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*Π κωμόπολις Ζίτσα.— 'Ο Κολοσσός τής * Ρόδον, ιστορική καί αρχαιολογική με
λέτη, υπό Μ. Μαλλιαράκη. | Συνέχεια) .—*0 Πέτρος Λοτί καί τά έργα αυτόν.— Ή 
δεσποινίς Σκουδερή' * Ιστορικόν διήγημα μετάγρασις έκ τοΰ Γερμανικού υπό τής δε- 
σποινίδος Λουκίας Άντωνοπούλου. (Συνέχεια).— Ή άνάγνωσις τοΰ Τάσσου.—Ή Κυ
ρία 'Ρεκαμιέ.— Τα αφιερώματα παρ' ’ Αφρικανοίς , υπό Χρ. Παπαδοποΰλοί', δικαστοΰ.

— Ή πόλις Χικάγω έν Αμερική, - Μία οδός των Παριαίων πρό έκατών ετών.—Ή 
άφιξις των χελιδόνων έν Ευρώπη. — Διάφορα.
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7/ κωμόπολις Ζίτσα έν Ήπείρω.—Ό Πέτρος Λοτί. — Ίό γραφεϊόν του.—'Ο κοι
τών του.—ΤΙ Κυρία 'Ρεκαμιέ.—Ή άνάγνωσις τοΰ Τάσσου.—At όδοί των Παρισίων 
πρό εκατόν ετών.—Ή πόλις Χικαγω,
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ΖΙΤΣΑ

Η Ηπειρωτική ζωμόπολι; Ζίτσα, ής τήν ει

κόνα παραθέτομεν ένταϋθα, συγκαταλέγεται με

ταξύ τών πρώτων τής Ελλάδος τοποθεσιών τών 

περίφημων διά τό περικαλλές τής «ρύσεως αυτών 

καί γραφικόν.

Τέσσαρας περίπου ώρας άπέχουσα τής μητρο- 

πολεως Ιωχννένων, ή Ζίτσα κατοικεΐται ύπό 

τρισχιλίων άτεμων καί κατέχει δύο άξια λογου 

κτίρια, τήν μονήν τοϋ προφήτου Ήλιου καί εν 

σχολεΐον.

Ή μονή τοϋ προφήτου Ήλιου, τοϋ Θεσβιτου, 

εϊνε έκτισμένη έπί τοϋ όρους καί τά τείχη αύτής 

λευκάζουσι μεγαλοπρεπώς μέσω τοϋ περιβάλλον

τος αύτήν άλσους. Τό Ιερόν τοΰτο σταυροπήγιον, 

κατ’ έγγραφον παράκλησιν τοϋ ίερεως Ίωζννί- 

νων καί διδασκάλου Κοσμά Μπάλάν .υ. « πο- 

θοΰντος, ώ; λέγει, να μεταδίδη τό τάλαντόν του 

( δηλ.. τα: γνώσε·ς σου) εί; όσον οϊόν τε πλειοτε- 

ρους, ϊνα μή χαρακτηρισθή ώς ό φιλάργυρο: τής 

παραδόσεως, ό κρύπτων τού; θησαυρούς του», τό 

σταυροπήγιον, εϊπομεν, τούτο, προσηλώθη τφ 

1805 τή έν Ίωαννίνοις σχολή Γκούμα παρά τοΰ 

προστάτου τών μοναστηρίων καί σχολών αοιδί

μου Γρηγοοίου, έκδόντος πρός τούτα σιγί.Ι.ίι··,· 
έπικυρωτικόν τής αίτήσεως. Τούτο καί άλλοτε, 

πρό δεκαετίας έτι, είχε προσκολληθή τή σχολή 

Γκούμα, έν ή άπό 45 έτών έδίδασκεν ό είρημέ- 

νος Μπαλάνος, άλλά, « μηδέν ωφέλησαν ένεκα 

τών τοϋ καιρού περιστάσεων», ό Κοσμάς Ικέτευσε 

νά γίνη τής σχολής κτήμα. Διετία όμως παρήλ

θε μόλις καί ή διάταξις τοϋ 1805 άνετράπη δΓ 

έτέρου σιγι.Ι.Ιίου, κατόπιν προηγηθείσης συμφω

νίας μεταξύ διδασκάλου και επιτρόπου τής σχο

λής, τοϋ Ηγουμένου κύρ Γρηγοοίου καί τοϋ μη

τροπολίτου Ίωαννίνων 'Ιεροθέου, άποκαταστά- 

σης οΰτω πάλιν τής μονής ένοριακής. Πρός τοΰτο 

άπετισεν ή μονή εις τήν σχολήν Γκούμα χάριν 

άποζημιώσεω; 4 χιλ. γροσίων, προεβη δ’ είς 

αύτό « επειδή πολλοΐς χρέεσι περιεβλήθη καί 

δεινώς κατεπιέζετο. »

Τό έτερον έν Ζίτση κτίριον, ή σχολή, ώς ό 

Σμυρναίος Ν. Γεωργιάδης αναφέρει έν τφ συγ- 

γράμματι Λογίφ 'Ερμή τής 4 Οκτωβρ. 1819, 

ίδρυθη παρά τοΰ φιλογενοϋς ιεράρχου πρώην 

Βουζαίου κ. Κωνσταντίνου. Ό Κωνσταντίνος ού

τος, ανεψιός τοϋ α σοφοϋ καί μουσοσέπτου πρώην 

Ούγγροβλαχίας Δοσιθέου», κατέβαλεν αφειδώς 

μέγα ποσόν ϊνα έν τή πατρίδι του συστήση σχο- 

λήν ού μόνον τής παλαιας Ελληνικής γλώσσης, 

άλλά καί τών κοινών λεγομένων γραμμάτων. 

Έγραψεν όθεν είς τούς προεστώτας νά έκλέξωσι 

τόπον αρμόδιον διά κτίριον, στείλας συνάμα τ' 

αναγκαία χρήματα πρός οικοδομήν σχολή; εύρυ- 

χώρου καί Ικανής όπως έν αύτή διαιτώνται πτω

χοί μαθηταί. Ή οικοδομή περιείχε δώδεκα με

γάλα δωμάτια ηύπρεπισμένα διά λαμπρών επί

πλων και έφωδιάσθη κατόπιν ύπό τετρακισχιλίων 

τόμων χορηγηθέντων καί τούτωό παρά τοΰ ίδρυ- 

τοΰ της. Ώρισεν έπίσης ό ιδρυτής, ώς ό αύτός 

Γεωργιάδης άφηγεϊται, νά πέμπωνται κατ' έτος 

καί ετερα συγγράμματα έλληνικά τε καί τ’ άξιο-
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λογώτερα τών ευρωπαϊκών, μέχρι συμπληρώσεως 

βιβλιοθήκη; πλούσιας καί περιεκτικής.

Γά δύο άνωτέρω κτίρια, ή σχολή τοϋ Κων

σταντίνου καί ή μονή Ήλιου τοΰ Θεσβιτου πλήν 

τών άλλων καλών έχουσι καί τοΰτο, ότι παρέ- 

χουσι, διά τήν ιστορικήν αύτών άξίαν, αφορμήν 

ιστορικών ύπομ.ημάτων περί τής Ζίτσης, περί ής 

τόσον ολίγον ή ιστορία όμιλεϊ. Έκ τή; κωμω- 

πόλεως ταύτης έλκουσιν έπίσης τό γένος καί αρ

κετοί άζιολογοι άνδρες, ώ; ό Πατριάρχης ό Λ', 

ό άπό Σοφίας, ό διευθυντής τής έν Μοσχοπόλει 

σχολής Χρύσανθος (1708), ό Βυζαντινός 'Ιωάν

νη:, άν μή άπατώμεθκ ό Τζέτζης, ό ίερεύς 

Παρθένιο; ό Κατζούλης (1730), ό καί συγγοα- r 

φεύς τοϋ έν Βενετία έκδοθέντος τφ 1778 Ή.το- 

γθεγμαιαριου, και ό ιδρυτής τής έκεϊ σχολή; 

Κωνσταντίνος.

“Αν όμως ό κ. Κατζούλης δέν επέτυχε να 

καταστήση τήν πατρίδα του όνομαστήν διά τοϋ 

Αποφθεγματαρίου του καί άν ή Ιστορία δέν ή- 

ζ'-ωσεν έτι νά παρεζη μικρήν τινα θέσιν είς τήν J 

ώραίαν ζωιόπυλιν, εύρε·» όμως ή Ζίτσα τήν θέσιν 

τη: εν τή άθανάτφ ποιήσει τοϋ Βύοω<ος δστι: 

πο.'.λα; τών στροφών του άφιερωσε προ; έφόυ.νη- 

σ-.ν αύτής.

Ιδού ή πιστή τής Ζιτσης είκών, ήν έν όλίγαις 

λοξ;σι παρέχει ήμϊν ό ύμνητής αύτής έν τφ 

Τσάϊλδ Άρόλδω.

« Ώ Ζίτσα, ιερόν έδαφος, όθεν καί άν στραφή 

τό βλέμμα άπό τής δασώδους κορυφή; σου, παν- | 

ταχόθεν τφ προσμειδιά μαγεία έν μυρίοις χρω

ματισμοί;, καί ώ; ίρις περί τούς βράχους καί 

τας πηγάς, τό άλσος καί τούς λόφους, περιβάλ

λεται ήδέω; ύπό κυανού ούρανοΰ. Πόσον ώραία I 

καταρρέει τό ΰδωρ διά μέσου χαράδρας, όπου ό 

βράχος άποτόμως έπικρέμαται. Πόσον ζωηρά τά 

φυλλωμματα τών δένδρων......................... »

Ύ. Γ. Εύχαρίστως μανθάνομεν ότι ό έκ Ζί- 

τσζ,ς καταγώμενος Κύριος ζΐ^μήερζος Λιοΰτσοι: 
ποοτίθεται μετά εύγενοϋς φιλογενείας ν' άνα- 

γείρη έκ βάθρων ιδία δαπάνη τόν έν Ζίτση ναόν 

τοΰ άγ. Νικολάου. Ή δαπάνη θ’ άνέλθη είς 

χιλία πεντακοσίας λίρας.

Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΓ 

ίστορεκή καε «ρχαεοάομεκή μελέτη. 
υπο

Μ. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ

( Συνέχεια όρα τ=·ΰχο; 180. )

Ε*.
·) 'Ραγχαΰή Άρχαιολογ. Α'. 508 Σημ. Έαν ή φο

βερά ίλιπολι; συνέχειτο έζ χζλχοϋ, ήδύνζτό τι; είπε'.ν δτι 
έζ τοΰ χαταστρεπιιχοϋ τούτου τε'ρατο; άνεδλάστησεν ό χάλ ι
στό; τή; Γ.ολιορζηβείσης Γ.όλεως κόσμος. μετασχηματυΟείση; 
τή; ύλη; αύτοϋ δια τοϋ πυρά;. Άλλ’ έκ τή πε.ιγραφή; τής 
έλεπόλεω; ύπό τοϋ Διοδώρου ή μηχανή αύτη συνέχειτο έζ 
ξύλου καί σιδήρου. (Δι·.δ. XX. 91- 2. 5'1 Καί αύτό; 'έ ό 
χάνδαξ, ή'γουν τό πλωτόν Γ.εριχαράκωμα ήν σεσιϊηρωμένο; 
(Διόδ. XX. 88 5 , ώστε ούδαμοΰ φαίνεται χαλκό; ώ; ύλη 
έν ταϊ; μηχαναϊ; τοϋ πολιορκητνΰ. έζτ,ς αν έν τή φράσει 
παρασζευασζμενο; ύλη; πιντοία; πλήθος ύπενοεϊιαι ζαίό χαλ. 
χό; χησιμοποιηΟεί; ύπο τ·.ϋ Χάρητος, δθ;ν πιβζνώτερον, και- 
τοι πιζώτερον είναι δτι ί, Καλοσσό; ζατεσχευάσΟη εζ χαλ- 
ζοϋ άποζτηβέντο; διά τοϋ τιμήματος τής μηχανή;, ώ; λέ
γει ό Πλίνιος.

Ή προσφιλεστάτη τής 'Ρόδου θεότης ήν ό 

'Απόλλων, ό υιός τοΰ Διάς καί τής Αητοΰς. Ίδών 

«πολιας ένδον θαλάσσης αύξημένην γαΐαν πολύ- 

βοσκον άνθρώποισι καί εύφρωνα μόλοις» (Πινδρ. 

Όλ_ Ζ . 104) έπεθύμησε να λάβη ταύτην ώς 

κλήρον κατά τήν διανομήν του σύμπαντος. Έπε- 

κληρώθη λοιπόν ή νήσος, άναδΰσα έκ τών αλ

μυρών ύδάτων, είς τόν θεόν τοΰ φωτός καί συν- 

εδέθη μετ’ αύτοϋ διά τών δεσμών τοΰ γάμου, 

λαμπρά καί περιπαθής α Άελίοιο νύμφα. »

'.-If. 182. 15 27 Ίου. ho,.· 1.889.

Τή; ήλιάδο; δέ (Λουκιανού "Ερωτες) 'Ροδου 

πρώτοι οίκισταί ήσαν οί Ήλιάδαι.

Εις τον Ηλιον άνηγέρθη ό λαυ.προτερος ναός, 

οστις έκόσμει τήν απαράμιλλου πόλιν Ίπποδάμου 

τοϋ Μιλησιου, τήν «ήλιου πρέπον έχουσα τού θεοϋ 

το κάλλος», εν φ ήν ανατιθειμενον τό ύπό τοϋ 

Λυσίππου δημιουργηθέν τέθριππου άρμα τοϋ όδη- 

γοϋυτος εί; τόν αιθέρα τούς πυρ πνέοντας ίππους. 

Πρός τιμήν τοϋ ήλιου ήγοντο τα Λ.Ι,μα ή "Α.Ι,α, 
ή διασημ.ο-έρα τών 'Ροδίων έοοτή, ιζ-ταξυ τών 

εράνων ή θιάσων όνομαστότεροι ήσαν οι ήλιασταί, 

κεφαλή δέ τοϋ Απόλλωνός Ήλίου -/νετυπώθη 

επι τών νομισμάτων, τον Άπόλλωνα άρα έπρεπε 

να παριστΧ τό μεγαλούργημα τοΰ Χάρητος.

(ι καλλιτέχνης, συλλαβών τήν ιδέαν τοΰ αγάλ

ματος. προσδιόρισε τας διαστάσεις καί τας ποός 

δημιουργίαν αύτοϋ άπαιτουμένα; δαπάνα;. Άλλ' 

οί 'Ρο'ιοι άπήτησαν να γείνη διπλάσιου κατα τό 

μεγεθος καί άν διπλάσιά άπητεϊτο δαπάνη.

Επειδή δέ τα υπό τοΰ Χάρητος προϋπολογι- 

σθεντα ύπελείποντο κατα τό ήμισυ τών πραγμα- 

τικ.ι: δατανηθ-ζτων, ό άτυχή: καλλιτέχν : ηύ- 

τοκτΟνησεν έκ φιλοτιμίας.

"Ετη δέ δύο καί δε-.α καί τριακόσια τάλαντα 

κατηναλώθησαν προς κατασκευήν τοΰ θαυμαστού 

τούτου αγάλματος.

Ιίεριτής θέσεως, έν ή ϊστατο ό Κολοσσός, καί 

-.οϋ σχήματος αύτοϋ τον λόγον ποιούμενοι, έχο- 

μεν έν όψει τήν πραγματείαν τοϋ κ. Ε. Βιλιώτου 

καί άββκ Κοερώ ύπό τήν επιγραφήν « Ή νήσος 

'Ρόδος». Κατα τούς συγγραφείς τού βιβλίου 

τούτον Σιμωνίδη; τις βέβαιοί ότι έπί τού ποδος 

τοΰ Κολοσσού ήσαν έγκίχαραγμένοι οι έξής στίχοι

«Τον έν ‘Ροδφ κολοσσόν όκτάκις δέκα

« Λάχης έποίει πηχέων ό ζΧίνδιος ».

Ώστε έζ τών στίχων τούτων εξάγεται ότι ό μέν 

Κολοσσος ήν όγκοηκοντάπηχυς τό ύψος, δημι

ουργός δέ αύτοϋ ό Λάχης, καί ούχί ό Χάρης. 

’Επειδή δέ ό Πλίνιος αποδίδει τό έργον είς τόν 

Χάρητα, Σέξτος ό ’Εμπειρικός συμβιβάζει τάς 

δύο αντιθέτους γνώμας λέγων, ότι τήν μέν ιδέαν 

συνέλαβεν ό Χάρης έπί τετραετίαν έργασθείς, τό 

δέ έργον έτελειοποίησεν ό μαθητής αύτοϋ Λάχης. 

Καί ό La.CrOIX άμφοτέρους τούς καλλιτέχνας 

θεωρεί ώς δημιουργούς τοΰ Κολοσσού έπί δωδε

καετίαν έργασθέντας.

Ό Στράβων όμως μνείαν τού Κολοσσού ποι

ούμενος λέγει « ό τε τοϋ ήλίου Κολοσσος, δν φη- 

σίν ό ποιήσας τό ίαμβεϊον, ότι επτάκις δέκα Χά

ρης έποίει πηχέων ό Λίνδιος». (Στράβ. Γεωγρ. 

ΙΔ. 652). Όθεν κατά τό ύπό τοϋ Στράβωνος 

άναφερόμενον ίαμβεϊον ό Κολοσσός ήτο ίβδομη- 
κοκτάπηιυς, δημιουργός δέ αύτοϋ ήν ό Κά,ης 
καί ούχί ό Λάχης. Άξιοπιστότερος δέ έστίν 

ό Στράβων τού Σιμωνΐδου, όστις είναι άγνωστος, 

καί διότι ή μαρτυρία του γεωγράφου βεβαιοϋται 

ύπό τής τοΰ Πλινίου, όστις έπισκεψάμενος τήν 

'Ρόδον τρεις μετά τήν πτώσιν τοϋ Κολοσσού αιώ

νας είδε τά λείψανα τοϋ αγάλματος καί ήκουσε 

περί αύτοϋ παρά τών 'Ροδίων, διατηρούντων 

πάντως τήν άνάμ-νησεν τοΰ δημιουργήσαντος αύ

τόν. ’Ιδού δέ τί λέγει ό Πλίνιος. « Έξ όλων τών 

θαυμαστών θαυμάτων ό άνδριάς τοϋ Ήλίου ή ό

Κολοσσός τής ‘Ρόδου ήν το θαυμαστότερον. Ήν 

έργον ένός τών μαθητών τοΰ Λυσίππου άνωτέρω 

μνημονευόμενου, Χάρητος ταΰ Λινδίου. Ό άν- 

δριάς ούτος ύψηλός πήχεω. έβόομήκοντα ϊστατο 

όρθιος έπί πεντήκοντα καί έξ έτη. Σεισμός κα- 

τέρριψεν αύτόν. Άλλά καί πεπτωκώς έστιν έτι 

θαυμαστό;. 'Ολίγοι άνθρωποι δύνανται νά έναγ- 

καλισθώσι τόν άντίχειρα. Οί δάκτυλοι αύτοϋ είσί 

μείζονες πάντων σχεδόν τών αγαλμάτων. Είς τά 

διερρηγμένα μέλη άνοίγοντα βαθέα σπήλαια, έν 

οίς ύπάρχαυσι βράχοι μέγιστοι ώς άντίρροπα εί- 

σαχθε'ντες ύπό τοΰ τεχνίτου προς ισορροπίαν. 

Άπητησε δέ ό Κολοσσός δύο καί δέκα έτών έργα- 

σίαν καί τριακόσια τάλαντα, τά όποια οί 'Ρόδιοι 

συνέλεξαν έκ τής πωλήσεως τοϋ ύλικο'. τής πο

λιορκίας ύπό τοΰ βασιλέω; Δημητρίου έγκατα- 

λειφθέντος μετά μακράς καί άνωφελεϊς πρός άλω- 

σιν εφόδους».

Καί κατά τόν ήμετ-ρον αρχαιολόγον, Κύριον 

Α. 'Ραγκαβήν δημιουργό; τοΰ Κολοσσού ήν ό 

Χάρης « όστες έποίησεν αύτόν μετά τήν αποτυ

χίαν τής πολιορκίας χαλκοϋν, χωνεύσα; κατά 

μέρος πρός τοΰτο τόν χαλκόν τής κατακτηθείσης 

έλεπόλιδος*.  Κατεσκεύασε δέ αύτήν έβδομηκον- 

τάπηχυν καί ή εργασία διαρκέσασα έπί 12 έτη, 

άπό Όλυμπιάδος 122 α’. μέχρις 115 α’ άπέβη 

τοσοϋτον πολυδάπανος, ώστε, καθ' ά διηγούνται, 

βλέπων ό Χάρης τήν δαπάνην ύπερβάσαν διπλα- 

σίως τήν ύπολογισθεϊσαν έξ απελπισίας ηΰτοχει- 

ριάσθη ».

