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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

H έν Δεκελείιι Βασιλική έπανλις.—Ή δεσποινίς- Σκουδερή· ’Ιστορικόν διήγημα 
( μετάφρασις έκ τον Γερμανικόν) υπό τή; δεσποινίβος Λονκία; Άντωνοπούλου. [Συνέχεια). 
— Ή Σινώπη. Συνέχεια . — Ό Κολοσσός τής 'Ρόδου, Ιστορική καί αρχαιολογική με
λέτη, υπό Μ. Μαλλιαράκη. I Συνέχεια).— Τινά περί φορείων. ’Ινδικά γνωμικά. — 
Περί τής 'Ελληνικής γλώσσης, υπό ’Αλεξάνδρου 'Ρ. ' Ραγκαβή.—'Αρχαιολογικά. Ή έν 
Κύπριο δακτυλιόλιθοι· απόσπασμα έξ ανεκδότου μελέτης, ύπό Χρ. Παπαδοπούλου, δικα
στήν.— Τό ληστρικόν τετράχορδον, έπεισόδιον έκ τοΰ βίου τοΰ Παγανίνη, ΛΙετάφο. Α.
*·---- ·*·---- ---------♦*·---- ·♦·---- *♦«---- ---------♦♦♦---- ♦♦·---- *♦«---- »ν«----··♦—♦♦·—

Μάλτον.— Αί σχέσεις των μετάλλων πρός τήν άρχαίαν μυθολογίαν έν τή Χεροοννήσω τοΰ 
Αίμον καί τή ’Ιταλία, αρχαιολογική μελέτη, υπό II. Περβάνογλου: — Διάφορα. Ώραι 
σχολής κτλ.

ΕΙΚΟΝΕΣ

ΊΙ έν Δεκέλείρ βασιλική έπανλις. — Τό δένδρον τής αγχόνης. — Τό φρονριον τής 
Σινώπης. - Ευγενεϊς όθωμανίδες τής Σινιόπης — Τά φορεία κατά τόν μεσαιώνα. — Φο
ρείου Φερδινάνδου τής ' Ισπανίας Φορεϊον Λουδοβίκου τοΰ ιε'.—Ό υδροφόρος έν 
Σινώπη.

Η ΕΝ ΔΕΚΕΛΕΙΑι

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΠΛΪΛΙΣ

μετά είκόνος.

Ή κώμη τής 'Αττικής Δεκέλεια, προς βορραν 

αύτής κείμενη καί έπί τών συνόρ . ν της Βοιωτίας, 

είνε έκ της άρχαίας Ιστορίας γνωστή διά τό θλι

βερόν μέρος όπερ έπ* Άλκιβιάδου είχε διαδραμα

τίσει. Τή προτροπή τοΰ ένδοξου τούτου άνδρός οί 

Λεκεδαιμόνιοι, κατά τάς ήμέρας τοϋ Πελοποννη- 

σιακοϋ πολέμου, κυριεύσαντες καί τειχίσαντες τήν 

Δεκέλειαν, ήρήμουν έξ αύτής καί ήφάνιζον τήν 

'Αττικήν. Διά τοΰτο, λέγει ό Δημοσθένης, καί 

«Δεκελεικός πόλεμος» προσωνομάσθη ό Πελο- 

ποννησιακός.

Έάν δ’αί έξ αύτής έπιδρομαί τών Λακεδαιμο

νίων τόσην έπέφερον τότε θραϋσιν είς τήν ’Αττι

κήν, ούδέν τό παράδοξον, διότι ή Δεκέλεια, μία 

τών δώδεκα ’Ιωνικών πόλεων, ήτο προσέτι μία 

τών σημαντικωτέρων τής ’Αττικής θέσεων διά 

τό οχυρόν αύτής, κειμένη εί; τό στενόν έκεϊνο τοϋ 

Πάονηθος όπερ ονομάζεται τή/ σήμερον Κ.ίειδί.
Τό Κ.ίειδί τοΰτο κεϊται μεταξύ τών δύο κο

ρυφών ών τά ονόματα είναι Κατσιμίδι καί Μαού

να, έκεϊ δέ άκριβώς ύπάρχει ήδη ή βασιλική 

έπαυλις Τατόϊον. Τό πάλαι όλέθριον έν τή ιστο

ρία διά ιήν ’Αττικήν μέρος, αποτελεί σή /ερον εν 

τών τερπνοτέρων τοϋ ήμετέρου Βασιλέως έξοχι- 

κών αναπαυτηρίων.

Τό Τατόϊον συνενοϊ έν έαυιώ πάν ό,τι ώραϊον 

δύναται εξοχικόν κτήμα βασιλέως νά συγκέν

τρωση, καί τφ οντι τό μόνον τό όποιον τυχόν δύ- 

ναταί τις έξ αύτοϋ νά ψέξη, έάν ζητήση τοιοϋτο, 

είναι τό ξενικόν τοϋ τίτλου του. Τοϋ Τατοίου τό 

κτήμα,έκ τριάκοντα καί δύο χιλιάδων στρεμμάτων 

άποτελούμενον, είναι καί ύπό έποψιν ύδάτων 

πλούσιον, ώς έκ τών έκεϊ άπό έτών ήδηγενομένων 

ύδραυλικών εργασιών, ή δέ γενική αύτοϋ άποψις 

παρουσιάζει πρό τών όμμάτων θέαμα άοαονικ^ς 

έν έαυτώ συνενοϋν τό βασιλικώς μεγαλοπρεπές, 

— έκ τής έπιστημονικής τών έν τή έπαύλει τα- 

ξινομήσεως — καί πάντα τής φύσεως τά θέλγη

τρα,— άφοΰ αΰτη έπροίκισε διά τών χαρισμά

των της έν εξαιρετική δαψιλείς τό μέρος .τοΰτο.

Έν μέσφ τής έπαύλεως εγείρονται τά βασι

λικά διαιτήματα. "Ο,τι κυρίως διακρίνει αύτά 

είναι ή κομψότης καί ή άφέλεια μεθ’ής έν τω 

έσωτερικφ αύτών είσίν ηΰτρεπισμένα, Άπό δέ 

τοϋ εξώστου τής βασιλικής κατοικίας θαυμάζει 

τις άνέτως τάς καλλονάς τής φύσεως, έκτυλισ- 

σομένας πρό τών όμμάτων του έν όλη αύτών τή 

μαγική ποικιλίρε.

Άπό έτών ήδη ήρξατο έν Τατοίω καλλιεογου- 

μένη καί φυτεία πρός παραγωγήν ξυλείας, έτέρα 

δέ πάλιν πρός παροχήν οπωρών, καί τό έκ τού

των εισόδημα προοιωνίζεται ότι θά ηναι μετά 

παρέλευσιν χρόνου αρκούντως σημαντικόν. Ούχί 

μικρά άλλως τε είνε καί ή περί τήν καλλιέργειαν 

τών τοιούτου είδους φυτειών καταβαλλομένη έκεϊ 

φροντίς.

Μεταξύ τών προσοδοφόρων τής έπαύλεως πα

ραρτημάτων συγκαταλέγονται καί πολλά άλλα 

διαμερίσματα. Τοιαΰτα εινε τό διαμέρισμα τών 

χοίρων, το τών ορνίθων καί τών περιστερών, ά

τινα πάντα συντηρούνται κατά τούς κανόνας τής 

έπιστήμης. Έντός δέ τοΰ εύρέος τών άγελάδων 

διαμερίσματος, άναγινώσκει τις έπί πινακίδων, 

άνηρτημένων άνωθεν τών κεφαλών των, τό όνομα 

έκάστης έξ αύτών, καί δύναταί τις έκεϊ νά ίδη 

τήν εύρωπαίζουσαν, έπί παοαδείγματι, Γερμα
νίδα συναγελαζομένην πρός τήν παραπλεύρως 

αύτής ίσταμένην Γιαχουμίναν ή Μ.παρμπαπί- 
τραιναν.

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΣΚΟΥΔΕΡΗ
Ίβτορικάν διήγημα

Μετάφρασις έκ τοϋ Γερμανικού

δπό τής δεσποινβος

ΛΟΤΚΙΑΣ Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

I Συνέχεια ίίρα φυλλ. 178).

Λφιχθεϊσα ή Σκουδερή είς τήν ειρκτήν ώδη- 

γήθη πάραυτα είς μέγαν φωτινόν θάλαμον, ένθα, 

μετ' ου πολύ, άκούσασα θόρυβον άλύσεων, είδεν 

ενώπιον της τόν Όλιβιέ Βρισσών. Άλλά μόλις 

έρ'ριψε βλέμμα έπ’ αύτοϋ καί έπεσε λιπόθυμος, 

ότε δέ, μετ’ ολίγον συνήλθεν, αύτός είχε ήδη 

αποχωρήσει.

Τότε μετ’ έπιμονής άπήτησεν, όπως τήν όδη· 

γήσωσι μέχρι τής άμάξης της, διότι έπ’ ούδενί 

| λόγω ήθελε πλέον νά μένη είς τόν τόπον αύτόν 

τών άθλιων έγκληματιών.

Έπειτα πώς ήτο δυνατόν νά διαμείνη πλειό- 

τερον έκεϊ, άφοΰ μόλις έστρεψε τό βλέμμα πρός 

τόν Όλιβιέ, άνεγνώρισεν ότι ήτο αύτός έκεϊνος, 

όστις είχε ρίψει έπί τής γεφύράς έντός τής άμά

ξης τό περιβόητου δελτάριον, καί επομένως ήτο 

αύτός, όστις τή είχε φέρει τήν πυξίδα μετά τών 

άδαμάντων;

Οΰτω πας δισταγμός έξ'έλιπε, καί αί φρικταί 

ύπόνοιαι τοΰ Λαριγνή έπεκυοοϋντο τοϋ λοιπ'οΰ. 

Ο Όλιβιέ Βρισσών άνήκεν είς τήν συμμορίαν 

τών τρομερών δολοφόνων καί β.βαίως έφόνευσεν 

ό ίδιος τόν διδάσκαλόν του..

Άλλ’ ή Μαγδαληνή; τί νά εϊπη τις περί αύ

τής ; Ποτέ δέν ήπατήθη πικρότερου ή Σκουδερή 

έκ προαισθήματος.

Ναί, μέχρι τής στιγμής εκείνης, ποτέ δέν 

ήθέλησε νάπιστεύση τήν έπί γής σατανικήν ίσχύν, 

ήν έθεώρει παντελώς άνύπαρκτον, πλήν τώοα, 

καταληφθεϊσα έξ απελπισίας, ήρνεϊτο καί αύτήν 

τήν ϋπαρξιν τής αλήθειας.

Ήρχισε ένδίδουσα είς τήν ύπόνοιαν, ήτις άπό 

στιγμής εί; στιγμήν έλάμβανε περισσοτέραν ύπό- 

στασιν. ότι ή Μαγδαληνή ήτο συνένοχος είς τό 

φοικώδες κακούργημα.

Ως δέ πάντοτε συμβαίνει όταν ό ανθρώπινος 

νους συλλάβη μίαν εικόνα, ταχέως ν’ άναζητή νά 

δώση αυτή χρωματισμούς διαφόρους, εύοίσκων 

τρόπον νά άπεικονίζη αύτήν ζωηρότερου καί έτι 

ζωηρότερου, οΰτω καί ή Σκουδερή, άναπολοΰσα 

πάντα τά συμβάντα τής πράξεως ταύτης, ώς καί 

τά έλάχιστα περιστατικά είς τήν συμπεριφοράν 

τής Μαγδαληνή;, άνεκάλυψε πλεϊστα τρωτά όπως 

αύξήση τάς ύπονοίαςτης καίπεισθή ο τι όσα άπέ- 

διδεν είς αθωότητα καί ειλικρίνειαν δέν ήσαν 

είμή έργον προσπεπο-ημένη; ύποκρισία; καί έγ- 

κληματικής φύσεως.

Ναί, ή σπαραξικάρδιος θλϊψες αύτής ώς καί 

τά πικρά δάκρυα ποοήρχοντο, ούχί έξ άλλης 

άφορμής, ή έκ τοΰ φόβου μήπως ίδη τόν φίλον 

της φονευόμενον ή καί ακόμη καί αύτήν τήν 

ιδία·· περιπίπτουσαν είς τάς χεϊρας τών δημίων. 

Λοιπόν, ε’μποός, πρέπει διά παντός μέσου νά άπο- 

μακρύνη τόν όφιν, ον έτρεφεν είς τάς άγκάλας 

της καί μετά τής άμετατρέπτου ταύτης άποφά- 

σεως κατήλθε τής άμάξης.

Είσελθοϋσα είς τόν κοιτώνα της είδεν εύθύς τήν 

Μαγδαληνήν, ήτις γονυπετήσασα ένώπιόν της 

έστρεψε πρός αύτήν τούς ούρανίους εκείνους 

οφθαλμούς της, ού; ούδέ άγγελος ήδύνατο νά έχη 

είλικρινεστέρους, σταυρώσασα δέ τάς χεϊρας έπί 

τοΰ στήθους της, έκλαιε καί καθικέτευε συγκινη- 

τικώς, όπως τή δώση βοήθειαν καί παρηγοριάν. 

Η Σκουδερή μετά κόπου συνελθοΰσα έκ τής με

γάλης συγκινήσεως ώμίλησε, προσπαθούσα ϊνα 

δώση είς τόν τόνον τής φωνής της όσην ήδύνατο 

σοβαρότητα καί ήσυχίαν.

— ϊ πάγε, ύπαγε, παρηγορήθητι διά τόν φο

νέα όστις μετά τό στυγερόν κακούργημα άναμένει

τήν δικαίαν τιμωρίαν καί ή θεία πρόνοια άς προ- 

λάβη, μήπως καί έπί τής κεφαλής σου άκόμη 

έπιπέση βαρεία συνενοχή τοϋ έγκλήματος.

— Άχ ! λοιπόν τό παν έχάθη !

Μετά τής απελπιστικής ταύτης άναφωνήσεως' 

έπεσε λιπόθυμος έπί τοΰ πατώματος.

II Σκουδερή άφήκε τήν Μαρίναν ϊνα περι- 

ποιηθή την κόρην κάί άπεμακρύνθη είς τό παρα

κείμενον δωμάτιόν.

Περίλυπος δέ καί απογοητευμένη έπεθύμει νά 

μή ζή τοΰ λοιποΰ, έν τώ κόσμφ τούτω, ένθα τά 

πάντα δόλος καί άπάτη, καί ήρχισε νά μέμφηται 

τήν τύχην, ήτις έπί τόσα έτη, άπατώσα αύτήν 

κατώρθωσε νά ένισχύση δολίως τάς πεποιθήσεις 

της περί αρετής καί πίστεως, καί τώρα έν τή 

ποοβεβηκυία αύτής ήλικίγ. έμηδένιζε τήν ώραίαν 

έκείνην εικόνα τήν μέχρι τοϋδε φωτίσασαν τήν- 

ζωήν της.

Άντελήφθη ότι ή Μαρίνα ήγειρετήνΜαγδαλη

νήν ήτις έλαφρά άνεστέναξε καί θρηνούσα έλεγεν.

— "Αχ 1 καί αύτήν ήπάτησαν οί άθλιοι !

Πόσον δυστυχής είμαι, πόσον δυστυχής είσαι 

καί σύ Όλιβιέ !

Ή φωνή αΰτη διεπέρασε τήν εύαίσθητον καρ

δίαν τή; Σκουδερή καί έκ νέου διήγειρε έν αύτή 

προαίσθημα μυστηρίου τινός καί έλπίδα τής 

άθωότητος τοϋ Όλιβιέ.

Πλήρης άντιθέτων αισθημάτων καί έκτος έαυ- 

τής άνέκραξε’

— ΙΙοϊον πνεϋμα κολάσεως μέ περιέπλεξεν είς 

τό φρικώδες τοΰτο.γεγονός, όπερ θέλει μοί άφαι- 

ρέσει καί τήν ζωήν μου άκόμη I

Κατά τήν στιγμήν έκείνην είσελθών ό Βασίλης 

ώχρός καί έντρομος άνήγγείλεν ότι ό Δεγραί 

εύρίσκετο έν τή οίκία της.

Άφ’ ότου συνέβη ή βδελυρά εκείνη δίκη τής 

Λαβουαζέν ή εμφάνισες τοΰ Δεγραί έν τινι οίκία 

ήτο πάντοτε άσφαλής πρόδρομος σπουδαίας κα

τηγορίας' όθεν εύκόλως εξηγείται ό φόβος τοϋ 

Βασίλη καί ή έρώτησις τής Δεσποινίδρς, ήτις 

μετά γλυκέος μειδιάματος τώ είπε I

—Τί συμβαίνει,Βασίλη;Μήπω;τόόνομα Σκου

δερή εύρίσκεται είς τόν κατάλογον τήςΛαβουαζέν ;

— Δια τό όνομα τοϋ Θεοϋ ! άπεκρίθη ό Βα

σίλης, πώς είναι δυνατόν νά είπήτε τοιοΰτον τι; 

Άλλ’ ό τρομερός Δεγραί έχει τι τόσον μυστη

ριώδες, τόσον έξαναγκαστικόν καί φαίνεται ώ; 

νά μή περιέμενε νά σάς ίδή.

— Λοεπόν, έπανέλαβεν ή Δεσποινίς, λοιπόν, 

είπέ νά εΐσέλθη εύθύς ό άνθρωπος αύτός, όστις 

είς σέ μέν έμπνέει τόσον φόβον, είς έμ.έ δέ ούδε- 

υ.ίαν έντύπωσιν προξενεί.

Μετά τινας στιγμάς είσελθών ό Δεγραί έν τώ 

δωματίω είπεν

— Δεσποινίς! Ό Πρόεδρος Λαριγνής μέσιέλ- 

λει πρός ύμάς, παρακαλώ/, όπω; τω κάμητε 

χάριν, ή; τήν πραγματοποίησιν, δέν ήθελεν ποτέ 

έλπίσει, έάν αί γνωσταί ήμϊν άρεταί καί ή με

γαλοψυχία σα; δέν παοεκίνουν αύτόν ν' άναθέσγ, 

είς χεϊρας σα; τό τελευταϊον μέσον, όπερ δύναται 

νά φέρη είς φώς τό φρικτόν αύτό έγκλημα. Άφοϋ 

ήδη έλάβετε μέρος είς τήν κακήν αύτήν δίκην, 

ήτι: καί τό φλογερόν Βουλευτήριον καί ήμάς 

όλους κρατεί είς μεγίστην αβεβαιότητα, εύελπι- 

στεϊ ότι δέν θέλετε άρνηθή τήν χάριν ταύτην. 

