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Η ΔΑΜΑΣΚΟΣ

(μετά εικόνων)
Ό περιηγητής, ό μεταβαίνων άπό Βηρυττοΰ 

είς Δαμασκόν, διέρχεται πεδιάδα ξηράν ζαί μο- 

νότονον, μέχρις ού φθάση εις ύψωμα, όθεν αίφνης 

εκτυλίσσεται ενώπιον τών έκπληκτων βλεμμάτων 

του τό μοναδικόν πανόραμα της θαυμασίας και 

μεγαλοπρεπούς πόλεως Δαμασκού, της πό

λεως τών ονείρων, ήτις κεΐται έν μέσω ευφόρου 

όάσεως καί ύπό άνέφελον καί μειδιώντα ούρανόν. 

Ή φαντασία τοϋ ανθρώπου δέν δύναται να επι

νόηση, θέαν ώραιοτέραν ταύτης- είς τό βάθος της 

όάσεως ταύτης ύψούνται πρός δεξιά σειραί όρέων, 

έν μέσω τών όποιων τό όρος "Ερμων ύψ.οϊ τήν 

λευκήν αυτού κεφαλήν, ήτις φαίνεται ότι χάνεται 

είς τά νέφη, πρός βοροάν δέ σειρά όρέων ΐοχρόων 

σημειοϊ τήν διεύθυνσιν, ήν άκολουθούσιν οί διά 

Δαμασκού είς Παλμύραν, Περσίαν και Βαγδά- 

τιον μεταβαίνοντες. Είς τά πρόθυρα τής πόλεως 

εκτείνεται τό προάστειον Σαλαχιέ, ού οί κήποι 

άποτελούσι πυκνόν δάσος, περιβάλλον τήν πόλιν 

δίκην στεφάνου.

Άν καί τά λατομεία εύρίσκωνται παρά τήν 

πόλιν, αί οίκίαι τής Δαμασκού είναι έστεγασμέ- 

ναι διά δωμάτων έκ πηλού και έκτισμέναι έκ 

πλίνθων. Έχουσαι ώς έπί τό πλ-.ϊστον εν μόνον 

πάτωμα, είναι άπλούσταται έζωτερικώς, έν φ 

πολλάκις αί έσωτερικαί αύλαΐ είναι διακεκοσμη- 

μέναι μέ πολλήν πολυτέλειαν. Οί κήποι τών 

οικιών περιβάλλονται διά πλινθόκτιστων περιτει

χισμάτων, τά όποια άντέχουσιν αρκετά, διότι έν 

Δαμασκώ σπανίως βρέχει. Οί κήποι περιέχουσιν 

ώς έπί τό πλεΐστον δένδρα όπωροφόρα, παρά

γοντα καρπούς έξαισίας γεύσεως- ιδίως όνομαστά 

είναι τά βερίκοκα τής Δαμασκού. Καί ή άμπελος 

όμως έπιτυγχάνει άριστα, καί αί σταφυλαί τρώ

γονται νωπαί ή ξηραίνονται καί χρησιμεύουσιν 

είς τούς πτωχούς άντί ζακχάρεως, ήτις ένεκα τού 

βαρυτάτου εισαγωγικού τέλους είναι άντικείμενον 

μάλλον πολυτελείας. Οί κήποι τής Δαμασκού 

όφείλουσι τήν έπίδοσιν αύτών είς τά άφθονα 

ΰδατα, τά διαβρέχοντα την πόλιν διά καλώς 

κατεσκευασμένων διωρύγων. Ύπάοχουσι καί κή

ποι δημόσιοι, παρέχοντες είς τόν έπισκεπτόμενον 

αύτούς σκιάν καί άνάπαυσιν εύχάριστον, άλλ’ ό 

ξένος δέν πρέπει νά έλκύηται διά τής τέρψεως 

ταύτης καί νά διάγη έπί πολύ έν αύτοϊς, διότι ή 

ύγρασία καθιστά τά μέρη ταΰτα εστίας πυρε

τών, ιδίως τήν νύκτα. Οί έντόπιοι όμως όλιγώ- 

τερον προσβάλλονται ύπ’ αύτών, καί περί τό 

έσπέρας οί πλεϊστοι τών κατοίκων έξέρχονται είς 

περίπατον παρά τάς δχθας τοΰ ποταμοΰ καί άνα- 

πνέουσι τόν δροσερόν τής έσπέρας αέρα μετά τήν 

κόπωσιν τών θερμών τής ημέρας ώοών. Είς τούς 

περιπάτους καί τούς δημοσίους κήπους βλέπει τις

ώς έπί τό πλεΐστον άνδρας, διότι αί γυναίκες 

σπανίως έξέρχονται τών οικιών καί άν έξέρχων- 

ται είναι κεκάλυμμέναι διά πέπλου. Αί οίκίαι τής 

Δαμασκού είναι Οερμόταται συνέπεια τών λεπτών 

τοίχων, άλλ’ οι κάτοικοι είναι συνειθισμένοι είς 

τόν καύσωνα καί ούδέ αισθάνονται αύτόν, έν ώ 

οί ξένοι τόν θεωροΰσιν άφόοητον.

Έν ταϊς όδοϊς ίδρύθησαν πολλαί κρήναι 

ύδατος διαυγεστάτου, όπερ έπίσης ύπάρχει 

άφθονον έν όλαις ταϊς καλλιτέραις οίκίαις. Τό 

ύδωρ προέρχεται έκ τού παρά τήν πόλιν ρέοντος 

ποταμού Βαραδα, δν οί άρχαϊοι έκάλουν Χρυ- 

σορρόαν. Ήδη κατά τήν αρχαιότητα τού ύδατος 

τούτου έγένετο χρήσις πρός άρδευσιν τής πεδιά- 

δος τής Δαμασκού- είς αύτό οφείλει ή άμμώδης 

πεδιάς τό εύφορον αύτής. "Απαντα τά ύδατα 

ταΰτα τών διαφόρων διωρύγων καί βραχιόνων 

τού ποταμοΰ σχηματίζουσι ποταμόν, όστις είς 

μιας ημέρας άπόστασιν καταλήγει είς τελμα

τώδη λίμνην καλουμένην Βαρ-έλ-’Ατεϊβέ, καί 

έχουσαν 25 χιλιομέτρων μήκος καί 5 χιλιομ. 

πλάτος. Ή λίμνη αύτη διαιρείται είς δύο τμή

ματα κεχωρισμένα άπ’ άλλήλων διά στενής 

γλώσσης. Τό θέρος τής λίμνης τά ύδατα έξατμί- 

ζονται έν μέρει, τόν χειμώνα όμω; καί ιδίως κατά 

τήν διάλυσιν τών χιόνων τό ύδωρ είναι πολύ.

Είς διαφόρους άποστάσεις ύπάρχουσι καί τρεις 

άλλαι τοιαΰναι λίμναι ή κάλλιον είπεϊν τέλματα, 

έν οίς άφθονοι τρέφονται ίχθεϊς καί ποτάμια έρ- 

πετά, ώς καί πτηνά. Δένδρα δέν φύονται είς τάς 

όχθας τών τελμάτων τούτων, είμή μόνον θά

μνοι. Ώς έκ τούτου τό κλίμα περί τάς λίμνας εί

ναι είς άκρον νοσώδες- οί πυρετοί είναι ένδημικοί, 

καί τά άποτελέσματα τών άναθυμιάσεων έπηρεά- 

ζουσι πολλάκις, έν φθινοπώοφ μάλιστα, καί τήν 

ύγείαν τής πόλεως,

Τό μεταξύ Δαμασκού καί τών λιμνών διά

στημα περιέχει πολλά χωρία, ών οί κάτοικοι επι

δίδονται είς τήν γεωργίαν καί είς τήν κτηνοτρο

φίαν. Ό πληθυσμός όμως τών χωρίων τούτων 

δεκατίζεται κατ’ έτος τό φθινόπωρου ύπό τών 

έλωδών πυρετών, καθ’ ών ούδ’ ή χρήσις τής κινί

νης ώφελεϊ.

Έν ταϊς πολυπληθέσι συνοικίαις τής Δαμα

σκού αί οδοί είναι στεναί καί ακάθαρτοι* περί κα- 

θαριότητος ούδέ λόγος γίνεται- όλα τά περιτρίμ- 

ματα τών οικιών ρίπτονται είς τάς οδούς αδια

κρίτως- έκεϊ βλέπει τις σηπόμενα είς τόν ήλιον 

κρέατα, χόρτα, άκάθαρτα ύδατα, ζώα νεκρά, καί 

παντός είδους άκαθαρσίας, αΐτινες μένουσιν είς 

τήν διάκρισιν τών κυνών καί τών όρνέων. ’Εκτός 

τών τειχών συναντ^ τις πολλάκις νεκοάς καμή- 

λους, αΐτινες καταβληθεϊσαι ύπό τοΰ κόπου μέ- 

νουσιν όπου έπεσαν.

’Ενταύθα, πριν ή προχωρήσωμεν είς τήν περι

γραφήν τής περιέργου ταύτης πόλεως, έπιτρα- 

πήτω ήμϊν ν’ άναφέρωμεν ολίγα τινά περί τής 

Ιστορίας αύτής, ήτις είναι άρχαιοτάτη. Ήδη 

κατά τούς χρόνους τοΰ προφητάνακτος Δαβίδ

ΆΓ. 18'.. ]

ήτο πολιτικώς έπίσημος ώς πρωτεύουσα ένός τών 

μικρών κρατών, είς ά διηρεϊτο τότε ή Συρία. Ό 

Δαβίδ καθυπόταξε τήν πόλιν - άλλ’ήδη έπί Σολό- 

μώντος άπεσπάσθη αύτη έκ τής φυλής τοΰ ’Ιούδα. 

Ό βασιλεύς Άζαήλ ανύψωσε τήν Δαμασκόν είς 

περιοπήν μεγάλην, άλλ’ ό υίός αυτού Βενχαδάδ 

ό Γ'. κακώς διοικών συνετέλεσεν είς τήν ταχεϊαν 

τής πόλεως κατάπτωσιν, καί βαθμηδόν έπήλθεν 

ή έντελής πτώσις τοΰ δαμασκηνοΰ κράτους (800 

πρό Χρ·). Ύπό τήν ηγεμονίαν τών ’Ασσυριών, 

τών Βαβυλωνίων καί τών Περσών ή Δαμασκός 

είχε σημασίαν τινά ώς πόλις έμπορική. Ό μέγας 

’Αλέξανδρος καθυπέταξεν αύτήν μετά τήν έν 

Ίσσω μάχην, καί μετά τόν θάνατον αύτοϋ περί· 

ήλθεν είς τήν έξουσίαν τών Σελευκιδών, οίτινες 

όμως μετέφερον τήν πρωτεύουσαν αύτών είς τήν 

’Αντιόχειαν. Τφ 74 πρ. Χρ. περιήλθεν ή Δαμα

σκός διά τοΰΠομπηίου εις τήν έξουσίαν τών ‘Ρω

μαίων, οίτινες έκυβέρνων αύτήν διά βασιλέων. 

Τοΰτο έπέφερε νέαν άκμήν είς τήν πόλιν. πολλαί 

ήσαν αί περιπέτειαι αύτής κατά τούς χρόνους τών 

Σταυροφοριών. Έν έτει 1154 ό Νουρεδδίν προσ- 

ήρτησεν αύτήν είς τήν Αίγυπτον, καί μετά τόν 

θάνατον αύτοϋ (1174) ό Συλαδίνος έκυρίευσεν 

αύτήν καί άπέθανεν έν αύτή (1193). Τω 1401 

έκυριεύθη ή πόλις ύπό τών Μογγόλων καί παρε- 

δόθη είς τό πυρ- άλλ’ άνιδρύθη πάλιν χάριν τής 

επικαίρου αύτής θέσεωςκαί τοΰ έκτεταμένου αύτής 

εμπορίου. Τω 1516 ό σουλτάνος Σελίμης ό Α'. 

έκυρίευσεν αύτήν, καί έκτοτε ανήκει μετά τής Συ

ρίας είς τό τουρκικόν κράτος. Έν έτει i860 ή 

Δαμασκός ύπήρξεν ή σκηνή φοικωδών σφαγών 

τών Χριστιανών έκ μέρους τών Δρούσω- σφα- 

γαϊ αύται διήρκεσαν άπό τής 9 μέγρι τ-? 16 

’Ιουλίου. Άριστον σύγγραμμα περί Δαμα 

είναι τό τοΰ Άγγλου ΓΙόρτερ, τό έπιγραφόμινον 

αΠέντε έτη ένΔαμασκφ». (Λονδϊνον 1870).

("Επε-αι συνέχεια)

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΣΚΟΥΔΕΡΗ

Ίοτορικόν διήγημα

Μετάφρασις εκ τοΰ Γερμανικοί

6πό της δεσποιν-ίο;

ΛΟΥΚΙΑΣ Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

( Συνέχεια δρα φυλλ. 183 ).

Ποτέ I Προτιμώ ή έκλεκτή τής καρδίας μου 

νά μή μέ κλαύση ώς άθώον θΰμα καί βεβαίως ό 

χρόνος θέλει μετριάση τήν λύπην της, ένφ ήθε- 

λεν καταληφθή έκ τρομερά; άπελπισίας έάν 

έμάνθανε τά κακουργήματα τοΰ αγαπητού πα- 

τρός της. Ό Όλιβιέ έσιώπησεν, άλλά δάκρυα

[ Άμ. 184. ]

έρρεον ποταμηδόν έκ τών οφθαλμών του καί 

καθικετεύων έλεγεν.

— Είσθε πεπεισμένη περί τής άθωότητος μου! 

Βεβαίως είσθε πεπεισμένη ! Λάβετε οίκτον καί 

είπέτε μοι τί γίνεται ή Μαγδαληνή. Ή Σκου

δερή έκραξε τήν Μαρίναν καί μετά τινας στιγ- 

μάς ή Μαγδαληνή εύρίσκετο είς τάς άγκάλας τοϋ 

Όλιβιέ.

— Τά πάντα καλώ; έχουσι αφού είσαι έδώ- 

έγνώριζον ότι ή μεγαλόψυχο; κυρία ήθελε σέ 

σώση.

Ταΰτα καί τά τοιαΰτα άνεφώνει ή νέα κατ’ 

ίπανάληψιν, ό δέ Όλιβιέ λησμονήσας τήν τύχην 

του καί παν τό άπειλοΰν αύτόν ένόμιζεν εαυτόν 

έλεύθερον καί εύτυχή- άμφότεροι μετά συγκινή- 

σεως διηγούντο τό τί ύπέφερον καί πάλιν άναγ- 

καλιζόμενοι άλλήλους, εκλαιον έκ τής ήδονής 

ότι άνευρίσκοντο πάλιν όμοΰ.

Έάν μέχρι τοΰδε ή Σκουδερή δέν είχε σχη

ματίσει πεποίθησιν περί τής άθωότητος τοϋ Όλι- 

βιέ, βεβαίως ήθελεν πιστεύσει είς αύτήν τώρα, 

ότε μετά τοιαύτης στοργής άμφότεροι βλέποντες 

άλλήλους έν τή εύδαιμονία τής θερμοτέρα; άγά- 

πης, έλησμόνουν τόν κόσμον, τήν δυστυχίαν των 

καί τήν απερίγραπτου συμφοράν των.

— Βεβαίως, άνεφώνησε, τοιαύτη εύλογημένη 

λήθη τοϋ παρελθόντος δέν δύναται νά είσχωρήση 

παρά είς καθαράς καρδίας.

Ήδη αί ζωηραί άκτϊνες τή; πρωία; ήρχιζον 

νά είσδύωσιν διά τού παραθύρου.

Ό Δεγραί έκρουσε έλαφρώς τήν θύραν καί 

άνέμνησεν ότι καιρός ήτο νά άναχωρήση ό Όλι- 

βιέ Βρυσσών τώρα, χωρίς νά διεγείρη τήν πε

ριέργειαν τοΰ κοινοΰ, λοιπόν έδει οί φίλτατοι νά 

χωρισθώσι.

Τά ζωηρά προαισθήματα, άτινα είχεν ή Σκου

δερή έν τή καρδία της, άπό τής πρώτης έμφα- 

νίσεω;

πάλιν 

ότι δέν 

έκ τοΰ

άγαπητής αύτής 

είς αύτό τό δράμα, 

άπόφασιν τοΰ νέου προτιμώντος ν’ άποθάνη ώς 

ένοχος, παρά νά ποοδώση μυστικόν, όπερ ήθελεν 

έπιφέρει τόν θάνατον τής Μαγδαληνής.

Είς όλην όμως τήν κλίμακα τής πιθανότητος 

ούδέν λοιπόν εύρεν έν τή διανοία της όπως δια- 

σώση τόν δυστυχή αύτόν έκ τοΰ σκληρού δικα

στηρίου καί έν τούτοι; έν τή καρδία της ήτο στε

ρεά άπόφασις όπως μή φεισθή ούδεμιας θυσίας 

ίνα άπομακρύνη τήν φριχτήν αύτήν άδικίαν, 

ήτις άναμφιβόλως έφαίνετο άναπόδραστος.

Έβασάνιζε τόν νοΰν της διά διαφόρων σχε

δίων καί επινοήσεων, άλλ’ άμα έφθασεν είς τό 

άπώτατον σημεϊον, πάλιν εύθύς, μετά τής αύτής 

εύκολίας, άπέρριπτε πάντα ταΰτα καί ή άκτίς 

τής έλπίδος έσβυνε άφίνουσα αύτήν έν άπελπισία.

Τί νά κάμη λοιπόν ;

Ή άθώα καί παιδική έμπιστοσύνη τής Μαγ

δαληνής, ή άφοσίωσις, μεθ’ ής ώμίλει περί τοΰ 

φιλτάτου της, λέγουσα ότι ταχέως ήθελεν άπο- 

δειχθή ή άθωότης αύτού καί συζευχθή μετ’ αύ

τού, συνεκίνησε βαθέως τήν Σκουδερή καί τή 

έδιδε νέας δυνάμεις πρός ένέργειαν.

"Εγραψε λοιπόν πρός τόν Λαριγνή έκτενή επι

τοϋ Βρυσσών έν τή οικία της ήοχισαν 

ν’ άπεικο'-ίζωνται ζωηρότατα. Έβλεπιν 

ήτο ούδέ κατά διάνοιαν δυνατόν νά σώση 

αίσχίστου θανάτου τόν άθώον υιόν τής 

Άννης, τόσον περιπλεχθέντα 

Έξετίμα πολύ τήν ήρωϊκήν

ΕΣΠΕΡΟΣ.

