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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ή τέχνη έν 'Ρώμη.— Άπό Λεβαδεία; εις Αθήνα; (έκ τοϋ όδοιπορικοΰ ημερολογίου 
Γερμανοΰ φιλέλληνος). — Ή νέα πάλι; Λα-ί/λάτα έν τή Νοτίω Αμερική. (Συνέχεια I.— 
Λόρδου Βύρωνος ΰ Σίλδ Άρόλδο; | Childe Harold . *4σ/<α τρίτο»·, έςελληνισθέν ΰ.τΰ Ο
Ι. Π. /Συνέχεια/ -Ή Δαμασκό;. (Συνέχεια —'If δεοποινί; Σκουδερή. 'Ιστορικόν 
διήγημα μετάφρασι; έκ τοΰ Γέρμανικοΰ υπάτης δεσποινίδα; Λονκία; Άντωνοπονλου. (Τέλος). 
—Ό Ζωγράφο; Ιωάννη; Φραγκίσκο; Millet καί τά έργα αύτοϋ.—Ή πόλις Ζανζιβάρ έν 

τή Ανατολική Αφρική.— Γνΰιμαι Συγγραφέων.— Ποίησις.— Δάκρυ συγγενικόν έπι τή; 
πολνκλαΰοτον κόρη; Ειρήνη; Θ. Γκι'κα.— Άπάντησι;.—Νεκρικοί στίχοι Ιπί τοΰ τάφου 
της.— Διάφρα.— Ώραι σχολής.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Ή άφϊς τοΰ Τίτου εν* Ρώμη 'If μικρά Λοκόμα.— Φορτηγή αμαςα τή; Πάμπας.— 
'() Γάλλο; ζωγράφο; Millet έν νεαρή ηλικία..—'II πόλις Ζανζιβάρ —Ή εσπερινή προσευ
χή (εϊκόιν Millet /. Αίθουσα οικίας έτΔαμασκφ —Αυλή εσωτερική έν τή αύτή οίκίρ.

Ή &ψΙς τον Τίτου ίν 'Ρώμΐβ.
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Η ΤΕΧΝΗ ΕΝ ΡΩΜΗι

(’ μετά είκόνος)

χύτη; ή 'Ρώμη ήτο 

άφ’ ότου όμω; ή πε- 

έπί τών Ί'υρρηνών, ή 

παρακολουθεί τά ίχνη

Οί πρώτοι 'Ρωμαίοι ήσαν Έλληνες χπυικοι. 

μεταβχντε; είς τήν ’Ιταλίαν, ένθα άπεδιώχθη- 

σαν διά τών όπλων ύπό τών άγριων στιφών τών 

Τυρρηνών. Κατά τά; δύο πρώτα: εκατονταετη

ρίδας άπό τής ίδρύσεω; 

κυρίως πόλις τυρρηνική, 

λασγική τέχνη έπεδρασεν 

άρχ ιτεκτονική έν 'Ρώμη 

τών έν Μυκήνας ζαί έν Τίρυνθι τεχνιτών, ώστε 

καί έν Ίταλίιγ χπαντώμιν κατασκευήν τειχών 

πελασγικών ώς έν Έλλάδι. lit ραλαβοϋσα ή 

Ρώμη τήν τέχνην ταύτην τήν μετερρύθμισε 

κατά τάς ιδίας αύτής έμπνεύσεις καί ούτως έσχη- 

ματίσθη βαθμηδόν ή ρωμαϊκή τέχνη, ήτις προσ

εγγίζει εί; τόν δωρικόν ρυθμόν.

Εθνικήν όμως τέχ/ην οί 'Ρωμαίοι δέν είχον, 

διότι μέ όλην τήν ευφυΐαν των καί τήν εύγενή 

αύτών φύσιν, δέν ήδύνηθησαν νά ίδρύσωσιν ίδιον 

ρυθμόν πρωτότυπον. Έν τή τέχνη, έν τή φιλο

λογία ζαί έν τή θρησκεία οι 'Ρωμαίοι ύπέκυψαν 

είς τήν άκαταδάμαστον έπιρροήν τών Ελλήνων. 

Οί δοκιμώτεροι τών 'Ρωμαίων συγγραφέων με- 

τεχειρίσθησαν’ΰφος ελληνικόν καί εκφράσεις ελλη

νικά;· τά έθνιζά αύτών έπη είναι άπήχησ'ς τοϋ 

Όμηρου.

Τήν ελληνικήν χάριν ούδέποτε ήδυνήθησαν οί

Ρωμαίοι νά μιμηθώσιν, ζαί τοΰτο παρατηροϋ

μεν είς όλα τά αρχαία αυτών μνημεία, εν οίς 

καί αύτοί οί κίονες δέν έχουσι τήν χαρίεσσαν 

μορφήν ζαί σημασίαν, ήν έχουσιν έν ταϊς ελλη

νικοί; μνημείοις.

Καί έν άρχή μέν ηρκοΰντο οί 'Ρωμαίοι είς 

τυφλήν τής ελληνικής τέχνη; άπομίμησιν μετά 

τήν πτώσιν όμως τή: Καρχηδόνος ζαί τής Κό

ρινθου, ότε ή 'Ρώμη έπλουτίσθη δι’ έργων ελλη

νικών, ή τέχνη αύτής έξώκειλε καί ή καθαρά 

χάρις τών ελληνικών κοσμημάτων διεφθάρη ύπό 

τών παραδόξων, έπιτετηδευμένων καί φαντασι

ωδών διακοσμήσεων τοϋ ρωμαϊκού ρυθμού. Ό 

σεμνοπρεπής δωρικό; ρυθμός παρεφθά.-η, ζαί ό 

Ίω.ιζός κίων άπώλεσε τήν έπιβάλλουσαν αύτοϋ 

χάριν. Μόνος ο κορινθιακός ρυθμός εύρεν έν 

'Ρώμη έδαφος γόνιμον, ζαί είς αύτόν τόν ρυ

θμόν άνήκουσι τά μνημεία τών ρωμαίων αύτο- 

ζρατόρων.

Ηλεΐστοι όσοι ναοί ήσαν έν 'Ρώμη· μόνο; ό 

Αύγουστος κνεζαίνισε δεκαοκτώ ναούς. ΙΙαντα 

χοϋ ίδρύοντο βωμοί καί Ιερά πρός υποδοχήν τών 

« ώραίων άλλά ψευδών θεώζ τών Ελλήνων», 

ώς έλεγον οί 'Ρωμαίοι, άλλά τά Ιερά ταϋτα, 

δέν είχον τήν ζωήν καί τήν χάριν τών Ελληνικών, 

διότι οί Ρωμαίοι δέν είχον τήν στερεάν λατρείαν 

καιπίστιν, ήν είχον οί Έλληνες. Ούτω βαθμηδόν 

οί ναοί κατέρρευσαν καί έπελθουσών τών κατα

στρεπτικών επιδρομών τών Γότθων καίτώνΟύνων 

και τα τελευταία μνημεία τών χρόνων τοΰ Αύ

γουστου έξηφανίσθησαν.

Έν τών ωραιότερων μνημείων τής άρχαίας 

Ρώμη; είναι άναντιορήτως ό λαμπρό; ναός, ον 

ό Άγρίππας άνήγειρε τώ Διί, καί όστις σήμε ον 

είναι γνωστό; ύπό τό όνομα «Πάνθεόν». Γό 

οικοδόμημα τούτο έχει διάμετρον 132 ποδών, 

έζαιρέσει τών τοίχων, οϊτινες έχουσι πάχος 19 

ποδών συνδέεται τούτο προς στοάν 100 πο-.ών 

μήκους, συγκειμένην έκ 16 μο.ολίθων Κοριν

θιακών κιόνων. Τό εϋρύ οικοδόμημα έστεγάζετο 

ύπό θολού, έχοντος Οσον ύψος καί διάμετρον. 

Άλλ’ αί άναλογίαι δέν είναι άρμονικαί, διότι τάς 

καθέτου; γραμμής πιεζεε ό θόλος. Το εσωτερικόν 

τού ναού τουτου είναι έπιβάλλον έν τή άπλό- 

τητι καί τή μεγαλοπρεπείς του, καί τούτο καθι

στεί τον ναόν τούτον έν τών ώραιοτέοων μνημείων 

έν τώ κόσμφ.

Γό άπελπι τών μετά θάνατον ένέκειτο έν τώ 

χαρακτήρι τών σκεπτικών 'Ρωααίων, διό ζαί δέν 

ήδύναντο νά έμπυευσθώσιν αρκούντως διά τήν 

καλλιτεχνικήν διακόσμησιν τών νεκροταφείων των. 

Έπειδή όμω; παρ’ αύτοϊς το συγγενικόν αίσθημα 

ήτο φύσει ανεπτυγμένων. καί οί οικογενειακοί 

δεσμοί ιεροί καί απαραβίαστοι, τα νεκροταφεία 

αΰτώζ ήσαν έκτεταμέναι νεκροπόλεις, καί ή 

Άππία όδός έν 'Ρώμη, ή οδό; τών νεκροταφείων 

έν Πομπηία, περιεϊχον πάμπόλλα μνημεία καί 

τάφους λελαξευμένους έν τώ βράχω. Τό ώρα-.ό- 

τερον τών τάφων τούτων, τό καί καλώ; διατη- 

ρούμενον, είναι τό μνημεϊον τής Καικηλία; 

Μετέλλας, συζύγου τού Κράσσου, το όποιον 

πάντες οί τήν 'Ρώμη·, έτ-.σζεφθέντες είδον χναμ- 

φιβόλω:.

Τα μέγαρα τή; 'Ρώμης έπί τών ύπάτων καί 

τών αύτοκρατόρων ήσαν πολυτελέστατα- διό 

καί δέν διεσώθησαν μέχρις ήμών. Γνωστόν είναι 

τό χρυσοϋν άνάκτορον τοΰ Νέρωνος, τό όποιον 

όμω; ένέφαινεν ήδη τήν παρακμήν τής τέχνης. 

’Απέναντι τών οικοδομών τούτων, πόσον σεμνός 

καί μεγαλοπρεπή; είναι ό έπί τή; άζροπόλεω; 

τών Αθηνών Παρθένων, τό αριστούργημα τούτο 

τή; Ελληνικής αρχιτεκτονική;!

Οί 'Ρωμαίοι ιδίως έξεϊχον εί; τήν άνεγερσιν 

θριαμβευτικών αψίδων, ών μία τών καλλίτερων 

ζαί μέχρι σήμερον διατηρούμενη είναι ή « Άψίς 

τοΰ Τίτου» (όρα τήν εικόνα). Ή άψίς αύτη 

είναι όλη έκ πεντελησίου μαρμάρου’ αί πτερωταί 

νίκαι, αί κοσμούσα; τα; γωνία; αύτής, έμφαί- 

νουσι τήν σημασίαν της καί άναφέρουσι μετά τών 

εσωτερικών γλυφών τής ζωοφόρου καί τών τοίχων 

τήν ιστορίαν τής κατακτήσεως τής Ίουδαίας.

Ή αρχιτεκτονική τών 'Ρωμαίων έξετέλεσε 

καί έτερα έργα, διεγείροντα τών θαυμασμόν ήμών, 

θέατρα, άφμ-.θέατρα, ύδοαγωγεϊα, γ-φύρας καί 

λουτρά. Μέταξύ τών έργων τούτων κατέχει πρώ- 

την θέσιν διά τό τολμηρόν καί μεγαλοπρεπές 

τής οικοδομής τό Άμφιθέατρον τοΰ Φλαβίου, τό 

γνωστόν ύπό τό όνομα τού Κολοσαίου. Τό 

εύρύ τούτο άμφιθέατρον είχε μήκος μέν 620 πο

δών, πλάτος 513 καί ύψος 157, ήδύνατο δέ 

νά πεοιλάβη μέχρις 80 χιλιάδων θεατών (Ή εί

κών εν τώ έπομένφ τεύχει).

Έπειδή περί τέχνης ό λόγος σημειωτέου έν- 

ταΰθα οτι έν 'Ρώμη ούδείς ποτέ άνεφάνη κατά 

τήν αρχαιότητα έξοχο; ζωγράφος. Τρεις αιώ

νας πρό Χριστού ό αρχηγός τής οικογένειας τών 

Φλαβίων έλαβε τό τιμητικόν όνομα τοΰ pictor 

(ζωγράφου), άλλά τήν τέχνην ταύτην έξήσκει 

κατ’ άλλόκοτον τρόπον είχε δηλ. δούλους, οΐτι- 

νε; έξετέλουν τάς είζόνας, ώ; άναφέρουσιν ότε

Πλίνιος καί ό Κασσ όδωρος. Φαίνεται ότι κατ’ 

εκείνους τούς χρονους έν 'Ρώμη ό ζωγράφος δέν 

έξετιμάτο δια τήν άξ-.αν τών έργων του. άλλά 

διά τό παραγόμενον ύ-’ αύτοϋ ποσον τών εικό

νων. Ήσαν όμως οί 'Ρων.αϊοι μεγάλοι συλλο

γείς εικόνων' ό Μάρκελλο; έξεθηκε κατά τήν 

θριαμβευτικήν του έν Ρώμη είσοδον πολλά; ει

κόνας, άς έφερεν έκ Συρακουσών. Ό δέ Πλού

ταρχος άναφέρει ότι αί εικόνες καί τά αγάλμα

τα, τά όποια μετεκομίσθησαν ύπο τοϋ Παύλου 

Αιμίλιου έκ Μακεδονίας άπετέλουν φορτίο* 250 

αμαξών, καί ότι ή παρελασις αύτών δ'ά τών 

οδών τής 'Ρώμη; διήρζεσεν ολόκληρον ήμέραν. 

Ιίολλοί ήσαν έν 'Ρώμη οί ζωγράφοι κατά τούς 

χρόνους τής ακμής, άλλ’ όλοι ήσαν Έλληνες- 

“Ελληνες ήσαν έπίσης καί οί τά: τοιχογραφίας 

τή; Πομπηία; έκτελέσαντες.

Συνελόντι δ* είτεΐν, ό,τι ή Ρώμη έμεγαλούρ-

γησεν έν ταί; τέχναις, έν τή φιλολογία καί έν 

αύτή τή θρησκεία, ήτο προϊόν ξένο*, προϊόν τών 

λαών, ούς καθυπόταξε καί ιδίως προϊόν τής'Ελ- 

λάδος, ήν κατέκτνσε καί έλήστευσεν.

ΑΠΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
( Έκ τοϋ -.ο-,ιποιι/οϋ ημερολογίου

Γερμανοί φιλέλλη.ος )

Πρό δύο περίπου έτών ό έν "Αλη τή; Γερμα

νία; διαμένων διαπρεπή; λόγιος κύριο; ’Ιωάννης 

Μυλλερος έξέδωκε πε ιγραφήν τή; άνά τήν Ελ

λάδα περιηγήσεώς του. Τό βιβλίον, γεγραμμένον 

εν γλώσση ευλήπτω,ενεποίησεν εντύπωσιν έν εύ- 

ρυτάτοις κύκλοι; καί άνεγνώσθσ άπλήστως, διό

τι αί τού εμβριθούς έπιστήμονος παρατηρήσεις 

καί περιγραφαί τής χώρας καί 

έθίμων τών κατοίκων βασίζονται 

νων μελετών καί έπί τών ίδιων 

άντιλήψεων. Μεταφράζομεν έκ 

τών ηθών καί 

έπί έπισταμέ- 

τού γράφοντας 

τού βιβλίου τό

έννατον κεφάλαιον, το έπιγραφόμενον «’Από Λε- 

βαδ-ίας είς ’Αθήνα;»

Ήδη ό ήλιο; είχε δύσει καί σκότος έκάλυπτε 

τήν οδόν, ότε χφίχθημεν είς τήν πόλιν (τήν 

Λεβαδείαν,ι. Ή κατοικία τού έπαρχου, ής τήν 

διεύθυνσιν έλάβομεν, έκειτο εί; τό αντίθετον μέ

ρος, καί ή άπόστασις, ήν εϊχομεν νά διανύσωμεν, 

δέν ήτο μικρά Πρό τής θύρας τής οικίας ύπε- 

δέχθησαν ήμας δύο νεαραί κόραι φοροΰσαι εύρω- 

παϊκά ενδύματα. Ταύτα; ήρώτησα περί τού κυ

ρίου έπάρχου. Αί κόραι μειδιώσαι μοί απάντη

σαν ότι δέν έννοούσ·. τήν άρχ αίαν ζαί έπισιημο- 

νικήν γλώσσαν, ήν ώμίλουν, καί ότι ώφειλον νά 

μεταχειρισθώ άπλουστέραν γλώσσαν, έάν έπεθύ

μουν νά γείνω καταληπτό; είς αύτά;. Έν το- 

σούτω αύται μοί άπέτεινον διαφόρους ε’ρωτησεις, 

τί; ήμην, πόθεν ήοχόμην, τί ήθελον παρά τοΰ 

έπάρχου κ τ. λ. Έν τφ μεταξύ ένεφανίσθησαν 

πρό τή; θύρα; άνήρ καί γυνή μεσήλκε;, οϊτινες 

εύγενώς μέ προσεκάλεσαν να πλησιάσω, καί μοί 

είπον ότι δυστυχώ; ό έπαρχος δέν εύρίσκετο έν 

τή οικία άλλ’ ότι μετ’ ολίγον θα ήρχετο. Έν τή 

οίκία εύρομεν τόν εξαετή υίόν τοΰ έπάρχου, 

όστις λίαν φιλοφρονώ; προσέφερεν ήμϊν κά

θισμα.

Μετ' ολίγον άφίχθη καί ό έπαρχος, εστις έφό- 

ρει το εθνικόν ένδυμα, μετ’ άλλου τίνος κυρίου, 

όν μοί έπαοουσίασεν ώ; τόν αστυνόμον, όστι; 

μετά τινα; φιλοφ-.ονησεις άνεχώρησεν. Ο έπαρ

χο; διέταξε τότε να παραθέσωσι τό δεϊπνον, 

όπερ έγώ δεόντως έτίυ.ησα. ’Αποσυρθεί; είς τόν 

ίτοιμασθεντα μοι κοιτώνα έκοιμήθην άναπαυτι- 

κώτατα, διότι μετά τόν κοπιώδη τής ήμέρας 

δρόμον είχον μεγάλην άνάγκην ύπνου.

Τήν έπομενην πρωίαν έπεσκέφθην τό περίφη- 

μον άντρον τοΰ Τροφωνιου. Ό έπαρχος μοί 

έδωκε χωροφύλακα ώ; έδηγον, όστις μέ συνώ- 

δευσε μέχρις όρμητνκού τίνος χείμαρρου, τή; αρ

χαία; Έρκύνη;, παρα τό όποιον κεϊνται διά

φοροι έκκοκυστικαι τού βάμβαζος μηχαναί, διότι 

ή Αεβαδεία είναι τό κέντρον τή; βιομηχανία; 

τού βάμβαζο;. Άφ’ ού διέβημεν ξυλίιην γέφυ

ραν, ύπό τήν όποιαν έρρεεν όρμητικος ό χείμαρ

ρος, εύρεθημεν ενθέσει μαγευτική καί ρωμαντική 

καταλληλοτάτη νά έμπο-.ηση προληπτικά; ίδεα;

είς του; άρχ-ζίους. Έν τώ βραχώ είναι λελαρευ- 

μενον τετράγωνον σπήλαιον μετά λιθίνω* οπών 

καί εδρών, περί τοϋ σκοπού τοΰ όποιου οί λόγιοι 

διαφωνούσα. Ιίλησίον τού σπηλαίου τούτου εϋ 

ρηται στενή όπή οδηγούσα πρό; ύπόγειον αντρον, 

τό όποιον ό λαός ονομάζει σήμερον έτι τό άντρον

τού Τροφωνιου. 

