακρίνων τόν ώραϊον 

πλανήτην σχεδόν καθ’ έκάστην διά γυμνού 

ύφΟ'αλμοΰ καί άνευ ούδεμιάς δυσκολίας είτε 

περί τήν 2αν μ. μ., είτε περί τήν Ιην, ή καί 

περί τήν 11 ην πρωινήν ώραν.

« Έξήτασα πρό τίνος τόν άστέρα έντος κα

τόπτρου, όπερ έθηκα χαμαί εις τό άκρον ενός 

παραθύρου, περί τήν 3ην μ, μ. Κατ' αύτήν τήν 

ώραν, δύναται τις να τόν έξετάζη άνέτως, μο

λονότι εύρίσκεται πολύ ύψηλά και ή κατ ευθείαν 

παρατήρησές του κουράζει αρκούντως.»

Γάτοι, ταξειδεΰοντες προς έπικουρίαν τής 
ζίακύτας. — Καταστρεπτικάς διά τάς χώρας 

είσβολάς μόνας τάς τών πολεμίων έγνωρίζομεν 

μέχρι τοϋδε. Ιδού σήμερον ή τοπαρχία τών 

’Ηνωμένων Πολιτειών Δακότα κινδυνεύουσα νά 

γείνη τό θύμα τής εισβολής πρωτοφανούς εί

δους... ποντικών.

Οί ποντικοί ούτοι, ώς έκ τής έν Δακότα έπι- 

κρατούσης έλλείψεως γάτων, έπολλαπλασιάσθη- 

σαν είς μέγιστον σημεΐον καί προξενοϋσιν άνυ- 

πολογίστους ζημίας, λυμαινόμενοι τούς σιτοβο

λώνας καί τάς άποθήκας. Τούτο, λέγει ή πα

ρισινή Επιστημονική Έπιθεώρησις, έγένετο ή 

άφορμή νέας διά τά πλησιόχωρα μέρη βιομη

χανίας, τής συλλογής καί έξαγωγής γάτων 

άπό έκαστου μέρους. Καί ήδη, άφίκοντο πρό 

τίνος είς Ίόβαν δύο άμαξοστοιχίαι κατειλημμέ

να'. άποκλειστικώς ύπό μεγάλου άριθμοϋ έκ 

τών εύεργετικών τούτων ζώων, άτινα έν τή πα- 

ρούσγι κρισίμω περιστάσει θά ποιληθώσιν έν 

Δακότα πρός δεκαπέντε τούλάχιστον φράγκα 

τό άτομον.

Ή Τηλεφωνική'Εταιρία ΒεΖλ,έν ταϊς Ίϊνω- 

μέναις Πολιτείαις, κατέχει περί τάς 220,000 

τηλεφωνικών γραμμών. Οί έν αύτή ύπάλληλοι 

ανέρχονται εις 6,132, οί δε συνδρομηταί της 

είς 158,732.

Με κανονικήν στροφήν 

Ετοιμάζω τίιν τροφήν 

Σχεδόν όλων τών άνθρώπων 

"Ολων τών χωρών καί τόπων, 

Άπους ών έχω πτερά 

Καί μεγάλα καί γερά.

Δέν ήγάπησα ποτέ μου 

Τήν βροχήν, πλήν τοϋ άνεμου 

Είμαι φίλος- στερεός, 

Καθ ’ ό φίλος παλαιός. 

Άποστρέφομαι τάς πόλεις, 

Καί άπό καρδίας όλης 

Άγαπώ κατ’εξοχήν 

Έλευθέραν εξοχήν, 

Άλλά πρό παντός τά ύψη, 

Ό άήρ νά μή με λειψή. 

Ταΰτ’ άρκοΰσι, θεωρώ- 

Πώς δέν μ’ εύρες, άπορώ.

Αίνιγμα 631.