στολήν, έν ή έλεγεν ότι, ό Όλιβιέ Βρυσσών 

διά τού πιστικωτέρου τρόπου έκαμε αύτή γνω

στήν τήν άθωότητά του καθόσον άφώρα είς τόν 

θάνατον τού Καρδιλλιάκ καί ότι μόνον ή ήρωϊκή 

άπόφασις νά κρατήση μέχρι τού τάφου μυστικόν, 

ούτινος ή άποκάλυψις ήθελε βλάψει τήν άθωότητά 

καί τήν άρετήν, τόν άναχαίτιζε τοΰ νά καταθέση 

ένώπιον τοΰ δικαστηρίου ομολογίαν άπαλάττου- 

σαν αύτόν, ούχί μόνον έκ τής κατηγορίας τοΰ 

φόνου, άλλά καί έκ τής ύπονοίας ότι άπετέλει 

μέλος τής συμμορίας τών δολοφόνων. Πάσαν 

εύαίσθητον χορδήν, πάσαν πειστικήν εύγλωττίαν 

ίσχύουσαν μετεχειρίσθη ή Σκουδερή όπως μα- 

λάξη τήν σκληράν καρδίαν τού Λαριγνή. Άλλά 

μετ’ ολίγον άπήντησεν αύτό; ότι χαίρει μέν πολύ 

ότι ή έξομολόγησις τοΰ Όλιβιέ Βρυσσών Ικα

νοποίησε πληρέστατα τήν άξιότιμον προστάτιδά 

του, άλλ’ ότι λυπεΐται καθόσον άφορκ είς τήν 

ήρωϊκήν άπόφασίν του τό νά κρατήση τό μυστι

κόν μέχρι τάφου, διότι τό « φλογερόν δικαστή- 

ριον δέν έκτιμ^ τοιούτου είδους ήρωϊσμούς, ου; 

γνωρίζει νά ματαιώνη δι’ ισχυρών μέσων καί 

ούτω δέν άμφιβάλλει ότι έντός τριών ήμερών 

μόνον θέλει είναι κάτοχος τού περιέργου τούτου 

μυστηρίου1 όπερ κατά πάσαν πιθανότητα θέλει 

φέρει είς φώς τρομερά συμβάντα. »

Πάραυτα έννόησεν ή Σκουδερή τήν σημασίαν 

τών γραφόμενων τοΰ φριχτού Λαριγνή, άτινα 

ήθελον ματαιώσει τόν ήρωϊσμόν τού Βρυσσών.

Ήτο βέβαια πλέον ότι ήθελον ρίψει τόν δυ

στυχή είς τά βασανιστήρια.

Έν τή άπελπισία της άπεφάσισε νά κατορ- 

θώση άναβολήν καί πρός τοΰτο νά συμβουλευθή 

Ικανόν τινα νομικόν.

Ό Pierre Arnaud d' Andillv ήτο τότε ό 

περιφημότερος δικηγόρος τών Παρισίων. Αί βα- 

θεϊαι γνώσεις αύτού καί ή μεγίστη οξύνοιά του 

ήδύναντο ν’ άντισταθμίσωσι μετά τής τιμιότητα; 

καί άκεραιότητος τοϋ χαρακτήρος αύτοϋ.

Πρός αύτόν έσπευσεν ή Σκουδερή καί τω είπε 

πάν ό,τι ήδύνατο, άνευ βλάβης τοΰ μυστικοΰ 

τοΰ Βρυσσών. Ήλπιζεν ότι ό Δ’Ανδιλή μετά 

ζήλου ήθελεν ύπερασπισθή τόν άθώον, πλήν ή 

έλπίς της έψεύσθη πικρότατα.

Άφοΰ αύτός τήν ήκουσε ήσύχως τή άπήντησε 

διά τών λέξεων τοΰ Boileau α Τό άληθές 

δύναται ένίοτε νά μή ήναι πιθανόν». Τή 

άπέδειξεν ότι σπουδαϊαι ύπόνοιαι ήσαν κατά 

τοΰ Βρυσσών, ότι ή συμπεριφορά τοΰ Λαριγνή 

δέν τώ έφαίνετο ποσώς σκληρά καί άπότομος, 

άλλά μάλλον συνεπής, καί ότι αύτός δέν ήδύνατο 

νά ένεργήση άλλως χωρίς νά προσβάλλη τά κα

θήκοντα τοΰ δικαστοΰ.

Καθόσον δέ άφορκ εί; τήν γνώμην τοΰ ίδιου 

αύτοϋ Δ’ Ανδιλή, δέν έλπίζει ποτέ, έστω καί διά 

τής έντονωτέρος ύπερασπίσεως νά σώση έκ τών 

βασανιστηρίων τον Βρυσσών. Έπέρανε δέ λέ

γων ότι ό κατηγορούμενος μόνον διά τής ειλικρι

νούς έξομ-ολογήσεως, ή τούλάχιστον διά τής έξι- 

στορήσεω; περιστατικών κατά τόν φόνον τοΰ 

Καρδιλλιάκ ήδύνατο νά δώση άφοομήν είς νέας 

άνακρίσεις. « Τότε ας άπευθυνθώ πρός τόν Βασι

λέα αύτόν,άς ριφθώ είς τού; πόδας του, άς καθι

κετεύσω αύτόν» είπεν ή Σκουδερή, μετά φωνής 

πνιγομένης έκ τών δακρύων.

— Μή κάμετε τοΰτο,άνέκραξεν ό Δ’ Ανδιλή.
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έπιθυ-

Μιοσ-

Πρός Θεού, μή κάμνετε τούτο, Δεσποινίς, διότι 

άν άποτύχετε καί είς τήν τελευταίαν ταύτην άπό- 

πειραν σωτηρίας, άπωλέσθη τό παν. Ό Βασι

λεύς δέν θέλει ποτέ άπονείμει χάριν είς έγκλημα- 

τίαν τοΰ είδους τούτου, φοβούμενος τήν άποδο- 

κιμασίαν τού λαού. Έάν όμως, καθώς καί είναι 

πιθανόν, ό Βρυσσών, διά τής άποκαλύψεως τού 

μυστηρίου του, εύρη τρόπον νά άπομακρύνη απ’ 

αύτοϋ τάς δικαίας ύπονοίας, τότε θέλετε είσθαι 

πάντοτε εις καιρόν νά καταφύγετε είς τό έλεος 

τού Βασιλέως, όστις δέν θέλει πλέον έρωτήσει τί 

σκέπτεται τό Δικαστήριον, άλλ’αύτός λαμβάνων 

τήν πρωτοβουλίαν θέλει άποφασίσει περί τοΰ ζη

τήματος.

Ή Σκουδερή έδει νά ύπακούση είς τόν πολύ

πειρου Δ' ’Ανδιλή καί έν βαθεία θλίψει, σκεπτο- 

μένη πάντοτε τινι τρόπω νά σώση τόν δυστυχή 

Βρυσσών, έκάθητο τό έσπέρας έκεϊνο άργά έν τω 

κοιτώνι της, ότε είσήλθεν ή Μαρίνα άγγέλλουσα 

αύτη τήν έπίσκεψιν τού δουκός Μιοσσάν, λοχα

γού τής σωματοφυλακής τοΰ Βασιλέως, 

μοΰντος νά ϊδη αύτήν όσον τάχιστα.

—Ζητώ συγγνώμην,Δεσποινίς, είπεν ό

σάν, μετά στρατιωτικής ύποκλίσεως, έάν έρχω- 

μαι τόσον άργά καί είς τόσον άκατάλληλον ώραν 

άλλ' ήμεϊς οί στρατιωτικοί συχνά ύποπίπτομεν 

είς τοιαΰτα σφάλματα καί οΰτω έν όλίγχις λέξεσι 

άπολογούμαι.

Ό Όλιβιέ Βρυσσών μέ ά.αγκάζει νά έλθω 

πρός ύμάς.

Ή Σκουδερή, εις άκρον άνησυχοΰσα περί τοΰ 

τί έμελλε ν’ άκούση πάλιν. « Ό Όλιβιέ Βρυσ

σών ; άνεφώνησε !

Ό δυστυχέστερος πάντων τών άνθρώπων ! Τί 

έχετε μέ αύτόν ;

—Έγνώριζον καλώς, είπεν ό Μιοσσάν ύπομει- 

διών, ότι τό όνομα μόνον τοΰ άγαπητοΰ ύμών 

προστατευομένου ήρκει όπως δόσητε πάσαν προ

σοχήν είς τούς λόγου; μου.

Ό κόσμο; όλος είναι βέβαιος περί τής ένοχής 

αύτοϋ, γνωρίζων όμως κάλλιστα δτι ύμεϊς, στη- 

ριζομένη είς τάς μόνα; διαβεβαιώσεις τοΰ κατη

γορουμένου, έχετε έναντίαν γνώμην. Ή ίδική 

μου ιδέα διαφέρει. Ούδείς κάλλιον έμοΰ δύναται 

νά είναι πεπεισμένος περί τής άθωότητος τοΰ άν- 

θρώπου τούτου, ώς πρός τόν φόνον τοΰ Καρ- 

διλλιάκ.

— "Ω, είπέτε, τί γνωρίζετε, άν-φώνησεν ή 

Σκουδερή I ένφ οί οφθαλμοί της ήστραπτον έξ 

άγαλλιάσεως.

-—’Εγώ είμαι,άπήντησεν όΜιοσσάν,έγώ είμαι 

ό φονεύσας τόν γηραιόν χρυσοχόον κατά τήν οδόν 

τοΰ Άγ. Ώνορίου, ούχί μακράν τής οικίας σας.

— Πώς; Πρός Θεού, τί λέγετε, είσθε ύμεϊς ; 

έκραξε ή Σκουδερή ;

— Καί σας ομνύω, Δεσποινίς, έξηκολούθησε 

λέγων αύτός, ότι είμαι λίαν ύπερήφανος διά τήν 

πραξιν ταύτην. Πρέπει νά γνωρίζετε ότι ό Καρ- 

διλλιάκ ήτο έπάρατος καί βδελυρός κακούργος, 

ότι αύτός έν καιρώ νυκτός έφόνευε καί έλήστευε, 

διαφεύγων πρό τοσούτου'χρόνου τάς άστυνομικάς 

ένέδρας.

Δέν γνωρίζω καί έγώ διατί ήγέρθησαν έν ίμοί 

φρικταί ύπόνοιαι, καθ' ήν στιγμήν ό άθλιος αύ

τός, έν μεγίστη ψυχική ταραχή, μοί έπέδωκε κό

σμημα, οπερ τω είχον παραγγείλει, άλλά μοί
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έφάνη περίεργο; ό τρόπος, δι’ ού περιειργζζετο 

νά πληροφορηθή δια τινα κυρίαν πρΟσδιώριζον 

τό κόσμημα καί πρό πάντων ή πονηριά δ·.’ ή; 

έξήταζε τόν θαλαμηπόλον μου, πότε καί κατά 

ποιαν ώραν συνειθίζω νά έπισζέπτωμνι τήν κυ

ρίαν ταύτην. Πρό πολλοϋ έγνώριζον ότι τά δυ

στυχή θύματα τοϋ φονέως έφερον άπαντα τήν 

αύτήν πληγήν καί ήμην βέβαιος ότι δι’ ένός μό- 

νου κτύπου έφόνευεν ή γεγυμνασμένη αΰτη χειρ. 

Λοιπόν έσκέφθην, ότι, έάν άπετύγχανεν ή πρώτη 

απόπειρα, ή πάθη ήθελε κατασταθή ϊση μετά 

ταϋτα, καί ούτω μετεχειρίσθην προφυλαχτικόν τι 

μετρον τόσον άπλοϋν, ώστε είμαι εί; απορίαν, 

πώς καί άλλοι δέν έσυλλογίσθησαν πρό πολλοϋ 

νά πράζωσι τό αύτό, ϊνα σωθώσιν έκ τοΰ τρομε

ρού δολοφόνου. Έφερον πάντοτε ύπό τά ενδύ

ματα μου έλαφοόν σιδζροϋν θώρακα καί μολον

ότι ό Καρδιλλιάκ μέ έ«ράτει διά γιγζντείου δυ- 

νάμεω;, ό κτύπος εϊ και ασφαλή;, άπέτυχεν έπί 

τοϋ σιδήρου ζαί πάρα/τα ελευθερωθείς έζ τών 

χειρών του έστράφην καί έβύθισα τήν μάχαιράν 

μου εί; τό στήθό; του

— Πώς, λοιπόν έκρατήσατε σιωπήν έπί τοϋ 

άντικειυ.ένου τούτου; ήρώτησεν ή Σκουδερή. ΙΙώς 

δέν καταγγείλατε τήν πραξιν ταύτην είς τή · 

εισαγγελίαν ;

“—’Επιτρέψατε μοι, άπήντησεν όΜιοσσάν,επι

τρέψατε μοι Δεσποινίς, νά σάς κάμω τήν παρα- 

τήρησιν, ότι μία τοιαύτη καταγγελία ήθελεν ίσως 

μέ περιπλέζν; εί; τήν αποτρόπαιου δίκην, ζαί 

τοΰτο ήθελεν είσθαι λίαν δυσάρεστου δι' έμέ. 

“Αλλως τε ήθελε ποτέ πιστεύσει ό Λαριγνή είς 

τοΰ; λογους μου, έάν παρίστων εί; αύτόν τόν 

τίμιον έκεΐνον Καρδιλλιάκ. τόν παρά πάντων 

ύποδεικνυόμενον ώς τύπον αρετή; καί εύσεβείας, 

δράστην τή; δολοφονίας ταύτη; ;

Τί ήθελον γίνει έγώ τότε έαν τό ξίφος τής 

δικαιοσύνης έστρέφετο εναντίον μου ;

— Άλλά τοΰτο δέν ήθελεν είσθαι ποτέ δυ

νατόν, άνεφώνησεν ή Σκουδερή.

Ή κοινωνική ύμών θεσις, ή εύγενής καταγωγή 

τή; οικογένειας ύμών, ή . . .

—Ώ,άπήντησεν ό Μιοσσάν ένθυμηθήτε ολίγον 

τόν Δοΰκα τοϋ Λουξεμβούργου, όστις θέλων νά 

μάθη τό ώροσκόπιόν του έπί τοϋ Λεσσάζ κατη- 

γορήθη ώς δηλητηριάζων καί έρρίφθη είς τήν 

Βαστίλλην.

"Οχι, μά τόν Άγιον Διονύσιον, ούδέ μίαν 

ώραν τής ελευθερίας μου, ούδέ τό άκρον τοϋ 

δακτύλου μου ήθελον εκθέσει εί; τήν διάκρισιν τοϋ 

λυσσώντος Λαριγνή, όστις εύχαρίστως ήθελεν 

κόψει τόν τράχηλον όλων ήμών.

— Άλλά τότε, λέγει ή Σκουδερή έπιθυμήτε 

νά άναβή εί; τό ικρίωμα ό άθώο; Βρυσσών ;

—’Αθώος! άπήντησεν ό Μιοσσάν. Άθώον ονο

μάζετε Δεσποινίς τον συνεταίρον τοϋ κακούργου 

Καρδιλλιάκ,τον βοηθοϋντα αύτον εί; τά; πράξεις 

του καί τόν μυριάκις δικαιούμενου <ά θανατωθή ; 

Όχι πράγματι ούτο; θέλει πέσει δικαίως καί ή 

έπιθυμία μου τοϋ νά σάς άποκαλύψω τήν πλοκήν 

τής ύποθεσεως ταύτης, αξιότιμος Δεσποινίς, προ- 

ήλθεν έκ τής πεποιθήσεως ότι χωρίς νά μέ παρα

δώσετε είς τά; χείρας τοϋ Φλογερού Δικαστηρίου, 

θέλετε έν τούτοις δυνηθή νά χρησιμοποιήσετε δι’ 

ένός ή άλλου τρόπου τό μυστικόν τοΰτο πρός 

διάσωσιν τοΰ πραστατευομένου σας.

ΊΙ Σκουδερή ενθουσιασμένη ένδομύχως, οτι 

δι’ αναμφισβήτητου τρόπου άπεκαλύπτετο ή 

άθωοτη; τοϋ Βρυσσών, δέν ύπέκρυψεν είς τόν 

δοΰκα ούδέ τό ελάχιστου άφορών είς τά κακουρ

γήματα τοϋ Καρδιλλιάκ παρακαλοΰσα αύτον υά 

τήν συνοδεύσγ, είς τόν Δ’ Ανδιλή.

Άμφότεροι δέ έμειναν σύμφωνΟΓοΰτω ύπό τήν 

μεγαλειτεραν εχεμύθειαν ήθελον έμπιστευθή 

τά πάντα είς τόν δεινόν αύτόν νομικόν, έδωκαν 

αύτφ οσα; πληροφορίας έπεθύμει.

Τότε στραφεί; 'ύτο; πρό; τόν δοΰκα Μιοσσάν 

έρωτά, αύτόν έάν είναι πεπεισμένος ότι ό προσβα- 

λών αύτόν ήτο ό Καρδιλλιάκ καί άν ήδύνατο νά 

αναγνώριση τόν Όλιβιέ Βρυσσών ώ; τόν έγεί- 

ραντα τό πτώμα αύτοϋ.

— Ούχί μόνον,άπήντησεν ό δούξ ύπο τό κα

θαρόν φώς τή; σελήνης διέκρινκ καλώς τόν χρυ

σοχόον, άλλά προσέτι άνεγνώοισα εί: τό γραφεΐον 

τοΰ Λαριγνή τήν μά/αιραν δι' ή; τόν είχον φο- 

Είναι αΰτη ίδική μου καί ήτον εύκολου 

; λαμπρώ; έπεξειρ- 

οσέτι εν βήν,α μακράν αύ- 

κατα τήν νύκτα έκείνην διέκρινα 

τά χαρακτηριστικά τοϋ εου, 

εκείνην τήν στιγμήν 

καί ούτω δύναμαι κάλλιστα νά τόν αναγνωρίσω 

καί τώρα.

"Ο Δ' Αυδιλή, μείνα; έπί τιυας στιγμάς σκε

πτικός, είπε μετά ταϋτα. Διά τώυ συνήθων μέ

σων είναι αδύνατον να σωθή ό Όλιβιέ άπό τάς 

χείρας τής δικαιοσύνης, άφοΰ μάλιστα ένεκα τής 

Μαγδαληνή; δέν θέλει νά άποκαλύψη τόν Καρ- 

διλλιάκ φονέα και ληστήν.

Μεγάλη ωφέλεια βεβαίως δέν ήθελε προκύψη 

έκ τής άποκαλύψεως ταύτης, διότι καί έπί τή 

υποθέσει άκόμη ότι έκαμνε γνωστήν τήν μυστι

κήν έξοδον καί τό·. συσσωρευμένον κλο.τιμαΐον 

θησαυρόν, ποτέ δέν θέλει άποφύγει τόν θάνατον, 

κατηγορούμενος ώς συνεταίρος τοϋ κακούργου 

διδασκάλου του, καί επομένως δέν ήθελεν είσθαι 

δι’ αύτόν περίπτωσις έλαφρυντική, καί άν άκόμη 

ό Δουξ Μιοστάν κατήγγελλεν είς τοΰ; δικαστάς 

το έγκλημα τοϋ χρυσοχόου.

ΊΙ αναβολή είναι ή μόνη μας έλπίς καί ιδού 

τί πρεπει νά γίνγ.

Ό Δούξ Μιοσσάν, προσποιήται ότι επισκέ

νευσει

νά τήν αναγνωρίσω ένεκα τή 

γασαένη; λαβίδο;. Ιίρο 

τοϋ ίστάμενος 

έπίσης κάλλιστα 

ούτινο; ο πίλος είχε πέσει

πτεται τά; φυλακάς, έκεϊ συναντά τυχαίω; τόν 

Όλιβιέ Βρυσσών, καί αναγνωρίζει έκεΐνον όστις 

ήγειρε τό πτώμα, σπεύδει πρό; τόν Λαριγνή καί 

λέγει. Επί τή; όδοΰ Άγ. Ώνορίου είδον άνθρωπον 

φονευόμενον, ίστάμην έγγύτατα πρός τόν πεσόντα 

ότε άλλος τις πλησίασα;, άφοϋ προσεπάθησε διά 

παντοιων μέσων νά έπαναφερη αύτόν είς τήν 

ζωήν, άπελπισθεί; παρέλαβε αύτόν έπί τών ώμων

καί άπήλθεν. Τόν άνθρωπον τοΰτον άνεγνώρισα 

είς το πρόσωπον τού Όλιβιέ Βρυσσών.