καθότι το αληθές

Γούτο όμω; καταχρηστικώς, 

άντεον τού Τροφωνιου μέ το

περίφημον μαντεΐόν του εύρίσκετο έπί τοϋ όρου:, 

ώς αναφέρει ζαί ό Παυσανίας, όστις (έν βιβλ. 

9,39 κ. έξ.) λεγει. «"Εστι δέ το μαντεϊον ύπέρ 

το άλσος έπί τοϋ ορούς. Κρηπί; μέν έν κύκλω 

περιβεβληται λίθου λευκού, περίοδος δε τής κρή- 

πιδος κατα άλων τήν έλα/ίστην έστίν, ύψος δέ 

άποδέουσα δύο είναι πήχεις κτλ.».

Έξελθόντε; τοΰ σπηλαίου άνέβημεν -.ό δύσ

βατου ορος, το όποιον φέρει σήμερον τό όνομα 

τοΰ προφήτου Ήλία.'Η κορυφή αύτοϋ στέφεται 

δια φραγκικού φρουρίου. Ό Λουδοβίκος 'Ρόσσ 

υποθέτει ότι εί; τα τείχη τού φρουρίου τούτου 

καλύπτεται ή άρχαία είσοδος τοϋ άντρου.

Κατα προτροπήν τού έπαρχου διενοούμην νά 

έπισκεφθώ τό χωρίον Σκριποϋ, παρά τό όποιον 

κεϊνται τά έρείπια τοϋ Όρχομενοϋ, ένθα ήλπιζον 

να συναντήσω καί τον διδάζ.τορα Σχλίεμαν , 

οστις έπεχείρει έκεϊ άνασκαφάς. Άλλά δυστυ

χώς ό χρόνος μου ήτο στενά μεμετρημενος, καί 

ούτω παρήτησα τό σχέδιον τοΰτο, δΓ δ καί κα

τόπιν μετεμελήθην.

Μετά μεσημβρίαν έπεβην έν Λεβαδείγ τοΰ 

λεωφορείου, όπως μεταβώ εί; Θήβας. Ή χώρα 

άπό Λεβαδειας μέχρι τοΰ Κιθαιρώνος είναι πε

δινή’ οί άγροί εΰρίσκονται έν άρίστη καταστάσει 

καί άποδεικνύουσι τό εργατικόν τών κατοίκων. 

ΙΙερί τάς 8 τό εσπέρας άφίχθημεν είς Θήβα;, 

καθ' ήν άκριβώς ώραν έσήμαινεν ή άποχώοησις.

Έξ όλων τών πόλεων τής Ελλάδος, έκτος 

τής Κορίνθου, αί Θήβαι είναι ή πόλις ήτις ύπ- 

έστη τάς περισσοτέρα; περιπετείας άπό τής άρ

χαιότητος μ-έχρι τών σημερινών χρόνων.Άφίνον- 

τε; τήν άρχαίαν ιστορίαν άπό τής μυθολογούμενης 

έκστρατειας τών Επτά έπί Θήβας μέχρι τών 

χρόνων τοΰ Άλαρίχου, μεταβαίνομεν είς τον 

μεσαιώνα, ότε αί θήβαι έν άρχή τοϋ 8ου αίώνο; 

ήσαν ή πλούσια καί πολυάνθρωπο; πρωτεύουσα 

τού βυζαντινού « θεματο; τή; 'Ελλάδος », περι- 

λαμβάνοντό; τήν κεντρώαν 'Ελλάδα άπό'Αττικής 

μέχρι τής Αιτωλίας ζαί τήν νήσον Εύβοιαν. Η 

άκμή αύτη τών Θηβών διήρζεσε μέχρι τοϋ έτους 

1147. καθ’ δ ό βασιλεύς τών Νορμάνων 'Ρο- 

γήρος ό Β." έκ Σικελία; έπεχείρησεν εκστρατείαν 

κατά τής 'Ελλάδος καί έκυρίευσε μετά τήν Κό

ρινθον καί τα; Θήβας, ά; παρέδωσεν είς τήν λεη

λασίαν .

Έκ Θοβών οί ιικηταί παρέλαβον μεθ' έαυτών 

ζαί πολλού; αιχμαλώτους, έξ ών πλεϊστοι όσοι 

ήσαν ύφανταί μεταξωτών ύφασμάτων, διότι ή 

βιομηχανία τών ύφασματων το-των ήκμαζε τότε 

έν Θήβαι;. Οί Θηβαίοι ούτοι ύφανταί δέν άπε- 

δόθησαν ούδέ μετά τήν συνομολόγησιν τή; ει

ρήνης, άλλ'ό βασιλεύ; ‘Ρογήρος άπώκισεν αύτού; 

παρά το Πάνορμον τής Σικελίας καί διενήργησ: 

δι' αύτ . ν τήν εισαγωγήν τών μεταξοσκωλήκων 

εί; τήν Σνελίαν, ήτι; μεγάλω; εύηργετήθη κα

τόπιν έκ τής βιομηχανίας ταύτη;.

Μ’ όλην τήν λεηλασίαν ή πόλις τών Θηβών 

δέν —αρήκμασεν εντελώς, άλλ’ έλαβε νέχν άνά- 

πτυξιν βραδύτερου. Τούτο καταφαίνεται έκ τζ.ς 

έκθέσεω; τοΰ ’Ισπανού ’Ισραηλίτου Βενιαμίν Του- 

δελα, όστι; εϊκοσιν έτη μετά τή* εισβολήν τών 

Νορμάνων περιηγήθη τήν Ευρώπην καί τήν Ανα 

τολήν μέχρι; ’Αραβίας καί Περσίας, όπω; μελε- 

τήση έκ του σύνεγγυς τον άριθμονκαί την κατά 

στάσιν τών διαφόρων εβραϊκών κοινοτήτων. Κατά 

τό έτος 1170 ήλθεν ό περιηγητή; ούτος καί εί: 

τήν Ελλάδα, καί έν τώ έβραϊστί γε ραμμένφ 

ήμερολογίω αύτοϋ γράφει περί Θηβών. «Άπό 

Κορίνθου είναι τριών ημερών οδοιπορία μέχρι 

Θηβών, μεγκλης πόλεως, έν ή ζώσι δισχίλιοι 

έβραϊοι, οϊτινες είναι οί κχλλίτεροι κατασκευασταί 

μεταξωτών καί πορφυρών ύφασματων έν τή 

χώρα τών 'Ελλήνων. Μεταξύ αύτών εΰρίσκονται 

κα σοφό, τατοι τοΰ Τάλμουδ διδάσκαλοι, οί εξο

χότεροι τοΰ αίώνό; των. Διακρίνονται έπί σοφία 

ό μέγα; ραββϊνος Άαρών Κυταϊος καί ό άδελ- 

φος αύτοϋ ραββϊνος Μωϋσής, ό Ήλία; Θίρτινος 

καί ό Ίοκταν. Ούδείς δύναται να παραβληθή 

προς αύτούς έν όλη τή Έλλάδι έκτό; τών ραβ- 

βινων τής Κωνσταντινουπόλεως.

Έπί μίαν όλην γενεάν αί Θήβαι μετά τήν 

εισβολήν τών Νορμάνων έμειναν άπηλλαγμέναι. 

πάσης έπιδοομής, ύπέφερον δέ μόνον έζ τής 

βαρύτατη; φορολογική; πιέσεω; τών Βυζαντινών 

τοποτηρητών. Έν έτει 1204, άκριβώς καθ όν 

χρόνον ή Κωνσταντινούπολις ύπέκυπτεν εί; τάς 

εφόδους τών λατίνων Σταυροφόρων, έκυριεύθησαν 

καί αί Θήβαι ύπό "Ελληνος οπλαρχηγού, τοΰ 

Λέοντος Σγούρου. Ό φιλόδοξο; ούτο; άνήρ, 

καταγόμενος έξ επισήμου οικογένειας τοΰ Ναυ

πλίου, έπόθει ν’ άποκτήση ήγεμονίαν έν Έλλάδι, 

καθ' ήν έποχήν με;α τήν πτώσιν τής άνατολικής 

ρωμαϊκής αύτοκρατορία; διάφοροι ισχυροί άρ

χοντες κατελάμβανον πόλεις καί έπαρχίας τή: 

Ελλάδος. Άλλ’ οί φράγκοι ίππόται ύπό τήν

αρχηγίαν τοΰ κόμητος Βονιφατίου τής Μομφερ- 

ράτης, όστις μετά τον χωρισμόν τής βυζαντινής 

αύτοκρατορία; έλαβε τό βασίλειον τής Θεσσαλο

νίκης, άντέστησαν κατά τοΰ Σγούρου, όστις ού 

μόνον τά; κτήσεις ήναγκάσθη ν’ άποδώση άλλά 

καί τόν θάνατον εύρεν έν αιματηρά συμπλοκή.

Οί κάτοικοι τών Θηβών καί τών Αθηνών παρέ- 

ωκαν οίκειοθελώ; τάς πόλεις των είς τού; Φράγ

κου;, καί άμφότεραι αί πόλεις αύται μετά τής 

'Αττικής καί Βοιωτίας περιήλθον είς τήν έξουσίαν 

τού ιππότου "Οθωνος De la Roclie, ώ; ύπο- 

τελοϋς τού βασιλέως Βονιφατίου Έν τή ίστορίγ. 

τών δύο τούτων ένδοξων χωρών τή; Έλλαδο; 

κρ/εται ήδη νέα έποχη.

Ό "Οθων De la Roche, κηρυχθεί; άνεξάρ- 

τητος μετά τον θάνατον τοΰ Βονιφατίου, έξέ- 

λεξεν ώ; πρωτεύουσαν του τά; Θήβας, τήν δέ 

Άκρόπολιν τών Αθηνών ώρισεν ώ; στρατιωτικόν 

προπύργιου. Χρόνοι ευημερίας διήλθον έπί τή; 

Αττικής και Βοιωτίας έπί τής ήγεμονί,,ς τοΰ 

Όθωνο; καί τών διαδόχων αύτού. Ό ελληνικός 

λαός, άπηλλάγη πάσης θρησκευτικ ς και δεσπο- 

τική; πιέσεω; καί έξησφαλίσθη κατά πάσης 

έχθριζής έπιθέσεως. Το έμπόριον άνεπτύχθη, ή 
καλλιέργεια τών άγρών προώδευσε. καί άφόβω; 

δύναται τι; νάεΐπη ότι αί πεδιάδες τής Βοιωτίας 

καί τή; 'Αττικής, μετά τού; ένδοξους χρονους 

τή; άρχαιότητος,ούδέποτε εύρίσκοντο έν ανθηρό

τερα καταστάσει ή ύπο τήν ηγεμονίαν τών φρά

γκων δουκών Ο ιστορικό; “Ερτζβεργ έν τή 

ιστορία τής Ελλάδος μετά τόν μεσαιώνα (2, 235) 

λέγει. « Ή χώρα έ'αλύπτετο ύτό χωρίων ύδρα- 

γωγ-ϊα καί δεξαμεναί παρεϊχον είς τά; σήμερον 

ξηρά; καί άγονους επαρχία; ευφορίαν Έλαΐαμ 

άμυγδαλέαι και συκαί έμ γνύοντο μετά αμπέλων, 

καί δένδρα όπωροφόρα έκάλυπτον γην. ήτις σή

μερον έλλείψει ύδατος μόνον ισχνήν τροφήν πα

ρέχει εί; τά ποίμνια νομάδων ποιμένων. Ό βάμ

βαξ, ή μέταξα κα τά δέ, ματα. τή; Βοιωτίας καί 

τή; Αττική; ού μόνον εν τώ ίσωτερικω έπω- 

λοΰντο, άλλα καί έν ταϊς άγοραϊς τοΰ έξωτερικοΰ 

μεγάλης έχαιρον ΰπολήψεω;- αί έμπορικαί πόλεις 

τή; ηγεμονίας άνέπτυσσον μεγάλην δραστηριό

τητα καί ήσαν το έντευκτήριον έμπορων έξ όλων 

τών μερών τοΰ κόσμου ».

Ή άκμή όμω; αύτη έσχεν άπότομον τό τέλος 

της, ότε έν έτει 1311 ό τελευταίο; Γάλλος δούξ 

τών ’Αθηνών, Ούαλτέριο; τής Βριέννης, ήττήθη 

πχοά τών Καταλά.νων καί έφονεύθη. Ή ηγεμο

νία μετέβη είς χεϊρας τών Καταλάνων, ών ή 

άρχή ύπήρξε κεταστριπτικωτάτη, μέχρις ού έν 

έτει 1387 ό έκ Φλωρεντίας Άκαϊουόλης κατέ- 

λυσεν αύτήν διά παντός νικήσας τούς Κζτα- 

λάνου: κατα κράτος.

Ό Άκαϊουόλης, ό ίδουτής τής τελευταίας έν 

Έλλάδι φραγκική; δυναστείας,έξελέξατο ώ; πρω

τεύουσαν του τάς ’Αθήνας, καί άπό τής έποχής 

ταύτης ή σημασία τών Θηβών ήλλατώθη. Ή 

σημερινή πόλις τών Θηβών κεϊται άκριβώς έν τή 

θεσει, έν ή εύρίσκετο έπί Παυσανίου, δηλ. έπί 

κλιτύος τή; Καδμείας, λόφου εκτεινόμενου άπό 

νοτου πρό; βορραν. Δύο είναι αί κεντρικώτεραι 

αύτής όδοι, φέρουσαι τά ονόματα τοΰ Πινδάρου 

καί τοΰ 'Επαμεινώνδα. Αί οίκίαι είναι μάλλον 

νικραί, οί δέ κάτοικοι τής πόλεως άνερχονται 

μετά τών δύο προαστείων εί; 6 χιλιάδας ψυχών.

Τήν πρωίαν τή; «ετά τήν άφιξίν μου ήμέρας 

κατέτριψα έν τινι καφενείφ, όπουμέ συνώδευσεν 

ό περιποιητικώτατος καί φιλόξενο; έπαρχος. Έν 

τή! καφενείφ τούτφ είδον τάς κυριωτέρας τής 

πόλεως άρχάς καί πολλούς αξιωματικούς τού ιπ

πικού, άνδρας έπιβάλλον έχοντας τό παράστημα.
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Μετά μεσημβρίαν δέ έξέδραμον πεζή πρός τό χω

ρίον Πυρί. Ή ήμέρα ήτο ώραία, ό ουρανό; κα

θαρό;, οί αγροί ήταν καταπράσινοι, καί έν αύτοϊ; 

έβοσκον ίπποι, βόε; καί πρόβατα. Ή Βοιωτία 

είναι καί σήμερον έτι ή είς βοσκά; πλουσιωτέρα 

επαρχία τή; Έλλαδο;" εί; οπώρα; όμω; δέν εϊνε 

πλούσια, διό.·, έκτο; τή; συκή; τά λοιπά δένδρα 

δέν εύδοκιμοϋσιν όσον εί; άλλα μέρη. Περί τό έ 

σπέρα; ήτοίμασα τά τής άναχωρήσεώ; μου,διότι 

τό άπό Θηβών εί; ’Αθήνα; λεωφορεΐον ταςει- 

δεύ-t τήν νύκτα καί τοΰτο προ; αποφυγήν τοϋ 

καύσωνο; τή; ήμέρας. ’Αλλ’ έν μηνί Άπρϊλίω 

ό καύσων δέν είναι άκόμη άφόρητος, και μάλι

στα τήν νύκτα έκείνην είχομιν ένεκα τοϋ πνεον- 

τος βορρά ψΰχο; αρκετόν. Ή νυκτερινή οδοιπο

ρία είναι διά δύο λόγου; δυσάρεστο;- τό μέν ότι 

τό πρωί ή κόπωσιςκαί ή αϋπνία διαθέτουσι δυσθύ- 

μωςτόν περιηγητήν, τό δέότιτφ άποκρύπτονται 

αί καλλοναί τή; φύσεω; καί τό γραφικόν τών 

τοποθεσιών. Ιίερί τό λυκαυγέ; δι/.λθομεν τό 

Θριάσιον πεδίον, ζαί άφίχθημεν εί; Δαφνίον, 

όπου έπίομεν ευεργετικόν θερμόν καφέν. Κάμ- 

ψαντε; ολίγον τήν Ιεράν οδόν είδομεν αίφνης 

φωτιζομένην ύπό τοϋ άνατέλλοντο; ήλίου τήν 

στέγην τών έν Άθήναις βασιλικών ανακτόρων, 

καί έγώ ήσθάνθην τήν χαράν, ήν ήσθάνοντο οί 

αρχαίοι Αθηναίοι, ότε περιπλεύσαντε; τό Σού- 

νιον έβλεπον μακρόθεν άκτινοβολοϋσαν τήν αιχμήν 

τοϋ δόρατος τοϋ έπί τή; Άκροπόλεω; αγάλ

ματος τής Παλλάδος Αθήνας. Εχαιρέτισα 

μακρόθεν καί έγώ μετά συγκινήσεως τήν άγα- 

πητήν πόλιν. ήν έβλεπον πάλιν μετά απουσίαν 

τριών όλων εβδομάδων.

Άλλά δέν ώφελήθησαν μόνον οί επιχειρηματία·.. 

Καί οί αρχιτέκτονες, οί ζτίσται καί εργολάβοι 

οικοδομών έπλήρωσαν τά βαλάντιά των. Αί 

απαιτήσει; τών αρχιτεκτόνων ιδίως, οϊτινες άνα- 

λαμβάνουσι πολλάκις καί έργολαβικώ; μίαν οικο

δομήν, είναι ύπέρογκοι. Υπάρχει άρχιτέκτων 

Βέλγος, κέρδισα; έν διαστήματι -εσσάρων έτών, 

ισάριθμα (τεσσαρα) έκατομμύρια φράγκων. Βε

βαίως έν Βελγίω διαμένων ό άνήρ ούτος δέν θα 

έκέρδιζεν έν δλω τώ βίω τοιοΰτον ποσόν. Ανε

ξήγητο·) φαίνεται κατ άρχάς, πώς εύρέθησαν τό

σα·. πλίνθοι πρός άνέγερσιν τοσούτων οικοδομών. 

Τό αίνιγμα τοΰτο εξηγείται άμα μεταβή τι; εί; 

τά πρόθυρα τή; πόλεως. Έκεϊ βλέπει άτελεύτη- 

τον σειράν πλινθοποιείων, κλιβάνων, μηχανη

μάτων κτλ., τά όποια νυχθημερόν εύρίσκονται 

εί; κίνησιν, παράγοντα έν αφθονία τά χρειώδη 

υλικά.

Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΣ ΛΑ ΠΛΑΤΑ
ΕΝ ΤΗι ΝΟΊΊΩι ΑΜΕΡΙΚΗι

("μετά ιΐκόιων)

( Συνέχεια έζ τοΰ πσο/,γ. τεύχους ).