Άφ’ ής ώρα: είδεν ύμάς ό Όλιβιέ Βρισσών εί

ναι σχεδόν παράφρων, καί κατ’ άρχάς έφαίνετο 

διατεθειμένος νά όμολογ'ση τά πάντα, τώρα ι 

όμως, ένώ έζ ένός μέρους ομ-νύει είς τόν Χριστόν 

καί εί; όλους τούς άγιους ότι ίναι άθώος εί; τόν 

φόνον το' Καρδιλλιάκ, έζ άλλου λέγει ότι εύχα- 

ρίστως θέλει ύποστή τόν θάνατον, ούτινος είναι 

άξιος. Παρατηρήσατε, Δεσποινίς, ότι ή τελευ

ταία αΰτη φοάσις, καθαρώς σημαίνει άλλο τι 

έγκλημα έπιβαρύ.νον αύτόν Μάταιαι έν τούτοι; 

άπέβησαν πάσαι αί προσπάθειαί μας όπω; άκού- 

σωμεν μίαν μόνην λέξιν περισσοτέραν, καί ή 

άπειλή άκομ.η τών βασανιστηρίων δέν έφερε τό 

προσδοκώμενον αποτέλεσμα. Λοιπόν, παρακαλώ, 

καθικετεύω ύμάς, όπως θελήσετε νά λάβητε μίαν 

συνέντευξιν μετ’ αύτοϋ καθότι διατείνεται ότι είς 

νμ.ά: μόνον θέλει ομολογήσει τά πάντα. Αποφα

σίσατε, Δεσποινίς, ν’ ακούσετε τήν έξομολόγησιν 

τοϋ Βρισσών.

Άρνοϋ- 

τό έλάχιστον έκ τοϋ μυστηρίου 

, ώς ιερά έξομο- 

ς είς τά βάθη τής

— Πώ; ! άνέκραξεν ή Σκουδερή έντος έαυτής.

Μοί λέγετε να χρησιμεύσω έγώ ώ; δργανον 

τοϋ δικαστηρίου ; 11ρ.·:.ει λοιπόν νά καταχρασθώ 

τής εμπιστοσύνης δυστυχούς άνθρώπου καί εγώ 

αύτή νά τον οδηγήσω εί; τήν λαιμητόμον; Ούχί, 

Δεγραί. καί έπί τή ύποθέσει ότι ό Βρισσών δέν 

είναι άλλος ή άθλιός τις φονεύς, ποτέ δέν θέλω 

δυνηθή να τόν άπατήσω τόσον δολίως.' 

μαι νά μάθω

τούτου, όπερ καί άν έμάνθανον 

λόγηρις ήθελε μείνει έγκλειστο 

καρδία; μου.

— Πιθανόν όμως, άπήντησεν ό Δεγραί, μετά 

λεπτοϋ μειδιάματος, πιθανόν, Δεσποινίς, νά με- 

τεβάλετε γνώμην, όταν άπαξ άκούσητε τόν Βρισ· 

σών. Θά παρακαλέσατε ύμεϊς ή ίδια τον Πρόε

δρον νά φανή φιλάνθρωπος. ’Ιδού, λοιπον, 

συγκατατίθεται ύποχωρών εί; την άκατανόητον 

αύτού έπιθυμίαν καί καταφεύγει οΰτω είς τό 

τελευταϊον μέσον πριν ή κάν.η χρήσιν τών βασα

νιστηρίων, ών βεβαίως είναι άξιος, κατ έμέ, ο 

φονεύς.

Ή Σκουδερή άκουσίω; έφρικίασεν εί; τούς 

λόγου; τούτους.

Ό δέ Δεγραί έξηκολούθησε λέγων

— Άξιότιμ.ος Κυρία, δέν θέλω νά σά; προ

τείνω νά είσδύσητε καί αυθις είς τά ζοφερά εκείνα 

καταγώγια, άτινα ένεποίησαν ύμϊν τρόμον και 

αποστροφήν. Έν πλήρει νυκτερινή ήσυχίρ; 'και 

άνευ ούδέμιας έπιδείξεω; Οέλουσι συνοδεύσει τό. 

Όλιβιέ Βρισσών, ώ; έλεύθερον άνθρωπον, έδώ, 

πρός ύμάς, εί; τήν οικίαν σας. Ούδείςθελει ακού

σει, τί θέλει σάς ε'ίπει αύτ;;’ ύπό απλήν έ-.ιτή- 

ρησιν μόνον, δύναται νά σάς όμολογήσγ, τα 

πάντα, άνευ τής ελάχιστη; βίας. "Οτι δέν πρέπει 

νά φοβήσθε τό έλάχιστον άπό τόν δυστυχή αυ

τόν, περί τούτου δύναμαι νά σά; διαβεβαιώσω, 

διότι πάντοτε όμ.ιλεϊ περί ύμών μετά τοϋ βαθυ- 

τέρου σεβασμοΰ. Επιμένει δέ λέγων ότι μόνον 

ή κακή τύχη, ήτις έκώλυσεν αύτόν να σάς ϊδή 

ταχύτερον, τόν ρίπτει τώρα είς τό βάραθρον. 

Άλλως τι εί; ύμάς εναπόκειται νά εϊπητε όσα 

εύαρεστήσθε έκ τών άποκαλύψεών του. Είναι 

δυνατόν νά σάς άναγκάσωμεν νά έπαναλάβητε 

πλειότερα ;

Ή Σκουδερή παραδοθεϊσα εί; βαθεϊαν σκέψιν 

έκράτει τό βλέμμα κατά γής. Τή έφαίνετο. ότι 

έδει νά ύπα>ούση είς άνωτέραν. τινά δύναμιν, 

.ήτι: έξ αύτή; άπήτει τήν λύσιν τρομερού μυστη

ρίου. Τή έφαίνετο ότι έ'δει νά ύποκύψη εί; τήν 

περίεργον αύτήν περιπλοκήν έν ή άκουσίω; περι- 

επλέχθη' τελο; έλαβε τήν άπόφασίν της καί μετ' 

άξιοπρεπείας είπεν

— Ό Θεός θέλει μοί δώση δυνάμει; καί άρ- 

κοΰσαν σταθερότητα. 'Οδηγήσατε πρός έμέ τόν 

Βρισσών’ θέλω τόν ομιλήσει.

Καθώ; ότε- ό Βρισσών είχε φέρει πρό καιρού 

τήν πυξίδα έκείνην, οΰτω κατά τό μεσονύκτιον 

έκρουσαν καί πάλιν τήν θύραν τής Σκουδερή καί 

ό Βασίλης, όστι; είχεν ήδη προειδοποίησή περί 

τή; νυκτερινής αύτής έπισκέψεως, ήνοιξε. Παγε

τώδες ρίγος κατέλαβε τήν Σκουδερή ότε έκ τών 

έλαφρών βημάτων καί πνιγ/.ένων φωνών άντε

λήφθη ότι οί φύλακες, οί συνοδευσαντες τόν Βρισ- 

σών, διεσπάρησαν είς τούς διαφόρου; διαδρόμους 

τής οικίας. Έν τέλει ελαφρώς ήνεώχθη ή θύρα

άνευ άλύσεων καί

Δεγραί, εύσεβάστως 

Βρισσών, άξιότιμος 

ύρθη τοΰ δωματίου, 

χαμαί πρό τής Σκουδερή

τοΰ δωματίου καί ό Δεγραί είσήλθεν, όπισθεν δέ 

αύτοϋ ό Όλιβιέ Βρισσών 

καθαρώς ένδεδυμένος.

— Αύτός είναι, είπε ό 

ύποκλίνων. Αύτό; είναι ό 

Δεσποινίς, καί εύθύς άπεσύ]

Ό Βρ.σσών έπεσε 

έπί τών γονάτων μεθ' Ικετευτικού βλέμματος, 

ύψωσε τά; έσταυρωμένας χεϊρας του, ενώ άφθονα 

δάκ.υα έρρεον έκ τών οφθαλμών του. Κάτωχρος 

έβλεπεν ή Σκο,δερή αύτόν, μή δυναμένη νά προ- 

φ ρη ούδέ λέξιν. Άκόμη καί έπί τών ήλλοιωμέ- 

νων καί ένεκα τή; θλίψεως καί βαθείας λύπης 

μεταβεβλημένων χαρακτηριστικών τοϋ προσώπου 

τοΰ νέου, άπήστοαπτεν ή έκφρασις καθαράς καί 

ειλικρινούς συνειδήσεως, καί όσον περισσότερον 

παρετήρει αύτόν, τόσον ζωηρότερον άνεμιμνή- 

σκετο προσφιλούς τίνος προσώπου άλλά πάντοτε 

συγκεχυμένος πως. Έν ιούτοις ό τρόμος αυτής 

παρήλθεν, έλησμόνησε ότι ένώπιόν της ϊστατο ο 

φονεύς τοϋ Καρδιλλιάκ καί μετά τής χαρακτη- 

ριζούσης αύτήν χάριτο; καί τοϋ ήσύχου ύφους 

είπεν

— Λοιπόν, Βρισσών, τί έχεις νά μοί εϊπης;

Αύτός πάντοτε γονυπετής, άναστενάξας βα- 

θέω; άπήντησεν'

— Αξιότιμο; καί άξιοσέβαστο; Δεσποινίς’ 

Έξέλιπεν έντελώς πάν ϊχνο; άναμνήσεω; πρός 

έμέ;

Ή Σκουδερή, πάντοτε μετά προσοχής παρα

τηρούσα αύτόν, έπανέλαβεν ότι βεβαίως είς τά 

χαρακτηριστικά αύτοϋ εύρισκεν ομοιότητα μεγά

λην μετά τίνος άγαπητοΰ αύτή προσώπου, καί 

ότι χάρις εί; τήν ομοιότητα αύτήν κατώρθωσε 

νά νικήση τήν βαθεϊαν άποστροφήν της πρός τόν 

φονέα καί δύναται οΰτω νά τόν άκυύσ·/) ήσύχως.

Ό Βρισσών, βαθέω; προσβληθείς, έκ τών λό

γων τούτων, ήγέρθη ταχέως καί κρατών τό τε- 

θλιμμένον βλέμμα του έπί τής γής, άπεσύρθη 

βήματα τινα καί είπε μετά πεπνιγμένης φωνής’

— Έλησμονήσατε καθ’ ολοκληρίαν τήν Άν

ναν ; Ό υιός αύτή; Όλιβιέ, τό τέκνον έκεϊνο, 

όπερ τόσον σ χνά έχορεύσατε έπί τών γονάτων 

σας, είναι έκεϊνος όστις σά; καθικετεύει τώρα.

— Πρός Θεού ! άνέκραξεν ή Σκουδερή καλύ- 

πτουσα διά τών χειρών της τό πρόσωπον καί 

ριπτομένη έπί τοϋ άνακλίντρου.

Ή Δεσποινίς βεβαίω 

όπω; τρομάζτ, εί;

Ή Άννα Γκιώ

'λίτου, ήτο.έ 

δερή, ήτις 

άνεθρεψεν

; είχε άφορμήν σπουδαίαν 

■οιοΰτον βαθμόν.

κό:η ένός πτωχεύσαντο; πο- 

ξ απαλή; ήλικία; πλησίον τής Σκου- 

ώ; μήτηρ τό άγαπ.ημένον τέκνον της, 

αύτήν μετά προσοχής καί άγάπης. 

"Οτε ένηλικιώθη, παρουσιάσθη ώραϊο; καί τέ

λειος νέος όνόματι Κλαύδιος Βρισσών, όστι; τήν 

έζήτησεν εί; γάμον.

I Έπεται συνέχεια)

Η ΣΙΝΩΠΗ
- μετά εΙκόνων

ί Συνέχεια καί τέλο;· ορα προηγ. τεϋχ.ο; I

Ή πεδιάς καί τα τείχη χωρίζονται διά βα- 

Οεία; τάφρου, ήτις όμως μακρόθεν δέν φαίνεται.
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Έντός τών τειχών ύπάρχουσιν διάδρομοι, κλίμα 

κες καί μυστικαί στοαί κατερχόμεναι μέχρι τής 

θαλάσσης. Έκ τούτου φαίνεται ότι τό άνάκτορον 

τοΰ Μιθριδάτου συνεδέετο ύπογείως μέ 'ήν θά

λασσαν καί μέ τά παρά τήν θάλασσαν φρούρια. 

Έν τοϊς λοφίσκοις καί τής ύψώμασι τής πεδιάδος 

άνασκάπτονται συχνότατα ογκόλιθοι, ούς οί κά

τοικοι μεταχειρίζονται διά τήν άνέγερσιν τών οι

κιών των. Οί ογκόλιθοι ούτοι καί τά συντρίμ

ματα είναι άρχαίας έποχής καί άπετελουν βε

βαίως μέρος άρχαίων οικοδομών. Άνασκαπτομέ- 

νου ήμέραν τινά τοιούτου λοφίσκου άνεκαλύφθη 

ώραιότατον μωσαϊκόν άνήκον είς τό άνάκτορον 

τοΰ Μιθριδάτου Δυστυχώς τό άρχαίον τοϋτο κομ

ψοτέχνημα έσημέραι καταστρέφεται ύπό τών κα

τοίκων, οϊτινες προσπαθοΰσι ν’ άφαιρώσι τούς 

άποτελοϋντας αύτό λίθους. Άδηλον είναι άν τό 

μωσαϊκόν τοϋτο εύρίσκετο έν τφ α'. ή τώ β'. 

όρόφφ τοΰ ανακτόρου. ’Επειδή όμως άπό τοΰμω- 

σαϊκεϋ κατέρχονται βαθμίδες,μηκέτι έρευνηθεϊ-αι. 

φαίνεται ότι τό μωσαϊκόν έκόσμει μίαν τών αι

θουσών τοΰ άνω πατώματος.

Άνωθεν τοΰ Ιί αλατιού έπί τής κλιτύος 

τοΰ όρους εύρίσκεται τό τζαμίον τοΰ Σαϊδ-Βελ- 

λάλ, οικοδομή κομψοτάτου ρυθμού, ήτις ώς έκ 

τών πέριξ σωζομένων άρχαίων λειψάνων ήτο κα

τά τήν άρχαιότητα ναός ελληνικός. Έν τή αύλή 

τοΰ τζαμιού σώζεται στήλη άρχαία έκ πρασίνου 

μαρμάρου.

Πρός έπίσκεψιν τοΰ ίσθμοΰ άνάγκη νά δια- 

πλεύση τις μέρος τοΰ κόλπου, έξερχόμενος έκ 

τής άπέναντι πύλης, ήτις άμα τή δύσει τοΰ ή

λιου κλείεται καθ'έκάστην. Ιίερί τοΰ ίσθμοΰ τού

του αί γνώμαι τών έπιστημονων είσί διηοημέναι. 

Οί μέν θεωροΰσιν αύτόν νεωτέρου σχηματισμού, 

οί δέ διατείνονται ότι είναι παναρχαίας έποχής, 

άλλ' ότι ήτο στενότερος καί συνεδέετο διά γεφύ

ρας, όπερ όμως άπίθανον. Παρά τόν ισθμόν τού

τον σώζονται ίχνη άρχαίων οικοδομών, καί τε

μάχια πολυχρόων πετρών, δι’ ών κατεσκευά- 

ζοντο τά μωσαϊκά. Έν τφ ίσθμφ εύρέθη προ 

τινων έτών μικρόν άγαλμάτιον τοΰ φιλοσοφου 

Διεγένους, όπερ έστάλη εις τό μουσεϊον τής 

Κωνσταντινουπόλεως. Διά νά είσελθη τις πάλιν 

είς τήν πόλιν πρέπει νά διέλθη πλησίον δύο άχυ

ρών πύργων, συνδεόμενων πρός άλλήλους διά 

ύψηλοΰ τείχους.

Ό ελληνικός πληθυσμός τής πόλεως σύγκειται 

ώς έπί τό πλεϊστον έκ γυναικών καί παιδιών, 

διότι οί άνδρες, όντες ναυτικοί, άπουσιάζουσι 

σχεδόν ολον τό έτος.

Αί οίκίαι τής Ελληνικής συνοικίας είναι μι- 

κραί έχουσαι μικράς αύλάς γειτονευούσας πρός 

άλλήλας. Ή όψις των είναι πενιχρά, ώς έν γένει 

ή όψις τής πόλεως όλης, εύρισκομένης έν προ- 

φανεϊ έκπτώσει. Ή εμπορική κίνησις σχεδόν έν- 

τιλώς έξέλιπεν έξ αύτής, διότι τό έμπόριον ά- 

περροφήθη ύπό τής Τραπεζοΰντος, ούδέ ύπάρχει 

πλέον έλπίς ότι ή Σινώπη θά δυνηθή ν’ άνακύψη 

πάλιν. Ό λιμήν αύτής, έν φ άλλοτε έναυπη- 

γοΰντο στόλοι ολόκληροι έμπορικών πλοίων, είναι 

σήμερον έρημος, καί μόνον τά ρωσσικά καί τουρ

κικά άτμόπλοια, έχοντα σταθμόν ένταϋθα, παρ- 

έχουσι μικράν τινα κίνησιν καί ζωήν.

Αί όθωμανίδες τής Σινώπης διακρίνονται διά 

τό κάλλος αύτών, διότι αί πλεϊσται είναι Κιρ-

κάσιαι. Δύο τώ< καλλονών είναι ή σύζυγος ένός 

πασα καί ή άγαμος αύτής ανεψιά, θυγάτηρ τοΰ 

διοικητοΰ τής πόλεως (όρα τήν εικόνα). Εκτός 

ολίγων μόνον εύπορων οικογενειών οϊ πλεϊστοι 

τών κατοίκων είναι πτωχοί, μόλις προσποριζό- 

μενοι τά πρός ’.ό ζήν είτε έκ τών αγρών των 

είτε έκ τοΰ έπαγγέλματος τών ναυτικών συζύ

γων. ’Ολίγα είναι τά σχολεία καί ταϋτα έν κακή 

καταστάσει. Τπήρχεν άλλοτε έν τή πόλει μονή 

καθολική, έν ή έξεπαιδεύοντο καί παϊδες έν μικρή, 

ηλικία. Άλλά καταστραφείσης τής μονής έκ 

πυρκαϊας δέν άνφκοδομήθη καί μένει σήμερον 

έρείπιον. Ό παρακείμενος κήπος μένει έγκατα- 

λελειμμένος καί έρημος.

Έν Σινώπη ύπάρχει καί ειρκτή διά βαρυ- 

ποίνους κακούργους, ών ό αριθμός ανέρχεται 

συνήθως εις 500. Πολλοί τούτων έχουσι τήν 

άδειαν νά περιφέρωνται τήν ήμέραν έν τή πόλει 

διαφόρους έκτελοΰντες ύπηρεσίας καί οΰτω άπο- 

λαμβάνοντες χρηματικήν τινα έπιχορήγησιν καί 

όμως, παράδοξον είπεϊν, άκρα ασφάλεια επικρα

τεί άνά τήν πόλιν καί αί πλεϊσται τών οικιών 

μένουσι καθ’ όλην τήν νύκτα μέ ανοικτάς τάς 

θύρας.

