
HQI ΊΙΙΙΊΙΠ

’Εκδίδει»ΕΤΟΣ Η'. Π, 113 κ» 15/27
έκάστου μηνά;

Ιιμή έττ,σία πρρ-.ληρ. δρ. 40 
Έκ τώ Έξωτερικω 

οο«γ. you?* 40

Ρ
It ΕΚ ΚL .. 'W,

1 Γί
Η·' ι

<■ Ει- z/Oijrcig τι] 1 j 13 Αΐιγούστου 188 & ο ΑΡ. 183
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ό Μητρόίτολιτικό; Α’«<< εν ΆΟήναι;.—ΙΙερί /<ατ«»·Λοξί«ί,—'() Κο).ορούς ιής ' Ι'ιί- 
6ου, ιστορική καί αρχαιολογική μελέτη, υπό Ν Μαλλιαράκη. Συνέχεια καί r."7o,-/.— 
Ή Κυρία Καμπάν. Ή Λευκή άρκτο;.--Λόρδου Ιίϋρασ ας ό Σίλδ Άρόλ.δο; Cliilde Harold . 
Ασμα τρίτον, έξελληνιοβέν van Ο. 1 Π- Τό εν Λονδίνω βασιλικόν Ανάκτορον τόγνωοτόν 
ύκότό ονομα άνάκτορον τοϋ Βονκιγγαμ. 7/ <Vowoo’<s ^’κονύερ»;. '/«τορ/κώ· Αι>;;·ί;/ι« με-
τάφρασις εκ τοΰ Γερμανικοί' ϋτιό τή; δεοκοινίδο; Λονκίας Άντοο οπτα λου. (Συνέχεια).

— ’ί.'πειούδιον εκ τοΰ βίου τοϋ βασιλέα); τής Γαλλίας Λουδοβίκου τοϋ ΙΣΤ.—Άλέξ. 
Καβανελ. γειλ.λος ζωγράφος.— Αιάφορα.·—Γνωμαι Συγγραφέων.—'ίίραι σχολής.

ΕΙΚΟΝΕΣ
Ο Α/ητροκολιτικός Ναό; εν ’Αδήναις,— ΊΙ Κυρία Καμ.τάν.—Λευκή άρκτος.— 

Τό άνά/τορον Βούκιγγμμ. Ί! μαρμάρινη κλίμα;. Τό έν Λσνδίνφ βασιλικόν άνάκτορον. 
Ή αίθουσα τοϋ θρόνον — Τό εν Λονδίνο) βασιλικόν άνάκτορον Ή μαρμάρινη αίθουσα.— 
Αλϋςανδρο; Καβανέλ.— ΊΙ Λεοδεμόνα,

X----- *««----- ·♦♦-----«**-----♦*»----- **«----- ----------------------««·-----«Μ------»<*♦-----«®»-----««»

Ό Μητροπολιτιχής vabg ίν ’ Αδήναις



226 ΕΣΠΕΡΟΣ
[\4f. 183. 1/13 Αύγουστου 1889] Γ ’Af> 183 1/13 jlryoi’woi· 1889. ]

Ε Σ II Ε Ρ < · Σ 2-27

0 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

(μετά είκόυος)

Έν τών περικαλλεστέρων κτιρίων τής πρω- 

τευούσης ημών εί·.αι ό έπί τή μνήμη τοΰ Εύαγ- 

γελισμοΰ τιμώμενο; ναός της Μητροπόλεω;, 

κείμενος έν μέσα,ις Άθήναι; έν θέτει ούχί το

σοΰτον έπιφζνεί, άλλ’ έν τοσούτω αρκούντως 

εύρυχώρφ, άφ’ ού μάλιστα διαρρυθμ.σθή έπί 

τό καλλιτεχνικώτερον ή πλατεία, εν ω κεΐται ό 

ναός.

Τά. θεμέλια τοΰ προεξάρχοντος τών ’Αθηνών 

ναοΰ έτεθησαν πρό 50 έτών, ύπουιγοΰντο; τοΰ 

’Ιακώβου ’Ρίζου τοΰ Νερουλού έπί παρουσία 

τοΰ βασιλέως Όθωνος. Έπί πολλά έτη ή οικο

δομή ανέσταλη δι’ έλλειψιν τών αναγκαίων χρη

μάτων άλλ’ ή επιτροπή, ή συστασα πρός τόν 

σκοπόν τούτον, μετά σπουδής καί δραστηρίω; 

ποοέβη είς συλλγήν έράνω- , καί οΰτω κατωρ- 

θώθη νά συντελεσθή τό ιερόν τούτο οικοδόμη

μα, τό όποιον διατ ρέπει ώς αληθές κόσμημα 

τών νεωτέρων ’Αθηνών, διότι καί τό έξωτερι- 

κόν αύτοϋ είναι έπιβάλλον καί άξεον μητροπο- 

λιτικοΰ ναού, καί το εσωτερικόν αύτοϋ μετά 

πολλής φιλοκαλίας διακεκοσμημένον Ο ρυθμός 

αύτού δέν είναι ούτε καθαρώς βυζαντινός ούτε 

τών χρόνων τής άν: γεννήσεω;’ μετέχει όμως 

καί τών δύο ρυθμών, χαΐ ούτως άποτελεϊ σύνο- 

λον αρκούντως τέρπον τό βλέμμα. Πολλά έλέ- 

χθησαν καί έγράφησαν κατά τής άκουστικής τοΰ 

ναοΰ, καί πρ; γματι ύπό ακουστικήν έποψιν ή 

οικοδομή δέν είναι καθ’ όλα επιτυχής, όφείλο- 

μεν όμως νά όμολ γήσωμεν ότι το σφάλμα τού

το επικρατεί είς τάς πλείστας τών θολωτών έκ- 

κλησιών, διότι οί πολλοί θόλοι καλύπτουσι τήν 

φωνήν, ήτις μετατρέπεται ένίοτε είς χασμφδίαν. 

Ίσως διά προσθήκης βαρέων παραπετασμάτων 

ή δι’ άλλου τίνος μέσου, ήδύνατο νά έπιτευχθή 

βελτίωσές τις εις τήν ακουστικήν.

Έν τφ ναφ τούτφ τελούνται αί μεγαλείτε- 

ραι θρησκευτικά! τελεταΐ έπί παρουσία: τής βα

σιλικής Αύλής· έν αύτφ ψάλλονται καί αί νε

κρώσιμοι άκολουθίαι τών έπισήμων νεκρών, καί 

ό ναός πληρούμενος κόσμου έχει οψιν τά μάλι

στα έπιβάλλουσαν καί μεγαλοπρεπή, άν καί αί 

διαστάσεις αύτού δέν δύνανται νά παραβληθώσι 

πρός τάς διαστάσεις τών πρωτευόντων καθεδρι

κών ναών τής Ευρώπης. "Οταν άναλογισθώμεν 

ότι πρό ολίγων μόνων έτών ή πρωτεύουσα ήμών 

ηύτύχησε ν’ απόκτηση μητροπολιτικόν ναόν ά- 

ζιον πρωτευούσης, έντός τοΰ όποιου έτελέσθησαν 

τοσαΰται έπίσημοι έθνικαί τελεταΐ, δέον νά θεω- 

ρήσωμεν τόν Ιερόν τούτον Ναόν καί ύπό ιστορι

κήν έποψιν περιφανή.

ΠΕΡΙ ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑΣ

πολλάκις τό πάθος με

ς, ήτις αισθάνεται τή. 

ή ματαιοδοξία όμως είναι ή τέρψις 

ήτις δίδει σημασίαν 

τά όποια έλαχίστην 

Ό ύπερήφανος εί- 

καί αδιαφορεί περί τής 

τών άλλων όδέματαιό- 

άρέσ/V) είς όλους καί είναι ώς έκ 

ευπροσήγορος καί εύλύγιστος.

Ή ύπερηφάνεια είναι 

γάλης καί γενναία; ψυχής 

ίσχύν της, 

μικρά; καί ευτελούς ψυχής, 

είς πράγματα μικροπρεπή, 

ή ούδεμίαν έχουσι σημασίαν, 

ναι σιωπηλός, ξηρός, 

γνώμης καί τής κρίσεω; 

δοξος θελει ν’ 

τούτου εύκολος, ευπρυοηγυρ,υ; και ευκυγιυιυς. 

Ένίοτε ύπερηφάνεια καί ματαιοδοξία είναι ήνω- 

μέναι έν ένί καί τφ αύτφ προσώπω- άλλ όμως 

ώς έπί τό πλεϊστον ό ματαιόδοξος έννοεϊ τήν αδυ

ναμίαν του, ώστε δεν είναι ύπερήφανος, καί ο 

ύπερήφανος είναι ένίοτε τοσοΰτον ύπερήφανος, 

ώστε δέν δύναται νά ήναι καί ματαιόδοξος. Άλλ 

ό ματαιόδοξος, ό κομπάζων ώς ύπερήφανος, είναι 

γελοίος.

ΊΙ ααταιοδοξία είναι κενόν τι, είναι ώς ώόν 

άνευ κροκού, ώς κάρυον άνευ τοΰ αμυγδάλου, ώς 

βυτίον άνευ οίνου. Ο,τι στερείται βάσεως, άλη- 

θειας, διάρκειας καί άφελείας, είναι ηθικώς μα- 

ταιόδοξον, καί πάντα έν τφ κόσμω τούτω είναι 

μάταια Άλλ’ ή αρετή δέν θα .'προύχώρει τοσ.ΰ- 

το·., έαν δέν συνεδέετο μετά τή; ματαιοδοξίας. 

Θά εϊχομεν τοσαΰτα φιλανθρωπικά καί εύεργετικά 

Ιδρύματα,·άν ή ματαιοδοξία δέν ύπεβοήθει αυτά; 

Μήπως ό νομικός γράφει χάριν μονον τού δικαίου; 

Μήπως ό ιατρός θεραπεύει χάριν μόνον τής αν- 

θρωπότητος : ’Αρκεί νά έκτελήται ό αγαθός σκο

πός, καί άς συγχωρήσωμεν είς τήν άνθοωπότητα 

τήν άδυναμίαν τή: ματαιοδοξίας.

Ή ματαιοδοξία είναι ό σκόπελος, έφ’ ού ναυα- 

γοΰσιν οί πλεϊστοι τών ισχυρών τής γής, 

ούδέν εύκολώτερον αύτής ενθαρρύνει τήν κολα

κείαν. Πολλάκις ολιγόστιχου ποίημα έμποιεϊ 

μεγάλην έντύπωσιν είς ήγεμόνα, ή είς ματαίαν 

Κυρίαν, ήτις κολακεύεται μόνον έπί τή ιδέα ότι 

δύναται νά. ύμνηθή ύπό ποιητοΰ. Διό βλέπομεν 

ότι οί ποιηταΐ είναι πάντοτε αγαπητοί καί αρε

στοί είς τάς Κυρίας, διότι ή ματαιοδοξία είναι 

εύγνωμονεστέρα τής ύπερηφ-ζνείας.

ΙΙέρσης ποιητής είπε" « Τέσσαρα πράγματα 

έν τφ κόσμω δέν πρέπει νά μας κολακεύωσιν' ή 

οίκειότης τών ήγεμόνων, ή θωπεία τών γυναι

κών, τό μειδίαμα τοΰ έχθροΰ καί ή θερμότης τοΰ 

χειμώνος, διότι καί τά τέσσαρα ταΰτα δέν έχουσι 

διάρκειαν». Άλλ’ ή ματαιοδοξία δέχεται όλα 

τοΐς μετρητοϊς, διότι είναι κόλαξ έαυτής. Ή 

ματαιοδοξία τοΰ νά ήναι πολυτελέστερα ένδεδυ- 

μένος τών συμμαθητών του, παρεκίνησε τόν Car

touche είς τάς πρώτας κλοπάς του- βαθμηδόν 

μέ τήν ήλικίαν ηύξησε καί ή μανία του αυτή, 

τελο; έγένετο oCarlOUcheo επίφοβος καί δόλιος 

αρχηγό; ληστρικής συμμορίας, καί έτελείωσε τόν 

βίον του έπί τοϋ αιματηρού ικριώματος. Τό όνομά 

του κατέστη παροιμιώδες καί αθάνατον.

Κατά τήν άρχαιότητα ό Σαλμονεύς έκτισε χαλ- 

κίνην γέφυραν καί έτςεχεν έπ’ αύτής σείων δά

δας, όπως μιμηθή τόν κεραυνόν καί τάς άστρα- 

πάς τοΰ Διός. Ό Καϊσαρ έφόρει διαρκώς έπί τής 

διότι

κεφαλής του τον έκ δάφνης στέφανον, όπως κα- 

λύψη τήν φαλάκραν του. Εις τών ματαιοδοξ υ- 

τερων άνδρών ήτο ό Πάπα; Πϊος ό ζ”. Γνωρίζων 

ότι εί αι εύ-ιδής ήρέσκετο ν’ άκούη τάς 'Ρωμαίας 

αναφωνούσα; κατά τήν διάβασίν του’ « Πόσον 

είναι ωραίος ! Είναι τόσον ώραϊος, όσον καί 

άγιος». Έπί όλων τών μνημείων τα όποια άνή- 

γειρεν, έθετε τό στέμμα του καί τό όνομά του μέ 

τή/ έπιγραφήν «Τή μεγαλοδωρία ΙΙίου τοϋζ".», 

καί ή ματαιοδοξία του αύτη έπεβάρυνε κατ’ έτος 

τόν προϋπολογισμόν τοΰ παπικοΰ κράτους δι’ 

ικανών χρηματικών ποσών.

Εί; άκρον ματαιόδοξος ήτο καί ό Ποτέμκιν, 

ό πανίσχυρος σύμβουλο: τής μεγάλης Αικατερί

νης. Ό άνήρ ούτος, ού τό ονειρον ήτο νά γείνη 

ήγεμών τή; Μολδοβλαχίας καί τής Βεσσαρα- 

βίας, άπέθανεν έν ύπαίθρω υπό δένδρου. Έχων 

όλα σχεδόν τά παράσημα τής Ευρώπης, έπεθύ- 

μει νά λάβη καί το χρυσοΰν δέρας, τό παράση

μου τοΰ άγιου Πνεύματος καί τό τή; Ιΐεοικνημί- 

δος· άλλά τα τρία ταΰτα δέν έλαβεν. ΊΙ μ: via 

τοΰ περικοσμεϊσθαι δι' ό)ων τών παρασήμων έπέ- 

φε:ε τόν θάνατον τοΰ Νέλσωνο; τοΰ νικητοΰ έν 

Τραφάλγαρ. Ή έχθοική σφαίρα διηυθύνθη εύστό- 

χω; κατά τού έπί τή; γεφύρας τοΰ πλοίου κυβερ

νήτου, όστις διεκρίνετο εύκόλως έκ τών άπαστρα- 

πτόντων έπί τοΰ στήθους του παρασήμ.ων καί τών 

πολυχρόων ταινιών. Ή έφεύρεσις τών παρασήμων 

είναι διά ματαίου; άνδρας, ό,τι είναι αί μεταξω

τά· ταινία·, δια τάς γυαϊκας. Τό άριστον πάν

των τών παρασήμων είναι άναμ φισβητήτω;

πολλά γίνονται ύπό τών άν- 

έπί τή προσδοκία, ένός παρασήμου, ένός 

έπί τού στήθους ή ένός τίτλου (έν ταϊς

.ρνιστή-

Ό βασιλεύς τής 

Γουλιέλμος ό Α'. έπώλει 

έσημείου έκάστοτε έν τφ 

σήμερον πάλιν συνελάβα-

ππο- 

δρών 

πατριωτικούς· δώ καί έπέβαλλον 

Κατόπιν όμως έχρησίμευον μαλ-

«Νοΰς υγιής έν σώματι υγιεί ».

Ό άνθοωπος είναι απανταχού ό αύτός. Όπως 

οί 'Ρωμαίοι στρατηγοί έξετέλουν μεγάλα έργα 

έπί τή έλπίδι θριαμβευτικής έν 'Ρώμη εισόδου, 

οΰτω καί σήμερον 

θρώπων 

άστέρο;

χώραις έν αίς οί τίτλοι έχουσι πέρασιν). Καθη

γητής τις έκ τών δοκιμωτέρων έφόρει τό παρά- 

σημον καί έπί τοΰ κοιτωνιτου του. Ό Γερμανός 

συγγραφεύ; Thummel ονομάζει τά παράσημα 

«τόν εύγενή χλευασμόν τών ισχυρών». Ούτως 

έσκέπτετο φαίνεται καί Άγγλος τις, όστις άνα- 

χωρών έκ 'Ρώμης άπένειμεν είς όλους τούς γνω

ρίμους του τό παπικόν παράσημον τοΰ II' 

ρος—πρός 6 φλωρία έκαστον.

Πρωσσίας Φρειδερίκος 

μικρά παράσημα καί 

ήμερολογίω του « Καί 

μεν ένα λαγωόν».

Τά παράσημα, Ιδρύματα μοναχών καί I: 

τών έν άρχή, ήσαν σύλλογοι δραστήριων άν· 

πρός σκοπούς 

ύποχρεώσεις.

λον πρός διακόσμησιν -ηγεμονικών αύλών, πρός 

διάκρισιν τίτλων καί τιμών, καί πρός αντιμισθίαν 

ύπηρεσιών, κόπων καί άνδραγαθημάτων· άλλά 

μεγάλη έγένετο κατάχρησις είς τήν άπονομήν 

τών παρασήμων, ιδίως κατά τόν ήμέτερον αιώνα. 

Ό στρατηγός τοϋ Ναπολέοντος Moreau ήρνήθη 

τό άπονεμηθέν αύτφ άνώτατον παράσημον τής 

λεγεώνος τής Τιμής, είπών’ « Άπό δέκα ήδη 

έτών, διοικήσας τόσας λεγεώνας έν τφ πολέμφ, 

φέρω αύτό».

Υπουργός τά μάλιστα ματαιόδοξος ήτο ό κό- 

μ.ης Βρύλ, ό διευθύνα; έπί έτη πολλά τάς τύχας 

τοΰ μικρού βασιλείου τής Σαξωνίας. Ό κόμης 

Βρύλ είχε διακοσίους ύπηρέτα;, έδαπάνα πλέον 

τοΰ έκατομμυρίου κατ’ έτος, διό καί είχε μεγα- 

λειτέραν αύλήν ή ό βασιλεύς του’ αί στολαί αύ- 

τοΰ έπλήρουν δύο παμμεγέθεις αίθούσας, καί δι’ 

έκάστην στολήν είχεν ιδιαίτερον ώρολόγιον, ιδιαί

τερον ξίφος καί ιδιαιτέραν ταμβακοθήκην. Αί 

στολαί όλαι ήσαν σημειωμεναι έν μικρογραφία έν 

ίδιαντέρω βιβλίφ, τό όποιον τφ καθυπεβάλλετο 

καθ’ έκάστην πρωίαν όπως έκλέζη τήν στολήν 

τής ημέρας.Οί Πρώσσοι κυριεύσαντες τήν Δρέσ

δην εύρον έν τή ο·’κία τοΰ ματαιοδόξου τούτου 

ύπουργοΰ δύο χιλιάδας ζευγών ύποδημάτων, χί

λια πεντακόσια ζεύγη, έμβάδων, χιλίας πεντακο- 

σίας φενάκας καί οκτακόσιους κοιτωνίσκους. Ό 

μέγας Φρειδερίκος άποθανών άφήκε μόνον τέσσα- 

ρας έπενδυτας, τέσσαρα; περισκελιδας, έξ ζεύγη 

ύποδημάτων. καί 16 ύποκάμισα, τά όποια όμως 

εύρίσκοντο είς τόσον άθλίαν κατάστασιν, ώστε ό 

θαλαμηπόλος του ήναγκάσθη νά δώση έν τών 

υποκαμίσων του, όπως σαβανωθή τό λείψανον τοΰ 

μεγάλου άνδρός. Τά; στολά; τοΰ κόμητος Βρύλ 

έδείκνυον εί; τούς έπισκεπτομένους τήν Δρέσδην 

ξένους. Γάλλος τις, ίδών αύτάς είπε πρός τόν 

οδηγόν αύτοϋ’ « Δείξατε μοι άρετάς καί όχι 

στολά;».