Αύτη ή μαρτυρία δίδει αφορμήν είς πλεΐστας

άλλα; ανακρίσεις καί εί; επανειλημμένα; αντι

παραστάσεις μετά τοϋ δουκό; Μιοσσάν. Τοΰτο 

αρκεί όπως άναχαιτάση τα βασανιστήρια καί 

μετά ταϋτα βλεπομεν τί θελομεν πράξει, καθότι 

μάς δίδεται καιρός νά προστρέξωμεν καί εί; τόν

Βασιλέα αύτόν, καί τότε μενει είς τήν ύμετέραν 

οξύνοιαν, Δεσποινίς, όπως έξαγάγητε τήν λύσι. 

έπί τό συμφερώτερον, όσον τό κατ’ έμέ φρονώ 

καλόν, άπ’ άρχή; νά κάμε· ε γνωστά τά πάντα

εί; τήν Αύτοϋ Μεγαλειότητα, ώστε αί έξομολο- 

γήπει; τοϋ Βρυσσών νά λάβωσι σπουδαίαν έπι- 

ύρωσιν δια τή; μαρτυρίας τοϋ δουκός Μιοσσάν 

ή άκόμη καί διά μυστική; τίνος έρεύνης έν τή 

οικία τοΰ Καρδιλλιάκ.

ΓΕτετβι τό τέλ'.ςι

Ο ΛΑΜΑΡΤΙΝΟΣ
Γάλλος πο ητής ζαί πολιτινό;

(μετά εΐχόνυς)

Ό Άλφόνσο; Λαμαρτϊνος έγ-ννήθη τή "21 

Οκτωβρίου 1790 (πρό έκατόν έτών) έν Μαζών 

τή: Γαλλία: Ατοπερ ζτώσα: τα; σπουδά; του 

-έν τη Σχολή τών ’Ιησουιτών έν Βαλλαί, ήρξατο 

περιηγούμενο, τζ διάφο α μέρη τοΰ κόσμου, καί 

αισθανόμενο; μεγάλην ζλίτιν προ; τήν ποίησιν, 

έπεδόθη ψυχή τε καί σώματι είς αύτήν. Αί ποιη- 

τικαί του Μελέται». έκδοθεϊσαι έν Παρισίοις τώ 

18'20, έν-ποίηταν μεγάλην έντύπωσιν καί ανύ

ψωσαν τόν Λαααρτϊνον εί: υψηλήν βαθμίδα τών 

Ί'ι'Γ/ρόνων ποιητών, έφειλκυσαν δέ καί τήν προ

σοχήν τοϋ βασιλέως, όστις διώρισεν αύτόν γραμ
ματέα πρεσβεία: έν Ν-απόλει καί Λονδίνω, καί 

μετ’ ού πολύ πρεσβευτήν παοα τή αύλή τή; 

Φλωρεντίας. Ως πρεσβευτής ένυμφεύθη πλουσίαν 

Άγγλίδα, καί έκτοτε έζη μετά πολλής πολυτε

λείας καί άνέσεως.

Μ ’ όλον τοΰτο δέν ήμέλησε καί τήν προσφιλή 

αύτοϋ ποίησιν, καί έξεδωκε τας νέας « Ιίοιητικά; 

μελέτα; του» καί τάς «Ιίοιητικά; καί θρησκευ

τικά; Αρμονία;» (τώ 1828), αϊτινες ήνοιξαν 

αύτώ (τώ 1829) τας πύλας τή; Γαλλικής Ακα

δημία;. Μετά τήν έπανάστασιν τού ’ Ιουλίου 

( 1830) άπολυθείς τή; υπηρεσία; έπ είρη.ε 

μαζραν περιήγησιν μετά τή; συζυγου του ζαί τή·; 

θυγατρό; του κατά τήν Ανατολήν έπί πλω'ιυ 

ιδιοκτήτου καί πολυτελώ; διεσκευασμενου ! κρ- 

πός δέ τής περιηγήσεως ταύτης, ήτι; διηρκεσε 

δεκαέξ όλους μήνας,ύπήρεε τό τετράτομου σύγ

γραμμά του «Περιήγησις άνά τήν ’Ανατολήν» 

( έν ΙΙαοισίοι; 1835)

Κατα τήν άπουσίαν του έξελέγη βουλευτής, 

καί ώς τοιοϋτος διεκρίθη ώ; ρήτωρ εύγλωττος, 

ούχί όμως καί πολΰ εμβριθής, διότι ή ποιητική 

του φλέψ διεφαίνετο καί ίν ταΐς ξηοαΐς πολιτι- 

καϊς άγορεύσεσιν αύτοϋ. Βαθμηδόν ή πολιτική 

άπερροφησεν αύτόν ζαί μέχρι τοϋ έτους 1848διε· 

κρίθη ώς είς τών έπισημοτέρων άνδρών τοΰ γαλ

λικού Κοινοβουλίου, λαβών μέγα μέρος εί; τά; 

συζητήσεις περί τού ανατολικού ζητήματος, είς 

τό περί καταργήσεω; τής θανατικής ποινής κτλ. 

Κατα τά έτη ταϋτα συνέγραψε τήν όκτάτομον 

« Ιστορίαν τών Γιρονδίνων » έργον τερπνότατου 

εί; τήν άνάγνωσιν, ούχί όμως καί βασιζόμενου 

πάντοτε εί; ιστορικήν αλήθειαν. Μετά τήν έπα- 

νάστασιν τοΰ 1848 έγένετο μέλος τής προσω

ρινής Κυβερνήσεως, 'πουργό; έπί τών εξωτερι

κών, καί ώς τοιοϋτος έχα>ρε μεγάλης δημοτικό- 

τητος. Ή συμπάθειά του όμω πρός τόν άκρον

δημοκράτην Λεδρΰ-'Ρο- 

λέν έδωκεν εί; τήν δήμο- 

τικότητά του τό πρώτον 

ράπισμα, κα’ μετά τό 

πραξικόπημα τοϋ Να- 

πολέοντο; τής 2 Δεκεμ

βρίου 1851 ό Λαμαρτΐ- 

νο; άπώλεσε παν γόη- 

τρον καί άπεσύρθη είς 

τόν ιδιωτικόν βίον, έξ ού 

δέν έξήλθε πλέον μέχρι 

τοϋ τήν 1 Μαρτίου 1869 

έπισυμβάντος θανάτου 

αύτοϋ. Κατά τό διάστη

μα τών δεκαοκτώ τού

των έτών, έγραψε πολ

λά- Ιστορίαν τή: Τουο- 

κίας, τόν σύμβουλον τών 

λαών, ιστορίαν τής φι

λολογία; καί άλλα. Ό

λα τά έργα ταϋτα πυρε- 

τωδώς καί έπιπολαίως 

γεγραμμένα δέν συνετέ- 

λεσαν πολΰ είς τήν φι

λολογικήν φήμην του. 

Οί φίλοι του καί οίθαυ- 

μασταί του δέν ήδύναν- 

το νά έννοήσωσι πώς ό 

έξοχο; ούτος άνήρ έξέ- 

διδε συγγράμματα, άνά- 

ξια τοΰ καλάμου του. 

Μετ’ ολίγον τό μυστή-

ριον έγνώσθη- ό Λαμαρ- 

τϊνος δια τοΰ πολυτελούς 

βίου του είχεν εντελώς 

καταστραφή οίκονομικώ; 

καί έγραφε πρός πορι- 

σμόν μ.όνον τοϋ επιού

σιου άρτου. Τότε συνε- 

στήθη έπιτροπή έν Γαλ

λία πρό; συλλογήν ερά

νων υπέρ τοΰ πτωχοΰ 

ποιητοϋ καί πολιτικού 

άνδρός. Καί διά τών 

συνδρομών τούτων, αΐτι- 

νες άνήλθον είς πολλάς 

χιλιάδας φράγκων, ήδυ

νήθη ό σχεδόν ογδοηκον- 

τούτης Λαμαρτΐνος νά 

λάβηάναψυχήν τινατού- 

λάχιστον κατά τάς τε

λευταίας του βίου του ή

μερα; Έν τοΐ; Άπο- 

μνημονεύμασιν αύτοΰ(τφ 

1871) εκθέτει μετά πολ

λή; ειλικρίνειας τά τοΰ 

μακροϋ καί πολυκυμάν- 

του βίου αύτοϋ.

I κφύ ι/σορ /αμ αρτΐ ΐ'ΐις

Είσοόοζ εις τήΐ’ ^μμαοΜυ
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0 ΣΙΑΔ ΑΡΟΛΔΟΣ (C1IILDE HAROLD)
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Έξελληνια&ίν ύπό 0· I. H ■

Συνίχεια ).

24

Όποια τότε σύγχυσις καί κινησις καί βία!
Πώς έρρεον τίι δάκρυα, πώς έτρεμον τά μέλη! 

'έίχρίασαν αί παρειαί αί μέχρι προ ολίγου
Χρωματισμέυαι μέ αιδώ διότι Επαινούντο.

Πώς τότε έχωρίζοντο οί άδέλφοί και φίλοι
Μέ περ πτύξεις, στεναγμούς καί άσπασμούς Ενδέρμους, 

Ίσως υστάτους άσπασμούς! Τις ήδελε μαντεύση
Έάν δά έπανέβλεπον άλλήλους, άφοϋ μαύρη

Πρωία διεδέχετο τόσον λαμπράν εσπέραν;

25

'Ορμητικοί ανέβαιναν τους ίππους οί ίππόται,
Λί αμαξαι Εσύροντο μετά τών τηλεβόλων,

Λί ιλαι συνηδροίζοντο μέ πάταγον και τάχος
Κ' έλάμβανον τάς τάξεις των έκάστη προσηκόντως.

Ό μακρυνός καί συνεχής τών ξένων όπλων κρότος 
Καί τό πλησίον τύμπανου τόν κίνδυνον σημαίνον

Τους στρατιώτας ήγειραν πριν ή αύγή χαράξη, 
Οί δέ πολιται είς πυκνούς ερχόμενοι ομίλους

Μέ τρόμον έψιδύριζου “οί ξένο πλησιάζουν.,.

26

’Αγρια τότ’ ή μουσική ή Σκωτική ήκονσδη, 
Τοϋ Λόχιελ ό δούριος, όν τοϋ Άλ.βύν οί λόφοι

Πολλάκις πριν άντήχησαν πρός τρόμον τών Σαξώνων.
"Si! είς τί> βάδος τής νυκτός πώς ύ σκοπός έκεϊνος 

Μεδύσκει τόν άκούουτα καί κατευδουσιάζει !
Λυτός εμβάλλει τήν Ορμήν, τό δάρρος καί τήν ρώμην

Είς τούς κατοίκους τών βουνών καί φίλους αύτοϋ Σκώτους, 
Καί εις τήν μνήμην των καλεί έτών Εκατοντάδας,

Τούς χρόνους τούς ηρωικούς τοϋ Έβαν καί τοϋ Λόναλδ.

27

Τών ’Λρδεννών τά πράσινα άνακινούνται φύλλα
Καί μέ τήν δρόσον τής νυκτός τάς κεφαλάς των ραίνουν, 

Θρηνοϋντα &ν ή άψυχος λυπεϊται ποτέ φύσις,
Τούς σπεύδοντας ϋπό αύτά είς δάνατ-'ν γενναίους.

Πριν τοΰ λυκόφωτος πολλοί δά κατασυυτριβώσι
Καδώς ή χλόη, ήν πατούν, άλλ’ ήτις δ' άναδάλη

Τήν Επιούσαν άνοιξιν, ένώ αύτό τό σώμα
Τό ζών καί ταρασσόμενον μέ τόλμην καί έλπίδα 

'Τπό τήν γήν δά σήπεται ψυχρόν καί νεκρωμένου.

28

Α&ίς τό πρω« τούς ίδετε πλήρεις ζωής καί βώμης. 
Χδές τήν Εσπέραν μέ φαιδράς έχόρευον ώραίας.

Ή μέση νύξ έσήμανε τόν ήχον τοϋ πολέμου. 
'Τπό τά όπλα ή αυγή τούς εύρε κ’ ή ημέρα

Είς μάχην τούς παρέταξε μεγαλοπρεπεστάτην
Φλόγες καί σύννεφα καπνού τούς είχον περιβάλη

Καί όταν διελύδησαν, ή γή κεκαλυμμένη
Έφάνη άπό άλλον χοϋν, ιππείς καί άναβάτας,

Φίλους κ' Εχδρούς, όλους μαζύ αιματοκυλισμένους.

29

Τήν δόξαν των Εξύμνησαν καλλίτεροι μου βάρδοι. 
Έγώ έκ στίχων στέφανον δι’ ένα μόνον πλέκω,

Έν μέρει μέν ώς συγγενή έν μέρει δέ διότι
Κατά τι τόν πατέρα του ήδίκησα καί έτι,

Ηιότι τά ονόματα τά ένδοξ’ άγιάζουν
Τα άσματα, λαμπρότατου δέ ήν τό ίδικόν του.

Οί κεραυνοί τοϋ "Λρεως Ενσκήπτοντες ραγδαίως 
Είς τά πυκνά συντάγματα πλέον γενναίου στήδος,

Τοϋ σοΰ, ίππότα Χάουαρτ, δέν έπληξαν βεβαίως.

30

"Αχ! διά σέ έδραύσδησαν καί τρυφεραί καρδίαι 
Καί δάκρυα έχύδησαν. Θά έσπενδον τοι.αϋτα

Κ’ έγώ έάν κατάξηρος δέν ήτον ή πηγή των.
Άλλ’ όταν έσταμάτησα ύπό τό δένδρον, όπου

Τήν τελευταίαν σου πνοήν άφήκες, κ’ είδον πέριξ 
Νά κυματίζουν τά σπαρτά καί τό δροσώδες έαρ 

Νά έρχηται χαρμόσυνου μέ τά πτηνά καί άνδη, 
"Si! τότε πρός τά πλάσματα τό πνεύμα μου έστράφη,

Εις τά οποί’ άνάστασιν ή άνοιξις δέν φέρει.

31

Έστράφη πρός σε, πρός πολλούς, πρός χιλιάδας τότε, 
'ίΐν έκαστος κατέφερε διά τής τελευτής του

Τραύμα βαδύ, βαδύτατον είς τούς αγαπητούς του, 
Ηι’ οϋς ή λήδη Εαυτών ί>ά ήτο εύτυχία.

Ή σάλπιγξ ή άγγελική καί όχι ή τής Ηόξης,
"Ην τόσον Εποδήσατε δά σάς Εγείρει μόνη.

Ματαία φήμη, πρός στιγμήν πραΰνεις μέ τήν δλίψιν 
Τόν πόδον όμως πώποτε, καί μάλιστα αυξάνεις

Τό πέυδος μας πρός τούς νεκρούς τούς τόσον τιμημένους.

32

Πενδούμεν είτα, χαίρομεν καί κλαίομεν γελώντες. 
Πολύν καιρόν ξηραίνεται τό δένδρον, είτα πίπτει·

Τό πλοϊον φεύγει μ’ άρμενα άνεμοφαγωμένα·
Τής στέγης αί πελώριοι δοκοί σαδραί άυτέχουν

Έπί πολύ πριν κρημνισδοϋν αί εύμορφοι Επάλξεις 
Πολλάκις καταρρέουσιν Ενώ τό τείχος μένει.

Αί Αλυσίδες έπιζοϋν τόν άδλιον δεσμώτην
'Τφ' ήλιον νεφόκρυπτον οδεύει ή ημέρα-

Καί ή καρδία δύναται νά πάλλη ραγισμένη.

33

Όταν τό κάτοπτρου 9·ραυσ9·β. τήν ιδιότητά του 
Ηέν χάνει, άλλά πολλαπλήν διατηρεί είς κάδε

Μικρόν αύτοϋ τεμάχιον, καί οΰτω χιλιάκις
Τά πέριξ αντικείμενα άντανακλα μέ πίστιν

Αί δέ εικόνες πλείονες καδίστανται καδ’ όσον
Αυξάνουν τά συντρίμματα 'Ομοίως ή καρδία,

Όταν ραγή, τόν πόνον της αντί νά λησμονήση, 
Ηριμύτερον αίσδάνεται είς πάσαν της γωνίαν

Κ’ Εν αγωνία σιγηλή τόν φέρει είς τόν τάφον.

34

Έν τή άπελπισία μας ύφίσταται Ελπίς τις, 
'Sig δραστικότης καί ζωή Εντός δηλητηρίου

Καί ώς ίκμάς έντός βιζών ήδη ξηρού στελέχους.
Ό δάνατος ενπρόσδεκτος δά ήρχετο πολλάκις·

Ή ϋπαρξίς μας δύναται έν τούτοις νά βαστάση
Τήν βαρυτάτην συμφοράν, τήν όξυτάτηυ λύπην,

Καδώς τό στόμα νά δεχδή τάς πικροτάτας γεύσεις,
Κ’ αύτούς άκόμα τούς καρπούς τής Νεκρωμένης λίμνης 

Μ’ άπόλαυσιν, αν μετρηδή πόσον βραχύς ό βίος!

35

Ό ψαλμωδός ήρίδμησε τά έτη τής ζωής μας.
Είν’ αρκετά, άλλά είς σέ παρά πολλά βεβαίως 

Έφάνησαν, ώ Βατερλώ, ώ πεδιάς δανάτου,
Καί τόσα νέα σώματα έρρόφησας προώρως.

Τώρα μύρια στόματα μέ φόβοι' σ’ Ονομάζουν,
Καί αί κατόπιν γενεαί δά λέγουσιν άκόμα

“Έδώ όπου ξιφούλκησαν τά έδνη ηνωμένα,
Οί άόελφοϊ καί φίλοι μας τόν δάνατον εύρηκαν ν 

Καί αύτη ή ένδύμησις ποτέ δέν δά παρέλδή

36

Τ' ώραϊον άστρου έδυσεν ένταϋδα τοϋ μεγίστου, 
χειρίστου τών δνητών. Τό έξοχόν του πνεύμα 

Μετ' ίσης προσηλώνετο έντάσεως κ' ισχύος
Έπί τών πλέον σοβαρών καί εϋτελώυ πραγμάτων. 

Ήγάπα τάς άκρότητας. "Si! έάν είχε μέτρου.
Ό δρόΐ’ος τον ή πάντοτε ακράδαντος δά ήτο,

Ή δέν δά άνεγω'ρετο ποτέ Τήν ϋψωσίν τον
'ίίς καί τήν πτώσιν έφερεν ή τολμηρά του φύσις, 

Καί τώρ’ άκόμη σείεται κ’ <5 κόσμος όλος τρέμει.

37

Κατακτι^ίις κ’ αιχμάλωτος τής υδρογείου είσαι.
'ii Ναπολέων! ’ ϋιιτηχεϊ τό μέγα όνομά σου 

Ηυσοίωνον εί'περ ποτέ καί πλέον κινδυνώδες,
Τώρα οπότε παίγυιον κατήντηίας τής φήμης.

Τής φήμης ήτις δούλη σου μέχρις έσχάτο)ν ήτ >
Λαί τόσον έκολάκευε τούς πόδονς σου καί κλίσεις, 

Ήσδ' Εαυτόν έξέλαβες δεόυ καί ώς τοιοΰτον
Σέ έδεώρουν οί λαοί οί κατάφοβισμένοι,

Πρός τούς όποιους νόμος ήν ό κρατερός σου λόγος

38

Μ’ ύπερανδριόποις άρετάς τώ οντι ϊπροικίσδης. 
'Αλλά καί μέ ευτέλειαν άνδρώπου άναξίαν.