Όποια καταπληκτική πρόοδο; έγένετο έν τή 

νεοϊδρυθείση ταύτη πολει αποδεικνύουσιν έναρ- 

γώς αί τιμαί τών οικοπέδων. "Εν μόνον θά άνα- 

φέρωμεν παράδειγμα. Τήν ήμέραν τών εγκαινίων 

επιχειρηματία; τι; ’Αργεντινός ήγόρασεν έν οίκό- 

πεδον παρά τόν σταθμόν τοϋ σιδηροδρόμου, ή 

κάλλιον είπεϊν παρά τήν θέσιν, έν ή έμελλε νά 

ι'γερθή ό σταθμό;, «πλήρωσε δέ τό οικόπεδον 

1800 φράγκα. Τεσσαρα έτη μετά ταϋτα έπώ- 

λησε τό οικόπεδον τοΰτο άντί — ένός εκατομμυ

ρίου φράγκων ! Διά τοϋ τρόπου τούτου ε'-ένοντο 

μεγάλαι περιουσίαν έν διαστήματι ολίγων έτών.

Δύο τών ώραιοτέρων οικοδομημάτων τής 

νέας πόλεως είναι τό Διοικητήριον καί τό 

Μουσείου, περί τό όποιον σχηματίζεται έκτε- 

ταμένος κήπος. Ό κήπος ούτος ύφίστατο καί 

πρό τής ίδρύσεω; τής πόλεως, καταλαμβάνει δέ 

έκτασιν έκατόν στρεμμάτων. Τά δένδρα ήλικίας 

εϊκοσιν έτών είναι άναπτυγμένα καί πρό πάντων 

οί εύκάλυπτοι, δι’ οΰς φαίνεται προσφορώτατον 

τό έδαφος. Τό Μουσείου είναι Ιστορικόν, επιστη

μονικόν καί προϊστορικόν, ή σύστασις δέ αύτοϋ 

οφείλεται εί; τόν λόγιον Φραγκίσκον Μορΐνον, 

όστις έν ταΐς διαφόροις αύτοϋ πεοιηγήσεσι, συν- 

έλεξε σπουδαιότατα αντικείμενα προϊστορικά, 

δι’ ών άποδεικνύεται ή ΰπαρξις άνθρώπων έκλει- 

ψάντων πρό πολλοϋ άπό προσώπου τής γής. Ή 

Κυβέρνησι; έφάνη λίαν γενναιόδωρες πρός τόν 

έπιστήμονα τούτον, διότι ού μόνον μισθόν γεν

ναιότατου ώρισεν αύτώ, άλλά καί μέγαρον περι

καλλές παρά τό μουσεϊον τώ άνήγειρεν Τό μου

σείου τούτο είναι διά τήν άρχαιοτάτην Ιστορίαν 

τής νοτίου Αμερικής μεγάλης σπουδαιότητος.

"Τ- ολείπεται ήμϊν να έςετάσωμεν ήδη τά περί

χωρα τής πόλεως, δηλ. τήν χώρα* εκείνην, έν ή 

τρέφονται αί μυτιάδες τών κτηνών, αί αποτελού

σα·. τόν πλούτον τής ’Αργεντινής ομοσπονδίας. 

ΤΙ χώρα αΰτη. ήτες είναι ολίγον έτι γνωστή τοΐς 

Ταύτην θέ- 

καί θαυμά- 

τόσα κτήνη, 

Σημειωτέου

Ευρωπαίοι;, καλείται ή II άμπα. 

λομεν ήδη διατρέξει, όπως εϊδωμεν 

σωμεν τόν τρόπον, δι’ ού τρέφονται 

όσα ούδέ δύναταί τις νά. φαντασθή. 

ότι ή κτηνοτροφία είναι ό πλούτος τών μερών

τούτον, καί χάριν αύτής ού μόνον πόλεις ιδρύ

ονται, άλλά καί έ'τάσεις άπέραντοι κατοικοϋνται 

καί έκπολιτίζονται.

Άπό τά πρόθυρα τής πόλεως Βουενος-"Αύρες 

έκτείνονται άπέραντοι πεδιάδες, γνωσταί ύπό τό 

γενικόν όνομα τής Πάμπας, ήτις είναι τρις με- 

γαλειτέρα όλης τής Γαλλίας, διότι πρό; δυσμάς 

μέν εκτείνεται μέχρι τών Άνδεων, πρός βορράν 

δέ μέχρι τών γιγαντιαίων δασών τού Τροπικού 

καί πρός νότον μέχρι τή; Πάτο γωνία;. Τό πρό; 

βορράν μέρο; τή; Πάμπας είναι τό θερμότερον, 

τό κεντρικόν μέρος τό εΰφορώτερον καί τό πρώ 

τον κατοικηθέν, τό δέ πρός νότον τό άγνωστότε- 

ρον καί μάλλον έρημον. Απανταχού όμως επι

κρατεί ή αύιή φύσις· πεδιάδες άνευ πετρών, άνευ 

δένδρων, άνευ ορού;, εύφοροι μέν όπου κατασκη- 

νοϋσι τά κτήνη, χέρσοι δέ, όπου ό ποϋς τοϋ αν

θρώπου δέν έπάτησεν εΐσέτι. Ή ΙΙάμπα διασχί

ζεται σήμερον ύπό σιδηροδρόμων, ών ή κατα

σκευή είναι καί εύκολο; καί ούχί πολυδάπανος 

ένεκα τή; φύσεω; καί τοϋ ομαλού τού έδάφους. 

Κατά μέσον όρον οί σιδηρόδρομοι ούτοι κοστί- 

ζουσι 70 χιλ. φράγκων τό χιλιόμετρου.

Άλλοτε τό μόνον μέσον τή; συγκοινωνίας εις 

τά μέρη ταϋτα ήτο ό ίππος. Προ εϊκοσιν έτών 

τά βαρέα φορτία μετεκομίζοντο διά κάρρων, ών 

οί τροχοί είναι οί πρώτοι χαράξαντες δρόμους έν 

τή έρήμω ταύτη. Μετά τήν κατασκευήν τών 

σιδηροδρόμων αί άμαζαι αύται σχεδόν έξέλιπον 

καί διατηρούνται μόνον εί; μέρη, έν οίς αί σιδη

ρά·. ράβδοι δέν έτοποθετήθησαν εΐσέτι (όρα τήν 

εικόνα).

Ό ίππος, άγνωστος ενταύθα πρό τής κατα- 

κτήσεως τών Ισπανών, είναι κοινότατος άφ’ ής 

ήμέρας ένεκαθιδρύθησαν είς τά μέρη ταύτα οί 

Εύρωπαϊοι. 'Ότε έν έτει 1535 ό Μενδόζας άπε- 

βιβάσθη έν τή θέσει, έν ή σήμερον κεϊται τό Bue- 

I1OS - Ayres, όπως ίδρύσγι πόλιν καί καταλάβη 

τήν απέραντου ταύτην χώραν, έφερε μεθ' εαυτού 

πολλούς όπλίτας καί δισχιλίους όκτακοσίου; ίπ

πους. Ή μεγάλη αύτη έκστρατεία τών ’Ισπανών 

ύπήρξε δυστυχεστάτη, διότι οί μέν άνδρες έπεσαν 

σχεδόν όλοι θύματα τών νόσων ή τών άγριων κα

τοίκων τής χώρας, οί δέ ίπποι έσκορπίσθησαν 

τήδε κάκεϊσεν. Ό πολλαπλασιασμός τών ίππων 

τούτων ύπήρξε τόσον ταχύς, ώστε ότε έν έτει 

1580 οί ’Ισπανοί ήλθαν έκ δευτέρου πρός ϊδρυσιν 

τής πόλεως Βουενος - Αύρες, οί ίπποι τής Πάμ

πας άνήρχοντο εί; 50 χιλιάδας. Οί ίππο·, ούτοι 

εύρίσκοντο έν άγρια σχεδόν καταστάσει, άν καί 

οί ιθαγενείς κάτοικοι, έννοοϋντε; τό χρήσιμον 

αύτών, ού μόνον ποός Ιππασίαν τούς μετεχειρί- 

ζοντο, άλλα καί π ός τροφήν. Συνειθίσαντες 

άπαξ νά ίτπευωσιν, οί εγχώριοι κατέστησαν έν 

βραχεί άριστα·. Ιππείς Τόσον πολύ δ' έγενικεύθη 

ή χρήσις τών ίππων, ώστε ό διοικητής τής Βουέ- 

νος-"Αύρες έσύστησε σταθμόν ίππων έν τοΐς προ- 

θύροις τής πόλεως πρός χρήσιν τών ύπαλλήλων 

της οσάκις άνετίθετο αύτοΐς εξωτερική τις απο

στολή II κεντρική Κυβέρνησες εύρίσκετο μέχρι 

τοϋ έτους 1776 έν Λίμικ, πόλει κπεχούση χίλια 

μιλιά τής Βουένος - Αύρες, καί οσάκις παρίστατο 

άνάγκη νά δικασθή ύπόθεσίς τις, όλό λήρος συνο

δεία έξήρχετο έφιππος τή; Αίμας, άποτελουμένη 

έκ τών δικαστών, τών εισαγγελέων, τών δικηγό

ρων. γραφέων καί κλητήρων, οϊτινες έφερον μεθ' 

εαυτών τά δικαστικά έγγραφα, καί όλα τά σύμ

βολα τής δικαιοσύνης. Άλλ’ ή τοιαύτη κατά- 

στασις δέν διήρζεσεν έπί πολύ, διότιήδη τώ 1781 

έσυστήθη τό πρώτον ταχυδρομείου, καί ή άλλη- 

λογραφία έγίνετο δι’ αύτού. "Εμειναν μόνον οί 

ειδικοί απεσταλμένοι τής κυβερνήσεως, οϊτινες 

ένίοτε διέσχιζον έφιπποι τάς πεδιάδας πρός μετα

φοράν σπουδαίου τινός έγγραφου. Οί ταχυδρόμοι 

ούτοι ήσαν έκτεθειμένοι είς τάς επιθέσεις τών 

άγριων ιθαγενών, οϊτινες δέν ήθελον νά συμμορ- 

φωθώσι πρό; τήν νέαν τάξιν τών πραγμάτων, 

έχοντες συμφέρον νά νέμωνται τάς γαίας, έξ ών 

βαθμηδόν έξεδιαικοντο. Εκ τούτου προέκυψαν 

ούκ όλίγαι έριδες ζαί πόλεμοι συστηματικοί, διότι 

ο1, ιθαγενείς δέν ένόουν νά παραιτηθώσι τών έπί 

τών γαιών δικαιωμάτων αύτών. Ό πόλεμο; ού- 

| τος διήρκεσεν έπί 140 όλα έτη, δηλ. άπό τού

1740 μέχρι τού 1880, ότε άπετελέσθη 

ή γενική έξολόθρευσις όλων τών άγριων 

Φυλών, τών οικογενειών καί εθνικοτή

των, αϊτινες κατεϊχον τήν ΙΙάμπαν 

καί ένέμοντο αύτήν χωρίς νά έχωσι δι

καίωμα έξουσίας έπ’ αύτής. Βέβαιον 

είναι ότι ή Κυβέρνησι; ποοέβη ολίγον 

σκληρώς είς τήν έκδίωξίν τών πρώτων 

τούτων κατοίκων τής Πάμπας, ζαί ότι 

τά μέσα, τά όποια πρός τούτο μετεχει- 

ρίσθη, ήσαν μέσα αύθαίρετα. Πλήν άλ

λως δέν ήτο δυνατόν νά γείνγ,. Οί άγριοι 

άπολέσαντες παν ότι είχον περιήλθον είς 

τήν έσχάτην ένδειαν, ζαί ολόκληροι φυ- 

λαί εύρέθησαν έστερημέναι τού επιού

σιου άρτου Τότε ή Κυβέρνησες προε- 

ζήρυξεν ότι οί πολϊται δύνανται νά 

προσλκβωσι τά άσθενή όντα, τάς γυ

ναίκας καί τά παιδία, όπερ καί έγένετο. 

’Εννοείται ότι σζηναί σπαραξικάρδιοι 

έλάμβανον χώραν, οσάκις μήτηρ ήναγ- 

κάζετο ν’ άποχωρισθή τήν θυγατέρα της 

ή το μικρόν της τέζνον. ”<)σα άθώα πλά

σματα περιήλθον είς χείρας καλών άν

θρώπων, ήσαν εύτυχή. Μια τών εύ- 

δαιμόνων τούτων κορασίδων ήτο ή λε- 

γομένη Λοκόμα ( όρα τήν εικόνα ), ήν 

προσέλαβεν είς τόν οίκον έξ οίκτου ή

ζομησσα Anielot, Γαλλίς ζαί σύζυ

γος τού τότε πρεσβευτού τής Γαλλίας 

έν Βουενος "Αύρες. ΤΙ φιλάνθρωπος αΰ

τη Κυρία ού μόνον περιέθαλψε τήν μι- 

κράν ταύτην κόρην, περιποιηθεΐσα αυ

τήν ώς ιδιόν τη; τέκνον, άλλά παρέ- 

λαβεν αύτήν ζαί είς Γαρισίους, ένθα 

τήν έξεπαίδευσεν. ώστε σήμέρον ή Λο- 

ζομα. κόρη δεκαοκτώ έτών όμιλεϊ πέν

τε γλώσσα; καί έχει ανατροφήν όλως 

παρισιανήν. Ή κόρη αύτη. ήτι; έχει 

τον τύπον τών εγχωρίων τής Πάμπας, 

ήτο θυγάτηρ ένος τών άρχηγών τής 

φυλή; της. όστις έφονεύθη έν τινι μετά 

τοϋ στρατού τής Κυβερνήσεως συμ

πλοκή. Ή δέ μήτηρ αύτής. άνήκουσα 

ζαί αυτή είς μίαν τών καλλίτερων τή; 

αύτής φυλής οικογενειών, είχεν άπο- 

θανει έκ τών κακουχιών, άς ύπέστη έν 

τφ τελευταίο) αίματηρώ έμφυλίφ πο

λεμώ.

Έν τοΐς έπομένοις άρθροις θέλομεν 

άναφέρει περί τής έν τή ΙΙάμπα κτη

νοτροφία; καί περί τής σημασίας, ήν 

αϋτη έχει διά τόν τόπον.

I Έπεται συνέχεια)

♦

Η μικρά Λοκόμα.

Φιιρτηγη άμαξα τή; Πάμπας.



262 Ε Σ II Ε Ρ Ο Σ
Ε Σ II Ε Ρ Ο Σ. 263

[ '.4f. 185.]

[Άρ. 185

ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ

Ο ΣΙΛΔ ΑΡοΛΔΟΣ (CIIILDE HAROLD)

Α.ΣΜΑ. ΤΡΙΤΟΝ

Έξελληνια&εν υπό Ο· I. H ■

( Σννέχε'.α).

47

Ό ύψηλόφρων χαρακτήρ τάς προσβολάς τής τύχης 
Ήρωίκώς άνθίσταται ούδέποτε προσκλινων 

'Ομοίως ούτοι ϊστανται εκεί ερημωμένοι.
Καί δέχονται Ακλόνητοι τήν λύσσαν τών στοιχείων 

Μίαν ήμέραν και αυτοί ήσαν λαμπροί καί νέοι"
Σημαίαι τους έστόλιζον καί κάτωθεν των μάχαι 

Συνεκροτοϋντο κρατεραί, άλλά εκείνοι όλοι
Οί μαχηταί έφόρεσαν τό σάβανου τοϋ τάφον,

Καί πλέον δέν έπαπειλοϋν τάς γραφικάς επάλξεις.

48

'Ίπό τά τείχη καί εντός τών περιβόλων τούτων 
Ή βία ένεφώλευε μέ όλα της τά πάθη.

ΟΙ άρχοντες μέ. άδικα και άρπαγάς πλουτυϋντες 
Έτήρονν μεγαλοπρεπώς τ· ύς οχυρούς των πύργους, 

δέν ήσαν δέ κατώτεροι άλλων γνωστών ηρώων.
Έξ ίσου είχον ένθερμα κ" ατρόμητα τά στήθη,

Άλλ' έλειπεν ή μισθωτή γραφές τής ιστορίας, 
Τοϋ τάφου τά μαρμάρινα κοσμήματα καί στήλαι,

διά ν’ άποθανατισθοϋν κ' όνομασθοϋν μεγάλοι

49

Όπόσ’ άτδραγαθήματα, μονομαχίαι πόσαι
Τών χρόνων τών βαρωνικών λησμονημέναι μένουν !

Ό έρως, όστις μέ λαμπρά έμβλήματα καί ρήτρας 
Έκόσμει τάς ασπίδας των, εύκόλως διεπέρα

Τούς σίδηρους χιτώνάς των κ’ έπλήγωνε τά στήθη- 
Άλλ' ό ιός του ήν κακός, έγέννα τήν ζηλείαν

Και μίση Αδιάλλακτα, πρός χάριν τών οποίων 
Σκληρώς κατηδαφίσθησαν τόσοι ωραίοι πύργοι,

Καί μ’αίμα έκοκκίνησαν τά ύδατα τοϋ ’Ρήνου

50

Άλλ’ έάν ήτο δυνατόν, ώ ποταμέ ώραίε.
Ίί ποταμέ άένναε, όστις μέ εύλογίας

Ποτίζεις ταύτην τήν τερπνήν και μαγευμένην χώραν, 
Άν ήτο, λέγω, δυνατόν ό άνθρωπος ν’ άφήνη

Τά δώρά σου τά γλυκερά χωρίς νά τά θερίζη
Μέ τ’ άνοικτίρμον δρέπανον τών φονικών πολέμων,

ΊΙ! τότε αί κοιλάδες σου παρόμοιοι θά ήσαν 
Μέ τών Μακάρων τάς μονάς, καί όπως τώρα έχεις, 

δέν ήδυνάμην άραγε νά σ’ ονομάσω λήθην ;

51

Χίλιαι μάχαι έγειναν είς τάς χλωράς σου όχθας, 
Άλλά ή φήμη έπαυσε νά τάς διασαλπίζη·

Ό θάνατος τά πτώματα έσώρευσεν είς λόφους,
Άλλ’είς ένθύμησιν αύτών ούδ’είς σταυρός ύπάρχει. 

Τό ρεϋιιά σου άνυψωθέν έξέπλυνε τό αίμα,
Άμέσως έκαθάρισε και πάλιν τάς ακτίνας

Έδέχθη κ’ άντηνάκλασε τοϋ λάμποντος ήλιον 
Άλλά τά'μαύρα στίγματα τής θλιβερας μου μνήμης

Ποτέ, ποτέ τό ρεύμα σου div ήθελεν έκπλύυη

52

Τοιαΰτα στρέφων είς τόν νυϋν κ' Ακολουθών τό ρεύμα 
Τοϋ ποταμού κατέβαινε βραδέως ό Αρόλδος.

Αναίσθητος είς τών πτηνών τά άσματα δέν ήτο,
Είς τών δρομώνων τάς σκιάς καί τών άνθών τά μύρα.

Καίτοι ζοφώδεις λογισμοί ηί-λάκωνον ακόμη
Τό μέτωπόν του καί φριχτή γα'-ήνη έπεκράτει

Είς τών στηθών του τους βυθούς ους άλλοτε τά πάθη 
’ Ετάραττον ακοίμητα, όμως δέν ήτο ξένος

Όλοτελώς είς τήν χαράν τής φύσεως τριγύρω.

53

Άλλ’ούτε είχε σκληρυνθή τοσοΰτον ώσθ ό Έρως. 
Τίός τής τρυφερότητας, νά τόν έγκαταλίπη.

