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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

Ό Αίσωπος. — Νικόλαος Μανρογένης ήγεμών Βλαχίας (1'86). Ιστορική 
μελέτη, ύπό Σ. Κρητικού. IΣυνέχεια καί τέλος).—Φιλολογικά. 'Ολίγα περί 
τής Κυποίας γλώσσης, ύπό -Χρ. Παπαδοποϋλου, δικαστοϋ. — Ό Γεώργιος 
Olionel, φιλολογική μελέτη. — Έκ τού Scribe. Οί δυο σύζυγοι κωμωδία 
ιιονόποακτος κατ’έλευΟέραν μετάφραόιν, ύπό Θ. Ν. Φ. Συνέχεια— 'Αγγε
λική Ινάουφμαν, Έλδετίς ζωγράφος. — Ή δεσποινίς Σκουδέοη Ιστορικόν 
διήγημα (μετάφοασις έκ τού Γερμανικού) ϋπό τής δεσποσύνης Αουκίας Μ. 
Άντωνοπούλου. (Συνέχειαι. — ΙΙεριήγησις εις τάς Φιλιππίνας νήσους.

ς ένΣάμω ώς δούλος. Ελευθερωθείς κατόπιν

Ο A I ΣΠΠΟΣ
(μετά είκύνος )

β)λίγα έζ τοϋ βίου τοϋ μεγάλου μυθογράφου 

φτής άρχαιότητος περιήλθον μέχρι: ημών, διό 

ζαί εύρέθησαν ιστορικοί κζί κριτικοί διαμφι- 

σβητήσαντε: τήν υπαρξιν αυτού.

Κατά τόν Ηρόδοτον καί τόν I Ιλούταρχον έζη 

ό Αίσωπο: περί τήν 6ην πρό Χρ. εκατονταετη

ρίδα, σύγχρονος ών τών επτά σοφών τής 'Ελ

λάδος. Κατήγετο έκ Φρυγίας καί έζη κατ’ άρ- 

X*

έλαβε τήν εύνοιαν τοϋ βασιλέω; τής ΛυδίαςΚροί- 

σου, οστις μετεχειρίσθη αύτον πολλάζι; ώς πρε

σβευτήν,καί τέλος άπέστειλεν εις Δελφούς. Έκεϊ 

έκρημνίσθη & Αίσωπος άπό τίνος αποτόμου βρά

χου ώς ύβρισα; τούς κατοίκους τής πόλεως εκεί

νης. Πολλά άλλα δσα περί Αισώπου διεδίδοντο 

κζί έγράφοντο είναι προδήλως γεννήματα ευ

φαντάστων συγγραφέων κζί ποιητών.

Βέβαιον σχεδόν είναι ότι ό Αίσωπος δέν έ

γραφε τού: μύθους του, άλλά τούς άπεστήθιζε. 

βραδύτερο·/ δέ ούτοι έγράφησαν. Έκ τοϋ «Φαί

δωνος» τοϋ Πλάτωνος μζνθζνομεν οτι ό Σωκρά

της έν τή φυλακή έπεξειργάζετο έμμέτρως Αί- 

σωπείους μύθους, καί ό ’Αριστοφάνης έν τζϊςκω- 

μωδίαις του πολλζκι; άναφέρει τόν Αίσωπον καί 

τούς μύθους του.

Έν Άθήναις ύπήρχεν ήδη κατά τήν άρχζιό- 

τητα συλλογή αίσωπείων μύθων, ήτις όμως ά- 

πωλέσθη.'Ιστοριζώς άποδεικνύεται ωσαύτως ότι 

συλλογήν τοιούτων μύθων έποίησεν Δημήτριο: 

ό Φαληρεύς. Κατά τόν μεσαιώνα ή συλλογή 

αυτή έπλουτίσθη διά διαφόρων μεταγενεστέρων 

μύθων έξ ’Ανατολής. Έν έτει 1479 έξεδόθη έν 

Μεδιολάνοις κρίσις περί τής εις τόν Μάξιμον 

Πλανούδην άπόδιδομένης Συλλογής τών μύθων 

τοϋ Αισώπου, καί έν ετει 1546 έν Παρισίοις έ- 

τέρα κρίσις. Βραδύτερου έξεδόθησαν πληρέστερα.'. 

Συλλογζί, ή τής Φραγκφούρτης έν έτει 1610 έκ 

χειρογράφων τής Άϊδελβέργης, ή τοϋ Μζριάνου 

έν Όξωνία (1718), ή τής Φλωρεντίας (1809) ή 

περιέχουσα 199 μύθους, ήν έξέδωκε καί ό ήμέ- 

τερος Κοραής, έν Παρισίοις (1810), έτέρα έν 

Βρεσλαυβίζ (1812) περιέχουσα 231 μύθους καί 

διάφοροι άλλζι έκδόσεις.

Ότι έπί τοιούτων πτωχών βάσεων δύσκολον 

είναι διά τόν καλλιτέχνην νά άπεικονίση ήμϊν 

τόν αύτοδίδακτον τούτον τής άρχαιότητος ποι

ητήν καί φιλόσοφον εις ον όφείλομεν σειράν μύ

θων διδζκτικωτάτων, τούτο εύνόητον. Ό γλύ

πτης, ΰστις έπεξειργάσθη τό σύμπλεγμα, ού τήν 

εικόνα παραθέτομε·/, έσζέφθη νά παραστήοη ή

μϊν τον Αίσωπον διδάσκοντα έν ύπαίθρω καί 

κζθήμενον έπ’ όνου. "Ενθεν καί ένθεν αυτού βα- 

δίζουσι δύο παϊδες, άντιπροσωπεύοντες τήν γλυ

κεία·/ τών μύθων αρμονίαν, κζί άκροαζόμενοι

ιΤέλοςι. — Έκ τών τού Manletrazza. Αί τής Έλπίδος Αγαλλιάσεις (μετάφοα 
ύπό Διον I Καραγιαννάκη. Συνέχεια,. — Διάφορα. — Ώραι σχολής κλπ.

ΕΧΚΟΝΕΧ.

Ό Αίσωπος. — Γεώργιος Ohonet. — Τό σπουδαστήριον αυτού.— 'Αγγε
λική Κάουφμαν Έλβετίς ζωγράφος. — Ό Ζεΰξις, έκλέγων τά πρότυπά του 
διά τήν εικόνα τής Ελένης τού Μενελάου. — Ό Τηλέμαχος καί ό Μέντωρ 
έν τή νήσω τής Κα.λυύοϋς. — Ιίλοϊον τών Φιλιππινών νήσων. — Εσωτερι
κόν οικίας ιθαγενών έν Σούλου (φιλιππϊναι νήσοι;.

μετά προσοχής τών λόγων τού διδασκάλου. Έκ 

τών δύο παίδων δ μικρότερος μειδιά τερπόμενος 

εις τάς πλήρεις άλατος φράσεις τού Αισώπου, δ 

μεγαλείτερος σοβαρώς τόν ακούει θέλων νά έμ- 

βαθύνη τρόπον τινά εις τήν φιλοσοφικήν τών λό

γων έννοιαν, κζί νά χρησιμοποιήσω, τά διδάγ

ματα διά τόν μέλλοντα βίον του.

Έν τώ προσώπω τοϋ Αισώπου συνεκέντρω- 

σεν δ καλλιτέχνης όλην του τήν προσοχήν- ή- 

θέλησε νά παραστήση άφ' ένός μέν τήν ταπει

νήν καταγωγήν κζί τό ταπεινόν επάγγελμα τοϋ 

μυθογράφου, άφ’ ετέρου δέ τήν φυσικήν ζύτοϋ 

ευφυΐαν κζί τό παρατηρητικόν αυτού.Κζί το μέν 

ταπεινόν τής θέσεώ: του πζρέστησε δια τής των 

μυώνων τοϋ σώματός του άναπτύςεως κζί διά 

τής πτωχής ένδυμζσίζς του, τής καταπιπτούσης 

εις ράκη σχεδόν άπο των ώμων του, την δε ευ

φυΐαν άπεικόνησε διά του σαρκαστικού αυτού 

βλέμματος ζαί διά του ειρωνικού μειδιάματος, 

τό όποιον συσπζ τά χείλη του. Ή δεξιά αυ-.οϋ 

ύψοϋται καί ή χειρονομία αΰτη δηλοϊ τήν ηθικήν 

καί πολιτικήν σημασίαν των μύθων του, ους 

διηγείται εις τους δύο παϊδας.

Προς πζρζστασιν τοιούτου Αισώπου δ καλλι

τέχνης έμελέτησεν άνζμφιβόλως τάς αρχαία: 

πηγάς' άλλα καί τάς νεωτέρας δέν παρεβλεφεν. 

Οϋτω παρατηρούμε·/ οτι διά τών καλώς έσχεδια- 

σμένων πτυχών τοϋ μανδύου ήθελησε ν άπο- 

κούύη τήν έξόγκωσιν τού ώμου, ήν κατά τήν 

μαρτυρίαν τοϋ ΓΙλανούδου είχεν ό Αίσωπος.

"Αν πράγματι ό Αίσωπος ήτο κυφός άμφι- 

σβητεϊτζι παρά τινων κζί όμως ύπάρχει έπί- 

γραμμα τοϋ Άγαθίου, καθ’ ο δ μέγας Λύσιπ

πος δέν άπηξίωσε μέ όλον αύτό το φυσικόν ελάτ

τωμα τοϋ Αισώπου νά έπεξεργζσθή τόν άνδρι- 

ζντα αύτού. ον οί ’Αθηναίοι έστησαν εις μιαν 

τών πλατειών τής πόλεώς των.

όπερ μετά τζϋτζ άπεδείχθη. Άναχωρήσαντος 

δέ τοϋ Ήγεμόνος έκ Βουζουρεστίου, άφησε Το- 

ποτω,ρητήν ζύτοϋ τόν Δημήτριον Τυρνζβίτω,ν 

ονομαζόμενο·/, κζί διέβω, εις 'Ρουχτζούζιον. Ό 

Στρατηγός Κόμπουργ μζθών τήν άνζχώρησιν 

τοϋ ήγεμόνος έκ Βουζουρεστίου, ζζί οτι ή πόλις 

έμεινε·/ ζνευ στρατού, έσπευσε νά είσέλθη έν τή 

πόλει κατά τόν 8βριον τοϋ έτους 1788. άνευ 

άντιστζσεως έκ μέρους τών κατοίκων.

Μετά τούτο οί Αυστριακοί έξεστρζτευσαν εις 

Γιούργεβον, κζί έπετέθησαν κατά τού έκεϊ 

φρουρίου, άλλ’ άπέτυχον, άνδρείως τής Τουρκι

κής φρουράς άμυνθείσω,ς, ήτις ζαί έξοδον έποίη- 

σε, καθ’ ήν ένίκησε τούς Αύστριζκούς. συν— 

δραμόντων ζαί τών άντικρύ έζ 'Ρουχ-τζουκίου 

Τούρκων ζατεσζηνωμένων έκεϊ, ώστε μετά με

γάλης φθοράς οί Τούρκοι κζτεδίωξαν τούτους 

μέχρι τού ποταμού Άρτξεσίου.

Άλλ’ ένώ εύρίσκοντο εις τήν άπέλπιδα τζύ- 

την θέσιν ζαί κατζστασιν οί Αυστριακοί, ειδο

ποιηθείς ό Στρατηγός τής 'Ρωσσίας Σουβαρώφ 

τότε στρατοπεδεύω·/ έν Μολδαβία, έδραμε προς 

βοήθειαν τίον Αυστριακών, καί οί Τούρκοι φο- 

βηθέντες τούς Κοζάκους, άπεχώρησαν καί του 

φρουρίου Γιουογέβου. Γινόμενης δ’ άνζζωχής, οι 

Τούρκοι άπεχώρησαν έν Μολδαβία, οί δ’ Αυ

στριακοί κζί 'Ρώσσοι έμειναν έν Βλαχία, τών 

Τούρκων άποχωρησαντων άντικρυ τοϋ Δουνζβεως.

Έν τώ μεταξύ τούτω δ Μζυρογένης εύρίσζε- 

το πέραν τοϋ Δουνάβεως ώς πληρεξούσιος άρχι- 

στρά-.ηγος τής Τουρκίας, συλλόγων ε’θελοντάς 

Χριστιανούς καί Τούρκους, καί γυμνάζω·/ τον 

στρατόν ϊνα έπιπέση κατά τών Αυστριακών εις 

Βλαχίαν. Δυστυχώς όμως έκεϊ μανθάνει τόν 

θάνατον τοϋ προστάτου του Τζεταερλή Χασάν 

Πασα, καί τότε έπορεύθη εις Σούμλαν, φθζσας 

καθ’ ήν ήμέραν καί νέος Βεζύρη: άφίκετο έκεϊ 

έκ Κωνσταντινουπόλεως Ούτος δ’ έμαθε παρά

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
ΗΡΕΜΩΝ ΒΛΑΧΙΑΣ (1786). 

ίοτορτκίτ μελέτη.

ΥΠΟ
Σ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ 

ΐΣυνέχιια και τέλος).
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Μζυρογένης σκεφθεί; οτι δέν θά δυνηθή ν’ 

άντιστή κατά τών Αυστριακών, ώς μή λαβών

έπικουοίζν τινά παρά τής Πύλης, άπεφάσισε νά 

έγκατζ.λείψη τό Βουκουρέστιον, τή προτροπή άλ

λων δύο του φίλων έκ Κωνσταντινουπόλεως γρα- 

φόντων αύτώ ότι ή Πύλη ουδόλως σκοπεύει νά 

τώ άποστείλη βοήθειας. Ταϋτζ δέ ύπούλως τώ

ανήγγειλαν οί δήθεν φίλοι του, συμβουλεύοντες 

τούτον ν' αποχωρήσω, τής Βλαχίας, όπως άπο- 

λέση τήν εύνοιαν τών προϊσταμένων του, τούθ’

τοϋ Μαυρογόνους τήν αιτίαν τής άποχωρήσεώς 

του έκ Βλαχίας ήν άνωτέρω άφηγήθημεν, δηλ. 

ένεκα τών ύπού/ων προτροπών τών δύο εκείνων 

ύποτιθεμένων φίλων του. 'Ο Βεζύρης άγανακτή- 

σας κατά τών έπιβούλων έκείνων, εύρισκομένων 

άλλως τούτων έν τώ στρατόπεδό» μετά τοϋ Βε- 

ζύρου, διέταξε καί αυθωρεί άπεκεφαλίσθησαν. 

Τόν δέ Μαυρογένην διέταξε νά διέλθη τόν Δού- 

ναβιν, καί νά έπιτεθή κατά τών Αυστριακών. 

Άτυχώς όμως τήν φοράν ταύτην δέν τόν ηύνόη- 

σεν ή τύχη τοϋ πολέμου, διότι νικηθείς ήναγκά- 

σθη νά έπιστρεφηεις ’Ρουχτζούκιον. Ό δέ Βεζύρης 

μή δυνηθείς νά κατορθώση τήν διεξαγωγήν εντί

μου ειρήνης μετά τών Αυστριακών καί Ί’ιόσσων. 

ιός μή κατορθώσαντος δευτεραν φοράν τού Μζυ- 

ρογένους νά έζδιώξη τούς Αύστριζκούς έκ Βλα

χίας, δ φιλότιμο; Βεζύρης έδηλητηριάσθη μόνος 

κζί άπεβίωσεν έν Σούμλα.

Τούτου δ’ άποβιώσαντος έγένετο Βεζύρης έτε

ρος, δ 'Γζελεπή Χασάν Πασάς Τ’ουχτζουκλής, 

άσπονδος έχθρός τού άτυχούς Μαυρογόνους, όστις

άμα άφίκετο εις Σούμλζ.ν, ή πρώτη του ©ρον- 

τίς ην ν’ άποστείλη δημίους κζί ν’ άποκεφζλί- 

σωσι τόν τόσας λάμπράς ύπηρεσίζς παρζσχ όντζ 

τοϊς Τούρκοι: Ηγεμόνα Μζυρογένη, τόν μετ’ ά- 

πζρζδειγμζτίστου άφοσιώσεως ύπηρετήσαντα 

τά συμφέροντα τοϋ ’< Ιθωμανιζού κράτους. Με

γάλο»: δ’ όντως τιμά τον άνδρα ή γεννζιότης 

καί άξιοπρέπειζ τοϋ χαρακτήρας αυτού 1 διότι 

ενώ ήδύνζ.το ν’ άποφύγη τήν άδικον σφαγήν, 

δραπετεύω·/ εί: Ευρώπην, ή καί εις τούς άντικρύ 

έστω εχθρούς του Αυστριακού: ή "Ρώσσους, οϊ- 

τινες μετά χζρα: ήθελον τόν τιμήσει καί ένζγ- 

ζαλισθή, τούτο δέν έπρζξε, ϊνζ μή θεωρηθώ, 

ύπό τής Πύλης ώς έπίβουλος καί προδότης, ώς 

κζί έξεφράσθη πρός τούς φίλους του τούς ποο- 

τρέποντας ζύτον πρός τούτο, δηλ. τό νά σωθή 

τής άδικου σφζγής, αν ζζί ήν βέβαιο; περί τού

του γινώσκων καλώς τού; Τούρκου:, καί ιδία 

τόν αίμοβόρον έχθρόν του, τόν νέο·/ Βεζύρην - 

Διότι είπεν, ότι δέν επιθυμεί όπως δ Σουλτά

νο; ύπολζβη αυτόν κζί τού: ομογενείς του ηγε

μόνας ώς προδότζς τής Βασιλείας. Άνζμφιβό

λως ή ίπποτιζή αυτή άποφασις άποδεικνύει ευ

γένειαν ύυχής καί γενναιότητα, τούθ’ οπερ δέν 

πρέπει νά πζροραθή παρά τής ιστορίας, ήτις 

οφείλει νά τω άποδώση δικαιοσύνην.

Τέλος ό ζίμοβόρος Βεζύρης άπέστειλεν εις 

Ιΐλευνζν, την καταστάσαν κατά τήν νέαν έπο- 

χήν ιστορικήν, χωρίο·/ τότε τού Σιστοβίου όπου 

ό Ήγεμών εύρίσκετο, άείποτε ένεργών ζαί πα

ρασκευαζόμενος διά δευτέρζν έπίθεσιν, δημίους, 

οϊτινες άπέταμον τήν πολύνοον τωόντι κεφαλήν 

τούάνδρός, ήν ό Βεζύρης άπέστειλε κατά τό έθος 

πρός τόν Σουλτάνο·/, επιγράφω·/ τήν αίτια·/ τοϋ 

θανάτου.

Άλλ’ο τότε βασιλεύων γενναιόφρων Σουλτάν 

Σελιμ έλυπήθη μεγζλως διά τήν άπώλειαν τοϋ 

άνδρός- Κζί μετ’ ού πολύ άπεδείχθη ότε έξυ- 

φάνθη συκοφαντία, κζί έσκευωρήθη δ θάνατος 

ζύτοϋ διά τοϋ Λουλά. Μάχμούτ παιδαγωγού 

τοϋ Σ,υλτάν Σελιμ, τή προτροπή τοϋ διευθυν- 

τού τοϋ Νομισματοκοπείου Ίουσούφ έκ Κρήτης 

ζαταγομένου- Κζί λέγεται οτι τό Φιρμάνιον 

ητο πλαστόν, κατά τόν ΙΙοστέλνικον ’Ιάκωβον 

’Ρίζον τό·/ Νερουλόν.

Ό δέ Σουλτάν Σελίμης διέταξε ϊνζ μή κα- 

τζσχεθώσι τά κτήματα ζζί ή περιουσία τοϋ 

Ήγεμόνος, άλλα νά ζφεθή άκερζία εί; τήν ήγε- 

μονίδα κζί τά τέκνα τη:.

Τοιούτο τραγικόν τέλος έλζβεν ό βίο: ένός 

τών ίκανωτέρων ηγεμόνων τής Βλαχίας, ζα' 

ένός μάλλον πολυμήχανου διπλωμάτου τής επο

χής έκείνη:, κζί, τό άξιοσημείωτον έτι, ένός 

ικανού ζαί στρατηγυζωτατου άνδρός.

Όφείλομεν δέ νά δμολογήσωμεν ότι δ Σουλ

τάν Σελιμ ουδόλως ένέχεται εις τόν θάνατον 

τού άνδρός, δι’ όπερ ζαί ή ιστορία τώ άποδί- 

δει τήν προσήκουσαν δικαιοσύνην.