Ό πριγκηψ KaunitZ, ό πρωθυπουργός καί 

σύμβουλος τή; αύτοκρατείρας τής Αύστρία; Μα

ρία; θηρεσίας, καί τοι μή ών ματαιόδοξος, είχεν 

όμως καί τάς μικρά; του αδυναμίας. Ίππεύων 

άθλιέστατα ένόμιζεν ότι ήτο άριστος ίππεύς. 'Η

μέραν τινά ό πρέσβυς τής Αγγλίας συναντήσας 

αύτόν έν τφ Ιπποδρομίω, τφ είπεν «Ή ύμετέρα 

έξοχότη; είναι ό καλλίτερο; ίππεύς, έν ποτέ εί- 

δον»· «Τό ήξεύρω » άπήντησεν ό KaunitZ μει- 

διών αύταρέσκως. Ό εύφυής ούτος πολιτικός ήτο 

άφελέστατος τούς τρόπους· πολλάκις έπαρουσιά- 

ζετο είς τό ύπουργικόν συμβούλιου ένώπιον τής 

αύτοκρατείρα; μέ τήν ιππευτικήν του ένδυμασίαν 

καί μέ τό μαστίγιον έν χερσίν. Είς τόν Πάπαν 

έ'σφιγξε φιλικώς τήν χεϊρα, ήν ό άγιο; πατήρ τφ 

έτεινε πρός άσπασμόν. Τόν αύτοκράτορα Ίωσή© 

τόν Β'. έδέχετο πολλάκις έν τή κλίνη, καί εί; τήν 

επιστολήν τοΰ αύτοκράτορο, κατά τήν έν 'Ολ

λανδία έκστρατείαν, όταν ό αύτοκράτωρ τφ έγρα

ψεν είς Βιέννην· « Οί 'Ολλανδοί δέν τολμώσι νά 

πυροβολήσωσιν; άπήντησεν. «Οί 'Ολλανδοί έπυ- 

ροβόλησαν ».

Έν τή άρχαιότητι πρότυπον τής ματαιοδο- 

ξίας είναι παρά μέν τοΐς Έλλησιν ό ’Αλκιβιά

δης, παρα δέ τοΐς ‘Ρωμαίοι; ό Κικέρων, όστις 

ήρέσκετο τά μάλιστα εί; τόν τίτλον ί μπ ε ρ ά τ Ο

ρο ;, όν άντεποιείτο ένεκα τών έν τφ πολεμώ 

νικών του, ά; όμως ώφειλεν είς τούς άρχηγούς 

τών ταγμάτων. Πολλάκις γράφων πρό; τόν Καί 

σαρα μετεχειρίζετο τήν επιγραφήν’ « Τφ αύτο · 

κράτωρι Καίσαρι ό αύτοκράτωρ Κικέρων».

Εί; τούς νεωτέρους χρόνου; ό δήμιος τής Γαλ

λίας, 'Ροβεσπιερρος, ήτο εί; άκρον ματαιόδοξος, 

καί ήρέσκετο άναγινώσκων τά άγγλικά φύλλα, 

τά όποια αύτόν μέν ώνόμαζον τύραννον, τούς δέ 

στρατιώτας τής μεγάλης Δημοκρατίας οπαδούς 

τοΰ 'Ροβεσπιέρρου. Τήν ματαιοδοξίαν αύτοϋ 

έκληρονόμησεν ό μέγας Ναπολέων, ιδίως άφ’ ού 

άνήλθεν εί; τόν θρόνον. Ήδη ώς πρώτο; ύπατο;

έδειξε τήν άδυναμίαν του ταύτην. 'Ημέραν τινά,

οφειλών νά

πεντήκοντα

πληρώση έξωγκωμενον λογαριασμόν, 

είκοσάφραγκα, είς μίαν ξενοδόχου,

έκαμε πικρά; παραστάσεις καί είπεν άποτόμως 

είς αύτήν. «Διόρθωσε τόν λογαριασμόν». Ή πο

νηρά γυνή άπήντησεν. «Άλλ- ό πρώην βασιλεύς 

τόσα έπλήρωνεν, οσάκις ήρχετο ένταΰθα ». Τότε 

ό Ναπολέων στραφείς πρός τόν ύπασπιστήν του, 

είπε. « Δός είς τόν ξενοδόχου εκατόν είκοσά

φραγκα ».

Ματαιόδοξοι είναι καί πολλοί τών λογιών, οί- 

τινες κολακεύονται οσάκις άκούουσιν ή άναγινώ- 

σκουσιν επαίνους τών πολλάκις λίαν μέτριων έργων 

των. ’Ολίγοι τών λογιών έχουσι τήν άρετήν τοΰ 

Σορβιέρη,όστις λαβών παρά τοΰ Πάπα Κλήμεν- 

το; τοϋ θ.' ώραία έπιμανίκια ώς δώρον δι’ έν 

σύγγραμμά του, τφ άπήντησεν έπιστρέφων τό 

δώρον». Πάτερ άγιε, στέλλετε έπιμανίκια εί; 

άνθρωπον, δστι; δέν έχει ούτε υποκάμισου.

Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΤ

ίατορικη και αρχαιολογική μελέτη.

ΥΠΟ

Μ. ΜΑΛΑΙΑΡΑΚΗ

( Συνέχεια καί τέλο;.)

Έξερχόμενό; τι; τή; σημερινής πόλεως 

'Ρόδου διά τών άγουσών εί; τήν κρηπίδα 

της

τοΰ

μεγάλου λιμένα; πυλών τοΰ τείχους τών Ιπποτών 

τοϋ Άγιου Ίωάννου τή; 'Ιερουσαλήμ, καί διελ- 

Οών τά ,είς τήν βάσιν τοΰ τείχους τούτου συμ- 

πιεζόμενα καφενεία, βλέπει δύο πύργου; τετρα

γώνους, έν οίς ύπάρχει άψί; έντετειχεσμένη. Οί 

πύργοι ούιοι άπέχουσιν άλλήλων περί τά δέκα

μέτρα, καί άπετέλουν τά χείλη τοΰ στόματος 

δεξαμενής ή έσωτερικοΰ λιμενίσκου συγκοινωνοΰν- 

τος μετά τοΰ μεγάλου ή πολεμικού λιμένος. Ή 

δεξαμενή ή ό λιμήν ούτος ό έσωτερικός ε’χώσθη 

ύπό Πέτρου Δυβυσσώνο; (Grand maitre d’ 

AubuSSOll) τφ 1478. Έπί τών πύργων τούτων 

άνεγεοθέντων ύπό τών ιπποτών έπί βάσεων άρ- 

χαίων ΐστατο κατά τήν κοινή παραδεδεγμένην 

γνώμην ό Κολοσσός περιβάδην, κάτωθεν δέ τών 

σκελών αύτοϋ διήρχοντο τά πλοία τών 'Ροδίων.

Οΰτω παριστά τόν Κολοσσόν είκών τί; έν τφ 

συγγράμματι τοΰ Lacroix (lies de la Grece), 

έχουσα διεστηκότα τά σκέλη, παριστώσα τόν 

’Απόλλωνα άκτίσιν έστεμμένον, καί τήν μέν δε

ξιάν άνατείνοντα ύπέρ τήν κεφαλήν καί κρατού

σαν λύχνοι ή φανόν καίοντα, τήν δέ άρεστεράν 

έπειρησμένην έπί τοϋ άριστεροϋ μηροΰ, καίέχοντα 

έπ’ ώμων φαρέτραν. Κάτωθεν δέ φαίνονται αί 

τριήρεις, ών οί ίστοί δέν φθάνουν μέχρι τής κνή

μη; τοϋ ΰπερθεν αύτών αίωρουμένου γίγαντος.

Έάν ό Κολοσσός ΐστατο περιβάδην, όπως κά

τωθεν αύτοϋ διέρχωνται αί τριήρεις τών 'Ροδίων, 

δύναται νά ύποτεθή εύλόγως ότι έπί τών δύο τού

των πύργων έστήριζε τού; πόδας. Διότι οί πύρ

γοι ούτοι άπέχουσιν άλλήλων 10,50 μέτρα, τά 

δέ σκέλη τοϋ άγάλματο; έχοντα όψο; 30, 24 άν 

ήτο έβδομηκοντάπηχυ;, ή 36,96 άν ήτο όγδοη- 

κοντάπηχυ;, δέν ήδύναντο ν’ άνοιχθώσι πλέον 

τών 11 ή 12 μέτρων. Άλλ’ ή θέσι;, έν ή, καί 

τό σχήμα, καθ’ δ ΐστατο ό Κολοσσός άμφισβη- 

τοΰνται. Οί μέν διατείνονται ότι ΐστατο μέ σκέλη 

διεστηκότα κατά τήν είσοδον λιμένος τινός, οί δέ 

έπί μιας καί μόνη; βάσεως, είτε πρό τής εισόδου 

λιμένος είτε έπί τής κρηπίδο; έν τή θέσει, οπού 

ϊσταντο οί εκατόν Κολοσσοί, ών έκαστο; ήδύνατο 

νά κοομήση πόλιν.

Φίλων ό Βυζάντιο; λέγων ότι ό τεχνίτης -αεπι- 

θεί; βάσιν έκ λευκής καί μαομαρίτιδος πέτρας, 

έπ’ αύτής μέχρι τών αστραγάλων πρώτος ήοεισε 

τούς πόδας τοΰ Κολοσσοΰ», βέβαιοί τήν ιδέαν 

ότι ό Κολοσσό; ΐστατο έπί μια; καί μ.όνη; βά

σεως, «Φαίνεται δέ ότι ίδρυτο έν τή συνήθει θέ

σει τών άγαλμάτων παρά τήν παραλίαν καί ούχί 

περιβάδην έπί τής εισόδου λιμένος, ώς έμυθολό- 

γησαν ό Vigenaire καί ό Chou), άρχαιολόγοι 

τοϋ 16ου αίώνος, προσθέτει καί τά μυθώδη έκεϊνα 

ότι είχεν έπί 50 μέτρα διεστώτα τά σκέλη, καί 

ύπ’ αύτόν διήρχοντο πλησίστια τα είσπλέοντα 

ή έκπλέοντα πλοία, ότι εις τήν δεξιάν έκράτει 

φάρον, έσωτερική δέ κλίμαξ έφεοεν είς τήν κορυ

φήν του, καί κάτοπτρον κρεμάμενον είς τόν τρά

χηλον του έδείκνυε τά έξ Αίγύπτου καταπλέοντα 

πλοία». ('Ραγκαβή, Άρχ. Α'. 510)

Ότι δέ ό Κολοσσός ΐστατο έπί μιας καί μόνη; 

βάσεως έπιβεβαιοϊ ό Καουρσϊνος ό ύποκαγγιλά- 

ριος τοΰ τάγματος τών ιπποτών τής 'Ρόδου, 

όστις περιγράφων τό φρούριον τοΰ Άγιου Νικο

λάου έν τή ιστορία αύτοϋ περί τή; πολιορκίας 

τής 'Ρόδου, όπερ κεΐται άριστερφ τφ είσερχο- 

μένφ εί; τόν λιμένα τών Γαλερών, λέγει «έκ τοΰ 

πρός βορράν μέρους τής προκυμαίας, όπου άλλοτε 

ΐστατο ό μέγας έκείνος Κολοσσό; τή; 'Ρόδου». 

Έκ τούτου δήλον ότι ό Κολοσσό; κατά Καουρ- 

σϊνον ΐστατο έπί μιας καί μόνης βάσεως. Τήν 

γνώμην ταύτην συμμερίζεται καί ό άρχαιολόγος 

Newton,άλλά τίθησι τόν Κολοσσόν είς τήν εσχα

τιάν τή; μεγάλης προκυμαίας. Άλλ' έν τοιαύτη 

περιπτώσει θά έπιπτεν εί; τήν θάλασσαν καί ούχί 

έπί τής κρηπίδο; όταν διερράγη έκ τοΰ σεισμού. 

Πρός αποφυγήν τούτου ό Newton παραδέχεται 

τήν ύπό τινων Ιστορικών παραδεδεγμένην γνώ

μην, ότι ό Κολοσσό; σαλευθεί; ύπό τοΰ σεισμού 

έτέθη έπί τή; κρηπίδο; ύπ' αύτών τών 'Ροδίων. 

Άλλ’ ό Πλίνιο; λέγει ότι « σεισμός κατέρριψεν 

αύτόν ». Καί κατα Στράβωνα, « ό Κολοσσός κεί- 

ται ύπό τοΰ σεισμοΰ περικλασθεί; άπό τών 

γονάτων ». Άρα περικλασθέντων τών γο

νάτων ό Κολοσσό; έπεσεν άμέσως, διότι τά άνώ- 

τερα μέλη δέν ήδύναντο να μένωσιν όρθια καί 

νά τοποθετηθώσιν ύπό τών 'Ροδίων έπί τή; κρη. 

πίδο;. Καί ό Καουρσϊνος λέγει « ότι έκ τοΰ σει- 

σμοΰ κατέρρευσεν »· άρα δέν έκειτο είς τήν εσχα

τιάν τής μεγάλης προκυμαίας, διότι θά έβυθίζετο 

είς τήν θάλασσαν πίπτων. Καί άν ακόμη παρα- 

δεχθή τις ότι ό Κολοσσό; έχρησίμευεν ώ; φάρο; 

ή ώ; σημείον κατοπτεύσεω; τών ναυτιλλωμένων, 

δέν ήτο άνάγκη νά τεθή εις τήν εσχατιάν τή;

προκυμαία;.

Ή καταλληλότερα θέσις τοΰ Κολοσσού έστίν 

ή κατά τήν είσοδον τοΰ έσωτερικοΰ νεωρίου, τοΰ 

μετά τοΰ πολεμικού λιμένος συγκοινωνοΰντος. Ό 

μέγα; ή πολεμικός λιμήν έστίν ό κεντρικώτερο; 

τών πέντε λιμένων, ον; άλλοτε είχεν ή 'Ρόδος,
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ών δύο μέν βορειότερο* καί δύο νοτιώτερον τοϋ 

μεγάλου λιμένος. Τό στόμιο* τοΰ εσωτερικού 

νεωρίου έστίν έστραμμένον πρός άνατο'/άς απέ

ναντι τοΰ ήλίου άνίσχοντο; έκ τών ορέων τή; 

Λυκίας, όθεν ό Κολοσσός έν τή θέσει ταύτη αίω-

ρούμενος έν τώ κέντρο) τών λιμένων πρώτος κατ 

ηυγάζετο έκ τών ακτινών τοΰ άνατέλλοντο; ήλιου 

καί καθίστατο θεατής έκ τών άπό βορρά μέχρι 

νότου σημείων τοϋ όρίζοντος. Έάν δέ λάβωμεν 

έν δψει ότι τά θαυμαστά τών 'Ροδίων νεώρια 

«κρυπτά τε ήν καί απόρρητα τοΐς πολλοί;.τώ δε 

κατοπτεύσαντι ή παρελθόντι εϊπω θάνατο; ώρι- 

στο ή ζημία»(’Στράβ. Γεωγρ. ΙΔ'. 653), δυνά- 

μεθα νά παραδεχθώμεν ότι πρό τών ναυστάθμων 

τούτων έτάχθη ό καταπληκτικό; τοϋ Κολοσσού 

όγκος ώς φύλαξ και προστάτης. Ώς ένδειξι; δέ 

περί τής έν τή θέσει ταύτη ίδρύσεω; τοΰ Κολοσ

σού δύναταί νά θ-ωρηθή ή ύπό τών Ιπποτών έπι 

ένός τών έτι ϊσταμένων πύργων άνεγερσις ναΐ

σκου ύπό τήν επωνυμίαν τοϋ Άοίου Ίωχννου 

τοΰ Κολοσσού.

Ζ’.

Είτε κατά τήν είσοδον λιμενο; ή νεωρίου, ή 

έν τή θέσει τών λοιπών αγαλμάτων ϊστατο ο 

Κολοσσός, ήτο ό κάλλιστος τής καλλίστης πό 

λεως κόσμος, ή μεγαλοπρεπής είκών τοϋ μεγα

λείου τών 'Ροδίων, ή άπινδα.λμζτωσις τών ποι

κίλων πολεμικών έργων, τών αιματηρών συγκρού

σεων καί έφόδων, καί τής έκδηλωθείσης εκατέρω

θεν γενναιόψυχ α; καί μεγαλοφροσύνης, το λαμ

πρότερων τής νίκης τρόπαιων, ό πολιούχο; θεός, 

όστις άκτινοβολών έν ύπερλάμπρω φωτί έξέχεε 

τήν λάμψιν αύτοϋ μέχρι τών ακτών τής Καρίας, 

τής Λυκίας καί τής έκ τοϋ Λυβικοϋ καί τοΰ ΙΙαμ- 

φυλίου Πέλαγους συμμίκτου θαλάσσης.

Άλλά το αριστούργημα τοΰτο, όπερ ύπό ου

ρανόν άπαραμίλλου λαμπρότητος καί παρά τάς 

χαριεστάτας άκτάς, τάς ύπό τής γλαυκής θαλάσ

σης τή; ήλιάδος 'Ρόδου λουομένας, εις ύψος αίω- 

ρούμενον καί μεταρσιοϋν τάς ψυχάς τών 'Ροδίων 

είς τά αιθέρια ύψη, μετά πεντήκοντα καί 'έξ έτη 

σεισμός φοβερός κατέρριψε θλάσας αύτό άπό τών 

γονάτων. Καί ή πτώσις αύτοϋ ήκούσθη είς τά 

πέρατα τοϋ τότε γνωστού .-όσμόυ καί συνεκίνησε 

τάς ψυχάς πάντων τών δυναστών καί πασών τών 

πόλεων. Έσπευσαν δέ πάντες νά χορηγήσωσι 

δωρεάς ύπερβαλλούσας,έκδηλοΰντες τήν μεγίστην 

αύτών πρός τούς 'Ροδίους συμπάθειαν καί ύπό- 

ληψιν. Ό Τερών καί ό Γέλων προσήνεγκον έκα

τόν τάλαντα, ατέλειαν τοΐς πρός αύτούς πύοϊζο- 

μενοις, καί πεντήκοντα καταπέλτας τριπήχεις, 

καί τοιαΰτα δόντες ώς προσοφείλοντες χάριν. 