Ουδέποτε δυνάμεθα ψυχρώς νά θεωρώμεν
Τ· ύς μειδιώντας πρός ήμάς, καί είναι τής ψυχής

Ανάγκη αναπόφευκτος συμπάθειαν νά δείξη
Εις όσους μέ τους πόνους της είλικρινώς πονοϋσι.

Μία καρδία έπί γής ύπήρχεν. ή οποία
Τόν ενθυμείτο τρυφερώς, κ’ έλάτρευε μέ πίστιν-

Ταύτην Ομοίως τρυφερώς έπόθει ή ψυχή του.

54

Καί έμαθε νά αγαπά κιΊ μέ χαράν νά βλέπη— 
Παράδοξον είς άνθρωπον τής διαθέσεώς του —

Τά βλέμματα τ' άγγελικά τών τρυφερών νηπίων.
Ανωφελές νά μάθωμεν τούς λόγους, οί οποίοι

Έπέφερον μεταβολήν τοσοΰτον αίφνηδίαν
Κ' υπέταξαν τό πνεϋμά του τ' άγέρωχον και τόσην 

δεικνύον περιφρόνησιν πρός όλους τούς Ανθρώπους.
Τά τρυφερά αισθήματα ή μοναξία πνίγει,

Πλήν είς αυτόν έβλάστησαν όταν δέν είχεν άλλα.

55

'Άς είπον. μία αγαθή εύρίσκετο καρδία
Είς γλυκυτάτην έ'νωσιν μετά τής ίδικής του

διά δεσμών πλέον στερρών ή οί δεσμοί τοϋ γάμου.
Αγνός καί Ανυπόκριτος ό έρως των έκείνος

Τάς προσβολάς ύπέφερε καταχθονίου έχθρας-
Τά σκάνδαλα κ’ οί κίνδυνοι άντί νά τόν μαράνουν

Πλέον σφοδρόν καί άγιον τόν είχον καταστήση,
Πρός τούτο δέ τό εΐδωλον τ’ ώραϊον τής ψυχής του

Τούς στίχους τούτους έστειλε μακρόθεν <5 Άρόλδος.

“Ό πυργοστεφανώμενος τοϋ δραχένφελς βράχος ρίπτει
Τήν σκιάν του τήν παχείαυ έπί τοϋ εύρέος 'Ρήνου,

Όστις τ’ άφθονα νερά του μεγαλοπρεπώς κυλίει 
Μεταξύ οχθών, πού θάλλουν άμπελοι σταφυλοφόροι,

Καί λοφίσκων σκεπασμένων καί παντοία δένδρα κ' άνθη. 
Οί αγροί μέ τούς πρασίνους κυματίζοντας των στάχεις 

Καί αί πόλεις, αί όποϊαι ανυψώνονται τριγύρω 
Μέ τά κάτασπρα των τείχη καί κωδωνοστάσιά των,

Ποριστούν λαμπράν εικόνα, ήν θά έβλεπον, ώ φίλη, 
Μ' ήό'ονήν περισσοτέρου &ν τήν έβλεπες μαξν μου.

“ Κυανόφθαλμοι παρθένοι χωρικαί περ πλανώνται 
Είς αυτούς τούς παραδείσους, καί δειλώς προσμειδιώσαι

Μοί προσφέρουν άνθοδέσμας μυροβόλους καί δροσώδεις.
Μεταξύ κισσών πρασίνων καί κλαδιών πυκνόφυλλων, 

'Εκεί πέραν διαβλέπω τ' άκρα πύργων παναρχαίων
Πλεϊστοι βράχοι άποτόμως καθώς κολοσσοί όρθοϋνται

Καί αψίδες σχηματίζουν δεσποζούσης τής κοιλάδος.
Άλλά τόση ώραιότης καί τοιαύτη ποικιλία

Είνε έλλειπής, καί μόνη ή Αλαβάστρινη χειρ σου 
Τήν έμήν έάν έκράτει θά τήν έκαμνε τελείαν.

“Κρίνα εύοσμα σοί στέλλα τά όποια μ' έχουν δώση- 
Πριν τήν χείρά σου έγ; ίσουν θέλουν μαρανθή άφεύκτως, 

Πλήν καί ούτω μαραμμένα μή σκληρώς τά άπορρίψης.
Τά ήγάπησα, διότι είνε άξια αγάπης

Καί διότ’ οί όφθαλμοί σου πιθανόν νά τά ίδώσι,
Ή χλομή των δ’ όψις Ισως τήν ψυχήν σου διεγείρη

Είς άνάμνησιν εκείνου, όστις τώρα διατρίβει
Παρά τοΰτον τόν ώραϊον ποταμόν, όπου τά άνθη 

Συνελέγησαν δροσώδη, ίνα δώρον τά προοφέρη
Ή έμή τή σή καρδία ώσεί σύμβολου αγάπης.

“Πώς αφρίζει, πώς φουσκώνει καί κατέρχεται τό ρεύμα ’ 
Κατά τάντα ελιγμόν του, καί μυρίοι είνε ούτοι,

Νέα κάλλη καί μαγείας μ ’ έκπληξιν <5 όδοιπόρος
Καί χαράν Ανακαλύπτει. Εις τόν θειον τοΰτον τόπον

Κ' ή άγερωχοτέρα ψυχή ήθελε βιώση
Ευχαρίστως, ούδ’ είς όλην τήν ύφήλιον υπάρχει

Λίέρος τόσον πεφιλμένον είς έμέ καί εις τήν φύσιυ.
Καί μ' ήτο έτι πλέον θαυμαστόν &υ ήδυνάμην

Τ' όμμα μου νά περιφέρω εις αύτήν τήν εύμορφίαν
Μέ τό γλυκερόν έκεϊνο, μέ τό ίδικόν σου όμμα„.

56

Έπί λοφίσκου χλοερού, πλησίον είς τό Κόβλεντζ.
Μι' άπλουστάτη πνραμίς έγείρεται καί στέφει

Τήν κορυφήν τοϋ όμαλοϋ υψώματος έκείνου.
Ήρωος κόνις ύπ’ αύτήν ύιπάρχει τεθαμμένη·

Είνε έχθροΰ μας, πλήν τιμή καί δόξα αιώνια
Είς τόν Μαρσώ '. Τήν πρόωρον θανήν του έχουν κλαύση 

Μέ δάκρυα ειλικρινή γενναίοι στρατιώται,
Θρηνοϋντες δέ έζήλευον τήν τύχην του, διότι

'Τπέρ πατρίδος έπεσε τής φίλης των Γαλλίας.

57

Τό στάδιόν του σύντομον πλήν ένδοξον υπήρξε-
Άύο στρατοί τόν έκλαυσαν, πολέμιοι καί φίλοι 

Ό όόοιπόρος νά σταθή όφείλει έπί τούτου
Τοϋ τάφου καί διακαείς εύχάς νά άναπέμψη 

'Τπέρ τής άναπαύσεως τής εύγενοϋς ψυχής του·
Ειλικρινής ύπέρμαχος έλευθερίας ήτο,

Έκ τών όλίγων οίτινες ποτέ δέν καταχρώνται
Τήν δύναμιν ήν έλαβον ίνα τήν προστατεύουν. 

Έβίωσ’ άκηλίδωτος θανών δέ έθρηνήθη.

58

Τό Έρενβράϊστείν ϊσταται έδώ ήρειπωμένον
Τά τείχη του έμανρισε πυρϊτις ύπονόμου, 

Καί όμως έτι δύνασαι καλώς νά διακρίνης
Τί ήτον όταν έπιπταν έπάνω του αί σφαΐραι,

Τής Νίκης τό προπύργιου ! Άπό τής κορυφής του
Οί πρόμαχοί του έβλεπον άνά τήν πεδιάδα 

διεσπαρμένους τούς έχθρούς νά φεύγωσιν άνάνδρως.
Άλλ’ ή ειρήνη έκαμε τό έργον τοϋ πολέμου 

Καί εις τούς όμβρους ήνοιξε τήν ύψηλήν του στέγην.

59

Χαΐρε ωραίε ποταμέ .’ Ό ξένος μαγευμένος 
Πλησίον σου έπιθυμεΐ νά μένη αιωνίως.

Εις τάς άνθούσας όχθας σου «ξ ίσου νά πλανώνται 
Άρέσκονται καί αί ψυχαί, ας έρως συνενώνει,

Καί οί φιλέρημοι ρεμβοί. Ίσως ένταϋθα μόνον, 
Άν ποτέ ήτο δυνατόν, θά έπαυεν ή τύψις

Τής μαύρης συνειδήσεως έδώ όπου ή φύσις 
Άρμονικώς άνέμιξε μέ χάριν φθινοπώρου

Τό ύψηλόν μέ τ’ άγριον, μέ τήν χαράν τό πένθος.

60

Καί πάλιν χαίρε! χαιρετώ άλλοίμονον είς μάτην ! 
Τόσον λαμπράς πώς δύναμαι σκηνάς νά καταλίπω;

Ό νοϋς μου μέ τά κάλλη σου πεπληρωμένος εινε, 
Κ’ αν έπί τέλους στρέφεται τό όμμα μου, ώ ’Ρήνε,

Άπό τοϋ πανοράματος τοϋ ουρανίου τούτου. 
Άγνώμον καί έκούσιον δέν στρέφεται βεβαίως.

Τοπεΐα ένδοξώτερα έπί τής γής ύ’πάρχουν. 
Άλλ’ούδαμον εύρίσκονται εις έν καί μόνον μέρος 

Ή δόξ’ αρχαίων ήμερών, τό τρυφερόν κ’ ώραϊον.

61

Μεγαλοπρέπει’ άφελής, άνθη χροιών ποικίλων, 
Σχηματιζόμεν’ είς καρπούς, τής πόλεως ή λάμψις,

'Ρυάκια έρπίζοντα, κρημνοί γιγαντιαίοι, 
δάση πυκνά καί γοτθικά μεταξύ τούτων τείχη,

Βράχοι έν είδει τεχτσ^τών νψούμενοι πυργίσκων, 
Και ούτω περιπαίζοντες τήν τέχνην τοϋ άνθρώπον

Άλλ’ έπί πάσι, πρόσωπα γλυκά κ’ ευτυχισμένα 
Καθώς ή κύκλω έκτασις, ήτις πλουσίως θάλλει

Πάντοτ' ένώ βασίλεια πλησίον καταπίπτουν.

62

Πλήν όλα ταΰτα βαθμηδόν άπό τών Οφθαλμών μου 
Αρχίζουν ν’ άφανίζωνται. ’Ενώπιον μου ήδη 

Τάς Άλπεις έχω, τά λαμπρά τής φύσεως τεμένη- 
Θρόνον έκεϊ τό άπειρον έκ πάγων έχει στήθη· 

Έκεϊ μορφοϋται κ' έπειτα μέ κρότον καταπίπτει 
Ή φοβερά νιφοστιβάς. Παν ό,τι έξυψώνει

Κ’ έκπλήττει τήν διάνοιαν είς τ’ άκρ’ αύτά έτέθη, 
Ίσως νά δείξη ότ' ή γή τόν ουρανόν προσψαύει,

Πλήν πάντοτε τόν μάταιου θνητόν άφήνει κάτω.

63

Έν τούτοις πριν τήν δύσκολον άνάβασιν άρχίσω, 
"Ας σταματήσω μερικούς ν’ άφιερώσω στίχους

Είς τοϋ Μόρα τό ένδοξον καί έθνικόν πεδίον. 
Τρόπαια βλέπει άπεχθή έδώ <5 διαβάτης,

Άλλ’ όχι είς τόν νικητήν αισχύνην προξενοϋντα. 
δέν έθαψε τά πτώματα ό όούξ τής Βουργουνδίας,

Καί τών όστέων ό σωρός διά παντός θά μένη, 
Αί δέ σκιαί των γοερώς θά κλαίουν καί πλανώνται 
Παρά τάς όχθας τής στυγός ταφήν έπιζητοΰσαι.

64

ΑΙ Κάνναι καί τό Βατερλώ είνε σφαγής πεδία, 
Ό Μαραθών καί τό Μορά τιμής κ’ έλευθερίας-

Πεδία νίκης ίεράς, ήν ήραντο ολίγοι 
Κατά πολλών μαχόμενοι ώς άδελφοί πολϊται

Καί στέρνα άφιλόδοξα προτάσσοντες γενναίως· 
Αυτοί δέν ήσαν μισθωτοί ύπέρμαχοι τυράννων

Κ' άδικων αξιώσεων, άλλ’ ούτε είς δουλείαν 
Τά έθνη ύποτάξαντες έδίδαξαν μέ σέβας

Τούς βασιλείς νά θεωρούν ώς θείους έπιτρόπους.

65

’Εκεί, έγγύς είς έρημον, παλαιωμένον τείχος, 
Μία μονήρης ϊσταται καί μαυρισμένη στήλη,

Τό τελευταίου λείψανου τών παρελθόντων χρόνων 
Όμοία είνε μ’ άνθρωπον, όστις άπελιθώθη,

Πλήν μέ τινα συνείδησιν συγκεχυμένην πέριξ 
Παρατηρεί άμηχανών καί έν ταύτώ θαυμάζων

Καί θαϋμα είνε πώς αύτή δέΐ’ έχει καταπέση, 
Ένώ τό ύπερήφανον Άβεντικόν έχάθη

Μέ ΰλας τάς ύποτελεϊς εύδαίμονάς του πόλεις.

I Έικτβ. βυνέ/.Εΐα ι
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Η ΔΑΜΑΣΚΟΣ

(μετά εικόνων)

( Σννέ/ϊ’.α εζ τοϋ π,ιοηγ. τ.ύ/oj; ).

ΑΙ οίκίαι τής Δαμασκού, έσωτερικώ; μέν είναι 

άληθή μέγαρα πολυτελείας «αί κομψότητος, εξω

τερικέ»; όμως έχουσι τήν όψιν καλυβών μάλλον ή 

οικιών. Αί ώραιότεραι οίκίαι άνήζουσ. σήμερον 

είς Ίσραηλίτας, οϊτινες έν Δαμασκώ άπέκτησαν 

πλούτον πολύν,ώ; άλλως τε απανταχού. Ολίγαι 

μόνον άνήκουσιν είς τάς εύγινεΐς τοΰ τόπου οικο

γένειας, αΐτινες είναι κατά τό ήμισυ κατεστραμ

μένα! καί άδυνατούσι νά ζώσι μέ τήν πολυτέ

λειαν, μέ τήν όποιαν έζων οί πρόγονοί των. Μία 

τών κομψότερων οικιών είναι ή κατοικουμένη ύπό 

τοΰ έγγόνου ένός άλλοτε πλουσιωτάτου πασά Ή 

είσοδος τοΰ μεγάρου τούτου εώαι μικρά καί αφα

νής, άλλ’ άφ’ού είσέλθγ τις διά τής πύλη; εύρί

σκεται αίφνης έν μέσω αυλής εύρείας, έν ή άν- 

θούσι ρόδα, δάφναι καί πορτοκαλλέαι. Κομψό- 

ταται πίδακες άνατινάσσουσι τό διαυγές ύδωρ' 

πέριξ τής αυλής παρά τούς τοίχους τής οικίας 

ύπάρχουσι σειραί γλαστρών μέ τά σπανιότερα

άνθη. Έκ τής πολυτελούς ταύτης αυλής (όρα 

τήν εικόνα) ύψηλαί θύραι όδηγοϋσι πρός τάς αί- 

θούσας, αΐτινες όλαι είναι πολυτελέστατ < διε— 

σκευασμέναι καί κομψότατα κεκοσμημεναι, ιδίως 

αί αΐθουσαι αί χρησιμεύουσαι πρός ύποδοχήν. Τό 

φώς τοϋ ήλιου έρχεται άνωθεν διά τής ύελοσκε- 

ποϋς στέγης- οί τοίχοι είναι καλλιτεχνικότατα 

κατεσκευασμένοι καί τά διάφορα χρώματα, δι’ 

ών χρίονται, παρέχουσιν έντύπωσιν εύχάριστον 

άμα καί πλουσίαν (όρα τήν εικόνα).

Έν ταϊς αύλαϊς τών πλουσίων ύπάρχει καί 

ύελοσκεπές ύπόστεγον (verandah), όπου ή δια

μονή είναι τά μάλιστα εύχάριστος. Τά ύπόστεγα 

ταΰτα, τά όποια είναι σχεδόν άτ αραίτητα είς 

κλίμα, όποιον είναι τό τής Δαμασκού, χρησιμεύ- 

ουσιν ώς τόπος αναψυχής καί συνεντεύξεω; τής 

οικογένειας- ένίοτε δέ παρατίθεται ε’νταΰθα καί 

τό γεύμα. Ό ξένος, ό έπισκεπτόμενος τήν οικίαν, 

οδηγείται εις τό κομψόν τοΰτο ύπόστεγον, καί 

εκεί τώ προσφέρουσιν καφέν καί διάφορα αναψυ

κτικά ποτά κατά τήν ώραν τοΰ έτους. Ώρας 

ολοκλήρους κάθηται ένίοτε ό οικοδεσπότης έν τφ 

τμήματι τούτφ τής οικίας του καί ρεμβάζει ή 

καπνίζει κατά τήν συνήθειαν τών λαών τής Άνα

τολής. Τά ύπόστεγα κοσμούνται διά ώραίων τα

πήτων καί μαλακών ανακλίντρων ή διβανίων, 

προσκαλούντων είς άνάπαυσιν.

’Αξιοθέατος είναι καί ή αγορά τής Δαμασκού, 

καταλαμβάνουσα μεγάλην έκτασιν, καί διηρη- 

μένη είς διάφορα τμήματα διά στενών δρομίσκων, 

συγκοινωνούντων πρός άλλήλους. Τά μαγαζεϊα 

τής μεγάλης ταύτης αγοράς είναι έλειινά καί 

σκοτεινά παραπήγματα μικρά; έκτάσεως, άνευ 

θύρας ή παραθύρου, καί ύψούμενα εν περίπου 

μέτρον άνωθεν τού εδάφους. Έν τοΐς παρα- 

πήγμασι τούτοις, ένθα δυσκολεύεται ό άνθρωπος 

να ϊσταται ορθος, κάθηνται οί έμποροι καπνίζον- 

τες ή συγαρέττα ή ναργιλέν, παίζοντες μέ τό 

κομβολόγιον καί φλυαρούντες μετά τών γειτόνων. 

Διακρίνονται διά τήν ζωηρότητά των οί Ίσραη- 

λΐται έμποροι, οϊτινες δέν κάθηνται νωθεώς έντός 

τοΰ παραπήγματος, άλλά πρόθυμοι είς τό νά 

πωλνσωσι τά; πραγματείας των, παρακολουθούσε 

τόν αγοραστήν, καί μάλιστα όταν ούτος ήναι 

ξένος, δι’ όλης τή; αγοράς, περιποιούμενοι καί 

παρακινοΰντες αύτόν ν' άγοράση τι. Έν τή 

αγορά εύρίσκονται πάντοτε καί μεσΐται (τό πλεΐ

στον Ιουδαίοι) οίτινες συνοδεύουσι τόν ξένον διά 

μέσου τοΰ λαβυρίνθου τών μικρών οδών. τφ 

έπαινοΰσι τά πρός πώλησιν εκτεθειμένα άν ικεί

μενα καί τέλος κατορθοΰσι νά τφ πωλήσωσί τι 

εί; τιμήν πεντάκις ή έξάκι; μεγαλειτεραν τή; 

πραγματικής άξια; τοΰ πράγματος.