Πού δέ τά όστα τού μεγαλεπηβόλου τούτου 

άνδρός έτζφησζν ; πού ή έν τώ χώματι κυλι- 

σθεϊσζ κεφαλή του ; ούδείς βεβαίως γινώσζει 

περί τούτου. Ή μνήμη όμως τού άνδρός έσετζι 

αθάνατος, κζί έχομεν δι’ έλπίδος ότι καί Έλ

ληνες κζί ’Ρωμούνοι άποδόσουσιν ήμερα·/ τινά 

τό όφειλόμενον πρός τόν άνδρα. Πότε δέ ; πρός 

τούτο ή γραία Μεγαρί: ή τά οστά τού Φωκίω-

ι νο; εν τή εστία ζρύψασα ζπζντησζτω. .

Ό πολύκλαυστος ήγεμών ί._ 

Πέτρον καί Κωνσταντίνον κζί τρεις I 

ονομζτι Σμαράγδαν, Εύφροσύνη·/ κζί 

•/αν. Ούδέν δέ τών προσώπων 

καί ών τά όστζ φιλοξενούνται έν 

κοιμητηρίω τοϋ ίστοειζοϋ 

Καί τών μέν υιών Πέτρου 

σταντίνου, ζμφοτέρων άγαμων, 

τέρων Σουλτάνα; ζζί Εύφροσύνη:, 

ζοντζι μετ επιτύμβιων λίθων έν 

είρημένω νζώ ζοιμητηρίω, κζί τά έ

‘ό

άφησε δύο υιούς, 

θυγατέρας 

:ί Σουλτά— 

τούτων ύπάρχει 

■ώ 

ναού τής 

.... κζί Κων- 

ζαί τών θυνα- 

I 
οί τάφοι σώ- 

τω παρά τω 

πιτύμβια ελ

ληνιστί γεγρζμμένζ κζί εύζνζγνωστα άμφοτέ- 

ρων τών θυγ 

στεροι οί λίθοι, 

έφθαρμένα, ώστε ο/,ως Ουσζνζγνωστζ τυγχά- 

νουσιν. Ό τζφος όμως τής Σμζρζγδας ύπάρχει 

εντός του ναού, κζί ού δ τύμβος τυγχάνει ώραϊον 

λευκόν μάρμαρο·/, το δέ έπιτύμβιον άνζγινιόσκε- 

τζι εύχερώς δια τούτο ζζ: πζ.ρζκατιών πζρε- 

νείρομεν το έν λόγω έπιτύμβιον.

Έζ τών επιτύμβιων τής Ευφροσύνη; ζαί 

Σουλτάνας έξζγετζι οτι ή μέν πρώτη έτελεύ- 

τησε τό 1859, ζζί ή δεύτερα τό 1855. Άλλ’ 

ύπήρςεν άδύνζτον ν’ άνζδιφήσωμεν κζί τά έπι— 

τύμβια τών έν λόγω υιών τοϋ ήγεμόνος- άλλως 

λίαν ζπλούστεροι ζζί οί λίθοι τούτων τών τά

φων τυγχζνουσιν. Ούδείς δ’ έ'λζβε φαίνεται τήν 

φροντίδα ύπέρ τών άτυχών τούτων ήγεμονο- 

πζιδων άποβιωσζντων, ώ: πληροφορούσε·/ ήμζς, 

πενήτων.

Ίδου δέ το άνωτέρω ρηθέν έπιτύμβιον τής 

Σμζράγδας. ήτις ήτο καί σύζυγος ήγεμονίς τού 

ήγεμονος Σκαρλάτου Καλλίμαχου, άποβιι^σασα 

τό 1837.

Τάφος καλύπτει Σμαράγδαν Μαυρογένους, 
Σύζυγον Δόμναν Σκαρλάτου Καλλίμαχου, 
Τοϋ ήγεμονεύσαντος έτη έ.ττά έν πάση εϋσεβεία, 
Ευξασθε πάντες συγγενεϊς τε καί φίλοι 
Εύρέϊν ’έλεος έν τή μελλούση κρίσει 
Τήν κοιμηΟεϊσαν έν ταύτγ τή πάτριοι, 
Τώ χιλιοστή όκτακοσιοστω ετει έπτά, 
Συν τριάκοντα μηνί Μαρτίω έν Κυριακή 
Τή εικοστή έβδομη.
Κεϊται πλησίον καί ό εγγονος ταύτης 
Σκαρλάτος, υιός Άλέκου Καλλίμαχου.

έν ζωή, 

έντζύθζ 

Κόλιζς.

υ’ ζτέρων, άλλά τών υίώ»ν, εϊσίν άπλού- 

, κζί τά στοιχεϊζ εκ τού χρόνου 

ττε ΰλως δυσανάγνωστα 

τής Σμζρζγδας

•ο; τύγχανε

ο
υ

»

nascuta 
Paris 
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Μετά τούτο άπαντάται ’Ρωμουνιστί ώς πρόσ· 

θετόν τό εξής-

Aici odilinesle Linga fiui ei, si prin- 
cesa Efrosina Callimahi, 
Contacusino, savursita in 
La 15 Augustu 1875, de

Δηλαδή, » Ενταύθα άνζπαύεται πλζγίως 

ό υιός της καί ή ήγεμονίς Εύφροσύνη Καλλι- 

μάχου, γεννηθεϊσζ Καντακουζηνοϋ, άποβιώ- 

σασα έν Παρισίοις τήν 15 Αύγούστου 1875, 

έτών 58.

"Ητοι έν τώ ίδίω τζφω τής Σμζράγδας ένε-

ταφιάσθησαν κζί τά όστζ τού υιού της Σκαρ

λάτου ώς άνωτέρω, ώς κζί τά τής Ευφροσύνης 

Καλλίμαχου, ήτοι τής νύμφης της, άποβιωσά- 

σης έν Παρισίοις.

Έν τώ τριετεϊ πλέον διαστήμζτι τής ηγεμο

νίας του δ Μζυρογένης δέν ήμέλησε τήν κτίσιν 

Ναού έν Βουκουρεστίφ, διότι δ Φωτεινός άναφέρει 

«"Εκτισε δέ δ ήγεμών Μζυρογένης κζί ένα Ναόν 

«έξωθεν τοΰ Βουζουρεστίου, έπ’ όνόμζτι τής 

«Τπεραγίας Θεοτόκου τής Ζωοδόχου πηγής, 

»μέ άρκετήν περιοχήν, μέ βρύσεις κζί μέ κιό-

πληροφορίας 

δηλ. τού

»σκιζ ώρζϊζ, τά όποια σώζονταν μέχρι τής σή- 

βμερον. πλήν κζτηφζνισμένζ σχεδόν καί έρεί- 

»πιζ, έζτός τοΰ Ναού.»

Λυπούμεθα ότι μ’ όλα: ήμών τάς έρεύνζς δέν 

ήόυνηθημεν συλλέςαι σαφείς κζί λεπτομερείς 

περί τής οικογένειας Μαυρογένους,

πζτρός τού ήγεμονος, άλλ’ ούτε περί 

τής οικογένεια: τής συζύγου τού Ήγεμόνος, ούδέ 

εδυνήθημεν ν’ ζνζκζλύώωμεν πού έτάφη ή ήγε- 

μονις (Domna)· διότι δυστυχώς εις ούδένζ τών 

άπογόνων έντζύθζ εϋρομεν τό δένδοον τή: οι

κογένειας των, κζί ούδείς μέχρι σήμερον ένη- 

σχολήθη έπί τούτω.

Επειδή δέ προηγουμένως άνεφέραμεν οτι 

υπάρχει και σώζεται έν επιτύμβιο·/ έπί μικρού 

μαυσωλείου τής θυγζτρος τού Ήγεμόνος, Ευφρο

σύνης, συζύγου του Κωνσταντίνου Νέγρη, τοϋ 

τότε ΙΙοστελνίκου, ήτοι Υπουργού, πζρενείρομεν 

ζζί τούτο έντζύθζ ώς έξής.

1 ήοε Ευφροσύνη αλοχος Νέγρη Κωνσταντίνου 
Μαυρογένους ιερόν κοιμάται ύπνον αγνή. 
Δύο δέ βιοϊο έτεα ήδ έπτάκις δέκα 
Ήγεμονίς λίπεν ής πάσι πόθον αρετής 
Ολβίστη πόλιων Βυζάντιον ότι τεκοϋσα 
Ταύτης τών αρετών τό ταμεϊον εχεις.
Εν Ιασιω μηνί 5 Μαϊω έτους Σωτηρίου ΑΩΝ'. 

ξυνωρίδος ταύτης δηλ. τού Κωνσταντίνου 

ίύφροσύνης Μαυρογένους βλζ- 

Άθήνζις βιών κύρ. Νικόλαος 

τών άποβιώσασα ένταϋθζ 

ένάρετος Ιΐριγγιπέσσα Μζρία Μουρούζη. Έκ 

δέ τής Σουλτάνας, συζύγου τοϋ Εμμανουήλ 

Μάνου, ύπάρχει έ'τ·. βλαστός έν Βουκουρεστίφ, 

ό Στρατηγός Σαβέλ Μάνος.

Εκ προφορικών πληροφοριών μανθζνομεν οτ. 

δ Ηγεμών είχε·/ ετι δυο θυγατέρας έκτος τών 

τριών άνωτέρω μνημονευθεισών, ή μία ώνομά- 

ζετο Ραλοΰ, και ήτις άγαμος έπιστρέύασζ εις 

Κωνσταντινούπολή, άπεβίωσεν έκεϊ. Ή έτέρα, 

ής το ονομζ άγνοεϊται, ένυμφεύθη έν Πολωνία 

Ί’ώσσόν τινζ πλούσιον. Είνε λυπηρόν οτι δέν 

διετηρήθη έν άρχείοις ή γενεαλογία τών κατά, 

καιρού; ήγεμονευσάντων Ελλήνων, καί ώς έκ 

τούτου ή άκρίβεια καί λεπτομέρεια καθίσταται 

όυσχερεστάτη.

Εν τούτοι; έξ όσων π/.ηροφορούμεθζ και 

άνακζλύπτομεν δσημέρζι, φαίνεται οτι ή οικο

γένεια Μζυρογένη δέν άνέδειξε μόνον τό Ηγε

μόνα Νικόλαον, άλλά καί έτερα πρόσωπα ιστο

ρικά καί πολυσήμαντα. Διότι άνζφέρετζι εις 

άνεψιό; τού Ηγεμόνος Στεφανάκης καλούμενος 

ώς μέγας διερμηνεύς τή; Πύλη; κατά τό 1796, 

έπί Αλεξάνδρου Ύψηλάντου καί Χζντζερή 

Ηγεμόνων. Πρός δέ μετά τινα έτη έτερον σπου

δαίο·/ πρόσωπο·/ έφζνη εις τόν πολιτικόν δρίζον - 

τα, έτερος άνεψιός τοϋ Ήγεμόνος, διαπρέψας ώς 

διπλωμάτη; πρεσβευτής τή; Τουρκία; έν Βιέννη.

Επίσης έτερος άνεψιός τοϋ Ήγεμόνος Νικο

λάου, ό Πέτρος Μαυρογένης διαπρέψας έν ’Ρω- 

μουνίζ εί: τό πολιτικόν στάδιον, κζί ώ; οικονο

μολόγος, μοναδικό; άλλως τε έν ’Ρωμουνία, καί 

ώς διπλωμάτης. Διότι έχρημάτισε πολλά έτη 

ύπουργό; τών Οικονομικών, μετά πολλής έπι- 

τυχίζς διεξαγαγών τήν άποστολήν του. Επίσης 

κζί ώς πρεσβευτής τής ’Ρωμουνίας έν Βιέννη χρη- 

ματίσας, διεξήγαγεν αισίως πολλά; πζρεμπε- 

σούσας διαφορά; μεταξύ τών δύο κυβερνήσεων,

u
»

V
Τής

Νέγρη κζί τής Ε' 

στο! ήσζν ό έν

Νέγρης, ζζί ή πρό δύο έτώ
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και προσείλκνσε μεγάλως τό σέβας καί την 

ύπόληψιν τών έν Βιέννη. Έπίσης έτερος έξά- 

δελφος τοϋ Ήγεμόνος Πέτρος καλούμενος ένυμ- 

φεύθη έν Ίασίω την κόρην τοϋ Ήγεμόνος Ίωάν- 

νου Στούρζα· άλλ’ οί Μαυρογένεις ήσαν πολυ

μελείς, διότι λέγεται ότι εί; έκ τών αδελφών 

τοϋ πατρός τοϋ Ήγεμόνος Νικολάου, είχε ένδεκα 

(11) έτι αδελφούς. Ούδ' όφείλομεν νά λησμο- 

νήσωμεν έπίσης την γενναίαν Μαντώ Μαυρογέ

νους, ανεψιάν τοϋ Ήγεμόνος έκ πατρός, ήτις 

κατά την έπανάστασιν τοϋ 1821, ώς άλλη

Μπουμπουλίνα σχηματίσασα στολίσκον, και 

καταοτίσασα σώμα έθελοντών, ήνδραγάθησε 

κατά τών Τούρκων πολλάκις, καί κατηνάλωσε 

κολοσσαίαν περιουσίαν ύπέρ τοϋ έθνους, ώστε 

έξεβίασε διά τών θυσιών και της αύταπαρνή- 

σεώς της τόν τίτλον τοϋ ύποστρατήγου, διότι 

ή τότε προσωρινή Κυβέρνησες της Ελλάδος, 

καί ιδία ό Πρίγγιψ Δημητριος Ύψηλάντης, με

γάλως την έξετίμησαν καί έσεβάσθησαν.

Έκ τούτων όλων καταδεικνύεται οτι ή οικο

γένεια Μαυρογένους δέν ήτο έκ τών άσημων, 

ώς έν ’Ρωμουνίικ τήν παρέστησαν, διότι καί 

πλούσια έτύγχανε, καί ιδού παράδειγμα ή ανω

τέρω Μαντώ Μαυρογένους, ήτις μεγάλην περι

ουσίαν έθυσίασε χάριν τής τοϋ έθνους παλιγγε

νεσίας. ’Επομένως έγέννησεν οΰ τούς τυχόντα; 

άνδρας ώς άνωτέρω έξεθέσαμεν έπί παιδεία καί 

διπλωματική ίκανότητι.

Λυπούμεθα οτι ήν αδύνατον νά γινώσκωμεν 

άκοιβώς τά τής έν λόγω οικογένειας Μαυρογέ

νους, τυγχανούσης άλλως καί πολυμελούς καί 

πολλαχοϋ εΐσέτι εύρισκομένης, καί έν Μολδαβία, 

και έν Βλαχίγ-, ώς καί έν Κωνσταντινουπόλει, 

οπού άλλως εΐσέτι διαπρέπουν πρόσωπα τής οικο

γένειας ταύτης, ώς ό αρχίατρός τοϋ Σουλτάνου 

Μαυρογένης πασάς καί ό υιός αύτοϋ, ώς πρεσβευ

τής τής Τουρκίας έν Ούασιγκτώνι καί ίσως καί 

άλλα πρόσωπα, βλαστοί τής Μαυρογενίου οικο

γένειας, άπεράγνοοϋμεν. Άλλ’ήμεΐς έτολμήσαμεν 

πρώτοι τήν έκπλήρωσιν έθνικοϋ καθήκοντος καθ’ 

ά μέσα καί δυνάμεις διαθέτομεν, όπως δώσωμεν 

άφορμήν πρός άλλους καταλληλοτέρους ήμών, 

ϊνα τό έργον άοτιώτερον έργασθώσι καί έπιτελέ- 

σωσι.

Τό καθ’ ημάς έσπεύσαμεν ϊνα ρίψωμεν πρώτοι 

τό όφειλόμενον δάκρυ έπί τοϋ τάφου τοϋ πολυ- 

κλαύστου Ήγεμόνος, τοϋ διασώσαντος έκ τε

λείας καταστροφής τήν ώραίζν Πελοπόννησον, 

καί τιμήσαντος τό Ελληνικόν όνομα έν 'Ρωμου- 

νία καί ώς Κυβερνήτου καί ώς Στρατηγού.

Έν Ίασίω μηνι Άπρι-Ιίω 1880.
Σ· Κρητικός

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

ΥΠΟ

ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Δικαστοϋ.

Κατά τήν έν Κύπρω μακράν διαμονήν μου 

έσχοντήνευκαιρίαν, έκτος τών περί τήν ’Αρχαιο

λογίαν καί ’Ιστορίαν αύτής, ϊνα άσχοληθώ έπι- 

στημονικώς καί περί τήν μελέτην τής δημώδους 

Κυποίας γλώσσης καί σχηματίσω μεγάλην τινα 

συλλογήν δημοτικών ασμάτων ανεκδότων, δί

στιχων, λέξεων αρχαίων καί νέων, παροιμιών 

καί παραμυθιών, μή συμπεριληφθέντων έν τοΐς 

Κυπριαχοΐς τοϋέπιφανοϋς λογίου κ Λ. Σακελ- 

λαρίου. Ταϋθ' άπαντα συνήθροισα έξ αύτοϋ 

τοϋ στόματος τοϋ λαού, οστις διατελεϊ ή άνεξ- 

άντλητος πηγή καί ό μέγας θησαυρός τής Κύ

πριας γλώσσης, έξ ού δύναταί τ.ς νά αποθησαύ

ριση μεγάλα γλωσσικά κειμήλια.

Έπί τής μελέτης ούν τής συλλογής ταύτης 

στηριζόμενος συνέταξα καί μονογραφίαν τινα 

περί τής Κύπριας γλώσσης, έν ή άποτυποϋται ή 

διανοητική άνάπτυξις και ό χαρακτήρ τοϋ Κυ

Α> Σ Μ Α

Πάνω σέ διόλην καραβιού, πάνω σ' ψηίον λιμνών αν 
σέ παναθύρ' ολόχρυσου μ,ια κόρη καθισμένη, 
μήτε τοϋ ήλιου ’ταν χλωμή, μήτε τοϋ 'σιοϋ καμένη, 
ποϋ τήν τσοιλ_ιαν τής μάνας της Θεοϋ χαριτωμένη, 
χρυσόν χαρτϊν στό σίίριν της μέ πένναν ασημένην 
ή κόρη ποϋ τά έγραφεν Θεοϋ χαριτωμένη.
Ό Μαυρουδής ποϋ τήν Οωρει* έρτασεν ν' αποθάνη. 
έπήεν είς τήν μάναν του τζ’ήταν πολλά γλιμμένος.
"Ηντα 'σιεις γυ_>έ μου, Μαυρουδή, τζ' είσαι πολλά γλιμμένος; 
Μανρονόησ· Είσαι πολλά βαρύκαρτος τζαϊ βαρυκαρτισμένος; 
—ΙΙάνω σέ διόλην καραβιού πάνω σ' ψηλόν λιμκόναν 
σέ παναθύρ’ όλόχρυσον μιά κόρη καθισμένη.
μήτε τοϋ ήλ_ιου 'ταν χλωμή μήτε τοϋ 'σιοϋ καμένη 
πού τήν τζοιλυάν τής μάνας της Θεοϋ χαριτωμένη 
χρυσόν χαρτίν στό σιέριν της μέ πένναν άσημένην. 
ή κόρη ποϋ τά εγραφεν Θεοϋ χαριτωμένη.
τζαϊ ποϋ τήν είδα, μάνα μου, εφτασεν ν’ άπεθάνω. 
—Μούλλωσε, γυ,ιέ μου Μαυρουδή, προξένια να τής πέψω. 
Πέμπει τόν μπάρπαν τόν Φωκαν, πέμπει τόν Νιτζοφόρον 
πέμπει,τόν Πετροτράσιηλον μέ τά καλά προξενιά, 
ποϋ τούς Οωρεΐ τζ’ ή Μαρουξίά πολλά τούς προσηκωθην. 
—Καλώς ηρταν οί φίλοι μου νά φαν νά πιουν μητά μου. 
νά φασιν άγριν τοϋ λαού νά φαν όφτόν περτίτζιν 
νά φαν άρκο-.ζεράμιδον ποϋ τρων άντρειωμένοι 
νά πωϋν γλυκόποτον κρασϊν ποϋ πίνουν οί γούμενοι 
άποϋ τό πίννουν άρρωστοι τζαϊ βρέχονται γειαμμένοι.
—Εμείς έν ήρταμεν έδώ νά βαμεν για νά πιοϋμεν. 
μόνον προξένια εχομεν τζ’ ήρταμεν νά τά ποϋμεν.
—Έν τοϋπουν μ^άν έν τοϋπουν δύω έν τοϋπουν πέντε δέκα 
πώς έν τόν καταρκάζομαι στην δεύτερήν μου σκλάβαν 
τήν δεύτερήν τήν ξύφτερην τήν άπορρίψιμ^άν μου 
άπ’ ιοσιει τά πλανέρκα της ππακτά μέ τό χρυσάφιν ;
"Ονταν ξέράν' θάλασσα τζαϊ σπείρα) την σιτάριν, 
όνταν φτωσιύν’ ό Βασιλέας τζ’ έρτη νά τό Οερίση, 
τζ’ έρτη τζαϊ ή Βασίλισσα δεμάδια νά τό δήση, 
όνταν ξέράν' ό λάκκος μου τζαϊ πάλαι ξεσιειλίση 
τότες ας έρτ’ ό Μαυρουδής άνδραν γώ νά τόν πάρω. 
Γυρίζ’ ό μπάρπας ό Φουκας, γυρίζ’ ό Νιτζηφόρο; 
γυρίζ’ ό Πετροτράσιηλος μέ τά κακά προξένια· 
ποϋ τούς θωρεΐ τζ' ό Μαυρουδής πολλά τούς προσηκωθην.
— Καλό στόν μπάρπαν τόν Φουχαν καλό στόν Νιτζηφόρον 
καλό στόν Πετροτράσιηλον μέ τά καλα προξένια.
—Κακό στόν μπάρπαν τόν Φουχαν χακό στόν Νιτζηφόρον 
κακό στόν Πετροτράσιηλον μέ τά χαχα προξένια. 
ποϋ τ’ αγροίκα ό Μαυρουδής έφτασεν ν' άπεδάνη. 
Μούλλωσε γυΰ μου Μαυρουδή, ζωνάριν νά σοϋ κάμω. 
Βάλλει ή μάνα τρεις λίτρες βάλλει τζ’ ή κόρη έξη 
τζ’ έκάτσασιν τζ'έκάμασιν τοϋ Μαυρουδή ζωνάριν. 
Έζώθην το στην κόξαν του 'σαν ήλιον 'σαν φεγγάριν. 
Τζαϊ φέρτε μου τόν μαΰρόν μου τόν πετρακαταλύτην 
ποϋ καταλύει" τόν αλυσον τζαϊ πίννει τόν αύρίτην.
Τζαϊ φέρνουν του τόν μαϋρόν του τόν πετροκαταλυτην 
ποϋ καταλύει" τόν άλ.υσον τζαϊ πίννει τόν αυρίτην.