έστησαν ανδριάντας έν τφ τών ‘Ροδίων δείγματι 

στεφανούμενον τόν δήμον τών 'Ροδίων ύπό τοΰ 

δήμου τών Συρακουσίων. Ύ.ιεσχέθη δέ καί ό 

Πτολεμαίος τριακόσια τάλαντα αργυρίου, έκατόν 

μυριάδκς άρταβών σίτου, ξυλείαν ναυπηγήσιμον, 

χαλκόν, στυππεΐον, όθωνίων Ιστούς, καί είς τήν 

τοΰ Κολοσσού κατασκευήν τάλαντα τρισχίλια, 

οικοδόμους έκατόν, ύπουργούς τριακοσίους καί 

πεντήκοντα, καί ταύτας καθ’ έκαστον έτος είς 

όψώνιον τάλαντα τετταρακαίδεκα. Πρός δέ τού

τοι; εί; τούς αγώνας καί τάς θυσίας άρτάβας σίτου 

μυρίας δισχιλία; καί μήν είς σιτομετρίων δέκα τρι

άρων άρτάβας δισμυρίας. Ο Αντίγονος μεγκ- 

λας ποσότητα; ξυλεία; ναυπηγήσιμου, σιδήρου 

καί πίσσης, έπζγγειλάμενο; καί ένατόν τάλαντα 

αργυρίου, ή δέ γυνή αύτοϋ Χρυσηϊς δέκα μυριά

δας σίτου καί τρισχίλια τάλαντα μολύβδου. Καί 

ό πατήρ τοϋ Άντιόχου Σέλευκος άτελειαν τοΐς 

είς τήν αύτοϋ βασιλείαν πλοϊζομένοις, δέκα πεν 

τήρεις κατηρτισμένα;, είκοσι μυριάδας σίτου, ξύ 

ϋων καί ρητίνη; καί τριχό; μυριάδα; πηχών καί 

ταλάντων χιλιάδα;. Παραπλήσια δέ τούτων 

ΙΙρουσίας καί Μιθριδάτης, καί οί κατά τήν ’Α

σίαν δυνάσται Λυσανίας. Όλύμπιχος, Λιμναίο; 

καί πόλει; άνάριθμοι (ΙΙολυβ. V. 88)·

Άλλ’ οί 'Ρόδιοι δέν άνέστησαν τόν Κολοσσό' 

κατά τι λόγιων (Στρκβ. ΙΔ. 652), καί ούτω τα 

λείψανα αύτοϋ έκειντο έσπαρμένα μέχρι τών 656 

μετά Χρ , ότε ό στρατηγό; τοΰ Καλίφου Όθμά 

νου Μωαβιας, γενόμενός κύριος τής 'Ρόδου, έπώ- 

λησε τά λείψανα ταϋτα είς τινα Ιουδαίον, δστι; 

μετεκόμισεν αύτά είς 'Έδεσσαν διά. έννεακοσίων 

καμηλών.

Άπό τοΰ Κολοσσού οί 'Ρόδιοι εκαλούντο Κο- 

λοσσαεϊς, « ώς έκ μεγάλου παρασήμου », ό δέ 

Σουίδας διετήρησε τό έξής επίγραμμα-

« Αύτώ σοι πρός Όλυμπον έμηκύνοντο Κολοσσοί 

τόν γε 'Ρόδου ναίεται Δωρίδος Άέλια 

χάλκεον άνίκα κϋμα κατευνάσαντε; ένωπής 

έστεψαν πάτραν δυσμενάων ένάρου; ».

(Είς σέ αύτόν, ό ήλιε, τόν τοϋ χαλκού τούτον 

Κολοσσόν οί κάτοικοι τής Δωρίδος Ρόδου έξέ— 

τειναν με/ρι τοϋ Όλύμπου, ότε καταπαύσαντε; 

τό κϋμα τοϋ πολέμου έστεφάνωσαν τήν πατρίδα 

έκ τών λαφύρων τοϋ έχθροϋ. (Άθήναις Έφημε- 

ρίς φυλλάδ. 12).

Τοιαύτη ή τύχη τών ανθρωπίνων πραγμάτων. 

Πόλεις μυρίανδροι έξηφανίσθησαν άπό προσώπου 

τής γής καί τά πολυτιμότερα μνημεία τής τέ

χνης- Άθηνα ή πολιούχος, καί Ζευς ό 'Ολύμ

πιος, οι χρυσελεφάντινοι, .-.αί ό έκ χαλκοΰ Κολοσ 

σός μετεποιήθησαν είς κόνιν. Τφ καιρφ έκείνφ ή 

λαμπρά καί περικαλλή; πόλις τών Παρισίων δέν 

είχεν έτι άναβλαστήσει έκ τών τελμάτων τοϋ 

Σηκουάνα ποταμού. Νϋν δέ ή πόλις αύτη κατέ

στη τό κέντρον καί ή μητρόπολις τοΰ πολιτισμοΰ. 

Τίς οιδε, έάν παρερχομένων τών έτών, ό πύργο; 

τοϋ Άϊφφελ δέν περιβληθή ύπό μυστηριώδους 

πέπλου !

Τέλος.

Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΜΠΑΝ

(μετά είκόνος)

Ή διαπρεπής αύτη γυνή, ής τό όνομα είναι 

γνωστότατων έν όλω τώ πεπολιτισμενω κόσμω έκ 

τοΰ όντως πρωτοτύπου συγγράμματος της «Συμ- 

βουλαί πρός τάς κόρας», ήτο μία έκ τών σπα

νίων έκείνων εμφανίσεων, αϊτινες άπό καιοοΰ εί; 

καιρόν διαλάμπουσιν έν μέσω τοϋ συνήθους σωροϋ 

τών άνθρώπων. Χιλιάδες πολλαί διδασκαλισσών

καί παιδαγωγών ήλθον, έμόχθησαν, έξετέλεσαν 

εύόρκω; τό καθήκον των καί—παρήλθον, χωρίς 

ν’ άφήσωσιν 'ίχνη τής έν τώ κόσμω τούτφ διαβά- 

σεώς των. Άλλ’ ή Κυρία Καμπαν ποιεί έξαίρε- 

σιν είς τον κανόνα τούτον, διότι τό όνομά της 

έμεινε μέχρι σήμερον ό τύπος τής άληθοϋς διδα- 

σκαλίσσης καί παιδαγωγού.

Ή Έοριέτη Καμπαν έγεννήθη έν Παρισίοις 

τή 6 ’Οκτωβρίου 1752, ένθα και έξεπαιδεύθη. 

Ό βασιλεύς Λουδοβκος ΙΕ', πληροφορηθείς περί 

τών ποικίλων γνώσεων τής νεαρας δεσποινίδος 

καί έπιθυμών νά μορφώση τάς θυγατέρας του 

προσέλαβεν αύτήν είς τήν υπηρεσίαν τών άνα- 

κτόρων ώς διδασκάλισσαν τών ήγεμονίδων ή 

μάλλον ώς άνκγνώ-τριαν, διότι αί θυγατέρες τοΰ 

βασιλέως ήθελον μάλλον νά διασκεδάζωσι διά 

τής άναγνώσ,ως ή νά καταγίνωνται είς μαθή

ματα.

'Ότε ή δυστυχής βασίλισσα Μαρία Άντω- 

νιέττα νεόνυμφος μετέβη είς Γαλλίαν συνήντησε 

τήν νέαν διδασκάλισσαν έν τινι αύύική συνανα

στροφή καί τόσον πολύ αμέσως έξ άρχής τήν 

έξετίμησεν, ώστε ού μόνον τήν παρέλαβεν είς 

τήν ιδιαιτέραν αύτής ύπερεσίαν ώς πρώτην θα

λαμηπόλων (όπερ τότε άντεστοίχει πρός τόν ση

μερινόν τίτλον Κυρίας τής τιμής), άλλά καί 

ύπάνδρευσεν αύτήν μετά τοΰ νέου Καμπάν, τοϋ 

υιού τοΰ ιδιαιτέρου αύτής γραμματέως. ’Επηλ

θών όμως αί φρικώδεις ήμέραι τής έπανασιάσεως 

καί ή Κύρια Καμπάν κατέφυγεν είς τήν κωμόπο- 

λιν Κομβερτέν, όπου έμενε κεκρυμμενη μέχρι 

τής πτώσεως τοΰ 'Ροβεσπιέρρου. Μετ’ αύτήν- 

έπέστρεψεν είς Παρισιού; καί, έστερημένη έντε

λώς χρημάτων, σχεδόν ένδεής, άπεφάσισε νά 

ίδρύση Παρθεναγωγείων. Πλήρης έπιτυχία έστεψε 

τούς άτρύτους κόπους, ούς κατέβαλε πρός ίδρυ- 

σιν τοϋ Παρθεναγωγείου έν χρόνοι; τοσοϋτον 

άνωμάλοις καί κρίσιμοι;.

'<1 Ναπολέω. γενόμενός αύτοκράτωρ καί ίδρυ

σα; τό Παρθεναγωγείων διά τάς θυγατέρας τών 

αξιωματικών τής Λεγεώνος τής τιμής έν Έκου- 

άν, παρεκάλεσε τήν Κυρίαν Καμπάν νά τό ορ

γάνωση καί νά τό διευθύνη. Έπί επτά όλα έτη 

ή δραστήρια διευθύντρια προίστατο τοΰ προτύπου 

τούτου ιδρύματος, έξόχω; τιμώμενη παρα τής 

αύτοκρατορικής αύλής, όπου συχνότατα έκα- 

λεϊτο. Ή πτώσις τοϋ Ναπολέοντος έπέφερε καί 

τήν διάλ- Όΐν τοϋ Παρθεναγωγείου τούτου, τό 

όποιον ύπήρξε τοσοϋτον εύεργετικόν καί τόσον 

καλού; παρήγαγε καρπούς. Ή Κυρία Καμπάν, 

προβεβηκυία ήδη τήν ήλικίαν άπεσύρθη είς τήν 

πόλιν Μάντην, ένθα καί άπέθανε τή 16 Μαίου 

1822. έν ήλικία 70 έτών.

Τα συγγράμματά τη; τήν άναδεικνύουσιν ίμ- 
βριθεστάτην καί εϋφυα. Έκ τούτων τά καλλί

τερα, τά όποια άπλήστω; άνιγνώσθησαν καί 

άναγινώσκονται μέχρι σήμερον είναι- «Τά άπο- 

μνη υονεύματα. τοϋ ιδιωτικού βίου τής βασιλίσ

σης Μαρίας Άντωνιέττα; (τόμοι 4), έν οις εύ- 

ρηνται πλείστα όσα επεισόδια τής Γαλλικής έπα

ναστάσεως- «Τό άνεκδοτικόν Ημερολόγιων -ης», 

καί ή « Ανέκδοτος άλληλογραφία της μετά τής 

βασιλίσσης Όρτενσίας (2 τόμοι)» περιέχουσι 

πλεϊστα όσα περίεργα καί άγνωστα συμβάντα 

έκ τοΰ βίου τοϋ Ναπολέοντος. Τέλος δέ τά αρι

στούργημά της είναι «Αί Συμβουλαί πρός τάς

κόρας» (2 τόμοι), αϊτινες έπρεπε 

ν' άναγινώσκονται ύφ’ όλων τών 

Κυριών ή δεσποινίδων, αϊτινες ά- 

ναλαμβάνουσι τήν άνατροφήν, μόρ- 

φωσιν καί έκπαίδευσιν τοΰ γυναι

κείου φύλου. Η παρατεθειμένη 

είκών έλήφθη έξ είκόνος τής σπα- 

νίας γυναικός. γραφείσης έν όσω 

έζη άκόμη, καί παριστά αύτήν, 

όπως ένεδύετο καί όποια ήτο ή 

διευθύντρια τοϋ έν Εκουάν Παρθε

ναγωγείου.

Η ΛΕΥΚΗ ΑΡΚΤΟΙ

( μετά είκόνος )

Ή λευκή ή θαλασσία άρκτος εί

ναι το άγριώτερον θηρίον τοϋ άρ- 

κτικοϋ πόλου. Είναι θηρίον μεγά

λων διαστάσεων, διότι έφονεύθησαν 

λευκαί άρκτοι βάρους 16 στατήρων 

καί μήκους τριών μέτρων. Τό χρώ

μα τών μακρώ ■ τριχών, δι’ ών πε

ριβάλλεται τό σώμα του, είναι λευ

κόν ύποκλϊνον πρός τό κίτρινον. 

Είς τήν ξηράν ή άρκτο; αΰτη είναι 

βραδυκίνητος, άλλ’ έν τή θαλάσση

Ή κνρία Καμπάν.

κολυμβή μετά μεγάλη; ταχύτητος. 

Έν ταΐς βορείοι; χώραις, ιδία έν 

Γροενλανδία άπανταται συχνότατα, 

έκεϊθενδέ φερομένη έπί τών μεγάλων 

όγκων τών πάγων κατέρχεται καί 

μιχρις ‘Ισλανδίας καί τής βορείου 

παραλίας τής Σιβηρίας. Ή λευκή 

άρκτος τρέφεται διά ιχθύων, κητών 

καί καρχαριών- όταν δέ πείνα ή 

ερεθίζεται ορμή καί κατά τοΰ άν- 

θρώπου, οϋ καθίσταται φοβέρα άν- 

τί.ταλος έπί τοϋ πάγου;, όπου ό 

άνθρωπος δέν δύναταί να κινήται 

τόσον ταχέως όσον αύτή. Είναι δέ 

καί ζώον είς άκρον πονηρόν, καί 

μετά , πο'λή: τέχνη; άνακαλύπτει 

τζ μέρη, όπου άναποτίθενται τρο- 

φαί. Τό κυνήγιον τής λευκή; άρ

κτου είναι έπικερδές, διότι τό μέν 

δέρμα αύτή; παρέχει στερεόν ύλι- 

κόν ύποδημάτων καί γούνας θερμά;, 

τό λίπος αύτής άρίστην φωτιστικήν 

ύλην. Τό κρέας της είναι νόστιμον 

αρκετά, άλλά θεωρείται έπιβλαβές 

είς τήν ύγείαν, τό δέ ήπάρ της καί 

δηλητηριώδες. Αί άρκτοι γεννώσιν 

έν μηνί Φεβρουαρίω ή Μαρτίω. καί 

τά νεογνά έξημεροϋνται ούχί πολύ 

δυσκόλως.

7/ λενκη άρκτος.
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ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ

Ο ΣΙΑΔ ΑΡΟΛΔΟΣ (CHILDE HAROLD)

ΑΣΜΑ ΤΡ;ΤΟΝ

Έξελληνισ&εν υπό Ο. I. Π.

1

Έχεις, ώραίον τέκνου μου. την όψιν τής μητρός σου, 
Τοΰ οίκου μου καί της Ψυχής μοναχοκόρη Άδα.

Καϊ άλλοτ’ έχωρίσδημεν, Οπότε δέ ήσπάσδηυ 
Τους γαλανοί’? σου όφδαλμούς, έγέλασαν ήδέως.

Νά σ’ έπαυίδω ήλπιζα καϊ όχι οπω? τώρα.
Τάοα ιιέ λύσσαν γύρω μου σωρεύεται τό κύμα

Και φεύγω μέ τήν δύελλαν άσκόπως είς τίι ξένα.
Παρήλδε πλέον ό καιρός οπότε έδεώρουν

Τής ’Αλβιόνος τά? άκτάς ιιέ ηδονήν ή δλίψιν.

2

Τά ϋδατα τά άλμυρά διαπερώ καϊ πάλιν.
Τά κύματα αναπηδούν ώς ίππος φιλοπαίγμων 

'Τπ' αναβάτην έμπειρον. '() όό&ος των μέ τέρπει.
Ταχέως άς μας φέρουσι οπον αυτά άν δέλουυ.

Κ’άν οί Ιστοί ώς κάλαμοι ευλύγιστοι κλονώυται,
Κ’ άν τά ιστία ρήγυυνται είς τάς πνοάς ώς ράκη, 

Έπϊ τά πρόσω δά χωρώ. Τό φϋκος ομοιάζω
Όπερ τό κύμα τ’ άγριον άπέσπασε τοϋ βράχου

Κ’ εδώ κ’ έκεϊ μέ τούς άφρους σκληρώς τό περιφέρει.

3

Τό δέρο? τής νεότητας διήνυον είσέτι
Ότ’έψαλα περί ένός έκ λύπης πλανημένου.

Τό δέμα μου τό παλαιόν αναλαμβάνω πάλιν 
Καϊ μετ’ έμοϋ εί? μακρυνά ταξείδια τό φέρω,

Ή? ό βορράς τό σύννεφου έν ώρα χειμέριας, 
Ηιότι έν τή δλιβερα εκείνη διηγήσει

Τους παλαιούς μου λογισμούς καί δάκρυ’ ανευρίσκω. 
Άτινα τώρ' έστείρευσαν, καί δίχως ν’ άπαντήσω

Ούτε εν άυδο? τής ζωής, περώ τήν έρημίαν.

4

Οί χρόνοι τών νεανικών δερμών μον αίσδημάτων 
Παρήλδον, κ'ή καρδία μου ώς καϊ ή βάρβιτό? μον 

Χορδάς τινας άπώλεσαν κ’ έσω? παραφωιοΰσι.
"Ισως ματαίως φλέγομαι ώς έψαλλον νά ψάλλω.

Έν τούτοις, καίτοι άμουσου τό τωρινόν μον άσμα 
Εύφρόσυυον δά μοί φαυή, άν όχι είς τούς άλλους, 

Ηιότι τήν ενέργειαν δ’ απορροφά τοΰ νοϋ μον,
Καϊ πάσαν εγωιστικήν χαράν ί] δυσθυμίαν

Τού άηδοΰς παρόυτο? μου μέ λήδην δά καλύπτη

5

Όστις εί? γήρας έφδασεν έκ πόνων, όχι χρόνων, 
Τόν κόσμον δέ έσπούδασε καϊ είδε κατά βάδος,

'Ήστε ούδέν μυστήριον i) θαύμα νά τώ ήυε, 
Ούδέ ποτέ νά δύνανται ή λύπη ή ό έρως,

Ή δόξα ή τδ όνειδος έκ νέου νά ταράξουν 
Τά βάδη τής καρδία? του, αύτός γνωρίζει μόνος,

Τό πνεύμα διατί ζητεί καταφυγήν είς άντρα 
Πανέρημα καϊ έν ταϋτώ άρέσκεται νά παίξη

Λίέ ένδυμήσεις παλαιός, μ’ άγαπητάς εικόνας.

6

Περισσοτέραν έντασι.ν λαμβάνει ή ζωή μας 
Όταν ή φαντασία μα? δημιουργή καϊ πλάττη,

Ηιότι τά ινδάλματα τής φαντασίας ταϋτα
Πρός τήν ατομικότητα ήμών άφομοιοΰνται,

Καϊ ίίσφ τά ’στολίσαμευ καλά μα? επιστρέφουν.
Τί είμαι; Τίποτε, πλήν σύ· ψυχή τής σκέψεώς μου, 

Μεδ’ ής τήν γην διαπερώ, υπάρχεις άοράτω?,
Καί μιγνυόμευος πρός σέ αίσδάνομαι άκόμη

Τάς συγκινήσεις, αϊτινε? τό πάλαι μέ κατείχαν.