Ή άγορά αύτη περιέχει ύφάσματα άμιμήτου 

καλλονής, τάπητας τής Περσίας ποικιλοχρόους 

καί άρίστης έργασιας καί τής μικρά; ’Ασίας, τους 

Σμυρναϊκού; καλούμενους, οϊτινες πολλάκις είναι 

προϊόντα τής εγχωρίου βιομηχανίας. Ό έχων 

καιρό- νά περιέλθη έν ήσυχία τήν αγοράν τής 

Δαμασκού, καί γνωρίζών τήν ποιότητα τών ύφα- 

σμάτων, δύναται νά προμηθευθή άντί εύτελοΰς 

άναλόγως τιμής ύφάσματα πολυτελέστατα, τά 

οποία ούδαμοΰ άλλού εύρίσκει. Πρέπει όμω; νά 

προσεχή, νά μή έμπέσγ, είς χεϊρα; μεσίτου τινός 

’Ιουδαίου, διότι τότε πρέπει νά ήναι βέβαιος ότι 

θ’ άπατηθή.

Ή εγχώριος βιομηχανία παράγει καίτάώραϊα 

ύφάσματα, τά γνωστά ύπό τήν ονομασίαν τών 

κουφιέ, τά όποια φοροΰσιν άνδρες καί γυναίκες 

καλύμματα τής κεφαλής, διότι τό σαρίκιον σχε

δόν έξελιπεν έκ τής Συρίας καί φαίνεται μόνον 

πότε καί πότε. Ύπό τό κάλυμμα ή τόν πέπλον 

τοΰτον άνδρες καί γυναίκες φοροΰσιν ερυθρόν φέ- 

σιον μέ φούνταν κυανήν ή χρυσήν. Ή υφαντική 

τής μετάξης ένασχολεϊ έν Δαμασκφ δύο χιλιάδας 

περίπου έργαλείων, άλλ'ή βιομηχανία αυτή εύ

ρίσκεται έν παρακμή, διότι είσάγονται κατ’ έτος 

πολλά ύφάσματα έκ Λυών, καί διότι ή Βηρυττός 

σπουδαίως συναγωνίζεται άπό τίνος πρός τήν 

Δαμασκόν, Οί μεταξοσκώληκες τρέφονται είς τά 

περίχωρα τής πόλεως, ιδίως όμως έν τφ Λιβάνφ, 

όπου άριστα έπιτυγχάνουσιν.

Τά ώραΐα βαμβακερά ύφάσματα, τά όποια 

άλλοτε κα-.εσκευάζοντο έν Δαμασκφ, έξέλιπον 

σχεδόν έντελώς έκ τής άγοράς· άντ' αύτών είσά

γονται αί βάνουσαι άπομιμήσεις τών βαμβακερών 

ύφασμάτων έξ ’Αγγλίας καί ’Αμερικής, τά όποια, 

καίτοι μικράς διάρκειας, αγοράζονται παρά τών 

εγχωρίων διά τό εύτελές τής τιμής των. Οί Βε- 

δουΐνοι, οί έν όλη τή Συρία, διατηρήσαντες τό 

άρχαΐον αύτών ένδυμα, μεταχειρίζονται ώς έπί 

τό πλεΐστον ύφάσματα έγχωρίου βιομηχανίας, 

ών τά ζωηρά χρώματα είναι καί αρμονικά καί 

διαρκή, έν ώ τά έξ Εύρώπης είσαγόμενα καί 

άκομψα ειναε καί όλως προστυχά.

Όνομαστά είναι καί τά έφίππια καί αί τών 

ϊππων άποσκευαί τής Δαμασκού, ώς καί οί 

λινοί.Ιδίωςτά έφίππια είνε πολυτελέστατα χρη

σιμοποιούμενα παρά τών πλουσίων καί τών άρ- 

χηγών τών οικογενειών

Έν ταϊς όδοΐς όλίγας γυναίκας βλέπει τις πε-

χα-

ριφερομένας, καί ταύτας έπιμελώς κεκαλυμμενας' 

μόνον οσάκις εισέρχονται είς μαγαζεϊόν τι πρός 

άγοράν άποκαλύπτουσιν ολίγον τό πρόσωπόν των, 

καί τοΰτο άν ήναι εύειδεΐ; καί νέαι. Έντός τής 

οικίας αί γυναίκες τών άνωτερων τάξεων είναι 

πάντοτε πολυτελώ; ένοεδυμεναΓ πολλαί ύ αύτών 

μεταχειρίζονται ήδη τήν εύρωπαϊκήν ενδυμασίαν, 

ήν όμως δέν φοροΰσι παντ τε μέχάριν. Αί κατώ

τερα'. τάξεις διετήρησαν το εγχώριον ένδυμα, τό 

όποιον είναι λίαν κομψόν. Έν ταϊς αύλαϊς, έν 

τοΐς λουτροΐς, αί γυναίκες φοροΰσιν είδος πέδι

λων, καββά κα θυμένων, έ/όντων πτέρνην ύψη- 

λήν, ένίοτε καί 20 έκατοστομέτρων. ’Απορίας 

άξιον είναι πώς έπί τών πέδιλων τούτων δύναν- 

ται να διατηρήσωσιν ισορροπίαν έπί τού ολισθη

ρού εδάφους. Τινά τών πέδιλων τούτων είναι 

πολυτελέστατα.

Πλησίον τής στοά; τών χρυσοχόων έν τή 

άγορά ύπάρχει έτέρα στοά, όπου πωλοΰνται τά 

λεγάμενα σκαμλέ, τράπεζαι κομψόταται έξ 

έλέφαντος ή μαρμάρου, έδοαι, άνάκλιντρα κτλ. 

(όρα τήν εικόνα έν τφ προσεχεΐ τεύχει). Τά αν

τικείμενα ταΰτα είναι καλλιτεχνικότατα καί έρ- 

γασίας λίαν επιμελημένης,είναι όμως καί ακριβά, 

διότι άπαιτεϊται μεγάλη τέχνη όπως συνδυασθή 

τό ξύλον πρό; τό μάρμαρον ή τόν ελέφαντα,όστις 

σχηματίζει ώραΐα σχέδια. Ή Εύρώπη άπεμιμή- 

θη τό είδος τούτο, καί κατώρθωσε νά καταρριψη 

τάς τιμάς- ουχ ήτταν όμως τα έν Δαμασκφ κα- 

τασκευαζόμενα τοιαΰτα αντικείμενα έκτιμώνται 

μεγάλως ύπό τών ειδημόνων.

(Έπεται συνέχει»)

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΣΚΟΥΔΕΡΗ

Ιστορικοί' όι>/χ»/μ«

Μετάφρασις ίχ τ.ϋ Γερμανιχοϋ

ύπό τής Βεσποινώο;

ΛΟΥΚΙΑΣ Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

(Τέλος ).

άλλ' ή έπι- 

ένδο— 

δώση 

τιμώ»

Ούδείς νόμος δικαιολογεί τούτο, 

θυμία τοΰ Βασιλέως, στηριζομένη έπί τής 

μύχου αύτοϋ πεποιθησεως, δύναται νά 

χάριν έκεϊ ένθα ό δικαστής χρεωστεϊ νά 

ρήση.

Ό δούξ Μιοσσάν, ήκολούθησε κατά γράμμα 

τάς συμβουλάς τού Δ’Ανδιλλή καίούτω πράγμα

τι συνέβη ό,τι αύτός είχεν ήδη προίδει.

Έσήμανεν ή στιγμή καθ’ήν έδει νά άπευ- 

θυνθώσι πρός τόν βασιλέα καί τότε έφθασεν ή 

ύπόθεσις είς τό δυσκολώτερον αύτής σημεϊον, 

καθότι αύτός, έχων τήν πεποίθησιν ότι ό Όλι- 

βιέ Βρισσών ήτο ό τρομερός δολοφόνος, ό κρα

τών πρό πολλοΰ είς άνησυχίαν τήν πόλιν όλην 

τών Παρισίων, έτρεφε τοιαύτην άποστροφήν καί 

μίσος πρός αύτόν, ώστε άμα συνέπιπτε νά όμι— 

λήσωσι περί τής δίκη; ένώπιόν του, έγένετο έκ

τος έαυτοϋ καί έπέβαλλε σιωπήν.

Ή Μαιντενών, συνεπής εί; τάς ά,ρχάς της, 

τού νά μή όμιλή ποτέ είς τόν βασιλέα περί 

δυσαρέστων πραγμάτων, άπέρριψε πάσαν μέσο

λάβησιν καί ούτω ή τύχη τοΰ Όλιβιέ έμενε 

μόνον είς τα; χ=ϊρ«ί "ή? Σκουδερή.

Μετά μεγάλην σκέψιν έλαβε τέλος αύτη άπό- 

φασίν τινα ήν τάχιστα έξετελεσε. Ένεδύθη φόρεμα 

μελαν έκ λαμπρού μεταξωτού, περιεβλήθη διά 

τών πολυτίμων κοσμημάτων τοΰ Καρδιλλιάκ. 

άτινα έκάλυψε διά μελαίνης σκέπη; καί παρου- 

σιάσθη ούτω εντός τού θαλάμου τής Μαιντενών 

κατά τήν ώραν, καθ' ήν ήτο βέβαια ότι ήθελε 

συναντήσει τόν βασιλέα.

Τό εύγενέ; παράστημα τή; άξιοτίμου Δεσποι- 

νίδος έν τή πομπώδει ταύτη ενδυμασία είχε τοι

αύτην μεγαλοπρέπειαν, ώστε διήγειρε τό σέβα; 

ακόμη καί εκείνων τών περιφερομένων οκνηρώ; 

εί; τού; βασιλικού; προθάλαμους.

Άπαντες μετά σεβασμού καί υποκλίσεων ύπε- 

χώρουν καί ότε παρουσιάσ.η έν τω θζλάμω ό 

Ιδιος ό βασιλεύς μετά θαυμασμού εΐδεν αύτήν 

καί τήν έπλησίασε πάραυτα, καί καθώς ήστραψαν 

είς τούς οφθαλμούς του οί άδάμαντε; τοΰ περι

δέραιου ώ; και τών ψελλίων άνεφώνησε' Προ; 

θεού ! αύτο είναι τό κόμησμα τού Καρδιλλιάκ ! 

καί στραφείς πρός τήν Μαιντενών. προσέθηκε- 

Ίδέτε, Μαρκησία, πόσον ώραΐα είναι ή μνηστή καί 

πόσον λυπεΐται διά τόν θάνατον τοϋ μνηστήρος 

αύτής ’.

—Ώ,μεγαλόψυχε κύριε, άνεφώνησεν ή Σκου

δερή, εξακολουθούσα τόν άστείτμόν τοϋ βασι- 

λεως. Πώς ήθελεν είσθαι δυνατόν ή έν λύπη βε- 

βυθισμένη μνηστή νά φέρη τοιαΰτα κοσμήματα; 

Ούχί, είμαι πάντη αδιάφορο; ώ; πρός τόν θά

νατον'τού χρυσοχόου, καί δέν ήθελον ποτέ ένθυ- 

μηθή αύτόν, έάν δέν είχον συνεχώς πρό τών οφ

θαλμών μου τήν τρομεοάν εικόνα, καθ' ήν στιγ

μήν τόν μετέφεφον φονευμένον

—— Πώς! ήρώτησεν ό βασιλεύς, πώς! τόν εϊ- 

δετε ΐδίοις οφθαλμοί; τόν άτυχή αύτόν ;

Τότε ή Σκουδερή, έν όλίγοις, διηγηθη, άλλά 

χωρίς να αναφέρη τι περί τού Βρισσών πω; 

τυχαίως εύρέθη έμπροσθεν τή; οικία; τοϋ 

Καρδιλλιάκ ότε άνεκαλύφθη ό φόνος, περιε- 

γραψε τήν τρομεράν θλϊψιν τή; Μαγδαληνή;, τήν

βαθεϊαν έντύπωσιν, ήν ένεποίησεν αύτή ό άγγελο; 

ούτος και τόν τρόπον, δι’ ού έν τφ μισώ τών 

κραυγών τοΰ όχλου έ’σωσεν αύτήν έκ τών ονύχων 

τού Δεγραί

Τό ενδιαφέρον διεγείρετο έπί πλέον καθόσον 

προύχώριι είς τήν περιγραφήν τών διάφορων σκη

νών μετά τού Λαριγνή, μετά τοϋ Δεγραί καί 

μετά τού Όλιβιέ Βρισσών. Καί ό βασιλεύς 

παρασυρόμενος έκ τής ζωηρά; εύγλωττία; τή; 

ομιλία; τής Σκουδερή, έλησμόνησε ότι αύτη ώ- 

μίλει περί τής βδελυρά; δίκη; καί τοϋ απεχθούς 

νέου, και μετ' ενδιαφέροντος παρακολουθών αύτήν 

ούδέ μίαν έλεγε λέξιν, άλλ’ άπό καιρού εί; καιρόν 

διά τίνος σχήματος επρόδιδε τήν ένδόμυχον 

αύτοϋ συγκίνησιν.

Πριν ή άντιληφθή καλώς τό πράγμα, καί 

συνέλθη έκ τής έκπλήξεως τών όσων ήκουσε, 

πριν ή δυνηθή νά σχηματίση πεποίθησιν τινα, 

έκειτο ή Σκουδερή πρό τών ποδών του, καθικε- 

τεύουσα αύτόν όπως δώση χάριν εί; τόν Όλιβιέ

— Τί κάμνετε; άνεφώνησεν, ό Βασιλεύς, μετ’ 

έκπλήξεως κρατών άμφοτέρας τά; χεΐρας της 

καί άναγκάζων αύτήν νά καθίση πλησίον αύτού.

Τί κάμνετε Δεσποινίς, μέ εκπλήττετε 'υπερ

βαλλόντως, άληθώ; μέ διηγεΐσθε τρομερόν συμβε- 

βηκός, άλλά τις έγγυάται περί τής άληθείας 

τής περιέργου άποφάσεως τού Βρισσών ;

Τότε ή Σκουδερή, ήρχισε νά άριθμή τήν μαρ

τυρίαν τού Μιοσσάν, τήν κατ’ οίκον τού Καρ- 

διλλάκ έρευναν, τάς άλλα; ενδείξεις πάσας καί 

έπί τέλους τήν ένάρετον καρδίαν τής Μαγδα

ληνή;, τήν άναγνωρίσασαντήν αύτήν αγαθότητα 

έν τή καρδία τοϋ δυστυχούς Βρισσών.

Καθ' ήν στιγμήν ό Βασιλεύς ήτοιμάζετο νά 

δώση άπάντησίν τινα, μικρό; κρότο; τόν ήνάγ- 

κασε νά στρέψη τήν κεφαλήν, καί ίόών τόν 

Λουβενά, τον έν τφ παρακείμενοι θαλάμω εργα

ζόμενον, μετά σκεπτικού ύφους ίστάμενον πρό 

τή; θύρας, πάραυτα έβάδισε πρός αύτον καί οΰτω 

άπεχώρησεν έκ τοϋ δωματίου.

Άμφότεραιή Σκουδερή καί ή Μαιντενών εθεώ- 

ρησαν - ήν διακοπήν αύτήν λίαν δυσάρεστου, κα

θότι, αφού άπαξ άπέφυγεν ό Βασιλεύς τοϋ νά 

έκφραση τήν γνώμην του, βεβαίως τοϋ λοιπού 

ήθελεν είσθαι προφυλακτικώτερος ίνα μή εύρεθή 

είς τήν αύτήν θεσιν και διά δευτέραν φοράν άλλά, 

μετ’ού πολύ, είδόν αύτόν εισερχόμενου καί βημα- 

τίζοντα έν τφ θαλάμω μετά νευρικής ταραχή;. 

Μετά τινας δέ στίγμα; σταματήσα; πρό τής 

Σκουδερή, καί χωρίς να βλέπη αύτήν. είπε 

χαμηλή τή φωνή.

— Έπεθύμουν νά ιδω τήν Μαγδαληνήν.

Τότε ή Σκουδερή άν.κραξεν. Ώ μεγαλόψυχε 

Κύριε, όποιας μεγάλη; εύτυχίας τιμάτε τό πτω

χόν καί δυστυχές κο;άσιον, νεύσατε υ.ονον καί 

τούτο άρκεΐ όπως ϊδ-τε πρό τών ποδών σας τήν 

μικράν αύτήν.

Τότε έσπευσε όσω ταχέως έπέτρεπεν αύτή ·ή 
βαρεία ένδυμασία της καί φθάσασα είς τήν θύραν 

εκραξεν ότι ή Μεγαλειότης του διατάττει νά 

είσελθη ή Μαγδαληνή Καρδιλλιάκ καί έπιστρέ- 

ψασα εί; τήν θέσιν τη; έκλαυσε. έξ εύχαριστή- 

σεως καί συγκινήσεοις. Προαίσθημα τι καλόν τή 

είχεν έμπνεύσει νασυμπαραλάβη τήνΜαγδαληνήν, 

ήτις περιέμενεν άνυπομόνως παρά τή θαλαμη- 

πόλφ τή; Μαρκησίας, κρατούσα είς χ,εΐρας ανα

φοράν, ήν είχε σύνταξη ό Δ’Ανδιλλή. Μετ' 

ολίγα; στίγμα; έκειτο πρό τών ποδών τοϋ Βασι- 

λέως, άφωνος, πλήρη; άνησυχίας καί ταραχής, 

πλήρη; σεβασμού, αγάπης καί θλίψεως. Πάντα 

ταύτα τά αισθήματα, τά τόσον βίαι ος διαδε

χόμενα αλληλα έν τή καρδίη της, έτάραξαν τό 

αίμα εί; τάς φλέβας τη;, καί άνεβίβασεν αύτό 

εί; τά-παρειά; τη;, αΐτινες έβάφησαν έκ ζωηρού 

ερυθήματος, οί οφθαλμοί της ήστραψαν έκ 

δακρύων, άτινα διά μέσου τών λεπτοφυών βλε

φαρίδων της έπιπτον έπί τοϋ χιονολεύκου στή

θους της.

Ό Βασιλεύ; έφάνη έκπληκτο; έπί τή θαύμα- 

σία καλλονή τή; άγγελομόρφου παιδός, ήγειρεν 

αυτήν ελαφρά, κάμνων ένταυτφ κίνησιν τινά 

ώς άν ήθελε ν’άσπασθή τήν χεϊράτη;, ήν έκοά- 

τει, πλήν τήν άφήκεν άμέσως καί παρατηρών 

τήν ώραίαν νέαν μετά δακριοντος βλέμματος 

μαρτυροϋντος περί τή; ενδομύχου αύτού συγκι- 

νήσεω; έψιθύρισε προς τάς Κυρίας. «Δέν εύ- 

ρίσκετε ότι ή μικρά αύτη έχει μεγίστην ομοιό

τητα μετά τής Λαβαλιέρ;» Ό Βασιλεύς έφάνη 

μετά ταύτα βυθιζόμενο; εί; γλυκεία; άναμνήσεις.

Μετά ταπεινής δέ φωνή; είπεν ή Μαιντενών 

πρός τήν Σκουδερή « Έκερδήσατε τό ζήτημα»!