Είς τών τύπων έν ταϊς όδοϊς τής Σινώπης 

είναι καί φρενοβλαβής τις άνήρ, όστις φέρων άπό 

τοΰ ώμου άνηρτημένον άσκόν πλήρη ύδατος καί 

κρατών έν χερσί κύπελλον προσφέρει είς τούς δι

ψώντας διαβάτας δροσερόν ύδωρ δωρεάν. Ό 

άνήρ ούτος θεωρείται παρά τώ μουσουλμανική» 

πληθυσμώ ώς άγιος. Τό βέβαιον είναι ότι τό έρ- 

γον του είναι είς άκρον εύεργετικόν (δρα τήν 

εικόνα).

0 ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΓ

Ιστορική και Αρχαιολογική μελέτη.
ΥΠΟ

Μ. ΜΑΛΔ.ΙΑΡΑΚΗ

( Συνεχεία δρα προηγ. τεύχος )

Γ'.

Οί 'Ρόδιοι δέν άπεδειλίασαν έκ της θέας τη- 

λικούτων δυνάμεων πεζικών τε καί ναυτικών. 

Άριθμηθέντες εύρέθησαν ίξακισχίλιοι πολϊται 

όπλων έμπειροι, χίλιοι δέ έκ τών παρθικών, όσοι 

οϊκειοθελώς κατετάχθησαν είς τόν στρατόν. *Γ- 

πεσχέθησαν ελευθερίαν είς τούς δούλους, όσοι 

ηθελον αριστεύσει μαχόμενοι, πάντες δέ οί πολϊ- 

ται πάσης τάξεως συνημιλλώντο τίς νά φανή 

τοΰ άλλου όπέρτερος είς τάς ύπέρ πατρίδος θυ

σίας (Δίοδ. αύτ.).

ΙΙρό πάντων ήσχολήθησαν είς την έξασφάλι- 

σιν τοϋ πολεμικού λιμένος, έν ώ έστάθμευον τά 

έλαφοά, τά άπαράμιλλα αυτών πλοία, τά άεί- 

ποτε έν ταϊς ναυμαχίαις υπέρτερα. 01 λιμένες 

ήσαν πνεύμονες τής πόλεως καί ένόσφ δι’ αύτών 

άνέπνεεν ελευθέριος τόν θαλάσσιον άέ.α δέν ή- 

πειλεΐτο έκ τοϋ δι’ ασφυξίας θανάτου. "Οθεν ό 

Δημήτριος έπιδροτομήσας τήν χώραν καί παρα- 

δούς τάς πλούσιας αύτής κώμας είς τήν διάκρι- 

σιν τών πειρατών, έστρεψε τήν προσοχήν του

πρός τόν λιμένα, άγωνισθεΐς νά κυρίευσα) αυτήν 

διά τών πολιορκητικών του οργάνων. 01 'Ρόδιοι 

όμως αντί πάσης θυσίας ύπερςσπίσθησαν έξ αρ

χής μέχρι τέλους τής πολιορκίας τόν λιμένα, 

όθεν άποπλέοντες οί ανδρείοι καί τολμηροί τρι

ήραρχοι κατέπλεον ύπό τας όψεις τοϋ πολιορκη- 

τοϋ νικηταί καί τροπαιοϋχοι. Πολιορκούμενοι 

κατά γήν οί 'Ρόδιοι έπολιόρκουν τόν πολιορκη

τήν κατά θάλασσαν, μάτην άγωνιζόμενον νά 

γείνη κύριος τής πόλεως.

Είναι γνωσταί έκ τής ιστορίας αί έφοδοι, άς 

έπεχείρησε κατά τήν πολιορκίαν ταύτην ό Δημή- 

τριος. Οι ύψηλοί πύργοι, αί χελώναι, οί κριοφό- 

ροι, οί όξυβελεϊς καί αί πετροβόλοι καί τά λοιπά 

πολιορκητικά όργανα, άτινα έπενόει έκ τοΰ προ

χείρου c έπικληθείς Πολιορκητής, κατετρίβησαν 

ύπό τά τείχη τής 'Ρόδου. Ή φοβερά έλέπολις, 

τό μεγαλούργημα τής τότε μηχανικής, τό έκα- 

τοντάπηχυ καί έννεάστεγον καί σιδήρφ τεθωρα- 

κισμένον έι.ϊνο κατασκεύασμα, πρός κίνησιν τοΰ 

όποιου άπητοΰντο τρισχίλιοι και τετρακόσιοι άν

δρες, (Διόδ. XX 97) ύπεχώρησε πρό τών πυρ

φόρων τών 'Ροδίων βελών. ΙΙάσαι αί άπόπειραι 

τοΰ πολιορκητοΰ, πάσαι αί πολιορκητικά! αύτοϋ 

έπίνοιαι έματαιώθησαν έκ τοΰ ακατάβλητου θάρ

ρους, τής καρτεροψυχίας καί τής άνδρίας τών 

πολιορκουμένων.

Αληθώς κατά τήν πολιοριίαν ταύτην ό Δη- 

μήτριος συνέλαβε τά μεγαλείτερα σχέδια καί δέν 

άπηύδα βλέπων αύτά ματαιούαενα. Ή τύχη 

έτέρπετο έξεγείρουσα τάς πηγάς τής φαντασίας 

του, έν πρώτοις μέν εύνοοΰσα έκαστον τών σχε

δίων του, έγκαταλείπουσα δέ αύτόν κατά τήν 

στιγμήν τής έπιτυχίας άπελπιν. Άντιμετωπίζων 

όμως τόν κίνδυνον έχρησιμοποίει τά λείψανα έπι- 

χειρήσεως άποτυχούσης ώς ύλην πρός οικοδομήν 

νέας έπιχειρήσεως, έχούσης τήν αύτήν πρός τάς 

λοιπάς τύχην *.

Σειρά αποτυχιών, μάλιστα δέ ή οίκτρά τύχη 

τών είσορμησάντων είς τήν πόλιν καί καταλαβόν- 

των το θέατρον έπιλέκτων, ήτις έπεσφραγίσθη διά 

τοϋ ήρωϊκοϋ αίματος τοΰ Άλκίμου καί Μαν- 

τίου, έδωκε πέρας είς τήν πολιορκίαν. Ό Δη- 

μήτριος ήναγκάσθη νά συνθηκολογήση μετά τών 

'Ροδίων καί νά άπέλθη τής 'Ρόδου έπειγόμενος 

ν’ άποδυθή είς εύρύτερον πολεμικών έργων στά- 

διον καί νά λαβή νέα δείγματα τής φαυλότητος 

τών έν Άθήναις δημαγωγών. Μέλλων δέ νά 

εγκατάλειψη τάς άκτάς τής 'Ρόδου, είς Άς πρό 

ένός έτους είχε καταπλεύσει έν πομπή καί παρα

τάξει, στρέψας μελαγχολικόν βλέμμα έπί τοΰ 

όγκου τής έλεπόλεως καί τών λοιπών πολιορκη

τικών μηχανών έδωρήσατο πρός τούς 'Ροδίους 

καί τά τά φοβερά καί άνδροφόνα ταϋτα όργανα, 

ώς τεκμήριον ύπολήψεως καί θαυμασμού διά τήν 

άκατάβλητον αύτών άνδρίαν καί καρτερίαν.

Δ’.

Μετά τήν πολιορκίαν ταύτην οί 'Ροδιοί άφίχ- 

θησαν είς τό άπόγαιον τής δόξης καί τής ισχύος. 

Ελεύθεροι, αύτόνομοι, καρτερικοί καί ακατά

βλητοι έν τοϊς κινδύνοις έφερον έπί τοΰ μετώπου 

τήν σφραγίδα τής εύγενοΰς ύπερηφανίας, ήν

Histoire du Commerce et de la Navigation des 
peuples anciens et modernes

έμπνέουν εις τήν ψυχήν τοΰ ανθρώπου αϊ 

γενναϊαι καί ένδοξοι πράξεις. Νικήσαν- 

τες τόν άήττητον καί ύπό τοΰ άλλοτε 

περικλεούς τών ’Αθηναίων δήμου άπο- 

θεωθέντα Δτμήτριον, συνησθάνοντο τήν 

ιδίαν αύτών ύπεροχήν έπί πάντων τών 

συγχρόνων Ελλήνων. Οί νόμοι αύτών, 

απόρροια πεφωτισμένης συνειδήσεως καί 

πρακτικού νοΰ, έν οίς ύπερεϊχεν ό τήν 

κυριαρχίαν τής θαλάσσης λαβών 'Ρόδιος 

Νόμος (Lex Rhodia) ένέπνεον αύτοϊς 

διακαώς πρός τήν ελευθερίαν έρωτα, τά 

δέ άψυχα μνημεία τής τέχνης ιδέας καί 

αισθήματα μεγαλείου.

Οί 'Ρόδιοι καίτοι λιτοί περί τήν δίαι

ταν, συνετοί καί μετριόφρονες έν τή 

ίσχύϊ, έδαπάνων άφειδώς οσάκις πρού- 

κειτο περί δημοσίων μνημείων.

Έθεράπευον περιπαθώς τάς ώραίάς 

τέχνας, τό δέ άπαράμιλλον τής νήσου 

κάλλος καί ή λαμπρότης τοΰ περιβάλλον

τος αύτήν ούρανοϋ, ήσαν συνδεδυασμένα 

άρμονικώτατα μέ τά άριστα τής αρχιτε

κτονικής, ζωγραφικής καί γλυπτικής έρ

γα «Διότι ή τέχνη άποσυρθεϊσα μετά 

τής πολιτικής ζωής άπό τοΰ κέντρου 

είς τά άκρα, εύ;ε μέν καταφύγιον προ

σωρινόν είς τάς περί τήν Μικράν Ασίαν 

χώρας, άλλ' ιδία ένεφυτεύθη έν 'Ρόδω, 

ήτις διά τάς -ίκας κατά τών νικητών

ύψωθεϊσα έθαλλε κατά τούτους τούς χρό

νους έν έλευθερία καί ένταϋθα παρήγα- 

γεν άνθη όψιμα μέν, άλλ’ ούχί άνάξια 

τής άρχαίας εύρωστου ρίζης αύτής ('Ραγ- 

καβή Άρχαιολογ. Α’. 403).

Άφ’ ού άν ,ήμειψαν μεγαλοπρεπώς 

τούς κατά τήν πολιορκίαν άριστεύσαντας 

κ:.ί έτίμησαν τούς φίλους των Κάσσαν- 

δρον και Λυσίμαχον, μάλιστα δέ τόν 

Πτολεμαίον, καί άνωκοδόμησαν τά ύπό 

τής πολιορκίας φθαρέντα κτίρια, έσκέ- 

φθησαν ν’ άνεγείρωσι μνημεϊον έφάμιλλον 

τοΰ μεγαλείου τής πολιορκίας, χρησι- 

μοποιοΰντες τάς ύπό τοΰ Δημητρίου έγ- 

καταλειφθείσας πολιορκητικάς μηχανάς.

Χάρης ό Λίνδιος, ώς Ιδρυτής τοΰ 'Ρο

δίου γλυπτικού εργαστηρίου, ήν ό μόνος 

Ικανός καλλιτέχνης πρός δημιουργίαν 

τοιούτου μεγαλοπρεπούς μνημείου. Διότι 

ούτος, μαθητής ών τοΰ έκ Σικυώνος Λυ

σίππου, όστις έλεγε περί αύτοϋ, οτι άλ

λοι μέν έποίουν τούς ανθρώπους οίοι 

ήσαν, «ούτος δέ οίοι δόξειεν άν», ήγουν 

οίοι φαίνονται είς τοΰ καλλιτέχνου τούς 

οφθαλμούς, οίοι έπρεπε νά ήναι, έζήτει 

καί ούτος τ. μυστήριον τοΰ κάλλους είς 

τήν άνατομικήν εντέλειαν καί τάς σοφάς 

αύτοϋ άναλογίας, τεχναζόμενος νά διδη 

μέγεθος είς τήν άνθρωπίνην μορφήν, άνα- 

μίξας καί τό στοιχεϊον ίδιον είς τών 'Ρο-

7 ο φροτριον της Σινώπης.
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δίων τό αίσθημα, τόπομπώδ-ς καί ποός θ-ατρι- 

*ην παράστασεν άποκλίνον ("Ράγκαβή Άρχαιολ. 

Α'. 508).

Μέγα καί καταπληκτικόν ήν βεβαίως τό γι- 

γονάς της πολιορκίας της 'Ρόδου ύπό Δημητρίου 

τοϋ Πολιορκητοϋ, δθεν μέγκ καϊ καταπληκτικόν 

έπρεπε νά ήναι καί τό μέλλον νά διαιώνιση αύτό 

μνημεΐον. Ύπήρχον δέ άφθονα τά ύλικά μέσα 

πρός δημιουργίαν τοιούτου μνημείου, α! πελώ

ριοι πολιορκητικά! μηχαναί και ό πλούτος τών 

"Ροδίων.

(Έπεται συνέχεια)

ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΦΟΡΕΙΩΝ

(μετά εικόνων)
ΙΙρό της γενικεύσεως τών αμαξών έν όλαις 

ταΐς πολεσι τής Ευρώπης καί ε’ν αΰταϊς ετι 

ταΐς χώραις τής ’Ασίας καί τής Αφρικής, ύπήρ

χον έν χρήσει φορεία, δι’ ών λίαν άναπαυτικώς 

μετεφέρετό τις άπό τόπου είς τόπον. Τα φορεία 

ταύτα είναι εΐσέτι εν χρήσει έν Κωνσταντινου- 

πολει, έν Ίνδίαις καί Κίνα, έν τοΐς λουτροϊς τής 

βορείου Γαλλίας καί έν 'Ελβετία. Πρό ολίγων 

άκόμη έτών ή βασίλισσα τής Βαυαρίας διά φο

ρείου μετέβαινεν άπό τών άνακτό.ων της είς τό 

θέατρον ή είς τό ώδεϊον. Τοιαύτα φορεία δύνα

ταί τις νά ϊδη σήμερον έν τφ Βατικανφ τής 'Ρώ

μης, ένθα πολλάκις ό Πάπας ποιείται χρήσιν 

αυτών παρακολουθούμενος ύπό τής έξ 'Ελβετών 

σωματοφυλακής του.

Γενική όμως ήτο ή χρήσις τών φορείων τού

των κατά τόν 16θν καί 17ον αιώνα, καί δέν 

ύπήρχεν αριστοκρατική οικογένεια ήτις να μή 

έχη φορεία δΓ όλα αύτής τά μέλη. Ένίοτε τά 

φορεία ταϋτα προύκάλουν τήν άγανάκτησιν τού 

λαού’ βλέποντες τόν πλουσιώτατον δούκα τοϋ 

Βούκιγγαμ κατά τούς χρόνους τοΰ ’Ιακώβου τού 

Α'., έν Λονδίνω άνέκραξαν «Ίδέτε τον, μετα

χειρίζεται ό δούζ^ τούς όμοιους του έζευγμένους 

ώς κτήνη ».

Ηδη οί Ρωμαίοι μετεχειρίζοντο φορεία. Έν 

Έλλάδι δέν άναφέρονται τοιαύτα’ φαίνεται ότι 

ό Ιπποτικός χαρακτήρ τών Έλλήνων άπεστρέ- 

φετο τοιουτου είδους ταπεινωτικάς ύπηρεσίας. 

Εν αρχή τοΰ μεσαιώνος φαίνεται ότι ή χρήσις 

φορείων κατηργήθη, Χ«θότι ή Ιστορία ούδέν περί 

αύτών άναφέρει’fάλλά κατά τόν 16ον αιώνα τά

φορεία ήσαν άπλούστατα· βαθμηδόν όμως έγέ- 

νοντο πολυτελή [καί πολλάκις φορεΐον έκόστισεν 

όσον, σήμερον‘κοστίζει πολυτελέστατη άμαξα. 

Έν ’Αγγλία έφερον τά φορεία το όνομα Sedan- 

chairs, ήτοι «έδραι τοΰΣεδάν». Διατί τό όνομα 

τοΰτο ; Πιθανόν διότι ή πόλις Σεδάν, ή τοσοϋ

τον ίστορινή Ζατα τάς ήμ('ρας καταστάσα,

ήτο ή πρώτη έν Εύρώπη πόλις ή ίδρύσασα έρ- 

γοστάσιον διά τήν κατασκευήν τών φορείων. Έν 

Γαλλία [όμως έλέγοντο απλώς chaises a por- 

teurs. Έτέρα έξήγησις είναι ή έξής- ό λόρδος 

Δοΰγκομβ, περιηγούμενος τήν Γαλλίαν είδεν έν 

ΣεδάνJ κατά πρώτον τά φορεία, τοσοϋτον δέ 

ήρεσαν αύτφ, ώστε παρήγγειλεν είς τό έργοστά- 

σιον 40 τοιαύτα, τά όποια καί πρώτος είσήγαγεν 

έν ’Αγγλία.

Πολυτελέστατον φορεΐον είχεν έν Γαλλία ή 

βασίλισσα Μαργώ, σύζυγος τοΰ Ερρίκου Δ'. 

Το φορεΐον τούτο είχε πέριξ μεγάλους ύελοπίνα- 

κας, έσωτερικώς δέ ήτο πολυτελέστατα διακεκο- 

σμενον άνωθεν αύτού ήστραπτε χρυσοΰν βασιλι

κόν στέμμα. Τό φορεΐον τού Μαζαρίνου ήτο πε- 

ριβεβλημένον δια χρυσοκέντητου δέρματος, προ

σαρμοσμένου διά χρυσών ήλων. Έσωτερικώς τό 

κάθισμά καί τα τοιχώματα έκαλύπτΟντο ύπό 

βελούδου ερυθρού χρώματος.

Εν έτει 1617 ό μαρκήσιος Monlbruil 

ίδρυσε τήν πρώτην έταιρίαν τών φορείων έν 11α- 

ριοίοις. Η εταιρία αυτή έλαβε τό προνόμιον ού 

μόνον δια τήν έξυπηρέτησιν τής πρω'τευούσης άλ

λα καί τών μεγαλειτ/ρων πόλεων τής Γαλλίας. 

Τό προνόμιο·, τούτο δια τήν ’Αγγλίαν έλαβεν ό 

προμνησθ-ίς λόρδος Δοΰγκομβ έν έτει 1635. Έν 

τώ δ·ατάγματι τοΰ προνομίου άνεφέρετο, ότι 

δίδεται τούτο αύτώ, ϊνα παύση, ή έν ταΐς όδοΐς 

τοϋ Λονδίνου μεγάλη κίνησις αμαξών, ήτις κα

θιστά έπικίνδυνον τήν διάβασιν. Τί θά έλε-.-ςν 

οι Κυβερνήτάι τώ 1635, έάν έβλεπον.τήν σήμε

ρον επικρατούσαν κίνησιν έν τή αγγλική πρω- 

τευούση !