7

Ά'/)' μή ήυε ζοφεροί οι λογισμοί μου τόσον. 
Έσκέφδην ήδη αρκετά, έσκέφδην ε'ως ότου

Ή κεφαλή μου ήυαψε καϊ μέ τρικυμιώδες 
Έξωμοιώδη πέλαγος φλογών καϊ φαντασμάτων.

Τά πάδη μου μή διδαχδεϊς νά υποτάσσω νέος
Ηιά χολής φαρμακερά? έπότισα τά? ρίζας

Τοΰ βίου μου καϊ ίασιν δέν προσδοκώ, άλλ’ έτι 
Έχω άρκοϋσαν δύναμιν τάς λύπας μου νά φέρω

Καϊ άγογγύστως μέ πικρά? νά τρέφωμαι οπώρας.

8

"Ισως πολλά έλάλησα περί τών δλίψεώυ μου. 
Άφοϋ παρήλδον, μέ σιγή? σφραγίδα 'ά? τάς κλείσω.

’ιδού καϊ πάλιν φαίνεται ό δυστυχής Άρόλδος, 
Τό στήδός του άυάπλεου έκ τών έλκών έκείνων,

Άτινα δέν φονεύουσιν άλλ’ ούτε έπουλοΰυται. 
Ψυχήν μορφήν του ήλλαξεν ό πανδαμάτωρ χρόνος,

Όστις σκληρώς υπεξαιρεί τού σώματος τήν ρώμην, 
Καϊ τοϋ νοός τό δεΐον φώς, τής δέ ζωής ή κύλιξ 

Εινε χρυσή καϊ γλυκερά περί τά χείλη μόνον.

9

Την ίδικήν του ένωρί? έκένωσε, πλήν εύρε
Τήν τρύγα καδώς άψινδον πίκραν έξ άγυοτέρας 

Άλλη? πηγής άφήυτλησεν ένόμισε δ' οτι ^ήτο
Γλυκεία καϊ άστείρευτος. Είς μάτην! άοράτω?

Πλήν κρατερώς τόν έζωνε βαρεία άλυσός τις, 
Βαρεία καίτοι πάταγον μηδένα προξενούσα.

Έν σιωπή ύπέφερε κρυφίαν τινά λύπην. 
"Ητις τώ ήτο σύντροφος παντού, οπού τό βήμα

Ηιηύδυνε καϊ ηϋξανε ημέρα τή ημέρα.

10

Ήπλίσδη μέ ψυχρότητα καϊ οΰτω έκλαμβάνων 
Τόν έαυτόν του άτρωτου έμίχδη μέ τόν κόσμον.

Ένόμισεν άκλόυητος ότ ήτο ή ψυχή του, 
Καί ότι αν άπόλαυσιν ή ήδονήν δέν είχε,

Τουλάχιστον άπρόσβλητος δά ήτο είς τήν λύπην. 
Όδεν καί μόνο? ΐστατο έν μέσω τής πληδύος,

Αύτός άπαρατήρητος πλήν δεωρών τούς πάντας 
Καί μελετών τάς πράξεις των, ώς άλλοτε τά έργα

Τά δαυμαστά τής φύσεως είς τά ταξείδια του.

11

Άλλά τό ρόδου τ' άνοικτόν τίς βλέπει καϊ δέν δρέπει 
Νά τό φορέση; Τίς ποτέ παρατηρεί τής κόρης

Τήν παρειάν τήν απαλήν καί ροδοζυμωμέυην.
Χωρίς παλμούς νά αίσδαυδή καί νά όμολογήση

Ότ’ ή καρδία πάντοτε νεάζει; Τί? τούς βράχους 
Ηέν ήδελευ άναρριχδή. τούς βράχους ύπεράυω

ΤΉν τ’ άστρον ακτινοβολεί τής Ηόξης; ό Άρόλδος 
Μέ τούς πολλούς πάλιν μιχδείς κατέτριβε τόν χρόνοι’, 

Καίτοι μέ εύγευέστερον σκοπόν παρά τό πρώτον.

12

Όμω? εύδύ? ένόησεν οτι μέ τούς άνδρώπους
Νά ζήση δέν ήδύνατο· ούδέν κοινόν κατείχε

Μέ τούτους, καϊ τάς σκέψεις του δέν ήδελευ είς άλλους
Νά ύποβάλλη, μάλιστα δέ τούς περιεφρόνει, 

Λιότι ανυπότακτου είχε τό πνεύμα φύσει.
Τον χαρακτήρ’ άγέρωχος τήν μόνωσιν προύτίμα

Παρά τήν συναναστροφήν άνδρώπωυ κατωτέρων.
Τόση ζωή καί αίσδησι? έν έαυτώ ύπήρχεν,

Όστ' εύτυχής ήδύνατο νά ζή καί κατά μάνας.

13

Μέ ήόοι/ή-υ ανέβαινε τά όψη τών όρέων
Ήρέσκετο νά δεωρή τ’ ωκεανού τό κύμα,

Τπ’ ουρανόν άνέφελον καί άστροκειπημένον
Είς τά ωραία κλίματα ήγάπα νά πλανάται.

Ή έρημος τό σπηλαίοι; τό δάσος καί ό ρύαξ
Ήσαν οί μόνοι φίλοι του, καί μετ’ αύτών ώμίλει 

Γλώσσαν κρυφήν πλήν ενληπτον καί έτι γλυκυτέραν
Τής μητρικής, ήν άφηνε συχνά καϊ έπροτίμα 

Ν’ άναγινώσκη τό σοφόν τής φύσεω? βιβλίου.

14

Ής οί. Χαλδαϊοι μ’ έκστασιν τά άστρα έδεώρει
Έως ού τά κατώκιζε μέ πλάσματα ωραία,

Ααμπρά ώς αί άκτίνε? των, καί τότε έλησμόνει
Τήν γην καϊ τά έπίγεια, τάς λύπας καί χαρά? μας. 

Έάν τόν νούν του πάντοτε ήδύνατο νά έχη
Προσηλωμένου είς αύτά μακάριος δά ήτο.

Άλλ' ό oi’pavios σπιΐ'θήρ ό κατοίκων έντός μας 
'Τπό σαρκός δεσμεύεται, ήτις δέν τόν αφήνει 

Έκ φδόυου είς τήν ποδεινήν πατρίδα του ν’ άνέλδη.

15

Ανήσυχο? καί σκυδρωπός καδίστατ’ όσημέραι
Έν μέσω τών όμοιων του καϊ τών κατοικιών των.

Ήμοίαζεν ίέρακα μέ πτέρυγας κομμένα?,
Όστις δέν έχει δύναμιν ν’ άρδή είς τόν άέρα

Καί μέ τά νέφη νά πέτα ώς ήτο μαδημένος.
Ή φλογισμένη του ψυχή μεγάλως ήγωνία,

Καϊ μέ όρμήν τό στήδος του έκτυπα ώς στρονδίον
Τά σύρματα τά χάλκινα τοϋ μισητού κλωβού του, 

Μέχρις ού μ’ αίμα κόκκινου τά? πτέρυγάς του βάψη.

16

Όδεν είς πλάνας δίδεται έκ νέου δ Άρόλδος. 
Εκούσιος έξόριστος τής γενεδλίου νήσου.

Ηέν ήλπιζεν είς τίποτε άλλά όλιγωτέραν 
Θλίψιν ή πρίν ήσδάνετο, διότι ή ήδέα,

Ότι τά πάντα μάταια τώ ήσαν έδώ κάτω. 
Έπράϋνε τήν σκοτεινήν αύτοϋ μελαγχολίαν

Καί βαδμηδόν άνέλαβε χαράν τινα άγρίαν, 
Καδώς οί ναΰται οϊτινες μεδύουν καί χορεύουν, 

Καδ’ ήν στιγμήν βυδίζεται ή ναύ? των είς τά βάδη.

17

Έταμάτησον! καταπατείς τήν κόνιν ένός κράτους!
Τά λείψανα φρικτής φδορας έδώ είνε δαμμένα!

Καί ποΰ τό μέγα τρόπαιου καί ή άψ'ις τής νίκης;
Πού ό σταυρός τοΰ μνήματος καϊ ή πενδοϋσα στήλη; 

Άλλοίμονον! Ηέν ήγειραν μνημείόν τι τοιοΰτον.
Ής ήτο πριν τό έδαφος, &ς μένη αιωνίως.

Πώς ή βροχή ή έρυδρά έπάχυνε τούς στάχεις,
Καί τούτο μόνον παρ’ ύμών άπήλαυσεν 6 κόσμος, 

Ή Νίκη ύπερήφανος καϊ ένδοξον πεδίου!

18

Καϊ δ Άρόί.δος ϊσταται έν μέσω τή? κοιλάδος 
Τοΰ όλεδρίου Βατερλώ, τοΰ τάφου τής Γαλλίας.

Εις μίαν ώραν έπεσεν ή δύναμις έκείνη, 
Ήτις τόν κόσμον έπαιζε κατά τήν βούλησιν της.

Ό αετός έπέταξεν ένταϋδα έπί τέλους
Καί τοξευθεις μέ τών έδυών τά ηνωμένα βέλη

Κατέπεσε μέ πάταγον, τή? δέ φιλοδοξίας 
Οί κόποι καί τά βάσανα άπέβησαν είς μάτην,

Καί τά δεσμά τώρα φορεΐ δι’ ών έκράτει άλλους.

19

Πόσον λαμπρά μεταβολή! Ό Γάλλος τώρα δάκνει 
Τόν χαλινόν του. άλλ’ ή γή ήλευδερώδη τάχα;

Τά έδνη έπολέμησαν νά καταβάλουν Ένα
Ή είς τούς ηγεμόνα? των πλείω ίσχύν νά δώσουν;

Καί τί, δά άναδείξωσι τήν δεσποτείαν πάλιν
Τό είδωλον τών χρόνων μα?, τών φωτισμένων χρόνων;

Τόν λ.έοντ’ έπατά.ξαμεν διά νά προσκυυώμεν 
Τόν λύκον τόν τυραννικόν, καί δέλομεν λυγίζει

Τό γόνυ μας ένώπιον τών δρόνων μετά τρόμου;

20

"Ας μή κηρύττωμεν λοιπόν τό άνδραγάδημά μας!
Μάτην τό δάκρυ έρρευσεν άφδόνως έξ ωραίων

Καί άγαπώιπων όφδαλμών έπί τή άπωλεία
Τόσης λαμπράς νεότητας, τοϋ άνδους τής Εύρώπης.

Εί? μάτην δέ ύπέφερεν ό κόσμος τόσα έτη 
Έρήμωσιν. πυρκαϊάς, δουλείαν, καί είς μάτην

’ Ηγέρδη είς έκδίκησιν. Ή δόξα τότε μόνον 
Είν’ άληδής καί άγαστή όταν μέ κλάδου μύρτου

Σκεπάζη τό φιλόπατρι τού Αρμοδίου ξίφος.

21

Συμπόσιον νυκτερινόν έτέλουν αί Βρνξέλλαι. 
Ίπποτισμός καί καλλονή άβρότης καί άνδρεία

Συνήχδησαν είς τό αύτό. Οί πάγχρυσοι λαμπτήρε?
Μέ φώς γλυκύ κατέλουον μορφάς πλέον γλυκείας.

Χίλια στήδη έπαλλαν άπό χαράν, καί όταν 
Ήδυπαδεΐς άντήχησαν οί φδόγγοι τών οργάνων

Οί όφδαλμοϊ συυήυτησαν μέ έρωτα άλλήλους, 
Καί εύδυμία ζωηρά κατέλαβε τούς πάντας.

Πλήν δόρυβος υπόκωφος ακούεται έξαίφνης.—

22

Ηέν τήν ήκούσατε λοιπόν; Ήτο πνοή άνέμου, 
"Η οί τροχοί όχήματος έπϊ τού λιδοστρώτου ;

Χορεύετε, χορεύετε, χαρήτε τήν έσπέραν.
Μέχρι πρωίας άύπυοι δά μείνωμεν ένταϋδα.

Ή Ήβη μέ τήν\ Ήδονήν τάς ώρας δά διώξη,
Άλλά βαρύ? άκούεται δ δόρυβος καϊ πάλιν,

Τόσον βαρύς ώστε κ’ αύτά άντήχησαν τά νέφη.
Καί τώρα ενκρινέστερον, έγγύτερον ή πρώτου 

Εμπρός! 'στα όπλα! Ή βροντή τοϋ τηλεβόλου είνε.

23

Πλησίον είς παράδυρον εκείνης τής αίδονσης
Έκάδητο δ άτυχής δούξ τής Βρουυσβίκης· πρώτος

Αύτός τόν κρότον ήκουσεν έκ τών εύωχουμέυων
Κ’ έσκίρτησεν ώς είς πικράν δανάτου προφητείαν, 

Όπόταν δέ έγέλασαν οί άλλοι διά τοΰτο,
Ή εύγενής καρδία του έκτύπησε βαρέως.

Τόν δάνατον τοϋ άκριβοϋ πατρός του άνεμνήσδη.
Πνέων φρικτήν έκδίκησιν καϊ αίμα δειψασμένος

Είς τό πεδίου έδραμε καί έφουεύδη πρώτος.

I Έ-ε:»' σννε/εια)
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Τό ιν Λονδίνω βασιλικόν Ανάκτορου.
'Η μαρμάρινη κλίμαξ.

Τό ΐν Λονδίνφ Βασιλικόν άυάκτορον. 
Η αΐ&ονσα τον ίίρόΐ’ου

Τό ϊν Λονδίνφ βασιλικόν ανάκτορου.
Ή μαρμάρινη αΐ&ουσα.
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ΤΟ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ: ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ

ΤΟ ΓΝΩΣΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ ΤΟΥ ΒΟΥΚΙΓΓΑΜ

Cμετά τριών εικόνων)

Τό άνάκτορον τοΰτο. έν ώ διαμένει ή βασί

λισσα τής 'Αγγλία; οσάκις εύρίσκεται έν Λον- 

δίνω, δέν ήναι οικοδόμημα ώρισμένου ρυθμοΰ, 

διότι άνεγερθέν έν έποχή μεταβάσεως τής αρχιτε

κτονικής μετέχει τριών διαφόρων ρυθμών. Είναι 

όμως τό μεγαλείτερον τών βασιλικών τής ’Αγ

γλίας άνακτόρων καί ώς τοιοϋτον καί ένεκα τής 

Ιστορίας του σεβαστόν καί τά μάλιστα άξιοπε- 

ρίεργον.

Ό τόπος έν ώ άνηγέρθη το άνάκτορον 

μετά τοϋ έκτεταμένου κήπου, είναι ύπό ιστορικήν 

έποψιν τόπος αρχαιότατος, διότι εύρίσκεται έπί 

τής όδοΰ, ήτις έπί 'Ρωμαίων ήγεν άπό Che

ster είς Dover, πριν ή ίδρυθή ή πόλις τοΰ Λον

δίνου καί ή άρχαία αύτής γέφυρα. Δύο ποταμοί 

μή ύπάρχοντες σήμερον διεσταυροΰντο έν τή με

ταξύ τής σημερινής ΙΙικαδίλλη καί Ούέστμινστερ 

όδώ,καί έπί τής διασταυρώσεως ταύτης άκριβώς 

έπί εδάφους είς άκρον βαλτώδους,ώκοδομήθη τό 

Άνάκτορον.

Σώζεται έν τω Βρεταννικώ μουσείω αρχαίος 

τοπογραφικός χάρτης τοϋ Λονδίνου τοΰ έτους1675, 

όπου καθαρώς φαίνεται ή υπό τοΰ άνακτόρου 

κατεχομενη θέσις, παρά τή όποια υπήρχε δάσος 

συκομωρεών τό όποιον και τοΰτο έχει περίεργον 

τήν ιστορίαν. Έν Γαλλία είχε πρό κζιροΰ είσα- 

χθή μετ’ επιτυχίας ή βιομηχανία τής μετάξης 

καί ή πρός τον σκοπόν τοΰτον διατροφή τών μετα

ξοσκωλήκων διά τών φύλλων τής συκομωρέας. 

Τό παράδειγμα τοΰτο ήθέλησαν νά μιμηθώσιν 

καί οί Άγγλο·., οϊτινες έπί τής βασιλείας 'Ιακώ

βου τοΰ Λ.’ ε'πεδόθησαν είς τήν καλλιέργιαν τών 

συκομωρεών καί ίδρυσαν έκτεταμένον κήπον έκ 

τοιούτοιν δένδρων έν τή άνω μ,νημονευθείση θέσει. 

Άλλ’ οί “Αγγλοι έκαμαν τόν λογαριασμόν άνευ 

τοϋ ξενοδόχ ου, δέν έλαβον δηλ. ύπ' όψιν τά κλί

μα των. διό καί ή δοκιμή τής παραγωγής μετά

ξης σχεδόν έναυάγησε, καί ό κήπος τών σηκομω- 

ρεών βαθμηδόν έξέπεσε. Μετά παρέλευσιν έτών 

ήγόρασε τόν χώρον τοΰτον ό Γεώργιος Γόριγκ, 

όστις εύνο'.ύμενος ύπό τοΰ βασιλέως έκτισεν έν- 

ταΰθα οικίαν, έν ή καί κατώκει, έχων πλησίον 

του τόν άχρηστον ήδη κήπον. Ό βασιλεύς Κά

ρολος ό Λ. ' άπένειμεν είς τόν Γόριγκ τόν τίτλον 

κόμητος τοΰ Νόρβικ. Έν έτει 1703 τό κτήμα 

τοΰτο ήγοράσθη παρά τοΰ Ίωάννου Σέφηλδ, 

μαρκησίου Νόρμαμβη, όστις άνωκοδόμησε καί 

έπεξέτεινε τό καταρρέον μέγαρον καί έλαβε παρά 

τοΰ βασιλέως τόν τίτλον δουκός τοΰ Βούκιγγαμ, 

ύφ’ ο όνομα είναι καί γνωστός έν τή ίστορίρι. 

“Εκτοτε τό βασιλικόν άνάκτορον, τό έν τή θέσει 

ταύτη άνεγερθέν ύπό τοΰ Όλλανδοΰ άρχιτέκτο- 

νος Βίνδε, φέρει τήν ονομασίαν ταύτην. Ό λόρ

δος Βούκιγγαμ ήτο περίεργος χαρακτήρ, έχων 

όλα τά έλαττώματα τής έποχήςτουκαί μεγάλην 

ύπερηφάνειαν. Ζητήσας είς γάμον τήν βασιλό- 

παιδα “Ανναν καί άπορριφθεϊς άπήλθεν ν.ς Γαλ

λίαν. όπου διέμεινεν έπί πολλά έτη. Έπανελ.θών 

είς Αγγλίαν ένυμφεύθη τήν Αικατερίνην Δάρνλεϋ 

θυγατέρα άνεγνωρισμέυην τοϋ βασιλέως ’Ιακώ

βου τοϋ Β.’ “Οτε δέ ή “Αννα έγένετο βασίλισσα 

ένθυμήθη τόν άνδρα, όστις είχε ζητήσει αύτήν 

είς γάμον καί ού μόνον έπεκύρωσεν αύτώ τούς άπο- 

νεμηθέντας τίτλους άλλά καί ιδιαίτερον αύτής 

σύμβουλον ώνόμασεν.