Ο Βασιλεύς ήκουσε τούς λόγους τούτους καί 

ελαφρόν ερύθημα έκάλυψε τό πρόσωπόν του, 

άφού δέ ερριψε πλαγίω; βλέμμα πρός τήν Μαιν- 

τενών_ άνέγνω τήν άναφοράν, ήν ή Μαγδαληνή 

τώ είχε τείνει καί μετά ταΰτα είπε πρό; αύτήν 

μετά γλυκείας φωνής. «Βεβαίως πιστεύω ότι σύ, 

αγαπητόν τέκνον, είσαι πεπεισμένη περί τή; ά- 

θωοτητο; τοϋ μνηστήρος σου, άλλά ά; ακούσωμεν 

τί λεγ-ι περί τούτου καί τό « Φλογερόν Δικα

στηρίου. »

Επί έλαφρά; κινησεω; τή; χε·ρός τουάπεχώ- 

ρησε έκ τοϋ θαλάμου ή μικρά ένδακους, καί ή 

Σκουδερή παρετήρησε μετά φόβου ότι ή άνά- 

μ.νησις προς τήν Λαβαλλιέρ. ήτις κατ’ άρχάς τή 

έφάνη καλός οιωνός, μετέβαλε τάς σκέψεις αύτού 

άμα ή Μαιντενών έπροφερε τό όνομα τούτο.

Μήπως ο Βασιλεύ; δεν ήθελε νά παρασυρθή έκ 

τοϋ κράτους τής καλλονής, ή μήπως, καθώς ό 

ονειροπολών, καί αϊφνη; εγειρόμενος, έβλεπε 

μετά λύπη; διαλυομένα; τά; θελκτικά; εικόνας, 

ά; ένόμιζεν ίδικόν του κτήμα;

Πιθανόν νά μή έβλεπε ένώπιον του τήν ώραίαν 

Λαβαλλιέρ, άλλά νά άναμιμνήσκετο άπλώ; τή; 

άόελφής τού έλεου; Λουίζα; ( ώς ώνομάσθή αύτη 

έν τή μονή) τής τοσοΰτον θλιψάσης αύτόν διά 

τή; εύσεβεία; καί τή; μετανοία; της.

Γί άλλο ήδύνατο να γίνη τώρα, ή ήσύχως νά 

περιμενγ, τις τήν άπόφασιν τή; Μεγαλειότητό; 

του; Εντούτοις ή μαρτυρία τού Δουκό; Μιοσσάν 

προ τού Φλογερού Δικαστηρίου, είχεν ήδη γίνει 

γνωστή καί, ώ; συνήθως συμ.βαίνει, τό πλήθος 

παραφερόμενον έκ τοΰ ένο; άκρου πρός τό άλλο, 

έκεϊνον, ον μόλις πρό ολίγου ΰβριζεν ώς έπ.κατά- 

ρατον φονέα, απειλούν να διαμελίσο, αύτόν ά- 

κόμη καί πριν ή προφθάσή ν’ άνελθγ, έπί τού 

ικριώματος, ήρχισεν ήδη «ά τόν οίκτείρη ώ; ά

θώον θύμα βαρβάρου καί άδικου δικαιοσύνης. 

Οί γείτονες ήρχισαννά ένθυμώνται τήν ένάρετον 

συμπεριφοράν του, τήν μεγάλην αύτοϋ άγάπην 

πρό; τήν Μαγδαληνήν, τήν άφοσίωσιν ψυχή τε 

καί σώματι πρός τόν γηραιόν χρυσοχόον.

Πολλάκις δέ έφαίνετο πρό τοϋ Μεγάρου τού 

Λαριγνή λαό; συσσωρευμενος μετ’ άπειλών άνα- 

φωνών. Έλευθέρωσον τόν Όλιβιέ Βρισσών είναι 

άθώος ! Άλλοτε πάλιν λιθοβολοϋντες τά παρά

θυρα αύτοϋ ήνάγκαζον τόν Λαριγνή νά δια- 

φεύγη τήν άγανάκτησιν τού λαοϋ κρυπτώμε«ος 

έντός τής άστυνομίας.

Πολλαί ήμεραι είχον παρέλθει καί ή Σκου

δερή δέν είχε άκούσειτί ελάχιστου περί τή; δίκης 

τοϋ Όλιβιέ, καί έν τή άπελπισία της μετεβη πρός 

τήν Μαιντενών ίνα μάθη τι, άλλ’αύτή τήν διε- 

βεβαίωσε ότι ό Βασιλεύς έσιώπα έντελώς έπί τής 

ύποθεσεω; ταύτης καί ότι δέν τή έφαίνετο καλόν 

νά τφ ύπενθυμίσγ αύτήν, προσέθηκε δέ μειδιώσα 

«Τί κάμνει ή μικρά Λαβαλλιέρ;» 'Π Σκου

δερή έπείσθη πλέον ότι ένδομύχω; βαθέως έλυ- 

πεϊτο ή ύπερήφανος αΰτη γυνή διότι ό Βασιλεύς 

έσκέπτετο ταύτην τήν φοράν περί πράγματος, 

ούτινος δέν ήτο αύτή τό έλατήριον καί έπομένω; 

ούδέν ήδύνατο τού λοιπού νά έλπίση άπό τήν 

Μαιντενών.

Έπί τέλους διά τής συνδρομή; τοΰ Δ Άν- 

διλλή κατώρθωσε νά πληροφοοηθή Οτι ό Βασιλεύς
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εσχε μεγάλην μυστικήν συνέντευξιν μετά τοϋ 

Δουκός Μιοσσάν, ότι 6 Μποντάν ό έμπεπιστευ- 

μένος αύτοϋ θαλαμηπόλος. άφοϋ έπήγεν είς την 

ειρκτήν, ζαί (ομίλησε μετά τοϋ Βιισσών. διηυ- 

θύνθη μετά πολλών άλλων πρό: τήν οικίαν τοϋ 

Καρδιλλιάκ ένθα έμεινε πολλήν ώραν. Ό Κλαύ

διος Πετροϋ ό κατοχών εις τό ισόγειον διεβε- 

βαίου ότι. δι’ όλης τής νυκτός. ήκουε βήμ.ατα 

έπί τή; κεφαλής του, καί ότι βεβαίως ό Όλιβιέ 

ήτο έκεϊ. διότι άνεγνώρισε τήν φωνήν του.

Ήδύνατο λοιπόν ή Σκουδερή να έχη τήν βε 

βαιότητα ότι ό Βασιλεύς έπεθύμει ό ίδιος νά έρευ- 

νήσγ περί τής αλήθειας τοϋ πράγματος, άλλ’ 

άκατανόητος έμεινεν πάντοτε ή μακρά άργοπο- 

ρία τοϋ αποτελέσματος, καί έπειδή ό Λαριγνή 

ήτο βεβαίως έτοιμος νά πράξη τό παν, ίνα μή 

τώ διαφύγγ, τό θϋμα, οπερ έζράτει ίσχυρώς διά 

τών όδόντων του. ή ίδεα αΰτη κατίστρεφε πάσαν 

έλπίδα έν τή βλαστήσει άκόμη αύτής.

Μήν σχεδόν είχε παρέ/.θει. ότε ήμέραν τινα 

ειδοποίησε τήν Σκουδερή ή Μαιντενών ότι ό Βα

σιλεύς έπεθύμει νά τήν ίδή κατά τήν εσπέραν 

έκείνην εί; τα δωμάτιά της.

Ή καρδία τής Δεσποινίδας έπαλλεν ίσχυρώς, 

ήτο βέβαια οτι τό ζήτημα τοϋ Βρισσών είχεν 

ήδη άποφασισθή. έκοινοποίησε τοΰτο πρός τήν 

πτωχήν Μαγδαληνήν, ήτις μετά δακρύων καθι

κέτευε τήν Παναγίαν καί όλους τούς άγιους, όπως 

φωτίσωσι τον Βασιλέα νά αναγνώριση τήν αθωό

τητα τοϋ άγαπητοϋ αύτή:.

Περίεργον όμως έφάνη είς τήν Σκουδερή ότι 

ό Βασιλεύς έφαίνετο λησμ.ονήσας τήν ύπόθεσιν 

ταύτην, διότι, όμιλών, ώς άλλοτε, μετά, πλείστης 

χάριτος. περί διαφόρων αντικειμένων μετ’ αύτή; 

ώς καί τής Μαιντενών. ούδέ άπαξ καν άνέφερε 

τό όνομα τοϋ πτωχού εκείνου.

Έπί τέλους είσήλθεν ό Μποντάν, καί έψιθύ- 

ρισεν εί; τά ώτα τοΰ Βασιλέως όλίγας λεξεις, 

άλλά τόσον άδυνάτως ώστε, καί αί δύο κυρίαι δεν 

ήδυνήθησαν ν' άκούσωσι τό έλάχιστον.

Ή Σκουδερή έτρεμεν όλη

Ό Βασιλεύς έγερθείς διηυθύνθη πρός αύτήν 

καί είπε μετά ζωηρού βλεμυ.ατος.

— Σας συγχαίρω. Δεσποινίς, ό προστατευό- 

μενό; σας Όλιβιέ Βρισσών είναι έλεύθε;ος.

Ή Σκουδερή πνιγομένη έκ τών δακρύων καί 

άδυνατοΰσα νά έκφέρη λόγον ήθέλησε να ριφθή 

είς τούς πόδας τοΰ Βασιλέως, άλλ" αύτός την 

άπέτρεψε, λεγων.

—Βλέπω.Δεσποινίς,ότι έπρεπε να σας έχω εί; 

τό Κοινοβούλιον, ϊνα ύπερασπίζησθε τά βασιλικά 

δικαιώματα μου, καθότι,μά τόν "Αγιον Διονύσιον, 

ούδείς έπί τής γής δύναται ν’άντιστή εί; τήν εύ- 

γλωττίαν σας, άλλά, προσεθηκε, έκεϊνος. ον αύτή 

ή αρετή λαμβάνει ύπό τήν προστασίαν της δέν 

είναι ύπεράνω τών κατηγοριών τοΰ Φλογερού δι

καστηρίου, καί όλων τών δικαστηρίων τοΰ κόσυ.ου.

Τότε μόνον ή Σκουδερή εύρε λέξεις όπως έκ

φραση τήν μεγάλην αύτής εύγνωμοσύνην, άλλ' 

ή Μεγαλειότης του διέκοψεν αύτήν λεγουσα ότι 

θερμότερα εύχαριστία άνέμενεν αύτήν έν τή οι

κία της, ένθα έν έκείνη τή στιγμή, κατά πάσαν 

πιθανότητα, ό εύτυχής Όλιβιέ εύρίσκετο μετά 

τής Μαγδαληνή;.

—ΌΜποντάν,έπέρανε λεγων έ Βασιλεύς,θέλει 

σάς έγχειρίσει, χίλια λουδοβίκια, άτινα ώ; προί

κα θέλετε δώσει έπ' όνόματί μου, είς τήν μικράν, 

έάν λάβη σύζυγον τόν Βρισσών, εί καί τό κατ’ 

έμέ δέν κρίνω αύτόν άξιον τοιαύτη; εύτυχίας. ή 

θέλησ ι; μου είναι όπως άμφοτεροι άναχωρήσωσι 

έκ Παρισίων εύθύς μετά τον γάμον.

Ή Μαρίνα καθώς καί ό Βασίλης έσπευσαν νά 

έλθωσιν πρός συνάντησήν τής κυρία; των μ.ετά 

προσώπου άπαστράπτοντος έξ άγαλλιάσεως, καί 

κράζοντες.

— Είναι έδώ. είναι ελεύθερος!

"Ω πόσον είναι καί οί δύο άγαπητοί!

Τό εύτυχές ζεύγος έρρίφθη είς τού: πόδας τής 

Σκουδερή καί ή Μαγδαληνή έπανειλημμένως 

έκραξεν

—'Ώ.έγνώριζον καλώς,ότι ύμεϊς, ύμεϊς μόνον 

ήδύνασθε νά σώσητετον σύζυγόν μου. Ναί. έπα- 

ναλάμβανεν αύτός, ή πρός ύμάς πεποίθησις ήτο 

ίσχυρώς έγκεχαραγμενη έν τή καρδία μου, άμφό- 

τεροι δέ ή.σπάζοντο τάς χεϊρας τής Σεβάσμιας 

Δεσποίνης καί κατέβρεχον αύτήν διά δακρύων 

τότε ήσπάσθησαν άλλήλους έπιβεβαιοΰντες ότι ή 

ούράνιος εύτυχία τής στιγμής έκείνη; άπέπλυνε 

όλας τά; άνεκφράστους όδύνας τών παρελθουσών 

ήμερών. ώρκιζοντο δέ να μή χωρισθώσι ποτέ μέ

χρι θανάτου.

Μετά ολίγα; ήμέρας συνεδέθησαν διά τής εύ- 

λογίας τοΰ ίερέως καί άν άκόμη δέν έδει νά ύπα- 

κούση εί; τήνδ'αταγήν τοΰ Βασιλέως ο Βρισσών 

ποτέ δέν ήθελε παρατείνη τήν διαμονήν του εις 

Ιίαρισίους ένθα τα πάντα τόσον ζωηρώ: τώ έ θύ- 

μιζον τά κακουργήματα τοΰ Καρδιλλιάκ, καί 

όπου κατα περίπτωσ'ν ήδύνατο τις έχθρικώςπρός 

αύτόν διακείμενος, νά φανερώση εί; τήν σύζυγον 

του τό φοβερόν έκεϊνο μυστικόν καί ούτω νά κα- 

ταστρέψη διά παντός τήν εύτυχίαν τοΰ βίου του.

Εύθύς μετά τού; γάμου; συνοδευομενος ύπο 

τών εύχών τή; Σκουδερή άνεχωρησε μετά τή: 

νεαρά; γυναικός του είς Γενεύην και διά τής πλού

σια; προικός τής Μαγδαληνή; επεδόθη καί πάλιν 

εί; το πρώτον επάγγελμά το >, ό.τερ δια τή; έπι- 

τηδειότητο; καί τιμιότητάς του. έξηκολούθησε 

δΓ έτη πολλά, βλέπων καθημέραν συμπληρω

μένα; τάς έλπιδυς. άς δέν ήδυνήθη νά πραγμα

τοποίηση ο πατήρ του.

Είχε .ταρέλθει έτος έκ τής έπιχειρήσεω; τοΰ 

Βρισσών οτε άνεγνώσθη παρά τοΰ Λρλέ Σα- 

βαλώ αρχιεπίσκοπου Ιίαρισίων, καί ύπό τοΰ δι

κηγόρου τοϋ Κοινοβουλίου, Άρνώ ΔΆνδιλλή. 

προκήρυςίς τι; λέγουσα οτι, αμαρτωλό; τις. με- 

τανοήσας. παρέδωκεν είς τήν ’Εκκλησιαστικήν 

άρχήν ύπο τήν εχεμύθειαν τής έξομολογήσεω; 

πλουσιωτατον κλοπιμαίου θησαυρόν άποτελού” 

μενον έκ πολυτίμων λίθων καί κοσμημάτων καί 

επομένως ειδοποιείτο τό κοινόν ϊνα ό άπολεσα; 

κόσμημα μέχρι τέλους τοΰ έτους 1680 καί ίδίω; 

έκ δολοφόνου έπί τή; όδοϋ προσβολής, παρου- 

σιασθή ένώπιον τοΰ Δ’ Άνδιλλή καί περιγράψη 

λεπτομερώς αύτο, έάν δέ ή περιγραφή συνεφώνη 

μετά τίνος τών εκτεθειμένων νά τώ έπιστραφή 

πάραυτα τό άπολεσθέν αύτό.

Πολλοί ές έκείνων, οϊτινες έν τφ καταλόγφ 

τοΰ Καρδιλλιάκ δέν εύρέθησαν φονευθέντες, άλλ’ 

απλώς ίσχυρώς κτυπηθέντες παρ' αύτοϋ, παρου- 

σιάσθησαν ένώπιον τοϋ Δικηγόρου τοΰ Κοινοβου

λίου καί έλαβον, ούχί μετά μικράς έκπλήξεως. 

τά πρό έτών άπολεσθέντα κοσμήματα, τάδε μή
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ζαί τά ϊιγα αντοδ

(μετά όνο εικόνων)
Έν τώ παρόντι άρθρα» θέλομεν πραγματευθή 

περί καλλιτέχνου, οστις έκ τών κατωτάτων τοϋ

λαοϋ στρωμάτων ορμώμενος κατώρθωσε νάκατα- 

λάβη μιαν τών πρώτων θέσεων μεταξύ τών συγ

χρόνων αύτοϋ ζωγράφων. Ό Millet, ού τήν ει

κόνα έν νεανική ήλιζια παραθέτομεν, ήτο υιός 

χωρικών, εργαζομένων έν τοϊς άγροϊ; προς πορι- 

σμον τοΰ έπιουσίου άρτου, καί καθ’ όλον τούτον 

βίον ήναγκάσθη νά παλαίση, κατά τής πενίας 

ζαί παντοειδών στερήσεων. Μόλι; έξελθών τής 

παιδική: ήλικίας έλαβεν είς χεϊρας τό πτύον ζαΐ 

το άροτρον ζαί αί ήμεραι αύτοϋ διζρχοντο έν τή 

έπιπονω ταύτη έργασία. Όλαι αί είζόνε; αύτοϋ 

έπηρεάσθησαν έκτων πρώτων αγροτικών έντυπώ- 

σεων του, καί έχουσιν ύπόθεσιν σκηνάς τών άγρών, 

αςλίαν ποιητικώς άπεϊκόνισε διά τοΰ αμίμητου

χρωστήρας του.

Έγεννήθη ό Millet έν έτει 1814 έν τφ μικρφ 

χωρίω Grucliy, τώ παρά τήν πόλιν Χερβοϋργον

έν τή βορείω Γαλλία ζειμένω. Όπισθεν άκρωτη- 

ρίου έπιβλέποντο; τήν βόρειον θάλασσαν κεϊνται 

μικραί τινες οίκίαι. καίέν τώ μέσω αύτών μονό- 

ροφος οικία, έν ή έγεννήθη ό καλλιτέχνης, καί 

ήτι: φέρει σήμερον έπϊ μαρμάρινης πλαζό: τήν 

επιγραφήν. « ’Ενταύθα έγεννήθη ό ζωγράφος 

’Ιωάννης Φραγκίσκος Millet τήν 4 'Οκτω

βρίου 1814».

Τα πρώτα β/ματά του έν τώ κόσμφ είχον 

οδηγόν τήν έζ μητρός μάμμην του. γυναίκα 

πλήρη εύφυίας καί ποιητική; φύσεως,καθότι ό πα

τήρ καί ή μ.ήτηρ αύτοϋ έ’λειπον άπό πρωίας μέχρις 

έσπεραςέκ τής οικίας εργαζόμενοι έν τοϊς άγροϊς. 

ΊΙ μάμμη του ήτο ή έγείρΟυσα καθ’ έκάστην τόν 

μικρόν παΐδα έκ τή; κλίνης, καί λέγουσα αύτώ. 

α Σήκω, μικρέ μου Φραγκίσκε- πρό πολλοΰ τά 

πτηνά έύάλλον τήν δόξαν τοΰ Θεοΰ. )> Ό πατήρ 

αύτοϋ. καίτοι χωρικός, ήτο θαυμαστή; τών καλ

λονών τής φύσεως ζαί πολλάζι; έφίστα τήν προ

σοχήν τοϋ μικροΰ τέκνου του είς ώραίαν τινα 

τοποθεσίαν, βλέπων πλήρης χαράς τον υιόν του 

ένθουσιαζομενον είς τά τοιαΰτα θεάματα. Αλλ’

ή οικογένεια αύτη είχε νά παλαίση πρό; πλεϊστα; 

όσος βιωτικάς άνά,γκα: καί ό μελλων καλλι

τέχνης δέν ήδύνατο ν’ άποσπασθή τοΰ άροτρου. 