Μέτρησε άπό τό έν-

Καί προχώρει- διά τρόπου 

Εύχεροΰς καί άνευ κόπου 

Είς τό πρωτΰν μου θά φθάσης. 

Είς εύρείας δέ εκτάσεις 

Πρόχειρον τό ά.ί.Ιο έχεις, 

Άρκεϊ μόνον νά προσέχης- 

Τό εύρίσκεις έν Γαλλία, 

Έν Έλλάδι κι’ 'Ιταλία, 

Καί άκόμη έν Βουχάρα, 

Πλήν ποτέ έν τή Σαχάρα, 

Ένωσε τά δύο, κι’ ολην 

Έχεις πάραυτα τήν πόλιν, 

"Ην έθαύμασαν άρχαϊοι 

Καί θαυμάζουν έτι νέοι, 

Κι’ ήτις σύνδεσμος ηπείρων, 

Κέντρον είναι τών ονείρων.

Αίνιγμα 632.

Έχω μέν ύδωρ, πλήν τοΰτο δέν ρέει, 

ΙΙΰρ δέ ώσαύτως, τ’όποιον δέν καίει· 

Άν μ’ έξετάσης, δέν έχω καί χρώμα, 

Στερεόν όμως καί λεϊον τό σώμα. 

Έπί τών ρόδων μέ βλέπεις στρωμένον, 

Έπί σταυρού πλήν καί προσηλωμένον 

Φιλώ πολλάκις δεσποίνης τά ώτα, 

Κι’ άνταποδίδω τήν λάμψιν, τά φώτα. 

Είμαι συχνάκις είς χεϊρας πλουσίου, 

ΓΙλήν έστιν ότε κι’ είς χεϊρας άχρείου 

Κλέπτου θει κήμαι- 

Λέγε, τίς είμαι;

Πρόβλημα 633.

, (Κυβόλεξον |
’ Νά σχηματισθώσι τέσσαρες λέξεις 

άναγινωσκόμεναι καί ύριζοντίως 

καί καθέτως. Αί τέσσαρες αύται 

λέξεις σημαίνουσι- 

α'.) Θεόν γνωστότατον τής άρ

χαιότητος.

β'.) Μέρος τής Γραμματικής, 

γ'.) Διαίρεσιν χρόνου παρ’ Ό- 

μήρω.

δ'.) "Ονομα Εβραίας γυναικός. 

Πρόβλημα 634.

”Ο*α* έ* ‘ο’η’οΰ "ά**α*ο* *έ”ο* ’ά*η*, 

*ού *υ**υ*εϊ* *<5Τέ *’ά·*α*ώ*’ έ*εΓ.

*έ*α***ο*.

Ν’ άναπληρωθώσιν οΐ άστερίσκοι διά 

συμφώνων καί νά σχηματισθή άρχαίου 

ποιητοΰ γνωμικόν μετά τοΰ ονόματος τοΰ 

ποιητοΰ.

ΛΥΣΕΙΣ
τών έν τω προηγουμένω τεύχει

Αινιγμάτων.
Αινίγματος 625 

Τό αίνιγμα.

Αινίγματος 627 

Ή σταφυλή.

Αινίγματος 626
Τό άλεξιβρόχιον καί 

άλεξήλιον.

Αινίγματος 628 

Χαρά—Άρά.

Αινίγματος 629 
Ή γραφίς.

X XX χη XX XX ΧΧ ΧΣ XX XX XX XX XX XX XX XX XX X

Διευθυντής και εκδότης- I. Περβανογλοε

Έν Αθήναις, όδός Όμηρου 8
X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX ΧΣ XX XX XX XX X
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Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμ.ενον δίς τοϋ μ.ηνός μ,ετά εικόνων έν Άθήναις.

| Έν Έλλάδι................... δρ. 40
. ? · · · Φρ·40 (χρ·)

ΑΙ-Ί-ΈΛΙΑΙ
Τιμή καταχωοίσεως έν τη σελίδι ταύτη, είς 4 στήλας 

διηθημένη, 50 λεπτά τόν στίχον.
Διεύθυνσις ΕΣΠΕΡΟΥ έν Άθήναις όδός Όμηρου άριθ. 8.