Κατά το μέγεθος καί τον όγκον ό Κολοσσός ην 

τφ οντι αξιοθαύμαστος, ώς εξάγεται έκ τής πε- 

οιφραφής τού Πλινίου. Ή έσωτερική έργασία ήν 

θαυμασιωτέρα τής έξωτερικής « τό κεκρυμμένον 

τοΰ πονου τού βλεπομένου μεϊζόν έστιν », κατά 

Φίλωνα τόν Βυζάντιον. Κατ' Άριστε.δην δέ τόν 

ρήτορα, άναφέροντα τήν μαρτυρίαν Νικίου τινός, 

ό Κολοσσός είχεν ύψος εζακοσίων δηλ.

277 μέτρων, κατά 23 μέτρα βραχύτερος τού πύρ

γου ΆϊφφέλΙ άλλ’ ή τοιαύτη δόξα καί τεχνικώς 

έστίν απαράδεκτος καί ίστορικώς αναπόδεικτος. 

Άλλ’ αί κολοσσιαϊαι τοΰ άνδριάντος διαστάσεις 

τοσοϋτον έξέπληξιν τήν φαντασίαντών άνθρωπων, 

ώστε ένόμισαν ότι έν τή κατασκευή αύτού « έσ- 

πάνισαν τα μέταλλα». Έκ τοΰ Βυζαντινών δέ 

συγγραφέων εξάγεται ότι ό Κολοσσός έζύγιζεν 

700,000 — 720,000 λιτρών.

Ού μόνον δέ κατά τόν ογκον, αλλα και κατά 

τήν τέχνην ό Κολοσσός ήν αξιοθαύμαστος.

Διότι καθ’ ήν έποχήν έδημιουργ/θη, ή τέχνη 

ήνθει έν 'Ρόδφ, παραγαγούσα τα άριστα συμ

πλέγματα τού Άγησάνδρου καί τού Ταυρίσκου, 

τόν Λαοκόοντα δηλ. καί τόν Φαονέσιον Ταύρον.

«Έμοίδέτις άν έρίσας τολμησειεν ήλίφ τι όντι 

καί τηλικούτφ τό μέγεθος. Εί γοΰν μή ύπερφυα 

μηδέ ύπέρμετρον οί 'Ρόδιοι κατεσκευάσασθαί με 

ήξίωσαν, έάν τοΰ. ίσου τελέσματος έκκαίδεκα χρυ

σούς θεούς έποιήσαντο άν ώστε άνάλογον πολυ

τελέστερος άν νομιζοίυ.ην, ζαί πρόσεστιν ή τέχνη 
καί τής έργασίας τό άκριβές έν μεγέθει τοιούτφ 

(Λουκ. Ίκαρομένιππος ΙΣ). » Ώστε καίτοι μέ- 

γιστον καί ύπερφυές τό άγαλμα ήν καλλιτέχνημα 

τέλειον « θαύμα ίδέσθαι » ύφ’ όλας τάς επόψεις 

ζαί μνημεΐον έφάμιλλον τοΰ μεγαλείου τής πολι

ορκίας.

( Έπεται τό τέλος |

ΓΝΩΜΓΚΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Μία μόνη ατιγμη άποφαβίξει- πολλάχι.ς τας 
τύχας τών άν&ρώπων χαΐ όρίξει την πορείαν 
τοϋ βίον των.

ΓΑΙΤΗΣ

Καϊ δ άριοτος τών άν&ρώπων έξάπτεταί ένί
οτε. Ζενγος ερωμένων δέν είναι πάντοτε δια- 
τε&ειμένον είς φιλοφρονήαεις χα'ι είςψυχιχάς 
διαχύοεις. Καϊ τά ωραιότερα τών βόδων εχον· 
οιν άχάν&ας- χακδν τό ρόδον τδ άνεν άκαν&ών.

ΜΙΡΖΑ ΣΑΦΗΣ

Ό πεπολιτιβμένος άγριος είναι ό χειρότερος 
τών άγριων.

ΒΕΜΠΕΡ.

Ό δειλός άπο&νήοχει πολλάκις πριν άπο- 
&άνη· ό άνδρεΐος άπο&νήΰκει άπαξ μόνον.

ΣΧΪΛΛΕΡΟΣ

Ό ήγεμών είναι ό πρώτος υπηρέτης και ό 
πρώτος άρχων τον κράτους.

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ Ο Β'.

Ό φιλάργυρος είναι καϊ έν τώ &ανάτω αύ
τοϋ γλίοχρος- δύο μόνον βλέμματα ρίπτει έπϊ 
τοϋ φερέτρου του, καϊ χίλια μετ' άπελπιϋίας 
έπϊ τοϋ χρηματοκιβωτίου τον.

ΓΕΛΛΕΡΤ. ΜΥΘΟΙ.

Τό μίσος είναι Οχληρόν φορτίον ώδεΐ τήν 
καρδίαν είς τά βά^-η τοΰ στή&ονς κκϊ έπικά- 
&ηται βαρύ ώς τάφου πλάξ έπϊ τής χαράς καϊ 
τής εύδαιμονίας ήμών.

ΓΑΙΤΗΣ

Ό Ιστορικός είναι προφήτης έστραμμένος 
πρός τά όπίσω.

ΣΧΛΕΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 

Άνθρωπος φύσει ξώον πολιτικόν.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Τής άπερισκεψίας ^υγάτηρ είναι ή μετάνοια.
Β.

Οι σοφοί πρέπει νά προσέλ&ωσιν είς τούς 
άνοήτους- άλλως θά άπόλλυτο ή σοφία, καθότι 
οί ανόητοι ουδέποτε προσέρχονται είς τούς 
σοφούς.

Ι1ΕΡΣΙΚΟΝ ΡΗΤΟΝ

Νΐποι, ούδ ’ Ισασιν δσω πλέον ήμισυ παντός.*)
ΗΣΙΟΔΟΣ

Ο
Κ ΑΙ

ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΤΙ
ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΪΤΟΪ

(μετά τριών εικόνων)

δοκιμωτέρων πεζογράφων ΓάλλωνΕίς τών

τών ήμετέρων χρόνων είναι άναμφισβητήτως ό 

ύπό τό ψευδώνυμον Πέτρος Λοτί τοσαύτα θαυ

μάσια έργα γράψας. Δικαίως έκρίθησαν τά 

έργα αύτοϋ θαυμάσια, διότι χωρίς νά έχη τήν 

άπαίτησιν μεγάλου συγγραφέως, όσα έγραψε φέ- 

ρουσι τόν τύπον ποιητικής καί καλλιτεχνικής έμ- 

πνεύσεως,καί διότι δέν προσεκολλήθη είς μίαν τινά 

σχολήν, άλλά είναι καθ’ όλα πρωτότυπος. Ό κά

λαμός του είναι απλούς καί αφελής, καί όσα διη 

γεΐται είναι ώς έπί τό πλεϊστον επεισόδια τοΰ ναυ

τικού βίου του, καθότι ό Λοτί είναι αξιωματικός 

τοΰ γαλλικού ναυτικού. Άλλ’ ό Λοτί δέν διη

γείται τά επεισόδια ταϋτα είς τούς άναγνώστας 

του, άλλά τά άπεικονίζει. διό καί παρίστανται 

ώς εικόνες ένώπιον τών οφθαλμών μας.

Ό ήμέτερος συγγραφεύς περιηγήθη πολλάς 

χώρας, καί τάς μάλλον άποκέντρου; καί έξακο- 

λουθεϊ περιηγούμενος, γράφει δέ έν τφ ζοιτωνίσκφ 

τού πλοίου του καθ’ άς ώρας ή ύπηρεσια του δέν 

τόν καλεί έπί τού καταστρώματος. Τό πρώτον 

σύγγραμμα αύτού, τό όποιον έφείλκυσε τήν προ

σοχήν καί τήν έκτίμησιν τού κοινοΰ, έξεδόθη έν 

έτει 1880 καί επιγράφεται « Ό γάμος τοΰ 

Λοτί». Είναι είδος ήμερολογίου, έν φ διηγείται 

τά συμβάντα κατά τήν έν τή νήσφ Ταίτι δια

μονήν του καί τόν ερωτά του πρός έγχωρίαν νεά- 

νιδα.

Άμα άναγνώση τις ολίγα; μόνον σελίδας τοΰ 

περίεργου τούτου βιβλίου αισθάνεται ώς πεοιρ- 

ρεόμενος ύπό μαγικού τίνος γοήτρου, αγαπά τόν 

συγγραφέα ώς άρχαϊον φίλον του καί τήν νεαράν 

φίλην τοΰ 'Ροραχύ (ούτω καλείται ή ιθαγενής 

νεάνις). Δαμ^ραί είναι αί περικοπαί τοΰ βιβλίου,

Τα; λίξείς ιαύτα; εί-ev ό Π,ηαχό;, είς των επτά σο
φών τής ’Ελλάδος, οτε οί Μντιληναΐοι ήθέλησαν νά τφ 
δωρήαωσι χιλιάδας πολλάς στρεμμάτων γής, και αύτός 
δέν ίδίχϋη ή έκατόν μόνον.
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έν αίς ό Λοτί διηγείται τόν έρωτά του καί εκτυ

λίσσει ενώπιον ήμών τάς σκηνογραφίας τής μα

γευτικής εκείνης χώρας μέ τά πυκνόφυλλα δένδρα, 

τά άπαράμιλλο άνθη, καί τούς διαυγείς ρύακας 

παρά τάς όχθας των όποιων αί ώραΐαι τοΰ τόπου 

κόραι κάθηνται έν γραφική στάσει καί έν νωχελει 

καϊ μελαγχολική διαθέσει.

Έτερον έργον, τό ’όποιον έμφαίνει την τρυ- 

φεράν καί εΰαίσθητον φύσιν τοΰ συγγραφέας, εί

ναι τό έπιγραφόμενον «Άνθη ανίας. » Έν αύτφ 

ό Λοτί περιγράφει έαυτόν. Ό αναγνώστης αι

σθάνεται ότι δεν άναγινώσκει τί νέον, ότι πολ- 

λάκις αί μελαγχολικάί σκέψεις έπήλθον καί αύτφ 

εις τόν νοΰν άλλ’ έν τοσουτω έννοεϊ ότι όσα ά- 

ναγινώσκει έγράφησαν άνευ κόπου καί ολως αφε- 

λώς, καί νομίζει ότι καί αυτός ούτως ήδύνατο ν’ 

άποικονείση τούς ένδομ-ύχους συλλογισμούς του. 

Και όμως τό πράγμα δεν είναι ευκολον, άπαι- 

τεϊται μεγάλη τέχνη τοϋ γράφοντος, όπως έπι- 

τύχη παρά τοϋ αναγνώστου του τοιαύτην τινά 

έκτίμησιν.

Διαμείνας έπί εν ολόκληρον έτος έν Κωνσταν- 

τινουπόλει ό Πέτρος Λοτί έξήτασεν έπισταμένως 

τά πάντα, έξέμαθε την τουρκικήν καί πρός εύχε- 

ρεστέραν περιπλάνισιν εις τά; τουρκικάς συνοικίας 

ένεδύετο καί την τουρκικήν στολήν. 'Οσάκις δέ 

ή ύπηρεσία του τόν έκάλει έπί τοΰ πλοίου του 

έφόρει τήν στολήν τοΰ Γάλλου αξιωματικού. 

Τάς έν Κωνσταντινουπόλει έντυπώσεις του ένα- 

πέθεσεν έν βιβλίφ, τό όποιον έπιγράφεται « Ά- 

ζιαδέ», έκ τοϋ ονόματος νεαρας κόρης, ής ήρά- 

σθη. Σοβαρά νόσος τής έν προβεβηκυία ήλικία 

μητρός του έκάλεσεν αυτόν πάλιν εις Γαλλίαν, 

όπου μετέβη φέρων μεθ' έαυτοϋ τό χειρόγραφον. 

Εϊς των συναδέλφων του καί πιστότερων φίλων 

του ύπέκλεψεν αυτό (διότι ό Λοτι δεν είχε σκοπόν 

νά τό έκδώση) καί τό έδωκεν εις τόν γνωστόν έκ- 

δότην Καλμάν Λεβή, όστις προθύμως άνέλαβε 

τήν δημοσίευσιν έν άγνοια τοϋ συγγραφέως. Το 

βιβλίον τοϋτο, όπερ άντί τοΰ ονόματος τοΰ συγ

γραφέως έφερε μόνον τό στοιχεϊον 3, ένεποίησε. 

μεγάλην έντύι.ωσιν εις όλους τάς κύκλους καί έκ- 

τοτε δ Πέτρος Λοτί κατέλαβε θέσιν μεταξύ των 

πρώτων πεζογράφων τής πατρίδος του.

Κατά τά έτη 1873 καί 1874 ό Λοτί περιη- 

γήθη τήν Σενεγαμβίαν καί τήν Γουινέαν, ένθα 

έγνωρίσθη μετά τοΰ Ίωάννου Πεϋράλ, 

ρωος τοΰ έτέρου βιβλίου του, τό 

τίτλον « Τό μυθιστόρημα ένος σπαχή » 

σκηνή είναι έν Σενεγάλη, καί τόσον ζωηραί είναι 

αί περιγοαφαΐ τής απόκεντρου εκείνης χώρας, 

ήτις δικαίως έκλή ;η ό τάφος τοΰ γαλλικού στρα

τού, ώστε ή έκ τής άναγνώσεως έντύπωσις δια

μένει ζωηρά έν ήμΐν έπί ημέρας άλας.

Τό μυθιστόρημά του « Moil frt'i'C Yves » 

θεωρείται ώς τό αριστούργημά του. Είναι ή περι

γραφή τοΰ βίου ενός βρετανοΰ άλιέως, όστις ύ- 

ποτίθεταί ό συνάδελφος τοΰ Λοτί, τοΰ άγαπών- 

τος αύτόν μέ όλον το αίσθημα νεαρας καρ

διάς. Τό μυθιστόρημα τούτο δύναται νά θεω- 

ρηθή ώς μία βιογραφία δύο άνδρών, τού αξιω

ματικού καί τοΰ ναύτου. Αί περιγραφαι τήςΒ.-ε- 

ταννίας εί.αι θαυμάσιαι, διότι έν αύταΐς ό”σϋγ- 

γραφεύς έναποθέτει όλην τήν άφέλειαν τής ψυ

χής του.

"Έρχεται κατόπιν άλλο έργον του, τό όποιον

τοΰ ή- 

ό όποιον φέρει 

, Ή

έπιγράφεται « Ό αλιεύς τής Ισλανδίας », καί 

τό όποιον ό συγγραφεύς ονομάζει διήγημα. Εί

ναι μία των άπλουστέρων ιστοριών καί ή σκηνη 

αυτής είναι πάλιν ή γλυκεία, μελαγχολική επαρ

χία τής Γαλλίας, ή Βρεταννία. Πτωχός άλιε.ς, 

« ό αλιεύς τής ’Ισλανδίας », όνόματι Υάν, έρά- 

ται πλούσιας κόρης ύπέρ τό δέον πλούσιας δΓ αύ

τόν. Άλλα καί ή κόρη τόν άγαπόί καί μάλιστα 

προτρέπει αυτόν νά έκφρασθή, βλέπουσα τήν με

γάλην αυτού δειλίαν καί συστολήν. Άλλ’ό Ύάν 

δέν κατορθοϊ νά έκφράση τό αίσθημά του, καί 

ούτω παρέρχονται δύο μακοά έτη, καθ ά περι

πλανιέται εις βορείους τόπους, φέρων μεθ' έαυτοϋ 

έν τή καρδία του τό φλογερόν αίσθημα. Ό πα

τήρ τής κόρης έν τω μεταξύ απίθανε καί τήν ά

φησε πτωχήν. Ό έραστής επιστρέφει, γίνεται ή 

έξήγησις καί ό γάμος τελείται. Έξ μονον ήμέ- 

ρας διαρκέϊ ή" ευδαιμονία τοΰ νεαρού ζεύγους' ό 

αλιεύς επιβαίνει τοΰ πλοίου του, ανάγεται εις τό 

πέλαγος, καί δέν έπιστρέφει πλέον, Ή απαρη

γόρητος σύζυγος μένει έγκαταλελειμμένη καί ο

δύρεται ύπό τό άμυδρόν φως τού ουρανού τής 

Βρεταννίας. Τό διήγημα είναι άπλούστατον,άλλ’ 

ό γλαφυρός τοΰ Λοτί κάλαμος τό καθιστά αρι

στούργημα.

Τό ανωτέρω μνημονευθέ■ σύγγραμμα «“Ανθη 

ανίας» είναι συλλογή έπιστολών μεταξύ τοΰ 

Πέτρου Λοτί καί τού φίλου καί συναδέλφου του 

άξιωαατικού Πλούγκετ. Έν ταϊς έπιστολαϊς 

ταύταις ενυπάρχει βαθεϊα φιλοσοφία, καί οί δύο 

φίλοι είναι πολλάκις διασκεδαστικότατοι εις τάς 

άφελεϊς καί ειλικρινείς αύτών έκμυστηρεύσεις, Ό 

Πλούγκετ είναι ό σκεπτικός φιλόσοφος, ό δέ Λοτί 

ό όνειροπόλος, όστις ένίοτε χλευάζεται ύπό τού 

θετικωτέρου φίλου καί άνταποκριτοΰ του. Ώς 

παράδειγμα άνφέρομεν τήν έξής περικοπήν. 

«Ό Πλούγκετ τω Λοτί. — Έν τω βάθει τής 

φύσεώς σου, φίλτατε ΙΙέτρε, ενυπάρχει ό αρχικός 

άνθρωπος ή μάλλον ό προϊστορικός άγριος. Τό 

πράγμα, όπερ σέ χαρακτηρίζει καί παρέχει εις 

τά συγγράμματά σου τό ύφος τής άπλότητος καί 

άφελείας, όπερ τοσοΰτον ελκύει, είναι ή περιφρό

νησες, ήν δεικνύεις πρός όλους τούς νεωτερισμούς, 

καί ή ανεξαρτησία, μεθ’ ής απορρίπτεις παν δ,τι 

τριάκοντα αιώνες πολιτισμού έδωκαν εις τήν 

άνθρωπότητα, όπως έπανέλθης εις τά άπλα αί- 

σθήμ •■τα τού άρχικού ανθρώπου. Πρός έξήγησιν 

όμως των αισθημάτων τούτων μεταχειρίζεσαι 

όλα τά μέσα τών πεπολιτισμένων ανθρώπων καί 

Οαυμασίως έπιτυγχάνεις εις τούτο. Δέν δύναμαι 

ν’ άρνηθώ τό πράγμα, καί δέν δύναμαι νά σέ 

κατατάξω εις μίαν τινά σχολήν συγγραφέων. 

Σύ είσαι ειδικόν τι πρόσωπον, ιδιαίτερός τις χα- 

ρακτήρ καί τύπος».

Άπό τής έποχής τού γάμου του μετά τής 

δεσποινίδος Φεριέρη έν έτει 1886 ό Λοτί έμεινεν 

έν τη πόλει Rochefort τής Γαλλίας καί έδημο- 

σίευσε δύο νέα έργα του’ α') τάς περιηγήσεις 

του, ώραιοτάτην περιγραφήν είλημμένην έκ τού 

πλουσίου ήμερολογίου του, έν φ έκτίθενται συμ

βάντα έν Τογκίνω καί τή μαλαϊκή χερσονήσφ' 

β') ή Κυρία Χρυσανθέμου, μυθιστόρημα σατυ

ρικόν μάλλον, έν ώ περιγράφει τά ήθη κάί έθιμα 

τών’Ιαπώνων. Τό τελευταϊον τούτο έργον του 

άνεγνώσθη άπλήστως καί αί κρίσεις περί αυτού 

ήσαν εις άκρον εύνοϊκαί διά τόν συγγραφέα. Ενυ

πάρχει έν αύτώ μεγάλη ποίησις αν καί τό βιβλίον 

είναι γεγραμμένον εις λόγον πεζόν. Οί ’Ιάπωνες 

παρίστανται έν νύτώ ύπό τήν άληθή αύτών δψιν 

μέ τά παιδικά των αισθήματα, μέ τά αφελή των 

παίγνια, καί μέ τά άπλά εκείνα ήθη, τά όποια 

τοσοΰτον εΐλκυσαν τόν έμβριθή παρατηρητήν. Ή 

άνάγνωσις τοΰ χαριεστάτου τούτου βιβλίου τέρπει 

όσον καί διδάσκει.

’Αληθώς είπειν ό Πέτρος Λοτί ούδέποτε έλα

βε τακτικήν φιλολογικήν έκπαίδευσιν άλλα τού

το συνετέλεσεν μάλλον εις τήν πρωτοτυπίαν του 

καί εις τήν έλευθέραν τής εύφυίας του άνάπτυξιν. 

Κατάγεται έξ’ οικογένειας αρχαίας καί έντιμου. 