πρίου λαού καί διατελεϊ ό γνώμων τής ΐδιοσυν- 

τηρήσεως αύτοϋ.

Ή γλωσσική αΰτη μονογραφία ήμών δύνα- 

ται χρησιμεϋσαι ώς άφετηρία τις τοΐς μέλλουσι 

άψασθαι τής συντάξεως τής γενικής γραμματι

κής, τής Κύπριας γλώσσης, ήτις καθίσταται έκ 

τών ών ούκ άνευ καί αναγκαία πρός διασάφισιν 

πολλών σκοτεινών γλωσσολογικών ζητημάτων. 

Έγκαταλείποντες ούν τάς γλωσσολογικάς ταύ

τας περί τής Κύπριας γλώσσης σκέψεις ήμών 

έν άλλη εύκαιρία, περιοριζόμεθα ήδη είς τήν δη-

μοσίευσιν ένός άνεκδότου δημοτικού άσματος

άποσπώντες τούτο έκ τής ήμετέρας συλλογής.

■Ώς που νά ποϋσιν έ’σιε 'γειάν έκοψεν σιίλ,ια μίλια 
τζ’ ώς που νά ποϋσιν στό καλόν, άλλ' εκατόν πενήντα. 
Μιά μάνα ήταν μάγισσα τζ’ ή κόρη αστρονόμος, 
έπήασιν τζ’ έκάτζασιν μέσα στό σταυροδρόμι. 
Τούτος ό παίδ^ος πώρχεται τούτος πού χαταιβαίννει 
κάποιον κορίτσιν άγαπα τζαϊ τζεϊ'νον έν τόν θέλει. 
’Άτ' ας τόν σιαιρετήσωμεν πριν νά μας σιαιρετήσκ, 
"Ατ* άς τον άρωτήσωμεν πρϊν νά μάς άρωτήση. 
Τούτος ό παίδ^ος πώρχεται τούτος ποϋ χαταιβαίνει 
κάποιον κορίτσιν άγαπα τζαϊ "τζεΐνον έν τόν θέλει.
— Νά σοϋ τήν κάμω νάρχεται, ήντα’ ν' τό δώρημάν σου ; 
Έτάδρησεν τά ρέτινα ’πίσώσυρεν τζ' έστάθην
— ■ Χάρισμάν σου τά ροϋχά μου τά καθημερινά μου. 
ποϋ τά φορεΐ ό Βασιλέας τζαϊ τρεις βολαΐς τόν χρόνον. 
Τά γέννα γ_ιά τήν βάφτισιν, τά φώτα γΑ τόν δρόσον 
τζαϊ μ^άν αγίαν τζαιρκατζήν για τόν καλόν τόν λόγον, 
χάρισμάν σου τζ" ό μαΰρός σου ό πετροκαταλυτης
ποϋ κάταληεϊ" τά σίδερα τζαϊ πίννει τόν αυρίτην ·.
—Χάρισμάν σου ό μαϋρός μου ό πετροκαταλύτης 
ποϋ καταλαεΐ τά σίδερα τζαϊ πίννει τόν αυρίτην, 
μόν’ τό ζωνάριν ποϋ φορείς θέλω να μοΰ χαρίσης. 
—Περικαλώσε, μάγισσα, ήντα βαθε_ιά μέ πιάννεις. 
Πωκλείδωσέν το που τήν κόξαν του χαμαϊ τής τό πετάσσει. 
Τζαϊ πόμεινε ά. νεούλλικε τζαϊ νά σοϋ πσραντζείλω. 
Πήα’ϊνε δείπνα πανωρϊς τζαϊ δείπνα τζαϊ πανώρας, 
αφησ' ταΐς πόρταις άννοικταϊς τζαϊ τό καντύλιν ν' άφτν; 
τζαϊ ίσια τό μεσάνυκτον δέχτου τήν κόρην ν' αρτη. 
τζαϊ ίσια τό μεσάνυκτον ή κόρη έμαγεύτην.
’Ανοϋτε βάγιαις άνουτε, ανοϋτε γ_>ά νά παμεν 
τζαϊ ή μαγειαΐς του ’εν’ περισσαΐς τζαϊ τώρα ξεψυσιίζω. 
τζαϊ βάλλει βάγιαις απ' έμπρός τζαϊ βάγιαις άπ' όπίσω 
τζαϊ βάγιαις ποϋ τά πλευρά τζαϊ πέρνους την τζαϊ πάει. 
"Αννοιξε γυώ τής άνομης άνοιξε γυώ τής κούρβας 
τζαϊ ή μαγε_ιαΐς σου έν περισσαΐς τζαϊ τώρα ξεψυσείζω, 
—Έν οουπουν μίαν έν σουπουν δύω έν σούπον πέντε δέκα, 
πώς έν σέ καταρκάζομαι στόν δεύτερόν μου σκλάβον 
τόν δεύτερον τόν ξύφτερον τόν άπορριψ^ιμόν μου 
άπώσιει τά πλανέρκα του ππακτά μέ τό χρυσάφιν ;
—"Αννοιξε, γυώ τής άνομης, αννοιξε γυώ τής κούρβας 
τζαϊ ή μαγειαΐς σου έν περισσαΐς τζαϊ τώρα ξεψυσιίζω. 
Ό νιος έπωρωμάνισεν τζ’ ή χόρη έψυχομάοκν 
τζ’ έσφικταγκαλ^ασβήχασιν τζ’ έγύραν τζ’ έπεβάναν. 
τζ’ έπυάσασιν τζ' έθαψαν τους, τούς δύω σ’ έναν τζιοϋριν. 
βλαστα τοϋ παιδιού λεμονιά τής κόρης χιπαρίσσιν 
έκλίνισκεν ή λεμονιά τζ’ έφιλαν χιπαρίσσιν 
έχλίνισκεν κιπαρισσιά τζ’ έφιλαν λεμονίσσιν. 
Mja λιερή έδιάβαινεν τζαϊ πάει τόν οδόν της. 
Δοξάζω σε, καλέ Θεέ, ποΰσαι στά ψηλωμένα 
άπ’ ώχεις τά κρυφά κρυφά τζαϊ τά φανερωμένα 
ώς τζαϊ τά δένδρα τάλαλα κάμνεις τα τζαϊ φιλιούνται. 
Τζαϊ 'πολοήθην τζιπαρκά τής λιγερής τζαϊ λέει 
Δ^άβαιννε, κόρη, δ^άβαιννε, ο,ιάβαιννε τόν οδόν σου 
τζαϊ μΐάν βολάν ήμουν τζαϊ ’γώ κοπέλλα στό χωρκόν σου.

0 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΗΝΕΤ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Ιμετά υϊκόνωνι

Α
W συγγραφεύ; τοϋ α Σέργιου ΙΙανίν, » χο- 

’ [ζησσης Σάρας » καί τοσούτων άή/.ων μυθι- 

στορζ[Λάτων, Γεώργιο; Ohnet, είναι εί; των δια

πρεπέστερων συγγραφέων τής συγχρόνου Γαλ

λίας, είναι ο καθαρός τύπος τών μεσαίων τάξεων 

τής γαλλικής κοινωνίας, καί οΰτως είπεϊν, ό 

αντιπρόσωπος αύτών. Τά πρόσωπα τών μυθι

στορημάτων του άνήκουσιν είς τάς τάξεις ταύ

τας καί είναι πρότυπα είς τό είδος των. Ό θέ- 

λων νά γνωρίση κατά βάθος τούς ανθρώπου; 

τούτους οφείλει ν’ άναγνώση τά συγγράμματα 

τοϋ Ohnet. Διότι, έν ω δ Ζολά; καί άλλοι 

συγγραφείς έκθέτουσι πρόσωπα ιδεώδη, πρόσω

πα, τά όποια αύτοί δέν συνανεστράφησαν, άλλά. 

περιγράφουσι κατά τάς ε'μπνεύσε.ς των καί τά 

υποδείγματα τής φαντασίας των, δ Ohnet πε

ριγράφει μόνον πρόσωπα, μεθ’ ών συνεζτ,σε, 

ων συνανεστράφη καί ώμιλησε· διό καί αί πε- 

ριγραφαί αύτοϋ είναι φυσικώταται, άληθεστα- 

ται. Ίδέαι, αΐσθήρατα, προλ.ήψεις. εμπνεύσεις 

τών μεσαίων τάξεων, ή φιλοδοξία των, ή τάσις 

των, ή δμιλία των—πάντα ταϋτα εύρίσκομεν 

εκτεθειμένα ε’ν τοΐς έργοις τοϋ Ohnet μετά θαυ

μάσιας ακρίβειας. Διατρέχων τάς σελίδας του 

νομίζεις πράγματι οτι εύρίσκεσαι έν μέσω αύ

τών, ότι ακούεις τού; λόγου; των, ότι ε'ννοεΐς τά 

αισθήματα των καί τού: διαλογισμούς των.

Ό Ohnet είναι καί φιλόσοφος βαθύς, καί 

έν πολλοϊς χωρίοι: τών ε”ργων του αναφαίνεται 

ή τάσις αΰτη πρός τό φιλοσοφεϊν. Έστω παρά

δειγμα η έξής περικοπή. «Τό βέβαιον είναι ότι

Γεώργιος Ohnet

ή τύχη ήμών έν τφ κόσμω δέν είναι λαμπρά, 

άλλ’ ύπάρχουσιν άνθρωποι, οϊτινες θά τήν έθε- 

ώρουν άζιόζηλον. "Οταν ήμεθα δυστυχείς, δυ- 

νάμεθα πάντοτε νά βλέπωμ.εν κάτωθεν ήυ.ών, 

καί όταν ίδωμεν ότι ύπάρχουσιν άλλοι δυστυ- 

χεστεροι ήμών, τότε έννοοϋμεν ότι ήμεΐς εύρισκό- 

μεθα σχετικώς καλά.»

Καί μικρά έννοια σατύρας άναλαμπει ποϋ 

καί ποϋ τών έργων του· οΰτω έπί παραδείγματι 

έν τώ «Σιδηρουργώ» έν τοι; άκολούθοις λόγοις 

τοΐς άποτεινομένοις πρός άνάξιον γαμβρόν παρά 

τοϋ πενθεροϋ αύτοϋ, έμπορου σοκολάτας, καί 

άνδρός πλουσίου. «Θά σοί παρασκευάσωμεν—ή 

κόρη μου καί έγώ — κηδείαν άνταξίαν τής 

περιουσίας μας- καί είτα θά μεταβώμεν είς Μο

νακό παρά τήν θάλασσαν, όπου θά τηρήσωμεν 

τό κανονισμένου ήμών πένθος.»

Εννοείται Δε οτι τοιουτος συγγραφεύς είνα 

καί έμβριθέστατος παρατηρητής, καί μεγάλη- 

είναι ή ίκανότης τοϋ νά παριστα εικόνας καί 

πρόσωπα παλαιά ώς αύτός ό κόσμος μετά τοϋ· 

ζωηρότατου καλαμου καί νά δίδη αύτοΐς τήν 

χροιάν τών νεωτέρων χρόνων. Κατά τοΰτο δ 

Ohnet είναι αμίμητος, καί τό ζωηρόν τής διη- 

γησεώς του δέν άπανταται παρ’ άλλω τινί.τών 

συγχρόνων αύτοϋ μυθιστοριογράφων.'Ανά πάσαν 

σελίδα αυτου =χει τις προ οφθαλμών τοιαύτας 

άμιμήτου; τώ όντι περικοπάς.

'J

Εν τώ ,.ρομνησθεντι μυθιστορήματι, τό όποιον 

«"ΐγρ^-Οίται «Σέργιος ΙΙανίν,» ή κυρία Δεβαρέν 

είναι τύπο; φυσικώτατο;—ή σύζυγος τοϋ γέ- 

ροντος άρτοποιοϋ, καταστασα εκατομμυριούχος, 

διατηρεί το υπερήφανου τή: έξουσίας της έπί 

όλων τών ύπαλλήλων της, είναι ό μοχλός όλης 

τή; πυρετώδους ένεργείας, είναι έν ένί λόγω «ή 

κυρία», ένώπιον τής όποιας πάντες τρέμουσιν.— 

Καί ό έργοστασιάχης Φίλιππος Δερβλαΐ έν τφ 

« Σιδηρουργώ » εϊνε τοιοϋτος φυσικός τύπος· 

είναι ό μέγα: βιομήχανος μέ τήν ίσχυράν θέ- 

λησίν του, ό πατήρ τών έργατών του, άσάλευ- 

το; είς ο,τι άφορα τήν τιμήν καί τό δίκαιον. 

Εννοεί οτι είναι μία εξουσία, οτι είναι είς τών

μεγάλων άνδρών τοϋ κόσμου, όστις δέν δύναται 

νά λησμονήση τήν έλαχίστην προσβολήν. Τό 

αύτό συμβαίνει καί μέ τά πρόσωπα τοϋ λοχα

γού Σεβεράκ ε’ν τή «Κομήσση Σάρα» καί τοϋ 

Ι1ασχάληΚαρβαζοϋέντώ«μεγάλφΓΙηλουργίφ».

Ένταϋθα όφείλομεν νά όμολογήσωμεν ότι έν 

τοΐς διηγήμασιν αύτοϋ ό Ohnet δέν ε’χει τόν 

αύτόν επιτυχή κάλαμον, όσον ε’ν τοΐς μεγάλοι; 

αύτοϋ μυθιστορήμασιν. "Ας λάβωμεν έπί παρα- 

δείγματι τό άριστον τών διηγημάτων του, τό 

έπιγραφόμενον «Lise Fleuron». Έν αύτώ εύ

ρίσκομεν άφ' ένός καλήν περιγραφήν τοϋ βίου 
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τών ηθοποιών, άφ' ετέρου όμως προσκρούομε·/ 

πολλάκις εις βεβιασμένα; κρίσεις, εϊς ιδέας άνη- 

κοΰσα; εις άλλην σφαίραν, ιδέας, αΐτινες φαί

νονται έκφερόμεναι ύπό άλλου συγγραφίως και 

ούχί τοϋ Ohnet Ό χαρζκτήρ τής ηθοποιού 

«Κλημεντίννς», καίτοι άληθή;, μάς κοπιάζει, 

μας είναι μισητός. Ναι μέν καί ενταύθα ό συγ

γραφεύς διά τή; έξοχου ευφυΐας του ήθέλησε νά 

ικανοποίηση ήμας διά τής άντιθέσεως του χα- 

ρακτήρος τής συμπαθούς Έλίζας, τής ήρωίδος 

τοϋ διηγήματος' ούχ ήττον όμως έννοϋμεν οτι 

ή προσπάθεια του κύτη δεν είναι φυσική, είναι 

βεβιασμένη.

Έν τω « Μεγάλ.ω Γΐηλουργίω » εύρίσκομεν 

αναμνήσεις τών « χωρικών » τοϋ Βαλζακ, τής 

ώραίας εκείνης συγγραφής τοϋ ε'ζόχου Γάλλου 

ποιητοΰ. Άλλά τοιαϋται απηχήσεις εϋρηνται 

παρ’ άπασι τοϊς συγγραφεύσι. Πού δέν άπαντα 

τις απομιμήσεις τού Λαμαοτίνου ή τούΒίκτω- 

ρος Ούγκώ :

Ό Γεώργιος Ohnet είναι ό τύπος τής φι

λολογικής επιτυχίας· αύτός έπραγματοποίησε τό 

όνειρον τών πλείστων συγγραφέι.,ν καί μυθιστο

ριογραφώ?, έστησε δηλ. διά τοϋ καλάμου του 

χρυσήν πυραμίδα. Ήμέραν τινά, έν άρχή τού 

σταδίου του, έσχε συνέντευξιν μετά τού έκδοτου 

του, καί πριν ή τελείωση ή συνέντευξις. ήτοι 

έν διαστήματι μιας περίπου ώρας, είδεν έςαν- 

τλουμένας δύο ολοκλήρους εκδόσεις ( 2000 αν

τιτύπων ) τοϋ έργου του. Ό « Σέργιος ΙΙανίν » 

έφθασεν εί; τήν 150Ύ>ν έκδοσιν, ή « Κόμησσα 

Σάρα » είς τήν 167’1'' καί οΰτω καθεξής. Λέ

γεται ότι κατώρθωσεν έν σχετικώς μικρω δια- 

στήματι νά κερδίση εκατομμύρια, καί είναι 

άνήρ άκμαΐος έ'τι τήν ηλικίαν

Έκ τών δύο παρατεθειμένων εικόνων ή μεν 

είναι ή προσωπογραφία του, ή δέ παριστα το 

σπουδαστήριό? του, αίθουσαν δίεσκευασμένην 

μετά πολλής φιλοκαλία; καί άναπαύσεως. Έν 

τώ σπουδαστήριο) τούτο» διέρχεται τάς πλείστας 

ώρας τής ήμέρας συγγραφών, καί καθ' ώρισμέ- 

νας ώρας δεχόμενος τους φίλους του.

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΓ SCRIBE
ΟΙ ΖΣύΤΟ ΣΤϊΓΖΎΊΓΌΙ

Κωμωδία μονόπρακτος κατ' ε’λεν- 
θέραν μετάφρασιν

7110

Θ· Ν· Φ·
( Συνέχεια !οε προηγούμ. φύλλον).

-------
ςκηνη ς;

Λιβέριος καί οϊ Ανωτέρω.

Λεβερ. — Δέν είναι έδώ ή Κυρία;
Άνοιστ.— Τί τήν θέλει?;
Λοβέρ. Έρχομαι νά τή? είπώ οτι έδώ 

πλησοίν συνέβη δυστύχημα.Τό λεωφορείου 
καθώ? ήρχετο άπό τάρ ’Αθήνα? παρεΟτρά- 
τησε και έπεσε εί? τό χανδάκι.

Άναβτ. (δεικνύουσκ τον Πισπύρην) Ζήτησε 
τά? διαταγά? τοΰ Κυρίου.

Λεδερ.—(έκπληκτο?) Πώ? εΐπετε;

Άναστ. Ό Κύριο? θά σ'ε διατάξη τί πρέπει 
νά κάμη?.

Ιΐεσπ .—(κατ’ ίδιαν). Ιδού ευκαιρία νά φανώ 
καί έγώ ωφέλιμο? εί? τόν πλησίον μου 
(γεγωνυία τή φωνή). Τρίξατε άμέσω? νά 
βοηθήσητε τον? ανθρώπου? καϊ νά τούδ 

περιποιηθητε καθώ? πρέπει, τίποτε νά μή 
τού? λειψή. Θέλω όπω? είμαι τώρα έγώ 
ευχαριστημένο?, νά ηναι καϊ οί άλλοι, και 
όχι ωσάν μερικού? οί όποιοι κάμνουν πώ;· 

δεν σέ γνωρίζουν όταν ή τύχη τού? εύ- 
νοήση.