Τιμ-ή έτηαία χαΐ προπληρωτέα | .βν τφ έξωτε^

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑΙ I 
α'. Έν τώ γραφείω τοΰ « 'Εσπέρου » όδός 'Ομήρου άρ. 8. |
6'. Έν τοϊς Καταστήμασιν Άνέστη Κωνσταντινίδου όδ. Έρμου $ 
γ'. Έν τώ βιβλιοπωλείω Καρόλου Βίλμπεργ όδός Έρμου. 4

’Εν ταϊς διαφόροις πόλεσιν, έν αίς ΰπάρχουσιν ειδικοί Αντιπρόσωποι τοΰ «Εσπέρου» αί έγγραφαι γίνονται παρ'αύτοϊς, έν αίς 
δέπόλεσι δέν ΰπάρχουσι τοιοΰτοι, Αποστέλλεται τό Αντίτιμον τής συνδρομής κατ’ εΰθεϊαν είς τίιν Διεύθυνσιν ή διά ταχυδρο
μικών έπιταγών, ή διά συναλλαγμάτων ίφεως ή και διά γαλλικών. Αγγλικών, όωσσικών καί. αύστριακών χαρτονομισμάτων.

Νεότατοι- σύστημα πρός Αντιγραφήν και πολλαπλασιασμόν / 
επιστολών και εγγράφων, πωλούμενον παρά τής· Γενικής Λ 
Εταιρίας έν Λονδίνω φεοούσης τόν τίτλον The general > 
copying Apparatus Co. I.t<l. London 16. 18 < S 
Queen Victoria Street. To πρακτικώτατον τοΰτο jT A 
μηχάνημα είνε διαφ. τιμών Αναλόγως τοΰ μεγέθους. Λ y

Σχήμα 8α'> 22 '/^χΐ·'- έκατοστόμ. g>p. 35 f

f /
r /
9' YAQP ΤΗΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣEAU BE COLOGNE
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ΤΑ Ιλάχιστον κέρδος, μεδ' of ίκάστη ομολογία μέλει άφευκτα* νά χληρωϋβ, είναι φράγκα 30 σήμερον, καί μέλλει νά άνέλδη άλληλο' 
ετους είς έτος είς 50 φράγχα, τονϋ" δπερ σημαίνει Sti παοα απώλεια toy κεφαλαίου είναι ολως αδύνατος.

I

14 Βραβεία έχ 30.000 Φράγχων
21 Βραβεία έχ 30 000 Φράγχων
83 Βραβεία έχ 20.000 Φράγχων 

Το ολον 350.000 Κέρδη δια. 350 000 ’Ομολογίας.

ιιιπηηιιιιιιιιιιιιιιιιιηππππιηιπι^^

Έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ΑΝΕΣΤΙΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΓ 1889.—1784.

ου χαίτου Δημοσίου. Δΰνστα· τις νο νςοδίση

διαδόχως άπό . .... _ ,..... ...........  ......  .... ...... ..
Πωλοϋμεν πάσαν πρωτότυπον ομολογίαν, φέρουσαν τήν υπογραφήν τών αρμοδίων αρχών αντί 28 φράγκων συμπεριλαμβα- 

νομένης πάσης δαπάνης.
ΔΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ ΣΤΟΙΧΙΣΟΙ'Ν 270 ΦΡΑΓΚΑ ΜΟΝΟΝ.