Πότε ΐνίκας τούς στρατούς τοϋ κόσμου όλου μόνος, 
Καί πότε άφηνες αίσχρώς τής μάχης τό πεδίου.

Νά δραύης καί νά κυβερνάς ήδύνασο τά κράτη, 
'Λλλ' ήσο δούλος χαμερπής τών έπιδυμιώι- σου.

Βαδύτατα είσέδνες είς πάντα χαρακτήρα, 
Άλλά τόν σόν ούδέποτε Εγυώρισες οϋτ' είδες.

Ότι τής τύχης ό τροχός γυρίζει αιωνίως

39

Την συμφοράν ύπέμεινεν ή σδευαρά Ψυχή σου

Μ’ Εκείνην τήν άδίδακτον στιγνήν φιλοσοφίαν. 
Ήτις >] έκ φρονήσεως ή ύπερηφαιείας

Πηγάζουσα ώς άψινδος πικραίνει τούς έχδρούς μας· 
Οπόταυ οί μισοϋντες σε έστάδησαν τριγύρω

Χλενάζουτες τήν πτώσιν σου, σύ μόνος έμειδί <ς 
Μέ τό διαπεραστικοί1 άήττητον σου ομμα.

Όταν ή Τύχη έπαυσε νά σ' εύνοή καί σκέπη, 
’Αγέρωχος καί άκαμπτος είς τά δεινά έστάδης.

40

Καί τώρα φρονιμώτερος ή έν τή εύτυχίφ,
Τόν Εαυτόν σου άσφαλή ώς έκ τής δέσεως σου 

Νομίζων τότ’ έδείκνυες, ίσως ούχί αδίκως,
Βαδεΐαν περιφρόνησιν πρός όλους τούς άνδρώπους. 

Είς τ’ όμμα πλήν δέν έπρεπε καί χείλος νά έκδέτης
Τό αίσδημα τοϋ στήδους σου, άλλ’ ούτε νά λακτίζης 

Τά όργανά σου μέχρις ού Ενάντια στραφώσι.
’Ασήμαντος άπώλεια ή κέρδος ήν’ δ κόσμος. 

Τοιοΰτον σύ τόν εύρηκας ώς καί οί όμοιοι σου.

41

Έάν πρός πύργου όμοιος νά ί’στασαι είμπόρεις 
Αιώνιος >ι μόνος σου &ν έπιπτες νά πέσης.

Τοιαύτη περιφρόνησες άκίνδυνος δά ήτο.
Λλλ είς τόν δρόυον σ' έφερεν ή γνώμη τών άνδρώπωυ

Καί όπλον κραταιότατου τόν δαυμασμόυ των είχες.
Τοϋ Αλεξάνδρου έπρεπε τό πρόσωπον νά παίξης,

Καί όχι τό τοϋ κυνικοϋ Εκείνου Ηιογένους,
( 'Εκτός έάν βασιλικήν πορφύραν δέν έφόρεις.)

Η γή δά ητο κόλασες μέ βασιλείς έμπαίκτας.

42

Άλλ' είς τάς φύσεις τάς δερμάς ή απραξία είνε 
Μαρτυρίου. Πυρ κρύφιου τά στήδη των βιβρώσκει,

Καί πάντοτε άυάστατον ζητεί νά διάσπαση
Τα ίώιά των τα στενά και νά πετάξη πέραν

Τών πόδωυ τών κοινών δνητών. τοϋ πρέποντος καί μέτρου, 
Οταν δέ άπαξ άφεδή ελεύδερον, έκφεύγει

Καί είς κινδύνους ρίπτεται καί εις μεγαλας πράξεις.
Αχ! πόσον εινε δυστυχής ό Εκλεκτός Εκείνος.

Οστις αυτό τό άδωρου δώρου Εντός τον φέρει.

43

Τούτο φλογίζει καί κινεί Εκείνους, οι όποιοι 
Λκαδεκτον Εμβάλλουσι μανίαν είς τά πλήδη.

Κατακτητά,ς, πολιτικούς, δρησκευτικούς ήγέτας 
Καί συστημάτων ίδρυτάς καί ρήτορας καί ψαλτας,

Ολας τάς φύσεις, αΐτιτες μέ δύναμιν έγγίζουν 
Τάς πλέον συμπαδητικάς χορδάς τών καρδιών μας

Την τύχην των ζηλεύομεν, πλήν ζηλευτή δέν εινε. 
Άν άνοικτον τό στήδός των έβλέπομεν ολίγον,

Ισως μηδείς δά ήδελε νά λάμπη ή νά άρχη.

44

ή ζωή των κίνησις καί ή πνοή των λαϊλαΨ, 
Έφ' ής ταχέως φέρονται καί τέλος καταπίπτουν.

Μ' άγώνας καί παδήματα Εξοικειοϋυται οΰτω.
Καϊ άμα at ημέραι των άρχίζουν ν’ αποκλίνουν

Μετά τοσούτον άγριον καί κοπιώδη βίον
Έξ αδράνειας τήκονται καί τότε άποδνήσκυνν.

Καδώς ή φλόξ πραΰνεται καί βαδμηδόν Εκπνέει, 
Εάν δέν εύρη βόσκημα, και όπως σκωριάζει

Το ίίφος όταν κρεμασδή άδόξως εις τόν τοίχον.

45

Ό άναβαίνων υψηλά βουνά ευρίσκει τ' άκρα 
Κεκαλυμμένα πάντοτε μέ ιέφη καί χιόνας.

Τό γένος τό άνδρώπινον ό ύποτάσσων πρέπει
Νά κυψη κάτω νά ιδή τό άναβράζου μίσος.

Καίτοι λαμπρός ό ήλιος τής δόξης τόν σκεπάζει.
Καίτοι υπο τ·>υς πόδας του απλοϋνται αί κοιλάδες, 

Τριγύρω τον υψώνονται χιονισμένοι βράχοι,
Τήν ασκεπή τον κεφαλήν ή τρικυμία δέρει,

Και τής οδοιπορίας του τούς μόχδους ανταμείβει.

46

Άλλά μακράν άπό ήμας αί σκέψεις αύται τώρα!
Τής άληδοϋς φρονήσεως τά τέκνα δ’ άρνηδώσιν

Είς τ άγαδά τής φύσεως τής τρυφεράς μητρός μας,
Εδώ παρά τά εύμορφα τοϋ 'Ρήνου ταϋτα χείλη.

Θείας σκηνάς μέ. έκτασιν προσβλέπει ό Άρόλδος
"Si! μετά πόσης χάριτος συγχέονται χαράόραι,

Ρυακες, λόφοι σύυδενδροι, φυτείαι. αμπελώνες
Και πύργοι ακατοίκητοι, άφ' ών ό όδοιπόρος 

Χαιρετισμός περίλυπος νομίζει ότι πνέει.

I Έπετα: tjA/v.'i )
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Η ΕΦΕΫΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ

Έξ όλων τών εφευρέσεων τών νεωτάτων χρό

νων ούδεμία έσχε τοιαύτην έπιρροήν έπί τή; τα

χυδρομικής υπηρεσίας, ούδεμία κατέστη άπαραι- 

τητοτέρα. εί; τόν κόσμον, όσον ή έφεύρεσις τών 

γραμματοσήμων. Κατά τού; εσχάτως γενομένου; 

υπολογισμούς τή; γενική; διευθύνσεω; τών ταχυ- 

δρομείω- έν Νέα Τόρκη τής Αμερική; αί κατ’ 

έτος άποστελλόμεναι έπιστολαί ανέρχονται είς 6 

εκατομμύρια, τα ταχυδρομικά δελτία είς 1 έκα- 

τομμ. τά έντυπα είς 1 '/j εκατομμύρια. Φυσι

κόν ήτο ή περιέργεια τοϋ κοινού νά στραφή εί; 

τόν εύφ/έστατον άνδρα. όστις ήτο ό έπινοήσα; 

τό γραμματόσημου, δι’ ού τοσοΰτον άνεπτύχθη 

ή επιστολογραφία.

Μέχρι τοϋ έτους 1840 ή αποστολή τών επι

στολών ήτο έν Αγγλία και έν όλω τώ κόσμω είς 

άκρον δαπανηρά καί ύπελογίζετο άναλόγω; τοϋ 

βάρους τής έπιστολή; καί τής άποστάσεως. Οΰτω 

π. χ. επιστολή ένός φύλλου άποστελλομένη έν 

’Αγγλία άπό πόλεω: είς πόλιν έκόστιζε 1 ,/2’ σε

λινιού· περιέχουσα δέ δυο φύλλα έκόστιζε το δι

πλάσιου. Τα τέλη ταΰτα ήσαν βαρύτατα καί 

έπέκειτο ή ανάγκη μεταρρυθμίσει»; τίνος έν τή 

ταχυδρομική ύπηρεσία. Ηρξατο λοιπόν άνακι- 

νούμενον απανταχού τό ζήτημα, ιδίως έν ’Αγ

γλία, όπου ού μόνον «έμπορική έπιτροπεία» έπί 

τούτω ίδούθη, άλλ όπου καί ή βουλή έπελήφθη 

δραστηρίως τής ύποΟεσεως. Χιλιάδες άρθρων καί 

διατριβών έγράφησαν έν όλοι; τοΐς κύκλοι;, εμ

πορικοί; ιδίως καί πολιτικοί; ζυνεζητεΐτο τό ζή

τημα πυρετωδώς. Τότε άνεφάνη ά.νήρ, όστις 

έμβριθώς μελετά,σας καί εύκρινώς διαφώτισα; τήν 

ύπόθεσιν έπεφερε το ποθούμενον αποτέλεσμα. 'Ο 

άνήρ ούτος ήτο ό 'Ρολάνδος Χίλλ (Rowland 

Ill'll), όστις έν διατριβή, μετά μαθηματικής 

ακρίβεια; γεγραμμένη, απέδειξε/ ότι,έάν ώρίζετο 

δι’ έκάστην έν ’Αγγλία άπό πόλεω; είς πόλιν 

άποστελλομένην έπιστολήν */., ούγγίας βάρους) 

ταχυδρομικόν τέλος μιας πεννα;(12 ,/2 λεπτ.), 

τό ταχυδρομείου ήθελεν έχει μεγάλα κέρδη. Ή 

διατριβή αύτη ένεποίησε τοσαύτην έντύπωσιν, 

ώστε ούδ' ή βουλή ήδυνήθη νά άντιστή εί; τό 

γενικόν ρεύμα, καί ήναγκάσθη νά ύποβάλγ, ή 

κυβέρνησις τό τής μεταρρυθμίσεως ταύτης νομο

σχέδιου. Τοΰτο έγένετο τήν 25 'Ιουλίου τοϋ 

έτους 1889.

Άλλ’ ή άντιπολίτευσ-ς ήγέρθη· « Πώς είναι 

δυνατόν, είπε, νά συστηθή τή βουλή μεταρρύθμι- 

σις, περί ής ούδείς γινώσκει ακόμη, άν δύναται 

νά έφαρμοσθή ; ΙΙώ; θά είσπράττεται τό ταχυ

δρομικόν τέλος έπί τή ποοσδοκωμένη τεραστία 

αναπτύξει τής επιστολογραφία;;» Ό Χΐλλ έπρό- 

τεινεν, τό ταχυδρομείου νά έκδώσγ, ενσφράγιστα 

φύλλα έπιστολών καί ενσφραγίστους φακέλλους, 

τά όποια νά εύρίσκωνται είς όλα τά ταχυδρομικά 

γραφεία είς τήν διάθεσιν τοϋ κοινού, άνευ ιδιαι

τέρας άποζημιώσεω; διά τόν χάρτην. Άλλ’ εί; 

τοΰτο άντέστησαν οί χαρτοπώλαι, οίτινες δέν 

ήθελον νά παραδεχθώσι τόν τοιοϋτον τοΰ κράτους 

συναγωνισμ.όν. Τό μέρος τών χαρτοπωλών έ’λαβον 

καί άλλαι συντεχνίαι δι’ άλλα; αιτίας. Τί έδει νά 

γείνη ; "Επρεπε νά εύρεθή ό τρόπος τής πληρω

μή; τοϋ ταχυδρομικού τέλους. Τό υπουργείου 

πολ.λά μέσα έπρότεινε καί κατέληξεν εί; τό 

γραμματόσημου, όπερ ύπέβαλεν είς τήν βου

λήν δ·.ά τοϋ είσηγητοϋ W allact·. Ή άντιπολί- 

τευσις. μή θέλουσα νά έπιφέρη τήν ήτταν τοϋ 

ύπουργείου, παρεδέχθη τήν 17 Αύγούστου 1839 

τό νομοσχέδιου τή; ταχυδρομικής μεταρρυθμίσεως 

καί τήν 10 Αύγούστου 1840 παιεδόθη τό πρώ

τον γραμματόσημου είς τήν χρήσιν τοϋ 

κοινού’ τό γραμματόσημου, τό οποίον σήμερον 

εξούσιασε τήν ύφήλιον όλην. Ό Χίλλ έθεωρήθη 

ό μεταρρύθμισα; τό ταχυδρομείου καί ό εύρέτης 

τοϋ γραμματοσήμου. Τό αγγλικόν έθνος τόν έτί- 

μησε καί τόν άντήμειψε βασιλικώς. Τώ 1845 

έλαβεν ό 'Ρολάνδος Χίλλ παρά τών έμπορων τή; 

πόλεω; τοΰ Λονδίνου ώ; δώρον 13 χιλ. λιρών 

στερλινών, καί ότε έν έτει 1864 άπεσύρθη τή: 

δημοσίου ύπηρεσία; έλαβε διά ψηφίσματος τής 

βουλής ώς σύνταξιν τόν όλον μισθόν του έκ λιρών 

διοχιλίων καί αμοιβήν 20 χιλ. λιρών. Βεβαίως 

ήτο άξιος τ.ιν τοιούτων τιμών ό άνήρ, όστις τοι

αύτην προσέφεοεν εί; τό έθνος του ύπηρεσίαν 

άλλ' ό ‘Ρολάνδος Χίλλ ήτο έγωϊστή; καί κατώρ

θωσε νά παραγκωνίσν; πάντα; τού; πρό αύτοϋ έρ- 

γασθεντας έπί τής ύποθέσεω; ταύτης,καί ναλάβη 

αύτός μονος ού μόνον τήν τιμήν τής πρωτοβουλία; 

άλλα, καί νά θεωρηθή ώ; εύρέτης τοΰ γραμματο

σήμου, όπερ σήμερον άποδεικνύ-ται ότι δέν ήτο. 

Διότι ό κυρίως εύρέτης τοϋ πρακτικωτάτου τού

του ταχυδρομικού μέτρου ήτο ό τυπογράφο; Ιά 

κωβος Chambers, περί ού θέλομε·/ ήδη ανα

φέρει.

"Οτε κατ' Αύγουστον τοϋ 1879 άπέθανεν ό 

'Ρολάνδος Χίλλ καί όλος ο τύπο; έδημοσίευσεν 

εκτεταμένα; νεκρολογίας αύτοϋ, έξαίρων τήν εύ· 

φυίαν καί πρακτικότητά του, έτ'υπώθησαν έν τώ 

« Παρατηρητή τή; πόλεως Dundee » (έν Σκω

τία) σειραί έπιστολών, δι’ ών άπεδεικνύετο ότι ό 

έν έτει 1853 έν τή πόλει ταύτν) άποθανών τυπο

γράφος ’Ιάκωβος Chambers είναι ό κυρίως πα

τήρ τοϋ γραμματοσήμου, διότι ήδη έν έτει 1835 

είχεν επινοήσει τήν διά γραμματοσήμων πληοω- 

γήν τών ταχυδρομικών τελών.

Έκ τών μ.νησθεισών έπιστολών διαφόρων πο

λιτών τή; πόλεως Dundee καταφαίνεται ότι ήδη 

τον Αύγουστον τοϋ έτους 1834 έγένετο παρά 

τοΰ Chambers, ή έφεύοεσις. Ό εύφυής ούτος 

τυπογράφος άνεφέρθη έπανείλημμένως εί; τό 

ύπουργείου καί εί; διαφόρους έν Λονδίνω φίλους 

του, προτείνων τά γραμματόσημα, άλλά αί έπι

στολαί του δέν έλήφθησαν ύπ’ όψιν. "Οτε δέ ή 

« έμπορική έπιτροπεία», καί ή βουλή έπελήφθη- 

σαν τοϋ ζητήματος, άνεφέρθη έκ δευτέρου πρός 

τήν Κυβέρνησιν’ άλλ’ ό 'Ρολάνδος Χίλλ τόν 

έπρόλαβε καί ύπέβαλεν ώ; ιδίαν του τήν ταχυ

δρομικήν μεταρρύθμισιν. Οργισθεί; έπί τή άδι- 

κία ταύτγ, έγραψεν ό Chambers πρό; τόν πανί

σχυρο·/ Χίλλ έπιστολήν, έν ή διεξεδίκει τά δι

καιώματα του’ άλλ’ ό Χίλλ ούδέ άπαντήσεω: 

ήξίωσεν αύτόν, ά/ καί έκ τών επισήμων έγγρά- 

φων άποδεικνύεται, ότι ή έφεύρεσι; τού Cham

bers χρονολογείται έκ τοΰ έτους 1834, ότε ό 

Χίλλ ούδέ έσκέπτετο περί τής ταχυδρομικής με

ταρρυθμίσει»; καί έτι όλιγώτερον περί τοϋ γραμ

ματοσήμου .

Σήμερον τό μυστικόν άπεκαλύφθη, καί ή ’Αγ

γλική ’Εγκυκλοπαίδεια (έν τόμ.φ 19φ) καί τό 

«Λεξικόν τή; έθνική; Βιογραφία;» άποδίδουσιν, 

ώ; δίκαιον, τήν έφεύρεσιν εί; τόν εύφυα καί πρα

κτικόν τυπογράφον τής πόλεω; Dundee.τόν Ιά

κωβον Chambers.

ΑΡΧΑΙΑΙ ΠΟΛΕΙΣ

ΕΝ ΤΩ> ΝΕΩ> ΚΟΣΜΩ.

Αντικείμενα μεγάλη; σπουδαιοτητο; διά τήν 

ιστορίαν καί αρχαιολογία/ περικλείουσιν έτι πό

λεις τινές άρχαΐαι έν Μεξικώ. Εσχάτως έγέ

νοντο έρευνα·, έμβριθεϊς καί άνεκαλύφθησαν πράγ

ματα, περί ού ούδέ ιδέαν είχον οί άνθρωποι. Σή

μερον θέλομεν πραγμζτευθή περί των δύο πό

λεων Καβα καί Λοριλλάρ, καί τών έν αύται; 

εύρημάτων.

