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ΕΣΠΕΡΟΣ.

0 ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ.

ΓΑΙΤΟΥ

(.Μετά είκόνος, δρα σελ. 17.)

ΦΑΥΣΤΟΣ.

Σπάρτη παρά τάς
τελευταίας οικίας τής
νέας πόλεως, ήτις, ώς
γνωστόν, κεΐται έν ή
θέσει έκειτο καϊ ή αρ
χαία πόλις, σώζονται
ερείπια άρχαίου μνημείου, τό
όποιον λέγεται δτι είναι ό τά
φος τοΰ ανδρείου τής Σπάρτης
βασιλέως, τοΰ έν θερμοπύλαις
ήρωϊκώς πεσόντος. Ί ά σωζόμενα λεί
ψανα τοΰ παλαιοΰ κτιρίου άνήκουσι
πάντως είς τήν καλλιτέραν τής'Ελ
ληνικής τέχνης έποχήν.
Αί δια
στάσεις τοΰ οικοδομήματος τούτου δέν φανεροΰσιν αύτό ώς άρχαϊον ναόν ■ μάλλον δέ φαί
νεται Ήρφον, μνημεΐον δηλ. άνεγερθέν εις
τιμήν ήρωός τίνος. Τοΰτο έδωκε πιθανώς καί
άφορμήν, είς τό νά καλήται τό μνημεΐον τοΰτο
ό τάφος τοΰ Λεωνίδα. Δυστυχώς δτε ωκοδομήθη ή νέα πόλις τής Σπάρτης πολλοί άρχαΐοι
λίθοι άφηρέθησαν άπό τοΰ μνημείου, δπως χρησιμοποιηθώσιν είς τάς νέας οικοδομάς. Σή
μερον τά σπουδαία ταΰτα ερείπια, θεωρούμενα
ώς άνήκοντα είς μνημεΐον ιστορικόν, διατελοΰσιν
υπό τήν έπίβλεψιν τών άρχών, ώστε ή περαι
τέρω αυτών βεβήλωσις καθίσταται αδύνατος.
'Ο Λεωνίδας, ό υιός τοΰ Άναξανδρίδου, έγέ
νετο βασιλεύς τής Σπάρτης έν έτει 491 πρ. Χρ.
Άμα μαθών δτι ό Ξέρξης μετά τοΰ ίσχυροΰ
αύτοΰ στρατού ήπείλει τήν Ελλάδα, έσπευσεν
έν έτει 480 μετά 300 Σπαρτιατών καϊ 6000
άνδρών έπιχουριχοΰ στρατού πρός τάς θερμοπύλας, δπως άναχαιτίση ένταΰθα τήν όρμήν τής
βαρβαρικής πλημμύρας. Ό Ξέρςης έπερίμενε
τρεις δλας ήμέρας πρό τών Θερμοπυλών ν’ άπέλθωσιν οί Ελληνες ■ βλέπων δμως δτι ούτοι
δέν ύπεχώρουν διέταξε τήν διά τής βίας διάβασιν τοΰ στενού. Μάτην έπί δύο ήμέρας έποίησαν οί Πέρσαι έπανειλημμένας έφόδους. Τέλος
δμως όδηγηθέντες ύπό "Ελληνος προδότου, τοΰ
’Εφιάλτου, διά όρεινής άτραποΰ κατόρθωσαν νά
περιζώσωσι τόν μικρόν τής άμύνης στρατόν. '0
Λεωνίδας άπολύσας τό πλεΐστον μέρος τοΰ έπιχουρικοΰ στρατού έμεινε μετά τών 300 Σπαρ
τιατών του, μετά 700 θεσπιέων καϊ 400 Θη
βαίων έν τή θέσει καϊ άπεφάσισε ν’ άντιπαραταχθή κατά τών ΙΙερσών, προκρίνας ένδοξον
θάνατον αίσχράς φυγής. Οί Πέρσαι τότε μόλις
ήδυνήθησαν νά έκβιάσωσι τό στενόν, άφ’ ού
πάντες οί άνδρεΐοι αύτοΰ ύπερασπισταί, έπεσαν
μαχόμενοι, έγείραντες διά τοΰ θανάτου αύτών
τρόπαιον ένδοξώτερον τής έπιφανεστέρας νίκης.
Έν τή θέσει, έν ή έπεσεν ύπέρ πατρίδος ό
ήρως βασιλεύς, άνηγέρθη κατόπιν μνημεΐον,
φέρον τήν, ώς λέγεται, ύπό τοΰ Σιμωνίδου ποιηθεΐσαν πασίγνωστον έπιγραφήν “*2 ξένε, άγγελλον Λακεδαιμόνιοι?, δτι τήδε κείμεθα, τοΐς
κείνων πειθόμενοι νομίμοις.’’

Μετάφρασις Άλ. 'Ρ. 'Ραγκαβή.
(Συνέχεια.)

ΦΑΥΣΤΟΣ καί ΒΑΓΝΕΡ.

Φαΰστος.