Αισθανόμενος ούτως ίκανοποιημένην τήν φιλο

τιμίαν του άπεφάσισε νά δώση σχήμα καί έκτα- 

σιν ανακτόρου είς τό μέγαρόν του, καί πράγματι 

έν έτει 1706 έπερατώθη ή έπιβάλλουσα οικο

δομή υ.ετά τοΰ ώραίου κήπου, δι’ον τόσον έκαυ- 

χατο. ώστε έπέτρεπεν έλευθέραν τήν είς αύτόν 

είσοδον, μόνον καί μόνον όπως άκούη τάς έπαί- 

νους καί τόν θαυμασμόν τών έπισκεπτομένων αύτόν 

ανθρώπων Έν έκτεταμενη, επιστολή, γεγραμ- 

μένη πρός ένα φίλον του, ό εύγενής λόρδος περι

γράφει λεπτομερώς καί τό ανάκτορου καί τήν 

λαμπρότητα τοΰ κήπου μέ τάς πυκνάς δενδρο- 

στοιχίας του, μέ τά σπήλαια καί τοΰ; λοφίσκους 

του, μέ τούς λαμπρούς πίδακας κτλ. «Τό μόνον 

τό όποιον τόν λυπεί, λέγει έν τελεί τής επιστο

λής, είναι ότι δέν είχε θέσιν διά μουσεϊον εικόνων, 

διότι ήναγκάσθη νά καταστρέψη, μακρόν διάδρομον 

όπως εύρύνγ τήν μεγάλην α'ίθο’σαν». Περί 

τής εξωτερικής δψεως τοϋ ανακτόρου ούδέν ανα

φέρει ή επιστολή, άλλά φαίνεται ότι αύτη ολί

γον μετεβλήθη μέχρι σήμερον, εξαιρέσει τών 

μικρών προσθηκών &ς έπήνεγκεν ή βασίλισσα 

Καρλόττα, ήτις έπί πολλά έτη έζη έ. αύτώ. 

Μέρη τινά τοΰ κήπου ύπέστησαν ματαρουθμί- 

σεις ένεκα τής έκτάσεως, ήν έλαβεν ή πόλις 

Λονδίνου πρός τό μέρος εκείνο.

Μετά τόν θάνατόν του, συμβάντα έν 

1721,0 λόρδος Βούκιγγαμ έκλ.ηροδότησε τό 

γαρόν του είς τήν χήραν του, ήτις άπεβίωσε τώ 

1743. Έν έτει 1761 τό κτήμα τοΰτο ήγοράσθη 

ύπό τοΰ νέου βασιλέως άντί 21 χιλιάδων λιρών 

στερλινών, καί τώ 1775 έγένετο ή κατοικία τής 

βασιλικής οικογένειας, άφ’ ού τό προηγούμενου 

άνάκτορον έν τή όδφ Στράνδ παρεχωρήθη είς τήν 

Κυβέρνησιν διά δημόσια γραφεία.

Ό βασιλεύς Γεώργιος ό Γ . έτοποθέτησεν έν 

τώ άνακτόρω τοΰ Βούκιγγαμ τάς πλούσιας αύ- 

τοΰ φιλολογικός συλλογής. Σημειωτέου ένταύθα 

ότι κατ’ εκείνους τούς χρόνους ή πόλις το·’ Λον

δίνου περιεϊχεν όλιγίστας βιβλιοθήκας. Ή βιβλι

οθήκη τοΰ Βρεταννικοΰ μουσείου ίδρύθη μόλις 

τω 1757 ύπό Γεωργίου τοΰ Β'., όστις 

πρό τοΰ θανάτου του έδώρησεν είς τό έθνος 

τήν άρχαίαν βιβλιοθήκην τών “Αγγλων βασιλέων, 

άποτελουμένην έκ δε-.α χιλιάδων τόμων.

Τόν πρός τά βιβλία έρωτα τοϋ μόλις δεκαε- 

πταετοΰς βασιλέως Γεωργίου τοϋ Γ’.άποδεικνύει 

ή σπουδή, μεθ’ ής έπλουτίσθη ή έν τώ άνακτό- 

ριρ του συλλογή τών βιβλίων και χειρογράφων. 

Ό διάσημος Ίόνσων λέγει ότι ό βασιλεύς έξετέ- 

λεσεν άληθές θαΰμα έν μικρώ χρόνου διαστή- 

ματι. Ό Βάρναρδ, ό τοΰ βασιλέως βιβλιοθηκά

ριος, έγραψε πρός τόν Ίόνσωνα έκτεταμένην 

έπιστολήν, έν ή δίδει λίαν άξιοσημειώτους οδη

γίας περί τής ίδρύσεως βιβλιοθήκης. Δυστυχώς ή 

έπιστολή αυτή δέν σώζεται, καθότι ό Βάρναρδ 

ούδέποτε ήθέλησε νά δώση άντίγραφον αύτής, 

τοϋ

ετει

υ.έ-

μικρόν

φοβούμενος μή τις έπωφεληθή τών οδηγιών του. 

Ή πλούσια αύτη βιβλιοθήκη άποτελουμένη έξ 

60 χιλ τόμων αποτελεί σήμερον τμήμα τής 

βιβλιοθήκης τοΰ Βρεταννικοΰ μουσείου.

“Ολα τά τέκνα τής βασιλίσσης Καρλόττας, 

έξαιρέσει τοϋ ποίγκηπος τής Ούαλλίας, έγεννή- 

θησαν έν τώ άνακτόρω τοϋ Βούκιγγαμ, ένθα 

καί ή τώ 1810 χηρενσασα βασίλισσα διέμεινε 

μέχρι τοΰ έν έτει 1818 έπισυ,υ-βάντος θανά

του της.

Ό βασιλεύς Γεώργιος ό Δ', είχε τήν έπιθυ- 

μίαν νά όρίσγ, τό άνάκτορον τοΰ Βούκιγγαμ είς 

βασιλικήν κατοικίαν άντί τοΰ άνακτόρου τοΰ Ά

γιου Ιακώβου. Άλλ’ αί βουλαί πα ενέβαλον 

προσκόμματα είς τοΰτο, διότι τό άνάκτορον έθε- 

ωρεΐτο άκατάλληλον διά βασιλικήν αύλήν Τέ

λος όμως άπεφασίσθη ή άνακαίνισις τοΰ άρχαίου 

άνακτόρου, δι’ ήν έδαπανήθησαν μεγάλα ποσά 

καί άπό τοϋ έτους 1848 όριστικώς πλέον τό 

άνάκτορον τοΰ Βούκιγγαμ είναι ή κατοικία τής 

βασιλικής Αύλής.

Έκ τών τριών παρατιθεμένων εικόνων ή μέν 

παριστα τήν μεγάλην μαρμαρίνην κλίμακα, ή 

δέ τήν μαρμαρίνην αίθουσαν, καί ή τρίτη τήν 

μουσικήν αίθουσαν τοΰ πρίγκηπος Αλβέρτου, 

τοΰ τόσον προώρως άποθανόντος συζύγου τής 

βασιλίσσης Βικτωρίας, ήτις διετήρησε τήν αί

θουσαν ταύτην όποια ήτο πάντοτε.

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΣΚΟΥΔΕΡΗ

Ιστορικόν διήγημα

Μετάορασις έκ τοΰ Γερμανικόν

Οπό τή; δεσποινίδας

ΛΟΥΚΙΑΣ Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

(Συνέχεια ορα φυλλ. 182).

Ταΰτα είπών ήγέρθη καί μέ συνώδευσε είς τόν 

μυστηριώδη θόλον ένθα μοί παρέθεσε τήν θέαν 

τών κοσμημάτων του.

Βεβαίως ό Βασιλεύς δέν έχει πλουσιώτερα αύ

τών, ένός έκάστου έκρέματο δελτάριο/, έν ώ έ- 

σημειοΰτο ποιος ήτο ό έντολεύς καί διά τίνος 

ρόπου, δια κλοπής, λωποδυσίας, ή φόνου κατά- 

σχε πάλιν αύτό

— Κατά τήν ήμέραν τών γάμων σου, προσέ- 

θηκεν ό Καρδιλλιάκ, μετά πηγμένης φωνής, πλήν 

πομπωδώς,κατά τήν ήμέραν τών γάμων σου,θε

τών τήν χεϊρα έπί τής είκόνος τοΰ Χριστοΰ θέλεις 

μοί κάμει Ιερόν όρκον.όπως μετά τον θάνατόν μου 

μεταβάλης είς κόνιν πάντα ταΰτα τα πλούτη, 

διά τρόπου,δν έγώ τότε θέλω σοί κάμει γνωστόν.

Δέν θέλω τά αιμοσταγή ταΰτα άριστουργή- 

ματα νά περιέλθωσιν είς χεϊρας άλ/ου, καί μά

λιστα είς τάς ίδικάς σου ή είς τάς τής Μαγδα- 

ληνής. Περιπλεχθεΐς είς τόν λαβύρινθον αύτόν 

τοΰ εγκλήματος,παλαιών μεταξύ αγάπης καί απο

στροφής, εύδαιμονίας καί τρόμου, ήδυνάμην νά 

συγκριθώ μετά καταδίκου, όστις, έξ ένός βλέ

πει άνωθεν άγγελον μετά γλυκύτητος νεύοντα 

πρός αύτόν, καί έξ’άλλου τούς φλογερούς όνυχας 

τοϋ διαβόλου κρατούντας αύτόν ίσχυρώς καί βα

σανιζόμενου ούτω, έτι μάλλον διά τοΰ γλυκέως 

μειδιάματος τοΰ αγγέλου, έν ω απεικονίζεται ή 

μεγαλητέρα ούράνιος εύδαιμονία. “Ηρχισα νά 

σκέπτωμαι περί φυγής, περί αύτοχ.ιρίας, πλήν 

τό ζήτημα τής Μαγδαληνής μέ άνεχαίτιζε

Τί θά έγίνετο αύτη ;

Δύνασθε νά μέ μεμφθήτε, Δεσποινίς, ότι έδει

ξα τόσην άδυναμίαν καί δέν κατώρθωσα νά νική

σω διά τής βίας πάθος όπερ μέ συνέδεε μετά τοΰ 

εγκλήματος, άλλά άρκετά άκριβά πληρόνω τοΰτο 

δι ’ επαίσχυντου θανατου. Ήμέραν τινά ήτο 

ό Καρδιλλιάκ είς τήν οικίαν άσυνήθως ζωαρώς, 

έθώπευε τήν Μαγδαληνήν έρριπτεν έπ’ έμοϋ τά 

τρυφερώτερα βλέμματα, έπινεν είς τήν τράπεζαν 

φιάλην εκλεκτού οίνου, ώς έσυνείθιζε νά κάμνη 

τοΰτο κατά τάς έορτάς ή τάς έπισήμους ήμερα;, 

έτραγώδει καί τέλος ήτο πλήρης χαράς. Ή Μαγ- 

δαληνή μας άφήκεν καί έγώ έσκόπουν νά είσέλθω 

είς τό εργοστάσιου.

— Κάθησε,παιδί μου, άνεφώνησεν ό Καρδιλ- 

λιάκ’ σήμερον δέν επιτρέπεται ή έργασία, έλθέ νά 

πίωμεν καί πάλιν είς τήν υγείαν τής λαμπρο- 

τέρας καί μάλλον άξιοτίμου Κυρίας τών Πα

ρισίων.

Άφοΰ εποάξαμεν κατά τήν επιθυμίαν του καί 

έκενώσαμεν τήν φιάλην. Είπε μου λέγει’< )λιβιέ, 

πώς σέ ήρεσε τό γνωστόν έκεϊνο δίστιχου.

«Ό έρως ό φοβούμενος ληστάς

Είναι άνάξιος άγάπης».

Τότε μοί διηγήθη πάντα τά διατρέξαντα έν 

τώ βασιλικώ θαλάμω έπί παρουσία ύμών, τού 

Βασιλέως καί τής Μαιντενών. Π ροσέθηκεν δέ ότι 

ΰπελήπτετο πάντοτε ύμάς, ώς ούδένα άλλον έν 

τώ κόσρ.ω, ότι είσθε πεπροιζ.ισμένη μετά το- 

σαύτης αρετής ώστε καί ό κακός του δαίμων ώ- 

χρία ενώπιον ύμών καί καθόσον άφορα είς τό 

έπιδοθένύμϊν ώραϊον κόσμημα,ποτέ κακόν φάσμα 

δέν ήδύνατο νά διαγείρη σκέψιν ή έπιθυμίαν 

φόνου. Άκουσον, Όλιβιέ, είπε, τί άπεφάσισα.

Πρό πολλοΰ είχον έργασθή περιδέραιου καί ψέλ- 

λιον διά τήν Έρριέτταν τής Αγγλίας. ΊΙ έργα

σία έπέτυχεν υπερβαλλόντως, άλλ’ ή ιδέα ότι 

ήθελον στερηθή τόν άγαπητόν αύτόν θησαυρόν 

μέ κατεσπάραττε καί άνέβαλλον πάντοτε νά τόν 

έπιδώσω έως ού άπεβίωσε.

Γνωρίζεις τόν θάνατον τής άτυχούς αύτής ή- 

γεμονίδος διά δολοφονίας.

Τό κόσμημα τούτο, όπερ μοί μένει, επιθυμώ 

νά το προσφέρω είς τήν Δεσποινίδα Σκουδερή 

ώς ένδειξιν σεβασμού καί εύγνωμοσύνης έν όνό- 

ματι τής καταδιωκομενης συμμορίας. Τοιουτο

τρόπως ούχί μόνον ή Σκουδερή λαμβάνει ζωηράν 

έκφρασιν τοΰ θριάμβου της, άλλά καί έν ταυτώ 

έμπαίζονται, ώς αρμόζει, ό Δεγραί καί ή συνο

δεία του.

Πρέπει νά φέργ,ς τό κόσμημα πρός αύτήν. 

“Αμα ό Καρδιλλιάκ έπρόφερε τό ονομα ύμών Δε

σποινίς, μοί έφάνη, ώς άν μέλας τις πέπλος έπε- 

σύοετο καί ή ώραία καί ζωηρά είκών τής παι

δικής μου ήλικίας παρουσιάζετο μετά λαμπρών 

καί ποικίλων χρωμάτων.

Θαυμασία παρηγοριά είσέδυσεν είς τήν ψυχήν 

μου, ώς καί άκτίς έλπίδος, ενώπιον τής όποιας 

τά ζοφερά φαντάσματα έξέλιπον. Ό Καρδιλλιάκ

ευ- 

πι; 

μέ

ένόησε τήν έντύπωσιν, ήν μοί έκαμον οι λόγοι 

του, έκ τής έκφράσεως τού προσώπου μου.

— Φαίνεται, μοί λέγει, ότι ή ιδέα μου σέ 

χαριστεί, πρέπει νά ομολογήσω,ότι ένδόμυχός 

φω?ή, όλως διάφορο; τής αϊμοβόρου εκείνη; 

διατάττεινά πράξω τούτο.

Ένίοτε αισθάνομαι εσωτερικήν άνησυχίαν καί 

φόβο; μέλλοντος συμβάντος μέ ταράττει. Μοί 

φαίνεται δέ ότι έκεϊνο. όπερ δΓ έμοΰ ήρχισε νά 

έκτελή ό κακός δαίμων, θέλει καταμετρηθή άρ- 

γότεοα είς τήν αθάνατον ψυχήν μου, εί κο ί αύτη 

άμετοχος όλως είναι τοΰ κακουργήματος.

Έν τοιαύτη διαθέσει εύρισκομενο; ηρχισα να 

έργάζωμαι διά τήν Παναγίαν εί; τήν ’Εκκλησίαν 

τού Άγιου Εύσταθίου αδαμάντινου ώραϊ ν στέ

φανον, πλήν άκαταλόγιστος ανησυχία μέ κατε- 

λαμβανεν οσάκις έλάμβανον άνά χεϊρα; τήν έρ- 

γασίαν, και τοιουτοτρόπως ήναγκάσθην νά πα- 

μοί φαίνεται, ότι στελλών πρός τήν 

το ώραιότερον κόσμημα, όπερ ποτέ 

πράττω εύσεβές τι καί ότι ούτω έπι- 

τήν εύάρ.στον αύτής συνδρομήν ύπέρ

-η; 

τήν

οαιτηθώ αύτής.

Τώρα. 

Σκουδερή 

εΐργάσθην, 

καλούμαι 

έμοΰ.

Τότε ό Καρδιλλιάκ, γνωρίζων κάλλιστα παντα 

τά άφορώντα είς τόν ύμέτερον βίον, μοί είπε 

περί τής ώρας, τοϋ τρόπου και τοΰ τόπου τής 

έπιδόσεως τού κοσμήματος, όπερ μοί παρεδω- 

κεν άφοΰ τό έθεσε καλώς έντός πυξίδος.

ΊΙμην όλως χαρά, διότι ό "Γψιστος διά τοΰ 

κακούργου Καρδιλλιάκ μοί έδείκνυε τήν οδόν, δι* 

ής ήδυνάμην νά σωθώ έκ τής κολάσεως, έν ή, 

ώς κατηραμένος αμαρτωλός, έβασανιζόμην.

Διά τού τρόπου τούτου ήδυνάμην νά φθάσω 

μεχρις ύμών καί έσκεπτόμην, ώς υιός τής Άννης 

Βοισσών καί θετός ύμών υιός, νά πέσω είς τούς 

πόδας σας καί νά σάς ομολογήσω τά πάντα.

Ήθέλετε τότε βεβαίως συγκινηθή έκ 

άνεκφράστου δυστυχίας τής έπαπειλούσης 

άθώαν καί άτυχή Μαγδαληνήν έν τή έξιστορήσει 

τοΰ μυστηρίου τούτου’ πλήν ό μέγας καί διορα

τικός ύμών νοΰς εύοε μέσον, ίνα καί άνευ τής 

άποκαλύψεως ταύτης άντενεργήσητε κατά τής 

μοχθηρίας τοΰ Καρδιλλιάκ. Μή με έρωτάτε πώς 

ήθέλετε εύρει τό μέσο-.· τούτο. Είμαι πεπεισμένος 

ότι ύμεϊς ήδύνασθε νά σώσητε έμέ καί τήν Μαγ- 

δαλην/ν, καί ή βεβαιότης αύτη ήτο έν τή καρδία 

μου τόσον βαθέως έγκεχαοαγμένη, όσον καί ή 

πίστις είς τήν άντιληψιν τής Παναγίας.

Γνωρίζετε, δεσποινίς, ότι τό σχέδιόν μου άπέ- 

τυχε κατ’ έκε-'νην τήν νύκτα, πλήν δέν άπώλεσα 

καί τήν έλπίδα, ότι άλλοτε θά ήμην εύτυχ-στε- 

ρος Ό Καρδιλλιάκ μετεβλήθη αίφνης, άπώλεσε 

τήν εύθυμίαν του, περιεφέρετο μελαγχολικός, 

προσήλου τά βλέμματά του, έψιθύριζε λέξεις 

άσυναοτάτους καί άκαταλήπτους, διζρκώς χειρο- 

νομών, ώςνάημύνετο κατά έχθροΰ καί τό πνεΰαά 

του έφαίνετο βασανιζόμενου ύπό σκέψεων κακών.