Ήλθεν όμω; ό καιρός, ότε ή πρός τήν ζωγρα

φικήν τάσι; τοϋ νέου χωρικοΰ έφανερώθη- ό 

Millet ήτο δεκαοκτώ έτών τήν ηλικίαν, ότε 

ήμέραν τινά εργαζόμενος έν τφ άγ,.φ είδε δια- 

βαίνοντα γέροντα χωρικόν έκεϊθεν-άμέσω; λαβών 

χάρτην καί μολυβδίδα απεικόνισε τόν τύπον 

τοΰτον τοϋ χωρικοΰ. καί έδειξε τό έσπερα; τήν 

αύτοσχέδιον ταύτην εικόνα εί; τόν πατέρα του. 

Ούτος παρατήρησα; αύτήν, τώ είπε. «Τώρα 

ότε οί άδελφοί σου είναι ικανοί νά σέ άντικατα-
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στήσουν είς τά έργα τοϋ 

άγροϋ, δέν εννοώ νά σ’ 

εμποδίσω περαιτέρω άπό 

τοΰ ν’ άσχοληθής εί; ό,τι 

έχεις ζλίσιν ». Καϊ ό Mil

let μεταβάςείς Χερβοϋργον 

έπεδόθη μετά ζήλου εί; τήν 

σπουδήν τής ζωγραφικής, 

καί συγχρόνως ένησχολήθζ. 

καί μέ τά. γραμματα, ιδίως 

μελετήσας τά λατινικά καί 

εύρίσκων μεγάλην εύχαρί- 

στησιν εί: τήν άνάγνωσιν 

τοϋ Βιογιλίου. "Οτε δέ 

μετά τινα έτη άπήλθεν είς 

Παρισιού:, ήτο άνήρ άρ

κούντως μεμορφωμένος καί 

άνεπτυγμένος, ώστε να δύ

ναται νά συναναστρέφεται 

άνθρώπους τών άνωτέρων 

κοινωνικών τάςεων. Τήν 

είς Παρισιού; μ-τάβασίν 

του διηυκόλυνε μία έπι-

χσεήγησις, ήν τώ άπένει- 

με τό δημοτικόν συμβού

λιον τοϋ Χερβούργου. Έν 

τφ μεταξύ ό πατήρ του 

άπέθανε καί ή μήτηρ καί 

ή μάμμ.η του, μαθοΰσαι 

ότι ό Φραγκίσκο; έμελλε 

νά μεταβή είς Ιίαρισίους

πειρασμούί τής μεγάλης 

πόλεως καί έκλαιον τό τέ-
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κνον των ώς άπολωλός. 

Άλλ’ ό Millet ούδέ κατά 

φαντασίαν ώνειροπόλει περί 

τών διασκεδάσεων τής πρω- 

τευούση;- ό νοΰς αύτοϋ ήτο 

προσηλωμένος είς τήν τέχ

νην του. ζαί άφιχθείς είς 

Παρισιού; έν άρχή τοϋ έ

τους 1837, έγραψε πρό: 

τινα φίλον του. «Έφθασα 

είς Παρισιού; τόν 'Ιανουά

ριον Σαββάτω τό εσπέρας- 

χιών έζάλυπτε τήν πόλιν. 

Τό φώς τών φανών άμυδρόν 

έκ τής ομίχλης, ό ατελεύ

τητος άριθμός τών αμαξών 

ζαί ίππων έν ταϊς όδοϊς, αί 

στεναί οδοί, αί δυσωδίαι 

τή; πόλεω; καί ή πνιγηρά 

άτμοσφαϊρα, ταϋτα πάντα 

ζατεταραττον τήν κεφαλήν 

μου καίήσθανόμ.ην είδος α

σφυξίας ... Ή πόλις τών 

Παρισίων μοι έφάνη άηδής 

ζαί αφόρητος. Κατελυσα είς 

μικρόν ξενοδοχεϊον, όπου 

εκοιμήθην ύπνον άνήσυχον 

ζαί τεταραγμένονύπό όχλη - 

ρών ονείρων- έβλεπον τόν 

οίκον μου έν τώ χωρίφ με

λό γχολιζόν, έό/επον τήν 

μητέρα μου, τήν μάμμην 

μου ζαθημένας παρά τήν 

εστίαν, ζλαιούσας ζαί δεο-

Έοωτεοική ανί.ή οικίας έν Ααμασκώ.
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μένα; ότω; ά τ',φύγω τηύ;-ειρ7σμ-.ύ; τών Πα

ρισίων έπειτα έβλεπον εΐζονα; ώροία;.αϊτινες ένε- 

φανίζηνό ένώπιον μου ώ; περιερεΰμεν-ζι ύπο φλο

γερών άζτίνων ζ.αί βαθμηδόν ήμκυρ-.ϋντο καί 

έσβύνοντο ζαλυπτόμεναι ύπο ζοφερών νεφών . . .

Οί έν Ιΐσρισιηις φίλοι του ούτε πολλοί 7,σαν 

ούτε πρόθυμο-. βλέποντε; μάλιστα τήν ένδειάν 

του ύπεβλεπον αύτον καί τον άπέφευγον, άλλ’ 

ό Millel. τή·· τέχνην του εχων σύμβουλον καί 

φίλην, έπαρηγορεΐτο δ·.’αύτής και ώρα: ολοκλή

ρου; διήρ-χετο έν τώ μουσειω τοϋ Λούβρου με

λετών τούς αρχαιότερους ζωγράφου: καίθαυμά- 

ζων τά; εικόνας αύτών. Είσήλθε μέν έπί τινα 

χρόνον εί; τό έργαστήριον τοϋ διασναου ζωγρά

φου ΙΙαυλου Delaroche «pour apprentice son 

metier» (ώ; έλεγε),δ-.ο τι είχεν ανάγκην να πορί

ζεται διά τοϋ χρωστήρός του τον έπιουσιον άρ

τον, άλλ’ ή έν τώ έργαστηριω τ'.ύτω διαμονή, 

όπου ήτο έκτεθ-ιμενος είς τάς ραδιουργίας κα’· 

τούς χλευασμού; τών συμ.μαθ-ζτών του. ηνάγκα- 

σαν αύτόν μετ' ολίγον νά παραιττ.θη τής διδα

σκαλίας τοϋ διδασκάλου τουτου, μάλιστα άφ’ ού 

ούτος τον άπέτρεψ; να συναγωνιστή διά το μέγα 

βραβείον τή; ‘Ρώυ.ης, ειπών αύτώ οτι δεν έχει 

τάς πρός τοΰτο δυνάμεις.

"Ηρχισε τότε ή δυστυχεστέρκ έ οχή τοΰ βίου 

του’ κατατρυχόρ.ινος ύπο τής πενίας, έγκαταλε- 

λειμμένος, παραγνωριζόρ.ενος δ-.ήρχετο τάς ήμε

ρα; του έν άθυμία καί σχεδόν έν άπογνωσει. Μό

νον ή τέχνη τώ παρεΐχεν αναψυχήν τινα, άλλ 

οχληρόν τψ ήτο να άναγκάζεται νά έργάζηται 

διά τόν άρτον. Μόλις τώ 1840 κατώρθωσε νά εί- 

σάζη μίαν εικόνα του έν :ή έτησία τών Παρισίων 

εκθέσει, προσωπογραφίαν, ήτι; έπγ,νέΟη. Έν έτει 

1841 ένυμφιύθη νεαραν ουμπολίτιδά του, ήτις 

όμω; μετά πσρέλευσιν δύο έτών άπεβίωσε καί 

έγκατελίίπεν αύτόν δυστυχέστερον ή πρό- 

τερον.

Κατά τό 1859 έτέλείωσεν ό Millet αίαν ει

κόνα, ήτις έμελλε μετά παρέλευσιν έτών πολλών 

νά διεγείρη τό ένδιαφέρον εύρυτέρων κύκλων. Ή 

είκών αύτη είναι ή φέρουσα τον τίτλον L’Ange- 

lus (ή εσπερινή προσευχή). Ή έπιτροπή τής έτη- 

σίας έκθέσεως δέν ήΟέλησε νά δεχθή αύτήν, ούδέ 

εύρέθς αγοραστής δια τήν ύπό τοϋ Millet όρισθεϊ- 

σαν τιμήν τών δισχιλίων φράγκων. Λαβών παρά 

τίνος τών φίλων του χίλια φράγκα,όπως πληρώσή 

οφειλήν του τινα, ό Millet τήν πα.ρεχώρησεν είς 

αύτόν, και ούτος τήν έπώλησεν είς τόν Βέλγον 

υπουργόν ile Pl’aet άντί 2 χιλ. φράγκων. 

Τώ 1866 τήν ήγόρασε ό Βίλσων άντί 35 χιλ. 

καί ότε τώ 1881 έπωλήθη ή συλλογή τοϋ Βίλ- 

σωνος.ή είκών, άναγνωοισθεΐσα ήδη ώς αριστούρ

γημα, έπωλήΟη άντί 300 χιλ. Πρό μικρού μετε- 

πωλ-ήθη πάλιν άντί 500 χιλ. περιελθοϋσα είς 

χείρας πλουσίου τίνος τραπεζίτου έν Νέα'Γόρκη. 

Άλλ’ ό δυστυχής Millet είχεν ήδη άποθάνει, καί 

τό άριστούργημά του τοΰτο, τό όποιον ήρκει νά 

τόν ίκανοποιήστ, δι’ όλας τάς στερήσεις του, κατ’ 

ούδέν ώφέλησεν αύτόν, διότι ούδέ διά. τά έξοδα 

τής κηδείας του έχρησίμευσεν ά κατέβαλον οί φί

λοι καί θαυμασταί του. Τό όνομα του όμως μέ
νει αθάνατον.

Η ΠΟΛΙΣ ΖΑΝΖΙΒΑΡ
ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ

(' μετά είκόνος )

Πολύ; λόγο; γίνεται ά :ό τίνος εν τώ τύπω 

περί τών αποκεντρών μερών τή: Αφρικής καί 

ίδίω; περί Ζανζιβάρης, ένθα σ .γκεντροΰνται 

πολλά εμπορικά συμφέροντα τών Εύρωπαίων. 

Ζανζιβάρ καλείται ολόκληρο; ή έν τή άνατολική 

’Αφρική κείμενη εκτεταμένη πα:α/ία. χώρα 

βαλτώδης ζαί ώ; έκ τούτου ζαί νοσώδη;,έχουσα 

όμω; έδαφος γόνιμον ζαί σ,ύσιν όμ.οιάζουσαν 

πρός τήν τών τροπικών Πυκνά δάση καλύπτου- 

σι τήν χώραν, έν οίς φύονται τα συνήθη δένδρα 

τής Αφρική;. Εν τώ έσωτερικώ ζωηρόν γίνεται 

το έμποριον τοϋ ελέφαντας, δστι; μετά τής έν 

τοΐς ποταμοί; ευρισκόμενης χρυσή; άμμου άπ·.- 

τελεΐ έν τών πλουσιωτέρων προϊόντων τοΰ τό

που. Οί κάτοικοι τή; Ζανζιβάρη: είναι Άρα

βες, υποκείμενοι εί; διαφόρους εγχωρίους αρχη

γούς ;:αί "Αραβα; ηγεμόνας. Ή σημαντιζωτέρα 

παρά τήν παραλίαν ταύτην νήσος, Ζανζιβαρ 

καλούμενη, είχεν άναγνωιίσει άπό τοΰ 1503 

ήδη τήν κυριαρχίαν τής ΓΙορτ.γαλλίας- άλλά 

άπο τοΰ τέλους τής 17Τ.5 έκατο.ταετηρίδος οί 

Πορτογάλλ-.ι άπώλεσαν βαθμηδόν όλας τάς έν- 

ταΰθα κτήσεις των, αϊτινες περιήλθον εί; τήν 

εξουσίαν τοΰ ισχυρού καί φιλοδόξου Ιμάμη τής 

Μασκάτης, όστις κατέκτησεν όλην τήν παραλίαν. 

Οί διάδοχοι τοΰ φιλοπόλεμου τούτου ιμάμη ονο

μάζονται Σουλτάνοι τοϋ Ζανζιβαρ. ΤΙ νήσο; 

Ζανζιβάρ έχει επιφάνειαν 7 χιλιάδων τετραγ. 

χιλιομέτρων, έδαφος εύφορώτατον καί άσφαλή 

λιμένα, όστις κατέστη κέντρον έμπορικόν. Οί 

κάτοικοι αύτή; άνερχόμενοι εί; 100 χιλ. είναι 

’Άραβες, ελεύθεροι καί δούλοι. Οί πλουσιώτεροι 

είναι οί ’Ινδοί έμποροι, οϊτινες έχουσιν έν τή 

χώρα κτήματα εκτεταμένα καί λίαν προσοδο

φόρα, παράγοντα όρυζαν, βάμβακα, αραβόσιτον, 

ζακχαροκάλαμον κτλ.

Ή νήσο; περιέχει μιαν μόνην πόλιν, καλου- 

μένην καί ταυ :ην Ζανζιβάρ (όρα τήν είκόνα) 

παρά τών Εύρωπαίων. παρά δέ τών έγχωρίων 

Ούγουϊοϋ, έχουσα 80 χιλ. κατοίκων, ώραίαν

άνάκτορον τού Σουλτάνου έν μέσω δασυσκίου 

κήπου, καί διάφορα οικοδομήματα άξια λόγου. 

Ή πόλις είναι έδρα άγγλου, γζ.λλου, άμερικανού 

καί γερμανοΰ Προξένου, διότι πολλοί Ευρω

παίοι εμπορεύονται ένταϋθα. Ή σωματεμπορία 

κατηργήθη καθ’ όλην τήν παραλίαν άπό τή; 20 

’Ιουνίου 1873 τή πρωτοβουλία τή; Αγγλίας.

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ

Ό εν Μεδιολάνοι; διακεκριμένο; καθηγητής τή; 

άστρονομίας Σκιαπ α ρ έ λ λη ς κατώρθωσε μετά 

πολυετείς μελέτα; καί υπολογισμούς ν’ άνακα- 

λύψη τό μυστήριον τοϋ πλανήτου Έραού, 

τοΰ έγγυτάτου τούτου πρός τόν ήλιον αστέρας. 

Έκ τή; έκθέσεω;, ήν άν-γνω ό διαπρεπή; επι

στήμων έν τή Ακαδημία τών Λυγκέων έπί 

παρουσία τοϋ βασιλέως ,-αί τή; βασιλίσσης τή; 

Ιταλίας, άποσπώμεν τάς έξής περικοπά;. Ούδείς 

άλλος άστήρ διέφυγε μέχρι τοϋδε τας παρατη

ρήσεις τών αστρονόμων όσον ό Ερμής, άν καί 

ή λαμψι; αύτοϋ ήναι εύδιάκριτο; καί τώ γυμνφ 

όφθαλμω. ΤΙδη ό άστρονόμος Τ’ιζκιόλη; ώνό- 

μασεν αύτόν SitlllS dolosuill (δό/ιον αστέρα). 

Ό Σκιαπαρέλλη; μετά πολλοϋ κόπου συνέταξε 

γε-ικόν y-cairy τοΰ πλανήτου τούτου, και άπέ- 

δειξεν ότι ό Ερμής, στρεφόμενος περί τόν ήλιον, 

τήν αύτήν πάντοτε όψιν στρέφει προς αύτόν. 

’Επομένως υπάρχει έπί τοΰ Έρμου ήμισφαίριον, 

έκτεθειμένον διαρκώς είς τό φώς τοΰ ήλίου, φώ; 

φλέγον επτάκις περισσότερον καί φώτιζαν ή όσον 

τήν γηίνην σφαίραν. Αιώνιον φώς ζαί ζαύσων 

αφόρητο: έπικρατεί έπίτοϋ φωτιζομένου ήμισφαι-

ρίου τοΰ Έρμοϋ, έν ώ τό έτερον ήμισφαίριον είναι 

βεβυθισμένον είς αιώνιον σκότος, κα.1. εί; αιώνιον

Ούτω στρέφεται ό πλανήτης ούτος περίπάγος.

τόν ήλιον, ώ; ή σελήνη περί τήν γήν. Ό άστρο

νόμος προσθέτει ότι έάν ύπάρ/ωσι κάτοικοι έπί 

τοΰ Έρμοϋ, εκτεθειμένοι εί; τό αιώνιον φώς, ούτοι 

βλέπουσι τον ήλιον επτάκις μεγαλείτερον ή ότι 

ήμεϊς τόν βλέπομεν. "Οσον δ’ αφόρα τήν ποιό

τητα τής έπιφανείας τοΰ πλανήτου, ό Σκιαπα- 

ρέλλης κλίνει είς τήν ύπόΊεσιν, ότι αί ήπειροι 

επ’ αύτοϋ είναι περισσότερα: ζαί μ.εγαλείτεραι 

ή επί τής γή;. καί ότι ή ατμόσφαιρα αύτοϋ 

είναι πυκνή καί νεφελώδη;.

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Ό μεμαλειτεροϊ <>7.ωΐ' τών ύπαρξάντων ήγε- 
μόνων είναι η ϊσχ ν ς.

Μ ΕΝ ΙΕ

7’ό καλλίτερου, οπερ παρέχει ήμϊν ή ιστορία 
είναι δ έν&ονσιασμός, ον διεγείρει έν ταΐς 
καρδίαις ήμών.

ΓΑΙΤΗΣ

Ή πειθαρχία είναι τόσον άπαραίτητος έν 
τώ διπλωματικώ σώματι ΰσον καί έν τώ στρα
τόν άλλα παρά τοΐς διπλωμάταις τηρείται πο
λύ δυσκολώτερον.

ΒΙΣΜΑΡΚ

Τό παράδειγμα γέννα τούς ηρωας.

ΣΑΡΑΒΑΙ

ΕΙΡΗΝΗ 0. ΓΚΙΚΑ

Ή έζλεκτοτέρα 

τών Άθζ- 

νών έπενθησεν έπί τώ 

άώεω ζαί σκληρώ 

θκνάτω ζ.όρη: σε- 

υ.νή; καί εύφυεστά- 

τη;,τή; Ειρήνη; 

θυγατρό; τοΰ ές Ί’- 

δοα; άξιοτιμου βου- 

λευτοϋ Κ'.ρίου Θεο- 

δώ;θυ Γκίζα. Συυ.- 

μεριζόμενοι έ’ζ.γα;- 

δίω; τό πενθο; τή; 

άξιολόγσυ ταυτη; 

οικογένεια; δημοσι· 

εύου.εν σήμερον εν

ταύθα τρία ποίημα 

τα, ών το μέν αύτοσχεδ'.άσθη παρά εύγενοΰ; Κυ

ρία;, συγγενούς τή; άποθανούση;, τό δέ είναι 

άπάντησι; πλήρης ύψηλών ιδεών, καί τό τρίτον 

άπηγγελθη παρά τοΰ ποιήσαντα; αύτό, ζ. Κόκ

κου έπί τοΰ τάφου. Καί τά τρία ποιήματα έκ- 

φραζουσι συγζινητικώτζτζ τήν θλίψιν, ήν ήσθάν 

θησαν συγγενείς ζαί φίλο·, έπί τή όλως άτροσ- 

δοζήτω ταύτη συμφορά.