Έκτοτε έγεννήθη άντιζηλεία μεταξύ τών φο

ρείων και των διαφόρων μέσων τής συγκοινωνί

ας, καί πολλά άστεία επεισόδια έλαβον- χώραν, 

έζών άναφέρομεν τό έξής. Οί ύδροφόροι' τοΰ 

Γαμέεεως λάβροι έπέπεσαν κατά τών ιδιοκτη

τών τών φορείων, ίδρυ,αντες ιδίαν μετακομιστι- 

τήν έταιρίαν. Ή έρις αύτη έλαβε τοιαύτας δια

στάσεις, ώστε ό βουλευτής τοΰ Λονδίνου Tom 

I Ug, ένθερμος τών ύδροφόρων συνήγορος, άνέ- 

κραξεν έν πλήρει βουλή. « Τα φορεία πρέπει νά 

ριφθώσιν όλα είς τόν Τάμε-ιν ποταμόν, διότι εί

ναι όλως άχρηστα. 'Εχων νά κάμω έν μιφ ήμέρα 

8 η 10 δρόμους έν Λονδίνφ, διά τών φορείων 

δέν προφθάνω νά κάμ ο ή δύο μόνον ». Δέν άνα- 

φερεται τις ό έκ τοΰ άγώνος τουτου έξελθών 

νικητής.

II δούκισσα τσΰ Νεμούρ έσυνείθιζε νά κάμνη 

μεγάλαταξείδια έν φορείω, καί τότε ίδρύοντο δι

άφοροι σταθμοί, έν οίς έπερίμενον οί τεταγμένοι 

άνθρωποι διά τήν περαιτέρω μετακόμισιν τής 

δουκίσσης. Τοΰτο συμβαίνει σήμερον όπου κυκλο- 

φορούσιν άκόμη ταχυδρομικά! άμαξαι μέ τήν δι

αφοράν, ότι έν τοΐς σταθμοΐς δέν περιμένουσιν 

άνθρωποι, άλλα ίπποι. Ύπήρχον δέ καί έπιχειρη- 

ματίαι ένοικιάζοντες ϊν ή πλείονα φορεία διά 

έκδρομάς έκτεταμένας.

Άλλά τά φορεία δέν έχρησίμευόν μόνον διά 

τήν μεταφοράν άνθρώπων άπό τόπου είς τόπον 

ή άπό οικίας είς οικίαν. Ό διαπρεπής Αόρμ, 

άρχίατρος τριών βασιλέων τής Γαλλίας, έσυνεί

θιζε κατα τους χειμερινούς μήνας νά μεταβαίνη 

διά φορείων έκ τής όδοΰ εί; τό δωμάτιόν του', 

καί έκεϊ νά μένη έν αύτφ παρά τήν έστίαν. 

"Οσάκις δέ έκαλεϊτο παρά τινι άσθενιϊ δον είχεν 

η νά διατάξη τούς άνθρώπους του νά τόν μετα- 

φέρωσιν όπου ήτο άνάγκη χωρίς νά έξέρχεται 

τοΰ φορείου.

"Ολοι όμως οί κομισταί τών φορείων δέν έθεω- 

ροϋντο ώς κτήνη’ ύπήρχον τινές, οϊτινες ίχαιρον 

τής έμπιστοσύνης τοΰ κυρίου ή τής κυρίας των

καί μάλιστα όταν ό κύριος ούτος ή ή κυρία είχον 

άφορμήν να μή γνωριζη ό κόσμος πού μεταβκί- 

νουσιν. Ό τοΰ φορείου άνθρωπος τής Μαρίας 

τών Μεδίκων, βασιλίσσης τής Γαλλίας, όνόματι 

Κάρολος Γουλλιέ, άντημείφθη διά τάς πολυχρο

νίους καί πιστάς του ύπηρεσίας διά κληροδοτή

ματος 10 χιλιάδων φράγκων.

Γενναίως έπίσης άντήμειψεν ό λόρδος Άοβο- 

ροΰ τόν κομιστήν τού φορείου του, σώσαντα αύ- 

τον έζ επιθεσεως ληστών έν τή κεντρική τού 

Λονδίνου όδφ Πικαδίλλη. Άλλά καί σκάνδαλα 

έγέννησαν ένίοτε τά φορεία. Ούτως άναφέρεται 

ότι ό μέγας βασιλεύς τής Γαλλίας Λουδοβίκος ό 

ιό . πορευομενος είς έπιθεώρησιν τοΰ στρατού 

έβράδυνεν έπί μίαν όλην ώραν νά παρευρεθή είς 

τόν τόπον τής έπιθεωρήσεως καί τούτο παρά τήν 

συνήθειάν του, διότι έμεινε καθ’ οδόν θαυμάζων 

τό πολυτελέστατον φορεΐον καί τήν έν αύτφ κα- 

θημενην μαρκησίαν Μαιντενών.

Κατά τόν 18ον αιώνα τά φορεία έγενικεύθη- 

σαν έν Γαλλία καί Αγγλία καί κατήντησαν τό

σον κοινά, ώς σήμερον αί άγοραΐαι άμαξαι. Εν

νοείται δέ ότι τά φορεία διά τό κοινόν ήσαν 

πτωχά καί πενιχρά άπέναντι τών πλουσίων φο

ρείων τής αύλής καί τών βαθυπλούτων άριστο- 

κρατών.

Τεχνϊταί τινες άπέκτησαν μεγάλην φήμην ώς 

κατασκευασταί καί διακοσμηταί φορείων, ιδίως 

δέ ό Μαρτίνος έν ΓΙαρισίοις, δν ιδιαζόντως ηύνόει 

ή κυρία Ιίομπαδούρ, κατώρθωσε να δώση είς τά 

φορεΐά του κομψά σχήματα καί νά διακοσμήση 

αυτά έσωτερικώς διά πολυτελεστάτων υφασμά

των καί έξωτερικώς διά λαμπρών γραφών. Καί 

μεγάλοι ζωγράφοι, ώς ό Vanloo καί ό Boucher, 

δέν άπηξίουν νά ζωγραφίσωσι τό εξωτερικόν φο

ρείου, πληρονώμενοι αδρότατα ,παρά τών κατα

σκευαστών .

Άπό τοΰ έτους 1760 ήρξαντο αί ύπό ίππων 

συρόμενα·, άμαξαι ν' άντικαθιστώσι τά φορεία, 

καί έν έτει 1791 γράφει ό πολύς "Οράτιός Βάλ- 

πωλ ότι α ή πόλις (τό Λονδίνον) έλαβε τοσαύτην 

έκτασιν, ώστε ή αναπνοή τών κομιστών τών φο

ρείων έξηντλήθη πλέον. »

Παραθέτοζεν σήμερον δείγματά τινα τών πο

λυτελών φορείων, οίον τό τοϋ Φερδινάνδου στ', 

τής 'Ισπανίας, τό τοϋ Λουδοβίκου ιε'. τής Γαλ

λίας.

------------------------- --  ♦ · ·-------------------------

ΙΝΔΙΚΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

Τύ σώμα ϋπόκειται είς κινδύνους. Την ευτυ
χίαν διαδέχεται κατά πόδας ή δυστυχία. — Ή 
ενωσις συνδέεται μετά τοϋ αποχωρισμού. _
"Ο,τι γίνεται καταστρέφεται. — Ποιον δώρον 
είναι άξιοννά έπικληβ^ δώρον; ’Εκείνο, οπερ 
ούδέν περιμένει ώς αντάλλαγμα.—Τίς <5 φίλος'; 
Ο έμποδίζων σε άπό κακής πράξεως.—Τίς έστι 

στολισμός; Εϋγενής χαρακτήρ. Ποιον είναι τό 

κόμησμα νοΰ λόγου; Ή άλή&εια. — “ Ίί &ά 
συνέβαινεν, &ν τό έπρατταν; Τί, &ν δέν τό πρά- 
ξω. Οϋτω δέον ό άνθρωπος νά ρυ&μίξη τάς πρά
ξεις του, καϊ αφ' ου λάβη ύπ’όψιν τάς συνέ
πειας, νά πράξη τι ή νά τ’ άφήση.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΑΑΙΙΜΚΙ1Σ ΓΑΩΣΣΙΙΣ

Ό έν Άθήναις τανΰν διαμένων διακεκριμένος 

λόγιος Κύριος ' Α.ίεξηιδροε 'Ρ. 'Ραγκαδήζ, άπηύ- 

θυνε πρός τήν έν Παρισίοις Έταιρί-ν πρός διά— 

δοσιν τών 'Ελληνικών γραμμάτων τήν έπομένην 

έμβριθεστάτην έπιστολήν, ήν σπεύδομεν νά με- 

ταφέρωμεν έν μεταφράσει είς τάς στήλας τοΰ 

«Εσπέρου», πεποιθοτες ότι θέλει άναγνωσθή 

μετά πολλοϋ ένδιαφέροντος παρ’ όλων τών ήμε- 

τέρων αναγνωστών.

Κύριε ΙΙροεδρε. Καθήκον μου θεωρώ ν’ άπο- 

στειλω ύμϊν τό καταστατικόν τής έν Άμστελο

δάμω προ μικρού ίδρυθείσης Φιλελληνικής Εται

ρίας, ήτις έτίμησε με έκλέξασά με έπίτιμον αύ

τής Πρόεδρον.

II Εταιρία αύτη δύναταί νά θεωρηθή ώς 

υ.ία έξακολούθησι; τοϋ έν ΙΊαρισίοις Συλλόγου 

προς διάδοσιν τών Έλλην. γραμμάτων. Ό κύ

ριος σκοπό:, δν επιδιώκει, είναι ή διάσωσις τών 

κλασικών σπουδών, καί ιδία τής Ελληνικής 

γλώσσης άπο τών κίνδυνων, ύφ ών περιστοιχί

ζεται ενεκα τού πρακτικού καί θετικού τοΰ αίώ

νος ήμών πνεύματος. Ή λατινική γλώσσα, εύρί- 

σκει εΐσέτι χάριν τινά παρά τοΐς νεωτέροις άνα- 

μορφωταΐς, άλλ' ή ελληνική θεωρείται πολυτέ

λεια, θεωρείται σπατάλη .χρόνου-πολυτίμου καί 

ώς έκ τούτου πρέπει ή σπουδάζουσα νεολαία νά 

άπαλλαγή αύτής.

Εύτυχώς οί άνεπτυγμένοι νόες, τοσον έν 'Ολ

λανδία όσον καί έν Γα''λίκ, άλλοίαν έχουσι γνώ

μην. Γινώσκουσιν ούτοι ότι τό ύψηλόν, τό ώραΐον 

δέον νά ζητηθή έν τή φιλολογία, έν τή τέχνη, 

καί έν τή ιστορία τής Ελληνικής αρχαιότητας, 

καί ότι ό πολιτισμός ήθελεν όπισθοδεομήσει καθ' 

ήν •ημέραν ή έκπαίδευσις ήθελε παύσει άντλούσα 

έκ τής διανοητικής ταύτη; πηγής.

Πρ ός άποσοβησιν τοϋ κινδύνου ό έν Άιζστε- 

λοδάμω φιλελληνικός Σύλλογος έσκέφθη άφ’ένός 

μέν να διευκολύνη τήν σπουδήν τής Ελληνικής, 

αφ ετερου οε να καταστηση αυτήν προσιτωτε- 

ραν είς τούς ζητοϋντας μόνον τά ωφέλιμα άπο- 

τελέσματα. Είς τήν σπουδήν τής 'Ελληνικής 

γλώσσης, ώς διδάσκεται σήμερον έν τοΐς σχολείοις 

μετά τών διαφόρων αύτής διαλέκτων, αρκεί να 

προστεθή ή διδασκαλία τής σήμερον όμιλουμενης 

ελληνικής, όπως παρά τήν γλώσσαν τών σοφών 

προστεθή καί γλώσσα ζώσα, γλώσσα διανοίγουσα 

την Ανατολήν όλην, καί τοΰτο μέ άσήμαντόν 

τινα προσθήκην είς τας συν ζ,θεις σπουδάς.

. Ισω'ς ήδύνατό νά έπιτύχη τις’ καί έτερον 

σκοπόν ούχί όλιγώτερον εύπρόσδεκτον. Έάν πάν

τες οί καλώς μεμορφωμένοι νέοι έκμάθωσι τήν 

Ελληνικήν έν τοΐς γυμνασίοις, μανθάνουσι γλώσ

σαν κοινήν, δι ής ευκόλως θά δυνηθώσι νά συνεν- 

νοώνται είς οίανδήποτε καί άν άνήκωσι χώραν ή 

εθνικότητα Τούτο όμως δέν δύναταί νά. έπιτευ- 

χθή είμή ύπό τόν όρον, πάντες νά προφέιωσι 

τήν γλώσσαν ταύτην κάτά τόν αύτόν τροπον, 

όπερ δέν είναι δυνατόν είμή μόνον άν άποφασί- 

σωσι νά την προφερωσιν ώ; προφέρουσιν αύτήν 

οί σημερινοί Έλληνες. Τόν σκοπόν τούτον επι

διώκει κατα πρώτον ό έν Άμστελοδάμφ Σύλ

λογος. 'Η πατρίς τοΰ ’Εράσμου ιή 'Ολλανδία! 

είναι ή πρώτη ή άποκρούουσα τό σύστημα, όπερ 

άποδίδεται, δικαίως ή άδίκως, είς τόν διαπρεπή 

έκεΐνον σοφόν.

"Οτε έν έτει 1872 άπήλθον έκ Παρισίων άπ- 

ηύθυνα έν εϊδει αποχαιρετισμού πρός τόν γαλλι

κόν Σύλλογον λέξει: τινάς περί τής προφοράς τής 

Ελληνικής γλώσσης’ καί έκολακεύθζ-,ν ίδών τούς 

λόγους μου δημοσιευόμενους έν τοΐς Πρακτικοΐς 

αύτού. Βραδύτερον έπελήφ'.ην τού ζητήματος 

τούτου έκτενέστερον έν διατριβή γερμανική έπι- 

γραφομε'νη, « περί τής Προφοράς τής Ελληνικής 

γλώσσης, » καί κδο είσν, έν Λειψίιγ έν δυσίν έκ- 

δόσεσιν. 'Ολόκληροι τόμοι περί τού ζητήματος 

τούτου ε^ξεδόθησαν ύπό τοΰ κ. Έδουάρδου Έγ- 

γελ καί άλλων. Ούδέποτε ύπεστηριξα ότι ή προ

φορά τής Ελληνικής γλώσσης έμεινεν άναλλοί- 

ωτος άπό τών χρόνων τοΰ Κέδρου μέχρι; ήμών. 

Τοΰτο θά ήτο φαινόμενου πρωτοφανές. Καί σή

μερον άκόμη, παρ’ όλοις σχεδόν τοΐς έθνεσιν, ή 

προφορά διαφέρει κατά τάς χώρας. "Ο,τι όμως 

άποδεικνύει ή φιλολογία καί ή έπιγραφική είναι, 

κατ' -έμέ, ότι άπο τών χρόνων τού Μεγάλου 

Άλεξά·<δ;ου, ότε κατ.αργουμένων βαθμηδόν τών 

διαλέκτων ή γλώσσα ή λεγομένη κοινή έπεκρά- 

τησεν εί; όλην τήν Ελλάδα, ή προφορά τής 

γλώσσης διά τάς άνεπτυγμένας τάξει; τής κοι

νωνίας ούδαμώς παρήλλαξε. Καί ή διαφορά έν 

τή προσωδία άνήκει πάντως είς τήν αύτήν επο

χήν (τήν τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου).

Εκ τούτου καταφαίνεται ότι οί νεωτερισταί 

ήσαν ό Έρασμος καί οί οπαδοί αύτοϋ. Ή πρό- 

φασις ότι διά τή; προφορά; τού Εράσμου διευ

κολύνεται ή ορθογραφία είναι άνυπόστατος. Τί 

θά έλέγετο, έάν ήθέλομεν διά τής αύτής μεθό

δου νά διδάσκωμεν τήν γ ,λλικήν ορθογραφίαν ;

Ούδείς δύναταί νά άρνηθή ότι ή σημερινή έλ- 

ληνική γλώσσα δέν είναι ή έξακολούθησις τή; άρ

χαίας μέ τάς άπαραιτήτους έκεϊνα; παραλλαγάς, 

αϊτινες είναι συνέπειαι τών περιπετειών τής χώ

ρα;. Κατά τάς ένδοξους ήμέρας τής Ελλάδος, 

ότε τά φιλολογικά έργ.'. διήγειρον τόν θαυμα

σμόν τών άνθρώπων, οί συγγραφείς καί ποιηταί 

προσεπάθουν νά πο·ήσωσι τέλειόν τι ϊνα μή πε- 

ριφρονηθώσι καί λησμονηθώσιν, ΊΙ άμιλλα πα- 

ρήγαγεν άριστουργήματα. Άλλ' αί εμφύλια; έρι

δες βαθμηδ όν έπέφερον τήν παρακμήν έν τή φι

λολογία ’ό κοσμος εύρισκομενος ύπό σοβαρωτέραν 

φροντίδα παρημέλει τήν φιλολογίαν.

Πρώτη έξηφανίσθη ή ποίησις. Τούς ρήτορας 

καί Ιστορικούς διεδέχθησαν βραδύτερου ο! χρονο

γράφοι Κατά-τούς τελευταίου; ρωμαϊκού; χρό

νους ή φιλολογία σχεδόν είχεν έκλείψει έντελώς. 

Κατά τούς μακρούς αιώνα; τής βυζαντινής έξου- 

σίας οί συγγραφείς δέν έλειπον άλλ’ έγκαταλε- 

λειμμενοι είς εαυτούς, καί ούτε εποπτευόμενοι 

ούτε ύποστηριζόμενοι ύπο τή; κοινή; γνώμης πα- 

ρημελουν εαυτούς, καί τό ύφος αύτών παρήκμα- 

ζε Τέλος δέ μετά τήν ήμέραν τή$ μεγάλης κα

ταστροφής, ότε ή Ελλάς έπαυσε συγκαταλεγο- 

μένη μεταξύ τών ελευθέρων έθνών, ή φιλολογία 

αύτών δέν έπέζησε τής πολιτικής αύτής ύπάρξεως. 

Οί είς τά γράμματα καταγινόμενοι ήσαν ολίγοι’ 

τά συγγράμματά των δέν άνεγινώσκοντο, καί 

έκαστος έγραφε-πρός ιδίαν του τέρψιν, καί ούχί 

χάριν τού κοινού. Ύπήρχον συγγραφείς, οϊτινες 

ούδεποτε μελετήσαντες τήν γραμματικήν των, ά- 

γνοοΰντες έντελώς τά άριστουργήματα, τά όποια 

παρήγαγεν ή γλώσσά των, παοεμόρφουν αύτήν 

άναμιγνύοντες έν αύτή λέξεις καί φράσεις ίταλι- 

κας ή τουρκικά;, άναλόγω; τοΰ ζυγοΰ, ύφ’ δν 

ύπέκειντο.