Ό πατήρ αυτού έγραψεν Ιστορίαν τής ιδιαιτέρας 

πατρίδος του,τής πόλεως Rochefort, ή δέ μάμ- 

μη του έξέδωκε ποιήματά τινα, τά όποια έ- 

πεκροτήθησαν. Ό Πέτρος Λοτί τοΰ όποιου τό 

άληθές όνομα είναι Ίουλιανός Viaud, έγεννήθη 

τώ 1850 καί είσήλθεν εις τήν έν Βρέστη ναυτι

κήν σχολ.ήν έν έτει 1867. Κατά τό έτος τού πο

λέμου (1870) εύρίσκετο ώς άξιωματικός τοΰ ναυ

τικού έν τφ γαλλικφ στόλφ τή; Βαλτικής καί 

τής βορείου θαλάσσης. Κατά τά έτη 1871 καί 

1872 εύρίσκετο εις διαφόρους ναυτικούς σταθμούς 

τής Πολυνησίας. Άπό δέ τού έτους τούτου τήν 

ναυτικήν του ύπηρεσίαν δύναται πας τις νά παρα

κολούθηση έν τοϊς συγγράμμασιν αύτού. Άπό τής 

παιδικής του ήδη ήλικίας είχε συνειθίση νά ένα- 

ποθετη τάς προσωπικάς του έντυπώσεις έν ήμε- 

ρολογίω, ούδέποτε δέ έφαντάζετο ότι κατόπιν 

αί σημειώσεις αύται ήθελον δημοσιευθή διά τοΰ 

τύπου.

'Οσάκις εύρίσκεται έν Γαλλία ό εύφυής συγγρα

φεύς διαμένει έν τή άοχαία πατρική του οικία, 

έν ή κατεσκεύασε διάφορα δωμάτια κατά τόν τρό

πον τών έν τή’Ανατολή οικιών.Δωμάτιά τινα εί

ναι ή καθαρά άπομίμησις τών δωματίων, τά ό

ποια είχεν έν ’Αλγερία καί έν Τουρκία. Έν τή 

πατρική του οικία κατέχει σειράν δωματίων έν 

τώ δευτέρω πατώματι, ή δέ μήτηρ αυτού καί ή 

έκ μητρός θεία του κατέχουσι τό έπίλοιπον μέ

ρος τής οικίας.

Ή αίθουσα τής ύποδοχής (όρα εικόνα) είναι 

ή ακριβής άπομίμησις τής αιθούσης του, ήν εί

χεν έν Έγιούπ, καί ήτις κοσμείται δΓ ώραίων 

περσικών ταπήτων καί διαφόρων αντικειμένων έξ 

άνατολής. Τά παραπετάσματα είναι βαρύτατα 

μεταξωτά κεντημένα διά χρυσού καί μαργαριτών. 

Ξίφη, χαντζάρια καί πιστόλια μέ λαβάς ελε

φάντινους στολίζουσι τούς τοίχους. Έν μιή τής 

αιθούσης γωνία εύρίσκεται άναπαυτικόν άνάκλιν- 

δρον κεκαλυμμένον διά στιλπνού μεταξωτού ύφά- 

σματος, κομψόταται εδραι λεπτοτάτης έργασίας 

είναι διεσπαρμέναι τήδε κάκεϊσε τοΰ ώραίου 

τούτου δωματίου, άγγεΐα πολυτελή ϊστανται έν 

ταϊς γωνίαις καί έπί τής τραπέζης, τά πάντα 

άνακαλοΰντα εις τήν μνήμην τάς άποκέντρους 

τής ’Ασίας χώρας, τάς χωράς τών ονείρων καί 

τών θαυμάτων. Τό έσπέρας άνάπτονται πολύ- 

χροα κηρία άναπέμποντα τό μυστηριώδες άρωμα 

τών θυμιαμάτων τής άνατολής.

Ό ΙΊέτ.ος Λοτί έγραψεν όλα τά συγγράμμα

τα του έν τφ πλοίω κατά τάς μακράς ώρας τής 

νυκτός, ότε άναπαυόμενος έκ τής ύπηρεσία; του 

άπεσύρετο εις τόν μικρόν τοΰ πλοίου κοιτωνίσκον 

του. Ένίοτε όμως καί έν τή οικία του λαμβάνει

τόν κάλαμον έν τή άναπαυτική αι

θούση του περιστοιχούμενος ύπό τών 

άντικειμένων έκείνων, τά όποια τώ 

άνακαλοΰσιν εις τήν μνήμην τυύς μα- 

κρούς αύτού πλόας.

Ο κοιτών τού Πέτρου Λοτί (όρα 

τήν εικόνα) είναι διεσκευασμενος κατά 

τόν ρυθμόν τών Μαύρων τής 'Ισπα

νίας' είναι μικρόν δωμάτιον μέ στιλ

πνούς τοίχους, έφ’ οί; είναι γεγραμ- 

μέναι έπιγραφαί καί σχέδια. Τό φώς 

έρχεται άνωθεν. Έν τώ μέσω τοΰ 

δωματίου τούτου είναι έστημένον εί

δος σαρκοφάγου, όπως ύπενθυμίζη τό 

θνητόν τού ανθρώπου- έπ’ αύτοϋ κεΐ- 

ται άνοικτόν τό Κοράνιον.

Έτερον δωμάτιον τής πρωτοτύπου 

ταύτης οικίας είναι διεσκευασμένον 

κατά τον τουρκικόν τρόπον, ώστε είσ- 

ερχόμενος έν αύτώ ό Λοτί δύναται 

νά φαντασθή ότι εισέρχεται εις τό 

δωμάτιον του έν Κωνσταντινουπόλει 

καίτοι χιλιάδας μιλιών μακράν εύρι- 

σκόμενος.

'Ολίγον ενδιαφερόμενο; περί τών 

έν Ευρώπη, ούδέποτε άναγινώσκει ό 

Λοτί έφημερίδας εύρωπαϊκάς ούδέ 

παρακολουθεί τάς πολιτικά; φάσεις 

τήςήμέρας. Εσχάτως μόνον κατεπεί- 

σθη ν’ άναγνώση έργα τινά τού Δω- 

δαί καί τοϋ Φλωβέρ. Τοΰ Ζολα, Μω- 

πασσάν καί Βουρζέ ούδέ γραμμήν

Ό ΓΙέτρος Λοτί.

άνέγνωσεν, ούδέ θέλει ν' άκούση περί 

αύτών. Άποστρέφιται παν ό,τι ίμ- 

φαίνει πρόοδον ή νέαν έφεύρεσιν, ά- 

γαπα τήν ναυτικήν του ύπηρεσίαν 

ούχί τοσοΰτον διά τά τεχνικά έργα, 

οσον διά τάς ήρέμους καί σιωπηλά; 

νύκτας έν μέσω τοΰ ’Ωκεανού κα; 

διά τόν δροσερόν, ζωογόνον άέρα τής 

άνοικτής θαλάσσης.

Είναι δέ εί; άκρον συντηρητικός καί 

άγαπή. μετ’ ενθουσιασμού τήν ιδιαι

τέραν αύτοϋ πατρίδα, τήν Βρεταν- 

νίαν. Θαυμάζει τούς Σίνας, οίτινες 

άνήγειρον τείχος περί τήν χώραν των. 

Μετά παρέλευσιν εκατόν έτών, λέγει 

που τών συγγραμμάτων του, ή Κίνα 

θά ήναι πάλιν Κίνα, άλλ’ή Ιαπωνία 

δέν θά ήναι πλέον ’Ιαπωνία, διότι 

ή χώρα αΰτη, συμβαδίζσουσα μέ τόν 

νεώτερον πολιτισμόν έκαλύφθη ήδη 

ύπό σιδηροδρόμων καί τηλεγραφικών 

γραμμών.

Καί ούτως ό συμπαθής Πέτρος 

Λοτί ζή ήσυχος, μακράν τή; τύρβης 

τών Παρισίων, περιεστοιχισμένος ύπό 

κύκλου φίλων καί αγαπητών συγγε

νών καί εξακολουθεί καταγράφων καθ ’ 

έκάστην τάς έντυπώσεις του, καί δη

μοσιεύω·/ τά λαμπρά διηγήματα, του, 

τά όποια είναι καί θά μένωσιν έπί πολύ 

αληθή αριστουργήματα πεζογραφίας.

Ο κοιτών του.
Τδ γραφείου του.
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Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΣΚΟΥΔΕΡΗ
Ίβτοίμκου διήγημα

Μετάφρασι; l·/. τοΰ Γΐομανικοΰ 

ύπό τή; δεσποινίδας

ΛΟΥΚΙΑΣ Μ. ΛΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν ήδυνάμην όμως νά εΰοω ούδεμίαν ήσυχίαν, 

ούδεμίαν άνάπαυσιν.

Τήν νύκτα μετέβην πρό; τήν οικίαν τοΰ Καρ- 

διλλιάζ έλπίζων ότι ή Μαγδαληνή ήθελεν ακού

σει τού; στεναγμούς μου καίήθέλαμεν κατορθώσει 

πιθανώς νά άνταλλάξωμεν δύο ή τρεις λέξεις εκ 

τοϋ παραθύρου καί πλεϊστα σχέδια διεσταυροΰντο 

έν τη διανοία μου, είς ών τήν έκτέλεσιν ήλπι,ον

ότι ήθελαν τήν πείσει.

Είς τήν οικίαν τοΰ Καρδιλλιάκ έπί τής όδοϋ

Νικαισίας ύψοΰτζι μέγας τοίχος μετά πολλών 

κοιλωμάτων, έντός τών όπ.ίων βλέπει τις παλαια 

καί σχεδόν κατατετμημένα λίθινα αγάλματα, 

έκεϊ λοιπόν ίστάμην κεκρυμμένος νύκτα τινά βλέ-

πων πρός τά παράθυρα, έχοντα θέαν έπί τής 

αύλής, ήν ό τοίχος περιστοιχίζει, ότε αίφνης όιέ- 

κρινα φώς είς τό έργοστάσιον τοΰ Καρδιλλιάκ 

καί έπειδή ήτο μεσονύκτιον ήδη, καί ποτέ αύτός 

δεν έμενεν κατά τοιαύτην ώραν άγρυπνος, άλλά 

πάντοτε κατά τάς έννέα έσυνείθιζε νά κατακλίνε- 

ται, έ'εντήθη ή περιέργεια μου, καί επαλκεν η 

ζαρδια μου προαισθανόμενη ότι γεγονός τι άπρόο- 

πτον υ.έ έκώλυε τήν είσοδον.

Άλλά, μετ’ ού πολύ, τό φώς έξηλείφθη ζαί 

έγώ κρύπτομαι έτι περισσότερον έντος τών κοιλω

μάτων καί πλησίον τών άγαλματίων.

Πλήν έντρομος οπισθοχωρώ καθότι μετά φρί

κης ήσθάνθην ώθησίν τινα, ώ; άν έν έκ τών αγαλ

μάτων να έλάμβανε ζωήν ζαί ύπό τήν άμυδράν 

λάμψιν τής νυζτός παρατηρώ ότι ό λίθος κινείται 

βραδέως καί όπισθεν αύ’.οΰ παρουσιάζεται άνθρω

πός τις κεκαλυμμένος, όστις έ/αφροϊς βήμασι 

ζαταβαίνει έπί τής όδοϋ. ’Αναπηδώ πάλιν πρός

τό άγαλμα καί βλέπω ότι αύτό ϊσταται ώς πριν 

ακίνητον πλησίον τοΰ τοίχου.

Άκουσίω; ώς ύπό αοράτου τίνος δυνάμεως ω

θούμενος ακολουθώ τόν άγνωστον καί άκριβώς 

καθ’ ήν στιγμήν άκτίς φωτός έπεσεν έπί τοΰ προ

σώπου του, παρατηρώ αύτόν καί άναγνωρίζω τόν 

Καρδιλλιάκ. 'Ακαταλόγιστος τις φόβος, τρομερά 

ύποψία καταλαμβάνει τήν ψυχήν μου, έκ μαγι

κής δέ πάντοτε δυνάμεως ωθούμενος, άκολουθώ 

τά ίχνη τοϋ νυκτερινού αύτοϋ φάσματος κα. νο

μίζω ότι τοιουτοτρόπως παρουσιαζόμενος είς τούς 

κοιμισμένους θέλει νά τούς τρομάξη άκόμη καί 

ότε είναι πανσέληνος.

Τέλος ό Καρδιλλιάκ έξαφανίζεται έν τώ σκότει 

άλλά μετ’ ολίγον χάρις είς έλαφρόν τινά ξηρόν 

βήχα, όν είχε πάντοτε, άντιλαμβάνομαι ότε εί

σήλθεν· είς είσοδον οικίας τινός.

Τί σημαίνει τοΰτο; Τί θέλει πράξεις Πλήρης 

άπορίας καί περ εργείας πλησιάζω έτι περισσό

τερον πρός τάς οικίας.

Μετ'ού πολύ διαβαίνει τις τ.αγουδών καί τε- 

ρεριφων, έ'χων θορυβώδεις πτερνιστήρας, καί μέ

γα λοφεϊον έπί τοΰ πίλου του.

Ώς τίγρι; έπί τήν λείαν οΰτω και ό Καρδιλ- 

λιάκ άρμα έζ τοΰ κρυπτώνος κατά τοΰ ανθρώπου 

τούτου, όστις έν ροπή όφθαλμοΰ αγωνιών πίπτει 

κατά γής.

Μετά φωνής πλήρους τρόμου άναπηδώ καί βλέ- 

πων τόν Καρδιλλιάκ έπί τοΰ ανθρώπου τούτου, 

κράζω ίσχυρώς «Κύριε Καρδιλλιάκ! τί κάμετε». 

Ανάθεμα, κράζει έκεϊνος καί αστραπηδόν τρέ

χει καί γίνεται άφαντος.

"Ολως έκτό; έμαυτοΰ καί μόλις κατορθώνων 

νά βηματίσω, πλησιάζω πρός τόν έκεϊ έζηπλω- 

μένον, γονατίζω καί έλπίζω άκόμη ότι δύναμαι 

νά τόν σώσω, άλλά παν ίχνος ζωής έξελιπεν καί 

έν τή άπελπισίια μου δέν παρατηρώ ότι ή περι

πολία έπλησίασεν. Τότε άκούω αύτούς λέγοντας: 

Έ 1 καί άλλο πάλιν νέον θύμα τοΰ διαβόλου; 

Έ! παλληζάρι μου; Τί κάμεις έκεϊ; Είσαι 

βεβαίως έκ τής συμμορίας, εύθύς έμπρος !

Ταϋτα είπόντε; μέ ήρπασαν καί δεν ημην είς 

θέσιν νά τούς διαβεβαιώσω ότι ποτέ δέν έπραςα 

τοιοΰτον φρικτόν κακούργημα καί ότι έπρεπε να 

μέ άφήσωσιν ελεύθερον.

Αίφνης όμως, τό φώς έπεσεν έπί τοΰ προσώ

που μου καί εί; έξ αύτών άνεφώνησεν :

Ά ! αύτός είναι ό Όλιβιέ Βρισσών, ό σύντρο

φο; τοΰ χρυσοχόου, τοΰ ζαλοΰ εκείνου καί τίμιου 

άνθρώπου. Τόν γνωρίζω, εργάζεται πάντοτε πλη

σίον του.

'Άλλος τις όμως είπεν

Ά '. αύτός λοιπόν είναι ό φονεύων τούς δια- 

βάτας.

Ναί, έπανέλαβεν άλλος, είναι σύνηθες αύτό είς 

τούς δολοφόνους νά θρηνώσιν έπί τοΰ θύματός 

των, καί να άφίνωσιν νά τούς συλλαμβάνωσιν.

"Ετερος μ’ έρωτα, « Τί έγινε παλληκάρι; δι- 

ηγήσου εύθύς τί έτρεξε.

— Πλησίον έμοϋ, είπον, διαβάς τις, έπεσεν 

έπί τοΰ άνθρώπου, τόν έφόνευσε, καί αστραπη

δόν έγένετο άφαντος, άμα ήκουσε νά κράζω. 

Τότε έπλησίασα τόν δολοφονηθέντα όπως παρα

τηρήσω έάν ήτο δυνατόν νά τόν σώσω. «“Α ! παι

δάκι μου, άνέκραξεν είς έξ αύτών, έγείρων τό 

πτώμα, αύτός έτελείωσε, διότι καθώς πάντοτε 

ή πληγή είναι είς τήν καρδίαν». α Τί διάβολο, 

άπήντησεν έτερός τις, πάλιν άργά έφθάσαμεν ώς 

καί προχθές, καί μέ τούς λόγους τούτους άπε- 

μαζούνθησαν φέροντες τό πτώμα.

Δέν δύναμαι νά εξηγήσω τί ήσθάνθην κατ’ έ

κείνην τήν ώραν, ένόμιζον ότι κακόν δνειρον μέ 

ήνόχλει καί ότι έξυπνών ήθελον ίδεϊ διαλυομέ- 

νην τήν άπαισίαν αύτήν καί ψευδή εικόνα. Ό 

Καρδιλλιάκ, ό πατήρ τής Μαγδαληνής μου, εί

ναι άθλιος φονεύς ;

’ Εξηντλημενος έπεσα έπί τών λίθινων βαθ

μιδών οικίας τίνος.

Τό φώς τής πρωίας ήρχισ: νά γίνεται έπαισ- 

θητόν, διέκρινα τόν ,πϊλον τοΰ άξιωματικοΰ μετά 

του λοφείου πλουσίως κεκοσμημένον, κείμενον έπί 

τοΰ πεζοδρομίου, εύθύς ή αιματηρά πραξις τοΰ 

Καρδιλλιάκ, συμβάσα είς τό μέρος αύτό, παρου- 

σιάσθη ζωηρώς πρό τών οφθαλμών μου καί έν

τρομος έφυγον έκεϊθεν.

Έν μεγάλη αμηχανία καί σχεδόν αναίσθητος 

έκαθήμην έν τώ μικρώ δωματίω μου ότε αίφνης 

ήνοιξεν ή θύρα ζαί είσήλθεν ό 'Ρενέ Καρδιλλιάκ.

Θεέ μου, άνέκραξα, τί θέλετε έδώ ;

Αύτός ούδεμίαν προσοχήν δίδων είς τήν άνα- 

φώνησίν μου, έρχεται πρός έμέ μειδιών μετά πολ

λής εύπρόσηγορίας και ησυχίας, όπερ αύξάνει έτι 

μάλλον τήν αποστροφήν μου.

Λαυ.βάνει παλαιόν κατατεθραυσμένον κάθισμα 

άπέναντι έμοϋ καί κάθηται, ένώ έγώ ήμην έντε

λώς ανίκανος νά κινηθώ άπό τήν ψάθην έκείνην, 

έφ’ ής είχον πέσει.

— Όλιβιέ λέγει, έκεϊνος, Πώς είσαι καϋμένε ;

Λυπούμαι διότι άσυλλογίστως έβιάσθην νά σέ 

άποβάλω τής οικίας. Ή έλλειψις σου μοΰ είναι 

πολύ έπαισθητή πράγματι, τώρα έχω έργασίαν 

τινά, ήν δέν δύναμαι νά τελειώσω άνευ τής συν

δρομής σου. Τί λέγεις; Επιστρέφεις πάλιν είς τό 

χρυσοχοεϊον; Πώς ! σιωπφς ; —Ναί! ομολογώ, 

ότι σέ προσέβαλα καί δέν θέλω νά σοί άπο- 

κρύψω ότι έθύμωσα πολύ έναντίον σου, διά τόν 

L 
έρωτά σου πρός τήν Μαγδαληνήν. Άλλ’ άφοΰ 

διά πολύν καιρόν έσκέφθην τό πράγμα, εύρον 

διά τής έπιμελείας καί τής άφοσιώσεώς 

ήδύνασο νά γίνης κάλλιστος γαμβρός, έλθέ

ανα

είναι

ούτε

είναι

ότι,

σου 

λοιπόν υ.ετ’ έμοΰ καί κατώρθωσε νά έλκύσης τήν 

Μαγδαληνήν όπως γίνη σύζυγός σου.

Οί λόγοι ούτοι το' Καρδιλλιάκ διεπέρασαι 

τήν καρδίαν μου, έτρεμον ένώπιον τής κακίας του 

μή δυνάμενος νά προφέρω μηδέ λέξιν.

— Πώς; διστάζεις; πάλιν έπανέλαβε μεθ' 

ύφους εξεταστικού ένώ οί σπινθηροβόλοι οφθαλ

μοί του μέ ήτένιζον. Διστάζεις λοιπον ; πιθανόν 

σ'μιρον νά μή δύνασαι νά έλθης καί νά έχης άλ

λην άσχολίαν, ίσως έπιθυμεϊς νά λάβης τήν έπί- 

σκεψιν τοΰ Δεγραί εϊτε νά παρουσιασθής ένώπιον 

τοΰ Άρκεζών καί τοΰ Λαριγνή ! Πρόσεςε καλά, 

παιδί μου, μήπως οΐ όνυχες, ους θέλεις νά έμβά- 

λης εί; τό σώμα άλλου, ξεσχίσωσι σέ τόν ίδιον.

Είς ταύτας τάς λέξεις τό έξημμένον πνεϋμά 

μου μοί ένέπνευσε δυνάμεις καί άνεφώνησα :

« Άς φοβηθούν τά ονόματα ταϋτα, άτινα 

φέρετε, όσοι έταμαν κακά; πράξεις, δι’ έμέ 

πάντη άδιάφοροι καί δέν έχω ούτε νά δώσω 

νά πάρω μέ αύτούς τούς ανθρώπους ».