II πολι; Καβα έν τή μεξ'.κανική επαρχία 

τοϋ Τουκατάν ανήκει άποδεδειγμένω; εί; έπο- 

χήν ούχί πολύ άρχαί/.ν, ό,τι όμω; ύπολείπεται 

έκ τοΰ άνακτόρου αύτής άποδεικνύει ότι ήτο πό

λις μεγαλοπρεπή; καί μεγάλου πλούτου. Ή δια- 

κόσμησι; τοϋ άνακτόρου τούτου ήτο πολυτελέσ

τατη, διότι οί δύο παραστάται τή; μεγάλης 

πύλη; περιέχουσι γλυφά; λίαν έντέχνω; κατα

σκευασμένα; καί άλλα αρχιτεκτονικά κοσμή

ματα, τα όποια δέν τίθενται ή εί; τα. κτίρια τή; 

μεγαλειτέρας παλυτελείας. Τα κοσμήματα ταΰτα 

κατελάμβανον ύλην την πρόσοψιν, ήτις κατά τούς 

άκριβεστέρου; ύπολογισμούς είχεν έκτασινδίί καί 

πλέον μετρώ·. Καί έζωτερικώς καί έσωτερικώ; 

τό πλούσιον τούτο μέγαρον ήτο ποιζιλοχροω; 

έζωγραφημένον. Ή πολυχρωμία ήτο έν χρήσει 

παρά τοΐς λαοί; εκείνων τών μερών, καί ήτο 

συνδεδεμένη πρός τήν άρχιτικτονικήν. Λί δύο 

αύται τέχναι έβοηθοϋντο άμοιβαίως. Τά χρώ

ματα είναι ζωηρά, καί ο άρχιτέκτων έφρόντισε 

νά χ ρωματίση τάς πολλάκις άλλοκότους μ.οροά; 

τών άναγλύφων, όπως έμποιήσωσι αύται έντύ- 

πωσιν έπιβάλλουσαν.

ΊΙ ιστορία τή; πολεω; Καβα. είναι αρκούντως 

σκο'εινή’ ύπάρχουσιν όμω; σημεία τινα, έφ ών 

δύναται τις κάπως νά βασισθή. Γινώσκομεν ότι 

ή έπαρχία Τουκατάν μετά τήν άφιξιν τών 'Ισ

πανών ήτο διηρημένη είς άνεξαρτήτου; μικρά; 

ηγεμονίας, καί ότι έκαστο; τών ήγεμονίσκων τού

των είχε τήν ιδιαιτέραν του αύλήν. Άλλ’ ένα 

αιώνα πρό; τή; κατακτήσεω; τών Ισπανών εί; 

τών ήγεμονίσκων τούτων, ό κύριο; τή; πόλεω; 

Μαγιαπάν, είχε κατορθώσει νά καταστή κυρίαρ

χο; όλης τή; χερσονήσου, είχε δηλ κατακτήση 

καί κατεδάφιση τάς πόλεις όλων τών πλησιεστε- 

ρων γειτόνων του, τών καί άντιπάλων του. Με

ταξύ τών ήττηθεντων τούτων ήτο καί ο ήγεμών 

τή; Καβα. Ό βασιλεύς τή; Μαγιαπάν δέν ήδυ

νήθη έν τοσούτω νά διατηρήσν) τήν έξουσίαν του 

είμί τή βοήθεια μεξικανικής φρουράς, όπερ έγέ

νετο περί τό 1440, βασιλεύοντος έν Μεξικώ τοϋ 

Μοντεζούμα τοΰ πρεσβυτέρου. Άλλ’ ή άπόλυτο; 

έξουσία τοΰ κατακτητοϋ τούτου ολίγον χρόνον 

διήρκεσε. καθότι ήδη έν έτει 1460, συμμαχία; 

συνομολογηθείση; μεταξύ τών λοιπών αρχηγών, 

έκηρύχθη ό πόλεμος κατά τοΰ βασιλέως τοϋΜα- 

γιαπαν, όστις ήττήθη κατά κράτο; καί είδε τήν 

πρωτεύουσαν του παραδιδομένην εί; τό πϋρ καί 

τόν σίδηρο/ Ό Ιστορικός Έρρέρας διηγούμενο; 

τά συμβάντα ταΰτα, προσθέτει’ « Έβδομήκον- 

τα έτη 'μεσολάβησαν μεταξύ τή; πτώσεω; τοϋ 

βασιλέως τοϋ Μαγιαπάν καί τή; ισπανικής κατα- 

κτήσεως’ τά δέ έτη ταΰτα διαιρούνται ώ; έξη;· 

20 έτη άφθονία; καί θυελλών, 19 έτη αφθονίας 

καί λοιμού, 15 έτη αφθονίας πάλιν καί εμφυλίων 

πολέμων, καί 20 έτη ειρήνης καί άναπαύσεως, 

μεθ’ ά ήλθον ο1. 'Ισπανοί. »

"Ετερος Ιστορικό;, ό Λάνδας, έν τώ σπουδαίω 

αύτοϋ συγγράμματατώ έπιγραφομένω.«I Ιερί τών 

διαφόρων περιπετειών ά; ύπέστη τό Τουκατάν 

έ'να αιώνα πρό τής κατακτήσεως», λέγει. «Οί 

λαοί ούτοι έζησαν έπί 20 καί πλέον έτη έν αφθο

νία καί ύγείκ, καί τοσοΰτον έπολλαπλασιάσθησαν 

κατά τό διάστημα τούτο, ώστε όλη ή χώρα έ

φαίνετο άποτελοϋσα μίαν μόνην πόλιν. Τότε (με- 

ταζύ 1440 καί 1460) άνηγέρθησαν τοσοΰτα με

γάλα οικοδομήματα καί τόσοι πολυτελείς ναοί, 

ώστε τά έρείπια αύτών φαίνονται άνά παν βήμα 

καί πανταχοϋ, πρός δέ καί έν μέσω τών πυκνών 

δασών, όπου σώζονται συμπλέγματα οικιών καί 

μεγαλοπρεπέστατων μεγάρων.

Καί ή έξακρίβωσι; τή; ιστορία; τής πόλεω; 

Λοριλλάρ παρεΐχεν άρκετά; δυσκολίας, άλλά καί 

ενταύθα πάλιν έχομεν οδηγόν διακεκριμένου 'Ισπα

νόν ιστορικόν, τόν Βίλλα Γουτιέορην, όστις άπο- 

δεικνύει ότι ή πόλις αύτη διετήρησε τήν άκμ.ήν 

τη; καί 150 έτη μετά τήν Ισπανικήν κατάκτη- 

σιν, ό δέ Γάλλος Boyle διϊσχυρίζεται ότι ό πολι

τισμός αύτή; διετηοήθη καί μέχρι τοϋ έτους 

1750, όπερ κάπως άπίθανον. Έν τή πόλει Λο- 

ριλλάο άνεκαλ.ύφθησαν μνημεία μεγάλη; σπου- 

δαιότητος, ιδίως δέ άνάγλυφα άναφερόμενα εί; 

θρησκευτικά; τελετας, καί εις τάς θυσίας, είς άς 

ύπεβάλλοντο οί Ιερείς τής έν αύτή τή χώρα λα- 

τρευομένης θεότητος. « Οί ίερεΐς τής θιότητο; 

Κουψοκοάτλ έν Χολούλα συνήρχοντο ύπό τήν 

προεδοεία·/ τοϋ πρεσβυτέρου έν αύτοϊς, όστις ώνο- 

μάζετο Άχκαουτλής, καί άφ’ ού έπί πέντε ήμε

ρα; ενόστευον, έκλείοντο έντός τού ναοΰ, φέρον- 

τε; μεθ εαυτών δέσμην ράβδων μακρών ώς ό 

βραχέων καί χονδρών ώ; ό γρόνθυ;’ αί ράβδοι 

αύται έλεπτύνοντο έπειτα είς διάφορον πάχος, 

καί έλάμβανον αίχμάς λίθινους. "Ηρχιζον τότε οί 

Ιερείς κατά σειράν ηλικία; διατρυπώντε; τήν 

γλώσσαν των διά τών ράβδων τούτων, καί πρώ

τον διά τών λεπτοτέρων, καί έπειτα διά τών 

παχύτερων, τούτων έχουσών πάχος δακτύλου. 

Τετρακόσιαι ή καί πεντακόσιαι ράβδοι διήρχοντο 

διά τής γλώσση; τών δυστυχών τούτων άνθρώ

πων· οί πόνοι ήσαν φρικώδεις,ολίγοι ήδύναντο νά 

φθάσωσι μέχρι τέλους τής θυσίας. Έν ω δέ 

ταΰτα έτελοΰντο έντός τού ναοΰ, κήρυκες υπό 

τήν οδηγίαν τοΰ αρχηγού τών ιερέων διέτρεχον 

τάς πόλεις και κώμα;, προτοέποντε; τά πλήθη 

είς μετάνοιαν. Ό πρωθιερεύς εφερεν ώς σύμβου

λον τοϋ αξιώματος αύτοϋ κλάδον πράσινον έν 

χερσίν ».

’Εννοείται ότι οί ’Ισπανοί, κατακτήσαντες τό 

Μεξικόν, κατάργησαν τάς βαρβάρους και απάν

θρωπους ταύτας τελετάς, αΐτινες καί έν άναγλύ- 

φοιςθεώμεναι έμποιοϋσι φρίκην καί αποστροφήν.

0 ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
I Φιλοσοφική μελιτη )

Ό άνθρωπος, λέγει ό ’Επίκτητος, είναι μέρος 

τοϋ όλου, ώ; αί ώραι είναι μέρη τής ήμέρα; καί 

τοϋ έτους. ΤΙ ώρα έρχεται, καί ή ώρα παρέρ

χεται. ΤΙ ήμέρα άρχεται καί λήγει' τά έτη 

διαδέχονται κλληλα, καί στίφη ζώντων καί νε

κρών διαβαίνουσι διά τής ανοικτής πύλης τοϋ 

χρόνου, καί έξέρχονται πάλιν πρό; τό άγνωστον, 

πρός τήν χώραν τών σκιών. Τούτο ανέκαθεν έγί- 

νετο. 'Ημείς οί άνθρωποι εϊμεθα έφήμεοοι. Τί 

έστιτίς; Τί έστι ούτι;; Πάντες όνειρα σκιάς, 

κατά τόν Πίνδαρον. Ό Κικέρων διδάσκει ήμά; 

ότι ό θάνατος δέν είναι κακόν άλλά μάλιστα επι

θυμητόν τι όταν ήναι ένδοξος. Είναι τό τελευ

ταίου ράπισμα τή; φύσεως, καί ώ; τοιοΰτος δέν 

δύναται νά ήναι κακόν τι, διότι είναι απαραίτη

τος. Είναι ή τελευταία πράξις τή; έπιγείου κω

μωδία;. Ίεροκήρυξ τις ευτράπελος είπέ ποτέ’ 

« Ό εϋσπλαγχνος Πλάστη; έθεσε τόν θάνατον 

έν τέλει τοϋ βίου ήμών. Τί θά ήτο ό βίο; ήμών, 

έάν έθετεν αύτόν έν άρχή αύτοϋ; Ούδέν, άπολύ- 

τως ούδέν. » Ό άνθρωπο; είναι ώς χόρτου, καί 

παν ανθρώπινον μεγαλεϊον ώς τό άνθος τοϋ χόρ

του’ ιό χόρτον ξηραίνεται, τό άνθος μαραίνεται.

Ή αναπόφευκτο; τύχηπάσης σωματικής ζωής 

.-ίναι καταστροφή. Τά μέταλλα τρίβονται, τά 

φυτά καί τά ζώα σήπονται, καί οΰτω καί ό άν

θρωπο; γίνεται γή.έξ ής έγεννήθη. Ό αιώνιο; 

τής φύσεω; νόμο; υπενθυμίζει ήμΐν άνά πάσαν 

στιγμήν, ότι εϊμεθα θνητοί «"Ανθρωπε λέγει, 

πρέπει ν' άποθάνης! »

Ό θάνατος είναι αϊν γμα άλυτου. Άντί λοι

πόν νά κατατρίβωμεν τόν χρόνον εί; λύσιν τού 

αίνίγματο; τούτου, καλλίτερου είναι νά εΰρωμεν 

τό μέσον δι’ ού ν’ άντικρύσωμεν άφόβω; -.ήν ά

φευκτου ταύτην συνέπειαν τού ζήν.

Ό θάνατο; είναι τό μέγιστον τών μυστηρίων, 

θάνατο; έν ζωή, καί ζωή έν θανάτω. Ό σπόρος 

γίνεται άφαντο; έν τή γή, καί έκ τού σπόρου 

τούτου νέα άναβλαστάνει ζωή. Ή Περσεφόνη, 

ή θυγάτηρ τή; Δήμητρας, έζη μετά τού ΙΙλού- 

τωνος έν τώ κδη, καί μόνον άπαξ τοϋ έτους τή 

έπετρέπ-το ν' άνελθη είς τήν γήν, όπως χαρο- 

ποιήση τήν μητέρα της. Ό άγριος, όστις ώς τό 

κτήνος είναι εύχνριστημένος όταν έχη τροφήν, 

στέγην καί -ύτυχίαν,δέν γνωρίζει άλλο κακόν,ή τόν 

φυσικόν πόνον, ούδεποτε σκέπτεται περί θανάτου 

καί αποθνήσκει ήσυχος, ώ; ό σοφός. Άλλ’ ό πε

πολιτισμένο; άνθρωπο; είναι κατά τούτο άτυχέ- 

στερος τοΰ άγριου, διότι, έπαιρόμενος έπί τή συ- 

νέσεικαί τή ύπεροχή αύτοϋ, φοβείται τόν θάνατον. 

Οί αρχαίοι Έλληνες, οίτινες είς πολλά δεινά 

έστησαν βωμούς, ώς εί; τήν δυστυχίαν, είς τόν 

πυρετόν κτλ. ούδένα βωμόν έστησαν εί; τόν θά

νατον, διότι τόν έθεώρουν άπαραίτητον καί άμεί- 

λικτον. Λίαν καταλλήλως είχον καί δυο θεότη

τας, διά τόν θάνατον, τήν θεάν Κήρ καί τόν 

θεόν Θάνατον. Δια τοΰ Κήρ έξέφραζον τόν 

βίαιον, σκληρόν, πρόωρον θάνατον διά δέ τοϋ 

Θ ά ν α τ ο ; τόν φυσικόν θάνατον, τόν αδελφόν 

τοϋ ύπνου, τόν όδηγοΰντα ήμά; πρός τήν άνά- 

παυσιν καί τήν καλλιτέραν ζωήν. Έφύτευον δέ 

καί έλαια; έπί τών τάφων, διότι ή έλαια είναι 

τόσυμβολον τή; ειρήνης.'Ησθάνοντο μάλιστα καί 

τέρψιν τινα έν τή ιδέα τοϋ θανάτου, καί τοΰτο 

δικαίως, διότι ή ιδέα τοϋ θανάτου εξάπτει τόν 

ένθουσιασμόν, καί διδάσκει ήμά; νά ύπομένωμεν 

πόνους καί δυστυχίας διά τό βραχύ τοΰ βίου. 

Αί μεγαλείτεραι πράξεις έν τώ κόσμω προήλθον 

έκ τή; ιδέα; περί θανάτου. Έν τή αντιθέσει με-’ 

ταξύ ζωής καί θανάτου ύπάρχει τι ήδέω; μελαγ

χολικόν, τό όποιον δέν ήθέλομ-ν αίσθάνεσθαι άν 

ήμεθα αθάνατοι.

Ο1, πλεΐστοι τών άνθρώπων φοβούνται τόν θά

νατον, ώ; τά μικρά παιδία τό σκότος’ φαν

τάζονται έαυτού; έν ταφώ ζώντας’ προαισθά

νονται έαυτούς ώς διεγεγραμμένους έκ τής βί

βλου τή; φύσεως, λησμονημένου; ύπό φίλων 

καί συγγενών, έν τή ζοφώδει νυκτί τοϋ τά

φου, έρμαια άποσυνθέσεως καί σκωλήκων. Άλλ’ 

ό φόβος ούτος είναι μόνον φαντασιώδη;, μάται

ος, καί ό Μίλτων λέγει έν τώ άθανάτω αύτοϋ πο- 

νήματι τώ « Άπολεσθέντι ΙΙαραδείσω. »

«Διάφοροι είναι αί οδοί, αί πρός τό σκοτεινόν 

σπήλαιον τοϋ θανάτου άγουσαι, όλαι φρικώδεις’ 

άλλα φρικωδεστέρα είναι ή είσοδος ή τά ένδον »

Παρήγορο; είναι μόνον ή ιδέα περί μελλούσης 

ζωής. ΙΙρός τί νά μή περιμένωμεν αύτήν ήσύχως 

καί άφόβω;: Μήπως φροντίζει τι; περί τοΰ πη

δαλίου τοϋ πλοίου, όταν ήναι έπ’ αύτοϋ απλούς 

έπιβάτης; Πρό; τί νά κατατρίβωμεν τήνζωήν μας 

μέ τό κλυτον αίνιγμα τού Άμλέτου. «Είναι ή 

μή, » Τό να φοβήταί τι; μέλλον κακόν είναι ώς 

νάφοοή τι; γούναν έν μηνί Ίουνίω μέ τήν ιδέαν 

ότι θά τήν χρειασθή έν μηνί Δεκεμβρίω, Ό 

Μωύσή; καί οί Εβραίοι του ούδέν έγνώριζον περί 

άθανασίας τή; ψυχή; πρό τής έν Βαβυλώνι αιχ

μαλωσία; των καί όμως προσηύχοντο πρό; τόν 

μόνον Θεόν καί είχον πίστην είς αύτόν.

Ή ιδέα τής αθανασία; τής ψυχή; έπαρηγό- 

ρησε καί παοηγορεΐ εκατομμύρια άνθρώπων αυ

τή είναι ή ύπαγορεύσασα τω Συμεώνι τάς ωραία; 

λέξεις. «Νύν απολύει; τόν δοΰλον σου, δέσποτα.» 

’Ενταύθα γενναται τό ζήτημα, άν ήμεθα καί ά

ξιοι νά άπολαύσωμεν τής άθανασίας. Ό μέγας 

Φρειδερίκος ήγάπα νά όμιλή περί τοϋ θέματος 

τούτου, άλλ' οσάκις τις δέν συνεμερίζετο τήν γνώ

μην του, ώργίζετο καί ήρώτα τόν διαφωνοΰντα 

αρκούντως άποτόμως. « Έχεις τήν άπαίτησιν 

νά ήσαι αθάνατος. Καί τί έ’πραξα; έν τώ βίω, 

ώστε να καταστή; άξιος της αθανασίας; »

Εύκόλως δυνάμεθα νά έξοικειωθώμεν μέ τόν 

θάνατον. Πρό; τούτο δέν -ίναι ανάγκη νά έχω- 

μεν ώ; μοναχοί τινε; άντί κλίνη; νεκρικόν φέρε

τρο·/ ή νά κατερχόμεθα, ώ; ή αύτοκρά.τειρα Μα

ρία Θηρεσία, εί; τήν κρύπτην τή; έκκλησία; τών 

Καπουκίνων εν Βιέννη ένθα κεΐνται τά πτώματα 

τών ήγεμόνων τής Αύστρίας. Ή καλλίτερα εξ- 

οικείωσι; είναι ή διά τής θρησκείας, καί διά τής 

φιλοσοφίας.