Άναβτ.—(κατ' ίδιαν). Πόθον είναι αγαθό?' 
δεν ήλλαξε διόλου.

Πισπ.—Προσέξατε, νά γίνουν τά πράγματα 
όπω? είπον. Κα'ι τώρα τό σπουδαιότερου 
είναι νά σιγυρισθώ ολίγον, διότι (πρό? 
την Αναστασίαν) δεν παραφαίνομαι διά 
οικοδεσπότη?, δεν είναι αλήθεια;

Λιβ.— Νά οδηγήσω τόν Κύριον εί? τίι μικρό 
δωμάτιόν έπάνω ;

Άναβτ.— Τί κάθεσαι καϊ λέγει?; Νά τοΰ 
άνοιξη? άμέσω? τό μεγάλο δωμάτιόν.

Λο6.—Μά εκείνο συγκοινωνεί με τό δωμα
τίου τη? Κυρία?.

Αναστασία.— Τί σέ μέλλει', κάμνε ό,τι σέ 
διατάττουν κα'ι εξετάσει? δ'εν χρειάζονται... 
έλα γρήγορα.

Πισπ. (κατ' ιδίαν) 'A? μή χάνωμεν τόν πολύ
τιμον καιρόν τά πράγματα χονδραίνουν 
καϊ νά σ'ε ίδώ, Πισπύρη' (’Ανοίγει τόν Οδοι
πορικόν σάκον καϊ λαμβάνει υποκάμισου, 
λαιμοδέτην και κσώ.τσα?).

Awyzv.iiiv.. Περιττόν νά κοπιάζητε, θά σά? 
τά φέρουν εί? τό δωμάτιόν σα?' ήκουσε? 
Αιβέριε;.., υπάγω έμπρό? νά ίδώ 'άν ή φω
τιά καϊ όλα τά άλλα είναι έτοιμα.

Πόση. (κατ’ ιδίαν) Ή καλοσύνη αυτή? τή? 
γυναικό? είναι μοναδική. Έλα, φιλτάτη 
Αναστασία, υάμοϊ δείξη? ποΰ είναι τό δω
μάτιόν μου.

Αναστασία. (Αεικυύουσα τήν προ? τ' αρι
στερά θύραν) ’Ιδού. (Ό Πισπ. φεύγει).

ΣΚΗΝΗ Ζ’.

Άναστ. (Μόνη) Τ··ϋ έκαμεν έντύπωσιν ή 
καλοσύνη μου. Πόσον είναι εύγευή?! "A? 
υπάγω νά ίδώ άν είναι όλα έτοιμα... νά 
είπώ καϊ τή? Κυρία? ότι είναι ωραίο? ό 
άνδρα? τη?, αξιόλογο? άνθρωπο? ! Τί καλά 
όπου έκαμα νά καταπιασθώ εί? αυτήν τήν 
ύπύθεσιν! άλλέω? τά κακομοίρα τά παιδιά 
θά έβασανίζοντο έωσοϋ φθάσουν εί? μίαν 
συννενόησιν. Τί είναι τοΰτο πάλιν! νά καϊ 
ένα? Κύριο? μέ μίαν Κυρίαν! "A? φύγω' 
(έξέρχεται πρό?τό δωμάτιόν τοΰ Πισπύρη).

ΣΚΗΝΗ Η'.

Ή Κυρία ΙΙιόπύρη φέρουόα κομζ'ίιν 

οδοιπορικήν ϋνόνμασίαν· καί Οτηριζομένη εις 

τόν βραχίονα τοΰ Καλλιάδου, κρατοΰντος 

Οώκκον όδοιπορικόν.

Καλλεά^ης. Είναι περιττόν, ήμεί?
δεν χρειαζόμε9α τίποτε' περιποιη9ήτε τά? 
Κυρία? καϊ τοΰδ άλλου? ταξειδιώτα?.

Κυρΐι Πισπ. ’^νάδεμιί τα διά λεωφορεία! 
Έφώναζα εί? τόν προκομένον του άμαξα 

έχε τόν νοΰι· σου. 9ά πέσωμεν, πρόσεχε. 
Τίποτε αύτό?, έωσοΰ μά? έκρήμνι,σε εί? το 
μέσον τοϋ δρόμου. Καϊ τί 9ά έγινόμε9α 
έάν δεν μά? έπεριποιοΰντο of άνθρωποι 
αύτοϋ τοϋ κτήματο?.

Καλλ. Χαίρω δτι ενρέδην έκεϊ κατά συγκυ
ρίαν, ώστε νά σα? βοηθήσω, (κατ' ίδιαν). 
Και κατ' αύτόν τόν τρόπον άνεμίχδην απα
ρατήρητο? μεταξύ τών έπιβατών τοϋ λεω
φορείου.

Κυρία ΙΙςσπ.—Κύριέ μον, μέ καδυπο- 
χρεώσατε μέ τήν ευγένειαν καϊ τήν προθυ
μίαν σα?.

■<αλλ.—Μήπωδ έκτνπήσατε πουθενά;
Κυρία ΒΙοσπ. Οχι' άλΧ έκ τοϋ έπεισοδίου 

τούτου θά έπέλθη βραδύτη? δύο ίιρών! 
Μάθετε δέ, Κύριε, ότι καταδιώκω τόν σύ 
ζυγόν μου όστι? έχει τήν ώραίαν συνήθειαν 
ν’ άναχωρή μέ τό λεωφορείου καϊ νά έπα- 
νέρχεται πεζό? πάντοτε, ώστε σήμερον άφοΰ 
τόν άνέμενον έπϊ ματαίω οκτώ ημέρα? 
ήναγκάσθην τά πάρω τούς δρόμους διά 
νά ίδώ τί έγινε.

1<αλλ. — Θά ήσθε. Κυρία, πολύ εύαίσθητο? 
ώ? φαίνεται.

Κυρία Ποσπ. — "άλλοτε. Κύριε, μάλιστα, 
ήμην τωόντι απαιτητική, ευαίσθητο? εί? 
άκρον, άλλ' έπϊ τέλου? άπέκαμα, καϊ τώρα 
πλέον άπεφάσισα άντϊ νά τόν έπιπληττω, ι, 
νά παραπονοϋμαι, νά τόν κάμω νά σκάζη 
άπό τήν ζήλια.

Ιώαλλ. — z/ύτή είναι τωόντι άπόφασι? εϊξιέ- 
παινο?, αν μάλιστα ήσθε όλίγον μνησίκα
κο?... (κατ' ιδίαν). Κατ’ εύτυχίαν δέν είν»ι 
σύζυγό? μου.

Κυρία Ιίοσπ. Τί τό όφελο? άπό τήν ζη
λοτυπίαν; νιί έχω βάσανα, ύπονοία?. — 
(’Ιδοΰσα τόν σάκον τόν έπϊ τή? τραπέξης 
ύπό τοϋ ΙΙισπύρη άποτεθέντα). Τί βλ έπει? 
ποϋ εύρέθη αυτό έδώ ;

Ικαλλ. Τί έχετε, Κυρία μου ;

Κυρία ΙΙοσπ. Τίποτε (κατ' ίδιαν) αύτό? ό 
σάκκο? είναι απαράλλακτο? μέ τόν σάκκον 
τού κύρ ΙΙισπύρη. Είναι αδύνατον ν’ ιιπα- 
τώμαι, αύτό? είναι.

Πισπ. — (Εί? τά παρασκήνια μεγαλοψώνω?). 
Μάλιστα, καλή μου ’Αναστασία, φρόντισε 
νά ζή? νά μου ζεστάνουν ταϊ? παντούφλαι?.

Κυρία Πισπ. Αύτή ή φωνή! είναι χωρίς 

άλλο ό ίδιο? (τρέχει πρό? τήν θύραν).
ΣΚΗΝΗ Θ'.

Οί ώνωτέρω— 'Αναστασία έξερχομένη τοϋ πρός 

τά δεξιά δωματίου καί άντικόπτουσα 

τίιν κυρίαν Πισπύριι πρό της θύρας.

Αναστασία—Πού πηγαίνετε, παρακαλώ;
Ιάυρία Πισπ. (Τεθορυβημένη.) Πουθενά... 

έκεΐνον τόν κύριον έκεϊ μέσα τόν γνωρίζω 
καϊ ήθελα νά...

Αναστασία. —Άληθηνά! τόν γνωρίζετε ;.. 
Τότε λοιπόν προσοχή, νά μή σά? ξεφύγη 
λέξι?.

Κυρία Πισπ.— Καλέ τί μοΰ λέγετε! ήξεύ- 
ρετε ποιο? είναι;

Αναστασία—’Ακούει? δέν ήξεύρω! είναι ό 
< ι’κοδεβπότι^· άλλά μένει αγνώριστο? έξ 
αίτια? τή? Κυρία? μον. Θά τά μάθετε άρ- 

γότερα' άλλα τώρα δέν έγεινεν άκόμη ή 
τρυφερά έξομολόγησι?.

Κ,υρία Πισπ. "Α. δέν έγεινε! έφθασα λοι
πόν έγκαίρω?:

Καλλ. (άτενίζων πάντοτε πρόδ τήν πρό? τά 
δεξιά θύραν). Ηέν βλέπω κανένα. (Πρό? 
τήν Αναστασίαν) ήμπορό) νάίδώ τήνκυρίαν 
Καλλιάδου ;

Αναστασία (κατ’ ιδίαν). Καϊ άλλο? πάλιν ! 
άπό τά? πολλά? έπιβκεψει? οί καϋμένοι οι 
σύζυγοι δέν ευρίσκουν εύκαιρίαν νά συνο
μιλήσουν (πρό? τόν Καλλιάδην ι. Πρό? τό 
παρόν δέν είναι, Κύριε, δυνατόν, διότι ή 
Κυρία έξήλθεν εί? έπισκέψει? καϊ θ’ άπον- 
σιάζη ολην τήν ημέραν (πρό? τήν Κυρίαν 
Πισπύρη) ί> δέ Κύριο? δέν δέχεται έπι- 
σκέέ·ει?.

Ιώυρία Πισπ. (κατ’ ιδίαν). Θά σκάσω άπό 
τόν θυμόν μου! άλλά φρονιμώτερον είναι 
καϊ κρατηθώ καϊ νά περιμένω νά ίδώ έω? 
ποΰ φθάσει ή απιστία του καί έπειτα διά 
μιά? νά παρουσιασθώ και νά τόν κεραυνο
βολήσω ( πρό? τόν Καλλιάδην) 'Έρχεσθε 
Κύριε, μαζί μου ;

Καλλιάδης Επιτρέψατε νά είπώ δύο λέ- 
ξει? και άμέσω? σά? φθάνω' (ή Κυρία Πι- 
σπύρη έξέρχεται).

ΣΚΗΝΗ Γ.

ΚΑΛΛΙΛΔ11Σ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
Ιώ,αλλ. "ίίστε κατά τό λέγειν σα? ή κυρία 

Καλλιάδου δέν είναι μέσα;
Άναστ.—Σά? είπον. Κύριε, ότι όχι.
Καλλιάβης (Κνττάζων δεξιά)—’Επήρε τό 

μάτι μου έκεϊ μίαν ώραίαν ποια νά ηναι 
παρακαλώ;

Άναστ. — Είναι... μία κόρη... φίλη τή? Κυ
ρία?. (Κατ’ ιδίαν). Περιέργειαν όπου τήν 

έχει αύτό? ό άνθρωπος !

ΣΚΗΝΗ ΙΑ.

'Αναστασία. Καλλιάδης, Έλίζα 

λαμπρώς ένδεδυμένη.

Έλίζα.— Γι’ έγεινεν αύτή ή Αναστασία, τήν 
περιμένω τόσην ώραν... (ιδοΰσα τόν Καλ
λιάδην) Θεέ μου αύτό? είναι! (χαιρετώνται 
δι υποκλίσεων.)

■<αλλ. — Μανθάνω, δεσποινί?, ότι ή κυρία 
Καλλιάδου έξήλθε τή? οικία?.

Έλίζ.—(Κατ’ ίδιαν). Έξετελέσθησαν βλέπω, 
at διαταγαί μου (μεγαλοφώνω?). Λυπούμαι 
ότι ή κυρία Καλλιάδου δέν είναι παρούσα. 

1<αλλ.— z/έν πειράζει καϊ τόσον' ούχ ήττον 
έπεθύμουν νά τήν ίδω καϊ νά συνομιλήσω 
μετ’ αύτή?, άφοΰ τήν λέγουν τόσον ώραίαν.

Έλίζ .—(και ι’δ'ιαν) Οϊμοι' άρχίξω νά τρέμω. 
Καλλ. Αλλά δέν πιστεύω ποτέ νά ήναι όσον 

ή φίλη τη? ωραία.
Έλίζ. (κατ’ ιδίαν) Συνήλθον όλίγον...
Καλλ. (κατ’ ιδίαν). Αχ ! τι ευτυχία έάν ήτο 

αύτή ή σύζυγό? μου!
*Κλίζ. Η κυρία Καλλιάδου μόλι? αϋριον θά 

έπανέλθη.
Άναστασ.—(Μέ τόνον). Ναί, μόλι? αϋριον. 
Έλίζ. ’ Αλλ’ έπεφόρτισεν έμέ τήν φίλην τη? 

νά τήν αντιπροσωπεύσω, ώστε, Κύριε, έλπί- 
ζω ότι δέν θά μοΰ άρνηθήτε τήν εύχαρί- 
στησιν νά διημερειισετε μεθ’ ημών.

Άναστκσ.— Καλέ τί λέγει;
Καλλ. Άλλά, Αεσποινί?...(κατ ιδίαν) έπικίν 

δυνον τό πράγμα, διότι ή φίλη τή? γυναι- 
κό? μου είναι παρά πολύ ωραία, ώ? βλέπω.

Έλίζ.— Αέν εΐπετε οτι έπιθυμεΐτε νά όμιλή- 
σητε πρό? τήν κυρίαν Καλλιάδου ;

■ώαλλ. — Ναί. άληθώ? έπεθύμουν. άλλά τώρα 
πλέον αποβαίνει περιττή ή συνομιλία' προ
τιμώ ν άφήσω μίαν έπιστολήν. Πιστεύσατε, 
δέ. Κνρία, οτι καθήκον αναπόδραστου 
μ' εμποδίζει νά δεχθώ τήν πρόσκλησίν σα?. 
(Κατ’ ιδίαν). Τοιαύτη γοητευτική μορφή 
ήτο τό ’όνειρόν μου, τοιαύτην εικόνα ίδα- 
νικώ? έλάτρευον. Αλλά δυστυχώ? έδεσμεύ 
θην διά παντό?, καϊ τώρα πρέπει χάριν 
τή? τιμή? μου ν' απομακρυνθώ. (Φεύγει).

ΣΚΗΝΗ IB

ΕΛΙΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.

Έλιζ. — Βεβαίω? αύτό? είναι' τοιοΰτου τόν 
έφαυταζόμην. 'Αχ.'Αναστασία πόσο" είμαι 
γοητευμένη !

Άναστασ.—’^πό ποιον;

Έλίζ.—Άπό αύτόν.
’ιΚναστασ. — Από αυτόν! αύτό? δέν είπεν 

ούτε λέξιν.
Έλίζ.— Αδιάφορου, αί ψυχαίμαι συνενοοϋν- 

το κάλλιστα' δ'εν είδε? πόσον είναι καλό? ! 
Φρόντισε όμω? τώρα, νά ζή?, νά μή φύγη. 
Τι μοΰ ήλθε νά τόν απαντήσω καϊ νά μή 
τοϋ είπώ έξ άρχή? ότι είμαι ή σύζυγό? του.

".άναστασ.—Σύζυγό? του! Θεέ μου φύλαξε, 
μά δέν είναι αύτό^. κυρία μου, ό άνδρα? σα?.

Έλίζ.—Τί; δεν είναι αύτό? ;...
Άναστασ. — Όχι σά? λέγω, έκεϊνο? είναι 

όλω? διόλου διαφορετικό?' τόν είδον, τοϋ 
ώμίλησα. Νά ίδήτε πόσον θά σά? άρέση . . . 
Καλέ τί έπάθετε, έχλωμιάσετε, σά? έρχεται 
ζάλη;

Έλίζ •—Αέν έχω τίποτε, έπέρασε.... Μά έκεί- 
νο? λοιπόν ποιο? είναι!

Άναστασ.—Είναι ένα? έπαρχιώτη?, ό οπαίο? 
ταξειδεύει δι' υποθέσει? του ή καϊ χάριν 
διασκεδάσεω? ίσω? διά τοϋ λεωφορείου μέ 

τήν γυναΐκά του.
Έλίζ • — Μέ τήν γυναΐκά του ;
Άναστασ.— Ναι, μία κοντούλα τήν όποιαν 

έκράτει άπό τό χέρι όταν έμβήκαν.
’Κλιζ. \κατ ίδιαν) Αχ τί έπαθα !
Άναστασ.—' Ο άλλο? ! τί διαφορά! νά έβλέ- 

πετε πώ? μέ ύπεδέχθη' έκολλοϋσε τό στόμα 
του όταν έλεγε, ’Αναστασία μου! Καϊ τί 
άνοικτόκαρδο?! εί? τήν στιγμήν μοΰ τά 
είπεν όλα, καϊ ότι ήτο σύζυγό? σα? καϊ ότι 
ήρχετο νά σά? δοκιμάση' άλλά θέλει άκόμη 
νά φυλάξη τό πράγμα μυστικόν, ώστε σιωπή.

Έλίζ. (λυπηρώδ) Τετέλεσται, δέν ύπάρχει 
πλέον αμφιβολία.

Άναστασ. — Νά το?, έρχεται, κυττάξετε τί 
ανάστημα, τί αρχοντιά ! Τώρα σοΰ φαίνε
ται πλέον εύμορφο?.

(Έπεται συνέχεια)

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΟΥΦΜΑΝ
ΕΛΒΕΤ1Σ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

(μετά εικόνων)

ίϊο

Μ'ιαπρεπεΐς καλλιτέχνας, ζωγράφους, γλύπτας, 

πολλαΐ χό>ρα·. άνέδειξαν καί άναδεικνύου- 

σιν σπανιώτερον όμως είναι νά διαπρέψωσι γυ

ναίκες έν τή καλλιτεχνία, ούχί οτι ή εύφυΐα τής 

γυναικός είναι κκτωτέρα τής τοϋ άνδρός, άλλά 

διότι ή γυνή, υποβαλλομένη είς καθήκοντα με

γάλα ώς συζυγος καί ιδίως ως μήτηρ, δέν έχει 

τόν άπαιτούμενον καιρόν νά μορφωθή έν τή τέ

χνη, όπως άνέλθη είς ύύηλήν βαθμίδα έν ή νά 

έξέχη.

Μία τών σπανίων γυναικών, τών καταλαδου- 

σών έν τή ζωγραφική θέσιν έπιφανή, ήτο ή Άγ- 
γε.ίική Κάουφ/κικ, ής τήν εικόνα, ύπό τής ί

διας γραφεϊσαν καί εύρισκομένην σήμερον έν τώ 

μουσείω τής Φλωρεντίας, παραθέτομεν. Ή ε”κ- 

τακτος κύτη γυνή, ής ή φήμη ήτο έφάμιλλος 

τής φήμης τών έξοχωτέρων ζωγράφων τής Ευ

ρώπης, ε'γεννήθη τή 30 'Οκτωβρίου 1741 έν Κοι- 

ρη τής έλβετικής επαρχίας τών Γριζόνων, ένθα 

ό πατήρ της ήτο ζωγράφος τού αρχιεπισκόπου. 

Τά. πρώτα μαθήματα εις τήν ζωγραφικήν έλα- 

βεν ή ’Αγγελική παρά τού πατρός της, μεθ' 'ύ 

εστάλη είς τήν ’Ιταλίαν, ένθα διέμεινεν άπό τοϋ 

έτους 1753 μέχρι τοΰ 1769 έπιδοθεϊσα ιδίως 

είς τήν τοιχογραφίαν. Ιίροσκληθεΐσα είς Λονδϊ- 

νον, οπού έμεινε μέχρι τού 1782, έξετέλεσε δια

φόρους εικόνας, αΐτινες ήγοράσθησαν έπί άδρο- 

τάτη τιμή παρά "Αγγλων καί 'Αμερικανών. 