Ώ; έκ τούτου φυσικώ τφ λόγω ή γλώσσα έπα- 

σχε καί παρήκμαζεν, ιδίως είς μέρη έστερημένα 

άναπτύζεως. Ύπήρχον μάλιστα χώραι, έν αϊς ή 

ελληνική γλώσσα έξέλειπεν έντελώς ή έκινδύνευε 

νά έκλειψη άπέναντι τής γλώσσης τών έξουσια- 

στών, ώς τών ’Ιταλών έν τή μεσημβρινή ’Ιτα

λία, έν Σ κελίρε, έν Κορσική έν τισι τών Ίονίων 

νήσων, καί τών Τούρκων εί; πλεΐστα μέρη τής 

μικράς Ασίας.

Εύτυχώς το αύτό δέν συνέβη καί απανταχού. 

Ύπό τήν σκέπην τής εκκλησία; καί άνδρών, είς 

οΰς ή άνωτέρα άνατροφή έξησφάλιζεν ύ εροχήν 

τινα έπί τών έξουσιαζόντων αύτούς. ή γλώσσα 

έξηκολούθει καλλιεργουμένη. Έν Κωνσταντινου- 

πολει και έν ταΐς κυριωτέραις πόλεσι τού οθωμα

νικού κράτους, ταΐς κατοικουμέναις ύπό τών 

'Ελλήνων, τά σχολεία συνετν,ροΰντο καί ή γλώσ

σα ώμιλεϊτο καθαρά, ώς μαρτυροΰσιν οί τάς χώ 

ρας ταύτας έπισκεφθέντες ξένοι. Έκ τών γραφόν- 

των όλίγιστοι ήσαν οί μεταχειριζόμενοι τήν άρ- 

χαίαν γλώσσαν, ήτις ούδ’ εννοείτο άνευ προηγου- 

μένης μελέτης, ώς έν Εύρώπγ έπί τινα χρονον 

έγένετο χρήσις τής λατινικής. Αύται ήσαν όμως 

έξαιρέσεις. Οί άλλοι όλοι μετεχειρίζοντο τήν νε- 

ωτέραν 'Ελληνικήν, ώς έλαλεϊτο αύ-.η έν τοΐς 

■•αλλιτέροις κύκλοις. Ό τρόπος τής χρήσεως αύ

τής ήτο κάπως αύθαίρετος, διότι ούδεμία φιλο- 

λογ.κή έξουσία έπέβ/λλε κανόνας. Το γραφικόν

ύφος έκάστου έξηρτάτο έκ τών βαθμών τή; άνα-

πτύξεώ; του. Τα Κλέφτικα τραγούδια, αύτοσχε- 

διαζομενα ύπό άνθρώπων άπαιδεύτων, ήσαν γε- 

γραμμένα -ν γλώσση δημώδει, ύπήρχον μάλιστα 

καί ποιηταί, οϊτινες έαιμήθησαν τό ύφος -οΰτο 

είς τά έρωτικά καί βακχικά άσματα τω..

Ό Άθαν. Χριστοπουλος μετεχειρίσθη τήν 

δημώδη ταύτην γλώσσαν μετά πολλής χάοιτος. 

Τά συγγράμματα καί ποιήματα τών άνδρών τής 

εποχής εκείνης μαρτυροΰσιν ότι σχεδόν όλοι έγρα

φαν τήν καθαρεύουσαν γλώσσαν, ήτι; έβαινεν είς 

τά ΐχνη τή; ένδόζου αύτής προγόνου. Ώς παρά

δειγμα λαμβάνω ένα στίχον έν τή μεταφράσει 

τού πατρός μου τής τραγωδία; «ό Κίννας» τοΰ 

Γάλλου Κορνηλίου. Ό Μάξιμο;-λέγει:

«Τί θέλεις άρα νά είπής. καί ό σκοπό; σου 

ποιος; »■

‘Ο Κίννας αποκρίνεται:

«"Ον είχον έχω, Μάξιμε, καί έξω αιωνίως.»

Ό 'Ιάκωβος Ρίζος έν τφ ύμνω τής ελευθε

ρίας λέγ.ι:

« Τό δέ πε.ίδοξον δρος Σούλι, 

όπου οί άνδρες κεραυνοί δντες, 

άπό τά σύννεφα έφορμώντες, 

ποτέ δέν έπεσάν κάτω δούλοι. ...»

Έκ τών ολίγων τούτων δύναταί νά κρίνη τις 

όποιος ήτο ό χαρακτήρ τής τότε γραπτής γλώσ

σης.

Εννοείται ότι ό βαθμός τής γλαφυρότητος 

ήτο άτομικός, άλλ'ή γλώσσα ήτο παρ’άπασιν 

ή αύτή, παραγωγή άμεσος τή; κοινήρ γλώσσης 

τών άρχαίων. Έσφαλμένον είναι τό λεγόμενον
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ότι ό Κοραή; ήτο ό έφευρετή; αύτής. ’Εάν ό 

Κοραή; έγραφεν ίν γλώσση τή; έφευρέσεώς του, 

δέν θ' άνεγινώσζ.ετο ζαί θα καθίστατο γελοίος. 

Άνήρ λόγιο;, γινώσκων κατά βάθος τήν γλώσ

σαν του ώ; αϋτη έλαλεϊτο καί έγρκφ-το κατά 

τού; χρόνου: του, ώ; λαλεϊται καί γράφεται σή

μερον, ό Κοραή; έν τοϊ; φιλολογικοί; αύτοϋ έρ- 

γοι; έπεφεοε διορθώσει; τινά;, ά; ένόμιζε καταλ

λήλου;. Αϊ διορθώσει; καί οϊ νεωτερισμοί ούτοι 

έγένοντο μετ’ ενθουσιασμού παραδεκτοί παρά 

τών οπαδών του,

τά βέλη τή; σατύρας τοϋ Ί. 

κωμωδία «Τά Κορακίστικά» 

κατέστησεν αύτού; γελοίου;.

Μετά τήν άπελευθέρωσιν 

γλώσσα δέν ήλλαςε· ■ άνέστη μόνον μ 

λαού τού όμιλοϋντο; αύτήν 

φεται πλέον τυχαίως, διότ

άλλ έπέσυρον έπ* αύτού καί 

Ρίζου, όστι; έν τή 

(άντί Κοραϊστικά)

τή; Έλλάδο; ή 

,ετα τοΰ 

. Σήμερον δέν γρά- 

■ι οί ποιοΰντε; χρήσιν 

αύτή; έχουσι σήμερον ενώπιον αύτών κοινόν σή 

μερον ή γλώσσά άκούεται άτό τοϋ βήματο; τή; 

βουλής, άπό τή; έδρα; τοΰ Πανεπιστημίου- είναι 

όργανον τοΰ τύπου καί τή; άναστάση; φιλολο

γία;. Ό μή όρθώ; γράφων σήμερον δέν άναγι- 

νώσκεται.

Βέβαιον είναι ότι έχει τά; δυσκολία; τη;, όφει- 

λομένα; εί; τόν πλούτον αύτή;, καί αί δυσκο- 

λίαι αύται δέν ύπερνικώνται άνευ εμβριθών με

λετών. Έν άρχή τή; Παλιγγενεσία; τή; Έλλά

δο; ή κοινή γνώμη έφλέγετο ύπό τών πόθων νά 

γράφη καί ν’ άφίνη ελεύθερον τό στάδιον εί; τά; 

ύπό τή; έλευθερία; ύπαγοοευομένας εμπνεύσεις.

Άλλά παρά πολλοί; έλειπε τό όργανον τή; 

γλώσση;. Ό εύφυέστατο; Κερ .υραϊο; ποιητή; 

Φώσκολο; ήσθάνθ/ι τοϋτο καί έγραψεν ίταλιστί. 

Ό έκ Ζακύλθου Σολωμό; δέν έπραξεν τό αύτό’ 

άλλά παοασυρόμενο; ύπό τού πατριωτισμού του 

ένέδυσε τά; ύψηλάς αύτού εμπνεύσεις εί; τήν γλώσ

σαν τή; ιδιαιτέρα; ι ύτού πατρίδο; καί συνέγραψε . 

ποιήματα μαρτυροϋντα ποιητικήν φλέβα έξοχον. 

Αί ίδέαι είναι ώραϊαι καί ύψηλαί, άλλ' έξήσζ.η- 

σαν επιρροήν δυσάρεστου ού μόνον ποικιλοτοόπω; 

παραμορφούσαι τήν γλώσσαν άλλ’ένθαρρύνασαι 

καί πάντα; οϊτινες, άγνοούντε; τού; κανόνας 

τή; γραμματική;, θέλουσι νά έπιδεικνύωνται ώ; 

συγγράφει; καί τεχνϊται τού καλάμου. Προφασί

ζονται μέν ούτοι ότι μεταχειρίζονται τήν άληθή 

έθνικήν γλώσσαν, τήν γλώσσαν ήν όμιλεϊ ό λαό; 

καί έννοεϊ, έν ώ οι λόγιοι, οι άνθρωποι τών γραμ

μάτων, μεταχειρίζονται γλώσσαν τή; ιδία; αύ 

τών έφευρέσεώς, γλώσσαν άνασκαφεϊσαν έκ τή; 

μή ύπαρχούση; πλέον άρχαιότητος. Αί σκέψεις 

αύται προσείλκυσαν καί άνδρα; τινάς, ολίγους 

εύτυχώς, οϊτινε; έσκίπτοντο νά προσφέρωσι με-' 

γάλα; ύπηρεσίάς είς τήν γλώσσαν καί είς τήν 

φιλολογίαν Τοιοΰτος ήτο π. χ. ό έν Λευκάδι 

Βαλαωρίτης, ποιητής εύφυέστατος, όσ-ις ήθελε 

συντελέσει μεγάλως είς τήν φιλολογικήν δόξαν 

τής πατρίδο; του, έάν, παοασυρόμενο; ύπό τών 

εσφαλμένων τούτων θεωριών, δέν ήθελε ζητήσει 

νά γράψη διάλεκτον τών ορεινών κατοίκων τού 

Πίνδου, οϊτινε; δέν άναγινώσκουσι τά έργα του, 

διότι οί πλεϊστοι ουδέ δύνανται ν ’ άναγνώσωσι. 

Τοιοϋτοι είναι καί ό Άχιλ. Παράσχο; καί άλλοι 

δόκιμοι ποιηταί. Ό Βαλαωρίτης ομολογεί μετά 

λύπη; ότι ούδέ στίχον ήδύνατο νά γράψη έν τή 

καθαρ ευούση γλώσση.

J

Άλλ’ οί πλεϊστοι τών ούτω γραφόντων τήν 

γλώσσάν των, πράττουσι τοϋτο διότι άγνοοΰσι 

ζαί τήν ιστορίαν καί τήν γραμματικήν τή; γλώσ- 

ση; των. Δέν θέλουσιν ούτοι νά παοαδεχθώσιν 

ότι ή καθαρεύουσα γλώσσα ούδέποτε έπαυσε λα

λουμένη ζαί γραφομένη έν ταΐ; τάξεσι τών ανε

πτυγμένων.

Ή γραμματική έχει άναμφιβόλως παντού 

καί πάντοτε άκάνθα; τινά;, ά; διδάσκεται τι; 

ν’ άφαιρή έν τοϊ; σχολείοις. Οί μή ύποβαλλόμε- 

νοι εί; τήν φροντίδα ταύτην, δικαιολογούνται 

ότι ό κοινό; όχλο; δέν αναγνωρίζει τού; κανό

να;, ότι ή γλώσσσά του είναι ή γλώσσα τού 

έθνου; του, καί γνωρίζων αύτήν δέν έχει ανάγ

κην τύπων γραμματικών. Δέν ύπάρχει Γάλλο; 

ούτω σζ.επτόμενος, διότι δέν ύπάρχει Γάλλο; μή 

άρχισα; τήν έκπαίδευσίν του διά τή; γραμματι

κή; τή; γλώσση; του. Καί ή’γλώσσα, ήν μαν

θάνει. δέν είναι ή χυδαία γλώσσα τού άπαιδεύ- 

του χωρικού, άλλ’ ή γλώσσα τοΰ 'Ρακίνα καί 

τοΰ Βοσουέτου.

Πάσαι αί χώραι έχουσι τήν δημώδη καί πα- 

ρεφθαρμένην γλώσσάν των, ήν μεταχειρίζεται ό 

άπαίδευτο; λαό;, έχουσι όμω; καί τήν καθαρεύ

ουσαν γλώσσαν, ήτι; είναι τό όργανον τών άνε- 

πτυγμένων τάξεων, τή; ύψηλής ποιήσεω; καί 

τή; φιλολογία;. Τό αύτό συμβαίνει καί έν Έλ- 

λάδι, ένθα ή καθαρεύουσα γλώσσα είναι πατρο

παράδοτο;, διατηρηθεΐσα έν τοϊ; ύψηλοϊς στρώ- 

μασι τού έθνου; άπό τή; κλασική; έποχή; μέ 

μόνα; τα; έπουσιώδει; παραλλαγές, τά; όφειλο- 

μένα; εί; τόν χρόνον καί εί; τά; πολιτικά; πε

ριπέτεια;. Έχει ή γλώσσα αύτη καί τό προ

τέρημα, ότι δύνκται νά πλουτίζεται διαρκώ; 

έκ τοΰ άνεζαντλήτου θησαυρού τή; άρχο ιότητο;. 

Ή γλώσσα αύτη, καθαοώ; έθνική. έξηπλώθη 

πολύ μετά τήν άπελευθέρωσιν τή; 'Ελλάδος, 

διότι είναι τό όργανον τή; διοικήσεω; καί τή; 

έκπαιδεύσεω;, ή; ή πρόοδο; είναι καταπληκτική. 

Ό θέλων νά παρεμβάλη εί; αύτήν προσκόμ

ματα, θά έκοπίαζεν έπί ματαίφ καί θά έμενε 

μεμονωμε.ο;.

Τήν γλώσσαν ταύτην θελει ό έν Άμστελο- 

δάμω φιλολογικό; σύλλογο; νά διαδώση άνά τήν 

Εύρώπην καί πρό; τούτο ίδρύθη έδρα έν τφ Πα

νεπιστήμια» τοΰ Άμστελοδάμου, έδρα, ήν κατέχει 

ό βαθύ; ελληνιστή; καί γραμματεύς τοΰ Συλλό

γου, ό καθηγητή; Κύριο; 11. C. Muller.

’Ανέπτυξα ύμϊν, Κύριε Πρόεδρε, τό ζήτημα 

τοϋτο, έπί τή έλπίδι ότι θά θεωρήσετε πρόσφο- 

φον πρός τά συμφέροντα τή; Έταιρία; πρό; διά- 

δοσιν τών 'Ελληνικών γραμμάτων νά έλθετε εί; 

συνεννόησιν μετά τοϋ έν Άμστελοδαμω Συλ

λόγου.

Δέχθητε κτλ.

ΑΛΕΞ 'Ρ. ’Ρλγκαβης
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Τοϊ; πάσι τυγχάνει γνωστόν ότι πρό έτών 

περί πολλών ποιούμενο; τών αρχαίων κλασικών 

μνημείων ώ; καί τών έργων τή; τέχνη; τή; νή

σου Κύπρου καί άψάμενο; τής μελέτης αύτών 

ένησχολήθην έπιμελ καί ιδιαζόντως έν τή 

έρεύνη καί περισυλλογή τών έν αύτή δακτυλιό

λιθων, περί ών ούδείς τών περί αύτήν άρχαιο- 

λογησάντων είσέτι έπραγματεύθη. Έκ τούτων 

δέ έποιησάμην συλλογήν τινά καί συνέταξα ολό

κληρον μελέτην ύπό αρχαιολογικήν καί έπιστη- 

μονικήν έποψιν, έξ ή; προάγομαι άποσπάσαι τινά, 

έπιφυλαττόμενοςπροσεχώς τήν δημοσίευσιν αύτής.

Οί έν Κύπρω έξ άρχαιοτάτων χρόνων εύρε- 

θέντε; δακτυλιόλιθοι είσι πλεϊστοι όσοι καί οι έπι- 

κεχαραγμένοι τύποι παντοϊοι, ώ; τούτο φαίνε

ται έκ τών πολυπληθών πεοισωθέντων άρχαίων 

τοιούτων ώς'καί τών έν τή συλλογή ήμών.

Καί έπί τινων παρίστανται εικόνες θεών ή μυ· 

θολογικαί, ή έκ τή; αύτών λατρεία; σκηναί, έπί 

άλλων δέ εικόνες προγόνων ή φίλων ή συμβο- 

λικαί τινες νύξε; έκ τή; αληθούς ή μυθική; 

Ιστορίας τής οικογένειας.

Έν Κύπρω δέ διετέλεσαν έζοχοι δακτυλιο- 

γλύπται ίδια έν Πάφω καί Σαλαμΐνι, διατηρούν- 

τες πολλά σφραγιδογλυφεϊα καί ασχολούμενοι έν 

τή έζτελέσει έπιτηδειοτατων συνθέσεων.

Εύρηνται δέ ζαί πολλοί παραπεποιημένοι δα

κτυλιόλιθοι. ’Ανέκαθεν έν Κύπρω ύπήρχεν έθος 

τοΰ φέρειν πάντα; δακτυλίου; χρυσού; ή καί διά 

λίθων, καί τούτο διατηρείται μέχρι τούδε. Τό 

έθος τής χρήσεω; τών δακτυλιόλιθων ύπήρχε καί 

έπί τών άρχαίων καί έπί τών μεταγενεστέρων 

χρόνων, ώ; έφθημεν είπόντε;, καί έτι μάλλον έν 

Άσ α καί έν Έλλάδι ή έν 'Ρώμη- φέρε δή άπα- 

ριθμήσαι τινας τούτων.

α'.) Γανυμήδη; άπαγόμενο; ύπό τού Διός.

Έπί τινο; σαρδίου λίθου ύπάρχει γεγλυμμενο; 

άετός έχων τάς πτέρυγας άναπεπταμένα; άρπά- 

ζων τόν Γανυμήδην. κρατούντα δόρυ έν τή δεξιά, 

χειρί, σύμβολον τού άπαγωγοϋ Θεού, έν τή αρι

στερά δέ δοχεϊον οίνου, δηλοΰν τήν ύπηρεσίαν τοΰ 

Γανυμήδου; ώς οίνοχόου.

Περιττόν δ’ είπεϊν ότι ό Γανυμήδης, υ.ίό; τοΰ 

Τρωος καί τής Καλλιρόζ; ήτο ό ώραιότερο; 

τών θνητών’ ήρπάγη δέ παρά τών θεών, όπως 

πληροί τό ποτήριον τού Διός ζαί διαμένη μεταξύ 

τών άθανάτων.

β'.) Ένυώ, άλληγοριζή θεά.

Έπί τίνος λίθου φαιού σαρκίου έγγέγλυπται 

γυνή τις έχουσα τήν κόμην, λελυμένην καί κρα

τούσα είς χεΐρας δάδα καί μάστιγα’ κάθηται έπί 

τίνος αρυατος, όπερ σύρει.