— "Ισα, ίσα, άπήντησεν ό Καρδιλλιάκ, 

τιμή δι' έσέ, Όλιβιέ, νά έργάζεσαι μετ’ έμοΰ 

όστις είμαι ό μεγαλήτερος τεχνίτης τής έποχής 

τιμώμενος πανταχοΰ, καί ένεκα τής τιμιότητάς 

μ.ου χαίρων τοσαύτην ΰπόληψιν. Πάσα κατηγορία 

επιπίπτει βαρέως έπί τοΰ συκοφάντου. “Οσον δέ 

άφορα είς τήν Μαγδαληνήν σοί λέγω ότι τήν 

χρεωστεϊς είς τήν έπιείκειάν μου, σέ άγαπά τόσον 

θερμώς όσον δέν ήδυνάμ.ην ποτέ νά πιστεύσω. 

Άμα άνεχώοησες έπεσεν είς τούς πόδας μου καί 

ώμολόγησε μετ’ άπειρων δακρύων ότι δέν ήδύνατο 

νά ζήση άνευ σοΰ. Ένόμιζον κατ’ άρχάς ότι ήτο 

απλή ιδέα αύτής, ώς συμβαίνει πάντοτε.νά νομί- 

ζουσιν ότι θά άποθάνωσιν όλοι όσοι άγαπώσιν. 

Άλλά πράγματι ή Μαγδαληνή μου ήδυνάτησε 

καί ήσθένησε,. έπειδή δέ ήθελον νά τήν μεταπεί

θω, άδιακόπως έκραζε τό ονομά σου. Τί ήδυ

νάμην λοιπόν νά κάμω ; δέν ήθελεν είσθαι· σκλη

ρόν νά τήν άφήσω είς τήν άπελπισίαν ταύτην ; 

Χθές τό εσπέρας τη είπον ότι ένδίδω καί θέλω 

έλθει νά σέ εύρω καί φαντάσου ότι έν μια νυκτί 

άνέλαβεν ώς ρόδον, καί τώρα πλήρης άγάπης σέ 

άνα μένει

Ό Θεός νά μέ συγχωρήση, άλλά ζαί έγώ δέν 

γνωρίζω πώς έγινε ζαί πώς εύρέθην αίφνης έν τή

οίκία τοΰ Καρδιλλιάκ, ζαί ήκουσα τήν Μαγδα- 

ληνήν νά φωνάζη ίσχυρώς.

Όλιβιέ, άγαπητέ μοι Όλιβιέ ζαί σύζυγε, 

πώς μέ ένηγκαλίσθη, μέ ήσπασθη, ζαί έγώ έν 

πλήρει ένθουσιασυ.ώ ώρζίσθην είς τόν Θεόν καί 

είς τούς Άγιους ότι ποτέ, ποτέ, δέν ήθελον τήν 

έγκαταλείψει.

Λίαν συγζεκινημένο; έκ τής άναμνήσεως τής 

κρίσιμου αύσή: στιγμής ό Όλιβιέ έσταμάτησε 

καί ή Σκουδερή έντρομος έκ τοΰ κακουργήματος 

άνθρώπου όν μέχρι τή; ώρας εκείνης έθεώοησε τήν 

προσωποποιημένην άρετήν καί τιμιότητα.

—Τρομερόν! ένέζραξεν. Ό ’Ρενέ Καρδελλιάκ 

άνήκει είς τήν συμμορίαν τών άθλιων εκείνων δο

λοφόνων, οϊτινες έδοσαν είς τήν πόλιν μας οψιν 

σπηλαίου ληστών !

—Τίλέγεται. Δεσποινίς, άπήντησεν ό Όλβιέ- 

όμιλεϊτε περί συμμορία:: Ποτέ δέν ύπήρξε τοι- 

αυτη. Ό Καρδιλλιάκ μόνος μετά τής έπαράτου 

δραστηριότητας του άνεζήτει καθ’ όλην τήν πόλιν 

τό θΰμα του ζαί το εύρισζεν ζαί άπόδειξις αύτοϋ 

είναι ή ασφάλεια μεθ' ής διεξήγαγε πάντοτε τάς 

πράξεις τοΰ ζαί ή άνυπέρβλητος δυσζαλία νά εύ- 

ρεθώσι τά ίχνη τοΰ φονέως. Άλλ ’ άφήσατέ με 

νά έξακολουθήσω καθότι ή συνέχεια θέλει σά; 

εξηγήσει τό μυστήριον τοΰ άθλιεστέρου ζαί συνά

μα τοΰ δυστυχεστέρου τών άνθρώπων.

Έκαστο; δύναται νά συμπεράνη τήν θέσιν 

μου πλησίον τοΰ διδασκάλου άλλά το διάβημα 

έγίνετο καί δέν ήδυνάμην νά οπισθοχωρήσω 

πλέον, ένίοτε έφανταζόμην ότι ήμην συνέταιρος 

τοΰ φονέως Καρδιλλιάκ καί μόνον ένεκα τής 

άγάπης πρός τήν Μαγδαληνήν έλησμόνουν τήν 

έσωτερικήν θλϊψιν μου ήτις μέ κατεσπάραττε ζαί 

μόνον έπί τή παρουσία αύτής ήδυνάμην νά έξα— 

λείψω.τά ίχνη τής άνεκφράστου ταύτη: λύπης.

Ότε είργαζόμην είς τό έργοστάσιον τοΰ γέ

ροντος δέν ήδυνάνην νά ίδω κάν αύτόν κατά 

πρόσωπον, ούδέ λέξιν νά τφ είπω, τοιαύτη άπο- 

στροφή μέ κατεϊχεν, όταν έπλησίαζον τόν τρομε

ρόν αύτόν άνθρωπον, έχοντα κατά τά φαινόμενα 

όλας τάς άρετάς τοΰ καλού καί φιλοστόργου πα

τρός, ώ; καί τίμιου πολίτου, ένώ βαθεΐα νύξ Ακά

λυπτε τά κακουργήματά του.

Ή Μαγδαληνή, τό εύσεβές έκεϊνο καί άγγε- 

λόμορφον τέκνον, είχε λατρείαν δι’ αύτόν ! Καί ή 

καρδία μου έπαλλεν άναλογιζομένου ότι έάν 

ποτέ, ή έκδίκησις ήθελεν άποκαλύψη τόν κα

κούργου αύτόν, όστις διά πάσης σατανικής πο

νηριάς ήπάτα αύτήν, ήθελε βεβαίως αίσθανθή 

τήν μεγαλητέραν άπελπισίαν. Τοΰτο μέ έκαμε 

πολλάκις νά σιωπήσω καί μέ ήνάγκασε νά μή 

θελήσω τόν θάνατον τοΰ έγκληματίου. Μολονότι 

άρκετά έννόησα έκ τών λόγων τής περιπολίας, 

έν τούτοις τά έγκλήματα τοΰ Καρδελλιάκ, ή 

άφορμή, ό τρόπος τοΰ να τό έκτελή ήσαν δι έμέ 

πάντοτε αίνιγμα άλλά ούχί καί διά πολύν και

ρόν. Τό πάν έξηγήθη ήμέραν τινά ότε ό Καρ- 

διλλιάκ, όστις συνήθως εύθυμος καί άστειευόμι- 

νος ή καί γελών είργάζετο, όπερ ηΰξανε τήν 

άποστροφήν μου,έκάθητο σοβαρώς καί σκεπτικώς.

Αίφνης ερρίψε τό κόσμημα, όπερ έκράτει καί 

οί πολύτιμοι λίθοι καί μαργαρίται έκυλίσθησαν 

εις τό πάτωμα. Αύτός δέ Ιστάμενος είς νευρικήν 

κατάστασιν μοί είπεν:

Ολιβιέ, άδύνατον νά μείνωμεν έπί πλέον 

οΰτω, ή σχέσις αΰτη μεταξύ σοΰ καί έυ.οϋ είναι 

άνυπόφορος, έκεϊνο όπερ διέφυγε τήν λεπτήν πο

νηριάν τοΰ Δεγραί καί τών συντρόφων αύτοϋ τυ· 

χαίως άνεκάλυψε; σύ. μόνος μέ είδες είς τήν νυ

κτερινήν έργασίαν, είς ήν μέ ωθεί ό κακός δαί

μων καί ούδεμία άντίστασις είναι δυνατή, άλλά 

πρέπει νά όμολογήσωμεν ότι καί ό ίδικός σου κα

λός δαίμων σέ ώθησε νά μέ παρακολουθήσης, κα

λυπτόμενος δι' άδιατρύτου πέπλου, καί δίδων είς 

τόν βηματισμόν σου τοιαύτην έλαφοότητα, ώστε 

άθορύβως νά περιπατή; ώς τό έλάχιστον ζωύφιον 

καί νά μή σέ άκούσω έγώ, όστις έν τφ μεγαλη- 

τέρω σκότει τής νυκτός ώς ή τίγρις, δύναμαι νά 

διακρίνω, καί όστις τόν έλάχιστον κρότον έν ταϊς 

όδοϊς άκόμη καί τόν έλαφρόν βόμβον μυίας άντι- 

λαμβάνομαι. Λοιπον, έπαναλαμβάνω καί λέγω, 

ότι ό κακός σου δαίμων σέ έφερε πρός έμέ. Είναι 

αργά πλέον νά σκεφθής περί προδοσίας διό καί 

δύνασαι ν’ άκούσής τά πάντα.

— Ποτέ δεν θέλω γείνη σύντροφός σου, κα

κούργε ύποκ.ριτά,ήθέλησαν’άναφωνήσω. άλλ’ έσω- 

τερι-'ώς τι; φριζ.τός φύβο; καταλαβών με είς τούς 

λόγους τοΰ Καρδιλλιάκ μέ έφραξε τόν λάρυγγ ·. 

καί μόλ.ς ήδυνήθην νά άφήσωάσυνάρτητον φωνήν. 

Αύτός τότε καθήσας καί πάλιν είς τήν θέσιν του, 

έσφογγισε τόν ιδρώτα άπό τοΰ προσώπου του,έφαί

νετο δέ τρομερά κατεβ-βλημένος έκ τής άναμνή- 

σεως τοΰ παρελθόντος, έπί τέλους είπε:

— Άνδρες μεγάλης πείρα; λέγουσι πολλά περί 

τών περιέργων έκτυπώσεων τών είς εύλογημένας 

περιστάσεις, εύρισκομένων γυναικών, καθώς καί 

περί τής άκατανοήτου επιρροής, ήν πολλάκις αί 

εντυπώσεις αύται έξασζώσιν έπί τοΰ γεννηθησο- 

μένου τέκνου.

Περί τής μητρός μου διηγήθησαν περιεργοτά- 

την ίσ-.ορίαν, Πριν ή γεννηθώ παρευρίσκετο αΰτη, 

μετ' άλλων πολλών γυναικών είς λαμπράν εορτήν 

τής αύλής διδομένην έντός τοΰ Τοιανοΰ. Τό όμυα 

τής έμεινεν έπί τίνος πλούσιας ένδυμασίαςΙσπα

νού ζαί ιδίως έπί χρυσής άλύσσου, ήν έφόρει είς 

τό ' λαιμόν. Τό θέαμα τσΰτο τόσον πολύ τήν έξέ- 

πληξε ώστε δέν ήδύνατο νά στρέψη άλλαχοΰ τό 

βλέμμα της- οί σπινθηροβοΰντες λίθοι ζαί ή λάμψις 

τοΰ χρυσοϋ -.ή έφάνησαν ούράνιόν τι. Ό Κύριος 

αύτός, παρατηοήσας τό φλογερόν βλέμμα τής 

μητρός, μου, έπλησίασε πρός τό μέρος, ένθα ίστα- 

το καί τότε αύτή μεθ’ άρπαζτικής έπιθυμίαςς 

έβαλε τήν χεϊρα έπί τής ώραίας άλύσσου, άλλά 

τήν αύτήν στιγμήν ολισθαίνει αύτός, συμπαρασύ- 

ρει καί τήν μητέρα μου έπί τοΰ έδάφους, εϊτε 

άπόκληκτος, είτε έξ άλλης αιτίας πεσών δέν γνω

ρίζω. Τό βέβαιον είνε ότι άπέθανεν, έν τή άγω- 

νία δέ τοΰ θανάτου έκρά-.ει προσηλωμένους τούς 

βεβυθισμένους οφθαλμούς του έπί τής μητρός μου 

ήτις έκειτο χαμαί πλησίον αύτοϋ. Πλήθος εύθύς 

συνέδραμε όπως τήν σώσωσι καί έγείρωσι αύτήν, 

άλλά ό τρόμος τήν έρριψε. έπικινδύνως άσθενή καί 

οί ιατροί ένόμιζον ότι δέν ύπήρχε σωτηρία δ’ έμέ. 

Ώς έκ δαύματοςδιασωθεϊσα ήλευθεοώθη, ό φόβος 

όμως τής τρομεράς έκείνης στιγμής, ώς φαίνεται, 

έσχε έπιρροήν έπί τοΰ μέλλοντος μου καί ύ κακός 

μου δαίμων έκτής έποχής έκείνης ήναψεν είς τήν 

καρδίαν μου πάθος φρικτόν καί κακοποιόν. "Ηδη 

έν τή παιδική μου ηλικία ή θέα πολυτίμων λίθων 

η καί χρυσοΰ κοσμήματος μέ έφερεν άνω κάτω. 

Όλοι ένόμιζον ότι τοΰτο ήτο άπλή καί συνήθης

παιδική κλίσις, αργότερα όμως ότε έμεγάλω- 

σα’ 'Πρχί'ϊα νά κλέπτω χρυσόν καί πολύτιμα, 

οσάκις ήδυνάμην νά πράξω τοΰτο. "Ητο δέ 

περίεργον πώ; κατώρθουν, ώς ό μάλλον γεγυ- 

μνασμένος χρυσοχόος, νά διακρίνω δι’ ένστικτου 

τόν ψευδή έκ τοΰ άληθοΰς χρυσοΰ, όστις μόνος 

μέ είλκυε, τόν δέ άλλον καθώς καί τά απλώς 

έπίχρυσα κοσμήματα άφινον άνέπαφα.

Αί μεγαλήτεραι τοΰ πατρός μου τιμωρίαι δέν 

ίσχυον ϊνα κατευνάσωσι τόν έμφυτον αύτόν πόθον 

μου καί όπως ευρίσκω πάντοτε χρυσόν καί λίθους 

άπεφάσισα νά γίνω χρυσοχόος. Μετά πάθους 

είργάσθην, καί δέν ήργησα ν’ άναφανώ πρώτος 

έν τή τέχνη. Τότε ήρχισε περίοδός τις άλλη, έν ή 

ό έμφυτο; αύτός πόθος, ό τοσοΰτον καιρόν πιεζό- 

μενος, άνεφάνη όρμητικώςκαί ηύξησε ταχέως κα- 

τατιτρώσκων παν τό πέριξ αύτοϋ.Άμα έτελείωνα 

καί παρέδιδον έργασίαν τινά εύθύς έπειτα έπι- 

πτον εις μίαν άνησυχίαν καί άπελπισίαν ήτις μέ 

άφήρει τόν ύπνον, τήν ύγείαν καί πάσαν εύχαρί- 

στησιν πρός τό ζήν. Άδιακόπως πρό τών οφθαλ

μών ήμέραν καί νύκτα ϊστατο ώς φάσμα έμπρο

σθεν μου, φέρων τά κόσμήματά μου, ό άνθρω

πος, δι’ ον είχον έργασθή καί ένόμιζον ότι ήκουον 

φωνήν λέγουσαν:

« Είναι ίδικόν σου, λάβε το, πρός τί οί άδα- 

μαντες είς τούς νεκρούς; »

Τότε έπεδόθην είς τήν λωποδυτικήν τέχνην 

έχων δέ είσοδον είς τάς οικίας πάντων τών πλου

σίων έπωφελούμην πάσης περιστάσεως, ούδέν 

κλεϊθρον άνθίστατο είς τήν έπιδεξιότητά μου καί 

οΰτω τό κόσμημα, όπερ είχον έργασθή περιήρ- 

χετο πάντοτε είς χεϊράς μου. Άλλά καί πάλιν 

δέν ήδυνάμην νά κορέσω τήν άνησυχίαν μου καί 

ήκουον τήν έσωτερικήν έκείνην φωνήν περιπαί- 

ζουσάν με καί κράζουσαν

Ω! Ώ ! νεκρός φορεϊ τό κόσμημά σου ! Δέν 

ήξεύρω πώς, μίσος τρομερόν μέ κατελάμβανε δι’ 

όσους είχον έργασθή τι καί βαθύτατα έν τή καρ

δία μου ήγείρετο τρομερά έπιθυμία φόνου έκφο- 

βίζουσα καί έμέ τόν ίδιον. Κατ’ έκείνην τήν έπο- 

φήν άκριβώς είχον άγοράσει τήν οικίαν ταύτην, 

εϊχομεν ήδη συμφωνήση τα πάντα μετά τοΰ 

πρώην ιδιοκτήτου καί τήν ήμέραν τής υπογρα

φής τοΰ συμβολαίου καθήμεθα πίνοντες οίνον. 

Ήτο νύξ καί ήθελον πλέον ν’ άποσυρθώ ότε 

ό πωλητής μου μοί λέγει-

— Ακούσατε μου, Κύριε 'Ρενέ, πρΐνήάπέλθω 

χρεωστώ νά φέρω είς γνώσιν σας μυστικόν τι τής 

οικίας ταύτης. Τότε άνοίξας έρμάριόν τι έπϊ 

τοΰ τοίχου, ήγειρε τεμάχιόν τι είς τό βάθος καί 

είσήλθεν είς μικρόν τινα θόλον, έκεϊ, κύψας 

ολίγον έτράβηξεν ένα καταρράκτην, κατέβημεν 

μικράν τινά κλίμακα, φθάσαντες έμπροσθεν μι

κρά; θύρας· ήνέωξε αύτήν καί είσήλθομεν είς 

έλευθέραν αύλήν. Τότε ό πωλητής μου, άνήρ 

ήλικιωμένος, έπλησίασε είς τόν εξωτερικόν τοί

χον, έπίεσεν σίδηρον τινά προεξέχοντα καί πάρ

αυτα μέρος τοΰ τοίχου έστράφη τόσον, όσον νά 

δύναται άνθρωπός τις διερχόμενος έκ τής οπής 

ταύτης να εύρίσκεται είς τήν οδόν.

Δύνασαι σύ, Όλβιέ, νά περιεργασθής τό άρι- 

στούργημα τοΰτο, όπερ κατά πάσαν πιθανότητα, 

κατεσκεύασαν πονηροί μοναχοί τής μονής τής 

ενθάδε άλλοτε κειμένης, όπως έξέρχωνται λάθρα 

καί απαρατήρητοι. Σύγκειται έκ τεμαχίου ξύλου



216 ΕΣΠΕΡΟΣ [ ’.-If. 182. 15/27 Ίου.Ιίου 1889. [Άρ. 182 15/27 Ίου.Ιώ,.· 1889 Ε Σ Π Ε Ρ Ο Σ 217

Ή Κνρία Ρικαμιέ.

Ή
 άν

άγ
νω

σι
ς τ

ον
 Τά

σσ
ου



218 ΕΣΠΕΡΟΣ. [ Άρ. 182. 15/27 ΊουΛίον 1889.
Άί·. 182. 15/27 Ίου.ΙΙου 1889. ]

ΕΣΠΕΡΟΣ. 219

έξωθεν μόνον λείου, καί λευκού, έν ώ ύπάρχει 

άγαλμάτιον ξύλινον, όπερ όμως εκλαμβάνεται ώς 

λίθινον, καί αύτό τό ίδιον στρέφεται όμοϋ μετά 

τοϋ τεμαχίου τοΰ τοίχου. Τό μηχάνημα τούτο 

διήγειρε έν έμοί τρομερού; διαλογισμούς, ώς άν 

είχε κατασκευαστή ϊνα ύποβοηθήση τούς σκοπούς 

μου, οϊτινες έως τότε έαενον κρυφοί.

Τότε άκριβώς είχον τελειώσει λαμπρόν κό

σμημα κατά παραγγελίαν αύλικοϋ τινός πλου

σίου, όπερ διεθετεν διά τινα κυρίαν. Τό βασανι 

στήριον τοϋ θανάτου μέ παρηκολούθει, τό φάσμα 

εύρίσκετο πάντοτε πλησίον μου, καί ο σατανάς 

ψιθυρίζων μοι εις τά ώτα μέ παρεκίνει είς τό κα

κούργημα. Έπέστρεψα εις τήν οικίαν μου, άλλ' 

ελεεινός, ίδρώς άφθονος έρρεεν έκ τού μετώπου 

μου, είχον τό αίμα είς τήν κεφαλήν, ήθέλησα νά 

κοιμηθώ, άλλ’ έστάθη άδύνατον, έν τή φαντασία 

μου έβλεπον τόν άνθρωπον μετά τοϋ κοσμήματος 

μου βαδίζοντα πρός χορεύτριαν.