Έν τοιαύτγ; διαθέσει εύρίσκετο ήμέραν 

καθ’ όλην τήν πρωίαν τέλος έκαθησεν είς 

εργασίαν, άλλά μετ' ολίγον άνεπήδησε καί μετ' 

άθυμίας έοριψε βλέμμα έκ τοΰ παραθύρου, καί 

είπε σοβαρώς καί μετά λύπης- « Πόσον ήθελον νά 

έφόρει τό κόσμημά μου ή Έρριέτα τής Αγ

γλίας ! » Αί λέζεις αύται μοί ένεποίησαν τρόμον, 

διότι ένόησα ότι καί πάλιν ό κακό; του δαίαων

τι. ά 

τήν

κατεδιωκεν αύτόν διά τού φάσματος τού φόνου 

και οτι πάλιν άντήχει είς τά ώτα του ή φωνή 

του Σατανά.

Είδον τήν ζωήν ύν.ών άπειλουμένην έκ τής 

επαράτου δολοφονία; καί έσκέφθην, έτι άν ό Καρ- 

διλλ'.άκ ήδύνατο νά έχη πάλιν τό κόσμημα είς 

τα; χεϊράς του, ύμεϊς δέν θά έσώζεσθε. Ό κίνδυ

νος ηύξανεν άνά πασαν στιγμήν. Τότε άπήντησα 

επί τής γέφυρα; και προχωρήσα; μέχρι τοΰ 

καθικε- 

νά έπιδόσητε τό κόσμημα είς τόν 

ΐν δέν ήλθετε καί ή ανησυχία 

απελπισίας, πρό πάντων ότε 

Γερϊ άλλου η πεοί 

ς, όπερ καθ' όλην

προσευχήν 

άνέβην είς 

θεν είς τήν 

σίον έν τώ 

διλλιάκ, 

ηκο/ούθησα. Διηυθύνετο πού

υμα 

όχήμΧ’ος ύμών έ’ρριψα τό δελτάριο?, 

τεύων ύμας 

Καρδιλλιάκ. Πλή· 

μου έφθασε μέχρι; 

τήν επιούσαν αύτός δέν ώμίλει 

τού πολυτίμου αυτού κοσρ.ήματο; 

τήν νύκτα είχε πρό όοθαλν.ών.

“Ημην πλέον βέβαιος ότι έπρόκειτο περί ύμών, 

διότι άν ήτο δΓ άλλον τινά, βεβαίως ήθελεν ήδη 

έχε·, έκτελέσει τό ε“ργον του κατζ τήν νύκτα εκεί

νην. Επρεπε νά σώσω ύμάς. έστω καί άφαιρών 

τήν ζωήν αύτού.

Οτε λοιπον ο Καρδιλλιάκ μετά τήν εσπερινήν 

άπεσυρθη κατα τήν συνήθειαν του, 

παράθυρου τι πρός τήν αύλήν. είσήλ- 

όπήν τοϋ τοίχου καί έμενον έκεϊ πλη- 

σκοτει. Μετ' ού πολύ έξήλθεν ό Καρ- 

βήματίζων ελαφρώς, είς τήν οδόν τόν 

...................................... -'ρός τήν οδόν τού άγιου 

Όνωρίου. “Ηρχισα να τρέμω’ αίφνης τόν έχασα, 

καί άπεφάσισα να τοποθετηθώ είς τήν μεγάλην 

θύραν τής οικίας σας. Κατ’ εκείνην τήν στιγμή > 

δ'·ήρχ=πο ταπεινή τή φωνή τραγωδών άξιωματι- 

κός τις, όστις ούδέ μέ παρετήρησεν. Αίφνης όρμοι 

κατ’ αύτοϋ άνθρωπος. Ήτο ό Καρδιλλιάκ! 

Θέλω νά έμποδίσω τόν φόνον τοΰτον, καί μετά 

ί'7.υΡϊί κναφωνήσεως τρέχω πρό; τό μέρος καί 

εύρίσκομαι πλησίον του. Πλήν τί βλέπω; Ό 

Καρδιλλιάκ πίπτει ψυχορραγών έπί τοΰ εδάφους, 

ό δε άζιωματικός ρίπτει τήν μάχαιραν καί σύρων 

τό ξίφος έκ τής θήκης λαμβάνει θέσιν άμύνης, 

νομίζων ότι έγώ ήμην σύντροφος τοΰ φονέως, 

άλλ ιδών ότι ουδεμίαν έδιδον είς αύτόν προσοχήν 

καί οτ·. έπεριποιούμην μόνον τό πτώμα, έφυγεν 

δρομαίως έκεϊθεν. Ό Καρδιλλιάκ έζη άκόμη,

Άφ' ού έσήκωσα τήν μάχαιραν, ήν είχε ρίψει 

ό αξιωματικός, ήγειρον αύτόν, τόν έθεσα είς τούς 

ώμους μου καί μετά κόπου κατώρθωσα νά φθάσω 

μέχρι τή; οικίας καί ν' άναβώ διά τής μυστηριώ

δους όπής είς τό έεγοστάσιόν του. Τα περαιτέρω 

γνωρίζετε ήδη.

Βλέπετε, εύγενεστάτη δεστοινίς, ότι τό αόνον 

αμάρτημά μου είναι, ότι δέν έπρόδωσα τόν πα

τέρα τής Μαγδαληνής, όπως θέσω τέρμα είς τά 

κακουργήματάτου· άλλ' έγώ είμαι καθαρός παν

τός αίματος. Ούδέν βζσανιστήριον δύναται νά 

μέ άναγκάση νά =ίπω τό μυστικόν. Δέν θέλω ν’ 

άποκαλ .ψω είς τήν ένάρετον θυγατέρα του τά 

εγκλήματα ταΰτα καί νά καταστρέψω διά τοΰ 

δυστυχήματος τοΰ παρελθόντος τήν ύπαρξίν της, 

έν ώ ή επίγειο; έκδίκήσι; δέν δύναται νά βραδύνή 

νά προφθάση καί τιμ.ωρήση τόν έγκληματίαν.
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ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΤΟΥ ΊΤ'

(Ίοτοριχδν διήγημα)

Ή νύξ τής 20 Ιουνίου 1791 ήτο ή στιγμή, 

καθ’ ήν ό βασιλεύς τής Γαλλία; Λουδοβίκος ο 

ις·. βλέπων τό άδύνατον τής περαιτέρω έν Παρι- 

σίοις διαμονής του, άπεφάσισε ν άπέλθη έκεϊθεν 

μετά τής βασιλική; οικογένειας. Έν Παρισίοι; ή 

δυστυχής αΰτη οικογένεια ήτο έκτεθειμενη εις 

τάς ταπεινώσεις καί τάς προσβολής τοϋ άφηνιά- 

σαντος όχλου. Ό βασιλεύ; επομένως έσκέφθη ότι 

διά τής άπομακρύνσεώς του ήδύνατο ίσως νά 

σώση τήν Γαλλίαν άπό τών κινδύνων τής έπα- 

ναστάσεως καί τή συνδρομή τών φίλων καί συμ

μάχων του ηγεμόνων νά έπαναφέρη είς τό κράτος 

του τήν τάξιν.

Άλλ’ εις τά όμματα τών άνδρών τής έπα/α- 

στάσεω; ή άναχώρζσις τοϋ βασιλέως έκ ΙΙαρι- 

σίων ήτο λειποταξία, καί τό κατά τής βασιλείας 

μίσος έκορυφώθη. "Ισως άν ό βασιλεύς είχε τήν 

τόλμην να μείνη, έν ~ώ άνακτόρφ του τά. πράγ

ματα έλάμβανον διάφορον τροπήν.

'Ολίγοι μόνον έγνώριζον τό μυστικόν τής φυ

γής καί αί προπαοασκευα! έγένοντο έν άκρα μυ- 

στικότητι. Ή βασιλική οικογένεια καί ή συνοδία 

της άπετέλουν έν όλφ έννέα πρόσωπα. Ή βασί

λισσα έλαβε το όνομα βαοονίδο; Κόρφ, ό βασι

λεύς μετεμφιέσθη ώς θαλαμηπόλος, ό δέ διάδο

χος ώς κόρη. Τρεις πιστοί θωρακοφόροι, φέρον- 

τες πολιτικήν στολήν, συνώδευον τούς βασιλείς, 

άλλ’ οί στρατιώται ούτοι ούδέ πιστόλιον έφερον, 

όπως μή διεγείρωσι τάς ύπονοίας τών άρχών έν 

ταϊς διαφόροις κωμοπόλεσι, ά: ώφ-ιλον νά διέλ- 

θωσι πριν ή φθάσωσιν είς τά σύνορα. Δύσκολος 

πρός τούτοις άπέβαινεν ή φυγή, διότι καί ή βασί

λισσα ήτο γνωστή καί ή φυσιογνωμία τοϋ βασι- 

λέως έκφραστικωτάτη καί πασίγνωστος, διότι ή 

είκών του ού μόνον πανταχοϋ ήτο άνηρτημένη 

άλλ' εύρίσκετο άποτετυπωμένη επί τών χαρτο

νομισμάτων καί τών χρυσών καί αργυρών νομι

σμάτων .

Μ' όλον τοΰτο ή οικογένεια ήτο άρκούντως 

εύθυμος άφ’ ού διήλθεν άπροσκόπτως τούς είς τά 

πρόθυρα τής πόλεως φύλακας καί ένόμιζε πάντα 

κίνδυνον άποσοβηθεντα. Ό στρατηγός Βουλλιέ 

είχε τοποθετήσει έκ Νανσή είς διαφόρους στα

θμούς άποσπάσματα ιππέων έπειδή όμως παρά 

τά συμπεφωνημένα ή φυγή άνεβλήθη έπί μίαν 

ήμέραν, τα άποσπάσματα ταϋτα, νομίσαντα ότι 

ό βασιλεύς διήλθε δι' άλλης όδοϋ, είχον έγκατα- 

λείψει τάς θέσεις των. Έν τή πρώτη άμάξη εύ

ρίσκετο ό βασιλεύ; καί ή βασίλισσα, έν δέ τή 

δευτέρα τά δύο βασιλικά τέκνα καί ή μεγάλη 

Κυρία τής αύλής Τουρζέ.

Έν Έτάγγ, συνέβη δυσάρεστον έπεισόδιον 

τροχό; τις τής βασιλικής άμάξης έθραύσθη, καί 

ή έπισκευή αύτοϋ άπήτησεν αρκετήν ώραν, καθ' 

ήν ό βασιλεύ; κατελθών τής άμάξης έφάνη είς τό 

περικυκλώσαν τήν άμαξαν πλήθος, τό όποιον 

καίτοι αναγνώρισαν αύτόν δέν έδειξεν έχθρικάς

διαθέσεις. Έν Σαίν-Μενεχούλδγ, έτέρω σταθμφ 

όπου έγένετο άλλαγή τών ίππων, πολύ πλήθος 

συνήχθη περί τήν μεγάλην άμαξαν, καί ό βασι

λεύ; έκαμε τήν απερισκεψίαν, νά άνοιξη τήν θυ

ρίδα τής άμάξης. Ό υιός τοϋ ταχυδρομικού επι

στάτου Δρ-,υέ, άκρο; Ιακωβίνο;, τόν άνεγνώ- 

ρισεν αμέσως, καί άμα ή άμαξα έξεκίνησε διά 

Βαρέννην, μετέβη είς τό δημαρχεϊον καί άνήγ- 

γειλε τήν διάβασιν τοϋ βασιλέως. Εύθύς αύτό; 

μετά τίνος φίλου του Ιππεύσας άπήλθεν εί; Βα- 

ρεννην, ϊνα ειδοποίηση τά; έκεϊ άρχάς. "Ωστε 

όταν αί βασιλικαί άμαξαι έφθασαν εί; τήν πρό 

τής κωμοπόλεως ταύτη; γέφυραν, τήν εύρον κε- 

κλεισμένην. Δύο στρατιώται ένοπλοι προσήλθον 

καί έζήτησαν τά διαβατήρια. Εν τω μεταξύ 

εφθασεν έπί τόπου καϊ ό είσαγγελεύς τή; δημο

κρατίας, ό παντοπώλης Σωσέ,όστις διέταξε τούς 

οδοιπόρους νά τόν παρακολουθήσωσιν είς τήν οι

κίαν του, όπως έξετασθώσιν έκεϊτά έγγραφά των.

Ήτο νύξ, καί ό Σωσέ προεπορεύετο μετά 

φανού τής βασιλικής οίκογενίας, ήτις ώδηγήθη 

είς μίαν ισόγειον αίθουσαν τής οίκία; τοϋ είσαγ- 

γελέως. Έθνοφύλακες κατέλαβαν τά; θύοα: Ό 

Δρουέ παρήγγειλε γενικήν κωδωνοκρουσίαν, ήτις 

συνήθροισε περί τήν οικίαν άπειρον πλήθος λαοϋ, 

καί πλείστου; έθνοφύλακας. Έν τώ δωματίω ο 

Σωσέ δεικνύων εικόνα τοϋ βασιλέως άνηρτημέ- 

νη,ν έπί τοϋ τοίχο ·>, είπε πρός τόν ηγεμόνα"

— Μεγαλειότατε, αύτη είναι ή είκών σας!

— Ναί, φίλε μου, άπήντησεν ό βασιλεύς ζωη- 

ρώς, εγώ είμαι ό βασιλεύς!

Καί ό βασιλεύ; ήτο αίχμάλ στο;, χωρίς άκό

μη νά τό έννοήση "Οτε όμως ήρξατο ή άνάκρι- 

σις τοϋ είσαγγελέως, ότε τω είπον ότι δέν τώ 

επιτρέπεται νά έξακολουθήση τήν πορείαν του, 

ότε άπώλεσε τήν έλπίδα νά ίδη, ερχομένους πρός 

βοήθειάν του τούς άνδρας τοϋ πιστού στρατηγού 

Βουλλιέ, ένόησεν όποια τύχη τόν άνέμενεν. Είς 

τών συνοδευόντων αύτόν άξιωμ.ατικών τόν παρε- 

κάλεσε νά τω δώση διαταγάς διά τόν στρατηγόν 

Βουλλιέ, άλλ’ ό βασιλεύς, ώς έξυπ/ών έκ λήθαρ

γου, τώ είπεν.

— Είμαι αιχμάλωτος, καί δέν δύναμαι νά 

δώσω περαιτέρω διαταγάς. Είπε τώ Βουλλιέ, 

νά πράξη ό,τι νομίζει.

Ή βασίλισσα έκάθητο έπί ταπεινής έδρας, 

κρατοΰσα είς τάς άγκάλας της τόν έντρομον διά

δοχον, ώς νά ήθελε νά έμποδίσγ νά τή τόν άπο- 

σπάσωσιν. Τά άλλα μέλη τής οικογένειας εύρί

σκοντο έν τφ παρακειμένφ δωματίω.

Ή βασίλισσα παρεκάλεσε τήν σύζυγον τοΰ 

παντοπώλου είσαγγελέως νά πείση τόν σύ

ζυγόν της νά σώση τον βασιλέα. ΙΙλήν είς υά- 

την ! Ή έπανάστασις έκράτει πλέον τό θϋμά της. 

Καί έ* τή όδφ ήκούοντο αί άγριαι τοϋ όχλου 

φωναί. Είς Παρισίους ! Εί; Ιίαρισίους !

Έν τοσούτω έφθασαν καί οί έκ Παρισίων άπο- 

σταλέντε; άνδρες πρός καταδίωξιν τοϋ φυγόντος 

βασιλέως, οϊτινες είχον έντολήν νά συλλάβωσι 

τήν βασιλικήν οικογένειαν καί νά τήν έπαναφέ- 

ρωσιν είς τήν πρωτεύουσαν. "Οτε οί άνδρες ούτοι 

ένεφανίσθησαν ένώπιον τοϋ Λουδοβίκου καί τω 

έπέδειξαν τό ψήφισμα τής Εθνική; Συνελεύ- 

σεως, ό βασιλεύς ρίψας έν άπελπισία τό έγγρα

φον έπί τή; κλίνης τών κοιμωμένων τέκνων του, 

άνεφώνησεν"

— Ή Γαλλία δέν έχει πλέον βασιλέα !

ΊΙ βασίλισσα δέ ρίψασα. κατά γής τό έγγρα

φον άνέκραξε"

— Δέν θέλω, ό χάρτης ούτος νά μολύνη τήν 

κλίνην τών τέκνων μου.

Τήν 8'ν πρωινήν ώραν οί φυγάδες συνοδευό- 

μενοι ύπο έθνοφυλάκων έλαβον πάλιν τήν πρός 

τους Παρισιού; άγουσαν. Τά μέλη τή; έθνοσυνε- 

λεύσεω; ώδήγησαν έν νεκρική σιγή τού; βασιλείς 

μέχρι τοϋ Κεραμεικοϋ, καί αί οδοί ήσαν πλήρης 

λαοϋ, παρατηροΰντος έν σιγή καί σοβαρώ; τήν 

παράδοξον ταύτην πομπήν. Ή πομπή αύτη ήτο 

ό προδρομος τής έτέρας φρικώδους πομπή; ήτις 

συνωδευσε τούς δυστυχείς τής Γαλλία; βασιλείς 

άπό τοϋ δεσμωτηρίου είς τήν λαιμητόμον.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΒΑΝΕΛ

ΓΑΛΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

(μετά δύο εικόνων)

Έν έτει 1864 ό Καβανέλ προή- 

χθη είς τό χρυσοϋν παρασημον καί 

άνέλαβε τήν ποοσωγραφίαν τοϋ αύ- 

τοκράτορος Ναπολέοντος τοϋ Γ'. Ή 

είκών αύτη είχεν άνατεθή εί; τόν ζω

γράφον 'Ιππόλυτον Φλανδρέν, όστις 

δμως παρέστησε τόν Γάλλον μονάρ

χην ύπέρ το δέον σκυθρωπόν καί 

άγριον. Ίδών ό αύτοκράτωρ τήν 

εικόνα ταύτην διέταξε νά μή τήν 

άναρτήσωσιν είς τό άνάκτοοον καί 

άνέθεσεν είς τόν Καβανέλ τήν’έκτέ- 

λεσιν αύτής, όστις κατώρθωσε να 

δώση είς τόν αύτοκοάτορα έκφοασιν 

ήπιωτέραν καί στάσιν αξιοπρεπή 

καί συνάδουσαν πρό; τό μεγαλεϊόν 

τής τότε νικηφόρου Γαλλίας.

Ό Καβανέλ διακρίνεται καί ώ; 

έξοχος τοιχογράφος. Τούτο μαρτυ- 

ροϋσι τρία μεγαλοπρεπή έν Παρι

σίοις μέγαρα πλουσίων εύπατριδών, 

τά όποια διεκόσμησε δι' άλληγορι- 

κών παραστάσεων έπί τών τοίχων 

ίδίω; θαυμάζεται ή μεγάλη άλλη- 

γορική είκών « Τό όνειρον τοϋ 

βίου ί).
ΤΙ είκών τοϋ Καβανέλ, ην πα- 

οαθετωμεν όμοΰ μετά τή; προσωπο

γραφία; του, παοιστά τήν Δεσ- 

δέμοναν, τον ώραϊον τύπον τοϋ 

Σαιζπήρου, όδυρομένην καί κλαίου-

σαν. ΤΙ είκών αύτη 

μίζεται ώς εν τών

δικαίως φη-

άριστουργημά-

των του.