Οί αρχαίοι Αιγύπτιοι ε’ξφκειοΰντο μέ τόν θά

νατον περιφέροντ-ς ανθρώπινον σκελετόν άνά τάς 

οδούς. Οί εύγενέστεροι "Ελληνες παρίστων τόν 

θάνατον ώς άγγελον πτερωτόν, εύειδή νεανίαν

κρατούντα ανεστραμμένη·/ δάδα. Πόσον ποιητι- 

κώτερον ήτο τούτο I

Οί βασιλείς καί ήγεμό/ες έχουσι τήν ιδέαν τοΰ 

θανάτου πρόχειρον πάντοτε έν τφ προσώπω τοΰ
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διαδόχου τοΰ θρόνου. Ο βασι>εύς της 1 αλλίας 

Λουδοβίκος ό ιγ.' ήτο έπιθάνατος. ότε ώδηγήθη 

παρ’ αύτώ ό πενταετής διάδοχος, οστις είχε πρό 

μικρού βαπτισθή. « Πώς ονομάζεσαι; ήρώτησεν 

ό θνήσκων βασιλεύ; τόν παίδα.— Λουδοβίκος ό 

ιδ.Ζ άπήντησεν ούτος. Ό βασιλεύς έστράφη επί 

τής κλίνης'του ψιθυρίζων. «Όχι άκόμη'- Όχι 

άκόμη! «Καί μετ’ ολίγον έξέπνευσεν. Διά τούς 

μεγάλους τής γής ό θάνατος είναι πολύ φρικω- 

δέστερον φάσμα ή διά τούς κοινούς θνητούς, διό

τι εκείνοι, εύνοηθέντες ύπό τής τύχης, κάμνουσι 

τά ώραιώτερα όνειρα τής ζωής, καί διάγουσιν έν 

τοΐς άνακτόροις των εύδαίμονες' άλλ όταν ελθη 

ό θάνατος καί κρούση τήν θύραν τοϋ άνακτορου, 

δέν ύπάρχει φρουρά δυναμένη νά παρεμποδίση 

αύτώ τήν είσοδον.

’Ολίγοι άνθρωποι άντέκρουσαν τόν θάνατον 

μετά τοσούτου θάρρους καί τοσαύτης φιλοσοφίας, 

μεθ’όσηςό μέγας Φρειδερίκος τής Πρωσσίας. Ούτος 

είχεν ετοιμάσει ζών τόν τάφον του (έν έτει 1744), 

καίέκ τών παραθύρων τοϋ μεγάρου του έν Sans- 

Soiici έβλεπε πρός τό μέρος έκείνο, ένθα κατε- 

τέθη πρός αΐωνίαν άνάπαυσιν. "Οταν ήσθάνθη 

πλησιάζουσαν τήν στιγμήν τοΰ θανάτου άπέπεμ- 

ψεν όλους τούς αύλικούς έκ τοϋ κοιτώνας του. 

κρατήσας μόνον δύο πιστούς ύπηρέτας, οϊτινες 

ολίγα λεπτά πρό τοϋ θανάτου του τόν ήκουσαν 

ψιθυριζοντα γαλλιστί. «Τετέλεσται! Διέβνμεν 

τό όρος 1 »

Ό Λόρδος ‘Ρώσσελ, όστις άπεκεφαλίσθη έπί 

Καρόλου τοΰ Β.'έδωκεν έπί τοϋ ικριώματος τό 

ώρολόγιόν του πρός τόν δήμιον, λέγων «Λάβε 

το ώς ένθύμησιν, ότι ό χρόνος παρέρχεται' έγώ 

μεταβαίνω είς τήν αιωνιότητα καϊ δέν έχω άνάγ

κην ώρολογίου. » Ώς ό Σωκράτης συνδιελέγετο 

καί έφιλοσ'.φει μετά τών φίλων του άφ’ ού έπιε 

τό κώνειον, ούτω καϊ ό μέγας πολιτικός τής ’Αγ

γλία; Πίττ θνήσκων έθλιψε τήν χεϊρα τοϋ παρα- 

καθημένου φίλου του λόρδου Κάμδεν, λέγων 

πρός αύτόν «Φίλε Κάμδεν, σώσον τήν πατρίδα 

μου. »

Πόσην άφοβίαν δέν έδειξε καί άσημος τις στρα

τιώτης Γάλλος κατά τήν μάχην τοΰ Βάγραμ, 

όστις τρωθείς ύπό οκτώ σφαιρών, άπέθανε λέ

γων· «Δέν έγνώριζον ότι απαιτούνται οκτώ σφαί

ρα·., διά νά θανατώσωσι γάλλον στρατιώτην».

Καί τό συμπέρασμα όλων τών περί θανάτου 

σκέψεων είναι, ότι ό άνθρωπος πρέπει νά φοβήται 

περισσότερον τήν ζωήν ή τόν θάνατον, διότι τά 

δεινά τά όποια περικυκλοϋσιν αύτόν ζώντα 

είναι έκατοντάκι; χειρότερα καί άφορητότερατής 

στιγμιαίας οδύνης τοΰ θανάτου.

Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΣ ΛΑ ΠΑΛΤΑ
ΕΝ ΤΗι ΝΟΤΙΩι ΑΜΕΡΙΚΗι

(μετά είκόιων)
’Επειδή ή πατρίς ήμών, ή Ελλάς, οφείλει νά 

μεριμνήση πρωτίστως δια τή. γεωργίαν καί κτη

νοτροφίαν,αϊτινες είναι δύο μεγάλαι πηγαί πλού

του διά πάσαν χώραν, ίδια όμως διά χώρας, έν 

αίς ή βιομηχανία, δι’ ένα ή δι’ άλλον λόγον, δέν

δύναταί ταχέως ν’ άναπτυχθή, θελομεν πραγμα- 

τευθή έντισι κεφαλαίο·.: περί χωρά; άποκέντρου, 

έν ή μετά πυρετώδου; δραστηριότητας οί κάτοι

κοι έπεδόθησαν είς τήν γεωργίαν και κτηνοτρο

φίαν καί έν μικρώ χρονίζω διαστήματι έζετέ- 

λεσαν θαύματα. Ή χώρα αύτη είναι ή Αργεν

τινή ’Ομοσπονδία έν τή νοτίω ’Αμερική.ένθα αϊ 

πόλεις άναφύονται έκ τοϋ έδάφους ώς διά μαγι

κής ράβδου καί καταπληκτικώς αναπτύσσονται. 

Εύχόμεθα όπως καί οί ήμέτεοοι συμπατριώται 

έννοήσωσιν έπί τέλους πόσην ευημερίαν δύνανται 

νά προπαρασκευάσωσι τή φίλη πατρίδι, έπιδιδό- 

μενοι δραστηριότερου είς τήν καλλιέργειαν τής 

γής, ήτις είς πλεϊστα μέρη τή; Ελλάδος είναι 

τόσον εύφορος.

Γνωστόν είναι μετά πόσης ταχύτητα; ιδρύ

ονται έν ’Αμερική αί πόλεις, αϊτινες τρόπον τινά 

άναφύονται έκ τοϋ έδάφους. Ή άνάγκη κέντρου 

έμπορικοϋ, θεσις επίκαιρος παρά τάς δχθας 

ποταμοϋ ή έν τώ κέντρω εκτεταμένων ζαί εύφο

ρων γαεών, άρκοϋσιν όπως άποφασιτθή ή ΐδρυσις 

νέας πόλεως- ή δέ δραστηριότης τών κατοίκων 

κατορθοι έντός βραχύτατου διαστήματος χρόνου 

νά. πολλαπλασιάση τάς οδούς,τάς λεωφόρους,τάς 

οικοδομάς. Παραδείγματα πρόσφατα τής τάσεως 

ταύτης τών ‘Αμερικανών είναι αί πόλεις Χικάγω 

καί “Αγιος Φραγκίσκος.

Οί νότιοι ’Αμερικανοί δέν προέβησαν μ.έχρι 

τοϋδε τοσοϋτον δραστηρίως, διότι εν ταΐς πολεσι 

τής νοτίου Αμερικής ή βιομηχανία δέν έλαβεν 

εΐσέτι τήν άνάπτυξιν ήν έλαβεν έν τή βορείφ. 

ούχ’ ήττον όμως καί έκεϊ ή πολιτική άνάγκη 

άρχεται νά έπιδρά. ούσιωδώς. Είς τήν πολιτικήν 

επομένως οφείλεται καί ή ΐδρυσις τής νέας 

πόλεως Λά Πλάτα, περί ής γράφομεν τά πα

ρόντα άρθρα.

Άφ’ού ή έμπορ.κή πόλις Βουένος - Άϋρες 

κατέστη ή πρωτεύουσα τής ’Αργεντινής δημο

κρατίας έγένετο άνάγκη πρωτευούσης τής έπαρ

χίας, κέντρου πολιτικού, καί μετά πολλάς συζη

τήσεις, μετά πολλά σχέδια άπεφασίσθη ή ΐδρυσ·ς 

τής νέας πόλεως. Ή ιδέα αύτη χρονολογείται 

μόλις άπό τοΰ έτους 1882, καϊ έν διαστήματι 7 

μόνον έτών ή Λά Πλάτα κατέστη πόλις μεγάλη, 

βιομήχανος, έμπσρική. Φαινόμενου άρκούντως 

περίεργον ! Διοικητής τής έπαρχίας ήτο ό Δάρδος 

‘Ρόχας, όστις μετά ζήλου έργασθείς ήδυνήθη νά 

συμβιβάση τά διάφορα συμφέροντα καί νά προ- 

καλέση τήν ϊδρυσιν τής πόλεως. Καί ή εκλογή 

τής θέσεως δέν ήτο μία τών μ.ικροτέρων δυσχε- 

ρειών. Τέλος μετά πολλά ώρίσθη ώς θεσις ση- 

μεϊόν τι παραθαλάσσιον κείμενον εί; άποστασ-.ν 8 

μιλλίων άπο τής πρωτευούσης. Υπάρχει ένταϋθα 

λιμήν άνοικτός,όστις κατά τόν παρελθόντα αιώνα 

έχρησίμευεν ώς πολεμικός λιμήν τών στόλων τών 

Ισπανών, τών άποστελλομένων άπό καιρού είς 

καιρόν πρός έπιτήρησιν καί ύπεράσπισιν τών 

άποικιών. Παρά, τόν λιμένα τούτον, όστις έκα- 

λεϊτο Ένσενάδας, ύπάρχει πεδιάς, καταλληλο- 

τάτη πρός ϊδρυσιν πόλεως,

Αϊ δέουσα·, προπαρασζευαί έγέ.οντο έν σπου

δή, τα έν τή θέσει ταύτη προ άμνημονεύτων χρό

νων βόσζοντα ποίμνια άπεμαζρύνθησαν, οί ίδιο- 

κτήται τών γαιών άπεζημιώθησαν διά. τών ύπό 

τών βουλών ψηφισθέντων χρημάτων, καϊ τήν 19 

Νοεμβρίου τού έτους 1882έτέθη ό θεμέλιο; λίθο;

τής νέα: πόλεως, άν δύναταί τις να μεταχειρισθή 

τήν φοάσιν ταύτην, ήτις έφαρμόζεται συνήθως 

επί κτιρίων, σιδηροδρομικών γραμμών κ.τ.τ.

Ή έγκαθιδρυσι; τής νέαςπόλεως έγένετοώς έξής. 

Τήν ρηθεΐσαν ήμέραν άπειρον πλήθος άνθρώπων 

πάσης ήλιζία; ζαί τάξεω; συνέρρευσεν είς τήν άνοι- 

ζτήν πεδιάδά. (Όρα τήν εικόνα) Ή ήμέρα ήτο

λαμπρά, αί άζτϊνες τοΰ ήλίου καυστικαί. Πάσσα

λοι μετά, άνηρτημένων σημαιών ώριζον τήν διεύ- 

θυνσιν ζαί τό σ/έδιον τών όδών, ώστε πάντες οί 

θεαταί ήδύναντο νά. λαβωσι μίαν ίδιαν περί τής

έκτάσεως τής μελλούσης πόλεως, Οί ’Αμερικανοί, 

συνειθισμένοι είς τοιούτου είδους ιδρύσεις έ’βλεπον

ήδη (έν τή φαντασία των έννοεϊται) τά; μεγαλό

πρεπε!; οικοδομάς, έβλεπον τάς δενδροστοιχίας, 

τού; περιπάτους, τά θέατρα, τόν σιδηροδρομικόν

σταθμόν, τά σχολεία, τάς εκκλησίας, καί έν γέ- 

νει παν τό άπαιτούμενον διά μίαν πόλιν. Αί δη

μοτικά· άρχαί. παρούσα·, είς τήν τελετήν ηύχή- 

θησαν ύπέρ εύοδόσεως τής νέα; πόλεως, μεθ ’ ο 

παρετέθη γ;ΰμα έν ύπαίθρω όπου έρρευσεν άφθο

νος ό οίνος καί έγένοντο αί κατάλληλαι προπόσεις.

Άπό τής ήμέρας έκείνη; παρήλθον επτά έτη, 

καί έν τώ χρονικώ τούτφ διαστήματι έκεϊ, οπού 

δέν ύπήρχον ή βοσκαί έκτεταμέναι, κατοικούμε- 

ναι ύπό μυριάδων προβάτων καί βοών, εγείρεται 

ήδη πόλις μεγάλη, ής αί πρόοδοι ύφ’ όλας τάς 

έπόψεις είναι όντως ζαταπληζτιζαί. Έκ τών πα

ρατεθειμένων εικόνων δύναταί ευκόλως ό άναγνώ- 

στης νά έννοήση τί έγένετο έν τώ μικρώ τούτφ 

χρονίζω διαστήματι. Ίσως ό Ευρωπαίος εΰοή 

τούτο άπίθανον ’ ό Αμερικανός όμως τό εύρίσκει 

συνηθέστατον, ζαί ούδ’ επ’ έλάχιστον έκπλήσ-

καί καλώ; έστρωμένη, αί οδοί αί ποός τό 

κέντρου τή; πόλεω: άγουσαι πλατείαι καί 

μέ ώραία; οικοδομάς, αϊτινες ούδόλως προ- 

δίδουσι το Εσπευσμένου καί πρόσφατον τή: 

κατασκευής των. Βεβαίως ολίγον άπωτέ- 

ρω του κέντρου ύπάρχουσιν οδοί μόλις κε- 

ΖαΡ*γμ®·'Χΐ.ύπάρχουσιν οικόπεδα άκτιστα, 

ύπάρχουσι βόρβοροι άντί λιθοστρώσεως’ 

άλλα πρέπει ν’ άναλογισθή τις ότι πρό έπτά 

έτών ούδέν ύπήρχεν ένταϋθα.

Αί οίκίαι είναι νατεσζευασμέναι έκ 

πλίνθων οπτών, άλλ’ ούδεμία αμερικανική 

πόλις έχει τοσαύτην πολυτέλειαν εί; τοιού

του είδους οικοδομά:. Ό ρυθμός τών οικο

δομών είναι ποικίλος, ζαί τοΰτο διότι οί τα 

σχέδια διδοντες αρχιτέκτονες άνήκουσιν είς 

διαφόρους έθνικότητας καί σχολάς, είναι 

Ιταλοί, Βέλγοι, Δανοί, Αύστριακοί.οϊτι

νες πάντες έργάζονται κατά, τά; έμπνεύσεις 

των Άλλ’ή ποικιλία αϋτη είς τού; ρυθμούς 

αποτελεί ευχάριστου πρωτοτυπίαυ, ζαί τό 

ομμα τοϋ θεατοϋ ά-απαύεται εύχαρίστω; 

έπί τώυ ποικιλοχρόωυ ζαί ποικιλοτ:όπωυ 

τούτων οικοδομών, έν αί: άξιαι μνεία; εί

ναι ή έπαρχιαζή τράπεζα, ή Τράπεζα τών 

ύποθηκών, ή Βουλή, ή Γερουσία, τό μέ

γαρον τοΰ διοικητοϋ, τό Δικαστήριον. τό 

Θέατρον, όπου ήδη έδωκε παραστάσεις ή 

διάσημος Σάρα Βερνάρ, τό Αστεροσκο

πείου κτλ. Τό μόνον οικοδόμημα, τό ό- 7ο έιζ Λειψία ΰριαμβετικόυ μνημεΐον

ποιον έλλείπει είναι τό Δημαρχείου, καί 

τοΰτο διά τόν άπλούστατον λόγον, οτι δή

μαρχος δέν ύπάρχει. Δήμαρχος, νομάρχης, 

καί πολιτικός άρχων είναι ό διοικητής, 

οστις περιλαμβάνει όλας τάς άρχάς. Στρα

τών έπίσης δέν ύπάρχει, καθότι ή πόλις 

φρουρεϊται ύπό μόνων τών άστυνοαικών 

κλητήρων καί τινων χωροφυλάκων, οϊτινες 

μισθοϋν-αι ύπό τών κατοίκων καί έπιτη- 

ροϋσι τήν τάξιν καί τήν άσφάλειαν.

’Επειδή δέ τά πλοία Ενεκα τών άβαθών 

ύδάτων δέν δύνανται νά προσορμισθώσι 

πλησίον τής πόλεως, κατεσκευάσθη διώρυξ 

άρκούντως βαθεία πρός διευζόλυνσιν τής 

έργασίας τή; φορτώσεως (όρα τήν εικόνα). 

Ή διώρυξ αϋτη, δ·.’ ήνέδαπανήθησαν με

γάλα ποσά, δέν έπερατώθη άκόμη έντε

λώς, άλλ’ άτελής όπως είναι έκτελεΐ τόν 

σκοπόν της. Όσημέραι τό έμπόριον τής 

νέας ταύτης πόλεως άναπτύσσεται, καί έν 

φ πρό τριών ή τεσσάρων έτών μόνον λέμ

βοι έφαίνοντο παρά τάς δχθας τής διώρυ- 

γος, σήμερον ατμόπλοια διέρχονται αύτή,· 

καί παραλαμβάνουσι τά έμπορεύματα.

Έν έτέρφ κεφαλαίφ θέλομεν άναφέρει 

περί τινων οικοδομών τής πόλεως καί περί 

τής άναπτύξεω; τής κτηνοτροφίας έν τοΐ; 

περιχώροις αύτής.

ι "Επεται συνεχεία)

σεται.

Κατ’ έτος τήν ήμέραν τών εγκαινίων τής πό- 

λεω; (19 Νοεμβρίου) έπί παρουσία τών αρχών 

λαμβάνονται αί φωτογραφίαι τών διαφόρων όδών 

καϊ οικοδομών, καί εν ταΐς φωτογραφίαι; ταύται; 

δύναταί τι; νά. παρακολουθήσω, τήν τεραστίαν 

πρόοδον ζαί άνάπτυξιν. Κατ’ έτος ό διοικητής 

τής νέας πόλεως άπαγγέλλει λόγον, έν φ περι

λαμβάνει πάσας τάς στατιστικά; σημειώσεις, 

δηλ. πόσαι οικοδομαί έκτίσθησαν, όποια ή πρόο

δος τοϋ πληθυσμού κατά έπαγγέλματα καί έθνι- 

κότητας. Έκ τών στατιστικών τούτων καταφαί

νεται ότι δύο έτη μετά τά έγκαίνια τής νέας πό- 

λεως, ήτοι τήν 19 Νοεμβρίου 1884, αύτη περι

είχε δέκα χιλιάδας τετρακοσίους επτά κατοίκους, 

ένοίς, φυσικώ τφ λόγφ,χίλιοι οκτακόσιοι κτίσται, 

τριακόσιοι πεντήκοντα ξυλουργοί, δύο χιλιάδες 

οκτακόσιοι έργάται παντός είδους, πεντήκοντα 

έπτά πλύντριαι, 87 άρτοποιοί, 112 άστυνομικοί 

κλητήρες, τρεις ιατροί καί εϊς χαι μώ·ος δικηγό

ρος. Εύδαίμων πόλις! Άλλ’ έν έτος μετά ταϋτα 

(τήν 19 Νοεμβρίου 1885) οί δικηγόροι ήσαν ήδη 

26. Ό πληθυσμό; όμως ήτο 27 χιλιάδων ψυ

χών. Διηρεϊτο δέ ό πληθυσμό; ώς έξής : Αργεν

τινοί (έγχώριοι) 10,480. Ιταλοί 10,809, Ισπα

νοί 2,246, Γάλλοι 1,053, Αύστριακοι 308, 

Γερμανοί 77, ‘Ελβετοί 207, "Ελληνες Αό, καί 

ούτω καθ’ έξής.