Άδιαφιλονώιητος 'Ασφάλεια.
Άποδεματιχόν χεφάλαιον έχ 2,430.000 φεορινίων ήτοι περίπου 6,000.000 φράγχων tic χρεώγραφα της 

πάσης Ασφαλείας άποδίδοντα τόχον έτήσιον 4°/α χατετέδησαν παρά τή Όλλανδιχή Τραπέζη Hanque Neerlandaise 
άποχλειστιχώς ώς άσφάλεια χαί έγγύησις δλων τών ομολογιών.

At κληρώσεις Απ’ ούδένα λόγον δύνεκπαι ν' άναβληάώσιν. ’Επειδή ή υπερτίμησή τών μποχών τούτων είναι σχεδόν βέβαια και άφευκτος 
δεν δα δυνηδώμεν νά διατηρήσωμεν έπί μακράν χρόνον τάς χρουκοδειχύεέοας τιμάς καί τους δρους. Ιίαραχαλοϋμεν άρα τους ήμετέρους άναγνώστας 
όπως εύαριστη&ώοι νά διαβιβάοωσι τάς διαταγής αυτών ώς τάχιον.

ΑΙ αιτήσεις όμολογιών οφείλουν νά οννοδεύωνται διά ιοΰ ποσού είς τραπεζικά γραμμάτια, ταχυδρομικά έντάλματα, Ιπιταγήν, ή ταχυ
δρομικά γραμματόσημα πάσης χώρας. Δεχόμενα γραμματόσημα Έλληνικά ΛτΙ δραχ. 1.30 τό φράγκον. Ρουμανικά Lei 1.05 τό φράγκου. Βουλγαρικά 
καί Σέρβικά φρ. 1.10 δί εν φράγκον.
απευθυντεονπροςτονι,,ΜΟΝΙΤΕΙΜ AUTRICHI ΕΝ“ a VIENNE (AUTRICHE}.

4β* 33 '/2
2βν 35
2°* 41

Τό αύτό κατάστημα προμηθεύει ι 
τά διάφορα είδη τοΰ χάρτου, μελά
νην, κονδύλια κτλ. Διά τοΰ συ
στήματος τούτου δύναται τις έν f / 
βραχεί διαστήματι νά έχη ' *
χίλια Αντίγραφα μιας επι
στολής ή ένός έγγράφου. /

Τό άριστον τοΰτο 
αρωματικόν ύδωρ 

πωλείται έν Κολωνία 
έν τώ γνωστώ 

Καταστήματι Jean
Maria Farina

προμηθευτοΰ διαφόρων 
Αύλών. Είναι τό καλλίτερον 

και εύθυνότερον τών 
Αρωματικών.
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ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΑΙ ΟΜΟΛ. ΤΟΥ ΟΛΑΑΜΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.
Έφιστώμεν τ^)ν προσοχήν τών άναγνωστών ήμών χαί έν γίνει τοΰ δημοσίου έπί τών Λαχειοφόρων όμολογιών 

τοΰ Όλλανδιχοϋ Δευχοΰ Σταυρού έχίοάέντων δυνάμει Βασιλιχών Διαταγμάτων της 3 Ιουνίου 1888 Ν Ίαν- 
νουαρίου 1881 χολ 10 ’Ιουνίου 1887. Αί όμολογίαι αύται Λα μετάσγουν 134 πληρώσεων, αϊτινες γενήσονται τρεις τοϋ 
έτους ?γτοι τλ)ν ‘

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 1” ΛΕΚΕΜΒΡΙ0Υ, I·” ΑΠΡΙΑΙΟΥ κτλ. κτλ.
’Ενώπιον δΔο Δωτιπρ· εώκων τοΰ Υπουργείου τών Οίχονομιχών,ένος Συμβολαιογράφ

■TjT TUN P” ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΝ ΜΕΤΑ ΚΕΡΑΟΣ ΕΚ

ΦΡΑΓΚΟΝ ] 400.000 L xpYTcFj
Βραβείου έχ 200-000 Φράγχων | 
Βραβεία έχ 100-000 Φράγχων 
Βραβεία έχ 60-000 Φράγχων |