Ή σχολή, εί; ήν ανήκει ό Καβανέλ, είναι ή 

σχολή τοϋ Gei’OniC, ού καί μαθητής διετέλε- 

σεν. ΤΙ σχολή αύτη έχει δύο τινά τά χαρακτη

ριστικά" άφ’ ένός μέν τήν πιστήν άπεικόνισιν τής 

φύσ ω; χάριν αύτής τής φύσεως, άφ’ έτέρου δέ 

τήν παράστασιν τών εικόνων χάριν αύτών τών 

εικόνων. Έν τώ μέσω τών δύο τούτων τμημά

των ϊσταται ό Καβανέλ, όστις καί τήν φύσιν 

πιστώς άπεικόνισε, καί εί; τάς εικόνα; του, ιδίως

δέ εις τα; προσωπογραφίας του,έδωκεν ιδεώδες 

τι, τό όποιον έξαίρει αύτάς άπό τών κοινών προ

σωπογραφιών. "Ο,τι δήποτε όμως παρήγαγεν ό 

χρωστήρ αύτοϋ, δέον νά εϊπωμεν δτι πάντοτε 

έθήρευσε τήν εντέλειαν, εϊτε Ιστορικής ύποθέσεις 

διεπραγματεύθη, εϊτε συμπλέγματα εϊτε καί πρό

σωπα άπεικόνισεν.

Έγεννήθη ό 'Αλέξανδρος Καβανέλ έν Μομ- 

πελλιέ τής μεσημβρινής Γαλλίας έν έτει 1823. 

Έν ηλικία δεκαέξ έτών συναγωνισθείς έν τή ιδι

αιτέρα αύτοϋ πατρίδι έν καλλιτεχνική διαγωνι

σμό) έξήλθε νικητής καί έλαβεν υποτροφίαν έν 

Παρισίοις, όπω; τελειοποιηθή. Έν έτει 1845 

έλαβε τό « μέγα βραβεϊον τής 'Ρώμης » διά τής 

λαμπράς εΐκόνο; του « Ό ’Ιησούς Χριστός έν 

τω ΙΙοαιτωρείω». Μεταβάς είς 'Ρώμην έξετέ- 

λεσε διαφόρους εικόνας, έκτεθείσας εί; τάς ένι- 

αυσίους εκθέσει; τών Παρισίων. Μεταξύ αύτών 

διακρίνονται αί έξής. « Ό άγιος ’Ιωάννης διδά

σκων έν -.ή έρήμω », α ό θάνατος του Μωϋσέως» 

καί δώδεκα συνθέσεις, παρισ-.ώσας τού; δώδεκα 

μήνας τοΰ έτους. Αί δώδεκα αύται εικόνες ήσαν 

άνηρτημέναι έν τώ δηναρχείφ τών Παρισίων, 

καί κατεστράφησαν διά τή; πυρπολήσεως τοΰ δη

μαρχείου ύπό τών στασιαστών έν έτει 1871. 

Ή είκών αύτοϋ, γραφεϊσα τώ 1855, καί παρι- 

στώσα « Χριστιανούς ανακαλύπτοντας σώμα μάρ

τυρας έπί τής όχθη; τοΰ Τιβέρεως» παρέσχεν 

είς τον καλλιτέχνην χρυσσοϋν μετάλλων καί τό 

γαλλικόν παράσημον.

/ί Αεσδεμόνα. (Έικών Αλεξάνδρου Καβανέλ).
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ΔΙΑΦΟΡΑ

Ή ταχυδρομική υπηρεσία ίι Κίνφ. 
Πολλοί τών έν Κίνα διαρενόντων ξένων ούδέ 

ιδέαν έχουσι περί τής ύπάρξεως έγχωρίου ταχυ

δρομείου, καί οί ολίγοι οίλαβόντες γνώσιν αύτοϋ 

άγνοοΰσι μετά πόσης ταχύτητο; καί ασφαλείας 

άποστέλλονται πολλάκις ούσιώδεις έπιστολαΐ άπό 

τοϋ ένός εις τό άλλο άκρον τσΰ έκτεταμένου Ού- 

ρανίου Κράτους. Τα κυβερνητικά έγγραφα δια

βιβάζονται είς τόν πρός δν όρον δι’ ειδικών ύπαλ- 

λήλων, οϊτινες ύπάγοντα: εις τήν δικαιοδοσίαν 

τοϋ έν Πεκίνφ υπουργείου τών στρατιωτικών. 

Οί άνθρωποι ούτοι ίππεύουσιν άπό τόπου είς τό

πον μετ’ άρκούσης τάχύτητος. Ί’ό κοινόν απο

κλείεται άπό τής χ ρήσε ως τοΰ ταχυδρομείου τού

του, έχει όμως ειδικήν τα/υδρομικήν ύπηρεσίαν 

είς τήν διάθεσίν του. ’Εν έκάστη σινική πόλ'ΐ 

ύπάρχουσι ταχυδρομεία, ών έκαστον εξυπηρετεί 

μίαν ή καί πλείονας επαρχίας, καί διαβιβάζει 

έπιστολάς καί ταχυδρομικά δέματα ύπό τήν έγ- 

γύησίν του, δηλ. άποζαμιοϊ τόν άπο-τολεα έν 

περιπτώσει άπωλείας τού άποστελλομένου άντι- 

κειμένου. Άναλόγως δέ τοΰ περιεχομένου τής 

έπιστολής ή τοϋ δέματος είσπράττεται τό ταχυ

δρομικόν τέλος. Οί ταχυδρόμοι ούτοι όδεύουσιν 

ώς έπί τό πλεΐστον πεζή, ή μεταχειρίζονται καί 

όνους, ών πολυάριθμοι εύρίσκονται εις ολα τα 

κυριώτερα κέντρα. Οί πεζοί ταχυδρόμοι διανύουσι 

καί τοι βαρύ ένίοτε φέροντες φορτίον εν μίλιον 

καθ’ ώραν, καί άφικόμενοι είς τόν σταθμόν παρα- 

δίδουσι τούς φακέλλους είς έτερον ταχυδρόμον, 

όστις διανύει τόν έπόμενον σταθμόν, καί ούτω 

καθ' έξής μέχρι τοΰ τέρματος. Οί άνθρωποι ού- 

τοι είναι στιβαροί καί είς άκρον λιτοί, άνήκουσι 

δέ πάντες είς τήν τάξιν τών χειρωνάκτων. Τά 

ταχυδρομικά τέλη είναι άναλόγως εύτελή. ’Επι

στολή άπό Πεκίνου είς Χάγκω (150 μιλιά γεω

γραφικά) κοστίζει μόνον 60 λεπτά, έξ ών τό μέν 

τρίτον πληρόνει ό άποστολεύς πρός άσφάλειαν 

τοΰ ταχυδρομείου, τά δέ δύο τρίτα ό παραλή

πτης. Τών ταχυδρομείων τούτων ποιούνται χρή- 

σιν ώς έπί τό πλεΐστον οί έμποροι, οϊτινες καί τά 

συναλλάγματα δι’ αύτοϋ τοΰ μέσου άποστελ- 

λουσι. Πολλάκις οί ταχυδρόμοι συνοδεύονται καί 

ύπό στρατιωτών ένεκα τών ένεδρευόντων ληστών, 

ένίοτε δέ, όπου δέν ύπάρχει πρόχειρος στρατιω

τική δύναμις, μισθοΰνται 5—6 οπλοφόροι, οιτι- 

νες συνοδεύουσι τόν ταχυδρόμον είς τά μάλλον 

επικίνδυνα μέρη, καθότι έν Κίνφ ή ληστεία 

άκμάζει καί συμβαίνει ούχί σπανίως νά ληστεύ

ονται καί νά φονεύονται οδοιπόροι ή έμποροι, 

φέροντες Ί.ολύτιμα άντικείμενα ή χρήματα.

Ό διάσημος μουσικός Αντώνιος 'Ρ ο ύ- 

βινσταϊν έώρτασεν έφέτος, τό έξηκοστόν έτος 

τής ηλικίας του καί ταύτοχρόνως τήν πεντηκον- 

ταετηρίδα τοΰ μουσικοΰ σταδίου του. Πρό 50 

άκριβώς έτών ό δεκαετής παϊς έπαιξε κατά πρώ

τον τό κλειδοκύμβαλον έν Βερολίνω έν θεατρική 

συναυλία:. "ΙΊκμαζε τότε ό ήγεμών τών κλειδο- 

κυμβαλιστών Λίστ, καί πολλοί έξέφρασαν ένδοι— 

ασμούς, άν ό μικρός παϊς θά ήδύνατο ποτέ νά 

φθάση είς τοιοΰτον έντελείας βαθμόν. Καί όμως 

άνεδείχθη έξοχος έν τή τέχνη του καί έξοχος 

ώσαύ.ως έν τή διοργανώσει καί τή διευθύνσει 

τής έν ΙΙετρουπόλει μουσικής ’Ακαδημίας, ήτις 

είς αύτόν οφείλει τήν σημερινήν άνάπτυξίν της. 

Έν ΙΙετρουπόλει έδόθη έν τώ αύτοκρατορικώ 

θεατρφ Μαρίας τό νεώτατον μελόδραμα τοΰ 

εύφυοΰς μουσουργού, τό φερον τίτλον «Ή τε

θλιμμένη» (Goriuscha).

Καλλιέργεια άνθέων. Έν Εύρώπη καλ

λιεργούνται σήμ6;ον 4200 είδη άνθέων, έζ ών 

μόνον τά 420 έχουσιν εύωδίαν. Τά περισσότερα 

είναι τά λευκά είδη (1194), έξ ών 187 είναι 

ευώδη. Έπονται τά κίτρινου χρώματος. 951 

είδη, έξ ών τά 77 εύώδη. Έρχονται κατά τρί

τον λόγον τά έρυθρά, 823 είδη, έξ ών τά 84 

ευώδη, . αί τέλος τά κυανά, 594 είδη, έξ ών τά 

31 εύώδη. Τά ιώδους χρώματος είναι 308 είδη, 

έξ ών μόνον 13 εύώδη. Έν γίνει δέ ύπερτεροϋσι 

τών εύωδών τά είδη τών άνθέων τά όποια διά 

τής τριβής ή καί άνευ αύτής άποπέμπουσι δυσά- 

ρεστον οσμήν.

Ό μέγας πολιτικός Ταλλεϋράνδος ήτο 

θανάσιμος εχθρός τής έπιστολογραφίας, οσάκις 

δέ δέν ήδύνατο ν’ άποφύγη τήν άπάντησιν, 

έγραφε λακωνικώτερον τηλεγραφήματος. 'Ημέ

ραν τινά λαβών παρά τίνος Κυρίας τήν εϊδησιν 

τΟΰ θανάτου τοΰ συζύγου της, άπήντησεν «Εύ- 

γενεστάτη Κυρία. Φεϋ ! Ό πρόθυμος ύμών θε

ράπων Ταλλεϋράνδος». Μετ’ ολίγον λαμβάνει 

παρά τής αύτής Κυρίας τήν έγγραφον εϊδησιν 

τοΰ δευτέρου γάμου της, καί ό ολιγόλογος πολι

τικός άπήντησεν «Εύγενεστάτη Κυρία. Εύγε! 

Ό πρόθυμος ύμών θεράπων Ταλλεϋράνδος ».

Ό κασσίτερος παρά τοΐς άρχαίοις. 

Ό κασσίτερος, ον οί άρχαΐοι Φοίνικες άνεμίγνυον 

μετά τοΰ χαλ> οϋ τής Κύπρου πρός παραγωγήν 

τοΰ ορειχάλκου, είσήγετο κατά τήν μαρτυρίαν 

τοΰ 'Ηροδότου έκ τών « Κασσιτερίδων » λεγομέ

νων νήσων τοΰ Ωκεανού. Έπί πολύ αί Κασσιτε- 

ρίδες νήσοι έζητοΰντο παρά τήν ’Αγγλίαν, εν τή 

έπαρχίφ Κορνουαλλία, όπου ύπάρχουσιν ώρυχεϊα 

κασσιτέρου' άλλά νεώτερος γεωγράφος άπέδειξεν 

έσχάτως ότι αί νήσοι αύται είναι αί νήσο·. 

Βάγκα καί Βιλλιτών αί πρός άνατολάς τής 

Σουμάτρας κείμεναι. Είς τό συμπέρασμα 

τοΰτο ήλθεν ό λόγιος ’Ελβετός γεωγράφος 

διά τής μελετης τής Σανσκριτικής γλώσ

σης, έν ή ή λέξις hacitara σημαίνει «ό στιλ

πνός», έξής παρήχθη καί τό παρ' Όμήρφ ήδη 

άπαντώμενον «κασσίτερος». IΙράς ύποστήριξεν 

δέ τής γνώμης του φέρει καί τό πλούσιον λεξικόν 

τοΰ Στεφάνου τοΰ Βυζαντίου, καθ’ δ ό κασσίτε

ρος μετεκομίσθη ύπό τών Φοινίκων πρός τάς δυ- 

τικάς χώρας έκ τίνος νήσου κειμένης έν τφ Ίν- 

δικφ Ιίελάγει. Φαίνεται λοιπόν ότι τώρα ή θέσις 

τών έπί τρεις χιλιάδας έτών άγνωστων Κασσιτε- 

ρίδων νήσων δύναταί άκριβώς νά όοισθή.

'< > πρώτος έρως τοϋ Κ ρ ί σ π η. Ό 

πρωθυπουργός τής 'Ιταλίας Φραγκίσκος Κρίσπης 

διέτριβεν ώς δεκαοκταετής νεανίας έν Πανόρμφ 

τής Σικελίας, ένθα έσπούδαζεν. Ή οικοδέσποινά 

του είχε τέσσαρας θυγατέρας, έν αίς καί τήν δε- 

καπενταέτιδα'Ροζίναν,ής φλογερώς ήράσθη ό νέος 

μαθητής. Άλλ’ αί δύο οίκογίνειαι δέν ήθελησαν 

νά δώσωσι τήν συγκατάθεσίν των είς τόν γάμον 

τών δύο τόσον νεαρών έρωμένων, καί ό Κρίσπης 

τή δι αταγή τοΰ πατρός του ήναγκάσθη νά έπι- 

στρέψη είς τήν πατρικήν ο κίαν είς ‘Ριβέραν, 

κωμόπολιν μακράν τοΰ Πανόρμου κειμένην. Άλλ’ 

ό Κρίσπης δέν ήδύνατο νά ύποφέρη τόν χωρι- 

σαον, ο νοΰς του εύρίσκετο πάντοτε παρά τή έρω- 

μένη του, καί επειδή καί ή ύγ-ία του ήρξατο 

προσβαλλόμενη ύπο τής έξάώεως καί τών συγκι

νήσεων, άπεφάσισεν ό ανήσυχος πατήρ νά στείλη 

τόν υιόν του είς έξοχικήν έπαυλίν του εύρισκομέ- 

νην έν θέσει ορεινή καί υγιέστατη. Τοΰτο έγένετο 

έν έτει 1837. Κατα τό έτος τοΰτο φοβερά ένέ- 

σκηψεν ή χολέρα είς Πάνορμον, όπου άπέθνησκον 

500 άνθρωποι καθ’ έκάστην καί όπου ή άπελπι- 

σία τών κατοίκων είχε κορυφωθή. Ό Κρίσπης 

έμαθεν έντή έξοχική απομονώσει του τα έν 11α- 

νορμω συμβαίνοντα. έσυλλογίσθη τόν κίνδυνον, 

δν διέτρεχεν ή άγαπητή τής καρδίας του, καί 

λάθρα έπιβά; ίππου άνεχώρησεν καί μετά τέσσα

ρας ήμέρας άφίχθη είς ΙΙάνορμο- καί κατ' εύθεϊαν 

μετέβη είς τήν οικίαν τής 'Ροζινας. Έκεϊ εύρεν 

τήν έρωμένην του έν βαθυτάτη θλίψει, διότι ή 

μήτηρ της καί δύο έκ τών άδελφών είχον πέσει 

θύματα τής βοοτολοιγοΰ νόσου. Δύο όλους μήνας 

έμεινεν έν Πανόρμφ, ώς άγγελος παρηγοριάς, 

παρά τή 'Ροζίνα, έν ώ οί συγγενείς του ήγνόουν 

τί έγεινεν. Τέλος έμαθεν ό πατήρ του τόν τόπον 

τής διαμονής του καί μετέβη εί; ΙΙάνορμον, ένθα 

συγκινηθείς έκ τών παρακλήσεων καί τών δακρύων 

τού υίοΰ του έδωκε τήν συγκατάθεσίν του είς τόν 

γάμον, καί ή ώραία 'Ροζίνα έγένετο σύζυγος τοΰ 

τρισευδαίμονος Φραγκίσκου. Άλλ' ή εύδαιμονία 

αΰτη δέν διήρκεσεν έπί πολύ, διότι μετά δύο έτη 

άπέθανεν ή 'Ροζίνα. Μετά παρέλευσιν τοϋ πένθι

μου έτους, ό Κρίσπης έζήτησεν είς γάμον τήν 

άδελφήν τής συζύγου του' άλλ' ό κηδεμών τής 

κόρης δέν έδωκε τήν συγκατάθεσίν του καί ή κόρη 

έγένετο μοναχή.Σήμερον ζή άκόμη ώς ήγουμένη 

μονής έ* Πανόρμφ. Πέρυσι μετέβη είς 'Ρώμην 

έπί ταΐς έο,ταΐς τοΰ Πάπα καί είδε τόν άγαπη- 

τον τής οικογένειας της άνδρα, όστις σήμερον 

διέπει τάς τύχα; τής Ιταλίας.

Διδακτορικόν δίπλωμα. Τό πρώτον 

διδακτορικόν δίπλωμα είς γυναίκα ιατρόν άπενε- 

μήθη έν ’Αγγλία κατά τό< παρελθόντα Μάϊον. 

*0 Γραμβήλ, πρύτανις τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ 

Λονδίνου άνεκήρυξε διδάκτορα τή; Ιατρικής τήν 

Κυρίαν Σάρληβ, ήτις έπευφημήθη ένθουσιαστι- 

κώς ύπό τών έν τφ θεάτρφ τοϋ Πανεπιστημίου 

συρρευσάντων άκροατών, έν οις προεξήρχον αί 

Κυρίαι. Ή Κυρία Σάρληβ έδωκε τάς έξετάσεις 

έν τή ιατρική σχολή έν έτει 1882, καί έλαβε 

τήν άδειαν τοΰ έξασκεΐν τήν επιστήμην ταύτην' 

μετέβη δέ εύθύς είς Μαδρας τών ’Ινδιών, ένθα 

διέμεινεν ώς ιατρός μέχρι τοΰ 1887, ότε προσ- 

βληθείσης τήςύγείαςτης έπέστρεψεν εί;’Αγγλίαν, 

ένθα σήμερον ανήκει είς τό ιατρικόν συμβούλιου 

τοΰ νέου νοσοκομείου γυναικών έν Μαριλεβόνη.