Δέν κρατούμαι πλέον, λυσσών, μανιώδης ανα

πηδώ, ρίπτω τήν μανδύαν έπί τών ώμων μου 

καταβαίνω έκ τής κρυφής κλΐμακος καί εύρί- 

σκομαι έπί τής όδοϋ Νικαισίας. ’Ιδού τόν Βλέπω, 

έρχεται, πίπτω έπ' αύτοϋ. Κράζει, πλήν έγώ, 

κρατών αύτόν ίσχυρώς όπισθεν, βυθίζω την μά- 

χαιραν είς τήν καρδίαν του καί αρπάζω τό κό

σμημα. Τούτο πράξας ήσθάνθην μίαν εύχαρίστη- 

σιν, μίαν ήδονήν άγνωστον έτι είς έμέ, τό φάσμα 

έξηφανίσθη καί ή φωνή τού σατανά έσιωπησε.

Έγνώριζον τότε τί άπήτει άπό έμέ ό κακός 

μου δαίμων, έδει νά ύποκύψω, ή νά χαθώ.

Τώρα, Όλιβιέ, γνωρίζεις καλώς τά δεινά μου 

καί τά διαβήματά μου. Μή νομίσγς ότι ύποκυ- 

ψας είς τήν δύναμιν ταύτην, απώλεσα παν αί

σθημα οίκτου καί φιλανθρωπίας, άτινα εύρίσκον- 

ται σχεδόν πάντοτε έν τή φύσει τών θνητών.

Δέν άγνοεϊς μετά πόσης δυσκολίας πείθομαι 

νά παραδίδω τά κοσμήματα, διό καί πολλάκις 

άρνοϋμαι νά έργασθώ δι’ έκείνους, ών τόν θάνα

τον δέν θέλω. Καθώς καί ϊνα άποφύγω τό αίμο- 

βόρον φάσμα πολλάκις καταφεύγω είς γρόνθον 

ισχυρόν καθ’ ήν στιγμήν μοί ζητεί ό έντολεύς τήν 

έργασίαν καί οΰτω, ρίπτων έπί τοΰ έδάφους τόν 

κάτοχον τοΰ θησαυροΰ μου κατορθόνω νά μοί το 

έπιστρέψη καί ήσυχάζω.

ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΑΣΣΟΥ

(Είκών Λουδοβίκον Πασσίνη)

Ό τήν παρετεθειμένην έκφραστικωτάτην ει

κόνα γράψας, Λουδοβίκος Πασσίνης, είνοο. ’Ιτα

λός τήν καταγωγήν γεννηθείς έν Βιέννη τφ 1832. 

Ό πατήρ αύτοϋ ήτο ζωγράφος καί χαράκτης 

έκ τών δοκιμωτέρων, καί παρ’ αύτοϋ ό υιός έλα

βε τά πρώτα μαθήματα. Είχε τήν έξιν ό γέρων 

Πασσίνης νά κάμνη συχνάς έκδρομάς είς τά ώραϊα 

περίχωρα τής αυστριακής πρωτευούσης, καί νά 

φέρη μεθ’ έαυτοϋ λεύκωμα, έν φ έσχεδίαζε τάς 

διαφόρους τοποθεσίας.Είς τάς έκδρομάς δέ ταύτας 

συνωδεύετο ύπό τού υιού του, όστις ύπό τοΰ πα

τρός του ένεπνέετο κηί ώδηγεϊτο. Άλλά τό στά- 

διον τοΰ ζωγράφου δέν έφαίνετο εις τόν πατέρα 

στάδιον άρκούντως βιοποριστικόν διά τόν υιόν 

του, ον ένθέρμως ήγάπα' διό καί τόν έπεισε νά 

έπιδοθή είς τήν αρχιτεκτονικήν, ήτις ύπέσχετο 

ρεγάλας άπολαβάς είς τούς νέους, καθότι ποοη- 

τοιμάζοντο ήδη τά μεγάλα σχέδια τοϋ καθωραϊ- 

σμού τής Βιέννη;. Μετά δυσκολίας καί δυσθυμίας 

ό Λουδοβίκος Πασσίνης άνέλαβεν άντί τού χρω- 

στήροςτόν διαβήτην καί τόν χάρακα- είχε κλίσιν 

πρός τήν ζωγραφικήν, πρός τήν άπεικόνισιν τής 

φύσεως, πρός τον ανοικτόν καί έλευθερον άέρα- 

ήτο έκ γενετής ζωγοαφος καί αί γραμμαί τών αρ

χιτεκτονικών σχεδίων τω ήσαν άφόρητοι.

Έν τω μεταξύ έπήλθε τό ταραχώδες έτος 

1848 καθ’ δ αί ώραϊαι τέχναι ήναγκάσθησαν νά 

σιγήσωσιν απέναντι τής κλαγγής τών όπλων καί 

τού σάλου τής έπαναστάσεως. Ό γέρων ΙΙασ- 

σίνης μή εύρίσκων έπαρκή έργασίαν έν Βιέννη, 

άπεφάσισε νά μεταβή μετά τής οικογένειας του 

είς Τεργέστην, τό μέν όπως ήναι πλησιέστερος 

είς τήν πατρίδα του, τήν ’Ιταλίαν, τό δέ όπως 

εΰρη, άνετώτερον έκεϊ βίον.

’Εννοείται OTt διά τής μεταβολής ταύτης ή 

άρχ.τεκτονική έγκατελείφθ/;, καί ό Λουδοβίκος 

έπεδό'.'η πάλιν μετά ζήλου είς τήν ζωγραφικήν, 

μελετών τήν φύσιν καί σπουδάζων τά ποικίλα 

αύτής μυστικά. Πλήν τί ήδύνατο νά παράσχη ή 

πόλις τής Τεργέστης είς ένα ζωγράφον ; Πόλις 

έμπορική, πόλις πεζή, ένθα ό καλλιτέχνης δέν εύ· 

ρισκεν ύποστήριξιν καί ένθάρρυνσιν. Πόλις με ορί

ζοντα περιωρισμενον, περιβαλλομμένη ύπό ύψη

λών καί πετρωδών όρέων καί ύψωμάτων, πρός ά 

άνά πάν βλέμμα προσεκρουεν ό οφθαλμός τοΰ 

τεχνίτου.

Πλησίον τή; Τεργέστης κεϊται ή Βενετία. 

Τήν Βενετίαν έπόθει νά έπισκεφθή ό νεαρός 

καλλιτέχνης’ έκεϊ έπεθύμει νά ζήση έν μέσω τών 

άρχαίων μνημείων τού παρελθόντος, έν μέσφ 

λαού άμερίμνου καί ποιητικού, έν μέσφ τών δια

φόρων άναμνήσεων Ιστορίας ένδοξου. Παρά τήν 

θέλησιν τοΰ πατρός του μετέβη είς Βενετίαν, καί 

είς τήν άπόφασίν του ταύτην όφιίλομεν τάς θαυ- 

μασίας εικόνας, ας παρήγαγεν. Ούτως είπείν ή 

Βενετία κατέστησε τόν Λουδοβίκον Πασσίνην 

ζωγράφον.

Εύρίσκετο κατ’ έκείνην τήν έποχήν έν Βενετία 

έτερος ζωγράφος, ό διαπρεπής Βέρνερ, όστις άμα 

ίδών τά έργα τοΰ Πασσίνη καί έννοήσας τήν Ικα

νότητά του προσέλαβεν αύτόν συνεργάτην. Άν- 

έτως ήδη ό Πασσίνης ήδύνατο νά μελετήση 

τά ήθη καί έθιμα τών Βενετών, έν ήσυχία νά 

άπεικονίζγ διαφόρους σκηνάς έκ τοΰ καθημερινοΰ 

βίου τού περιέργου καί άφελοΰς έκείνου λαού. 

Καί τάς μελέτας ταύτας καί τάς παρατηρήσεις 

του ^χρησιμοποίησε πρός παραγωγήν τών λαμ

πρών ύδατογραφιών, αΐτινες έστερέωσαν τήν φή

μην αυτοΰ.

Έν έτει 1855 ό Λουδοβίκος Πασσίνης με

τέβη είς 'Ρώμην, ένθα ευρεν άφθονον πάλιν τρο

φήν διά τάς προσφιλείς αύτώ μελέτας. Έν 'Ρώ

μη καί τιμάς έλαβε καί πλούτη. Άλλ' έν άρχή 

καί έκεϊ άρκετάς είχε τάς άπογοητεύσεις, διότι έν 

γένει ό βίος τοΰ καλλιτέχνου έχει έν άρχή πλειό- 

τερα τά νέφη ή τάς άκτΐνας τοΰ ήλιου, πλει- 

οτέρας τάς δυσκολίας ή τάς επιτυχίας. "Εν μι

κρόν παράδειγμα περί τούτου. ‘Ημέραν τινά έν 

Ρώμη, μικρόν μετά τήν έκεΐσε μετάβασίν του, 

είδεν είσερχόμε-ον είς τό έργοστάσιον του γέροντα 

Αμερικανό., όστις παρατηρήσας τά έπί τών τοί

χων κρεμάμενα έργα του, τόν ήρώτησεν άποτό- 

μως- Ελαιογραφίας ή ύδατογραφίας;— 'Υδα

τογραφίας, άπήντησεν ό ζωγράφος — «Χαίρετε 1 

είπε ό ’Αμερικανός καί άπήλθεν.

Έν έτει 1863 έγνωρίσθη έν 'Ρώμη μέ τήν 

οικογένειαν πλουσίου τινό; τραπεζίτου έκ Βερολί

νου, ού τήν θυγατέρα ένυμφεύθη. Μεταβάς είς 

Βέρο Αίνον πρός έπίσκεψιν τών νέων συγγενών 

του, έσχετίσθη μετά τού διάσημου Λίστ, τού βα- 

σιλέως τούτου τών κλειδοκυμβαλεστών, όστις έγέ

νετο είς τών πιστοτέρων φίλων του.Άλλ’ ό βίος 

έν τή βορείφ καί όμιχλώδει Γερμανία δέν ήδύ

νατο νά εύχαριστήση τόν 'Ιταλόν ζωγράφον, όστις 

ήθελε κλίμα γελόεν καί ούρανυν εΰδιον. Οΰτω μετ’ 

ολίγον μετέβη πάλιν είς Βενετίαν, όπου όριστι- 

κώς άπεκατέστη, καί όπου έξετέλεσε τά καλλίτερά 

του έργα, έν οίς είναι καί ή παρατεθειμένη είκών, 

ή παριστώσα μίαν σκηνήν έκ τοΰ βενετικού βίου, 

«Τήν άνάγνωσιν τού Τάσσου ». Ή είκών αΰτη 

έγράφη τφ 1871. Ήδη πρό εικοσαετίας ό Πασ

σίνης εύρισκόμενος ήμέραν τινά μετά τοΰ συνα

δέλφου του Βέρνερ καί μετ' άλλων καλλιτεχνών 

έν Chioggia, κωμοπόλιι παρακείμενη τή Βενε

τία, είδε πλήθος λαού συνωστιζόμενον ϊνα άκούση 

τήν άπαγγελίαν διάφορων στροφών τοΰ Τάσσου, 

άς άπήγγειλεν άνήρ τού λαοϋ, καθήμενος παρά 

τήν τράπεζαν έξωθεν οινοπωλείου. Ή σκηνή 

αΰτη ένεποίησεν είς τόν νεαρόν ζωγράφον βαθεϊαν 

έντύπωσιν, διότι ήτο πράγματι γραφικωτάτη. 

Καί μετά παρέλευσιν άκριβώς είκοσι έτών έλαβεν 

είς χεϊρας τόν χρωστήρα καί έστερέωσεν έπί τοΰ 

χάρτου τήν άρχαίαν αύτήν άνάμνησιν. Ίνα δέ 

μεταδώση άκριβώς τήν σκηνήν μετέβη μόνος είς 

τήν μνημονευθεϊσαν κωμόπολιν, καί έτοποθετήθη 

παρά τό παράθυρον ξενοδοχείου κειμένου άκριβώς 

άπέναντι τοϋ οινοπωλείου, όπου άκόμη άπηγγέλ- 

λοντο τά ποιήματα τού Τάσσου καί άλλων ’Ιτα

λών ποιητών. Έκεϊ καθήμενος έφωτογράφησεν 

ούτως είπεϊν τήν έκφρατικήν σκηνήν, καί παρη- 

γαγεν άληθές άριστούργημα, Καί αί μικρότεραι 

λεπτομέρειαι μεταδίδονται έν τή είκόνι πιστό

τατα’ ό άπαγγελλων καί οί άκροαταί του είναι 

όλοι κάτοικοι τής κωμοπόλεως μέ τάς ένδυμα- 

σίας των, τά καλύμματα τής κεφαλής καί τήν 

στάσιν των- παρίστανται έν τή είκόνι νέοι καί 

γέροντες, γυναίκες, παιδια. Ό αναγνώστης έν- 

θουσιά καί οί άκροαταί του έν ήσυχία παρακο

λουθούσε τήν άπαγγελίαν.

Η ΚΥΡΙΑ ΡΕΚΑΜΙΕ

μετά εΐκύνος.

« Ένεφανίσθη έν τφ κόσμφ ώς άγγελος παρη

γοριάς » λέγει περί της εύφυεστάτης ταύτης γυ- 

ναικός σύγχρονός τις συγγραφεύς. Καί άληθώς 

τοιαύτη ύπήρξεν ή έκτακτος αΰτη γυνή, ής τό 

όνομα διαμένει άθάνατον. Ή καλλονή αύτής είχέ 

τι τό άγγελόμορφον' τό δέρμα της ήτο λευκότα- 

τον, ή κόμη της ξανθή καί οί οφθαλμοί αύτής 

ζωηροί, ώς άπεικονίζονται οί οφθαλμοί τών τέ

κνων τού ήλιου. Ή χάρις τών κινήσεων της ήτο 

θαυμασία, καί μσνον ή θέα της άπέπνεε ποίησιν 

καί έδείκνυεν αύτήν ώ; έξόριστόν τινα άλλου, 

εύδαιμονεστέρου κόσμου.

Ήγάπα νά ένδύηται λευκά άπό τοϋ πλατέος 

πίλου της μέχρι τών μεταξωτών πέδιλων της, 

καί ούτως ένδεδυμένη έφαίνετο ώς λευκός κρίνος 

φωτιζόμενος ύπό τών άκτίνων τού ήλιου. Ή ενδυ

μασία αύτής ήτο πάντοτε πολυτεσλετάτη, διότι 

κόρη πλουσιότατης οικογένειας είχεν όλα τα πρός 

τούτο μέσα πρόχειρα. Τα πολύτιμα κοσμήματά 

της, αί άμαξαι καί οί ίπποι οϊτινες μετέφερον 

αύτήν διά τών οδών τών Παρισίων τό έν τή 

πρωτευούση μέγαρό* της, ένθα συνήρχοντο οί 

έπισημότεροι τών χρόνων της άνδρες- αί ώραϊαι 

έξοχικαί έπαύλεις της, όπου διήρχετο τούς θερι

νούς μήνας έν μέσφ φίλων καί συγγενών οί 

πολλοί ΰπηρέται. οϊτινες ϊσταντο πρόθυμοι να τήν 

ύ-τηρετήσωσι καί έξόχως τήν έσεβοντο καί τήν 

ηγάπων — ταύτα πάντα καθίστων τον βίον αύ

τής ήσυχον καί εύτυχή, καθ’ όσον μάλιστα ούδε

μίαν ποτέ είχεν άφορμήν νά στενοχωρήται ή να 

θλίβςται ύπό φροντίδων. Ή Κυρία 'Ρεκαμιέ ήτο 

ώς πρός τήν χάριν μοναδική- ύπήρξαν βεβαίως 

γυναίκες ώραιότεραι αύτής, ίσως δέ καί εύφυέ- 

στεραΓ ούδεμία όμως είχε τό δώρον τοΰ μανεύ- 

ειν, ώς αύτή. Καί ώ; αληθής μάγισσα διαμένει 

άθάνατο; έν τή Ιστορία. Τό έξοχον τοΰτο προ

τέρημα, τό όποιον όλίγοις μόνον δέδοται έν τώ 

κόσμφ, τούτφ κατέστησεν αύτήν τό κέντρο* συν

αναστροφής έκ τών ίκλεκτοτέρων, καί αί αίθουσαι 

αύτής ύπήρξαν έπί πολύ τό έντευκτήριον τών 

εύφυεστέρων προσώπων τής έποχής της. « Ούδείς 

δύναται νά σέ λησμονήση, έλεγεν είς τών θαυμα

στών της, διότι ού μόνον αγαθή, εύγενής καί 

έπιεικής είσαι, άλλά διότι διά τού κάλλους καί 

τής περιποιήσεως πρός πάντας ελκύεις καί υα- 
γεύεις». Χωρίς νά ήναι έξόχως πεπαιδευμένη, 

ήτο άρκούντως άνεπτυγμένη όπως περί πάντων 

πρός πάντας να συνεννοήται καί πολλάκις πολυ

τίμους νά παρέχη συμβουλάς.

Καί όμως ή γυνή αύτη, ήτις είχεν έν ,άρχή 

όλζ τά προσόντα τής ευδαιμονίας, δέν ήτο εύτυ 

γής έν τφ γάμφ της. Έν νεαρωτάτγ ήλικί^ 

ύπανδρεύθη τόν κύριον 'Ρεκαμιέ, ένα έκ τών άν 

δρών έκείνων, οϊτινες ήσαν οί τακτικοί τής οικίας 

της θαμώνες. Τό συνοικέσιόν της δέν ήτο συνοι- 

κέσιον έρωτος, δέν ήτο συνοικέσιον ιδανικόν, ούδέ 

συνεσφίγχθη ό δεσμός ούτος διά τής γε·νήσεως 

τέκνου. Ή άτεκνία της ήτο τό μιγαλείτερον 

δυστύχημα τής σπανίας ταύτης γυναικός. Αίσθα- 

νομένη τήν άνάγκην τής μητρικής στοργής προσ 

έλαβε παρ’ έαυτή μίαν μνκράν άνεψιάν τού 

συζύγου της, ήτις έγένετο βραδυτερον ή μόνη 

παρηγοριά τής προβεβηκυίας ηλικίας της, ή 

στενωτέοα φίλη της καί ό καλλίτερος βιογράφος 

της.β'Ο βίο; τής Κυρίας 'Ρεκαμιέ», συγγραφείς 

ύπό τής άνεψιά; της ταύτης είναι άπ* άρχής μέχρι 

τέλους πανηγυρικός, καί οίωνεί άποθέωοις αύτής.

Τά πολιτικά συμβάντα τών χρόνων της έστρε

ψαν τήν προσοχήν τής έξοχου δεσποίνης πρός 

τήν πολιτικήν, έν ή διετήρησε πάντοτε άνεξαρ- 

τησίαν καί άμεροληψίαν άκραν. Δέν ήτο τούτο 

αδιαφορία, ώς ήθέλησάν τινες νά διϊσχυρισθώσι- 

διότι έσκέπτετο καϊ ήσθάνετο βαθέως, έσέβετο 

όμως τάς γνώμας καί έκείνων, οϊτινες ήσαν οί 

οπαδοί άλλη: μερί'ος. Έν τή οικία της συνήρ

χοντο πολλάκις καί φίλοι διαφωνοϋντες πρός αύ- 

.ην εν τοϊς πολιτικοί; ζητήμασι, καί ή αίθουσα 

της, οπού τό εσπέρα; παρεκαθηντο όλων τών 

πολιτικών άποχςώσεων οί άνδρες. ήτο δια τόν 

λόγον τούτον ή μόνη πολιτική αίθουσα μετά τήν 

γαλ'ϊκήν έπαναστασιν Όταν ή Κυρία Στάελ 

έξωρίσθη έκ Γαλλία; ύπο τού μεγάλου άνδρός 

(τοϋ Ναπολέοντος), όστις διηύθυνε τάς τύχας αύ

τής, ή Κυρία 'Ρεκαμιέ δέν άπετράπη νά έπισκε

φθή αύτήν- διό καί διήγειρε τήν οργήν τών τότε 

ισχυρών καί ύπέστη τής εξορίας τήν τιμωρίαν.

Η Κυρία Στάελ δικαίως έκήρυξεν αύτην άγγελον.

Έκ τών άνδρών, οϊτινες ήσαν οί κυριώτεροι 

αύτής θαυμασταί καί οϊτινες άνεγνώριζον τά 

έξοχα αύτή; προτερήματα, άναφέρομεν ένταύθα 

τινά;· τόν Κάμιλλον Jourdan, όν ό S. Beuve 

καλεϊ «τον άτρόμητον πατριώτην», καί όστις 

έμεινε πιστός εί; τά; δημοκρατικά; του άρχάς 

καθ' ήν έποχήν ή Γαλλία όλη έκυπτεν ένώπιον 

τοΰ Ναπολέοντος’ τόν Ματθαίον Μομμωρανσύ, 

τόν φιλόσοφον καί ακραιφνή άνδρα' τόν Bal— 

lanche, ποιητήν, όν ή Κυρία 'Ρεκαμιέ έν άπο- 

γνώσει ευρισκόμενον παρηγόρησε- τόν Ampere, 

εικοσαετή νεανίαν, όστις ήσθάνετο αληθή λα

τρείαν πρός τήν έξηκοντούτιδα ήδη γυναίκα.