Γώ 1782 ύπανδ'ρεύθη τόν έν Βενετία ζωγράφον 

Τζούκην, όστις άπέθανεν έν ετει 1795. Χηρεύ- 

σασα δέ ή 'Αγγελική έξηκολούθησεν έπιδιδο- 

μένη είς τήν τέχνην της καί δεχόμενη έν τή 

οικία της τούς διάσημοτέρυυς καλλιτέχνας , 

ποιητάς κζί συγγραφείς τών χρόνων της, εν οίς 

καί τόν νέον τότε καί ένθουσιώδη Γαίτην. Ή 

’Αγγελική άπέθανενέν Βενετία τή 5 Νοεμβρίου 

1807 έν ηλικία 66 έτών. Αί εικόνες, άς έγραφεν, 

είναι πολλαί, αί καλλίτεραι είναι αί έχουσαι 

ιστορικήν ύπόθεσιν, διακρίνονται δέ δεά τόν 

ζώηρόν χρωματισμόν καί τήν χάριν τών παρι- 

στανομένων προσώπων, ιδίως τών γυναικών.

Σκιαγραφήσαντες έν όλιγοις τά τοϋ βίου τής 

έξοχου κζλλιτέχνιδος, παραθέτομεν ένταύθα ά- 

πόσπασμα "Αγγλου περιηγητοΰ, έπισκεφθέντος 

πρό μικρού τήν γενέτειραν αύτής πόλιν.

«Ήμ-ην προχθές έν Κοιρη, λέγει ύ περιηγητής 

ούτος- ό ορμητικός χείμαρρος έρρεεν ύπό τά πα

ράθυρά μου, ώς έρρεε κατά τά; ήμέρας έκείνας, 

οτε ή μήτηρ τής ’Αγγελικής έκρζτει τό βρέφος 

της παρά τήν όχθην τοϋ διαυγούς ποταμού, καί 

ή μικρά κόρη έζήτει διά τών χειρών καί μειδι- 

ώσα νά άντλήση έκ τοϋ ΰδατος τούτου.

Ή Κόϊρα, ή Κούρ, κατά τήν διάλεκτον τού 

τόπου, κεϊται έν στενή κοιλάδι περιβαλλομένη 

ύπό δασυσκίων λόφων, ’εν θέσει γραφικωτάτη 

’Ολίγα έγράφησαν περί τής αρχαίας ταύτης ελ

βετικής πόλεως, καί όμως είναι πόλις περίεργος 

ύπό έποψιν ιστορικήν, είναι πόλις άνακαλοϋσα 

πολλάς τού παρελθόντος αναμνήσεις. Έπιστέ- 

φων τήν πόλιν κεϊται έπί λόφου δ μητροπολινι-



136 ΕΣΠΕΡΟΣ [Άο. 177. 1/13 Μαίου 1889 Άρ. 177. 1/13 Μαίου 1889. ΕΣΠΕΡΟΣ 137

Ο Ζεΰξις. έκλέγων τά πρότυπά τον διά τήν εικόνα της· 'Ελένης τοϋ Μενελάου. (Ε'·-. ΆγγίΧιΗ’ς

I;

Ο Γηλέραχος και ό Μέντωρ έν τή νήσω της Καλυύοΰς. ιε>... ·λ·7,κ«„„, (

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



138 ΕΣΠΕΡΟΣ. Άο. 177. 1/13 Μαίου 1889. Άο. 177. 1/13 Μαίου 1889. ΕΣΠΕΡΟΣ. 139

κός ναός, καί παρ' αύτώ τό έπισκοπεϊον, μέγα 

οιχοδόμ.ηαα, έχον δύο ύψηλούς ρωμαϊκούς πύρ

γους, φύλακα; πιστούς τοϋ μεγάρου καί τή; πό

λεως όλης πρό χρόνων άμνημονεύτων. Ό είς τών

πύργων τούτων περιέχει μίαν τών αρχαιότατων 

χριστιανικών εκκλησιών, χρονολογούμενη* άπο 

τής 4ης έκατονταετηρίδος. Τοιούτοι πύργοι αμυν

τικοί, αποδιδόμενοι είς τούς 'Ρωμαίους, ύπάρ- 

χουσι τέσσαρες έν τή μικρά πόλει. Πολλάς πε

ριπέτειας ύπέστη ή Κόϊρα (Curia Rhaetorum) 

κατά τούς μακρούς αιώνας τής ύπάρξεώς της. 

Οί Ούνοι καί οί Σαρακηνοί επανειλημμένος τήν 

έκυρίευσαν καί τήν έλεηλάτησαν.

Κάτωθεν τοϋ έπισκοπείου έκειτο ή μικρά έρυ- 

θρόστεγο; οικία, έν ή έγεννήθηή Αγγελική, καί 

έν ή έξετέλεσε τά πρώτα αύτής έργα, έργα βε

βαίως παιδικά καί άτελή άκόμη, έν οίς όμως 

διεβλέπετο ήδη ή μέλλουσζ έξοχος καλλιτέχνι:. 

Μεταξύ τών πρώτων αύτής τούτων έργων υπήρ

χε και ή είκών τοϋ Άγιου Λουκίου, προστάτου 

αγίου τής πόλεως. Μαθών όέπίσκοπος περί τοϋ 

έργου τούτου έζήτησε νά τό ϊδη καί τοσοϋτον 

τό έθαύμασεν, ώστε τό ήγόρασεν άμεσως καί 

άνήοτησε τήν εικόνα άνωθεν τοϋ βωμού, παρα 

τόν όποιον ή μικρά Αγγελική έβάπτίσθη. Άπο 

τής ήμέρας ταύτης τό όνομα τής νεαράς καλ- 

λιτέχνιδο; έγένετο γνωστόν έν 'Ελβετία.

Σηυ.ειωτέον ένταϋθα ότι οί Καρδινάλιοι επί

σκοποι έν ταΐς πόλεσι τής 'Ελβετίας ήσαν είδος 

ηγεμόνων, ζώντων μεγαλοπρεπέστατα έντος πο

λυτελών μεγάρων καί έχόντων αύλήν όλην θερα

πόντων καί οπαδών. Τότε οί ίεράρχαι εκείνοι 

έξήσκουν καί πολιτικήν επιρροήν ού μικράν. Σή

μερον έμειναν οί επίσκοποι, αλλ ή επιρροή εχά- 

θη· σήμερον έν τή εύρυχώρω αύλή τοϋ επισκο- 

πείου τής Κοίρας φύεται τό χόρτου. αί α.Ιθουσαι 

είναι έρημοι, τά μεγάλα παράθυρα κεκλεισμένα 

καί οίέξώσται έστερημένοι άνθέων καί άγαλμά- 

των σήμερον ό έπισκεπτόμενος τό εύρύ εκείνο 

οικοδόμημα καταλαμβάνεται ύπό μελαγχολίας, 

καί άνακαλεϊ εις τήν μνήμην του τούς παρελ- 

θόντας εκείνους χρόνους, καθ’ ους καί ή μικρά 

έλβετική πόλις, ής πολλοί σήμερον καί αύτό τό 

όνομα άγνοοϋσιν, είχε τήν θέσιν της εν τή ι

στορία.

Ή Αγγελική ύπερηγάπα τήν ιδιαιτέραν αύ- 

τής πατρίδα καί πολλάκις. εύοισκομένη έν Λον- 

δινω, έν 'Ρώμη ή έν Βενετία έν μέσω τοϋ ζωη

ρού καλλιτεχνικού βίου, άνεκάλει είς τήν μνή

μην της τήν Κόϊραν, «τόν άληθή τούτον παρά

δεισον τής ησυχίας καί ειρήνης.» Ποσάκις ή 

εύαίσΟητος καρδία τη: δέν θά έπαλλεν ύπέρ τής 

μικοας πόλεως, ήτις έμεινεν άθικτος έν μέσω τών 

συγκινήσεων καί τής ταραχής τού κόσμου! ΓΙο— 

σάκις δέν θά ένθυμεϊτο τούς παιδικούς της χρό

νους, ότε όδηγουμένη παρά τής μητρός της εί- 

σήρχετο είς τό λαμπρώς κεκοσμημένον Έπισκο- 

πειον καί ένεφανίζετο ένώπιον τοϋ μεγαλοπρε

πούς Καρδιναλίου, τού θαυμαστού τής τέχνης 

της καί προστάτου αύτής!

Είπομεν άνωτέρω ότι πολλά είναι τά έργα τής 

Αγγελικής Κάουφμαν, έξ ών τινα έθεωρήθησαν 

καί θεωρούνται ώς άριστουργήματα. Τά πλεΐστα 

έχουσιν ύπόθεσιν ιστορικήν καί πολλά άναφέ- 

οονται είς τήν άρχαίαν ήμών ιστορίαν ή μυθο

λογίαν. Δύο έκ τών εικόνων τούτων, ών τά πρω

τότυπα κοσμ.οϋσι τά μ.ουσεΐα τοϋ Λονδίνου και 

τής Φλωρεντίας, δημοσιεύομε·/ ένταϋθα. Ή μέν 

παριστά τόν μέγκν ζωγράφον Ζεϋξιν έκλέγοντα 

τά πρότυπά του διά τήν εικόνα τής Ελένης τοϋ 

Μενελάου, ήν πρόκειται νά έκτελέση· ή δέ έτέ- 

ρζ παριστα τόν Τηλέμαχον καί τόν Μέντορα έν 

τή νήσω τής Καλυψοϋ:. Αμίμητος είναι ή χά

ρις τών γυναικείων μορφών καί ή έκφρασις τών 

προσώπων. Βλέπων τις αύτάς τάς εικόνας πείθε

ται αμέσως οτι δ έκτελέσας αύτάς ζωγράφος ου 

μόνον έξοχον καλλιτεχνικήν εύφυίαν είχεν, άλλά 

καί σπάνιάν ποιητικήν φαντασίαν. 'Άλλη είκών 

αύτής, ήτις έπίσης χαλκογραφηθεΐσα διεσπάρη 

άνά τόν κόσμον είς μυριάδας αντιτύπων είναι καί 

ή γνωστή είκόιν τοϋ άποχ ωρισμοϋ του "Εκτορος 

άπό τής Ανδρομάχης. Ή στάσις τών δύο πρω

τευόντων προσώπων είναι φυσεκωτάτη, ή εκφρα- 

σις τής τροφού τής θηλζζούσης τόν μικρόν Ά- 

στυάνακτα είναι αμίμητο;- καί έν γένει ή όλη 

είκών μαρτυρεί περί τών εμβριθών μελετών τής 

διαπρεπούς καλλιτέχνιδος.

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΣΚΟΥΔΕΡΗ
'Ιστορικόν διήγημα.

Μετάφρϊσις έζ τοϋ Γερμανινοϋ 

ύπό τής δεσποσύνης 

ΛΟΥΚΙΛΣ Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

(Συνέχεια· όρα προηγούμ. τεϋχος).

ΐσελθιόν έφζνη τόσον πεφοβισμένος ίδών εκεί 

άνελπίστως τήν Σκουδερή, ώστε,ώς άνθρωπος,

συνζντών άπροσδόκητόν τι λησμονεί πρός στιγ

μήν τούς τύπους, έχαιρέτισε πρώτον διά βαθείας 

ύποκλίσεως καί μετά πολλοϋ σεβασμού τήν ά- 

ξιοσέβαστον αύτήν δέσποιναν καί μετά ταϋτα 

έστράφη πρός τήν Μαρκησίαν.

Ή Μαιντενών, έσπευσεν εύθύς νά τόν έρωτή- 

ση, έάν έκείνο, οπερ τόσον ήκτινοβόλει έπί τής 

τραπέζης, δέν ήτο ίδικόν του έργον.

Ό Καρδιλλιάκ μόλις ρίψα; βλέμμα είς αύτό 

άτενίζων τήν Μαρκησίαν θαρραλέως, ήρχιοε 

μετά βίας νά θέτη τά ψέλλια ζ.αί τό περιδέ

ραιου είς τήν πυξίδα εύρισκομένην έκεϊ πλησίον, 

καί ήν μετά ταϋτα ώθησε μακράν αύτοϋ. Μετά 

μειδιάματος δέ πονηρού διαλυθέντος έπί τής έ- 

ρυθρας οψεώς του προσέθεσε-

— Πράγματι, Μαρκησία, δέν πρέπει νά γνω-

ρίζη τι; καλιό; τήν έργασίαν τοϋ'Ρενέ Καρδιλ- 

λιακ, διά νά ύποθέση ότι είναι δυνατόν έπί τής

γής Ολης νά εύρεθή άλλος χρυσοχόος δυνάμενος 

νά παρουσίασε) τοιοϋτόν τι κόσμημα. —Βεβαίως 

τό έ'ργον είναι ίδικόν μου!

— Λοιπόν, είπε μας, είπεν ή Μαρκησία, τις

σοί παρήγγειλεν αύτό καί διά ποιον τό είργά- 

σθης ;

— Δι’ έμέ τόν ίδιον, άπήντησεν ό Καρδιλ- 

λιάκ. Είναι πιθανόν νά δυσπιστήτε είς τούς λό

γους μου, έξηκολούθησε λέγων, οτε είδεν άμφο- 

τέρας τάς κυρίας αύτάς νά βλέπωσιν αύτόν, ή 

μέν Μαιντενών μέ δυσπιστίαν, ή δέ Σκουδερή 

μετ’ έκφράσεως άνυπομόνου έλπιδος περί τοϋ α

ποτελέσματος, μάλιστα, πιθανόν νά εύρίσκητε 

τό πράγμα παράξενου, Μαρκησία, άλλ' έυ τού- 

τοις αϋτη είναι ή άλήθεια. Σας βεβζιώ ότι χά- 

ριυ τής τέχυης συνέλεξα τούς ώραιοτέρους λίθους 

καί είογάσθηυ αύτούς έπιμελέστερα καί προσε- 

κτικώτερα ύπέρ ποτέ. Άλλά πρό ολίγου καιρού 

δι’ ακατανόητου τρόπου έγινεν άφαντο·/ τό κό

σμημα έκ τοϋ χρυσοχοείου μου.

— Δόξα τώ Θεφ, άνέζραξεν ή Σκουδερή, έυώ 

έξ άγαλλιάσεως έσπινθηροβόλησαυ οί οφθαλμοί 

αύτής, βιαίως δέ καί ώς νέα τις κόρη, έξαλλος, 

άνεπήδησεν έκ τοϋ καθίσματος καί προχωρήσασα 

πρός τόν Καρδιλλιάκ έθεσε καί τάς δύο χείρας 

έπί τών ώμων το? λέγουσα.«Δέχθητε,παρακαλώ 

Κύριε 'Ρενέ, δέχθητε τήν ιδιοκτησίαν σας, ήν 

άφήρεσαν έξ ήμών άθλιοι λωποδύται.» Και τότε 

λεπτομερώς διηγήθη τίνι τρόπω περιήλθεν εις 

χείρας αύτής τό κόσμ.ημα έκείνο.

Ό Καρδιλλιάκ ήκουε τήν διήγησιν κάτω 

νεύων. Άπό καιρού δέ είς καιρόν άνεφωνει άνε- 

παισθητως. Άχ ! Πώς! Ναι ! » καί ποτέ μέν 

«σταύρωνε τάς χείρας έπί τής ραχεως, ποτέ δέ 

έθώπευε τάς παρειάς καί τό ύπογένειόν του. "Οτε 

έπέοανε τήν διήγησιν της ή Σκουδερή. έφάνη 

παλαιών έν έαυτώ μετ' άντιθέτων σκέψεων, αί- 

τινες έβασάνιζον αύτόν έν τώ διαστήματι του- 

τω καί ώς μή θέλων νά ύποκύψη είς άπόφασίν 

τινα. "Ετριβε τό μέτωπόν του, άνεστέναζε, έκα- 

λυπτε διά τής χειρός τούς οφθαλμούς του. όπως 

έμποδίση τά άφθονα δάκρυα του. 'Επί τέλους 

λαβόιν τήν πυξίδα, ήν τώ προσέφερεν ή Σκου

δερή έκλινε τό γόνυ ένώπιον αύτής καί είπε-

— ΊΙ τύχη προσδιόρισε δι' ύμας, εύγενής 

Δέσποινα, τό κόσμημα τούτο. Τώρα ένθυμουμαι 

ότι καθόσον είργαζόμην αύτο έσυλλογιζομην 

ύμάς, ναι, ότι είργαζόμην δι' ύμάς. Μή άρνη- 

θήτε νά δεχθήτε καί νά φέρητε τό τελειότερου 

κόσμημα οπερ ε"καμον μέχρι τοϋδε.

— ΙΙώς; άνεφώνησεν ή Σκουδερή, τί λέγετε 

Κύρ.ε 'Ρενέ, αρμόζει είς τήν ηλικίαν μου τώρα, 

νά στολίζωμαι μέ πολυτίμου; λίθους και προς 

τί, καί ύμεΐς νά μοί κάμητε τόσω πλούσιον δώ- 

ρον! Μάλιστα, έάν ήμην ώραία ώ: ή Μαρκησία 

της Ί’οντάγγης καί πλούσια, άληθώς δέν ηθε- 

λον ποτέ άρνηθή τό κόσμημα, άλλά πρός τί ό 

μάταιο; αύτός κόσμο; είς τού: ξηρούς αύτούς βρα

χίονας καί είς τόν ρυτιδωμένον τούτον λαιμόν ;

Ό Καρδιλλιάκ έγερθείς, ώμίλει ώς έκτό: εαυ

τού, μετ’ άγριου βλέμματος καί τείνων πάντοτε 

τήν πυξίδα είς τήν Σκουδερή «Κάμετε μοι τήν 

μεγάλην χάριν νά δεχθήτε τό κόσμημα, δε

σποινίς.»Δέ. δύνασθε ποτέ νά πιστεύσητε όποιον 

βαθύ σέβας τρέφω έν τή καρδία μου διά τήν 

άρετήν σας, διά τήν μεγάλην άξίαν ύμών ! 

Δέχθητε λοιπόν τήν έλαχίστην αύτήν προσ

φοράν μόνον ώς πόθον τοϋ νά άποδείξω ύμϊν τό 

ένδόμυχον φρόνημά του.

Επειδή όμως ή Σκουδερή έδίσταζε πάντοτε, 

ή Μαιντενών λαβοϋσα τήν πυξίδα έκ τών χει- 

ρών τοϋ Καρδιλλιάκ είπε- «Πρός Θεοϋ Δεσποι

νίς, πάντοτε δμιλεϊτε περί τής ηλικίας σας- τί 

πρός ύμάς ή ηλικία καί τό βάρος τών έτών ;

Καί διατί νά φέρεσθε ώ; νέον πεφοβισμένον

τι ον θέλον νά πλασιάση τόν άπηγορευμένον καρ

πόν χωρίς νά έγγίση αύτόν διά τής χειρός καί 

τών δακτύλων του ! Μή άρνεΐσθε είς τόν μεγα- 

λόδωρον Κύριον Κορδιλλιάκ χάριν, ήν σάς ζητεί, 

καί τήν όποιαν άλλαι δέν ήδύναντο νά άπολαύ- 

σωσιν ούδέ διά παρακλήσεων, ούδέ δι' ικεσιών, 

ούδέ έπί μεγάλα, αμοιβή.

Ταύτα λέγουσα ή Μαιντενών έτεινε πρός τήν 

Σκουδερή τήν πυξίδα, ό δέ Καρδιλλιάκ γονυ- 

κλιτώς πίπτων ένώπιον της, ήσπάζετο τό φόρε

μα, τάς χείρας αύτής, άνεστέναζεν, ετρεμεν, ε- 

κλαιε. καί έπί τέλους άναπηδήσζς ώς παράφρων 

ε’δραμε, άνατρέπων έν τή βίαια έξόδω του πάντα 

τά προστυχόντα καθίσματα καί συγκρούων τά 

έπί των τραπεζών ύάλινζ σκεύη.

Ιίερίτρομος άνεφώνησεν ή Σκουδερή. «Διά τό 

όνομα τοϋ Θεού, τί ε“παθεν ό άνθρωπος !» Άλλ’ 

ή Μαρκησία ής ή έκτακτος καλή διαθεσις κατ’ 

έκείνην τήν στιγμήν έφθανε μέχρι άγνώστου δι’ 

αύτήν προπέτειας ηρξατο νά γέλα θορυβωδώς 

λέγουσα: «Ιδού τό μυστήριον. Δεσποινίς, δ ΚΟζ 

'Ρενέ έράται ύμών μζνιωδώς καί ύπείκων τή 

παραδεδεγμένη, χρήσει καί τοΐ: τύποις άληθοϋς 

ίπποτισμού, ήρχισε διαταράττων τήν καρδίαν 

σας διά πλουσίων δώρων.