Ή γυνή αΰτη φαίνεται μοι ή Ένυώ, ή προ- 

σωποποιημένη θεά τού πολέμου, ήτι; έλέγετο 

ποτέ μέν αδελφή, ποτέ δέ σύζυγο; τοΰ Άρεως.

γ'.) Έρις, άλληγοριζή θεά.

’ Επί τινο; ύπε{’ ύθρου λίθου ύπάρχει γεγλύμμέ- 

νη γυνή φέρουσα τά όμμαπα διαμπερή καί οργί

λα, τήν κεφαλήν περικυκλουμενην ύπο δφεων καί 

έγχειρίδιον έν τή ζώνη.

Έκ τή; όψεως αύτή; κρίνοντες νομ'ζομεν ότι 

ή γυνή αΰτη τυγχάνει ή θεά Έρις, ήτις, κατά 

τόν 'Ησίοδον, ήτο θυγάταρ τήςΝυκτό; καί συνώ- - 

δευε τήν Ένυώ εί; τού; πολέμου;. Ό Ζεύ; έδί- 

ωξεν αύτήν έκ το' ούρανοϋ. Αύτη έν τοϊς γάμοις 

τή; Θέτιδος μετά τοΰ Πηλέως, έρριψεν έπί τή; 

τραπέζη; τοΰ συμποσίου τό όλέθ.-ιον μήλον, ό

περ έγένετο αιτία τή; αίρετοκρισία; τοϋ "Αρεως 

καί πρώτη αίτια τοϋ Τρωικού πολέμου.

δ'.) 'Ασκληπιός, θεό; τή; ιατρικής.

Έπί τινο; σαρδίου λίθου ζωγραφεϊται άνήρ τι; 

βαθυπώγων, έχων παρ’ αύτώ άλέκτοοα ζαί κρα

τών έν τή χειρί ράβδον περικυκλουμένην ύπό ό-

Ό όφις ήν αφιερωμένο; αύτώ ώς έμβλημα 

τή; προσοχή; καί τή; φρονήσιως, αϊτινε; τυγχά 

νουσι τά μέγιστ- άναγκαιοΰντα έν τή έξασκήσει 

τού ιατρικού έπαγγέλματος.

Ό ’Ασκληπιό; ήτο υιός τοϋ 'Απόλλωνος καί 

τής νύμφης Κορωνίδος. 'Ανατραφεί; ύπό τοΰ Κεν

ταύρου Χείοωνο; έδιδάχθη παρ' αύτού τάς άοε- 

τάς τών διαφόρων βοτάνων καί τήν τέχνην τού 

θεραπεύειν τά: άσθενεία;’ κατέστη δέ τόσον έπι- 

τήδε,ιο; κατά τούτο, ώστε πολλάκις ένίκα καί αύ

τόν τόν θάνατον, άλλ’ό Ζεύ; έκεραύνωσεν αύτόν.

ε'.-) Διομήδης γυμνός.

- Έπί τίνος σαρδίου λίθου έρυθροϋ ύπάρχει έν- 

γεγλυμμένος άνήρ τις, όστις, ώ; έοικε, τυγχάνει 

ό Διομήδης υιό: τοϋ/Γυδέως βασιλεύς τού Άρ

γους, διατελέσ:-:; έν τή πολ.ιορκίζ τής Τροίας εί; 

τών έπισημοτέρων ήρώωι .

• Άνήρ έπικάθηται έπί τετραγωνικού λίθου καί 

κρατεί έν τή έκτεινομένη δεξιά τό Παλλάδιον έν 

δέ τή έτέρα στηριζομένη έπί τού λίθου κρατεί τό 

όπισθεν άκρο/ τού Εατίου· πρό αύτού έπί κίο- 

νο; έρωτιδεύ; τοξοτη; καί παρά τόν κίονα κάτω

θι κείμενο; έκτάδην νεκρός.

C.) Νέμεσις, θεά τή; έκδικήσεω; καί τής δι

καιοσύνη;.

Γέγλυπται έπί τινο; λίθου γυνή τι; φέρουσα 

πτερά καί κρατούσα έν μέν τή δεξιά χειρί πη- 

δάλιον ζαί τροχόν πρός δήλωσιν τή; άσφαλού; 

καί ταχεία; αύτή; πορείας, έν δέ τή έτέρα κρα

τεί λαμπάδα φωτίζουσαν τάς συνειδήσεις’ έν δέ 

τή κεφαλή αύτή; φαίνονται τετυλιγμένοι όφεις. 

Ή Νεμεσι; τρομερά τού "Λδου θ-ά επεστάτει 

εί; τά; τιμωρία; τών εγκλημάτων, κκτεδίωκεν 

άσπόνδως τού; ένοχου; καί άντήμειβε τήν αρετήν.

Λέγουσιν ότι ήτο θυγάτηρ τοΰ Διό; καί τής Α

νάγκης, ή τοΰ ’Ερέβους καί τή; Νυκτός.

ζ'. Ή θεά Άθηνά.

Έπί τινο; λίθου γέγλυπται γυνή τι; σοβαρά 

καί μεγαλοπρεπής, φαίνεται δέ ότι αΰτή έστιν ή 

Άθηνά, άτε έν μέν τή δεξιά κρατοΰσα λόγχην 

έν δέ τή έτέρα στηριζομένη έπί τή; άσπίδο; αύ

τής. Έπί τή; κεφαλή; φέρει περικεφαλαίαν λο- 

φωτήν, ής ύπέρ κεϊται γλαυξ τό σύμβολον τή; 

φρονήσεως.

η7) Παραστάσεις θρησκευτικαί.

Έπί τινο; λίθου κυλινδρικού ύπάρχουσιν εικό

νες θρησκευτικών ύποθέσεων, Ερώτων, Νυμφών 

καί άνθέων.

θ'.) Παραστάσεις προσώπων.

Έπί λίθου τινός κυλινδρικού ύποπρασίνου είσί 

κεχαραγμέναι διάφοροι εικόνες, αϊτινε; παριστώσι 

μίαν Μαινάδα, μίαν Μήδειαν καί έν ουμπλέγ- 

ματι τήν Νιόβην.

ι'.) Παραστάσεις άθλητι καί.

Έπί τινο; λίθου λευκού ύπάρχουσι γεγλυμμέ- 

ναι εικόνες έξοχων ατόμων άσχολουμένων εί; ά- 

θλητικάς πράξεις.

ια'.) Παραστάσεις έμβληματικαί.

Έπί λίθου τινο; έρυθροϋ είσίν έγγεγλυμμένα 

τιμητικά τινα έμβλήματα δεικνύοντα τήν έξοχον 

θέσιν άτόμου τινο;.

ιβ'.) Άσσυριακαί παραστάσεις.

Έπί τινο; κυλινδροειδούς πρασίνου λίθου ύπ

άρχουσι παραστάσεις τινες κεχαραγμέναι, αϊτινε; 

μάλλον είσίν Άσσυριακ'ί καί είκονίζουσιν συμ

βολικά; θεότητας αύτών. ’Εναλλάξ τών παρα

στάσεων τ-ύτων ύπάρχουσι χαρακτήρές τινες, 

οϊτιν ·ς άνήκουσιν εί; τήν σφηνοειδή γραφήν τών 

’Ασσυριών. Οί χαρακτήρες ούτοι σημαίνονσι τήν 

λεξι. Άσσαχαρδήν ήτοι Άσσαχαρδάν, 

όστις ήν ήγεμών τή; Ασσυρίας’ ό λίθος ούτος 

τυγχάνει έκ τών σπανίων καί πρωτοφανής 

ιγ'.) θεότη; Φοινικική.

Έπί τίνος λίθου έουθρού κεχάρακται ναννώδες 

καί γελοιώδες τό σχήμα τ όσωπον, όπε: παρί- 

στησιν θεοτητά τινα τών Φοινίκων. Τά τοιαϋτα, 

καθ’ ’Ηρόδοτον, έκαλοΰντο’π άτ α ικ οι.

ιδ'.) Συμβολική παράστασι;.

Έπί τινο; λίθου έρυθροϋ λευκού κεχάρακται 

εύειδή; τι; νέο; καθήμενο; έπί ίδωλίου καί φέ- 

ρων έπί κεφαλή; είδος φοινικικού πίλου, άμέλγει 

τήν πρό ποδών αύτοϋ ίσταμένην αίγα’ ή παρ·.- 

στασις αΰτη φαίνεται μοι είναι συμβολική 

ιέ ) ·ο· Ίσαηνίας.

Έπί τινο; σαρδίου λίθου έγγέγλυπται πρόσω- 

πόν τι έν σοβαρά στάσει κρατούν έν τή χειρί 

γλυπτικόν έργαλεϊον καί άνωπώ; αύτού δύο λέ

ξεις έν διπλή σειρά: Ίσμηνίας έχάραξεν. 

Έκ τής εύρέσεω; τοΰ λίθου τούτου καί έζ τή; 

έπ’ αύτού επιγραφής εί/.άζομεν ότι ό άναφερόμε- 

νο; ούτος ήν ό περιώνυμο; σφραγιδογλύπης, περί 

ού μέμνηται καί ό Πλίνιο;’ ήζμασε δέ περί τόν 

Δ . π. X. αιώνα καλούμενος Ίσμηνίας Χοραύ- 

λης, όστις είχεν έν Σαλαμΐνι σφραγιδογλυφεϊον, 

έν ώ είργάζετο τού; πολυτίμους σφραγιδόλιθους, 

οϊτινε; έφερον μεγάλην άξίαν.

Καί ταϋτα μέν άποσπώντε; έκ τής ιδιαιτέρα; 

περί δακτυλιόλιθων μελέτης ήμών άναζοινοΰμεν 

τώ δηυ.οσίφ, έπιφυλασσόμενοι έν άλλη εύκαιρία 

είπεϊν τε καί γοάψαι πλειότερα.

Προτρέπομεν δέ πάντα; τού; έχοντας άλλου; 

τοιούτου; δακτυλιόλιθου; έξοχου; ϊνα άποστείλω- 

σιν ήμϊν τά έκτυπώματα αύτών πρό; συμπλή- 

ρωσιν τή; ιδία; μελέτη; ήμών, συντασσομένην 

πρός διαιώνισιν τών άγλαών έργων τής τέχνης 

τής περικλεούς νήσου Κύπρου καί πρός ώφέλειαν 

τής έπιστήμης, ύπέρ ής όφείλομεν τό ζαδδύνα- 

μιν καί πολλά έρδειν.

ΤΟ ΛΗΣΤΡΙΚΟΝ ΤΕΤΡΑΧΟΡΔΟΝ

(Έτιΐισόίιον ία toij^iou ΙΙ«γ«»ίν»>)

Μετάφρ. Λ. ΜλΛΤΟΓ

Ό Πέπης γελών ώρεξε τήν χεϊρα νά λάβη τό 

φύλλον, άλλ’ ό λόρδος Σερβούδ προέλαβεν άρ- 

πάσας αύτό. «Άφετέ μοι τό φύλλον» είπε «ζαί 

αΰριον πρωί θά έχητε πεντήζοντα λίρας, χωρίς 

νά λάβητε άνάγκην ν’ άποστείλητε τόν άγγελιο- 

φόρον σας. Δότε μόνον τόν λόγον τής τιμής, ότι 

δέν θά μάς κλεψητε πλέον, ότι θά μάς άφήσητε 

αΰριον έλευθέρους, χωρίς νά παρεμβάλητε κώλυ

μά τι εις τό έξής ! »

Ό Πέπης έγέλα.

« Έχετε τόν λόγον μου, μά τήν Παναγίαν I 

Άλλά πώς θά προμηθευθήτε τά χρήματα, μοί 

είναι. — »

Ανύψωσε τού; ώμου; καί άπερσυθη.

Ό λόρδο; Σερβούδ έπίτης γελών προσέθηκε 

μόνον.

« Αΰριον πρωί ! » Καί είτα έξηπλώθη ε·: τήν 

σκιάν βράχου τινός καί άπεκοιμήθη ταχέως, 

ώσεί άνεπαύετο έν τοϊς κόλποι; τοΰ ’Αβραάμ.

Διασζ.ο:πισθέντων τών ληστών ή Γινέβρα 

προσήλωσε τήν προσοχήν αύτνς πρό; τού; αιχ

μαλώτου; ζαί τό δεκαετές παιδίον αύτή;, όπερ 

έπαιζεν εν παλαιόν τετράχορδον.

Ό ΙΙαγα.νίνη; καθήμενο; χαμαί έπί μικρού 

τίνος ύποβά.θρου άπετελείου τήν ΐδιόρρυθρον σύν- 

θεσιν (Cis - moll Caprice) καί συγχρόνως έλε- 

γεν καθ’ εαυτόν

« Τό μέλος τούτο είναι συγκινητικόν, άγριον 

καί ρωμαντικόν έν τφ άμα καθώς άπαιτεΐ ή θέ- 

σις, έν ή νύν εύρίσκομαι ! »

Τότε αίφνης είδε τό τετράχορδον.

« Per Dio — εν τετράχορδον ! » άνεφώνησε 

καί ώρμησε νά λάβη αύτό.

Ή Γ’ινεβρα προσεπζθει να καταπραύνη τό 

παιδίον, όπερ έκλαιε διά τό άφαρπασθέν άγαπη- 

τόν όργανον καί συγγνώμην ζητούσα είπε πρός 

τον μουσουργόν

« Είναι το άχώριστον παιγνίδιον τοϋ Καρό

λου μου, Κύριε ! »

Έν τούτοι; ό ΙΙαγα.νίνη; είχεν. έξετάσει μετ’ 

έμπειρου βλέμμάτο; το τετράχορδον. Χορδίσα; 

δ’ αύτό (ζήτησε τό δοξάριον. όπερ μειδιώσα ή 

Γινέβρα εύμενώ; ένεχείρισεν αύτφ. Εύθύς δέ ό 

μουσουργό; μετά τινα; δόκιμά; κατενόησεν, ότι 

το παλαιόν όργανον έξέπεμπε θαυμάσιους τό

νους. Παρατηράσας δέ τό έσωτεριζόν αύτού μετά 

δυσκολίας άνέγνω τήν σημείωσιν « Hieronimo 

Aniali, Cremona. I GIO. »

Ούδεμία αμφιβολία ήδύνατο νά ύπάρχη, ότι 

τό παλαιόν όργανον, όπερ έκράτει έν χερσί, ήτο 

γνήσιον Κρεμοναϊον.

« Θέλετε νά μοι πωλήσητε τό τετράχορδον ;» 

ήρώτησεν έν σπουδή.

« Σάς δίδω δι’ αύτό δέκα, δουκάτα 1 »

Τότε ένεφανίσθη ό δολίω; ώτακουστών Πέπης 

καί είπεν’

« Παραδέχομαι, Κύριε . Είναι παλαιόν τι δρ · 

γανον, όπερ έλαβόν ποτέ ώς λείαν. Δότε μοι μίαν 

έπ.ταγήν έπί Ρώμης, ώ; καί τόν λόγον τής τι

μής, ότι ό άγγελιοφόρος μου άνενοχλήτως θα 

λάβη τά χρήματα, καί τό τετράχορδον είναι 

κτήμα σας! »

« Σάς δίδω τόν λόγον τής τιμής καί ιδού ή 

έπιταγή! » είπεν ό μουσουργός, όστις άποσπάσας 

έν σπουδή εν φύλλον άπό τοΰ χαρτοφυλακίου ζαί 

χαράξας όλίγας λέξεις έπ’ αύτοϋ προσέφερε τήν 

έπιτκγήν τφ άρχηγφ τών ληστών.

Ό Πέπης έναπέθηκε τό φύλλον εις τό θυλά

κων καί είπεν

« Είναι άληθ^ς, έξοχώτατε, ότι έγώ δέν άνα- 

γινώσκω τά γεγραμμένα, άλλ’ έχω πλήρη έμπι- 

στοσύνην είς ύμάς. »

Μετά ταϋτα εύθύς έκίνησεν ϊνα έπιληφθή τών 

άμολύντων αύτού ύποθέσεων έπειπών μετά τίνος 

μειδιάματος καί έν « 1)11011 giorno ! »

Ό λόρδος Σερβούδ έροχάλιζεν ίσχυρώς ή δέ 

Γινέβρα κρατοΰσα τόν Κάρολον έζ τής χιιρσς 

έστράφη πρός τόν μουσουργόν παρακαλοΰσα νά 

παίξη τι.
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Ό Παγανίνης νεύσας έπέθετο προσηκόντως τό 

τετράχορδον καί ήρξατο έκτελών έπ' αύτοϋ τήν 

νέαν αύτοϋ ιδιόρρυθμον συνθεσιν κατά τό έν τφ 

χαρτοφυλακίφ χειρόγραφον. Ά ! Πόσον έναρυ.ο- 

νίω; ήχει τό παιζόμενον 1 Καί αύτφ τω μουσουρ- 

γφ προδήλως ήρεσκε τό νέον τοΰτο μουσούργημα' 

διότι πολλάκις κατά την έκτέ)εσ>ν 

ένευεν.

Ότε έτελείωσεν ό Παγανίνης, 

κλαίουσα έκειτο γονυκλινής προ αύτοϋ 

νησε' « Τίς είσθε, έξοχώτατε; Είπέτε 

μά σας ! Κατά τοιοΰτον τρότ 

άπάση 

είσθαι ό

εύαρέστως

ή Γινέβρα 

κα. άνεφώ- 

μοι τό όνο-

Κατά τοιοΰτον τρόπον είς μόνος έν 

ή ’Ιταλία δύναται νά παίζη; Μήπως

>
«Νικόλαος Παγανίνης ! Ναί, έγώ είμαι!»

‘Η Γινέβρα έκλινεν εύθύς τήν κεφαλήν καί 

είπΐν.

« Ώ Παναγία μου, καί ήμεϊ; κρατοΰμεν δέ- 

σμιον ώς αιχμάλωτον τόν μέγιστον τής ’Ιταλίας 

μουσικόν ! Ώ ! Σας ήκουσα άπαξ παίζοντα έν 

'Ρώμη, άλλά δυστυχώ; δέν ήδυνήθην νά σας 

ϊδω κατά πρόσωπον. Ώ Παναγία μου ! »

Ό ΙΙαγανίνη; έγέλα.

« Αγαπάς βεβαίως πολύ τήν μουσικήν, 

νέβοα ; »

Ή Γινέβρα δακούουσα ένευσε καί είπεν.

«Είχον κάγώ ποτέ σύζυγον, τόν πατέρα τού

του τοϋ τέκνου μου, οστις ήτο πολύ έμ.πειρος τής 

μουσικής καί τόσφ εύθυμα άσματα έψαλλεν 

άλλ' ούτοι . . . έφόνευσαν αύτόν. ’Ώ! έξοχώτατε, 

μή μας έκλαμβάνετε ώς κακούς καί διεφθαρμέ

νους ληστάς! Είμεθα δυστυχείς Καρβονάροι, 

έξόριστοι εί; τά όρη ! »

«Σάς λυπούμαι! » είπε μειλιχίως ό Παγανίνης.