Εϋρεσις χειρογράφων. Έν τή δημοτική 

βιβλιοθήκη τής Βονωνίας άνεκαλύ.θη πρό μικροΰ 

τετοάδιον χειρόγραφον τοΰ διάσημου ’Ιταλού 

φυσιοδίφου Γαλβάνη, πραγματευόμενου περί 

ήλεκτρισμοϋ Αί μελεται αύται τοΰ μεγάλου 

έπιστήμονος τή; Βονωνίας ήσαν όλως άγνωστοι. 

Ό Λουδοβίκος Γαλβάνης έγενυήθη έν Βονωνίφ 

τφ 1737, έσπούδασε κατ’ άρχάς θεολογίαν, είτα 

όμως ήσχαλήθη μέ τήν άνατομίαν καί φυσιολο

γίαν καί διωρίσθη τφ 1762 καθηγητής τή; ανα

τομίας ε’ν τφ Πανεπιστημίφ τής πατρίδος του. 

Κατά τυχαίαν όλως σύμπτωσιν άνεκάλυψε τή 6 

Νοεμβρίου 1789 τόν κατ’ αύτόν όνομασθέντα 

Γαλβανισμόν, δι’ ού ή φήμη του έγένετο 

ευρωπαϊκή. ’Λρ.ηθείς κατά τήν έπανά.στασιν νά 

δώσρ τον νέον όρκον άπελύ.η τής υπηρεσίας καί 

άπεσύρθη είς εξοχικήν έπαυλιυ, ένθα καί άπε- 

βίωσε τφ 1798. Τά "Απαντα αύτοϋ έξεδόθησαν 

έν Βονωνίκ τώ 1841.

Τό πολυτιμότερου βιβλίον τοΰ κό

σμου είναι ή Άγια Γραφή έν εβραϊκή γλώσση, 

εύρισκομένη έν τή βιβλιοθήκη τοΰ Βατικανού έν 

'Ρώμη. Ό Πάπας Ιούλιος εύρέθη έν έτει 1512 

είς μεγάλα; χρηματικά; στενοχώριας' οί δέ έν 

Βενετία 'Εβραίοι προύτάθησαν να άγορ /σωσι τό 

βιβλίον άντί όμοιου βάρους χρυσού. Ή βίβλος 

αύτη ζυγίζει 325 φούντια, ώστε μετά δυσκολίας 

δύνανται δύο στιβαροί άνδρες νά τήν σηκώσωσιν. 

Ί’πελογίσθη ότι τό βάρος τοΰ χρυσού θ’ άνήρ- 

χετο είς 680 χιλιάδας φράγκων. Ό Πάπα; ήρ- 

νήθη νά δώση τό βιβλίον τοΰτο. τό όποιον είναι 

άληθέ; κόσμημα τής Βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανοΰ.

Τό χειρόγραφον τοΰ Δον Ζουαν τού 

Μόζαρτ. Τό πολύτιμον τοΰτο αύτόγραφον τοΰ 

γνωστού μελοδράματος τοΰ μεγάλου μουσουργού 

εύρίσκεται έν ΙΙαρισίοις κα' ανήκει είς ήν διά

σημου άοιδόν Κυρίαν Βιαρδώ, ήτις ύπεσχέθη νά 

τό δωρήση μετά θάνατον ε’ς τήν βιβλιοθήκην τού 

έν Παοισίοις ωδείου. Τό πολύτιμον τοΰτο αύτό

γραφον ήγόρασε πρό τριάκοντα έτών ό σύζυγος 

τής άοιδοΰ έν Λονδίνφ' σύγκειται δέ τοΰτο έκ 

πολλών μικρών τετραδίων, δεδεμένων διά περ

γαμηνών περιβλημμάτων τό κείμενον είναι κα

θαρότατου καί σπανιώτατα 

χωρίον τι διωρθωμένον.

ευρηται έν αυτφ

Ή ταχυτέρα άποστολή επιστολών περί 

τήν γήν. 'Ιατρός έν Λονδίνφ θέλων νά μάθη 

τις ή συντομωτέρα όδός άπέστειλε δύο ταχυδρο

μικά δελτάρια, πρός φίλον του έν Χογκ-Κόγκ, τό 

μέν διά Βρεντησίου καί Σιγγαπώρης, τό δέ διά 

Νέας Ύόρκης, Άγιου Φραγκίσκου τής Καλλι- 

φορνίας καί Ύοκοχάμας, παρακαλών αύτόν να 

έπιστρέψη τά δελτάρια εί; Λουδΐνου άμα τή άφί- 

ξει των, δι’ άντιθέτων όμως όδών. Παραδόξω; 

πώς ό ιατρός έλαβε τά δύο δελτάρια τήν αύτήν 

ήμέραν, καί τοΰτο 73 άκριβώς ήμερα; μετά τήν 

άποστολην αύτών. Τα δελτάρια διήυυσαν δρό

μον 28 χιλιάδων αγγλικών μιλιών, καί τό ταχυ

δρομικόν τέλος τοΰ μέν ήτο I */j άγγλ. πέννα, 

τού δέ 2 πένναι.
ΩΡΑΙ ΣΧΟΛΗΣ

Ατμοκίνητου έλκυθρον. Ή νεωτάτη 

αΰτη έφεύρεσις οφείλεται είς Σουηδόν μηχανικόν 

καί δικαίως θεωρείται θρίαμβος τή; μηχανική; 

τέχνης. Τό έλκυθρον. τοΰ όποιου ή όλη δαπάνη 

άνερχεται είς δισχιλίας σουήδικάς κορόνας, κι

νείται ελευθέρως έπί τοΰ πεπηγμένου έδάφους 

καί χρησιμεύει είς μεταφοράν άνθρώπων καί εμ

πορευμάτων. Ό έφευρ-.τής διανοείται να έκτε- 

λέσγ, διά τοΰ έλκύθρου τούτου τακτικά δρομολό

για έπί «ορισμένη τιμή.

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Τ& ϊτη μας, τά χρέη μα^ και οί έχβ-ροί μας 
είναι πάντοτε περιβσότερα παρ' ΰτι νομίζομεν.

ΚΑ1-ΟΛΟΪ ΝΟΔ1Κ.

μεγάλοι, κίνδυνοι φονεϋονσι τol·ς μικρούς 
φόβους.

ΔΕΠΙΈ.

ΊΊ δεωρία εϊναι ώς ό ποντικός-διέρχεται διά 
μιας όπι'ις, διέρχεται δι' έτέρας- τέλος όμως εύ· 
ρίσκει όπί/υ πολύ στενήν, δι' ής δέν δύναταί 
νά όιίλίήη.

ΦΟΝΤΕΝΕΛΛΗΣ

Η φαντασία μας ομοιάζει τούς νπηρέτας 
μας, οϊτινες δσάκις τούς έπιδεικννομεν τε&ραν- 
σμένον σκεύος μάς άπαντώσιν διά νά μάς ήσν- 
χάσωσι. ~Πρό πολλοϋ έΐίραύσδη.^ Τοΰτο είναι 
γελοϊον καϊ όμως μάς παρηγορεϊ.

ΓΙΡΑΡΔΕΝ.

Ή γραμματική είναι ή τέχνη, δι' ής έγείρει 
τις τάς δυσκολίας τής γλώσσης- άλλά δέν πρέ
πει ό μοχλός νά ήναι. βαρύτερος τοϋ φορτίου.

ΡΙΒΛΡΟΛΑΣ.

Το γελοϊον είναι ώς δανειστής- τόν άπαντμ 
τις απανταχού, καϊ οσάκις μένει τις έν τή οι
κία διά νά μή τόν άπαντήση, οί φίλοι μαςτφ 
δίδουσι τήν διεν9υνσΐν μας.

ΝΟΡΙΑΚ.

αίνιγμα 652.
κΐίδυμ’ είμεΤ αδελφοί 

Καϊ όμοιοι κα&’όλα,
Χρήσιμοι δέ άμφότεροι 

Κίς γέροντας καϊ νέους.
Είμεθα όμως κι' οχληροί 

Εις έραστάς ιδίως
Καϊ είς τούς θέλοντας συχνά 

Νά φέρωντ' έρασμίως.
Έιπέχνως περιβέβληται 

Ίό εύδραστόν μας σώμα.
Μας εύρες φίλε; 'Απορείς; 

Καί σκέπτεσαι ακόμα;

Αίνιγμα 653.

Είμ έλαφρός καϊ άστατος, 
καϊ κατοικώ τά όψη, 

Ουδέποτε δέ ό άήρ 
φοβούμαι μ ή μ’ έκλειψη, 

Είμαι δέ ανεξάρτητος, 
Καί όμως υπακούω 

τού ισχυρού τάς προσταγάς, 
κι' ουδέποτε προσκρούω 

Είς τόν έξουσιάζοντα.
Νϋν μέ κρατεί ό είς, 

Τώρα ό άλλος, κ’ έπειτα 
ό τρίτος ή καϊ οί τρεις.

Καί οΰτω πως στρεφόμενος 
διέρχομαι τόν βίον, 

Τήν εξουσίαν συνεχώς 
ά) λάσσων τών κυρίων.

Αίνιγμα 654.

Νά εϋχηίλής τό πρώτον μου 
νά εΰρης είς τόν βίον-

Πολύ ανακουφίζεσαι 
έχων αίιτό πλησίον

Τό δ εύτερον μου γρηγορεΐ, 
φρουρεί σε καϊ σέ σκέπει, 

Πλήν καί πολλάκις άτακτοϋν 
τά πάντα άνατρέπει- 

Τό όλον μου άπατεών 
ή Κυναλώπηξ είναι, 

Καί ή πατρίς του, εύρε τον, 
αί ένδοξοι Ά&ήναι.

Τό σπουδαιότερον μέρος τοϋ ποιήματος τοϋ 
άν&ρωπίνου βίον είναι δ επίλογος.

ΠΕΡΡΩ.

Τό σφάλμα όλων τών κυβερνητών είναι νά 
ϋ-έλωσι νά παίζωσι νέας μελαδίας έπϊ παλαι- 
άς βαρβάτου.

ΚΛΑΡΕΤΗ.

Τΐ είναι εΰαισδητότερον καί αύτοϋ τοϋ έν- 
λεστέρου βαρομέτρου; Τά χρήματα.

Β.

Πάσα εύτυχία είναι παγ'ις ήν στήνει ήμϊν 
ή τύχη.

Γ.

ΛΥΣΕΙΣ

τών έν άρ. 180 Αινιγμάτων.

Αινίγματος 649. Αινίγματος 650.

Τά παιγνιόχαρτα. Ό αυλός.

Αινίγματος 651.

Τό δνειρον.
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Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον δις τοϋ μηνός μετά εικόνων έν ’Αθήναις. 
„ , , . ι Έν Έλλάδι . .Ιιμή έττ.σία προπ/.νιοωτε»Ρ Έν τώ έξωτερικώ

. . δρ. 40

. . φρ. 40 (χρ.)

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΕΤΑΙ
Έν τω γραφείω τοΟ « Εσπέρου» όδός 'Ομήρου άρ. 8.
Έν τοϊς Καταστήμασιν Άνέστη Κωνσταντινίδου όδ. ΈρμοΟ 
Έν τφ βιβλιοπωλεία; Καρόλου Βιλμπεργ όδός ΈρμοΟ.

ΑΓΓΕΛΙΑ!
ζατα/ωρισεως έν τή σελίδι ταύτη, εις 4 στήλας 

διηρημενη, 50 λεπτά τόν στίχον.
Διευθυνσις εςιγίερου έν Αθήναις όδός Όμηρου άριΟ. 8.

Τιμή

ταϊς διαφόροις πόλεσιν, έν αίς ύπάρχουσι? ειδικοί αντιπρόσωποι τοΰ «Εσπέρου» αί έγγραφαί γίνονται παρ’αύτοϊς, έν αίς 
; ϋυνϋΰΰμής i-r'.r τ~ α... ο...

•λικών, ρωσσιζών και αυστριακών χαρτονομισμάτων.

Έν
δέ πόλεσι δέν ύπάρχουσι τοιοΟτοι, άποστέλλεται τό άντίτιμον τής συνδοομής ζατ εύΟεϊαν είς τήν Διεύθυνσιν ή διά ταχυδρομικών 
έπιταγών, ή διά συναλλαγμάτων δψεως ή καί γαλλικών, άγγ' ' ’ " ’ '......
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Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΑΒΗ

ΤΑ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΙΑΔΟΥ

ΥΠΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΔΟΣΙΟΥ Δ. Φ.

Τιμή Μάρκ. 6.

ΧΡΥΣΩΝ

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ! 1881 
W. DRUGULIN

\ πυ
ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΒΑΛΕΤΤΑ

Τιμή Φράγκων Ί.
ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ·. ΤΥΠΟΙΣ Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙ \0Υ

θεολογία τοΰ Σωκράτους. Τό περί πρό
νοιας δόγμα.

Πραγμίτεί® γαλλιστί σνγγραφεϊσβ

ΥΠΟ
Γοτσταύου Δ’ Έίχ&αλ

ΈξελληνισΟεΙσα δέ μετά π.οσΟηκη; 
έν παραρττ’ματ: τών Απομνημο

νευμάτων το; Ξενοφώντος
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ΤΥΠΟΙΣ Π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΑΓΝΗΣ ΣΜΙΘ
Β Λ Ε Μ Μ ΑΤΑ 

ΕΙ1Ι ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Τρικυμία έν τιβ Άτλαντικφ ΊΙκεανιβ ΠρώταιΙντυπώαεις έν'Αθήναις— Έν 

'Αθήναις Τό Σούνιον καί ό'Υμηττός Ό Μαραθόιν καί ή Αίγινα ‘Ο ισθμός 
τής Κόρινθου καί ή ’Ακροκόρινθος Αί Μυκήναι καί ή 'Αργολική πεδιάς — "Εν 
Σπάρτη Παρατάν Τανγετοι—'Επί τής ’Ιθώμης Τίι Πάσχα εν μονή - Άπό 
τής μονής είς Κρίκι — ’Εν Όλυμπΐρ. 'Απ’ 'Ολυμπίας είς Μέγα Σπήλαιον Εκ
δρομή είς τήν Στύγα —’Ελληνική φιλοξενία —Δνσχέρειαι — θύελλα έπί τον Παρ
νασσού. ‘Από τοϋ Παρνασσού είς Κέρκυραν — ’Η γλώσσα καϊ χαρακτήρ τών νεω
τέρων'Ελλήνων — Τρόπος τοΰ περιοδεύειν εν Σνρίρ καί 'Ελλάδι.

Τό παρόν βιβλίον, έκ 18 τυπογραφικών φύλλων εις σχήμα μεγάλου 8ου συγκεί
μενον, καί περιέχον πολλάς καλλιτεχνικός εικόνας καϊ χάρτην τής ’Ελλάδος, εν 
Αγγλία έπ! τούτο) καταοκεαασθέντα, έκδίδεται κομφώς καί πολυτελώς δεδεμένον.

Μετάφρασες I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ

μετά ψυχαγωγίας έξ ίδεογράφου

και νεωτέρων έξηγητικών σχολίων 
και σημειώσεων

(Meta είκονος τοΰ Λάμπρον Φωτιάδου).

ΕΝ Γ.4Λ.47.Ι£Ιι
1884

ΑΑΧΕΙΟΦΟΡΟΙ ΟΜΟΑ. ΤΟΥ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Έφιστώμεν την προσοχήν τών αναγνωστών ημών καί έν γένει τοϋ δημόσιόν έπι τών Λαχειοφόρων όμολογιών 

τοϋ Όλλαν δ ικοϋ Λευκοϋ Στ αν ρ οϋ έκδο&έντων δυνάμει Β ασιλι κ ών Λ ι α τ αγ ών τής 3 ’Ιουνίου 1886 8 Ίαν· 
νοναρίον 1881 κα'ι 10 'Ιουνίου 1887. Λί όμολογίαι αύται μετάσχουν 134 κληρώσεων, αΐτινες γενήσονται τρις τοϋ 
έτους ήτοι την

1γν ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Γν ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Ι'ν ΑΠΡΙΔΑΙΟΥ κτλ. κτλ.
αντιπροσώπων τοΰ’ Υπουργείου τών Οικονομικών, ένός Σΐ’ΐιβολαιογοάφου καί τοϋ Δημοσίου. Δύναται τις νά κερδϊοη.

ΤΗΝ ΓΛ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΝ ΜΕΓΑ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΦΡΑΓΚΩΝ 400,000
1
4
3

Βραβεϊον έκ 200.000 φράγκων
Βραβεία έκ 100.000 φράγκων
Βραβεία έκ 60.000 φράγκων

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

Τό ίίλον 350.000 Κέρδη διά 350.000 ’Ομολογίας.
Τό έλάχιστον κέρδος, μεθ' ού έκάστη όμολογία μέλει άφεύκτοις νά κληρωθή. είναι φράγκα 30 σήμερον, καϊ μέλλει νά άνέλθη άλληλο- 

διαδόχως άπό έτος εις έτος είς 50 φράγκα, τοϋθ' οπερ σημαίνει οτι πάσα απώλεια τοΰ κεφαλαίου είναι δλως αδύνατος.
Πωλοΰμεν πάσαν προ τότυπον δμολογίαν, φέρουσαν τήν υπογραφήν τών αρμοδίων άρχών αντί 28 φράγκων συμπεριλαμβα- 

νομένης πάσης δαπάνης,
ΔΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ ΣΤΟΙΧΙΣΟΥΝ 270 ΦΡΑΓΚΑ ΜΟΝΟΝ

Άδιαφιλονείκητος Ασφάλεια.
’Λπο&εματικόν κεφάλαιον έκ 2,450-000 φιορινίων ήτοι περίπου 6,000-000 φράγκων εις χρεώγραφα τής 

πάσης άσφαλείας άποδίδοντα τόκον ετήσιον 4 "|„ κατετέδησαν παρά τή 'Ολλανδική Τραπέζη Banque Neerlandaise 
άποκλειστικώς ώς άσφάλεια καί έγγύησις όλων τών όμολογιών.

Αί κληρώσεις ύπ ούδένα λόγον δύνανται ν άναβληθώοιν- 'Επειδή ή ίπερτίμησις τών μετοχών τούτων είναι σχεδόν βέβαια καί άφευκτος 
δέν θά δυνηθώμεν νά διατηρήσωμεν έπί μακρόν χρόνον τάς προυποδοχθείσας τιμάς καί τους όρους. Παρακαλοΰμεν αρα τούς ήμετέρους άναγνώστας 
όπως εναριστηθώοι νά διαβιβάσωσι τάς διαταγάς αύτών ώς τάχιον'

Α! αιτήσεις όμολογιών οφείλουν νά ουνοδεύωνται διά τοΰ ποσοΰ εις τραπεζικά γραμμάτια, ταχυγρομικάέντάλματα, επιταγήν, ή ταχυ
δρομικά γραμματόσημα πάσης χώρας. Δεχόμενα γραμματόσημα ’Ελληνικά αντί δραχ- 1.30 τό φράγκον. 'Ρουμανικά Lei 1.05 τό φράγκον. 
Βουλγαρικά καί Σέρβικά φρ. 1.10 δί έν φράγκον.

απευθυντεον προς τον·. «MONITEUR AUTR1CHIEN* ά VIENNE CAUTRICHE).