ΊΙ Μαιντενών φέρουσα τόν άστεϊσμόν μέχρι 

τοϋ άπωτάτου σημείου, παρεκάλει τήν Σκου

δερή νά μή ή τόσον σκληρά πρό: τόν άπηλ- 

πισμένον θαυμαστήν της καί ζύτή, ένδίδουσζ 

εις τήν έμφυτον αύτή καλήν διάθεσιν, παοε- 

συρθη υπο τού ζωηρού ρεύματος καί είπε μύρια 

όσα αστεία. Κατέληξε δέ είς τό οτι, άφοϋ τά 

πράγματα έ^φθασαν μέχρι τού σημείου αύτοϋ, 

δέν ήδύνζτο πλέον νά όπισθοχωρήση, καί ού

τως ήθελε δώσει εί; τόν κόσμον τό θέαμα νύμ

φης έβδομή'.οντα καί τριών ετών, ύπανδεευο- 

μένη; χρυσοχόον άνεπιλήπτου άρχαίας εύγε- 

νειας. Έπί τούτοις, ή Μαιντενών άνέλαβε νά 

πλέξη τόν νυμφικόν στέφανον καί νά τή διδάξη 

τά καθήκοντα καλή; οίκοδεσποίνη; άτινα δέν 

ήδύνατο βεβαίως νά γνωρίζη ώς κοράσιον άθώον 

και άπειρον τοϋ κόσμου.

Όταν όμως ή Σκουδερή ήγέρθη προς άναχώ- 

ρησ.ν, τότε πασα διαθεσις πρός γέλωτα παρήλ- 

θέ, καί γενομένη σοβαρωτάτη, καθ’ ήν στιγ·- 

μήν έ'θετε τήν χεΐρα έπί τοϋ κοσμήματος, είπε : 

«Κυρία Μαρκησία, ποτέ δέν θέλω δυνηθή νά φέ

ρω αύτόν τόν στολισμόν, άφοΰ άπαξ άγνοώ διά 

ποιων μέσων περιήλθεν είς χείρας κακούργων, οϊ

τινες διά στενών σχέσεων μετά τοϋ διαβόλου καί 

τή προτροπή αύτοϋ θύ-,υσι καί άπολύουσιν. 

Άνατριχιάζο. πρό τοϋ αίματος τού προσκεκολ- 

λημένου έπί τοϋ άπαστράπτοντο: αύτοϋ κοσμή

ματος καί ομολογώ οτι δι’ έμέ ή συμπεριφορά 

τού Καρδιλλιάκ ε'χει τι τόμυστηριώδες, τό άνη- 

συχηστικόν, τό ύποπτον. Δέν δύναμαι νά πνίξω 

προαίσθημά τι ότι ύπό ταύτα παντα κρύπτεται 

φρικτόν τι και άπαίσιον μυστήριον, καί όταν φέρω 

πρό τών οφθαλμών μου τάς περιπτώσεις πάσα; 

τού συμβάντος τούτου, χάνομαι έντός τού χά

ους τών ύποθέσεων καί δέν δύναμαι νά κατα

νοήσω πώς δ καλό;, δ τίμιο: καί γενναίο; 'Ρενέ, 

εύρίσκεται περιπεπλεγμένο; είς πράξιν κακήν καί 

άςιοκατάκριτον. Άλλά είναι βεβαιότατου ότι 

ποτέ δέν θέλω κάμει χρήσιν τού κοσμήματος 

τούτου.

Ή Μαρκησία τή είπεν ότι παρά πολύ ύπή- 

κουεν εί; τάς άνησυχίας τής συνειδήσεώς της, 

ότε ομω: ά Σκουδερή ήρώτησεν αύτήν νά εΐπη 

έν πάση άληθεία, τί ήθελε πραξει εί; τήν θέσιν 

ττ,:, τότε άπήντησε, «Κάλλιον νά τό ρίψω είς 

τον Σηκουάνα·/ ή νά φέρω αύτό ποτέ!»

Τήν σκηνήν μετά τού ’Ρενέ άπεικόνισεν ή 

Σκουδερή έν ώραιοτάτοις στίχοι;, ού; άνέγνω τήν 

έπιούσζν εί; τόν Βασιλέα έν τώ Οαλάμω τή; 

Μαιντενών.

Νικήσασα τόν φόβο ι, τού κακού προαισθή

ματος, χάρις είς τόν Καρδιλλιάκ συνέθεσε στι

χούργημά τι λαμπρόν, έν φ απεικόνιζε τήν έ- 

βδομηκοντούτιδα κόρην ύπανδρευομένην τόν έξ 

εύγενών καταγόμενον χρυσοχόον.

Ο βασιλεύ: κατεδιεσκέδασεν όμνύων οτι ο 

Βοαλώ εύρε τόν διδάσκαλόν του, διό κζΐ το ποί

ημα αύτο τής Σκουδερή έφημίσθη ώς τό άοιστον 

τών όσων είχε γράψει.

Μήνες είχον παρελθει, ότε κατά σύμπτωσιν 

ή δεσποινίς Σκουδερή διήρχετο ημέραν τινά έπί 

τής Νέας Γεφύρζς έντός τού οχήματος τής Δου- 

κίσσης Μο/τωζιέ. Ή έφεύρεσι; τών αμαξών μεθ' 

ύέλων ήτο κατά τήν έποχήν έκείνην τόσον πρόσ

φατο:, ώστε μετά πλείστης περιεργείας συνω- 

θείτο πάντοτε ό πολυπρζγμων λαός κατά τήν 

'Ιιζβασιντοιούτου είδους άμάξης. Επομένως καί 

τότε έπί τής γεφύρας τό κεχηνός πλήθος περιε- 

στοίχισεν εύθυ; μετά τόσης περιεργείας τό όχημα 

τής Μοντωζιέ, ώστε έκώλυε τούς'ίππους νά προ- 

χωρήσωσιν. Λ'ίφνη;, τήν στιγμήν έκείνην άκού- 

σασα ή Σκουδερή ύβρεις καί άράς, παρετήρησεν 

άνθρωπόν τινα όστις, γρονθοκοπών καί κτυπών 

δεξιά αριστερά, διέσχιζε τό πυκνόν πλήθος.

Οτε δε είδεν αύτόν πλησιέστερα συνήντησε 

τά διαπεραστικά βλέμ.ματα ώχροτάτου καί συν

άμα τεθλιμμένου νεανίου άσκαρδαμυκτεί βλέ

ποντας αύτήν.

Καθόσον δέ προύχώρει, ήγωνίζετο διά τών 

βραχιόνων και χειρών, έπιδκόκων μετ’ έπιμ.ονής 

το σχεδιόν του, εως ου, πλησιάσας, ήνέωξε ΐήν 

θύραν τής άμάξης έσπευσμένως, καί ρίψας βιαίως 

δελταρίου τι έπί τών γονάτων τή: Σκουδερή, 

πάλιν κατά τόν αύτόν τρόπον, κτυπών καί κτυ- 

πώμενος άπήλθε καί έγένετο άφαντος.

Έν ώ καιρώ όμως δ άνθρωπο; ούτος έπλησίασε 

το όχημα, ή Μαρίνα, ήτι; έκάθητο απέναντι 

τής κυρίας της, άφήα.ε κραυγήν τρόαου καί ί- 
πεσε λιπόθυμος. Ματαίως ή Σκουδερή έσυρε τό 

σχοινίον προσκαλούσα τόν άμαξηλάτην νά στα- 

ματήση.

Αύτός ώσανεί ωθούμενο; έκ κακού τίνος δαί- 

μονος έμαστίγωσε τού; ίππους μετ'όργής τόσης, 

ώστε αύτοΐ άπέπνεον άφρούς έκ τοϋ στόματος 

καί μετά καλπασμών καί αλμάτων έν ριπή ο

φθαλμού διήλθον τήν γέφυραν. Ή Σκουδερή έ- 

χυσεν εύθυς δλόκληρον φιαλίδιον μύρου έπί τή; 

λιποθύμου γυναικός, ήτι; μετά πολλά; προσπά

θειας, ήρχισεν έπί τέλους ν' άναλαμβάνη, ήμια- 

νοίξασα δέ τούς οφθαλμούς, τρέμουσα καί νευ- 

ρικώς στηριζομενη έπί τή; κυρία; της, όλως κά- 

τ»χρο; ήρώτησε ταπεινή τή φωνή.

— Πρός Θεοϋ, τί ήθελεν δ φρικτό; αύτό; άν

θρωπος ;

— Αύτό; είναι ! ναι, αύτό; I δ ίδιο;, όστι; 

κατά τήν άποτρόπαιον έκείνην νύκτα, έφερε 

τήν πυξίδα.

Η Σκουδερή καθησύχασε κατά τό δυνατόν 

τήν πεφοβισμένην γυναίκα, διαβεβαιοϋσα αύτήν 

ότι δεν είχε κανένα κακόν σκοπόν, καί ότι τό 

δελτάριον οπερ έκράτει ήθελε έξηγήσει τά πάντα 

και άνοίςασα αύτό άνέγνωσε τά έξης·

«Κακή σύμπτωσις, ήν ύμεϊ; ήδύνασθε νά ά- 

ποκοούσητε, με ρίπτει εί; τό βάραθρον.Έξορκίζω 

ύμάς, ω; υιό:, έν πάση τή υίίκή αύτοϋ στοργή 

ήθελε παρακαλέσει πεφιλημένην μητέρα, όπως 

δώσητε τό περιδέραιον καθώς καί τά ψέλλιζ, 

άτινα δι' έμοϋ έλάβετε εί; τόν κ. 'Ρενέ Καρδιλ- 

λιάκ ύπό τό πρόσχημα, ϊνα μεταβληθώσι κατα 

τι, είτε ϊνα έπιδιορθώση, καθότι ή εύημερία σα; 

καθώ;καίή ζωή σα; κρέμανται έκ τούτου. Έάν 

άρνηθήτε νά έκπληρώσητε, μέχρι τής μεθαύριο·/ 

τό πολύ, τήν παράκλησιν μου ταύτην, θέλετε μέ 

άναγκάσει νά είσέλθωδιά τής βία; έν τή οικία 

σας, όπως αύτοκτονήσω πρό τών οφθαλμών σας.»

—Τώρα πλέον είναι φανερόν,είπεν ήΣκουδερή, 

ότι,καί άν αύτός δ άνθρωπος,άπο τελή μέλος συμ

μορίας άθλιων φονέων καί ληστών, έν τούτοι; 

ούδεμίαν κακήν πρόθεσιν έχει έναντίον έμοϋ· έάν 

κατώρθωνε κατά τήν νύκτα έκείνην νά μέ ίδή 

καί νά με δμιλήση, τις οίδε πόσον ήθελον διευ- 

κρινισθή τά νϋν περίεργα γεγονότα καί αί σκο- 

τειναί συμπτώσεις, ών τήν λύσιν ματαίως επι

ζητώ έν τή καρδία μου. Πλήν τώρα άναμφιβό- 

λως θέλω πράξει ο,τι λέγει τό δελτάριον αύτό, 

οπο>; ελευθερωθώ συνάμα καί έκ τοϋ έπαράτου 

αύτού κοσμ.ήματος, τό όποιον μοί φαίνεται έγ- 

κόλπιον κακού δαίμονος. Διότι δ Καρδιλλιάκ πι · 

στός τή παλαια αύτού συνήθεια δέν θά θελήση 

νά το στερηθή πλέον τόσον εύκόλως.

Τήν έπομένην λοιπόν, προύτίθετο ή Σκουδερή 

νά ύπάγη είς τόν χρυσοχόον μετά τού κοσμή

ματος, άλλά δυστυχώς,ώς κατά συνεννόησιν, ό

λοι οί διαπρέποντες έν τοΐ; γραμμασιν έπολιόρ- 

κησαν τήν δεσποινίδα κατά τήν πρωίαν έκείνην 

καθυποβάλλοντες αύτή στίχους άνέκδοτα, δρά

ματα.

Μόλις τελειόνει δ Λασαπέλ τήν άνάγνωσιν 

σκηνής τραγωδία; τινό;, έπιβεβαιών οτι κατά 

πάσαν προσδοκίαν θέλει ύπερβή τόν Ί’ακίναν καί 

ίδου, αύτός ό ίδιος εισέρχεται καί μετά πλεί

στης εύγλωττία; άποστομίζει τόν προλαλή- 

σαντα.

Καί αύτό; ό Βοαλώ έρχεται καί ρίπτει εί; 

τόν τραγικόν καί σκοτεινόν δρίζοντα τάς σκω- 

πτικά; καί άκτινοβόλους σφαίρα; τή; εύφυολο- 

γία; του μή θέλων πλέον ν' άκούη νά όμιλώσιν 

άδιακόπω; περί τοϋ περιστηλίου τού Λούβοου, 

δι' ού ήνώχλει τήν άκοήν του δ άρχιτέκτων δό 

κτωρ Ιίερρώ.

Ήτο ήδη μεσημβρία καί ή Σκουδερή έδει νά 

ύπάγη πρό; τήν Δούκισσαν Μοντωζιέ, ώστε ά- 

ναγκαστικώ; άνέβαλε τήν έπίσκ.εψίν τη; εί; τόν 

τεχνίτην 'Ρενέ Καρδιλλιάκ μέχρι τή; έπ-,μένης. 

Τούτο ομω: τήν έστενοχώρησε πολύκαί ήσθα- 

νετο τύψιν συνειδότος, άδιακόπω: έχουσα πρό 

τών οφθαλμών της τόν νέον, ούτινο; ή άνάμνη- 

σις ήτο τόσον βαθέω; εγκιχαρζγμένη έν τώ νώ 

αύτής, ώστε ένόμ-.ζεν ότι καί άλλοτε άκόμη εΐ- 

χεν ίδεϊ τά χαρακτηριστικά αυτά. Μόλις τή έ- 

^ήρχίτο ελαφρό: τι; ύπνος, καί ιδού, άνησιχι-
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στικά όνειρα έςύπνουν αύτήν, έστενοχωρειτο ότι 

έφάνη επιπόλαιος ή καί ζξιοκζτζκριτος, διότι 

άπεποιήθη νά σφίγξη την χεϊρα, ήν δυστυχής 

τις, έν τώ βαράθρω πϊπτοιν, ε”.εινε πρός αύτήν, 

και ήν λαμβάνουσα ήδύνατο νά άποκοούση φρι

χτόν γεγονός ή στυγερόν κακούργημα. Και λοι

πόν άμα άνέτειλεν ή έπιοϋσα, έν μεγίστη βίζ, 

ένεδύθη καϊ μετά τής πυξίδος, έποχουμένη, έ- 

σπευσε πρός τόν χρυσοχόον.

ίεπεται συνέχεια)

ΠΕΡΙΗ ΓΗΣ ΙΣ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΦΙΛΙΠΙΠΝΑΣ ΝΗΣΟΥΣ

Μετά εικόνων.)

<
ήνέπομένην πρωίαν μετέβημεν εις διαφόρου; 

οικίας τών έγχωρίων καί έπεσκέφθημεν καί 

τά ευρύχωρα μαγαζεΐα τών Κινέζων έμπορων, 

οϊτινες έχουσι μετά τοϋ ήγεμόνος τό προνόμιον 

τής εισαγωγής καί έξαγοιγή; τών εμπορευμά

των. Συνεπεία τής άποκλειστικότητος ταύτης 

οί Κινέζοι έμποροι ταχέως πλουτσϋσι, καθότι 

δ ήγεμών, ώς συνέταιρος αύτών, τοϊς παρέχει 

πάσας τάς δυνατάς εύκολίας.

Αί οίκίαι τών Σουλουάνων είναι είς άκρον 

άπεριποίητοι καί ρυπζραί, καί αύτών έτι τών 

πλουσιωτέρων. (ΰρα τήν εικόνα). Έν τινι τών 

οικιών τούτων μεγάλην διασκέδασιν μοί έπρου- 

ξένησε μικρός παϊς, όστις ώμίλει λίαν εύχερώ; 

τήν μαλαϊκήν. Ό παϊς ούτος άναρριχηθείς μετά 

πολλής οίκειότητος είς τά γόνατά μου μοί 

διηγείτο περί τών τριών πλόων του είς Σιγγα- 

πώρην, ώς θά διηγείτο τοΰτο γέρων ναύτης· τω 

έδωζα δύο ή τρία σιγαρέττα, τά δποΐα μετά 

πολλής εύχαριστήσεως έζάπνισεν είτα δέ μοί 

έφερε μέγα φύλλον χάρτου καί με παρεκάλεσε 

νά τώ σχεδιάσω τά διάφορα κράτη τής Ευ

ρώπης μέ τάς άναλογίας των, άρχόμενος άπο 

τής "Ολλανδίας καί τής Πορτογαλλίας- ίδών 

τάς εύρείας διαστάσεις τής Γαλλίας καί τών 

άκτών αύτής, μέ ήρώτησε. « Πώς γίνεται νά 

βλέπωμεν τόσον όλίγα πλοϊά σου είς τάς νή

σους μ.ας ; Μήπως οί συμπζτριώτζί σου φοβούν

ται τήν θάλασσαν;»

Ό κ. Σούκ άναφερθεις είς τήν ηγεμόνα περί 

τής γενομένης κατά τής οικίας του νυκτερινής 

έπιθέσεως, έλαβε παρ'αύτοϋ τήν διαβεβαίωσιν 

οτι οί αύτουργοί θέλουσι τιμωρηθή ζύστηρώς. 

Καί πράγματι δ τραυματισθείς κακούργος κα- 

τεδικάσθη είς τήν ποινήν τοϋ θανάτου. Σπα- 

νίως έπιβάλλεται άλλη ποινή έν Σούλου. Ό 

θάνατος είναι ή συνήθη; τιμωρία, καί ποιος 

θάνατος φριζώδης ! Ποτέ μέν ό κατάδικος άλυ- 

σόδετος έν μικρά άποστάσει χρησιμεύει ώς σκο

πός τών βελών τών αύλικών ποτέ δέ είς τών 

εύγενών τοϋ τόπου δοκιμάζει επ'αύτοϋ τό νέον 

πολύκροτου του· άλλοτε πάλιν δ κατάδικος 

προσδένεται είς δένδοον, καί έκαστος τών κα

τοίκων έχει τό δικαίωμα νά τώ καταφέρη μίαν 

πληγήν διά τοϋ ξίφους αλλά μίαν καί μόνην 

μέχρις ού το σώμα τοϋ δυστυχούς διαμελισθή 

είς πλεϊστα τεμάχια. Λύστηραί είναι καί αί 

πόιναί αί έπιβζλλόμεναι είς άπιστους γυναίκας 

ή καί άπιστου-, δούλους, ή καί είς νέας γυναί

κας παρεκτρεπομένζς· άλλοτε έτιμωροϋντο τά 

έγκλήμζ.τα ταϋτα διά θζνατου, κζτά τά τε

λευταία όμως έτη h ήγεμών κατέστη επιεικέ

στερος καί έπιβζλλει μόνον τήν ποινήν τής μζ- 

στιγο>σεο>ς.

ΙΙαραταθείσης τής διαμονής ήμών έν Μαϊ- 

βούν πλέον τοϋ δέοντος, ά.πεφζσίσαμεν ν’άπέλ- 

θωμεν, άφ" ού ζπζξ έτι έγενόμεθζ δεκτοί παρά 

τώ ήγεμόνι έν έπισήμ.ω άκροάσει. Ό ήγεμών 

ήτο ύπέρ ποτέ σοβαρός κζί ολιγόλογος· είς τήν 

έρώτησίν μου, αν ή παρουσία ήμών δέν τόν 

εύηρέστησε, μοί άπήντησεν ότι ύπέφερεν έξ 

ημικρανία:, έξ ή; συχνά προσεβάλλετο.’Γό ύπέ- 

δειξα μέσα τινά θεραπευτικά τής οχληράς τζύ- 

της αδιαθεσίας καί άνεχωρήσζμεν έκ Σούλου, 

άποκομίζοντες κζί εύχζρίστου; καί δυσζρέστους 

αναμνήσεις.

ΤΕΛΟΣ.

Λ

ΕΚ ΤΩΝ TOY MANTEGAZZA

ΑΙ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΑΓΑΛΛΙΑΣΕΙΣ
μετάφρασες

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ

(Συνέχεια Γόε προηγούμενου φύλλον.)