«Si, οΰτω; έχει, Κύριε' είμεθα άξιοι οίκτου'» 

ύπέλαβεν έκείνη καί άνηγέρθη.

Ύπό τών μουσικών τόνων άφυπνίσθη καί ό 

λόρδος Σερβούδ.

«Bravissimo ! (la capo ! .ν άνεφώνησε χειρο- 

κροτών. «Νΰν ήκουσα τόν Παγανίνην παίζον

τα άνευ εισιτηρίου καί κατέχω έκ τής ίδιας αύ- 

τοΰ χειρό: λαβών καλόν αύτόγραφον χειρό

γραφόν ! »

«Ναί, έστω ! » ύπέλαβεν ή γυνή ένθους.

Άποκόψασα δέ διά μαχαιριού τά δεσμά τών 

υπηρετών είπε'

«Καί τώρα, Κύριοι, ακολουθήσατε μ.οι νά 

ύπάγωμεν είς τήν άμαξάν σας. Ή Γινέβρα θά 
σας όδηγήση είς τήν οδόν τήν άγουσαν είς Ρώ- 

μ.ην! Είσθε έλεύθεροι ναί ή Παναγία μεθ’ 

ύμών!»

«Καί τά λύτρα ; » ήρώτησεν ό λόρδος.

«Ή Γινέβρα σάς έλευθερώνει άνευ λύτρων' 

θά δώση δέ λόγον είς τόν λήσταρχον τής ίδιο- 

βουλίας ταύτης. »

Άλλ’ ό Παγανίνης άνένευσεν είπών.

«Όχι, Μυλόρδε, ούδέποτε! δέν φεύγομεν 

άνευ λύτρων. Έδώσαμεν τόν λόγον μας ! Οί άν

θρωποι ούτοι εΝαε πτωχοί καί δυστυχείς, έν φ 

ήμεϊς είμεθα εύτυχεϊς καί πλούσιοι' άς πληρώ- 

σωμεν λοιπόν τά λύτρα ! Έν Ρώμη θά σάς πλη

ρώσω τό χρέος μου ! »

Ό λόρδος ε’γέλασε καί είπε'

«Τίς θά ήδύνατο νά άρνηθή τι είς τόν μου

σουργόν Παγανίνην ! »

Είτα δ' έσκηψε καί έλυσε τόν έτερον τών

Γι-

ΕΣΠΕΡΟΣ.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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κνημιδοδετών, έκ τοϋ οποίου έξήγαγε καί έδειξε 

κύλινδρον πλήρη τραπεζικών γραμματίων.

«Βλέπετε » είπε «καί ό ληστής ήδύνατο νά 

διδαχθή τι παρά τοΰ λόρδου Σερβούδ! Οί λαγοί 

καταδιώκονται μέ λαγού; ! »

Ταϋτα είπών ένεχείρισε··· είς τήν έκπληκτου 

Γινέβραν έν γραμμάτιον έκατόν καί έτερον πεν- 

τήκοντα λιρών καί άνεφώνησεν «’Εμπρός είς 

τήν άμαξάν μας!

Ή Γινέβρα σύννους προηγείτο, οί δέ τέσσαρες 

άνδρες επόμενοι αύτή εϋθυμ,οι άφίκοντο μετά 

τέταρτον τής ώρας είς μικρόν τι δάσος, ένθα ή 

άμαξα ίστατο καί οί ίπποι έτρωγον τήν έγχυμον 

χλόην. Έν άκαρει δ’ έζεύχθη ή άμαξα, έφ ής 

έπέβησαν οί Κύριοι, έν ώ οί ΰπηρέται έλαβον 

έμπροσθεν θέσιν. Ταχέως δέ ό διά τής γλώσσης 

κλωγμός έθηκεν είς κίνησιν τούς ίππους.

Ή Γενΐβρα προηγήθη μέχρι τής λεωφόρου, 

ένθα άμ* άφικομένης έδειξε διά τής χειρός τό 

βόρειον μέρος καί είπεν.

«Ή όδός εκείνη άγει ε·’ς "Ρώμην, Κύριοι! 

Aildio. Ή Παναγία μεθ' υμών ! »

Νεύσασα δέ μετ’ άμιμήτου χάριτος έγένετο 

ταχέως άφαντος.

«Τί περιπέτ-ιαι ! » άνεφώνησεν ό λόρδος Σερ

βούδ ' « μαξηλάται, σπεύσατε όσον ένεστι 

ταχύτερον 1 »

"Ο Παγανίνης έκάθητο ήσυχος καί άλαλος 

κρύπτων έπιμελώ; είς τόν κόλπον τό πολύτιμον 

τετράχορδον.

Μόλις είχον διανύση ολίγα μίλλια κατ' αύ

τόν τόν τρόπον, ότε αίφνης προέβαλεν έφιππος 

ό Λουίγης, ό πιστός ύπηρέτης τοΰ μουσουργού 

έπί κεφαλή; σώματος χωροφυλάκων καί άνεφώ- 

νησε.

« Per Dio ! Ύμεϊς είσθε καί αβλαβείς ! » 

« Ναί ! » έβεβαίωσεν ό Παγανίνης. « ‘Ημείς 

είμεθα καί τοΰτο οφείλεται είς τήν φρόνησιν 

λόρδου Σερβούδ ! »

« Είς το ληστρικόν τετράχορδον καί είς 

ήμετέραν τέχνην. Signor! » έπανώρθωσεν 

τος ύποκλιθείς πρός τόν Παγανίνην.

Ό μουσουργός νΰν, είπερ ποτέ καί άλλοτε, 

άνεκάγνασεν ίσχυρώς καί είπε'

« Λίαν έπιτυχώς ώνομάσατε τό έργον τοΰ 

Amati. « Τό ληστρικόν τετράχορδον » Θά κα- 

λήται εις τό έξής.

« Καί οί λησταί ; » ύπέλαβεν ό Λουίγης.

« Έπιστρέψωμεν όπίσω ! » άπήντησεν ό Πα

γανίνης· « είσθε άσφαλεϊς ! »

Τήν γνώμην ταύτην άσμενοι ήκουσαν καί πα- 

ρεδέξαντο καί οί χωροφύλακες.

Τό ληστρικόν τετράχορδον ήτο τό κεχαρισμέ- 

νον τφ Παγανίνη όργανόν, έφ’ ού ένώπιον πάν

των τών ηγεμόνων τής Εύρώπης έξετέλεσε συ

ναυλίας. Μετά τον θάνατον δέ τοϋ άϊδίου μου

σουργού τέκνον τι τής Άλβιόνος ήγόρασεν αύτό 

αντί ύπερόγκου τιμής.

ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ 

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΝ ΕΝ ΤΗ. ΧΕΡΣΟΝΝΗΣΩ, 

ΤΟΪ ΛΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗ. ΙΤΑΛΙΑ.
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Συνέχεια καί τέλος.

Έξετάσαντες διά βραχέων τήν άρχαιοτάτην 

έποχήν τής μεταλλευτικής τέχνης ώς πρός τάς 

χώρα; τής Μικρας 'Ασίας καί τής 'Ελλάδος έξε- 

τάσωμεν ήδη τί περί τής τέχνης ταύτης άναφέ- 

ρουσι τά έπη τοΰ Όμ.ήρου, τά όποια, ώς γενικώς 

πιστεύεται, άνάγωνται εις τά 1000 ή 800 πρό 

Χριστού. καί ώς έκ τούτου είναι ή άοχαιοτάτη 

πηγή περιέχουσα πιστήν εικόνα τοϋ πολιτισμού 

τών χρόνων έκείνων. Αί παρ’ Όμήρφ ειδήσεις 

ανάγονται είς ποιαν τινα άνάπτυξιν τής μεταλ

λουργίας. Ό σοφός Helbig έν τώ συγγράμματι 

αύτοϋ περί τών ποιημάτων τοΰ Όμηρου έξηγου- 

μένων έκ τών άρχαίων μνημείων άναφέρει πάντα 

τά χωρία, τά περιγράφοντα αντικείμενα έκ με

τάλλου. Φαίνεται επομένως ότι ό Όμηρος είχεν 

ύπ' δύιν του σκεύη καί έργζλεϊα τεχνηέντως κατ- 

ειργασμένα, όποια δεν είχον άκόμη οί σύγχρο

νοι τήν "Ελλάδα κατοικοΰντες λαοί.

Αί σπουδαϊαι άνασκαφαί τοΰ Schliemann έν 

Τροία καί έν Μυχήναις εφερον είς φώς διάφορα 

άντικείμενα έκ μετάλλου όμαΰ μετά λίθινων καί 

πήλινων σκευών. Τά έν Τροία εύρήματα, άρχαι- 

οτερα πάντα τής 'Ομηρικής έποχής, προδίδουσιν 

ήδη τέχνην προωδευμένην, μή ύπαγομένην όμως 

εις τήν σημιτικήν επιρροήν' όθεν όφείλομεν νά 

παραδεχθώμεν ότι παρά τήν Τροίαν ύπήρχεν έν 

παναρχαία εποχή άποικία άλλων λαών, διότι τό 

σημιτικόν στοιχεΐον μόλις μετά αίώνάς τινας 

μετεδόθη είς τό μ-έρος έκεϊνο. Τούναντίον δέ τά 

έν Μυκήναις εύρήματα προδίδουσιν έποχήν μετα- 

γενεστέραν καί τέχνην σχετιζομένην πρός τήν 

ασιατικήν τέχνην. Cl δύο λέοντες, οί φυλάττον- 

τες μέχρι σήμερον τό άνάκτορον τών ισχυρών 

’Ατρειδών έν Μυκήναις, ένθυμίζουσιν ήμϊν τά 

τερατώδη ζώα, τά κοσμοϋντα τήν είσοδον τών 

μεγάρων τής Βαβυλώνας.

Πλούσια είναι τά όπλα ανατολικού ρυθμοΰ τά 

εύρεθέντα έν τοϊς τάφοις τών Μυκηνών, ένθα άνε- 

σκάφησαν καί άρκετά αγάλματα τής φοινικικής 

θεάς Άσιάρτης. Οί τάς Μυκήνας ίδρύσαντες 

Πελοπΐδαι ήλθον έκ Λυδίας διά ξηρά; είς τήν 

"Ελλάδα. Ό Όμηρος περιγράφει αύτούς ισχυ

ρούς καί πλουσίους, καί τά πλούτη αύτών είχον 

τήν πηγήν των είς τάς εύφορους χώρα; τής Φρυ

γίας καί Λυδίας, όπου ευρέθησαν διάφορα άντι- 

κείμενα καί κοσμήματα όμοιάζοντα πρός τά έν 

Μυκήναις άνασζαφέντα.

Τά δύο ποιήματα τοΰ 'Ομήρου, ή Τλιάς καί 

ή ’Οδύσσεια, έχουσι διάφορον όλως τόν χαρα

κτήρα, καί ή μέν Ιλιάς άναφέρεται είς τάς πρώ

τα; προσπάθειας τών αρχαϊκών φυλών νά ίδρύ- 

σωσι τάς άποικία; αύτών έν τή ασιατική παρα

λία, ή δέ 'Οδύσσεια άναφέρεται εί; τήν αποικίαν 

τών άπομεμζζρυσμ.ένων χωρών τής Εσπερίας.

Φορείου Φερόιυάυόου τής Τσπανέας.

Φορείο* Λουδοβίκου τοΰ ιε'.
Ό υδροφόρος ΐν. Σιιώπ>].

i
I
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έν τώ μέσφ τοΰ έπι τής δχθης τοΰ Δουνάβεως 
μακροΰ και λαμπρόδ περιπάτου (Corso) κεί
μενον, θαύμα ίδέσθαι, διά τε τό κάλλος καί 
τό μέγεθος αύτοϋ, άνεγερθέν τό 1850 τή δημο
τική δαπάνη 4 έκατομ. φρ. εις δέ τάς πολλάς 
και χρυσοκοσμήτους αύτοϋ αίθουσας, γίνονται 
δημόσιοι χοροί, καί έφεσπερίδες και συναυλίαι, 
έπί σκοπώ φιλανθρωπικά», άλλά και συνεδριά- 
ζουσι πολλοί Σύλλογοι τής πόλεως, ήτις άπό τής 
έκμισθώσεως τών έν αύτώ καί περί αύτό κατα
στημάτων πορίζεται έτησίως 130 χιλιάδ. φρ.

6Ζ.) Das neue Hauptzollamt — τό κεντρι
κόν Τελωνεΐον, οικοδόμημα παρά τον Δούναβιν 
μέγιστον και καλλιτεχνικώτατον, προ δεκαετίας 
άνεγερθέν, τή δαπάνη 6 έκατομ. φρ. Άτμά- 
μαξαι άπο τών σιδηροδρομικών σταθμών τής 
Βουδαπέστης φέρουσιν έν αύτώ τά παντοΐα εμ
πορεύματα εσωτερικά τε καί εξωτερικά. Διό 
καί γέφυρα σιδηρά κατεσκευάσθη, πρός τοΰτο καί 
μόνον, έπί τον Δούναβιν, τή δαπάνη 4 έκατομ. φρ. 
ώς έγγιστα.

γ'.) To Elevator, μεγίστη αποθήκη σιτηρών 
καί άλλων προϊόντων, έπί τήν όχθην τοΰ Δου- 
νά.βεως, ού μακράν τοΰ κεντρικού τελωνείου, 
πρό διετία; οίκοδομηθεΐσα, τή δαπάνη 4 έκατ. φρ. 
ένθα άτμομηχαναί καταπληκτικά! άγγλικαί, 
λαμβάνουσιν άπό τών προσπελαζόντων σχεδίων 
(φορτηγίδων) καί πλοίων τά φορτία, καί άπο- 
θηκεύουσιν έν αύτή.

o'.) Das stiidtiscbe Schlachthaus. Τό σφα- 
γεΐον τής πόλεως· έκτος αυτή; κείμενον, μέ
γιστον καί τεχνικώτατον οικοδόμημα, πρό δε
καετίας, τή δαπάνη 5 έκατομ. φρ. άνεγερθέν· 
έν αύτφ έσφάγησαν τό παρελθόν έτος πρό; χρή
σιν τή; πόλεως 55,936 βόες, 65,266 μοσχάρια 
και 47,772 πρόβατα καί άρνία. ΊΙ δέ πόλις 
έχει κέρδος καθαρόν άπο τοΰ σφαγείου τούτου 
250,000 φρ.

ε'.) Budapester Centralbabnhof. Ό κεν
τρικό; σταθμός τών σιδηροδρόμων · πρό ένός 
έτος οίκοδομηθείς, τή δαπάνη 7 έκατομ. φρ. 
περίπου, καί διά τό κάλλος καί τό μέγεθος αύ
τοϋ διεγείρων τόν θαυμασμόν καί τήν εκπληψιν 
τών κατά πρώτον διερχομένων ξένων, ώ; είπον 
οί πρό μικρού έντεϋθεν διελθόντες βασιλείς τή; 
Σερβίας καί 'Ρουμανίας, πρό τάς έν τφ σταθμω 
άναμενούσας τήν έλευσιν αύτών πολιτικά; καί 
στρατιωτικά; άρχάς· ό νέο; ούτος σταθμός συγ
κοινωνεί μετά τών δύο άλλων σιδηροδρομικών 
σταθμών τής Πέστης, έπίσης μεγαλοπρεπών, ώς 
καί μετά τοΰ σταθμού τού σιδηροδρόμου τή; 
Βούδας, διά τής απέναντι τοΰ κεντρικού τελω
νείου σιδηράς γέφυρα; τοΰ Δουνάβεως · έπί τής 
καλλιτέχνου καί διά συμβολικών παραστάσεων 
κεκοσμημένη; αύτοϋ προσόψεω;, άναγινώσκονται 
τάδε ούγγριστί· Magyar Kiralyi Allamvasutak 
— ουγγρικοί βασιλικοί σιδηρόδρομοι τοΰ Κρά
τους· καί πρός τά δεξιά· I. Ferencz <T0zsef 
Apostoli Kiraly Disz uralkodasa alatt, be- 
vegeztetett. MDCCCXXX1V. — ’Επί τής 
ενδόξου βασιλείας Φραγκίσκου ’Ιωσήφ τοΰ Α'., 
άποστολ'.κοΰ βασιλέως, έπερατώθη. 1884.

στ'.) Das konigl. ungarische Opernbaus. 
To νέον θέατρον τοΰ μελοδράματος. Άπετε- 
λέσθη μετά δκταετή έργασίαν τό έτος τοΰτο μέγα 
καί πάγκαλον οικοδόμημα, τή δαπάνη 8 έκατ. 
φρ. άτινα προσήνεγκεν ό φιλόμουσος καί μεγα
λόσωμος αύτοκράτωρ καί βασιλεύς τής Ουγγα
ρίας Φραγκίσκος Ιωσήφ ό Α'. δθεν τόν παρελ
θόντα Νοέμβριον είς τά έγκαίνια καί τήν έναρξιν 
τοΰ νεόδμητου τούτου θεάτρου, άρχομένης, ταύ- 
τοχρόνως, καί τής πρώτη; έν αύτφ θεατρικής 
παραστάσεως, έπί παρουσία τοΰ βασιλέως, τής 
βασιλικής οικογένειας καί τών μεγιστάνων τοΰ 
Κράτους, ό δήμαρχος τή; Βουδαπέστη; προσελ- 

θών έπί τήν σκηνήν, διά καταλλήλου εύχαρι- 
στηρίου προσφωνήματος, άνεκήρυξε τόν τήν δα
πάνην χορηγήσαντα βασιλέα, κύριον καί ιδιο
κτήτην τοΰ θεάτρου, άλλ’ ό βασιλεύς, άπό 
τοΰ χρυσοστόλιστου αύτοϋ θεωρείου, άπαντή- 
σα; βασιλικώς προ; τού; λόγου; τοΰ δημάρ
χου, έδωρήσατο τό βασιλικόν θέατρον είς τήν 
πόλιν, συνάμα δέ καί διαρκή βασιλικήν έτή- 
σιον έπιχορηγίαν. Ζητωκραυγαί άπό μυρίων 
στομάτων έκάλυψαν τούς βασιλικούς τούτους 
λόγου;, καί ευθέως ήρξατο ή πρώτη θεατρική 
παράστασις. Οί ειδήμονες λέγουσιν, βτι ό εσω
τερικός πλουσιιότατος στολισμός, καί ή έν γένει 
έπιστημονική διασκευή καί κατασκευή τοΰ θεά
τρου τούτου , είναι μοναδική, καί ούδαμοΰ άλ- 
λαχοΰ ύπάρχουσα. ’Επί δέ τής μεγαλοπρε
πέστατης προσόψέω; άναγινώσκονται μόνον με
γάλοι; Ελληνικοί; καί χρυσοί; γράμμα» τά 
ονόματα ταϋτα τών έλληνίδων Μουσών — Μελ
πομένη, ’Ερατώ, Τερψιχόρη, θαλεία. 
’Αλλ’ εκτός τοΰ θεάτρου τούτου, δπερ καλείται 
ήδη ούγγριστί Magyar Kiralyi Operahaz — 
ουγγρικόν βασιλικόν θέατρον τοϋ μελοδράματος — 
ύπάρχουσιν έν ΙΊέστη τρία άλλα μεγάλα καί 
λαμπρά θέατρα. Τό Ουγγρικόν έθνικόν. Τό θέα
τρον τοΰ λαού καί τό Γερμανικόν θέατρον.