Άλλ’ ό ειλικρινέστερο; τών φίλων της ήτο 

άναμφισβητήτω; ό πολύς Σατωβριάνδος, ού τό 

όνομα είναι άναποσπάστως συνδεδεμένον πρός 

τό όνομα τής Κυρίας 'Ρεκαμιέ. Ό μέγας ποιη

τής έγνώρισε τήν Κυρίαν ‘Ρεκαμιέ, όταν αΰτη 

ήτο ήδη τεσσαρακοντοΰτις, καί όμως έρως δια

καής διέφλεξε τήν καρδίαν του. Έάν ήσαν άμφό- 

τεροι έλεύθεροι, βεβαίως θά έγίνοντο σύζυγοι' 

άλλ’ οΰτω περιωρίσθη τό φλογερόν τούτο αίσθημα 

είς την ευγενή τής φιλίας ονομασίαν. Τοσούτον 

άδολος ήτο ή φιλία αύτη ώστε ή σύζυγος τοϋ 

Σατωβριάνδου ού μόνον δέν έζήλευε τήν εύφυά 

αύτής άντίζηλον, άλλά μάλιστα ηύχαριστεϊτο 

ότι εύρέθη άνθρωπος έν τφ κόσμφ νά άπασχολή 

καί νά διασκεδάζη τόν πολλάκις άνοικονόμητον 

σύζυγόν της. Ή φιλία αύτη τών δύο εύγενών 

τούτων ψυχών πληροί μίαν τών ώραιοτέρων σε

λίδων τής ιστορίας τών πρώτων χρόνων τής ένε- 

στώσης έκατονταετηρίδος. Καί έπροσπάθησε μέν 

ό Σατωβριάνδος νά δώση είς τό αίσθημα τούτο 

άλλην τροπήν, τρυφερωτέραν, διότι μετά τό 

διαζύγιόν -ης άπό τού Κυρίου ‘Ρεκαμιέ, τή 

έπρότεινε τόν γάμον, άλλ’ή ‘Ρεκαμιέ ούδέποτ  ̂

ήθέλησε νά συγκατατεθή άρκουμένη είς τό αί

σθημα τής φιλίας, τό τόσον εύγενές καί άγνον.

Ή ιστορία τής Κυρίας 'Ρεκαμιέ, άρχίσασα 

ώς τερπνόν διήγημα, δέν έτελείωσεν όμως καί 

ώς τοιοΰτον. Ό σύζυγός της έσπατάλησεν όλην 

τήν μεγάλην περιουσίαν της, καί ή δυστυχής 

γυνή κατέστρεψε τόν βίον της έν πενία σχετικώς 

πρός την πολυτέλειαν καί τήν άφθονίαν τών 

πρώτων έτών της. Ή μικρά αίθουσά της, ήν 

καθ’ έκάστην έπεσκέπτετο ό Σατωβριάνδος, ήτο 

άπλούστατα καί σχεδόν πενιχοώς διεσκευασμένη, 

καί ή όομ.ητικώς έν Παρισίοις ένσκήψασα χολέρα 

άφήρπασεν έκ τοϋ κόσμου τούτου μίαν τών χα- 

ριεστάτων γυναικών, όποιας σπανίως ό κόσμο; 

ούτος βλέπει.

ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡ’ ΑΦΡ1ΚΑΧ0ΙΪ

Διατελέσας επι πολλά ετη, ώ; γνωστόν, έν 

’Αφρική καί ιδίως έν τώ νομφ Τριπόλεω; τής 

Βαρβαρίας bs/W εύτυχίαν ϊνα ίδω καί έπι- 

σκεφθώ πολλάς άρχαιότητας καί περίε:γα εύρι- 

σκόμενα έν αύτή καί έλθών έκ τού Είς

άμεσον επαφήν καί συνάφειαν μετά τών κατοίκων 

αύτής έσπούδασα τά ήθη καί έθιμα, αύτών, όντα 

λίαν περίεργα καί μή συμπεριληφθε'ντα έν τή 

Ιστορία τού κπωτάτου καί είσετι αγνώστου νοαού 

τής οθωμανικής Αύτοκρατοριας.

ΙΙεποιθησίς τι; τυγχάνει παρ’ άπασι τοϊς ένοι- 

κοϋσι λαοί; έν Αφρική ότι ό Θεός άείποτε άρε- 

σκεται είς τιμαλφή δώρα’ τοΰτο δ' έστι τοσον 

έμφυτον αύτοϊς, άτε τή; μωαμεθανική; θιησκεί- 

α; έπιταττούσης τοΰτο. Τα άφιεοώματα ταύτα 

ή δώρα προσφέρονται ώ; έπί τό πολύ τφ Θεώ 

ώς εύγνωμοσύνης τεκμήριου, ένεκα εύνοιας έπι- 

δαψιλευθείση; παρ' αύτοϋ τφ άνθοώπω. Πολ

λάκις όμω; προσφέρονται αφιερώματα έπί σκοπφ 

ϊνα παραιινηθή ό Θεός καί παράσχη αύτφ τφ 

δωρούντι ειδικήν τινα χάριν. Τοιαύτα δέ αφιε

ρώματα προσενεγκονται όχι μόνφ τω Θεφ, 

άλλά καί παντί άνδρί θεωρουμένφ ώς θρησκευ- 

τικφ άρχοντι, Σείδ, Σεΐχη καί Μαραβούτγ, τινι,

Η συνήθεια τοϋ προσφέρειν τώ Θεφ ή v.i'fl- 
στφ άγίφ τοϋ ’Ισλαμισμού δώρα εύρίσκεται έν 

χρήσει πα.ά τοϊς Ασιανοί; έθνεσιν έκ τών άρ- 

χαιοτάτων, ών ϊσμεν, χρόνων μέχρι τής εισα

γωγής τού Ισλαμισμού.

Τά αφιερώματα δέ ταύτα είσί τεχνουργήματα 

έξαιρέτου έργασίας, οίον πολυδάπανος πέπλοι 

τιθέμενοι έπί τών τάφων τών μαυσωλείων, ή 

αναρτώμενοι έν τοΐ; ναοί;, χρυσούφαντο: ση- 

μαϊαι, λυχνιαι άργυρότευκτοι, μανουάλια αρ

γυρά, θυμιατήρια άργυρο-έπίχ ρυσα, πίνακες 

πολυτελείς (λεχβά), Κοράνια έπίχουσα έξαιρέτου 

καλλιτεχνίας καί ετερα θρησκευτικά βιβλία, 

χειρόγραφα κυλινδρικού σχήματος, θεωρούμενα 

ώς θρησκευτικά κειμήλια αύτών.

Έστι δ’ ά.ταράβατον έθος είσέτι, μετά εύτυ

χή έκβασιν πολέμου τινός, ή καί έτέρας έπιχει- 

ρήσεως, νά άφιερώνωσι τφ Θεφ ή έτέρφ θρησκευ- 

τικφ άρχοντι μεγαλοπρεπέστατα όπλα' οίον 

περικαλλές ξίφος ή άσπίδα καί έτέρα διάφορα.

Παρά πάσαις ταϊς τάξεσι τού 'Αφρικανικού 

λαού είσέτι επικρατεί έθος έν πάσαις ταϊς περι- 

στάσεσι τό προσφέρειν τό δέκατον τού κέρδους 

αύτών τούτο άνατίθεται είς τέμενος τι ή μονήν 

τινα είς τεχνούργημά τι μεταβαλλόμενον ή 

άγαθοεργόν πράξιν.

Πολλοί δ’ άπαλλαττόμενοι κινδύνου δεικνύου- 

σι μετά προθυμίας τήν εύγνωμοσύνην αύτών τφ 

Θεφ ή άγίφ προσφέροντες αφιερώματα τινα.

Τά συχνότερα τούτου παραδείγματα δύναται 

τι; άπαντήσαι έπί άνθρώπων έζ άσθενείας άναρ- 

ρωσάντων. Πολλάκις θρησκευτικόν καθήκον επι

βάλλεται αύτοϊς ϊνα πάντες οι οπαδοί τού 'Ισλα

μισμού προσενέγκωσι τήν έπικαρπίαν ή μέρος 

τού πλούτου αύτών είς άφιερώματα χρημα

τικά ή ακίνητα καλούμενα άραβιστί ^ctxy 
ή βαχ.ύ^ια, ίτΐΊΐχ άφιεροΰσι τοϊς ναοϊς καί 

έκ τών προσόδων αύτών συντηρούνται πολλά ά-
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γαθοεργήματα, οίον λύκεια ( μεδρεσέδες) βρύσες·., 

νοσοκομεία, πτωχοκομεϊα, λουτρώνες ζ.τ.λ.

Ό διά της νομίμου όδοΰ άφιερώνων τι ουδέ

ποτε δικαιούται έχειν έπ αύτοϋ δικαίωμα, διό 

καί τά άφιερώματα ές άεί διατελοΰσιν άμετά- 

τρεπτα. Τπάρχουσι δέ τοιαύτης φύσεως βακού

φια όχι μόνον έν Αφρική, άλλά καί έν άπάση 

τή ’Οθωμανική Αύτοκρατορία.

Γράψαντες δέ τά ολίγα ταϋτα περί τοϋ έθους 

της χ ρήσεως τών άφιερωμάτων παρ’ Άφρικανοις 

έπιφυλαττόμεθα δημοσιεΰσαι προσεχώς έν ιδιαι

τέρα μελέτη καί περί τών άφιερωμάτων (βακου- 

φίων) τών εύρισκομένων έν τή νήσω Κύπρω, 

άφιερωθέντων ύπό διαφόρων άγαθών άνδρών έπί 

σκοπφ συντηρήσεως πολλών φιλανθρωπικών κατα

στημάτων τής έν Κύπρω οθωμανικής κοινότητος, 

περί ών ούδείς εΐσέτι τών λογιών Κυπρίων ήψατο 

πραγματευθήναι άτε χρήσιμο τοιουμένων τών 

εισοδημάτων τών βακουφίων τούτων, δύναταί 

παρασχεϊν τοΐς πάσι μεγάλην άνυσιμότητα.

Χρ. Παπαδοπουλος

| δικαστή; έν Κύπρω.)

Η Π0Λ13 ΧΙΚΑΓΩ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ1

( μετά ε/κόι·<>5)

Ή παρά τήν λίμνην Μίσιγαν έν τή επαρχία 

Illinois τών 'Ηνωμένων Πολιτειών κειμένη πό

λις Χικάγω (Chicago) είναι μία τών σημαντικω- 

τέρων έμπορικών πόλεων τής βορείου Αμερικής. 

Μέχρι τοΰ έτους 1833 δέν ύπήοχεν έν τή θέσει 

ταύτη ή μόνον φρούριον άλλ’ήδη έν έτει 1810 

ή νέα πόλις περιείχε 4800 κατοίκους, τώ 1850 

30 χιλιάδας τφ 1860 112 χιλιάδας. Σ/μερον 

άριθμεϊ ύπέρ τάς 400 χιλιάδας ψυ-'ών, καί είναι 

μετά τήν Νέαν Ύόρκην ή πρώτη έμπορική πό

λις τών 'Ηνωμένων Συμπολιτειών. Ή Οεσις αύ

τής είναι λίαν έπίκαιρος, καθότι συνδέεται διά 

ποταμών, διωρύγων, σιδηροδρομικών γραμμών 

μεθ’ όλων τών πόλεων καί λιμένων τοΰ έκτετα- 

μένου «κείνου κράτους. Αί ένταϋθα διασταυρούμε

να! σιδηροδρομικά! γραμ.μαί είσπράττουσι κατ’έτος 

ύπέρ τά 100 εκατομμύρια δολλαρίων, έξ ών τά 

καθαρά κέρδη είναι 40 έκατομμύρια. Καθ’ έζά- 

στην δέ φθάνουσι καί άναχωροΰσιν έντεΰθεν 700 

άμαξοστοιχίαι.

Τά κυριώτερα εμπορεύματα τής πόλεως ταύ

της είναι σίτος, βούτυρον, δέρματα, ξυλεία ζαί 

κτήνη. Έν έτει 1880 τό όλον έμπόριον άνήρ- 

χετο είς 500 έκατομμ. δαλλαρίων. Βόες καί 

χοίροι είναι τά κτήνη, τά όποια ιδίως ένταϋθα 

πωλοΰνται. Έν έτει 1865 φκοδομήθη μεγάλη 

κεντρική άγορά διά τά ζώα ταϋτα, ής ή οικοδο

μή έκόστισε 1 ’/2 έκατομμ. δαλλαρίων. Χωρεϊ δέ 

■ή άγορά αΰτη 21 χιλιάδας βοών, 75 χιλ. χοί

ρων, 22 χιλ. προβάτων.

Έκτος τοΰ έμπορίου άζμάζει έν Χικάγω καί ή 

βιομηχανία, καίπλεϊστα όσα μηχανουργεία, χύ- 

τήρια σιδήρου, ζυθοποιεία βυρσοδεψεία κτλ. ίδού- 

θησαν καί ιδρύονται κατ’ έτος έν αύτή.

Τά πλούτη τής πόλεως γίνονται καταφανή έν 

ταΐς λαμπραί; καί εύριχώροις όδοϊς, ών ή μία 

εκτείνεται έπί 4 όλα χιλιόμετρα καί κοσμείται 

διά πολυτελεστάτων οικοδομών. ’Επειδή δέ ή 

πόλις, έχουσα μέν άφθονον ύδωρ έν τή παρα- 

κειμένη λίμνη, ούχι όμως καί καλόν πρός 

πόσιν, είχεν άνάγκην καθαρού ΰδατος άπεφά- 

σισεν ή δημοτική άρχή νά φέρη έξ άποστά- 

σεως 3 χιλιομέτρων καθαρώτατον πηγαϊον ΰδωρ, 

όπερ ' ώδήγησεν εις τήν πόλιν διά δαπάνης 

5 '/2 έκατομμ. δολλαρίων, καί σήμερον έκάστη 

οικία έχει είς όλα τά πατώματα αύτής άφθονώ- 

τατον τό ύδωρ. Είθε έμιμώντο τό παράδειγμα 

τοΰτο καί αί δημοτικαί τών ’Αθηνών άρχαί !

Ό τύπος έν Χικάγω κατέχει μεγάλην θέσιν, 

κα έν γένει έν έκάστη πόλει τής ’Αμερικής. Καθ' 

έκάστην έκδίδονται 80 έφημερίδες καί περιο

δικά, ών ή κυριωτέ.α έφημερίς είναι τό Βήμα 

(The tribune).

Τή 8 ’Οκτωβρίου 1871 φοβερά πυρκαϊά έκ- 

ραγείσα άπροσδοκήτως, άπετέφρωσε τό τρίτον 

σχεδόν τής πόλεως. Παρανάλωμα τοΰ άγριου 

στοιχείου έγένοντο 17,500 οίκίαι, έν αίς τό τα

χυδρομείου, τό δικαστηρίου, τό τελωνείον, 32 

ξενοδοχεία, τό κατάστημα τοΰ φωταερίου, 3 

σταθμοί σιδηροδρομικοί , 9 γραφεία έφημερί- 

δων, 10 θέατρα. 41 έκκλησίαι καί άπασαι αί 

έν τή πόλει τράπεζαι, πλήν μιας καί μόνης. Ή 

ολική ζημία άνήλθεν είς 200 έκατομμύρια δολ

λαρίων, 100 χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι, 

καί 200 άπέθανον έν τή πυρκαϊζ.

Άλλ’ ή πόλις Χικάγω χάρις είς τήν δραστη

ριότητα τών άρχών της καί είς τόν ζήλον τών 

κατοίκων άνέκυψε καλλιτέρα, πλουσιωτέρα καί 

μεγαλοπρεπεστέρα έκ τής πυρκαϊας, ώς ό φοϊ- 

νιξ, καί σήμερον ή πρόοδος αύτής βαίνει αύξο- 

μένη καταπληκτικώς.

ΜΙΑ ΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

ΠΡΟ ΕΚΑΤΟΝ ΕΤΩΝ

(μετά είκόνοςJ

Ή μεγαλοπρεπής καί κομ.ψη πρωτεύουσα τής 

Γαλλίας δέν ήτο πρό εκατόν έτών, δηλ. έπί τής 

μεγάλης έπαναστάσεως, όποια είναι σήμερον. 

Αί οδοί αύτής ήσαν ώς έπί τό πλεϊστον στεναι 

καί άκάθαρτοι καί ένίοτε έπικίνδυνοι διά τούς δια- 

βάτας ού μόνον ένεκα τοΰ έπικρατοϋντος έν νυ- 

κτΐ σκότους άλλά καί ένεκα τών λωποδυτών καί 

ληστών, οϊτινες ένεφώλευον είς τάς γωνίας καί 

έγύμνουν, έστιν ότε καί έφόνευον τούς νυκτερινούς 

διαβάτας. Ή δέ διάβασις τών όδών τούτων ήτο 

καί έν ήμέρα κοπιώδης διά τούς άνδρας, όλως 

δέ άδύνατος διά τάς γυναίκας, ιδίως όμως διά 

τάς καλώς ένδεδυμένας Κυρίας. Οι πτωχοί, οί 

άναγκαζόμενοι νά μένωσιν έν ταΐς όδοϊς, έτρεχον 

καί άλλον κίνδυνον σπουδαΐον, τόν κίνδυνον νά 

καταπατηθώσιν ύπό τών αμαξών καί φορτηγών 

κάρρων, τά όποια διαρκώς διέβαι.ον. Οί κατ’ έ

κείνην τήν έποχήν έπισκεπτόμενοι τούς Παρισίους 

ήσαν πλήρεις άγανακτήσεως διά τό άπότομον 

καί αύθαίρετον τών αμαξηλατών, οϊτινες ούδεμίαν 

προσοχήν έδιδο? είς τούς πεζή διαβαίνοντας, οΰς 

αί άπό ρυτήρος τρέχουσαι άμαξαι πολλάκις άνέ- 

τρεπον. Επί ολίγας τινάς ώρας τής ήμέρας, όταν 

ό ήλιος εστιλβεν έν όλη τή λάμψει του, αί οδοί 

αύται καί αί σεσαθρωμέναι οίκίαι, αί ένθεν καί 

ένθεν τής όδοΰ κείμεναι, -αρίστων θέαμα κάπως 

πρωτότυπον καί γοαφικόν. ’Αλλά τήν νύκτα 

κατεστρέφετο έν τφ σκότει ή οπτασία αΰτη. 

Καί αί εύρύτεραι τών οδών δέν είχον ούδέ «να 

φανόν ποϋ καί ποΰ έν τή διασταυρώσει δύο όδών 

ύψοϋτο υψηλά άμυδρός φανός, ού τό φώς ούδέ 

μέχρι τοΰ έδάφους έφθανεν. Έν τώ μέσφ τής 

όδοΰ έσχηματίζοντο έκ τών βροχών καί τών άκα- 

θάρτων ύδάτων τών οικιών βαθεΐς, βορβορώδεις 

λάκκοι, έν οίς εύκόλως ήδύνατο νά πνιγή άνθρω

πος, καθότι περί υπονόμων ούδέ λόγος έγένετο. 

Όταν έβρεχε ραγδαίως ή όδός καθίστατο κοίτη 

χειμάρρου, ώστε οί θέλοντες τά διασχίσωσιν αύ

τήν ήναγκάζοντο νά μεταχειρίζωνται διάφορα 

μέσα. Επειδή δέ ή άνάγκη τέχνας κατεργάζεται, 

κατά τό κοινόν λόγιον, έπενοήθη είδος ξύλινων 

γεφυρών κινητών έπί ξύλινων τροχών. Αί κινηταί 

αύται γέφυραι διηυκόλυνον τήν διάβασιν καί ό 

φύλαξ τής τοιαύτης γεφύρας είσέπραττε μικρόν 

δικαίωμα παρά τοϋ Θέλοντος νά μεταχειρισθή 

αύτήν διαβάτου. Ένίοτε στιβαροί τινες έογάται 

ΐσταντο έπί τών πεζοδρομίων καί μετεκόμιζον έπί 

τών ώυ.ων των τήν κομψώς ένδεδυμένην Κυρίαν, 

ήτις δέν ήθελε νά βρέξη τούς άβρούς αύτής ποδας.

Ή παρατιθέμενη είκών παρ-.στή τήν οδόν τοΰ 

άγιου Διονυσίου, ήτις σήμερον είναι τόσον καλώς 

έστρωμμένη καί ήτις έπί τής έπαναστάσεως ήτο 

κοίτη βορβορώδους ρύακος.

Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΝ ΧΕΛΙΔΟΝΩΝ ΕΝ ΕΥΡΟΠΗι

Παντες άναμένομεν τήν άνοιξιν την αφιξιν 

τώ· χελιδόνων, τών χαριεστάτων τούτων πτη

νών, τα όποια ιίναι οί πρόδρομοι τοϋ καλοϋ και

ρού καί τής τερπνής ώρας τοΰ έτους. Ολίγιστοι 

όμως είναι οί έπιστήμονες οί σημειωσαντες επ 

άκριβώς τήν ρητήν ήμέραν τής έμφανίσεως αύ

τών είς τήν δείνα ή δείνα πόλιν. Σώζονται έν 

τή άκαδημία τών Παρισίων σημ.ειωσεις τινες, 

ατελείς όμως, έπί τοΰ θέματος τούτου τών έτών 

1744 — 1770, καί άλλαχοϋ άσυνάρτητοί τινες 

παρατηρήσεις. Πρό ολίγου Γάλλος έπιστήμων 

ήθέλησε να έμβαθύνη είς τήν μελέτην ταύτην 

καί αί παρατηρήσεις -ύτοΰ είναι αρκούντως πε- 

I ------ —------------------------------------------------------

Λί (idol τών Παρισίων πρό 1ΟΟ έτών.