Ή έντύπωσις τοϋ διά τοΰ σιδηροδρόμου άφι- 

κομένου ένταϋθα περιηγητοΰ είναι καταπληκτι

κή."Ηδη ό σταθμός τοΰ σιδηροδρόμου είναι οικο

δόμημα μεγαλοπρεπές καί μεγάλων διαστάσεων- 

(όρα τήν εικόνα) ή πρό αύτοϋ πλατεία ευρυτάτη
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ΤΟ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ, ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΟΝ ΜΝΗΜΕΙΟΝ.

(μετά εΐκόνος)

Την 18 Αύγουστου τοΰ έτους 1888. την Επέ

τειον ήμέραν τής αίματηράς μάχης τοϋ Σαίν - 

Πριβά(1870), καθ'ήν ήγωνίσβησαν οι Σάξωνες 

ύπό τήν αρχηγίαν τοΰ τότε μέν διαδόχου, νΰν 

δέ βασιλέως τής Σαξωνίας ’Αλβέρτου, τοσούτον 

γενναίως, έτελέσθησαν έν Λειψία τά αποκα

λυπτήρια τοϋ θριαμβευτικού μνημείου, τό όποιον 

ή πόλις τής Λειψίας άνήγειρεν είς άνάμνησιν τοΰ 

Γαλλοπρωσσικοΰ πολέμου.

"Ηδη έν ετει 1874 είχεν αποφασίσει τό δημο

τικόν Συμβούλιον τήν άνέγερσιν θριαμβευτικού 

μνημείου καί είχε μάλιστα έκθέσει τοΰτο είς δια

γώνισμα. Πέντε έτη μετά ταϋτα ένεκρίθη τό 

σχέδιον τοΰ έν Βερολίνω γλύπτου 'Ρουδόλφου 

Σήμεριγκ, οστις έπελήφθη τοϋ έργου' άλλ’ έπήλ- 

θεν άλλη βραδύτης διά τήν εκλογήν τής θέσεως. 

Έν τφ δημοτικώ Συμβουλίω αί γνώμαι ήσαν 

διηρημέναι- τέλος όμως ύπερίσχυσεν ή γνώμη 

τών προτεινάντων ώς καταλληλοτεραν θέσιν τήν 

πλατείαν τής ’Αγοράς, όπου κεϊται καί τό Δη

μαρχείου , καί έκεϊ ύψοϋται ήδη τό κομψόν καί 

μεγαλοπρεπές μ.νημεϊον είς ύψος μέτρων 18.

Έπί τριών λίθινων βαθμιδών κεϊται τό έκ πρα

σίνου γρανίτου βάθρον, ύφ’ ού ύψοϋται τό μνη

μείου. Τάς τέσσαρας γωνίας τών βάθρων κο- 

σμοϋσι οί έφιπποι ανδριάντες τών δύο πριγκήπων 

διαδόχων, του τής Σαξωνίας καί τοΰ τής Πρωσ- 

σίας, τοΰ μετά ταϋτα αύτοκράτορος Φρειδερίκου, 

καί τών δύο πρωταθλητών τοΰ πολέμου, του 

πρίγκηπος Βισμαρκ και τοΰ στρατάρχου Μόλτκε. 

οί τέσσαρες ούτοι ανδριάντες είναι αριστουργή

ματα τής γλυπτικής, αΐ φυσιογνωμίαι τών τεσ

σάρων άνδρών έκ τής φύσεως είλημμέναι. Έπί 

τής κυρίας προσόψεως τοΰ μ.νημείου ύπάρχει 

έσοχή, έν ή κάθηται έπί θρόνου ό αύτοκράτωρ 

Γουλιέλμος ό Α*. εστεμμένος κρατών διά τής 

χειρός τό έπί τών γονάτων του κείμενον ξίφος.

Στέφεται δέ τό μνημείου διά τοΰ άγάλματος 

τής Γερμανίας, γιγαντιαίας μορφής έν μεσαιωνική 

περιβολή κρατούσης έν στάσει ύπερηφάνω τήν 

άσπίδα καί τό γυμνόν ζίφος. Τό άγαλμα τοΰτο 

έθαυμάσθη ύπό τών ειδημόνων, διότι άνακαλεϊ 

είς τήν μνήμην τάς άρχαίας έκείνας τοΰ γερμα

νικού μεσαιώνος μορφάς, άς ή ποίησις έζύμνησεν. 

Ή έκφρασις τοΰ προσώπου τής Γερμανίας είναι 

έπιβάλλουσα καί άπειλητική, ή δέ στάσις αύτής 

μεγαλοπρεπής. Τό όλον μνημείου είναι άληθές 

κόσμημα τής άρχαϊκής τής Λειψίας άγοράς, 

έπηύξησε τήν φήμην τοΰ έξοχου καλλιτέχνου.

καί

ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ

Διάσημος Γάλλος ιατρός, άσχοληθείς ιδίως είς 

τά ζητήματα τής ύγιεινής, είπε πρό τινων έτών 

ότι τρία είδη άνθρώπων δέν ποιοΰσι χρήσιν λου

τρών, άνθρώπων, οϊτινες μάλιστα είχον άνάγκην 

λουτρών, οι στρατιώται, οί έργάται βιομηχανι

κών καταστημάτων καί οί χωρικοί. "Ενεκα τού 

έργου των, τών καθημερινών τοΰ βίου άναγκών, 

ύπάγονται είς έργασίαν προκαλ.οΰσαν άφθονου τον 

ιδρώτα. Καί άφ' ένός μέν ή σπανία άλλαγή ά- 

σποορρούχων, ή διατήρησες τών αύτών ένδυμάτων, 

καί ή φειδωλή τοΰ ύδατος πρός πλύσιν χρήσις, 

άφ' ετέρου δέ ή έκ τής έργασίας κηλίδωσες, ή κό- 

νις, ή εισερχόμενη μέχρι τοϋ βάθους τών ένδυ

μάτων, καί όλα τά αίτια ταϋτα τής άνθυγιει- 

νής άκαθαρσίας ώφειλον νά προκαλέσωσι πολύ συ- 

χνοτέραν τήν χρήσιν λουτρών.

Καί κατά μέν τό θέρος, τό πράγμα δέν παρέ

χει πολλάς τάς δυσχερείας, διότι καί ποταμοί 

ύπάρχουσι καί λίμναι καί ή θάλασσα, ένθα άνε- 

ξόδως δόναταί τις νά λούεται' άλλ’ έν χειμώνι 

καί τό άπλούστερον λουτρόν καθίσταται πολυ

δάπανου διά τόν έργάτην, όστις δέν δύναται άνά 

πάσαν στιγμήν νά δίδη έν φράγκον πρός τοΰτο.

"Εν τισι συντάγμασιν έν Γαλλία έγένετο χρή

σις τών κοινών douches κατά τήν καλήν τοΰ 

έτους ώραν, καί τό ύγιεινόν τοΰτο μέτρου όφείλε- 

λεται είς άρχηγούς τινας σωμάτων, οϊτινες ένόη- 

σαν τό πρακτικόν αύτοϋ. Οί άνδρες εισέρχονται 

είς κοινήν αίθουσαν, ένθα πρώτον πλύνονται διά 

σάπωνος καί κατόπιν ύποβάλλονται είς douche 

χλιαροΰ ύδατος. Χάριν οικονομίας έν τινι συντάγ- 

ματι τοΰ ιππικού έτίθεντο μεγάλα χάλκινα άγ- 

γεϊα έντός τής κόπρου τών ίππων, όπου τό έν 

τοϊς άγγείοις ύδωρ έθερμαίνετο άρκούντως άνευ 

τής χρήσεως τής πολυδαπάνου καυσίμου ύλης. 

Ή άνάγκη τέχνας κατεργάζεται.

Άλλ’ έν ταϊς μεγάλαις πόλεσιν ό έργάτης τήν 

Κυριακήν, ότε έχει τήν ελευθερίαν του, δέν δύνα

ται νά εύρη, λουτρόν άρκούντως οικονομικόν διά 

τό βαλάντιόν του, ώς έκ τούτου διατηρεί έπί εβδο

μάδας καί μήνας τό σώμά του άκάθαρτον πρός 

μεγάλην τής ύγείας βλάβην.

Ή έλλειψις αύτη έπληρώθη πρό μικρού έν 

Παρισίοις μετά πολλάς συζητήσεις καί πολλάς 

δυσχερείας. Τό ιστορικόν τοΰ συστήματος τούτου 

είναι άρκούντως περίεργον. Ύποβάλλομεν δέ τήν 

μελέτην αύτοϋ είς τούς οφείλοντας νά μεριμνώσι 

περί τής ύγιεινής τών κατωτέρων τάξεων.

ΙΙρό τεσσαράκοντα καί πλέον έτών ύπάρχουσιν 

έν 'Αγγλία λουτρά δημόσια, προσιτά είς όλα τά 

βαλάντια. Έν έτει 1846 αί Άγγλικαί βουλαί 

έψήφισαν νομοσχέδιου περί ίδρύσεως τοιούτων 

καταστημάτων. Δεκαοκτώ δέ μήνας μετά τήν 

ψήφισιν τοϋ νόμου μία τών μεγάλων τοϋ Λονδί

νου συνοικιών, ή τού άγιου Μαρτίνου, ίδρυσε 

λουτρόν οικονομικόν. 'Ολίγα έτη μετά ταϋτα 15 

τοιαΰτα δημόσια λουτρά εύρίσκοντο έν ένεργεία 

έν ταϊς διαφόροις τής μεγαλοπόλεως συνοικίαις. 

Τό άξομίμητον τοΰτο παράδειγμα έμιμήθησαν 

όλαι αί μεγάλαι πόλεις τής 'Αγγλίας, καί έν 

έτει 1854 ύπήρχον δημόσια λουτρά είς 25 

τοιαύτας πόλεις.

Καί ή Γερμανία καί τό Βέλγιον έσπευσαν νά 

μιμηθώσι τό παράδειγμα τοΰτο καί σήμερον δέν 

ύπάρχει πόλις ή κωμόπολις, ήτις νά μή έχη τά 

δημόσια λουτρά της. Έν ’Αγγλία τήν πρωτο

βουλίαν τών τοιούτων Ιδρυμάτων άνέλαβεν έν άρ

χή τό δημοτικόν συμ.βούλιον βαθμηδόν όμως 

έσχηματίσθησαν καί Έταιρίαι μετοχικαί πρός 

τοΰτο, ή καί ίδρύθησαν λουτρά διά έράνων κατά 

βούλησιν, ώς τά λουτρά τών λεσχών τοΰ Λο-
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δίνου καί τής Γλασκώβης. Τά λουτρά ταϋτα είναι 

πολυτελέστατα.

Ή Γλασκώβη ήτο ή πρώτη πόλις, ήτις ίδρυσε 

τό «Δυτικόν λεγόμενον λουτρόν» μέ κεφάλαιον 

μετοχικόν 7 χιλιάδων άγγλικών λιρών. Τό λου

τρόν όμως τοΰτο δέν είναι προσιτόν εί μή είς τά 

μέλη τής λέσχης Άρλιγκτώνος, είς ήν καί άνή- 

κει. Οί μή μέτοχοι πληρόνουσι κατ’ έτος ώς δι

καίωμα 65 σελίνια.

"Ετι πολυτελέστερον είναι έν Γλασκώβη τό 

«λουτρόν Βικτωρία», όφειλόμενον καί τοΰτο είς 

ιδιωτικήν ένέργειαν καί έγγραφήν. Έν τώ κα- 

καταστήματι τούτω, διεσκευασμένφ μετ’ άκοας 

φιλοκαλίας, ύπάρχουσι λουτρά ρωσσικά, τουρ

κικά, doucllCS παντός είδους κτλ.

Τά λουτρά ταϋτα δέν άντιπροσωπεύουσι βε

βαίως τά δημόσια ή οικονομικά λουτρά' άλλά 

παρέχουσι μίαν ιδέαν πώς έζηπλώθη ταχέως ή 

ΐδρυσις τών ώφελίμ.ων τούτων καταστημάτων. 

Τό Λονδϊνον έχει σήμερον 75 δημόσια λουτρά, 

άπό τών πολυτελεστάτων μέχρι τών κοινοτάτων. 

Έν Σάουθπορτ ύπάρχει τοιοΰτον ίδρυμα, δεχό

μενου πάντα προσερχόμενον, καί έπί εύτελεστάτη 

τιμή. Έχει δέ επτά μεγάλας δεξαμενάς, ών ή 

μέν έχει ψυχρόν τό ύδωρ, ή δέ θερμόν, άλλη 

ύδωρ πηγαϊον καί άλλη θαλάσσιον ύδωρ.

Έν όλη τή Γερμανία ύπάρχουσι σήμερον δη

μόσια λουτρά' ή πόλις Μαγδεβούργη ήτο ή πρώ

τη ίδρύσασα δεξαμενήν. Τό έν αύτή λουτρόν κο

στίζει 50 λεπτά' δώδεκα λουτρά 5 φράγκα' οικο

γενειακά εισιτήρια διά έξ καϊ πλέον άτομα πλη- 

ρόνονται 90 φράγκα κατ’ έτος, δίδοντα δικαίω

μα είς τήν καθημερινήν χρήσιν τοΰ λουτρού. Έν 

έτει 1875 ή δεξαμενή αύτη έδέχθη 54 χιλιάδας 

λουσμένων τό έν αύτή ΰδωρ άλλάσσεται καθ’ έ

κάστην νύκτα.

Ή πόλις τών Παρισίων παραδόξωςπως έβρά- 

δυνε πολύ νά ιδρύση τοιαΰτα καταστήματα, καί 

έν ω άπό 40 έτών αί άλλαι πόλεις είχον ένοήσει 

τό εύεργετικόν αύτών, έν Παρισίοις ό μέγας έρ- 

γατικός πληθυσμ.ός δέν είχεν ή τόν ποταμόν ώς 

μόνον λουτρόν, καί τοΰτο μόνον κατά τό θέρος. 

Καί όμως τίς ήθελε τό πιστεύσει ; Έν Παρισίοις 

έγένοντο αί πρώτα·, άπόπειραι πρός ϊδρυσιν δημο

σίων οικονομικών λουτρών (τώ 1845). Κατά 

τό έτος τοΰτο μηχανικός τις, Φιλίπ καλούμενος, 

ήρξατο τάς έργασίας μεγάλης δεξαμενής' άλλ’ 

έπήλθον αί άνωμαλίαι τοΰ έτους 1848, τό έργον 

άνεστάλη, καί ό δυστυχής μηχανικός άπώλεσε 

τήν περιουσίαν του άπασαν έν τή έπιχειρήσει 

ταύτη. Τώ 1851 ή εθνική Συνέλευσις έψήφισε 

τό ποσόν 600 χιλ. φράγκων πρός ϊδρυσιν τοιού

των λουτρών' άλλά δέν εύρέθη έργολάβος ν’ά.να- 

δεχθή τό έργον. Τφ 1880 δύο βιομήχανοι έζή- 

τησαν παρά τοΰ δημοτικού συμβουλίου τήν 

παραχώρησιν τών ύδάτων τής πόλεως πρός τόν 

σκοπόν τούτον. Τό δημοτικόν συμβούλιον ένέκρινε 

τήν παραχώρησιν ύπό τόν όρον νά δοθώσιν αύτώ 

κατ’ έτος 600 χιλ. εισιτηρίων λουτρών πρός 10 

λεπτά έκαστον διά τούς ένδεεϊς. Ό όρος καίτοι 

παραδεκτός γινόμενος δέν έξετελέσθη καί ή έπι- 

χείρησις έκ νέου έναυάγησεν. Εύτυχώς τό σχέδιον 

ύπεβλήθη πάλιν μετ’ ού πολύ μέ τινας τροπο

ποιήσεις, καί οΰτω κατωρθώθη έν έτει 1884 νά 

έχη ή πόλις τών Παρισίων τό πρώτον αύτής δη

μόσιον λουτρόν. Ή πόλις τών Παρισίων ύπε-

τόν ποταμόν ώς
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χρεώθη νά παοάσχη δωρεάν τό άπαιτούμενον 

ύδωρ έ:;ί παραχωρήσει δύο ήμερών καθ’ εβδο

μάδα, καθ' άς νά λούωνται έν αύτω οί στρατιώ

ται τών φρουρών καί τά παιδία τών σχολείων. 

Δι’ έκαστον τών άτόμων τούτων ή πόλις πληρό- 

νει 15 λεπτά κατά λουτρόν (καί 20 διά τά θήλεα).

Ή γαλλική γυμναστική Εταιρία έδέχθη τούς 

όρους καί προέβη είςτό έργον. Τό δημόσιον τοΰτο 

λουτρόν, τό πρώτον έν Παρισίοις ίδρυθέν, κεϊται 

έν τή οδώ Chateau—Landon έν μέσω πολυαν- 

θρώπου τμήματος. Είναι κατάστημα έκτεταμέ- 

νον( έστεγασμένον δι’ ύέλων, καί περιέχον μεγά

λην δεξαμενήν μήκους μέν 50 μέτρων, πλάτους 

δέ 10. Άμα τή είσόδω τοΰ καταστήματος ύπάρ

χουσι δύο εύρύταται αϊθουσαι διά τάς ψυχράς καί 

χλιαράς douches. Περί τήν δεξαμενήν είναι δύο 

σειραί μικρών δωματίων, δυναμένων νά περιλά- 

βωσι 200 άτομα ταύτοχρόνως. Ό πυθμήν τής 

δεξαμενής είναι κεκλιμένος μέ κλίσιν άπό 68 εκα

τοστών τοΰ μέτρου μέχρι τριών μέτρων.

ΤΙ μεγάλη αύτη δεξαμενή έμβαδόν έχουσα 

χιλΐων κυβικών μέτρων λαμβάνει άφθονον τό ύ

δωρ έκ τής Βιλέττης, τό όποιον διαρκώς ρέει' ή 

θερμοκρασία τοΰ ύδατος είνε 25° Κελσίου. Διά 

καταλλήλως τοποθετημένων θερμαντήρων ή όλη 

αίθουσα έχει έν χειμώνι θερμοκρασίαν 17—18° 

Ή τιμή τοΰ λουτρού είνε 50 λεπτών δύναται δέ 

ό εισερχόμενος καί πληοώσας τό τίμημα τοΰτο νά 

μεταχειρισθή οίονδήποτε είδος λουτροϋ, ή καί 

διά τοΰ ένός νά μεταβή είς τό έτερον, λαμβάνει 

καί μίαν σινδόνα καί μικράν περισκελίδα.Τό λου

τρόν τοΰτο είναι πράγματι οικονομικόν. Είθε νά 

ίδωμεν συντόμως καί έν ’Αθήναις τή πολυανθοω- 

ποτέρα τής Ελλάδος πόλει, ^δρυόμενον τοιοΰτον 

δημόσιον λουτρόν, τό όποιον ήθελε τά μάλιστα 

συντελέσει είς τήν διατήρησιν τής ύγείας. Άλλά 

πρός τοΰτο άπαιτεϊταικατά πρώτον λόγον-άφθονον 

ύδωρ, τό όποιον σήμερον δέν ύπάρχει παρ’ ήμϊν. 

Άν ή Στυμφαλία μας σώση έκ τής άφορήτου λει

ψυδρίας, βεβαίως θά γείνη σκέψις καί περί ίδρύ- 

-;ως δημοσίου οικονομικού λουτρού, όπερ είναι έκ 

τών πρωτίστων άναγκών μεγάλης πόλεως

ΔΙΑΦΟΡΑ

Δμαζύγια έν Αμερική. Πρό μικρού έξε- 

δόθη έν Ούασιγκτώνι έπίσημος έκθεσις περί τών 

κατά τά τελευταία εϊκοσιν έτη έν ταϊς Ήνωμέ- 

ναις ΓΙολιτείαις τής ’Αμερικής συμβάντων διαζυ

γίων. Ταϋτα άνέρχονται είς 330 χιλιάδας. 