Ρ)1 ζυριώτατος λόγος δ ζαθιστών τοσούτω έπα- 

a γωγον τήν έλπίδα civ* ή άβεβαία καί άγζ- 

θή τής έπιθυμ.ίας κίνησις, ή όποια αναμένει 

καί δέν απελπίζεται, βλέπει άνά πάσαν στιγ

μήν τόν σκοπόν καί άνά πάσαν στιγμήν πει— 

ράται νά τον φθάση. Ένταϊς κατωτέοαις τάξεσι., 

ή χαρά αντιπροσωπεύεται ύπό τών νεφών άτινα 

ϊσταντζι πάντοτε ά/.ίνητα έν τώ αύτώ σημείω, 

καί τά δποΐα κραδαίνονται νωθρώς, άναμένοντζ 

άνά πάσαν στιγμήν άνεμον ευνοϊκόν δ όποιος 

νά τά άνυψώση. ΓΙολλαί τών επιθυμιών ήμών 

διέρχονται τον βίον αύτών κατά τον τρόπον 

τοϋτον, κζί. άφοϋ φανώσιν έν τώ δρίζοντι είς 

τήν πρώτην τοϋ λογικοϋ άνζτολήν, μένουσι 

τζ.τοτε κραδαινόμεναι έν τή αύτή θέσει μέχρι 

θανάτου. Πλέον ή άπαξ δ τύπος τοϋ βίου ένός 

ανθρώπου δύναται νά άντιπροσωπευθή ύφ" ένός 

μό/Ου νέφους οπερ ύπομονητικον καί άσφζλές 

άνέμενεν έν τή αύτή θέσει τόν άνεμον όστις 

ώφειλε νά το άνυψώση έν μέσω τών άκρασιών 

καί καταιγίδων μακρών χρόνων.

Αί ζωηρότεραι όμως χαραί άπολαύονται όταν 

ή έπιθυμίζ, παλλομένη ύπ" έλπίδος, ύψοϋται 

αίφνης πρός τόν σκοπόν. Έστι τοσοϋτον ήδυ- 

πζθείας έν τώ δρόμω έκείνω, ώστε ή γραφίς 

τρέμει έν τή χειρί μου έκεϊ σκεπτομένου. Λι

κνιζόμενοι έπί μαλθακού προσκέφαλου, είσπνέο- 

μεν κατά μακράς είσπνοάς τήν ζωήν ήτις πί- 

νεται έν ταϊς χώραις έκείναις' καί τρέμοντες 

καί περιχαρείς δτέ παρατηροϋμεν τάς βαθείας 

πεδιάδας άς έχομεν αφήσει, άλλοτε έμβαθύνο- 

μεν τό βλέμμα είς τόν άναμένοντα ήμάς καί 

εύρυνόμενον ορίζοντα, καί μικρόν κατά μικρόν 

βαίνομε·/ άνερχόμενοι. Έν τοσούτω δ δρόμος 

έπιτζχύνεται διά κανονικής κινήσεως, καί ή 

τζχύτη; τής πτήσεως, άναγκάζουσα νά άνέλθη 

τό αίμα εί; τά; παρειάς, μεθύει καί γοητεύει 

ήμάς μέχρις ού έν μέσω άληθοϋς σπασμοϋ χα

ρά; φθάνομεν έπί τον σκοπόν καί άπολαύομεν 

στιγμήν εύτυχία;. Έν τή ιστορία πασών τών 

άγαλλιασεων, ή μεγίστη χαρά άπολαύεται καθ’ 

ήν στιγμήν ή ελπίς μεταμορφοϋται είς πραγ

ματικότητα, όταν ο τελευταίος παλμός τής 

άπολλυμένης έπιθυμ.ίας συγκυκάται τώ πρώτω 

θορύβω τής άρχομένης ίκανοποιήσεως.

Έτέρα γονιμωτατη πηγή χαρών πηγάζει άπό 

τής ανταλλαγής τής πτώσεοις μ.ετά τής άνα- 

βάσεως, τοϋ τρόμου μ.ετά τής έλπίδος. Διά τινα 

άτομα ή θύελλα θορυβουμένη ύπό τών αβεβαι

οτήτων τούτων θεμέλιοι τούναντίον τήν ύψίστην 

ήδυπάθειζν, καί κατορθοϋσι δι" άκάκου τεχνά

σματος νά πυκνώσι το τής άνεγειρομένης έπιθυ

μ.ίας νέφος, ϊνα τό ζατακρημνίσωσι, διά νά 

ζφήσωσιν αύτό είτα νά άνέλθη μικρόν κατά μι

κρόν. Ειν' αληθές πζίγνιον αεροναυτικής ηθικής, 

όπερ όμως δέν είναι άμιγές κυνδύνου. Ενίοτε 

δ τρομερός ύψοπόρος, άφοϋ πυκνώση τό έφ’ ού 

έρείδεται νέφος, έν ώ κατέρχεται άστραπιαίως, 

φαίνεται έχων μεταξύ τών χειρών έσβεσμένην 

τήν σπινθαρίδα, ήτις ώφειλε νά. τό έπεκτείνη, 

και αύτός κρημνίζεται κατά τών άβύσσων 

τής άπελπισίας. Μή δυνάμενος νά περιγράφω 

τάς ιδιαιτέρας ποικιλίας μιάς καί τής αύτής 

ηθικής πράξεως, δέν παρουσίαζον ύμ,ϊν ή μίαν 

τών τελευταίων μορφών- πάντες πλήν όμως 

δύνανται νά άναμνησθώσιν ήδυπάθειζν στιγ

μής τίνος τοϋ βίου καθ’ ήν πίπτει τις άπρό- 

οπτο; άπό τής έλπίδος είς τόν φόβον, άπό τοϋ 

πόνου είς τήν χαράν. 'Επιστολή άνυπομόνως 

άναμενομένη έπί μακρόν, καί ίσως ούδεμίαν έμ- 

φανίσεως έλπίδα παρέχουσα, περιέρχεται είς 

χεϊρας ήμών. Ό χαρακτήρ τής διευθύνσεως είνε 

ήμϊν γνωστός, άλλ’ έκ τοϋ σήματος τοϋ ταχυ

δρομείου πιστεύομε·/ ότι τό φύλλον εκείνο δέν 

δύναται άπολύτως νά προέρχηται ή άπό τοϋ 

μέρους έκείνου οπερ ύπέρ πάν άλλο άγαπώμεν 

καί λατρεύομεν.

Ή ήδυπζθεστέρα έλπίς προκαλεϊ έν ήμϊν 

στεναγμού; καί μειδιάματα, άγωνιώντες δέ καί 

τρέμοντες παρατηροϋμεν μόνον χωρίς νά τολ- 

μώμεν νά άνοίξωμεν τήν έπιστολήν. Έν αύτή 

ϊσω; έσημείωται ήδη ή ήμετέρα καταδίκη, 

γέγραπται ίσως ή μοίρα τοϋ ήμετέρου μέλ

λοντος. Φθειρόμεθα ύπό τής ανυπομονησίας, κζί 

στερούμεθα θάρρους- κζί θεωροϋντες καί άνα- 

θεωροϋντε;, ζητοϋμεν νζ νοήσωμεν έκ τοϋ τρό

που καθ’ ον έγράφη ή διεύθυνσις, τών τίτλων 

ο>ν έγένετο χρήσις, καί αύτοϋ τοϋ τρόπου καθ’ 

δν έσφραγίσθη ή έπιστολή καί έδιπλώθη, τάς 

ψυχικά; διαθέσεις τοϋ διευθύναντος. Τέλος, μετ’ 

άγώνα θάρρους ύπεράνθρωπον, ή σφραγί; έθραύ- 

σθη, τό φύλλον ήνοίγη, τό άπληστον καί άνή- 

συχον βλέμμα μέτρα τό μήκος τής γραφή; καί 

σχολιάζει .... άρνησις δέν θά ήδύνατο νά ή 

τόσω μ.ακρά, παοήγορος άπζντησις δέν θά. ήτο 

τόσφ βραχεία. Τό πάν είνε βάσανο; καί τό πάν 

παρηγορεϊ ήμας, καί ταλαντευόμενοι μεταξύ 

τής έλπίδος καί τοϋ φόβου, έν βραχυτάτω χρό

νου διαστήματι δοκιμάζομεν σπασμόν χαράς 

κζί πόνου όστις δέν ε’χει όνομα.

Πλοϊον τών Φιλιππινών νήσων.

Εσοιτερικόν οίκϊας ιθαγενών έν Σούλου (Φιλιππϊναι νήσοι).
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Μεταξύ τής απελπισίας καί τής ευτυχίας 

ύπαρχε·. έρημος άπειρος, έν ή ή ελπίς έσπειρε 

«ϊροσεράν χλόην, ήτις πεπυκνωμένη κατ' άρχάς 

βαίνει μικρόν κατά μικρόν οιαστελλομένη μέ- 

χρις ού σχηματίση λειμώνα αειθαλή, αληθές 

Έδέμτέρψεων. Οί βαθμοί τής έλπίδος είσΐν άπει

ροι καί δυνατόν βηθήναι ότι αϋτη μεταβάλλει 

ογκον άνά πάσαν στιγμήν, είνε τοσούτω ευαί

σθητος εις τάς έλαχίστας τής θερμοκρασίας με

ταβολής ώστε ότε πυκνοΰται, ίιαστέλλεται 

άλλοτε. Πάντες οί άνθρωποι έλπίζουσιν, άλλά 

ίέν εύρίσκονται δύο μόνοι εχοντες τό αυτό έλ

πίδος κεφάλαιον. Ό μέν είνε εκατομμυριούχος 

καί ό άλλος επαίτης, ό μέν διαχειρίζεται τά 

κεφάλαιά του έπί τόκω έκατόν έπί τω ένί, ό 

έτερος μετά μόχθου απολαμβάνει έν έπί τοϊς ε

κατόν.Ή τής έλπίδος ωφέλεια είνε ή χαρά, άλλ’ 

όπως είσί κεφάλαια μή δίδοντα κέρδη, ούτως 

υπάρχει ελπίς μή παρέχουσα εύχαρίστησιν, το- 

σαΰτά είσι τά βάρη ύφ’ ών επιβαρύνεται. Τότε 

ανάγκη νά καταβροχθισθή τό κεφάλαιον μετρώ- 

αενον διά τών αξιώσεων τής πείνης καί τής τής 

άθλιότητος φιλαργυρίας. Ενίοτε, μετά τήν σπα

τάλην πάσης τής ίδιας περιουσίας, άνάγκη νά 

ζή τις έξ ελεημοσύνης, καί έν τη περιπτώσει 

ταύτη ευτυχώς, παρατηρεΐται πολλή γενναιό- 

της. Πάντες φαίνονται πρόθυμοι νά δώσωσι τόν 

οβολόν των καί νά δειχθώσιν ήμϊν έλεήμονες. 

"Οταν έπειτα δέν θέλητε νά ταπεινωθήτε εις 

τήν κατάστασιν τοϋ έπαίτου, πωλήσατε το έν

δυμα ημών καί πορεύθητε πρός άγοράν ολίγης 

έλπίδος.

Δέν λείπουσι τά μαγαζεϊα έν οίς αϋτη πω

λείται- δέν έλλείπουσιν οί τοκογλύφοι οί ζυγί- 

ζοντες αυτήν κατά λίτρας, κατ’ όκάδας, κατά 

κόκκους, καί πωλοΰντες εις όλας τάς τιμάς, άνα- 

λόγως τής ποιότητος τοϋ εμπορεύματος καί τής 

άξίας ήν κέκτηνται τά κεφάλαια τής κοινής 

πίστεως. Ουδέ τούτο αρκεί* οί ουτιδανοί έκείνοι 

έμποροι δέν ευχαριστούνται έκ τής έπονειδί- 

στου τιμής, άλλά κιβδηλεύουσι καί τό έμπό- 

ρευμα, άπατώντες τούς εύπιστους θαμώνας. Κα

τάρατοι !

("Επεται τό τέλος).

ΔΙΑΦΟΡΑ

II ΤΑΙΥΤΙΙΣ ΤΩΝ ΑΤΝΟΠΑΟΙΩΝ ΤΟΥ 

ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ
Έκ τοϋ αμερικανικού 1 Ιεριοδικοϋ (The Yacht) 

άποσπώμεν τάς έπομένας περιέργους πληροφο- 

φορίας περί τής ταχύτητος τών ατμόπλοιων, τών 

διαπλεόντων σήμερον τόν ’Ατλαντικόν ’Ωκεα

νόν. — Τά ταχύτατα ταϋτα άτμόπλοια τά ό

ποια οί ’Αμερικανοί ώνόμασαν «Λαγωνικά», 

είναι τρία, ή Έτροορία, καί Ουμβρία, άνή- 

κοντα άμφότερα εις τήν άτμοπλοίκήν ’Εταιρίαν 

Κούναρδ, καί τό Lahn, άνήκον εις τόν βόρειό— 

γερμανικόν Λόϋδ τής Βρέμής. Τά δύο πρώτα ε- 

χουσι μήκος 153 μέτρων έπί πλάτους 1 7'/2 μ. 

τό δέ τρίτον έχει μήκος μέν 1 56 i/i μ. πρός πλά

τος 15 μ. Ήδη όμως ναυπηγούνται καί άλλα 

άτμόπλοια προωρισμένα νά ύπερτερήσωσι τού

των κατά τήν ταχύτητα.

Ή άπόστασιςμεταξύ Queenstown έν’Αγγλία 

καί Νέας 'Τόρκης είναι 2828 άγγλ. μιλιών. Τήν 

άπόστασιν ταύτην διήνυσετό άτμόπλοιον Όρε- 
γών (βυθισθέν έν ετει 1886) εις έξ ημέρας, έν- 

νέα ώρας καί 22 λεπτά. Τό άτμόπλοιον '// πό- 

.Ιι.ς τής 'Ρώμης- τήν διήνυσεν εις έξ ημέρας καί 

18 ώρας. 'II ’Αμερική, έτερον άτμόπλοιον άγο- 

ρασθέν παρά τής 'Ιταλικής Κυβερνήσεως, τήν 

διήνυσεν εις έξ ημέρας καί 13 ώρας.

'Ενίοτε όμως ένεκα τών πλεόντων έπί τοϋ Ω

κεανού πάγων αναγκάζονται τά ατμόπλοια νά 

λοξοδρομήσωσιν. Οϋτω π. χ. ή ’Ετρονρία καί- 

τοι άναγκασθεΐσα νά λοξοδρόμηση 120 όλα μι

λιά— κατά τό ημερολόγιου τοϋ πλοιάρχου — 

κατόρθωσε νά πλεύση εις 'Αμερικήν έντός έ'ξ η

μερών, δεκατεσσάρων ωρών και 35 λεπτών τής 

ώρας, είχε δηλ. ταχύτητα 18 μιλιών τήν ώ

ραν.

Τά. ναυπηγούμενα άτμόπλοια θά ήναι έ'τι τα

χύτερα καί θά παρέχωσι περισσοτέραν ασφά

λειαν, διότι θά έχωσι δύο μηχανάς ανεξαρτή

τους άλλήλων καί κινούσας δύο διδύμους έλι

κας. Τά άτμόπλοια ταύτα είναι οκτώ τόν άριθ

μόν, θέλουσι δέ συντόμως τεθή εις ενέργειαν. Τών 

ατμόπλοιων τούτων δύο μέν άνήκουσιν εις τήν 

'Εταιρίαν τού «Λευκού Άστέρος», δύο εις τήν 

άμβουργο-άμερικαν. 'Εταιρίαν, έν εις τήν Γαλ

λικήν 'Εταιρίαν, τήν έκτελούσαν τήν γραμμήν 

μεταξύ "Αβρής καί Νέας Ύόρκης, έν εις τόν Αόϋδ 

τής Βρέμης καί δύο εις τήν Διεθνή 'Εταιρίαν 

“Ινμαν.

Οί έπαΐται καί ή εργασία.—Πολλάκις ά- 

παντώμεν εις τάς οδούς έπαίτας, όδυρομ,ένους καί 

ζητούντας ελεημοσύνην, διότι δήθεν αποθνή

σκουν τής πείνης, έχουν τέκνα άνήλικα, δέν εύρί- 

σκουν εργασίαν κ.τ.τ. Τούτο συμβαίνει εις πάσας 

τάς μεγαλειτέρας πόλεις. Έν Παρισίοις έγέ- 

νετο άπόπειρα πρός άπόδειξιν πόσοι μεταξύ τών 

έπαιτών τών όδών είναι πράγματι άξιοι έλέους. 

Τό πείραμα τούτο δύναται νά έφαρμοσθή παν- 

ταχοϋ. Πλούσιός τις έργοστασιάρχής έν Παρι

σίοις συνεννοηθείς μετ' άλλων έργοστασιαρχών 

καί εμπόρων, συνεφώνησε νά δώση έργασίαν εις 

πάντα έπαίτην έμφανιζόμενον μετ' επιστολών 

του εις έμπορικόν ή βιομηχανικόν κατάστημα 

έκ τών συμβληθέντων, καί νά πληρώνη 4 φρ. 

ημερομίσθιον. Έν διαστήματι οκτώ μηνών εύ- 

ρεν 721 έπαίτας ύγιεϊς, παραπονουμένους ότι δέν 

εύρίσκουσι έργασίαν.Ήτοιμάσθη λοιπόν δι' έκα

στον τούτων μία συστατική έπιστολή, όπως 

παρουσιασθή καί λάβη έργασίαν πρός 4 φρ. τήν 

ημέραν. Έκ τών 721 έπαιτών οί 415 ούδέ καν 

ένεφανίσθησαν διά νά παραλάβωσι τήν συστα

τικήν επιστολήν, 138 τήν ε"λαβον, άλλά δέν 

τήν έπέδωκαν· άλλοι πάλιν έπαρουσιάσθησαν 

εις τόν τόπον τής έργασίας, εΐργάσθησαν ήμί- 

σειαν ημέραν, μεθ’ δ έζήτησαν τό δικαίωμά 

των (2 φρ. ) καί άπήλθον, άλλοι πάλιν δέν 

έφάνησαν πλέον μετά τήν πρώτην ημέραν τής 

έργασίας. Τέλος δέ έκ τών 72 1 έπαιτών μόνον 

18 εΐργάζοντο ακόμη τήν τρίτην ημέραν. Ε

πομένως έξ 721 έπαιτών ( άνδρών ) έν Παρι

σίοις, στενοχωρούντων τούς διαβάτας διά τών 

κλαυθμηρών φωνών των καί παραπονουμένων 

ότι δέν εύρίσκουσιν έργασίαν μόνον δεκαοκτώ 
είχον πράγματι διάθεσιν νά έργασθώσι καί 

νά κερδίζωσιν άξιοπρεπώς καί έντίμως τον επι

ούσιο·/ άρτον. Επομένως έπί 46 έπαιτών, οϋς ά- 

παντώμεν έν ταϊς όδοϊς, είς καί μόνος κατά τό 

ανωτέρω πείραμα, είναι πράγματι άξιος έλέους. 

'Εννοείται οτι ό κανών οΰτος δέν εφαρμόζεται 

έπί τών άναπήρων καί τυφλών, ιϊτινες πάντοτε

γασθώσιν όσην καί άν έχωσι

αθεσιν.

Τό Κανακικόν χοιρίον. — Εν τών μάλλον 

αξιοπερίεργων τής Παγκοσμίου παρισινής Έκ- 

θέσεως είναι άναμφιβόλως, καίτοι μή άναπα- 

ριστώμενον έν όλη αυτού τή λαμπρα πραγμα

τικότητά τό Κανακικόν χωρίον. Είνε θέαμα 

άποπνέον τό άγνωστον καί μεμακρυσμένον καί 

διά τούτο προκαλεΐ καθ’ έκαστην έκτακτον 

πλήθους συρροήν.

Τό Κανακικόν χωρίον όπερ, κείμενον μεταςύ 

Σενεγάλης, Άννάμ καί Γαβών, μετεκΰμισθη 

χάριν τής Έκθέσεως είς τήν πλατείαν τών 'Απο

μάχων έν Παρισίοις, κατέχει μικράν κζί αφανή 

γής εκτασιν καί άπαρτίζεται άπό πέντε ή εξ 

καλυβών μέ καλάμινους στέγας, περιεχουσών 

έπτά άνδρας καί τρεις γυναίκας μαύρους ώς ή 

εβεννος Οί Κανάκαι ούτοι είνε εύρωπαϊκώς έν— 

δεδομένοι, οί μέν άνδρες δι' επανωφοριού και 

περισκελίδος, αί δέ γυναίκες διά μακρού χιτώ- 

νος ήκιστα περιστέλλοντος τάς στρογγύλας αυ

τών διαστάσεις. Δέν είνε όμως τούτο τό εθνικόν 

των ένδυμα· τό φορούσι χάριν τών περιστάσεων. 

Ή εγχώριος αύτών ενδυμασία σύγκειται απλώς, 

τών μ.έν γυναικών, έκ μόνης μιας τάπας είδους 

ζώνης μ.έ μικρούς κρωσσούς, τών δέ άνδρών, 

κατά τά λοιπά όμοια πρός τήν τών γυναικών 

ή περιβολή, διαφέρει έκεινης κατά τούτο μόνον, 

ότι στερείται . . . τής τάπας.