ρΓ=ργοι.

Ή άφιξις τών χελιδόνων είς τήν Εύρώπην δέν 

έξαρταται άπό τής καταστάσεως τής άτμοσφαί- 

ρας, ώς τινες ύπέλαβον, άλλ’ έκ τής ώρας τοΰ 

έτους. Παρατηρήσεως άξιον είναι ότι καθ ην 

έποχήν άπέρχονται έξ Εύρώπης αί χελιδόνες ή 

θερμοκρασία είναι κατά δύο περίπου βαθμούς 

•υψηλότερα ή καθ’ήν έποχήν έπανέρχονται. Αλ

λως τε δέν έρχονται δλαι συγχρόνως, καί ένίοτε 

παρέρχονται 15—20 ήμέραι, καθ’ άς βλέπει 

τις αύτάς έρχομένας μεμονωμένας καί ούχί κατά 

στίφη.

Αί πρώται άφικνούμεναι χελιδόνες είναι πάν

τοτε αί χελιδόνες τής εστίας, καλούμεναι οΰτω,

Ή πόλις Χικάγω.
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διότι κατασκευάζουσι τάς φωλεάς των εντός τών 

εστιών καθ' ήν έποχήν παύει έν αύταΐς τό πΰρ. 

Αί χελιδόνες τών παραθύρων έχουσι τάς φωλεάς 

των εις τάς προπε φυλαγμένα; γωνία: τών οικιών. 

Αί χελιδόνες τών οχθών έχουσι τα καταλύμματά 

των εις τάς όχθας τών ποταμών και λιανών κα[ 

ιδίως όταν αί δχθαι είναι ύύηλαί καί απόκρημνοι. 

Τέλος υπάρχει καί έτερον είδος χελιδόνων, δια- 

μενουσών είς τάς όπάς τών τειχών. Αί χελιδόνες 

αύται είναι αί τελευταίαι πασών άφικνούμεναι.

Τό συνηθέστερον είδος τών χελιδόνων είναι τό 

τών εστιών' ό διάσημος όμως Βυφών διατείνεται 

ότι ύπερτερεΐ αύτών κατά τήν πληθύν τό είδος 

τών χελιδόνων τών παραθύρων καί θυρών. "Ισως 

άπό εκατόν ετών καί εντεύθεν ή αναλογία αυτή 

μέ τούς

του, 
διϊ-

ύπέστη μεταβολήν τινα

Όλαι σχεδόν αί χελιδόνες είναι πτηνά οδοιπο

ρικά' εύρίσκονται δέ είς όλας τάς χώρας. Λέγεται 

ότι προβλέπουσι τόν καιρόν' τό βέβαιον είναι ότι 

ρυθμίζουσι τήν πτήσίν των άναλόγως τοϋ ποσού 

τών μυιών καί εντομών τα όποια πετώσιν είς τόν 

αέρα, διότι δι' αύτών τρέφονται. Καί οί πνέοντες 

άνεμοι κανωνίζουσι πολλάκις τήν πορείαν των. 

Φθάνουσι τό έαρ μέ τούς πρώτους θερμούς νοτί

ους άνεμους, άναχωρούσι δέ συνήθως 

πρώτους πνέοντας βορείους άνεμους.

Διάφοροι είναι αί γνώμαι περί τοϋ τό 

όπου μεταβαίνουσι καί διαχειμάζουσι- τινές 

σχυρίσθησαν ότι άποσύρονται είς τά βάθη τών 

σπηλαίων καί δή καί είς τό ύδ.-ρ. Ό Βυφών ήδη 

άπέδειξε τό έσφαλμένοντών τοιούτων δοξασιώ» καί 

ώρισεν ώς τοπον χειμερινής αύτών διαμονής τάς 

θερμάς τής 'Αφρικής χώρας. Ό "Αγγλος Άδαμ- 

σών τάς είδεν άφικνουμένας είς τήν Σενεγάλην 

κατά τόν 'Οκτώβριον μήνα. Είπον πάλιν τινές 

ότι στίφη χελιδόνων εισέρχονται έξ Εύρώπης είς 

τάς Ινδίας' πιθανώτεοον όμως είναι αί χελιδό

νες αύται νά μεταβαίνωσιν έκεϊ έκ τοΰ Καυκάσου. 

Τό πλεΐστον μέρος τών χελιδόνων διαχειμάζει 

βεβαίως είς τά ενδότερα τής 'Αφρικής.

Ό Βυφών λέγει ότι αί χελιδόνες άφικνοϋνται 

είς τήν Εύρώπην μετά τήν έαρινήν ισημερίαν, 

δηλ. περί τάς 9]2 1 Μαρτίου' άλλ’ έν τούτοις έκ 

τών μεταγενεστέρων παρατηρήσεων έξάγεται ότι 

έν Γαλλία τούλάχιστον δέν εμφανίζονται πρό 

του ’Απριλίου. Μόνον έξαιρετικώ; έν έτει 1850 

ένεκα τοΰ κατά τόν μήνα Φεβρουάριον έπικρατή- 

σαντος εκτάκτου καύσωνος, αί πρώται χελιδόνες 

έφάνησαν τή 27 Μαρτίου. Τούναντίον δέ έν τοΐς 

έτεσι 1837 καί 1838, καθ’ ά ό χειμών ήτο έκ- 

τάκτως δριμύς, δέν ίνεφανίσθησαν πρό τοϋ Μαίου. 

Αύται όμως είναι έξαιρέσεις τοϋ γενικού κανόνος.

Ή πτήσις τών χελιδόνων είναι καταπληκτι- 

κώς ταχεία. Ό φυσιοδίφης Σπαλλαντζάνης έκαμε 

δοκιμήν μέ χελιδόνας καί ύπελόγισεν ότι πετώσιν 

140 χιλιόμετρα τήν ώραν ήτοι 38 μέτρα κατά 

δευτερολεπτον.

Περίεργον θά ήτο νά έγένοντο παρατηρήσεις 

καί έπί τής άφίξεως είς Εύρώπην άλλων οδοι

πορικών πτηνών, οίον τών άηδόνω·» κτλ. ’Αλλά 

πρός τούτο άπαιτοΰνται είδικαί μελέται καί έπι- 

στήμονες έμβριθεϊς, ίνα αί παρατηρήσεις των 

άποτελέσωσι στερεούς κανόνας.

Ο ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΣΗΦ ΒΕΡΔΗΣ

Σ μ.πληροΰνται εφέτος πεντήκοντα όλα έτη, 

άφ' ότου ό διαπρεπής τής ’Ιταλίας μουσουργός 

’Ιωσήφ Βέρδης τελεί τήν πεντηκονταετηρίδα 

τής πρώτης αύτού ώς μουσουργού έμφανίσεως. 

Ή Ιταλία ήτοιμάζετο να έορτάση πανηγυρικώς 

τήν σπα 'ίαν ταύτην Εορτήν, άλλ’ ό Βέρδης μα- 

θών τούτο παρεκάλεσε τούς διοργανωτάς τής 

τελετής νά μή προβώσιν είς τοιούτον διάβημα, 

ού καίτοι λίαν τιμητικού δέν θεωρεί αύτόν άξιον. 

Ή έπιθυμία τοΰ μετριοφρονο; μουσικού έξετελέ- 

σθη καί ή μουσική τέχνη έώρτασε διανοητικώς 

μίαν τών λαμπροτέρων αύτής εορτών.

Τό πρώτον μουσικόν έργον τού Βέρδη ήτο τό 

μελόδραμα « Οβέρτος », τό όποιον σήμερον ού- 

δείς πλέον γινώσκει. Άλλ' έκτοτε πόσα έργα δέν 

έξετέλεσεν ό εύφυής καλλιτέχνης ! Πόσα άρι- 

στουργήματα δέν παρήγαγεν! Ίδιον τή μεγάλο 

φυίγ είναι, νά παράγη διαρκώς καί να έχη πάν

τοτε πρό οφθαλμών τον σκοπό, του, καί έάν ένί

οτε παραγνωρίζεται.

Ό μουσικός βίος τοΰ Βέρδη διαιρείται είς 

τρεις περιόδους. Έν τή πρώτη περιόδφ βλέπομε» 

φανερώς έπικρατούσαν τήν επιρροήν τοΰ Βελλίνη, 

τοΰ Δονιζέττη καί τού ‘Ροσσίνη, τών τριών τού

των αστέρων τού μουσικού τής 'Ιταλίας κόσμου. 

Έν τή δεύτερα περιόδφ έπικρατεϊ τό ύφος τοϋ 

Μάγιρβερ, καί έν τή τρίτη περιόδφ τό σεμνόν 

καί άρχαιοπρεπές ύφος τοΰ Γερμανοΰ Βάγνερ. 

Είς τάς έπιρροάς ταύτας ύπέκυψε μέν ό Βέρδης, 

άλλά παραγαγών έργα πρωτότυπα δέον νά συγ- 

καταλεχθή μεταξύ τών κορυφαίων έν τή τέχνη 

ταύτη. Ή μουσική τοΰ Βέρδη άποτελεϊ ιδίαν 

σχολήν, σχολήν μετέχουσαν τής επιρροής τών 

ποομνησθέντων μ-γάλων δίδασκά»ων.

Έν ’Ιταλία τά έργα τοΰ Βέρδη είναι γνωστά, 

γνωστότατα' αί μελφδ'.αι αύτοϋ έγένοντο κτήμα 

τοΰ λαοϋ. Το αύτό όμως δέν συμβαίνει καί έν Γερ

μανία καί έν Γαλλία- καί όμως καί έκεϊ μελοδρά- 

μ.ατά τινα τοΰ Ίταλοΰ μουσουργοΰ διατηρούνται 

έπί τής σκηνής τών θεάτρων καί ένθουσιάζουσι 

τούς άκροατάς.

Τό Tvovatore περιέχει μέν τεμάχια ολίγον 

πεζά, ούτως είπείν, άλλά περιέχε· καί μέρη θαυ

μάσια, ιδίως έν τή τρίτη πράξει. Μεγαλοπρεπέ- 

στατον είναι τό Miserere, τό έπιθανάτιον άσμα 

τοΰ Μανρίκου καί τό μέρος, έν ω ή Λεωνόρα έκ- 

φράζει τήν άπελπισίαν της. Λαμπρά είναι ή τρι- 

φδία τής πράξεωςταύτης.

Δύο έτη πρό τοΰ μελοδράματος τούτου συνε- 

τέθη έτερον γνωστότατον μελόδραμα τοΰ Βερδη, 

ό ‘Ριγολέττος, ού τό μόνον έλάττωμα είναι ότι 

έχει βάσιν δράμα άνευ μεγάλης πλοκής καί Ενδι

αφέροντος. Άλλά καί έν αύτώ υπάρχει τόση μου

σική τέχνη, ώστε λησμονεί τις τήν ύπόθεσιν και 

παρασύρεται ύπό τής ώραίας μουσικής. Θαυμά- 

σιον είναι τό μέρος, έν φ περιγράφεται διά μου

σικών τόνων ή θύελλα, ή βοή τού ανέμου, ή 

πάλη τών στοιχείων. Ό Αμβρόσιος θωμάς, ό 

διαπρεπής Γάλλος μουσουργός, θεωρεί τό μέρος 

τούτο ώς έν τών σπανίων αριστουργημάτων τής 

μουσικής τέχνης.

Μετά τήν επιτυχή παρ/στάσιν τοΰ μελοδρά

ματος τού Ώβέο. τοϋ έπιγραφομένου « Χορός 

μετεμφιεσμένων », ού τό κείμενον συνεγρσψεν ό 

Σκρίβ, παρεκάλεσεν ό Βέρδης τόν φίλον του 11ι- 

άβε νχ γράύη έτερον κείμενον όμοιον τήν ΰπόθε- 

σιν. Ό Πιχβε μέ όλίγας μόνον μεταβολας μετέ

φρασε σχεδόν το γαλλικόν ποίημα. ΊΙ χήρα τοϋ 

Σκρίβ διεμαρτυράθη διά τ^ΰτο καί κατώρθωσε νά 

έμποδισθή έν Γαλλία ή παράστασις τοϋ μελοδρά

ματος τοϋ Βέρδη, όπερ βασίζεται έπί τοϋ κειμέ

νου τοΰ Πιάβε.

Έτερον μελόδραμα, τό όποιον έγενετο γνω

στόν είς όλον τόν κόσμον, είναι ή Τ ρ αβ ι ά τ α. 

ής αί μελφδίαι φέρονται καί σήμερον έτι είς όλων 

τά στόματα. Έν Γερμανία καί Γαλλία τό μελό

δραμα τούτο δέν έσχε πολλήν έπι-.υχίαν. Έν 'Ι

ταλία όμω; καί έν Αγγλία διήγειρε μέγαν έ»- 

θουσιασμόν.

Άρχαιότερον τών μελοδραμάτων τούτων είναι 

ό Έρνάνης, δν ό Βέρδης έτόνισεν έν έτει 1844, 

καί ού τό κείμενον έλήφθη έκ ποιήματος τοΰ Βί- 

κτορος Ούγκώ. Έν τώ Έρνάνη φαίνεται φα

νερά ή έπιρροή τοΰ Βελλινη- αί μελφδίαι είναι 

πρωτότυποι καί έκφραστικαί.

Το μελόδραμα, έν φ ό Βέρδης έχάραξεν άλως 

νέαν οδόν, καί τό όποιον συνδυάζει τήν ιταλικήν 

καί τήν γαλλική» μουσικήν, είναι ή Άίδα, ή 

συμπαθέστατη σύνθεσις, δι’ ής ό Βέρδης κατέλα- 

βεν έξοχον θέσιν ού μόνον παρά τοΐς συμπατριώ- 

τας αύτού, τοΐς Ίταλοΐς, αλλά καί μεταξύ τών 

μουσουργών τοϋ κόσμου όλου. Έν τή Άίδα ό 

Βέρδης δεικνύει όποιον άριστούργημα ήδύνατο νά 

παοαχθή διά τού συνεταιρισμού τής ’Ιταλικής 

γλυκύτητος μετά τής γαλλικής έμβριθείας καί 

ακρίβειας. Το μελόδραμα τούτο έχει πλεΐστα 

όσα μέρη, έν οίς αγνοεί τις τί πλέον να θαυμάση, 

τήν μουσικήν τέχνην ή τό μελφδικόν τών τόνων. 

Ωραία είναι ή μονφδία τού 'Ράδαμες, καί άμί- 

μητο; πράγματι ή δυωδία μέ τήν Άμνεριν.

Έν τώ τελευταίφ έργω τού Βέρδη, τφΌθέλ- 

λφ, ό μουσουργός νέαν πάλιν έτράπη οδόν, γενό- 

μένος μιμητής τού Γερμανοΰ Βάγνερ. Ώς έκ 

τούτου τό μελόδραμα τούτο δέν έτυχεν έν ’Ιτα

λία τής δικαιας έκτιμάσεως, έν φ έν Γερμανία 

καί έθαυμάσθη καί έπεκτροτήθη. Άν συγκρίνη 

τις τό έργον τούτο τού Βερδη μέ τά προηγούμε

νά του, δυσκολεύεται νά πιστεύση ότι Εγράφησαν 

ύπό ένός καί τοΰ αύτοϋ μουσουργοΰ.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Εβραϊκή πονηριά. Το εξής περιστατικόν 

άποδεικνύει άφ' ένός μέν τήν άπληστίαν ιατρών 

τινων, άφ’ ετέρου τήν πονηριάν τών Εβραίων, 

ιδίως τών έν Πολωνία.

Υπάρχει έν Βαρσοβία καθηγητής τις τής χει

ρουργικής διάσημος, όστις είναι γνωστός καί διά 

τάς έπιτυχεϊς θεραπείας του καί διά τό φιλοχρή

ματου αύτοϋ. Ό καθηγητής ούτος λαμβάνει Ε

σχάτως τηλεγράφημα έκ πόλεως τίνος τής Πολω

νίας. λέγον. α Είσθε εύδιάθετος νά έλθητε ίνα 

κάμητε μίαν έγχείρισιν είς τόν δεινώς πάσχοντα 

Χαιμ 'Ρόζεμπαουμ,καί ποιαν αμοιβήν ζητείτε;»

Τηλεγραφήσατε.— Ό ιατρός δέν ήθελε κατ' άρ- 

χάς να έπιχειρήση τό ταξείδιον, μαθών όμως ότ’- 

ό Χαιμ 'Ρόζεμπαουμ είναι είς τώ» πλουσιωτέρων 

τής πόλεως έμπορων, άπεφάσισε νά δεχθή. Έτη- 

λεγράφησεν έπομένως. «Είμαι έτοιμος νά έλθω 

εύθύς' αντιμισθία 3000 φλωρίν,α».—Αύθημερόν 

έλαβιν έτερον τηλεγράφημα, λέγο·.- «Δέν είναι 

δυνατόν νά έλθετε άντί 2500 φλ; »— Ό καθη

γητής ώργίσθη καί έτηλεγράφησε' « Δέν έρχομαι 

είς διαπραγματεύσεις». — Τήν έπομένην λαμ

βάνει έτερον τηλεγράφημα. « Δίδομεν 2600 φλ. 

έλθετε». — Ό καθηγητής άμέσως άπήντησεν »- 

«Ή 3000 φλ. ή τίποτε- Δεν δέχομαι άλλο τη

λεγράφημα». Τέλος έφθασε καί ή τελευταία 

άπάντησις- « Έλθετε, κύριε καθηγητα, θα λά

βετε τάς 3000 φλ.

Τή» επιούσαν διά τής πρώτης αμαξοστοιχίας 

αναχωρεί ό ιατρός, καί τρεις ή τεσσαρας σταθ

μούς πρό τής πόλεως, πρός ήν διηυθύνετο, τηλε

γραφεί πρός τόν Χαιμ να τώ σταλή άμαξα έν

τώ σταθμφ. Ή αμαξοστοιχία φθάνει και ό ια

τρός γίνεται δεκτός έν τώ σταθμώ ύ-.ο πολλών

'Εβραίων, οϊτινες άναγνωρίσαντες αύτόν,
τόν

περικυκλοΰσι μέ πρόσωπα άπηλπισμένα καί τε

θλιμμένα καί τώ άναγγέλλουσιν ότι δυστυχώ:... 

ό Χαιμ 'Ρόζεμπαουμ. άπέθανε τήν νύκτα. Δυσα-

νασχετών ό καθηγητής διά τό περιττόν ταξείδιον 

καί διά τόν κοπιώδη δρόμον άποσύρεται είς τό 

πρώτον τυχόν ξε-οδοχεϊον ίνα άναπαυθή. άφ’ ού 

προηγουμένως ρητώς λέγει είς τήν έπιτροπήν τών 

‘Εβραίων,ότι έννοεϊ νά πληρωθή τόν ναύλον. Οί 

Εβραίοι τό ύπεσχέθήσ-ν καί μετ' ολίγον ένεφα- 

νίσθη έν τώ ξενοδοχείφ στενός συγγενής τού άπο- 

βιώσαντος, όστις τώ ένεχείρισε μετά πολλών φι

λοφρονήσεων 200 φλωρίνια διά τόν ναύλον καί

τόν κόπον του.

Ό καθηγητής διενοείτο ν' αναχωρήση πάλιν 

τήν έπιοΰσαν. Έν τοσούτφ όμως διεδόθη άνά 

τήν πολιν άστραπηδόν ή είδησις ότι ήλθεν έκ 

Βαρσοβίας ό διάσημος ιατρός, καί λίαν πρωί τό 

ξενοδοχεϊον έπολιορκήθη ύπό πλείστων 'Εβραίων 

ζητούντων νά συμ.βουλευθώσιν αύτόν, καί παρα- 

καλούντων αύτόν να δεαμείνη έπί μίαν ήμέραν έν 

τή πόλει των, όπως άνακουφίση τόσους πάσχον- 

τας. Άμέσως ένόησεν ό καθηγητής ότι έν μιά 

ήμέρα ήδύνατο νά ώφεληθή άρκετά, καί άπεφά- 

σισε νά δεχθή κατά σειράν τούς προσερχομένους 

άσθενεΐς. Πράγματι καθ’ όλην τήν ήμέραν βοη- 

θούμενος ύπό δύο έγχωρίων ιατρών, έπεχείρησε 

πολλάς Εγχειρίσεις, ών όμως τά κέρδη δέν Ικανο

ποίησαν αύτόν έξόχως.