ΔΑΚΡΓ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΛΑΥΣΤΟΥ ΚΟΡΗΣ

ΕΙΡΗΝΗΣ θ. ΓΚΙΚΑ

'Ι'· ιαΰτα μάς ήιοιμαζες, αγαπητή Ειρήνη;
Καί 6ta σέ ακούονται οί στεναγμοί, οί θρήνο:; 

Ώ; χθές άκόμη σ' έόλεπον άνθοΰσαν, μειδιώσαν, 
Εν μέσω τών ονείρων σου πλήρη ζωής, πετώσαν .' 

Ώς χθές ακόμη σ' ήκουον εύθύμω; ομιλούσαν, 
Ύπό τό πρίσμα το -χρυσοΰν τ·.ν κόσμον θεωρούσαν!

Τά πάντα έβλεπες φαιδρά, τά πάντα ν εύδία’
Σ’τό προσωπόν σου έλαμπεν ή άγαθή καρδία.

Είς τή; μητρός τής λατρευτή; τάς τρυφερά; άγκάλας, 
Είς τοΰ πατρός, τής αδελφή; θωπείας τάς μεγάλας,

Τήν εύτυ-χίαν εϋρισκες, κι ’ αμέριμνος πλησίον.
Τοϋ μέλι οντο; έστήριζε; έλπίδα; είς τόν βίον. 

'Ημείς, ό’σο: σέ εί'δονεν μιζράν τήν ηλικίαν, 
'Ασμένως σ' ύπεόέχΟημεν, σεμνήν κόρην, γλυζεϊαν, 

Χαρίεσσαν, εύπαίδευτον, - γαπητήν τοΐ; πάσι, 
Θερμώς δέ άπεστέλλομεν εί; τόν Θεόν νά φθάση.

Ευχήν, ν νυαφιζή στΆή νά σ’ϊδω 
|αεν ταχέως.

Πλήν υεΰ 1 ή φανταρία μας είργάζετο 
[ματαίως!

Καί άλλα αας ίπ,ποωτο νά ίδωμεν 
[εμπρός μας.— 

Απελπισμένος, ενδαζρυς πλανατ'ό οφ
θαλμός μας.

Βλέπω ν.αλά ; Είνχι αυτή, ή έρασμία 
[κόρη,

’Ήτις έσζόρπιζε δροσιάν ζαί νυμφικόν 
[έφόρει ;

Αύτή, ήτις μάς έδιδε χαράς ατελεύτητους, 
Τοϋ πνεύματος δεικνύουσα σπινθήρας νμετρήτους ;

Αύτή, ή ζιοηρά άζτίς τοΰ πατρικού της οίκου, 
Ή ’χάρις τοΰ συγγενιζοΰ ζαί φιλ ζοΰ μας κύκλου;

Τις δαίμων κακός επλ.ηςε τό κρίνον άνθισμένον 
Δι* ιοβόλου κέντρου του, καί πίπτει μαραμένο/;

Ζητοΰμεν μάτην άροιγόν τόν "Υ·[ιισ:ον ν ’ ακούση 
Τάς τκπεινάς δεήσεις μας, νά μή τάς άποζ.ρούση-

Φεΰ! ό αμείλικτος εχθρός τοΰ γένους τών ανθρώπων, 
Ό μή σεβόμενος ποτέ τό πλάσμα καί τόν τόπον,

Ό θάνατο; πανίσχυρος, εξέλεξε τό Οΰμα, 
Προώρως δέ ή δύστηνο: έγένετ' αύτοϋ κτήμα ! —

ΤΩ κόραι σεις τών ’Αθηνών, θρηνήσατε μέ πόνον 
Υπό τόν κλαυθμηρόν αύτόν τόν ή’χον τϋ>ν κωδώνων.

Τήν εύγενή σας σύντροφον, τήν φίλην σας Ειρήνην. 
Μέ άνθη όάνατε άγνά τήν νεκρικήν τη; κλίνην.

Έγ<!> δέ ποιον ασπασμόν νά δώσω; Π ζοά λύπη 
Μέ πνίγει εις τά δάκρυα, καί ή φωνή εκλείπει!

Ε. Μ. Α.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ Κ
ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΝ ΔΑΚΡΥ.

'Όχι, οχι· μή ζλαύσης ματαίως
Νέαν αγαμον, ήτις μοιραίως 

Έν μοναϊ; αΐωνίαις εΐσέδυ,
Τά άνθριύπινα φεύγουσα έδη !

Ήτο άγγελο:, οστις πατήσας
'Επ': γής, καί τά ωτα του βύσα; 

Εις Σειρήνων φωνάς, επιστρέφει.
Όθεν ήλθεν γοργώ:, εις τά νέση !

Ήτο κάλυξ ημίκλειστος ρόδου, 
"Ον αήρ δ: αγρία; εφόδου,

Πριν έκχύση τό αρωμα όλον, 
Έκφυλλίζει μ’ άκόρεστον χόλον !

•5»
Δέν έγ-εύθη εκείνη πικρίας 

'Επιμόχθου γηίνης πορείας!
Δέν ήσθάνθη Τρισμάζαρ! όδύνας, 

Έμπλακεΐσα εις ατας καί δι'νας!

4π·
Άλλ' έσόέσθη, ή ασπιλ,ος κόρη, 

Ώς πτηνον, πριν πετάξη εις όρη.
Πριν εις δένδρα ύύίζομα στήθη 

Φωλεάν, πριν τερπνώ; κελαδήση. !

Όχι, όχι ! μή κλαύσης ματαίως 
Νέαν αγαμον, ήτις μοιραίως

Έν μονοί; οΐωνίαι: εΐσέδυ, 
Τά ανθρώπινα 'φεύγουσα έδη !

Όμω; λεΐόε το δάκρυ μέ πόνον 
Τής μητρός αισθομε’νη τιν στόνον,

Όσ-.ις άύπνος πάντα συνΰλίϊε:, 
Τα; καρδίας ήμών δε συντρίοει.

τττ
Κζ.αΰσον, κλαΰσον θρηνοϋντα πατέρα,

Οστις ματην σκοπέ: τον αιθέρα,
Αναμενων έκεΐθεν ριούσκ,

Γήν παρθένον του, ήίη Οαν.ΰσκν!

νπ·
Αν τυχαίου; δέ περις τοΰ ιαφου, 

Ε-ϋρης μέρος χοος ανέπαφου
’.Απο δάκρυα φίλων, Οικείων, 

Ηρόσθ:; τότε κα: ίσα, :κτ:ων
τπ-

Χρέος αχαρυ χρέος εργώδες,
Είς το /,ώμα ιιύτυ τό εΰώδ:ς,

Σ .ενδε: φ:ζ.ος, μκκ.οθεν ο:ζ.τε:ρων
Ο,τι έκλωσε δαιμω» τι; είρων.

Κ. Κ

ΝΕΚΡΙΚΟΙ ΣΤΙΧΟΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΗΣ

Σ-.αθήτε! . . Ιΐριν της νες νύμφης τό νεκρωμένο σώμα 
μάς παρη ό Χάρος ο σκληρός μεσ' τ·< ψυ/_ρό του χώμα.

Σταθήτε, να τήν ράνωμεν μ' ένα -χλ.ωρό λουλ,οΰδι, 
σταθι,τε να τή; ψάλωμε τό νεκρικό τραγούδι...

Σταθήτε, πριν τήν πάρουνε γιά πάντα ο: πεθαμένοι, 
νά τραγουδήσωμε ζ’ εμείς τή χαροπαντρεμένη . . .

■iw·
Κόρη καζ.ή, κόρη γλυκεία καί κόρη μαυρομάτα, 

στολίδι τοΰ πατέρα σου, τη; μάνας σου καμάρι, 
πού είχαν αποκούμπι του; τα τρυφερά σου νεςάτα, 

ποΰχαν ζωή του; κα: χαρά τή μαγική σου χάρι 
ποϋ 'στο όνομά σου εϋρισκαν άτέλειωτη γαλήνη, 

πώς οί φτωχοί θα ζήσουνε χωρίς εσένα Ε ί ρ ή ν η ;

•5S·
Κόρη καλή! Κάθε καρδιά, πού σ' είδε, ποΰ σέ ξέρει, 

σάν αύριο ή άγάπη της 'στό σπίτι σου τήν φέρη
καί όίξη ανυπόμονο έδώ κ.' ε'κεΐ τν μάτι,

ναυρη τήν κόρη τή γλυκειά, πού ήταν ζιοή γεμάτη, 
καί μάθη πώς σέ μιά βραδιά έπεθανες, Ειρήνη 

άχ_, καί ή καλότυχη καρδία νεκρή δέν θ’ άπομείνη;
τ*

Κόρη γλυκειά, ποϋ θλιβερά κ’ ή λύρα μου σέ ψάλλει... 
εί; τοΰ Φαλήρου τά νερά, σιμά σ’ τό περιγιάλι,

όταν, 'στη; τόσαις φίλαι: σου, το κϋμα σέ ζηςήση, 
πού τώχε; μέ τή χαρωπή μορφή σου συνιιθίσει, 

καί μάθη πώ; ή μάνα σου στό χ.ώμα σ ’ εχει θάψει, 
τό κύμα δέν θά πικραθή, τό κύμα δέν θά κλάψη;

«Τ
Κόρη καλή, κόρη γλυκειά, δροσόλου στη παρθένα, 

Όποΰ γιά πάντα μίσεψες, γιά πάντα πας 'στά ξένα....

ποϋ ήσουν όλη παρθενιά, ποϋ ήσουν όλη χάρι, 
μά μέ τό Χάρο έκαμε; τήν νειότη σου ζευγάρι. ..

γιά σένα π’ αγαπήσαμε, καί που σέ κλαΐμε, Ειρήνη,
γιά σεναν’ ή άγάπη μα; παντοτεινή θά μείνη.
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ΔΙΑΦΟΡΑ

Στατιστική ταχυδρομείων Ή Γερ

μανία έχει σήμερον 19, 476 ταχυδρομεία, ή 

’Αγγλία 17, 587 καί ή Γαλλία 7346. Κατά τό 

έτος 1889 τα γερμανικά ταχυδρομεία διεβίβα- 

σαν 65 εκατομμύρια ταχ. έπιταγών, δι’ ών {κυ

κλοφόρησε κεφάλα too 4 δισεκατομμυρίων καί 

800 έκατομ. μαρκών, έν ώ ή Γαλλία κατά τό 

αύτό χρονικόν διάστημα διεβίβασ.ν 21 έκατομ. 

επιταγών, άποτελουσών κεφάλαιον 658 έκατ. 

φράγκων. Έν Παρισίοις απαιτείται I */2 ή I s/4 

ώρα πρός έπίδο'ΐν μια: επιστολής έντό: τής πό

λεως, έν Τουρινω δέ έν μια ώρα έχει έ πα αλή- 

πτης τήν έπιστολήν του Έν Γερμανία πολλάκις 

έπιστολή παραδιδομένη είς τό ταχυδρομείο» τή: 

πόλεωςφθάνει είς τόν πρός ον όρον μόλις το εσπέ

ρας. Παρ’ ήμϊν δέ ; Πολλάκις μετά 48 ώ:>ς!

Χίτχε (’Ιωσήφ) τις κατώρθωσε διά διαφόρων 

μέσων ν’άποσοβήση μέγαν κίνδυνον προερχόμενο» 

έκ τής έπί έπτα έτη διαρκούσης σιτοδείας συνέ

πεια τής έκλειύάσης πλημμύρας τοΰ Νείλου. 

Το συμβάν τοΰτο έχει άποδεδειγμένως σχέσιν 

πρός τά επτά σιτοδείας έτη τής Άγιας Γραφής, 

α προανήγγειλε» ό τριακονταετής τότε Ιωσήφ. 

Ήδη έν προηγούμενη, έπιγραφή, εύρεθείση έν τινι 

τάφω παρά το Έλ-Κάβ καί άνηκούση είς τους 

μεταξύ 1800 και 1700 πρό Χρ. χρόνους, γί

νεται λόγος περί «τώ'. επτά έτών τής πείνης» 

τά όποια ένέσκηύαν τότε έν Αίγύπτω. Διά τής 

νέας δέ έπιγραφής μανθάνομεν τό όνομα τοΰ 

ήγεμόνος, έπί τής βασιλείας τοϋ όποιου ό Ιωσήφ 

μεταβας είς Αίγυπτον προεϊπε τήν θεομηνίαν. 

Διά τούς έναοχολουμένους είς τήν με’ζέτην τής

Άγια, Γραφή: ή άνακάλυψις αύτη έχει μεγίστη,ν 

καί απροσδόκητο» σπουδαιότητα.

ΩΡA 1 ΣΧΟΛΗΣ

I

Και όμως κ’ έν τι) φυλακή 
έχω ίσχύν καί στέμμα

Ανάγκην μ’ έχει βασιλεύς, 
μ' έχει καί ιδιώτης,

Κι’ ό χωρικός, καί <> βοσκός, 
ώς καί ό στρατιώτης,

’Εγώ συνδράμω ορφανά, 
παρηγορώ τάς χήρας,

Στολίζω τήν νεότητα 
και βοηδώ τό γήρας.

'Τφίσταμαι μέν κάποτε 
δείνας μεταμορφώσεις,

Καί άκων περιπλέκομα, 
είς πλείστας περιπτώσεις,

Άλλ' όμως είμαι πάντοτε 
ακέραιον καί πλήρες,

Καί μέ δωπεύουν πρόθυμοι 
αί τών άνδρωπων χείρες.

Μέγα ώ ρολό γιον. Έν Νέα Τόρκτ, κατε- 

σκευάσθη ύπό τοϋ ΦελίξΜάγερ μέγα ώεολόγιον. 

φέρων τό πομπώδες όνομα «Εθνικόν άμερικανι 

κόν αστρονομικόν ώρολόγιον». "Εχει ύψος μέν 

10 ποδών, πλάτος 8 ποδών καί ζυγίζει 80 στα

τήρας. Τό ώρολόγιον τοΰτο δεικνύει έκτος τής 

ώρας τής Νέας Τόρκης καί τάς ώρας δικατριών 

μεγάλων πόλεων (τής Βασιγκτώνος, τοϋ Άγιου 

Φραγκίσκου, τοϋ Πεκίνου, τής Κωνσταντινου

πόλεως, τής Πετρουπόλεως, τοΰ Λονδίνου, τών 

Ιίαρισίων, τοϋ Βερολίνου, τής Βιέννης κτλ ). 

Έν αύτώ σημειοϋται ή πορεία τών πλανητών. 

'Οσάκις κτυπα ή ώρα αρχεταιπα ζο· σα μουσική, 

καί ή μορφή τοΰ Βασιγκτώνος εγείρεται έκ τής 

έδρας της. Ταύτοχρόνω; ανοίγεται πρός τα δε

ξιά ύπό ύπηρέτου έν στολή (κούκλας) μικ,ά θυ- 

ρίς,έξήςέξέρχονται όλοι οί μέχρι τοϋδεύπάρζαν- 

τεςΠρόεδροι τής Αμερικανικής'Ομοσπονδίας. Αί 

κοΰκλαι αύται, εχουσαι τήν ομοιότητα τών 

προσώπων,διαβαίνουσι πρό τοΰ Βασιγκτώνος καί 

ύποκλίνονταε. μεθ' ό έξέρχονται δι’ έτερας θυ- 

ρίδος πρός αριστερά. Άφ’ ού τελείωση ή πομπή 

αΰτη ύπό τούς ήχους :ής μουσικής ό Βασιγκτών 

κάθηται πάλιν. Τάς ώρας δεικνύει σκελετός αν

θρώπινος, τά 3/^ άνήρ (κοϋκλα), τάς */2 νεανίας 

καί τά */4 παϊς. 'Εκκλησία τις τής Βοστώνης 

προσέφερε διά τό καλλιτέχνημα τοΰτο 45 χιλ. 

δολλαρίων ό κατασκευαστής ζητεί διά τό γι- 

γαντιαϊον ώρολόγιον του 50 χιλιάδας.

Αίνιγμα 658.

Είς τήν περιγραφήν μι>υ 

έλάχιστ άν προσεχής,
Εύκολου καί τήν λύσιν 

και πρόχειροί' &ί·. εχης1
Άνάγκην έμοϋ έχει 

τό ήμισυ τοϋ κόσμου,

Τό ήμισυ τό άλλο 
σχεδόν δέν μέ γνωρίζει.

Μορφάς έχω ποι-.ίλας, 
κενός πλήν είμ' εντός μον.

Τό σχήμά μον ό έχων 
άνάγκην μον ορίζει.

Εύγένειαν δέν έχω. 
ούτε και τίτλους φέρω,

Είς τιτλοφόρονς όμως 
έκδούλενσιυ προσφέρω.

Άνω&εν βασιλέων 
και ισχυρών νοούμαι.

Κ’ είς φιλοφρονήσεις 
προ6ύμως τ,απεινοϋμαι

Προς ενγενείας τύπους 
μεγάλην έχω κλίσιν,

Άλλά είς τάς αί&ούσας 
παύω νά ήμ' είς χρήσιν.

Αίνιγμα 660.

Βροντώδη έχω τήν φωνήν, 
τδ βάδισμα βροντώδες· 

Τέρας δέν είν’ έπί τής γής, 
όσον έγώ, φρικώδες.

'ίΐς όφις περιστρέφομαι 
είς δάση, πεδιάδας.

Καί λόφους περιέρχομαι, 
καί σκοτεινός λαγκάδας.

Έν τή ορμή μου έξαλλος 

όρμώ. λνσσώ. αφρίζω, 
Καί καταρρίπτω μέγαρα 

κι’ οικήματα κρημνίζω.
Ένώπιόν μου φεύγονσι 

και άν&ρωποι καί κτήνη—
Άφευκτο» έχει όλεθρον 

άν τις έμπρόςμου μείνη.
Καί όρη ύπερήφανα 

θ’ άνέτρεπ’ ή οργή μου,
Άν ήτο ή διάρκεια 

οποία κι' ή όρμε) μου.

ΛΥΣΕΙΣ

τώυ έν τω προηγ. τεύχει αινιγμάτων

Σπουδαία άνακάλυψις.Ό γνωστός ’Αμε

ρικανός λόγιος καί Αιγυπτιολόγος Wilbour ήγό- 

ρασεν έν Λουξώρ (ταϊς άρχαίαις Θήβαις) τής 

Αίγύπτου λίθον περιέχοντα 32 στήλας ίερογλύ- 

φικών γραφών, άναφερομένων είς τήν Ιστορίαν 

τοΰ 'Ιωσήφ έν Αίγύπτφ. Τό κείμενον τής έπι- 

γραφής ταύτης άναφέρει τό όνομα άγνωστου μέ

χρι τοϋδε Φαραώ, καί άφηγεΐται ότι κατά τό 

14ον έτος τής βασιλείας τοΰ έν λόγφ ήγεμόνος

αίνιγμα 659.

Τίς δύναται νά άφηγηδή
τους άδλυυς τους πολλούς μου ; 

Μέ τήν πολλήν τήν λάμψιν μου 
δαμβώ και τούς εχθρούς μον.

"Ο κάτοχός μον ευτυχής
είς τύνομά μου δύει, 

Κ' έντός ζοφώδους φυλακής
πολλάκις μέ εγκλείει,

Οπως μή μ' ίδη φδονεροϋ
ή κα! κακούργου βλέμμα.

Αινίγματος 655

Ή γή.

Αινίγματος 656

Τό οίς.

Αινίγματος 657

Ό πετεινός.
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