(“Επεται συνέχεια.)

ΑΙ ΑΓΟΡΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ.

(Μετά είκόνος, 2ρα σελ. 184.1

ΕΡΟ2 ουσιώδες πάση; πόλεως ή κωμο- 
πόλεω; είναι ή άγορά, έν ή πωλοΰνται 
τά έδώδιμα. Ό άνθρωπος, δπου γής 

εύρίσκεται, έχει ανάγκην τροφή;· διό καί ανέ
καθεν μεγάλη κατεβάλλετο πάντοτε φροντίς πρό; 
καταρτισμόν αγοράς, ήτοι μέρους, έν φ οί προ- 
σερχόμενοι ευρισκον τά πρό; τροφήν αύτών
αναγκαία. Εκατομμύρια δλα δαπανώνται σήμε
ρον διά τά; αγοράς, καί ή μία τών μεγαλοπό- 
λεων τή; Ευρώπης άμιλλάται πρό; τήν άλλην, 
τί; νά καταρτίση καλλιτέραν, εύρυχωροτέραν, 
κομψοτέραν καί μεγαλοπρεπεστέραν άγοράν. Η
μείς λαμβάνοντες σήμερον αφορμήν έκ τής παρα
τεθειμένη; είκόνος, ήτις παριστα μαγαζεΐον έδω- 
δίμων έν τή άρχαία 'Ρώμη, θέλομεν άναφέρει 
δλίγα τινά περί άρχαίων άγορών, αϊτινες ούκ 
δλίγην είχον απουδαιότητα έν τφ καθημερινό» 
τών άνθρώπων βίφ.

Καί πρώτον μεταβαίνομεν εί; τήν άγοράν 
τών άρχαίων ’Αθηνών. Γέρων κιθαρφδό; 
περικυκλούται υπό πλήθους ζωηρών καί εύθυμων 
’Αθηναίων παρ’ αύτόν κάθηται τρυφερά νεανις, 
κρατούσα δίσκον, έν φ ρίπτουσιν οί άκροαταί 
μικρά νομίσματα, φιλοδωρήματα τφ γέροντι 
άοιδφ. Αίφνης κρούεται κώδων — πάντες σπεύ- 
δουσι πρός τό μέρος, έν φ πωλοΰνται οί ιχθύς. 
Είς μόνος έκ τών ακροατών έμεινε παρά τφ 
κιθαρφδφ, οστις τόν ευχαριστεί βτι έπροτίμησε 
τό ασμά του τών ιχθύων. "Πώς; αναφωνεί ό 
άκροατής, δστι; ήτο κωφός· ό κώδων διά τού; 
ίχθΰς έσήμαινε;” Καί ούτος εσπευσμένο»; τρέχει 
πρό; τό μέρος έκείνο. Ταύτα διηγείται ήμϊν ό 
Στράβων. Έκ τοΰ μικρού τούτου έπεισοδίου 
φαίνεται πόσην ύπόληψιν έχαιρε τό ίχθυοπωλεΐον 
παρά τοΐ; αρχαίοι; ’Αθηναίοι;. Καί πράγματι 
οί ιχθύς ήσαν έν ’Αθήναις τροφή άγαπητή, ιδίως 
παρά τφ λαφ διά τό εύωνον αύτής. Οί πλούσιοι 

έπροτίμων κατά πάσαν πιθανότητα τό κρέας, 
διότι έκ τοΰ 'Ομήρου μανθάνομεν δτι οί μνη
στήρες τή; Πηνελόπης έν ’Ιθάκη έτρωγον μόνον 
βόειον, πρόβειου καί χοίρειον κρέας. Οί οπαδοί 
τού Μενελάου μόνον άφ’ ού είχον έξαντλήσει τό 
κρέας έλάμβανον είς χείρας τά δίκτυα βπως 
άλιεύσωσιν ίχθΰς. Τά λαχανικά καί δπωρικά 
παρ' Όμήρφ δέν ήσαν πολύ άφθονα- κύαμοι, 
ερέβινθοι, σύκα, έλαΐαι, άχλάδες καί μήλα ήσαν 
τά συνηθέστερα. 'Ο τυρός ήτο συνήθη;, άλλά 
τό βούτυρον είσήχθη μόνον είς μεταγενεστέρου 
έποχήν παρ’ ’Έλλησι καί 'Ρωμαίοι;, περί τάς 
άρχάς τοΰ χριστιανισμού, ίσως διά τών Κελ
τών καί Σκυθών καί τοΰτο πιθανόν διότι τό 
βούτυρον έν ταΐς μεσημβρινά?; χώραις δυσκολώ- 
τερον διατηρείται. Έν γένει δέ ή τροφή τών 
άρχαίων Έλλήνων ήτο άπλή καί λιτή· μόνον 
οί Βοιωτοί είχον τήν φήμην λαίμαργων. ΊΙ 
βοιωτική πείνα ήτο παροιμιώδης, καί ό Εύβου- 
λος λέγει· "Έν θήβαις κάθηνται οί άνθρωποι 
νυχθημερόν παρά τήν τράπεζαν.” Οι’Αθηναίοι, 
άνθρωποι λεπτοτέρα; φύσεως, είχον καί τά φα
γητά των λεπτότερα καί ήγάπων τά καλώς 
παρεσκευασμένα εδέσματα. ’Έτρωγον κατά προ- 
τίμηαιν λαγφούς καί κίχλα;· ό ψητός λαγφός 
έθεωρεΐτο τό άκρον άωτον τής μαγειρικής. Τά 
γλυκίσματα είναι έφεύρεσις ΟεσσαλΓκή, ήτις 
είσαχθεΐσα καί έν Άθήναις εύκόλως διεδόθη 
καθ’ απασαν τήν ' Ελλάδα.

Παροιμιώδης ήτο ή λιτότη; τών Σπαρτια
τών, παρ’ οίς οί άνδρες δέν έτρωγον έν τή οι
κογένεια των, άλλ’ έν δημοσίοις καταστήμασι· 
γνωστό; είναι ό με λ ας ζωμό; τών Σπαρτια
τών, δστι; είχε μεγάλην ομοιότητα πρό; τήν 
συνήθη τροφήν τών πειρατών τοΰ μεξικανικοΰ 
κόλπου κατά τόν 16°' αιώνα. Άλλ’ οί Σπαρ- 
τιάται έτρωγον καί τυρόν, έλαια; καί οπώρας. 
Συβαρίτης τις, έλθών εί; Σπάρτην καί παρακα- 
θήσας εί; γεύμα, είπεν δτι δέν δύναταί πλέον 
νά Οαυμάση τήν άνδρίαν καί τό άτρομη τον τών 
Σπαρτιατών, 'διότι μετά σπαρτιατικόν γεύμα ό 
θάνατο; είναι άληθής σωτηρία!” ΊΙ ελληνική 
μαγειρική καί μετά τήν παρακμήν τή; Ελλάδος 
δέν μετεβλήθη ούσιωδώ;, καί δυναμεθα νά εί- 
πωμεν, δτι έν συγκρίσει πρό; τήν μαγειρικήν 
τή; δυτική; Εδρώπης, διετηρήθη μέχρι σήμερον 
άρκούντως άπλή καί λιτή, τούλάχιστον έν -ταΐς 
έπαρχίαι; ήμών.

Καί οί άρχαΐοι 'Ρωμαίοι ήσαν κατ’ άρχάς 
λιτοί περί τήν δίαιτάν των. Νόμοι αύστηροί 
άπηγόρευον τήν τή; τραπέζη; πολυτέλειαν, καί 
κατά τόν γ'. πρ. Χρ. αιώνα είς τών γερουσια
στών, καταμηνυθείς δτι είχεν άργυρά σκεύη τρα
πέζη; ύπερβαίνοντα κατά τό βάρος τά; τρεις 
λίβρας, άπεβλήθη τής γερουσίας. Πρό; άπο- 
τροπήν τή; πολυτελεία; τών φαγητών άπηγο- 
ρεύετο ή χρήσις ιχθύων άνευ λεπίων καί ιδίως 
έγχέλεων, ώ; καί ορνίθων καί νέων χοίρων. 
Τό σόνηθες γεύμα τοΰ λαού παρά τοΐς άρχαίοις 
‘Ρωμαίοι; συνίστατο έκ πάλτου έξ άλεύρου 
(μποπότας = puls). Ό άρτος ήτο άγνωστος, 
καί τό κρέας σπάνιον έκ δέ τών οσπρίων έπω- 
λοΰντο άνά τά; οδού; κύαμοι, ερέβινθοι, ώ; καί 
διάφορα είδη λαχάνων βεβρασμένων, καί κρόμμυα.

Βραδύτερον δμως κατέστη ή ρωμαϊκή τρά
πεζα πολυτελέστερα. Πότε; είναι άγνοιστον. 
Κατά πάσαν πιθανότητα ή πολυτέλεια αυτή 
είσήχθη έκ τής μικρά; Ασίας, άφ’ ού οί 
'Ρωμαίοι κατέκτησαν τά; χώρας ταύτας, δηλ. 
κατά τόν β". μ. Χρ. αιώνα. " Τότε, λέγει ό 
Λίβιο;, ό μάγειρος, δστι; παρά τοΐς ήμετέ- 
ροις προγόνοις ήτο δούλος, ήρξατο λαμβάνων 
σημασίαν σπουδαίου προσώπου καί ή έργασία 
τοΰ υπηρέτου έγένετο τέχνη καί έπάγγελμα.’ 
‘0 Κάτων μέμφεται τών ‘Ρωμαίων, δτι πληρό-
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Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδομενον δις τοϋ μηνός μετά εικόνων έν Άθήναις.
„ . , . . ι Έν Έλλάδι . . .1€μή έττ.σίχ προηληρωτβχ .

1 I Έν τω έξωτεριχώ .

ΕΓΓΡΑΦΑΐ ΣΥΝΔΡΟΜΙΠΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑΙ
Εν τφ γραφείω τοΟ « Εσπέρου » όδός Όμηρου άρ. 8.
Εν τοΐς Καταστήμασιν Άνέστη Κωνσταντινίδου όο. ΈρμοΟι 
Εν τώ βιβλιοπωλείω Καρόλου Βίλμπεργ όδός ΈρμοΟ.

. . δρ. 40 
■ ■ Φ9· 40 (χρ.)

ΑΓΓΕΛΙΑΣ
Τιμή καταχωρίσεως έν τή σελίδι ταύτη, είς 4 στήλας 

διηρημένη, 50 λεπτά τόν στίχον.
Διεύθυνσις ΕΣΠΕΡΟΥ έν Άθήναις όδός Όμήοου άριθ. 8.

ταΐς διαφόροις πόλεσιν, έν αίς ύπάρχουσιν ειδικοί αντιπρόσωποι τού «Εσπέρου» αί έγγραφαί γίνονται παρ’αύτοΐς, έν α’ς 
πόλεσι δέν ύπάρχουσι τοιοΟτοι, άποστέλλεται τό αντίτιμου τής συνδρομής κατ’ εύθεΐαν είς τήν Διευθυνσιν ή διά ταχυδρομικών 

έπιταγών, ή διά συναλλαγμάτων δψεως ή καί γαλλικών, αγγλικών, ρωσσικών καί αύστριακών χαρτονομισμάτων.ΑΓΝΗΣ ΣΜΙΘ
ΒΛΕΜΜΑΤΑ 

ΕΠΙ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΙΩΝ
Τρικυμία έν τφ 'Ατλαντικφ Ώκεανώ Πρ&ται εντυπώσεις έν Άθήναις—Έν 

Άθήναις — Τό Σούνιον καί ό' Υμηττός Ο Μαραθών καί ή Αίγινα ' Ο ισθμός 
τής Κόρινθόν καί ή ' Ακροκόρινθος Αί Μυκήναι καί ή ' Αργολική πεδιάς— ’Εν 
Σπάρτη — Παρά τόν Ταΰγετον — έΕπί τής ’Ιϋώμης Τό Πάσχα έν μονή — Άπό 
τής μονής είς Κρέκι — Έν' Ολυμπία 'Απ’ 'Ολυμπίας είς Μέγα Σπήλαιον ' Εκ
δρομή είς τήν Στύγα —' Ελληνική φιλοξενία — Δνσγέρειαι Θύελλα έπί τοΰ Παρ
νασσού. ’Από τοϋ Παρνασσού είς Κέρκυραν —Ή γλώσσα καί χαρακτήρ τών νεω- 
τέρων'Ελλήνων — Τρόπος τοΰ περιοδεύετε εν Συρία καί Έλλάδι.

Τό παρόν βιβλίον, έκ 18 τυπογραφικών φύλλων είς σχήμα μεγάλου 8ου συγκεί
μενον, καί περιέχον πολλάς καλλιτεχνικός εικόνας καί χάρτην της 'Ελλάδος, έν 
Άγγλίρ έπί τούτφ καταοκεαασΟέντα, έκδίδεται κομφώς καί πολυτελώς δεδεμένον.

Μετάφρασες I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ

Τιμή Φράγκων 7.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ. ΤΥΓΙΟΙΣ Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΧΟΥ

θεολογία τον Σωκράτους. Τό περί προ- 
νοίας δόγμα.

Πραγοιντεία γαλλιστί συγγραφε’.σα

μετά ψυχαγωγίας έξ ιδιογράφου

ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΙΑ ΔΟΥ

γπο
Γοτσταΰου Δ’ Έΐχ&αλ

ΈξελληνισΟείσσ οέ [χετά π-οσβήχης 
έν παραρτήματι τών Άπθ[χνη|χο- 

νέυιιάτων τοϋ Εενοφώντος

καί νεωτέρων έξηγητικών σχολίων 
καί σημειώσεων

ΥΠΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΔΟΣΙΟΥ Δ. Φ.
Ί πο

ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΒΑΛΕΤΤΑ (Μετά είκόνος τον Λάμπρου Φιοτιάδου).

Τιμή Μάρκ. 6.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ·. 1881 
W. DRUGGLIN

ΕΝ ΓΑΑΑΖΙΩι
1884

ΑΑΧΕΙΟΦΟΡΟΙ ΟΜΟΑ. ΤΟΥ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Έφιστώμεν τήν προσοχήν τών αναγνωστών ήμών καί έν γένει τοΰ δημοσίου έπί τών Ααχειοφόρων δμολογιών 

τοΰ ' Ολλανδικού Αευκοϋ Στ αυροΰ έκδο&έντων δυνάμει Β ασιλικ ών Η ιατ αγ ών τής 3 Ιουνίου 1886 8 Ίαν- 
νουαρίου 1881 καί 10 ’Ιουνίου 1887. Αί όμολογίαι αύται &α μετάσχουν 134 κληρώσεων, αϊτινες γενήσονται τρις τοϋ 
έτους ήτοι τήν

Γ* ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Γν ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Ι'ν ΑΠΡΙΑΑΙΟΥ κτλ. κτλ.
αντιπροσώπων τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών, ένός Συμβολαιογράφου καί τοϋ Δημοσίου. Δύναταί τις νά κεοδίση. 

ΤΗΝ Γ* ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΝ ΜΕΓΑ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚ
‘Ενώπιον δύο 

e&.Hcezci ΦΡΑΓΚΩΝ 400,000 ΧΡΥΣΩΝ V.ci/.c ΑΧ.

Βραβείου έκ 200.000 φράγκων
Βραβεία έκ 100.000 φράγκων
Βραβεία έκ 60.000 φράγκων

14 Βραβεία έκ 50.000 φράγκων
21 Βραβεία έκ 30.000 φράγκων
83 Βραβεία έκ 20.000 φράγκων

Τύ δλον 350.000 Κέρδη διά 350.000 'Ομολογίας.
3Ζγ<3%Χ%?

Τό ελάχιστου κέρδος, μεΰ’ ού ίκάοτη όμολογία μέλει άφεύκτως νά κληρωθή. είναι φράγκα 30 σήμερον, καί μέλλει νά άνέλθη άλληλο- 
διαδόχως άπό έτος είς έτος είς 50 φράγκα, τούθ' δπερ σημαίνει οτι πάσα απώλεια τοΰ κεφαλαίου είναι δλως αδύνατος.

Πωλοϋμεν πασαν προ τότυπον δμολογίαν, φέρουσαν τήν υπογραφήν τών αρμοδίων αρχών άντί 28 φράγκων συμπεριλαμβα- 
νομένης πάσης δαπάνης,

ΔΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ ΣΤΟΙΧΙΣΟΥΝ 270 ΦΡΑΓΚΑ ΜΟΝΟΝ
Άδιαφιλονείκητος ’Ασφάλεια.

Άπο&εματικδν κεφάλαιον έχ 2,450-000 φιορινίων ήτοι περίπου 6 000-000 φράγχων είς χρεώγραφα τής 
πάσης ασφαλείας άποδίόοντα τόκον ετήσιον 4 κατετέ&ησαν παρά τή 'Ολλανδική Τραπέζη Banr/ue Neerlandaise 
άποχλειστικώς ώς ασφάλεια καί έγγύησις όλων τών δμολογιών.

■άι κληρώσεις in ουδένα λόγον δύνανται ν άναβληϋώσιν Επειδή ή ύπεοτίμησις τών μετοχών τούτων είναι σχεδόν βέβαια και άφευκτος 
δεν θά δυνηθώμεν νά διατηρήσωμεν επί μακράν χρόνον τάς προυποδοχθείοας τιμάς καί τούς ορούς. Παρακαλοϋμεν άρα τους ήμετέρους άναγνώστας 
όπως εναριστηθώσι νά διαβιβάοωοι τάς διαταγάς αύτών ώς τάχιον'

Αί αιτήσεις όμολογιών οφείλουν νά ουνοδείωνται διά τοΰ ποσού είς τραπεζικά γραμμάτια, ταχυγρομικάίντάλματα, επιταγήν, ή ταχυ
δρομικά γραμματόσημα πάσης χώρας. Δεχόμε&α γραμματόσημα ‘Ελληνικά άντί δραχ' 1.30 τό φράγκον. ‘Ρουμανικά Lei 1.05 τό φράγκον. 
Βουλγαρικά καί Σέρβικά φρ. 1.10 δι έν φράγκον.

απευθυντεον προς τον·. «M0N1TEUR AUTRICHIEN* ά VIENNE CAUTRICHE).