Έπειδή έκάστη τών Συμπολιτειών έχει τούς ίδι

ους αύτής περί διαζυγίου νόμους, είναε περίεργοι 

είς άκρον τινες τών λόγων, τών προκαλεσάντων 

τά διαζύγια. Μεταξύ άλλων άναφέρομεν τούς 

έξής λόγους. Άνήρ τίς έκάλεσε τήν αδελφήν τής 

συζύγου του κλέπτριαν. Άλλος πάλιν έκοψε διά 

τής βίας τούς βοστρύχους έκ τοΰ μετώπου τής 

γυναικός του. "Ετερος άνήρ διεσκέδασεν εκτός 

τής οικίας του μέχρι τοΰ μεσονυκτίου καί έπανελ- 

ίών είς τόν οίκον έξύπνησε τήν σύζυγόν του καί 

τήν ήνάγκασε νά συνδιαλεχθή μετ’ αύτού. Γυνή 

τις ήρνήθη νά ράψη εν κομβίον τοΰ συζύγου της'

Ε Σ II Ε Ρ Ο Σ

άλλη έμεινε μέχρι μεσημβρίας έν τή κλίνη' καί 

άλλη τέλος έσυρεν έκ τοϋ πώγωνος τόν σύζυγόν 

της, όπως έγερθή τής κλίνης.

Ή δημοκρατία τής 'Ανδόρρης. Έν 

τοϊς Πυρηναίοις μεταξύ Γαλλίας καί 'Ισπανίας 

υπάρχει άπό τοΰ μεσαιώνος ήδη μικρά δημοκρα

τία, ή τής Ανδόρρης, ής τά ήθη καί έθιμα δια

τηρούνται άρχαϊκά. Τό μακροσκοπικόν τούτο κρά

τος κεϊται έν γραφική κοιλάδι, έχει δέ πρωτεύ

ουσαν τήν Άνδόροαν, πόλιν αρκούντως κομψήν, 

ής αί οίκίαι είσίν έκτισμέναι έκ μεγάλων λίθων. 

Ή ώραιοτέρα οίκία είναι ή τοϋ Προέδρου τής δη

μοκρατίας, όστις είναι καί ό πλουσιότερος γαιο- 

κτήμων τού τόπου. "Ετερον οίκοδόμ.ημα χρησι- 

μεϋον ώς διοικητήριον, σχολεϊον, δημαοχεϊον καί 

φυλακή είναι τό λεγόμενον « μέγαρον τών κοιλά

δων » (Palais des vallees), όπου συνεδριάζει 

καί τό συμβούλιον τοϋ κράτους Τό οίκοδόμημ.α 

τοΰτο χρονολογείται έκ τοΰ 16'J αίώνος. Ή 

αίθουσα τών συνεδριάσεων είναι εύρεϊα, έχουσα 

έν μέσω τράπεζαν καί δύο σειράς έδωλίων δρύι

νων. Παρά τήν αίθουσαν ταύτην ύπάρχει μικρόν 

δωμάτιόν περιέχον έρμάριον, έν ω φυλάττεται τό 

άρχεϊον τής δημοκρατίας. Τό έρμάριον τοΰτο, 

έν ω εύρίσκονται καί διάφορα κειμήλια τοΰ κρά

τους, έχει 6 κλείθρα καϊ έξ διαφόρους κλείδας, 

καί δέν ανοίγεται ή τή συμποάξει καί τών έξ 

κλειδών, ών έκάστη φυλάττεται έν μιά τών έξ 

ένωοιών τής δημοκρατίας. Έν τω μεγάρω άξιο- 

θέατα μέρη είναι ό ναός καί τό μαγειρεϊον, τό 

όποιον έχει παμμεγέθη εστίαν. Έν τώ μαγειοείφ 

τούτω συνέρχονται οί βουλευταί οσάκις πρόκειται 

νά γευματίσωσιν όμοΰ,διότι διαρκούσης τής συν- 

εδοιάσεως δέν επιτρέπεται είς τούς βουλευτάς 

νά έξέλθωσι τοΰ μεγάρου, καί τότε γευματίζουσι 

δημοσία δαπάνη. Οί όλοι κάτοικοι τής δημοκρα

τίας είναι έζ χιλιάδες, διηρημένοι εις έξ ένωρίας. 

Έν έκάστη ένωρία οί κάτοικοι έκλέγουσι δύο 

άπεσταλμένους καϊ δύο ύπατους, άποτελοΰντας 

τό έξ 24 μελών συμβούλιον. Οί 24 ούτοι σύμ

βουλοι έκλέγουσι τρεις συνοίκους, ών ό πρώτος 

— ό πρώτος έν τοϊς ΐσοις — είναι ό Πρόεδρος, 

Δύο είναι οί άρχηγοί τοΰ στρατού τής Ανδόρρης, 

άνερχομένου είς 600 άνδρας' "Εκαστος πολίτης 

οφείλει άπό τού 16,)u μέχρι τού 60°5 έτους τής 

ήλικίας του νά ύπϊρετήση είς τόν στρατόν. Ή 

δημοκρατία αύτη έλαβε τήν άρχήν της έπί Λου- 

δύβίου τού εύσεβοΰς, βασιλέως τής Γαλλίας, 

όστις παρεχώρησεν αύτή τή. άνεξαρτησίαν καί 

τάς έλευθερίας, ένεκα τής κατά τών Μαύρων 

χορηγηθείσης συνδρομής. Οί Άνδορρεϊς είναι 

βοσκοί καί κτηνοτρόφοι, έστιν ότε δέ καί λαθρέμ

ποροι. Αί θέσεις είναι άμισθοι, έκαστος δέ πολί

της οφείλει νά δεχθή τό άνατεθέν αύτφ άξίωμα. 

Εκλογείς είναι μόνον οί έγγαμοι άνδρες, οί ύπερ- 

βάντες τό 30,ν τής ήλικίας των έτος. Ύπηρέ- 

ται, φιλάσθενοι καϊ μέθυσοι άποκλύονται τοΰ 

έκλογικού δικαιώματος. Μεγάλην άποστροφήν 

έχουσιν οί Άνδορρεϊς κατά τών νέων οδών, κατά 

τών σιδηροδρόμων καί κατά τού τηλεγράφου, ού 

τούς πασσάλους έπανειλημμένως έν καιρώ νυκτός 

άνέτρεψαν.

Οί δούλο ι τής νεωτέ,σ ας φιλολογίας. 

Περί τών δυστυχών τούτων πλασμάτων, τών κα- 

ταδεδικασμένων νά γράφωσι πρός πορισμόν τοϋ 

επιούσιου άρτου παριστα ήμϊν ό ’Αλέξανδρος 

Δυμας όιά τοΰ νευρώδους αύτοϋ καλάμου εικόνα 

εμποιούσαν άληθώς φρίκην.

«Βλέπετε λέγει, τόν ώχοόν έκεϊνον άνθρωπον 

μέ τό ασταθές βλέμμα καί τά συνεσταλμένα 

χείλη; Έγεννήθη διά νάόδηγή έλεύθερος καί εύ

θυμος τό άροτρον, διά νά σπείρη ύπερήφανος έν 

τή γή τόν σπόρον τοΰ σίτου καί νά τρώγη ήσυ

χος τό εσπέρας τόν άρτον έν τή ίδιοκτήτω οίκία 

του .... Άλλά κατελήφθη ύπό τής μανίας τοϋ 

γράφειν ήθέλησε νά γείνη γνωστός, άθάνατος. 

Άφησε τό άροτρον, άφησε τήν έξοχήν καί με

τέβη είς τήν μεγάλην πόλιν. Ίδέτε αύτόν έκεϊ. 

Πλανάται ήμέραν καί νύκτα είς τάς οδούς, κε- 

κυφώς, ζητών νέα, άνέκδοτα, ειδήσεις διά τούς 

πειναλέους άναγνώστας, οϊτινες άφ’ ού άναγνώ- 

σωσι τά γραφέντα, λησμονοΰσι τόν γράψαντα. 

Ούτος όμως πρέπει νά εξακολούθηση τό άχάρι- 

στον έργον του, πρέπει νά όμιλήση καϊ νά γράψη 

περί έρωτος, ζηλοτυπίας, περί αισθημάτων, δα

κρύων, περί ηθικής, περί πολιτικής, Ιστορίας, 

προόδου, θρησκείας, περί πάντων καί τοΰτο πρός 

δυο ή πέντε λεπτά τήν γραμμήν. Σπεύδει, αγω

νία, διότι θέλει νά γείνη έξοχος, θέλει νά γείνη 

πλούσιος! Θέλει νά γείνη ανεξάρτητος, αύτός ό 

λακτίσας τήν άνεξαρτησίαν του! Τοΰτο είναι τό 

όνειρον πάσης στιγμής του. Μάταιον ονειρον I 

Ή έργασία έπείγει, έργάζηται όλην τήν ήμέραν 

όλην τήν νύκτα. Καί πόθεν άντλεϊ τήν πρός 

τοΰτο δύναμιν; Πίνει ισχυρόν καφέν. Πόθεν άν

τλεϊ τήν έμπνευσιν; Πίνει άψίνθιον.—*Ω άν

θρωπε, γράφε, γράφε, γραμμάς ολοκλήρους, σε

λίδας, τόμους όλους . . . τί τό κέρδος; Ήφάνισας 

τήν ύγείαν σου, κατέστης παράλυτος καί τέλος ό 

θάνατος σέ σώζει μόνον έκ τοιούτου βίου. — Καί 

έρχονται είς τήν οικίαν τοϋ περίφημου συγγρα- 

φέως ολίγοι φίλοι, όπως κηδεύσωσιν αύτόν. Έν 

τή οικία άταξία, σύγχυσις, ένδεια ! Ή σύζυγος 

πενιχρώςένδεδυμένη καί περίλυπος κάθηται έν τινι 

γωνία τής αιθούσης' τά τέκνα ισχνά καί ωχρά 

προσβλέπουσιν έπί τοΰ φερέτρου τοΰ πατρός. Ή 

κηδεία γίνεται' ό δυστυχής συγγραφεύς καταβι- 

βάζεται εις τόν τάφον, έκφωνοΰνται δύο ή τοεϊς 

λόγοι' οί φίλοι του διηγούνται τά περιστατικά 

τοϋ βίου του' έπί δύο ήμέρας άναμιμνήσκεται 

αύτοϋ τό κοινόν, καί έπειτα — συντάσσεται άνα- 

φορά πρός τόν υπουργόν όπως χορηγήση πενι- 

χράν σύνταξιν εις τήν πτωχήν οικογένειαν. Ώ 

μεγάλε άνερ ένός έτους, ένός μηνός, μιάς ήμέ

ρας! Τί σοι έμεινεν; Ούδέν. Κοιμοϋ ήσυχος έν 

τή αΐωνία νυκτί.

Ή είκών είναι είς άκρον ζοφερά, άλλά καί 

άληθής.

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

'Οταν μελετάς σχέδιον τολμηρόν, γράψε αυτά 
έπί τής άμμου, όπως έν τή έλαχίστη αμφίβολέ^ 
μή μΐίνη Ιχνος αύτοϋ.

Κ0ΜΦ0ΥΚΙ02.
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Ή διαμαρτύρησις είναι πάντοτε έργον αχά
ριστου καί ο’ω; άσκοποι' 'άν ό άιαμαρτυρόμε- 

ιό; δέν έχη καί την δύιαμιν νά έμποδίση τό 
πράγμι, καθ’’ ού διαμαρτύρεται.

ΒΙΕΜΑΙ'Κ.

ΩΡΑ 1 ΣΧΟΛΗΣ

Ή άντιίηλεία είναι τό αίσθημα τής κτήσεως, 
έν φ δ φθόνος είναι τό ένστικτον τής κλοπής.

ΓΕΡΦΩ.

Ό χρόνος κρούει λύραν, είς τόν ήχον τής 
όποιας χορεύει έν κύκλω ή πενία κρατούσα έκ 
τί<Β· χειρός τήν εργασίαν, ήτις πάλιν κρατεί έκ 
τής χειρός τόν πλούτον, ούτος όέ τήν πολυτέ
λειαν καί αΰτη τέλος τήν πενίαν.

ΒΟΛΤΑ ΚΌΧ

Ή δειλία είναι σπανίως τό ελάττωμα ανόη
των άνθρώπων. καί όμως έχει τό ένδυμα τής 
ανοησίας.

ΙΌΓΪΣΩ.

Αίνιγμα 655.

Τών ((γνωμόνων τέκνων μου 
μήτηρ έγώ πονούσα,

Ένδυμ' αντοίς ώς και τροφήν 
εϊμί ή χορηγούσα.

Καί ταύτα έξ αγάπης μου 
ειλικρινούς, «δόλου

Έκεϊνα πλήν άχάριστα 
δέν σκέπτονται καθόλου,

Ότι πληγόνουν διαρκώς 
με προσβολών πικρίας

Ία στήθη τής ιδίας 
μητρός των καί τροφού.

Έγώ δι' αυτά τά πάνδεινα 
υφίσταμαι, κι' άφ’ ού

Τοΐς ήμην καί γενέτειρα
Καί άδικόν των θύμα.
Τοΐς γίνομαι καί μνήμα

Όπου πνοή άέρος 
Εϊσέρχετ έλευθέρως. 
Έγώ εϊμί ό σύμβουλος 

τών μυστικών συνήθως, 
Καί παρ’ έμοϋ ουδέποτε 

τά έμαθε τό πλήθος,
Χρυσίον καί άδάμαντες 

νά μέ κοσμούν 'άν τύχη, 
Έμέ πλήν μάλλον τέρπουσι 

τής μουσικής οί ήχοι.

Αίνιγμα 657.
Ήγεμών ανδρείο,· είμαι 

έν τώ μέσω τής Αύλής μου,
'Εχων πρόθυμα τά πλήθη 

είς τόν ήχον τής φωνής μου.
Ψάθινον τόν θρόνον έχω, 

είμαι πένης καί αλήτης,
Κ’ εΐμ' εν τούτοις, θά πιστεύσης; 

τής 'ήμέρας ό προφήτης.

ΛΥΣΕΙΣ
τών έν τώ προηγ. τεύχει. αινιγμάτων.

Τό κοινόν, όπως καί οί ηγεμόνες, αί γυναί
κες καί ό λαός, δεν άγαπα ν'αχούη τήν αλή
θειαν.

Λ ΥΜΑΣ

Αίνιγμα 656.

Είμαι μικρός λαβύρινθος 
κόσμου μικρού έπίσης. 

ίίς κατοικίαν μ’ έδωκεν 
όρους κλιτόν ή φύσις,

Αινίγματος 652 Αινίγματος 653

Τά δίοπτρα Ό ανεμοδείχτης
Αινίγματος 654

Φίλος-στρατός Φιλόστρατος
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ΕΣΠΕΡΟΣ
Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον δίς τοΰ μηνός μετά εικόνων έν Άθήναις.
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ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΙΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΕΤΑΙ 
Εν τώ γραφείω τοΰ « Εσπέρου » όδός Ομηρου άρ. 8. 
Έν τώ βιζ'λιοπωλείω Καρόλου Β λμπεργ όδός ΈρμοΟ.X >

ΑΓΓΕΛΙΑΣ
Τιμή ζαταχωρίσεως έν τή σελίδι ταύτη, είς 4 στήλας 

Οιηρηαενη, 50 λεπτά τόν στίχον.
Διεύθυνσις ΕΣΠΕΡΟΥ έν ‘Αθήναις όδός Όμήοου άριθ. 8.
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ταΐς διάφοροι; πόλεσιν, έν αις ύπάρχουσιν ειδικοί αντιπρόσωποι του «Εσπέρου» αί έγγραφα! γίνονται παρ αύτοΐς, ένας 
οέ πόλεσι δέν ϋπάρχουσι τοιοΟτοι, άποστέλλεται τό άντίτιμον της συνδρομής κατ' ευθείαν είς τήν ΔιεύΟυνσιν ή διά ταχυδρομικών 
έπιταγών, ή οια συναλλαγμάτων δψεώς ή καί γαλλικών, αγγλικών, όωσσικών καί αύστριακών χαρτονομισμάτων.

Έν

ΑΓΝΗΣ ΣΜ1Θ
ΒΛΕΜΜΑΤΑ 

ΕΠΙ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙυΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ϊριχυυια εν τφ 'Ατλαντικφ Ώκεανφ Πρώται εντυπώσεις εν'Αθήναις — Έν 

Αθήναις Τά Σοΰνιυν καί ό'Υμηττός ' Ο Μαραθών και ή Αίγινα · Ο ισθμός 
τής Κόρινθόν και ή Άκροκιίρινθος Αί Μνκήναι καί ή ' Αργολική πεδιάς -Έν 
Σπάρτη Ιΐαράτόν Ταΰγετον — Έπί τής 'Ιθώμης Τό Πάσχα έν μονή — 'Από 
τής μονής είς Κρέκι Έν ’ Ολυμπίρ ' Απ’'Ολυμπίας είς Μέγα Σπήλαιον Εκ
δρομή είς τήν Στύγα — 'Ελληνική φιλοξενία — Λυσχέρειαι θύελλα επι τοϋ Παρ
νασσού, Άπό τοΰ Παρνασσού είς Κέρκυραν -Ή γλώσσα καί χαρακτήρ τών νεω- 
τίρων'Ελλήνων — Τρόπος τοϋ περιοδεύειν έν Σνρίτι καί Έλλάδι.

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΓΡ III ΙΔΟΥ

ΚΑΙ

ΤΑ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ
ΕΚΑΒΗ

Θεολογία τοΰ Σωκράτους. Το περί πρό
νοια; δόγμα.

μετά ψυχαγωγίας έξ ιδιογράφου

ΙΙρχγ{Λ>:εία γαλλιστί συγγραφείσα
ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΙΑΔΟΥ

ΥΠΟ
Γοτσταύου Λ’ Έΐχθαλ

καί νεωτέρων έξηγητικών σχολίων 
καί σημειώσεων

Τό παρόν βιβλίον, εκ 18 τυπογραφικών φύλλων είς σχήμα μεγάλου 8ου συγκεί
μενον, καί περιέχον πολλάς καλλιτεχνικά; εικόνας καί χάρτην τής 'Ελλάδος, εν 
' Αγγλίρ επί τούτφ κατασκεαασθέντα. εκδίδεται κομψώς καί πολντελώς δεδεμένον.

'ΕξελληνισβεΙσα δέ μετά π.οσΟήχης 
έν παραρτιίματι τών Απομνημο

νευμάτων τού Ξενοοώντο;
ΥΠΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΔΟΣΙΟΥ Δ Φ.

Μετάφρασες I. ΓΊΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ

Τιμή Φράγκων 7.
ΕΝ ΛΙ.ΙΊΊΑ'. ΤΥ1Ι0ΙΣ Γ. ΔΡΟΥΙ’ΟΥΛΙ\0Υ

ΥΠΟ

ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΒΑΛΕΤΤΑ

Τιμή Μάρκ. 6.
ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ·. 188ί 

W. DRUGULIN

ΤΥΠΟΙΣ Π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

(Μετά είκόνος τον Λάμπρου Φωτιάδον).

ΕΝ ΓΑΑΑΖΙΩ.Ι 
1884
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