Τά περίεργα τοϋ χωρίου. Μεταξύ τών ώραίων 

τού Κανακικού χωρίου δέν σκοποϋμεν, έννοεϊται, 

νά συγκαταλέξωμεν τούς κατοίκους του, περί 

ών οί τριγύρω των συνωστιζόμενοι Παρισινοί 

λέγουσιν άστείζόμενοι : «προσοχή, είνε άνθρω- 

ποφάγοι.» Δέν θά καταλέξωμεν έδώ τά έπι- 

σύρΟντα άπληστον το βλέμμα όλων ταβοϋ ήτοι 

άμορφα άνάγλυφα έστημένα πρό τών θυρών ή 

έπί τών στεγών πρός κόσμημα καί έκλαμβανό- 

μενα ώς είδωλα ύπό τοϋ πλήθους. Τά περίεργα 

τοϋ χωρίου είνε πρό παντός άλλου ή τών όστρέων 

συλλογή, ή θήρα τής θαλασσίας χελώνης, τά 

δάση του καί αί άτραποί των, δι’ ά δέν έπήρ- 

κει έννοεϊται ό έν τή ’Εκθέσει χώρος.

Τό πάντων ώραιότερον έν τώ χωρίω τούτω 

είναι τό πι.ίου πι.Ιού, ήτοι ή μεγάλη πανή- 

γυρις τών αυτοχθόνων κατά τήν ημέραν τής 

συγκομιδής. Καί ταύτης όμως τής πανηγόρεως 

δέν θ' άπολαύσωσι οί Παρισινοί, διότι, πρός έκ- 

τέλεσιν τών παιγνίων καί χορών καί πρός κροϋ- 

σιν τών βαμ.βοϋ, τών μόνων οργάνων, έξ ών 

άπαρτίζεται ή ορχήστρα τών Κανακαίων, θά

ήτο απαραίτητος ή είς τήν Έκθεσιν άφιξις 

διακοσίων τούλάχιστον τοιούτων.

Ό Α ου μας καί ύ Κώόηζ. — Ό Γάλλος κ. 

Φήλιξ Μορώ έξεδω’κεν είς φώς ογκώδη τόμον 

προωρισμένον είς τό ν' άποδείξη οτι ό Δουμάς 

ήκιστα γνωρίζει τόν κώδηκα καί ότι οί ήοωες 

τών μυθιστοριών του προφέρουσιν άνά πάσαν 

στιγμήν ιδέας καί λόγους μή συμβαδίζοντας 

ποσώς, πρός τόν νόμον. "Ο,τι ό κ. Μορώ ύπο- 

στηρίζει αμφίβολον αν θά παραγαγη σπουδαίαν 

αϊσθησιν, αφού καί ό Δουμας άλλως τε αυτός 

έςέφρασε τούτο, είπών ότι οϋτω πράττει όχι 

σφζλλων άλλά σκοπίμως, προτιθέμενος νά προ- 

τείνη είς τήν διάνοιαν τού ά.νζγνώστου ζητή

ματα ηθικά καί κοινωνικά ούχί δέ ν' άποτυποΐ 

καί δεικνύη αμέσως τό δίκαιον.

Στενογραφική μηχανή. — Κατά τό «Τυπο

γραφικόν Δελτίον», Αμερικανός τις άνεκάλυψεν, 

ώς πρότυπον έχοιν τήν μ.ηχανήν τού γράφειν, 

μηχανήν στενογραφικήν προωρισμένην νά χρη- 

σιμεύση ώς συμπλήρωμα εκείνης. Ιδού λοιπόν 

οί στενογράφοι άπαλλαττόμενοι τών μόχθων οϋς 

κατέβαλλον όπως πληρώσι τόν χάρτην ιερο

γλυφικών ζτινα είς αυτούς καί μόνους ήσαν 

καταληπτά, καί τούτο, οσάκις ήσαν καθαρά. 

Διά τής στενογραφικής μηχανής, άπαντα τά 

σημεία είσί καθαρά καί ευκρινή καί ό πρώτος 

τυχών, μετά μιας ή δύο 6>ρών προδιδασκαλίαν, 

δύναται νά κάμνη μετ’άκρας εύχερείας τήν με- 

τάφρασιν. Οί Αμερικανοί ούτοι στενογράφοι 

παράγουσι μέχρι τών 700 ή 760 έπιστολών 

άνά παν λεπτόν, έξ ού έννοεϊ τις ότι δύνανται 

νά παρακολουθήσωσι καί τοϋ φλυαρωτέρου ρή- 

τορος τόν λόγον.

Κο.ίοσσαία μαρμαρίν·^ γ.Ιαος, άνευρέθη κατά 

τήν αρκτικήν τού Παρθενώνος πλευράν, ήτις 

ζπετέλει. φαίνεται, άκρωτήριον τού Πζρθενώνος.

Έ.Ι.ίητικόν εμπόριο/·. — Κατά τό Δελτίον 

τής στατιστικής τοϋ Έλλ. έμπορίου μετά τών 

ξένων έπικρατειών,είσήχθησαν κατά μήνα'Απρί- 

λιον έμ.πορεύματα άξίας δραχ. 9,580,599 καί 

έξήχθησαν 5,540,641. Κατά τόν αύτον μήνα 

τού παρελθ. έτους είχον είσαχθή 7,715,011, 

καί είχον έξαχθή 3,438,875. Άπό 1 δέ ’Ια

νουάριου τρ. ε'. είσήχθησαν 5 4,887.182 καί 

έξήχθησαν '13,155,724. Κατά τό κύτό χρονι

κόν διάστημά τού π.ε*. είχον είσαχθή 49,377, 

097 καί έξαχθή 30,963,041.

Ό “Λγγε.Ιοι:. — Έν τών αριστουργημάτων 

τού καλλιτεχνικού μέρους τής Παγκοσμίου Πα

ρισινής Έκθέσεως, ό "ΑγγεΑ<>9·, είκών τού Μιλ- 

λέτου, ήγοράτθη παρά τής Εταιρίας- τής ‘Α
μερικανικήν τέχνης αντί 580,650 φράγκων 

καί, πληρωθέντος τού ποσού, άπεστάλη ήδη 

είς 'Αμερικήν.—

Έν διαστήματι διημέρου έκθέσεως δ "Αγγε- 
λοζ έκέρδισεν ύπέρ τών θυμάτων τού Άγιου 

Στεφάνου 2,545 φρ. καί έτέρας 2,000 φρί διά 

τήν χήραν τού καλλιτέχνου Μιλλέτου.

Αίνιγμα 638
Με τά βέλη μου .πολλάκις

Την όργίιν καθησυχάζω. 
Είς τάς πόλεις τά χωρία.

Και είς τάς Αιζλάς συχνάζω. 
Ό πατήρ μου ποιος είναι

Νά γνωρίζωσι πειρώνται.
Κι’ άμα τό γνωρίσουν, όλοι

Τ’ όνομά του καταοώνται. 
Τήν κακίαν, όπου είναι,

Τολμηοώς έγώ προσβάλλω, 
Καί ενίοτε εις μίσος

Τήν αγάπην μεταβάλλω.
< >ύτε σέβομαι θανόντας.

Ούτε προσκυνώ τυοάννους.
Καί χωρίς νά έχω κέντρα

Μοχθηρούς κεντώ καί πλάνους. 
Τήν αλήθειαν δέ λέγω

Ευθαοσώς κι' άποοκαλύπτως, 
Δάι-.νουσα χωρίς όδόντας

Καί γελώσ’ άδιαλείπτως.

Αίνιγμα 640.
Καί τής ήοΰς ώχρότερον. 

καλόν έχω τό χρώμα.
Το κάλλος μου τό ανθηρόν 

λαμβάνω άπό τό χώμα 
μ ε σιι μ β ρ ι ν ώ ν χω ρ ώ ν.

ΔΓ ής εκπέμπω εύοιδίας 
Τέρπω καί χείλη καί καρδίας 

άρρωστων τε καί υγιών.
Είμί τών συμποσίων
11 ιστότατον στοιχεϊον.
Τών άρετών μου έξυμνοΰν

οί ιατροί τήν χοήσιν.
Καί ούδενός ποτέ αυτών

Φοβοϋμ ’ έγώ τήν κρίσιν.
Τί είμαι : Μ' έχεις πρόχειρον, 

άρκεϊ νά μέ ζιιτήσης.
Καί άντί εύτελοϋς τιμής

Ει/Ούς θά μ’ άποκτήσης.

Πρόβλημα 641.

Τό πηοάλιον έκρέμων οί αρχαίοι στον — 
"Οταν έπιπτον τά Φύλλα κ’ ήρχετο βα- 
... . ιρνς—.Και ατάραχοι το κΰμα έβλεπον άπό —

Ν' άγριεύη καί ν’ άφοίζιι στών ανέμων 
[τήν — 

Κ' έγώ τώρα ύπεογηοάσας τών θορύβων 
,7 \ . Κω-

Καί τόν ταραχώδη κόσμον ώς απλήν 
[βλέπω —■ 

Έπαυσα πεζά νά γράφω, έπαυσα νά — 
Καί κινώ τόν κάλαμόν μου μόνον όπως —

. "θ·'Λ· συμπληρωθώσιν αι” όμοιοκαταληξίαι, καί 
να εύ:εθγ τίνος ποιητοΰ είναι οί άνω στίχοι.

ΛΥΣΕΙΣ

τών έν τώ προηγονμένω τει-χει 
Αινιγμάτων καί Προβλημάτων

Αινίγματος 635.
Ή δασεία.

Προβλήματος 636
(ίππείον άλματος)

Όταν, φίλοι, άποθιίνω, 
Net φυτεύσετε ιτέαν
Είς τόν τάφον μου έπάνω* 
Αγαπώ τό φύλλωιιά της
Τό θρηνούν, καί τά ωχρά της 
Καί ώραΐα χρώματά της· 
’Ελαφρά δέ θά μοί ηναι 
Έν τώ τάφω ή σκιά της.

Προβλήματος 637.
Κ
Λ 

ΑΝΕΜΟΝ II
Ε
Λ
I
Λ

Προβλήματος 638.
Ματαιότιις ματαιοτήτων, τά πάντα ιια- 

ταιότης.
Ιωα·* g λ ouff.

Κυρίω X. II. έν ’Άμμοχώστω. Τΐ> χειρόγραφον 

έληφΟη και προΟύμως θέλει οημοσιευθή έν τω Έ σ π έ- 

ρ ω. Εύχαριστοϋμεν οέ ύμάς. — κ. Ν. Ν. έν 

Κωνσταντινουπόλει. 'Γόμοι προηγουμένων έτών 

τοϋ 'Εσπέρου ύπάρχουσι διαθέσιμοι. Άν τους θέλετε 

επίχρυσους δεδεμένους, οφείλετε νά ειδοποιήσετε ήμας 

προηγουμένως, όπως παραγγελθή τό δέσιμον αύτών. Είς 

τήν τιμήν τοϋ τόμου (φρ. 40) δέον νά προσθέσετε καί 

φρ. 10 διά τό δέσιμον.—κ. Π. εις Ά λ ε ς ά ν δ ρε ι α ν. 

Ενεγράψαμεν τους νέους συνδρομητής. Σάς εΰχαριστοϋ- 

μεν διά τήν φροντίδα, ιδίως διότι ένεργήσετε ν’ άπο- 

κτήση ό "Εσπερος άναγνώστας είς μέρος ένθα μέχρι 

τοϋδε δέν είχε τοιούτους. — κ. Μ. είς Φ ι λ ι π π ο ύ π ο- 

λ ι ν.’Λσμένως είοομεν ότι άνεγνώσατε μετ' ένδιαφέρον- 

τως τήν φιλολογικήν μελέτην περί τοΰ ευφυέστατου 

Γάλλου, Guv de Maupassant, τήν καταχωρισθεϊσαν 

έν τινι τών προηγουμένων τευχών τοϋ Έ σ π έ ρ ο υ.Ί’ό 

α’. μέρος τοϋ χειρογράφου σας έλάβομεν καί εύχαρι- 

στοΰμεν. Άνάγκη όμως νά μάς άποστείλητε καί τήν 

συνέχειαν, καθότι, έάν δέν έχωμεν ολόκληρον τό χει

ρόγραφον είς χεϊρας, δέν δυνάμεθα νά κρίνωμεν, αν 

ήναι κατάλληλον νά δημοσιευθή.

ΠΑΡΟΡΑΜΑ.
Εν σελίδ: 106 τοϋ «'Εσπέρου·, στήλη γ’. καί 

ΥΡα!Ζ!Χί 29, άνάγνωθι αντί ■ τών τότε ονομασιών, » 
«τών τότε ’Οθωμανών.»

Διευθυντής και εκδότης* I. Περβανογλο» 

'Εν Άθήναις, όδός Όμηρου 8
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Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμεναν δις τοϋ μηνάς μετά εικόνων έν Αθήναις.

_ , . . . , I Έν Έλλάδι....................... δρ. 40Τιμ-η ετη«α χαι προπληρωτέα ’ Έν χ- έξωτεριχφ . 40 (χρ }

ΑΓΓΕΛΙΑΣ
Τιμή καταχωρίσεως έν τή σελίδι ταύτη, είς 4 στάλας 

διηρημένη, 50 λεπτά τόν στίχον.
Διεύθυνσις Ή^ΣΠΕΡΟΤ έν ’Αθήναις όδός ’Ομήρου άριθ. 8.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑΙ
α'. Έν τώ γραφείω τοΰ « Εσπέρου » όδός 'Ομήρου dp. 8 
6'. Έν τοϊς Καταστήμασιν Άνέστη Κωνσταντινίδου όδ. Έρμ< 
γ'. Έν τω βιβλιοπωλεία) Καρόλου Βίλμπεργ όδός Έομοΰ.

I Έν τώ έξωτερικώ

Ε 1- |

Epuotr |
4

Έν ταϊς διαφόροις πόλεσιν, έν αίς ύπάρχουσιν ειδικοί αντιπρόσωποι τοΰ «Εσπέρου» αΐ έγγοαφαϊ γίνονται παρ’αύτοϊς, έν αίς 
δέπόλεσι δέν ύπάρχουσι τοιοΰτοι, άποστέλλεται τό άντίτιμον τής συνδρομής κατ’ εύθεϊαν είς τήν Διεύθυνσιν ή οιά ταχυδρο
μικών έπιταγών, ή διά συναλλαγμάτων όφεως ή καϊ δκϊ γαλλικών, άγγλικών, όωσσικών καϊ αύστριακών χαρτονομισμάτων.

ζ 
Νεότατοι» σύστημα πρός άντιγοαφήν καϊ πολλαπλασιασμόν ,Ζ LZ 
έπιστολών καϊ έγγραφων, πωλούμενον παρά τής Γενικής X y 
Εταιρίας έν Λονδίνω φερούσης τόν τίτλον The general > y 
copying Apparatus Co. London 1 <». 1 / /
Queen "Victoria Street. Τό πρακτίκωτατον τοΰτο / 
μηχάνημα είνε διαφ. τιμών άναλόγως τού μεγέθους, A Α

<

<

&

14 Βραβεία έχ 30.0(10 Φράγχων
21 Βραβεία έχ 30 000 Φράγχων
83 Βραβεία έχ 20.000 Φράγχων

.X »

Ι·η 
51 $ χ ο Α εΐο | 
§ί· ι

2·_γ^ια 8m 22 V^5 έχατοστό μ. φρ. 35
» 4βν 27 ι/,χ21 Β » 45
» 'Γν 33 Ί^21 7» Β » 50
» 2ον 35 X·'·' » » 55
» ill Χ35 . » » 70

Τό αύτό κατάστημα προμηθεύει καϊ Ζ f 
τά διάφορα είδη τοΰ χάρτου, μελά- Ζ / 
νην, κονδύλια κτλ. Διά τοΰ συ- < /
στήματος τούτου δύναται τις έν 
βραχεί διαστήματι ν ά έ χ η 
χίλια αντίγραφα μιάς επι
στολής ήένόςέγγράφου. <

Ϊ4ΑΡ ΤΗΣ ΚΟΛΟΝΙΑΣ EAU DE COLOGNE
Τό άριστον τοΰτο 
αρωματικόν ύδωρ 

πωλείται έν Κολωνία 
έν τώ γνοιστώ 

καταστήματι .lean
Maria Farina

προμηθευτοΰ διαφόρων 
Αύλών. Είναι τό καλλίτεροι» 

καϊ εύθυνότερον τών 
άοωυατικών.b b

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΑΙ ΟΜΟΛ ΤΟΥ 0AAAH2HK0Y ΛΕΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 
‘Εφιστώμεν τήν προσοχήν τών άναγνωστών ημών χαί έν γίνει τοΰ δημοσίου έπί τών Λαχειοφόρων όμολογιών 

τοΰ Ολλανδιχοΰ Δευχοΰ Σταυρού έχδο&έντων δυνάμει Βασιλιχώ ν Διαταγμάτων τής 3 ‘Ιουνίου 1886. β Ίαν- 
νουαρίου 1881 χαί 10 ‘Ιουνίου 1887. Αί όμολογίαι αύται 8ά μετάσγουν 134 πληρώσεων, αΐτινες γενήσονται τρεις τοΰ 
έτους ήτοι τήν

Ι’- ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Ι” ΑΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 1^ ΑΠΡΙΛΙΟΥ χτλ. πτλ.
‘Ενώπιον δύο Αντιπροσώπων τοΰ Υπουργείου τών Οίχονομιχών,ένός Συμβολαιογράφου χαίτου Δημοσίου. Δύναταιτις να χεοδίση.

κ®” ΤΙίΝ Ρ” ΑΎΓΟΥΣΤΟΥ ΕΝ ΜΕΓΑ ΚΕΡΛΟΣ ΕΚ

ΦΡΑΓΚΟΝ 1400,000 L ΧΡΥΣΟΝ |
Βρσβεϊον έχ 200.000 Φράγχων 
Βραβεία έχ 100.000 Φράγχων 
Βραβεία έχ 00-000 Φράγχων

BCiST’ Το Ζλον 350.000 Κέρδη διά 350 000 ’Ομολογίας.
Τδ ίλάχιστον κέρδος, μ£&' ον ίκάστη όμολογία μέλει άφενκτως νά κληρω&ή, είναι φράγκα 30 σήμερον, καί μέλλει νά άνίλ&η άλληλο" 

διαδόχως άπό ετονς είς έτος είς 50 φράγκα, τοΰ&' οπερ σημαίνει δτι πάσα άπώλεια τοΰ κεφαλαίου είναι δλως αδύνατος.
ΙΙωλοΰμεν πάσαν πρωτότυπον ομολογίαν, φέρουσαν την υπογραφήν τών αρμοδίων αρχών αντί 2» φράγκων αυμπεριλαμβα- 

νομένης πάσης δαπάνης.
ΔΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ! ΣΤΟΙΧΙΣΟΓΝ 270 ΦΡΑΓΚΑ ΜΟΝΟΝ.

^<<7* 'Αδιαφιλονίκητος 'Ασφάλεια.
‘Αποίλεματιχδν χεφάλαων έχ 2,450.000 φιορινίων ήτοι περίπου 5,000.000 φράγχων εΓ χρεώγραφα τής 

πάσης άσφαλείας άποδίδοντα τόχον έτήσιον 4°/0 χατετέδησαν παρά τή ‘Ολλανδιχή Τραπέζη Hanque JNeerlandaise 
άποχλειστιχώς ώς ασφάλεια χαί έγγύησις όλων τών ομολογιών.

ΑΙ κληρώσεις υπ1 ούδένα λόγον δύνανται ν’ αναβλητλώσιν. ’Επειδή ή ύπερτίμησις τών μετοχών τούτων είναι σχεδόν βέβαια καί δφευκτος 
δεν ϋα δυνηϋώμεν νά διατηρήσωμεν έπί μακράν χρόνον ιάς προνποδειχάιίοας τιμάς καί τούς δρους. Παρακαλοΰμεν δρα τούς ήμετέρους άναγνώστας 
όπως εΰαριστη&ώοι νά διαβιβάσωσι τάς διαταγάς αύτών ώς τάχιον.

At αιτήσεις όμολογιών οφείλουν νά ουνοδεύωνται διά ιού ποσού είς τραπεζικά γραμμάτια, ταχυδρομικά έντάλματα, Ιπιταγήν, ή ταχυ
δρομικά γραμματόσημα πόσης χώρας. Δεχόμεϋα γραμματόοημα’Ελληνικά άντί δραχ. 1.30 τό φράγκον. "Ρουμανικά Lei 1.05 »ό φράγκον. βουλγαρικά 
καί Σέρβικά φρ. 1.10 δι εν φράγκον.
λπευθυντεον προς ton.· „MON1TEIJR AUTRICH1EN“ a VIENNE (AUTR1CIIE).