Τήν έπομένην ήμέραν άπήλθεν είς τόν σταθ

μόν- έκεϊ τόν πλησιάζει ‘Εβραίος, όστις μετά 

πολλών ύποκλίσεων τώ λέγει- «Είσθε ύμεϊς ό 

διάσημος καθηγητής; » — « Άφησε' με ήσυχον, 

τφ άπαντφ ό ιατρός ώργισμένος. — Άλλ’ ό 'Ε

βραίος μειδιών πονηρώς τώ λέγει- « Μή όργίζε- 

σθε, εύγενέστατ». Έξ εύγνωμοσύνης θά σας άπο- 

καλύψω μέγα μυστικόν. Ό Χαιμ 'Ρόζεμπαουμ 

δέν άπέθανε. —Πώς! ανακράζει έκπληκτος ό ια

τρός. Ό Χαιμ δέν είναι δυνατόν νά έθεραπιύθη 

άφ’ ού δέν έκαμε τήν έγχείρισιν. —«Ή έγχεί— 

ρισις έγεινεν, άπαντα ό άλλος. — Πώς; τί λέ

γεις ; Ποιος τήν έκαμε; —«Σείς ό ίδιος τήν 

έκάμετε- μεταξύ τών τόσων άσθενών, οΰς έδέ- 

χθητε χθές, ήτο καί ό Χαιμ, καί σήμερον, δόξα,

τώ ύψίστω, έχει κα'ώς τήν ύγείαν»,— Ταΰτα 

είπών ό πονηρος Εβραίος καί χαιρετίσας έδαφι- 

αίως έγένετο άφαντος, καί ό καθηγητής έπέβη 

τής έτοιμου αμαξοστοιχίας, συλλογιζόμενος ότι 

ή πονηριά τών Πολωνών Εβραίων ύπερβαίνε·. 

παν όριον.

'Ημερολόγιου τής έ·» Ιταλία έκστιατείας 

τών Γάλλων έπί Ναπολέονττος τοϋ Γ' — Με- 

ηαλην έντύπωσιν ένεποίησεν έν Γαλλία τό ύπό 

Γάλλου άποστράτου αξιωματικού έκδοθέν ήμε- 

ρολόγι ν τούτο, έν φ άναφέρονται πολλά περί

εργα καί άγνωστα μέχρι τοΰδε έπεισόδια τής εν 

I1 έτει 1859 έκστρατειας τών Γάλλων, ή οφείλεται 

ή έλευθέρωσις τής ’Ιταλίας. Βεβαίως δέν δύ·»α- 

ταί τις να διϊσχυρισθή ότι όσα Εκτίθενται είναι 

καί ή καθαρά άλήθ-ια, διότι πιθανόν ό συγγρα- 

φεύς νά ένεπνεύσθη κάπως καί ποιητικώς- έν τού

τοι: όμω; τά αφηγούμενα συμβάντα συνδέονται

στενώ; πρός μιαν τών περι-ργοτιρων σελίδων 

τής συγχρόνου Ιστορίας.

Κατά τόν συγγραφέα τού Ημερολογίου τού

του, ή έλευθέρωσις τής ’Ιταλίας οφείλεται είς 

τούς Καρβονάρους οϊτινες έπέβαλον τήν θέλησίν 

των είς τόν Ισχυρόν αύτοκράτορα Ναπολέοντα 

τόν Γ'. ’Αρχηγός τής έκ Καρβονζρων Επιτροπής, 

ήτις Εστάλη είς Παρισίους, όπως πα-ακινήση 

τόν αύτοκράτορα να έκστρατεύσγ,, ήτο ο κόμης 

Όρσίνης, ό τήν απόπειραν κατ' αύτοϋ έπιχειρή- 

σας καί τόν διά λαιμοτόμου θάνατον έπί τφ έγ- 

κληματι τούτφ ύποστάς.

Κατά τόν χειμώνα τοΰ 1857 ό Όρσίνης κα- 

τεγίνετο μετά τών οπαδών του είς τήν κετασκευήν 

τών καταχθονίων βομβών έν ύπογείφ οικίας 

τινός έν τή όδώ τοΰ « "Ορους Θαβωρ » έν Παρι- 

σίοις. "Εν τινι παρακειμένη οικία κατ’ Εκείνην 

άκριβ . ς τήν έποχήν άπέθνησκεν ό ποιητής Άλ- 

φρέδος Μυσσέ. Ό κόμ.ης Όρσίνης ήτο υίός τού 

Ίταλοΰ πατριώτου, δι’ ού έμυ/θη τω 1831 ό 

τότε Εξόριστος Ναπολέων τά τής συνωμοσίας 

τών Καρβο»άρων, ήτις σκοπόν είχε την άπελευ- 

θέρωσιν τής ’Ιταλίας καί τήν κατάλυσιν τής κο

σμικής τοΰ Πάπα Εξουσίας.

Έζητω 1857 έν Παρισίοις ’Ιταλός δικηγόρος, 

είς τών αρχηγών τών ιναρβονάρων. Τούτον Εκά- 

λεσε τήν Επιοΰσαν τής άποπείρας τοΰ Όρσίνη 

ό αύτοκράτωρ είς τό άνάκτορον τοϋ Κεραμεικο 

Ή μήτηρ τοΰ αύτοκράτορος, ή βασίλισσα Όρ- 

τενσία, τώ είχεν εΐπει ότι άν ποτέ εύρίσκετο έν 

κινδύνφ, ώφείλε νά έπικαλεσθή τήν συμβουλήν 

τού διάσημου τούτου δικηγόρου. « — Θέλετε 

λοιπόν νά μέ φονεύσητε; Τί σας έκαμα ; » Διά 

τών λέξεων τούτων ύπεδεχθη ό αύτοκράτωρ τόν 

Καρβονάρον. — Έλησμονήσατε, Μεγαλειότατε, 

άπήντησεν ό δικηγόρος, ότι είσθε Ιταλός καί ότι 

ώρκίσθητε να συντελέσητε είς τό μεγαλείου καί 

τήν άνεξαρτησίαν τής ’Ιταλίας. Καί ό δικηγόρος 

έξήγαγεν έκ τού θυλακίου του «Τελεσίγραφου», 

δι’ ού παρείχετο τφ αύτοκράτορι δεκαπέντε μη

νών άσφάλεια, έάν ύπεχρεοΰιο α'.) Νά άπονείμη 

χάριν τφ Όρσίνη,- β'.) Νά κηρύξη έπισήμως 

τήν άνεξαρτησίαν τής ’Ιταλίας, καί γ',) Νά λά- 

βη αέρος είς πόλεμον τής ’Ιταλίας κατά τής Αύ- 

στρίας. Τόν πρώτον όρον δέν ήδύνατο ό αύτο

κράτωρ νά τηρήσρ, καθότι ναι μέν έν τή άπο- 

πείρα τοϋ Όρσίνη αύτός δέν έπαθεν, άλλ- είχον 

φονευθή πολλοί άνθρωποι, καί τό έγκλημα έπρε

πε νά τιμωρηθή. Ύπεσχέθη όμως ό αύτοκράτωρ 

νά γείνη ό έκτελεστής τής διαθήκης τοϋ Όρσίνη, 

όστις άνήλθεν είς τό ικρίωμα, φωνάζων. « Ζήτω 

ή ’Ιταλία ! Ζήτω ή Γαλλία » !

Άπό τής ήμέρα; ταύτης ήρξατο ό Ναπολέων 

έκτελών τούς άλλους δύο όρους τοΰ «Τελεσιγρά

φου». Τό πρώτον δέ διάβημα ήτο ό γάμο; -οΰ 

έξαδέλφου του. πρίγκιπος Ιερωνύμου Ναπολέ- 

οντος, μετά τή; θυγατοό; τοϋ βασιλέως τή; Σαρ

δηνία; Βίκτωρο; ’Εμμανουήλ, πριγκ/,πέσσης 

Κλοτίλδης. Ή νεαρά ήγεμονί; δέν ήτο καθόλου 

διατεθειμένη νά λάβη σύζυγον τόν «Ερυθρόν» 

πρίγκηπα, ώ; τόν όνόμαζεν άλλ’ ό πατήρ της, 

άνήε αποφασιστικός, κατώρθωσε νά Εκβιάσγ, τόν 

αρραβώνα. Ήμέραν τινά εύρίσκετο ό πρίγκηψ έν 

τφ γραφείφ τοΰ βασιλέως- Ήσαν μόνοι. — 

« Σ-.ενοχωρεϊσαι δια τήν βραδύτητα; έρωτφ ό 

βασιλεύς Άμέσως τελειόνομεν τά πάντα. » Κρού

ει τον κώδωνα, καί διατάσσει νά όδηγήσωσιν είς 

τό γραφεΐόν του τήν Κλοτίλδην Μετά τινας στιγ- 

μάς είσήλθεν ή ήγεμονίς.— Σοί είπον πρό πολ- 

λοΰ καί τό έπαναλαμ.βάνω ότι θά ύπαδρευθής 

τόν Ναπολέοντα. Ιδού αύτός. Έναγκαλισθήτε! 

“Εχει καλώς — Τήν αύτήν ήμέραν οδηγία τοΰ 

Καβούρ έξώσθη έκ τού ανακτόρου ή Κυρία τής 

τιμής τής πριγκηπίσσης, δεσποινίς Φορέστα, 

ήτις έχουσα μεγάλην έπιρ οήν Επ’ αύτής ήτο ό 

κύριος μοχλός τής κατά τοΰ γάμου άντιστάσεως 

αύτής, καί διετάχθη νά έγκαταλείπη άυ.έσως τό 

Τουρϊνον. Καί οκτώ ήμέρας μετά τόν αρραβώνα 

έτελέσθη καί ό γάμος.

Τ ό τε τ ρά χ ο ρ δ ον τ ού Π αγ α ν ί ν η . Έν 

. τινι τών προλαβόντων τευχών άνεφέρομεν έπεσό- 

διον έκ τού βίου τοϋ Παγανίνη, τού περιωνύμου 

βασ λέως τών τετραχορδιστών. Τό τετράχορδον 

αύτού διατηρείται ώς Ιερόν κειμήλιον έν τφ δη- 

μαρχείφ τής Γενούης, τής πατρίδος τοΰ μεγάλου 

μουσικού. Εσχάτως ό έν τφ ’Ωδείω τών Βρυ

ξελλών καθηγητής Κύριος Εύγένιος Ysaye 

προσήνεγκε πρός άγοράν τοΰ Ιστορικού τούτου 

οργάνου τό κολοσσιαϊον ποσόν τών 60 χιλιάδων 

φράγκων, άλλ’ ή δημοτική άρχή τής Γενούης 

άπέκρουσε τήν προσφοράν ταύτην, τιμώσα οΰτω 

τήν μνήμην τοϋ έξοχου πολίτου αύτής.

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ

Έν τή έφε-εινή τών Παρισίων έκθέσει έξετέ- 

θησαν καί διάφορα δείγματα μολυβδίνων στρατι

ωτών, τοΰ άγαπητοϋ τούτου καί γνωστού τών 

παίδων παιγνιδιού.

Ή Ιστορία τής βιομηχανία; ταύτης είναι άρ- 

κούντως περίεργος. Οί πρώτοι μολύβδινοι στρα- 

τιώται έκαμαν τήν έμφάνισιν αύτών κατά τούς 

χρόνους τοΰ έπταετοΰ- πολέμου, δηλ. τοΰ με

γάλου Φρειδερίκου τής Πρωσσίας. Έν άρχή οί 

κατασκευασταί παρήγαγον μόνον στρατιώτας έν 

πρωσσική στολή, βαθμηδόν όμως έμιμήθησαν καί
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άλλων έθνών τάς στολάς, καί τέλος έν άρχή τοΰ 

ήμετέρου αίώνος ού μόνον μολύβδινοι στρατιώται 

κατεσκευάζοντο, άλλά καί τά έξοχώτερα καί 

υψηλότερα πρόσωπα τής συγχρόνου ιστορίας, 

οίον ό αύτοκράτωρ 'Αλέξανδρος, ό μέγας Να

πολέων καί οί στρατηγοί των κτλ. Έν Γαλλία 

ή βιομηχανία αΰτη δέν είχεν μεγάλην διάδοσιν, 

άν καί έν τή εφετινή εκθέσει εύρίσκοντο όλοι 

σχεδόν οί στρατηγοί τής πρώτης γαλλικής δη

μοκρατίας έκ μολύβδου.

Τήν βιομηχανίαν ταύτην ανέπτυξε μέχρι βαθ- 

μοΰ έντελείας ό έν Νυρεμβέργη τής Βαυαρίας ό 

έργοστασιαρχης Έίνριχσεν, όστις ού μόνον όλων 

τών εθνών στρατιώτας κατασκευάζει, άλλά καί 

κιβωτίδια πωλεϊ, έν οίς ύπάρχει τό άναγκαΐον 

ύλικόν δι' ολοκλήρους μάχας, διά πολιορκίας, διά 

παρελάσεις κτλ. Ή έπίσκεψις τοΰ έργοστασίου 

τούτου είναι είς άκρον ένδιαφέρουσα. Ό μόλυβ

δος χύνεται είς μήτρας, μεθ’ δ παραδίδονται οί 

άμορφοι έτι στρατιώται είς έργάτας, οϊτινες τούς 

λειαίνουσι, κατόπιν είς γυναίκας, αϊτινες τούς 

χρωματίζουσιν. Αί γυναίκες αύται άπολαμβά- 

νουσι 8 — 10 φράγκων τήν εβδομάδα- οί έργά- 

ται όμως τοΰ χυτηρίου κερδίζουσι μέχρι 25 φράγ

κων τήν έβδομάδα, διότι ή έργασία αύτών είναι 

έπιπονωτέρα. Έν μόνη τή Νυρεμβέργη οί είς τό 

έργον τοΰτο ασχολούμενοι ανέρχονται είς 800 

άνδρας καί γυναίκας, καί ή ήμερησία παραγωγή 

είναι 100 χιλιάδων στρατιωτών. Τό μίγμα έξ ού 

κατασκευάζεται σύγκειται έκ μολύβδου καί κασ

σιτέρου, άλλ’ αί άναλογίαι είναι μυστικαί έκά- 

στου έργοστασίου. Ό κασσίτερος είσάγεται έξ 

'Αγγλίας, καί μόνον ή Νυρεμβέργη καταναλίσκει 

κατ' έτος 4 χιλιάδας στατήρας κασσιτέρου.

ικα i δωροδοκίαι. Αί 

τάς ^ουλευτικάς έκλογάς έκτε- 

αύτη τη φιλελευθέρω Έλβε-

Β ο υ λ ε υ τ 

δωροδοκίαι κατά 

λοΰνται καϊ έν 

τία φανερώς. Έν τή επαρχία τοϋ Τετσίνου, οπού 

τά δύο άντιμαχόμενα κόμματα, τό τών κληρικών 

καί τό τών φιλελευθέρων, είναι έπίσης ισχυρά, ή 

ψήφος πληρόνεται άρκετά καλά. Κατά τάς τε

λευταίας έκλογάς οι μέν κληρικοί έπλήρωσαν μέ

χρι ς 25 φο. τήν ψήφον, έν ω οί φιλελεύθεροι διε- 

τήρησαν τήν τιμήν τοϋ ένός φράγκου. Είς τών 

ύποψηφίων προεκήρυξεν έν μικρφ κωμοπόλει 

παρά τό Λυκάρνον, ότι έπί τρεις μήνας (έννοεϊ- 

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

’Εν τϋ κωμωδία u 01 δύο σύζυγοι* „
σελ. 118 στηλ. 1 στ. 48 γράφε Περιμένετε,

Τ> Α 2 57 άπό φίλον του
V 134 η 3 a 39 τί βλέπω;
fl 135 η 1 a 21 σοϋ φδάνει
fl Τ> α 2 a 30 άπατήσω
α η A η a 60 μοϋ φαίνεται
fl 154 a 3 a 10 παραπολό
fl Τ) a a 12 ολίγον
Τ 164 fl 1 a 61 στενάς

*'Η κωμφδίγ είναι τον Scribe μετετροάοϋΐ] δε έΛεν&έρως υπο τοΰ λογίον Κυρίου Ν. Φ.

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±}±±±±±±^^

ται πρό της έκλογής) θά τρίφη έν τοΐς διαφόροις 

ξενοδοχείοις τούς δίδοντας αύτφ την ψήφον των. 

Ό λογαριασμός δέ τών ξενοδόχων άνήλθεν είς 

14 χιλιάδας φράγκων. Οί ίερεϊς (καθολικοί) λαμ- 

βάνουσι μέγα μέρος είς τάς ραδιουργίας ταύτας 

καί ού μονον άπό τοϋ άμβωνος ύποστηρίζουσι 

τόν δείνα η δείνα ύποψήφιον, άλλά, καϊ πλού

σια συμπόσια παραθέτουσι, καθ’ α οί προσκε

κλημένοι δι’ όρκου ύποχρεοΰνται- νά ψηφίσωσι 

τόν δείνα η τόν δείνα. Συνέβη μάλιστα καί τό 

έξής άστεϊον έπεισόδιον. Έπί λίθινων στηλών 

άνά τάς οδούς έγραψαν μεγάλοις γράμμασιν οί 

ενα φιλελεύθερον ύποστηρίζοντες τήν λέξιν Si 

(ναι), οί άντίπαλοί των, οί κληρικοί έγραψαν 

πλησίον ΠΟ (όχι). ’Αστείος δέ τις έγραψε διά νυ- 

κτός πρό τών δύο τούτων λέξεων έν Α, ώστε ό 

ύποψήφιος έστολίσθη διά τής λέξεως 8δΐηθ(όνος).

φαίνεται, κανένα ; άντί Περιμένετε. Φαίνεται κανένας; 
η 
fl 
fl
» 
η 
τι 
Τ 
r

άπό φίλον σου 
τί βλέπεις 
ποϋ φ&άσει 
άπαντήσω 
σοϋ φαίνεται 
παραχαλώ 
όλίγα 
ξένας
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ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΓΝΔΡΟΜΙΓ1ΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ1
Έν τφ γραφείφ τοΟ « Εσπέρου » όδός Όμηρου άρ. 8.
Έν τοΐς Καταστημασιν Άνέστη Κωνσταντινίδου όδ. ΈρμοΟ 
Έν τφ βιβλιοπωλεία) Καρόλου Βίλμπεργ όδός ΕρμοΟ.

Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον δις τοΰ μηνδς μετά εικόνων έν Άθήναις.
. . δρ. 40
. . φρ. 40 (%ρ)

ΑΓΓΕΛΙΑΣ
Τιμή καταχωρίσεως έν τη σελίδι ταύτη, είς 4 στήλας 

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

• ■

ταΐς διαφόροις πόλεσιν, έν αίς ύπάρχουσιν ειδικοί αντιπρόσωποι τοϋ «Εσπέρου» αϊ έγγραφα! γίνονται παρ' αύτοΐς, έν αΤςΈν 1 , , - . Λ.
δέ πόλεσι δέν ύπάρχουσι τοιοΟτοι, άποστέλλεται τό άντίτιμον τής συνδρομής κατ' εύθεϊαν είς τήν Διεύθυνσιν ή διά ταχυδρομικών 
έπιταγών, ή διά συναλλαγμάτων δψεως ή καί γαλλικών, άγγλικών, ^ωσσικών και αυστριακών χαρτονομισμάτων.ΑΓΝΗΣ ΣΜΙΘ

ΒΛΕΜΜΑΤΑ 

ΕΠΙ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Τρικυμία έν τώ Ατλαντικό} Ώκεανώ - Πρώται έντυπώσεις έν Ά&ήναις—Έν 

Άθήναις — Τό Σούνιον και ύ'Υμηττός — ,0 Μαρα&ό»' καί ή Αίγινα ‘Ο Ισθμός 
της Κορίνθου καί ή Άκροκόρινϋος — Αί Μυκήναι καί ή Άργολική πεδιάς — Έν 
Σπάρτη — Παρά τόν Ταΰγετον — έΕπί τής Ίθώμης Το Πάσχα έν μονή — 'Από 
της μονής είς Κρέκι — Έν ’ Ολ,υμπίρ "Απ' 'Ολυμπίας είς Μέγα Σπήλ.αιον Εκ
δρομή είς τήν Στύγα — Ελληνική φιλοξενία — Αυσχέρειαι — θύελλα έπί τοΰ Παρ
νασσού. Άπό τοΰ Παρνασσόν είς Κέρκυραν—Ή γλώσσα και χαρακτήρ τών νεω- 
τέρων'Ελλήνων — Τρόπος τοΰ περιοδεύεις εν Συρία καί Έλλάδι.

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΓΡΙΠΙΔΟΓ

ΚΑΙ

ΤΑ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ

θεολογία τοΰ Σωκράτους. Το περί πρό
νοιας δόγμα.

Πραγματεία γαλλιστί συγγραρείσα

ΕΚΑΒΗ
μετά ψυχαγωγίας έξ ιδιογράφου

ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΙΑΔΟΥ

• ■

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

Μετάφρασες I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ

ΥΠΟ
Γοτσταύου Δ’ ' Εΐχ&αλ

Έξελληνισθεϊσα δέ μετά προσθήκης 
έν παραρτήματι τών 'Απομνημο

νευμάτων τοϋ 3ενοφώ»τος

χαΐ νεωτέρων έξηγητικών σχολίων 
καί σημειώσεων

υπο

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΛΟΣΤΟΥ Δ. Φ.

■ ■

ΥΠΟ

ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΒΑΛΕΤΤΑ

Τιμή Μάρκ. 6.

(Μετά είκόνος τοϋ Λάμπρου Φωτιάδου).

Τιμή Φράγκων 7.
ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ· ΤΥΠΟΙΣ Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΧΟΥ

ΤΥΠΟΙΣ Π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡ1ΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι 1884 
W. DRUGULIN

ΕΝ ΓΑΛΑΖΙΑ
1884