Τό χρυσοΰν έαρ, νέαν ζωήν φέρον,
άπήλασε τούς πάγους έκ τών ποταμών.
Είς τάς κοιλάδας άναθάλλει ό δρυμών,
,
κ’ είς τάς τραχείας κορυφάς ό γέρων,
ό έξησθενημένος σύρεται χειμών.
Έκεΐθεν, φεύγων, άνισχύρως στέλλει
τάς παγεράς βολίδας κατ’ αράδας
έπι τάς χλοαζούσας πεδιάδας.
Πλήν τό λευκόν ό ήλιος δέν θέλει.
Τό παν κινείται ένεργοΰν καϊ πλάττον,
κ’ είς ποικιλίαν έντρυφα χρωμάτων.
"Οπου δέ μόλις τ’ άνθη άναθάλλουσι,
έστολισμένοι άνθρωποι προβάλλουσι.
Στρέψον τό βλέμμα πρός τήν πόλιν νά ίδής
τό πλήθος, τούς ομίλους τούς πολυειδΐϊς.
"Ερχονται ζέστην, φώς ζητοΰντες πάντες,
καί πλήρεις ζήλου χαίρουσιν αγίου
έπί τή άναστάσει τοΰ Κυρίου,
οί ίδιοι έκεΐνοι άναστάντες
έκ στενών οίκων, δωματίων σκοτεινών,
έκ τής δουλείας ύχληρών συντεχνιών,
εξ ύπερώων στενοχώρων, ταπεινών,
έκ τοΰ άγιου σκότους τών εκκλησιών,
έκ τών οδών, τής λάσπης, τών κονιορτών,
είς λάμψιν τοΰ ήλιου καϊ τών έορτών.
Κύτταξ’ έκεΐ τούς κήπους, τά πεδία·
πώς χιλιάδες άνθρωποι συρρέουν,
καί είς τό ρεύμα τόσα μικρά πλοΐα
πώς άνω κάτω χαρμοσύνως πλέουν.
Ίδέ, τί πλήθος είς τό τελευταίου!
θά βυθισθή, νομίζεις, είς τά κύματα.
Άκόμη κ’ είς τάς κλίσεις τών όρέων
λαμπρά, ποικίλα στίλβουσιν ένδύματα.
Τί εύθυμία τοΰ λαοΰ καϊ τί φωνή!
’Ανοίγουν τώρα δι’ αύτούς οί ούρανοί.
Ίδέ χορούς, ίδέ χαράν μεγάλην.
Άναβιώ· άνθρωπος είμαι πάλιν.

Βάγνερ.
Τιμή μου είναι, σοφολογιότατε,
και δφελος, μαζή σας νά περιπατώ.
Πλήν μ’ είν’ αί πανηγύρεις όχληρόταται,
δπου χονδρούς άνθρώπους μόνον άπαντώ.
Αί λύραι των, αί τυμπανοκρουσίαι
καϊ οί αύλοί των μέ παραζαλίζουν.
'Ωσάν δαιμονιώντες ξεφωνίζουν.
Άσματα είναι, λέγουν, εύθυμίαι!

ΧΩΡΙΚΟΙ υπό πλάτανον. Χορίνονν καί τραγωδοΰν.
"Βοσκός πηγαίν είς τό' χορό’,
φόρεμα έχει έορτερό’
καϊ κόκκινο’ ζωνάρι.
Συρτός, στρωτός έδώ κ’ έκεΐ·
καί ταΐς χορδαΐς οί μουσικοί
— Τραλάλα, Μάρω, τραλαλί,
Τραλά, τραλάλα, Μάρω —
κτυποΰν μέ τό δοξάρι.”

♦
"Μιά’ κόρη’ βλέπει γαλανή’,
γέλα, τή’ μέση’ του κουνεΐ
μέ μάτι άναμμένο’.
Μέ τόν άγκώνα τήν κτυπα,
κ’ έκείνη λέγει· "Πά, πά, πά,
— Τραλάλα, Μάρω, τραλαλί,

[Άρ. 146. 15/27 Μαΐου 1887.

τραλά, τραλάλα, Μάρω —
τό κακομαθημένο’!”
♦
Παντού χαρά, παντού χοροί.
Αύτός τήν λύρα' του βαρεΐ,
καϊ τούς αύλούς οί άλλοι.
Γοργά, μεγάλα βήματα,
πηδήματα, κουντήματα
— Τραλάλα, Μάρω, τραλαλί,
Τραλά, τραλάλα, Μάρω, —
καϊ ταραχή μεγάλη.”
♦
' Άς λείψουν ή γλυκαΐς ματιαΐς.
ποιός δέν γνωρίζει ταΐς ψευτιαΐς
ποΰ λέν τά παληκάοια;
Κ’ έκεΐνος τήν κρυφομιλεΐ.
Ήτον βιολί, ήτον φιλί
— Τραλάλα, Μάρω, τραλαλί,
Τραλά, τραλάλα, Μάρω —
π’ άκούσθη’ς τά πρινάρια;

*
Γέρων χωρικός.
Διδάσκαλε, μεγάλ’ ή άγαθότης σας
νά έλθετε, νά μάς καταδεχθήτε
καϊ τήν όχλοβοήν μας ν’ άνεχθήτε,
νά μάς τιμήσ ή σοφολογιότης σας.
Τήν πλώσκαν μου δεχθήτε. Καλόν οίνον
είναι γεμάτη. Δροσισθήτε πίνων,
καϊ δσους κόμβους περιέχει, έτη
εις τήν ζωήν σας τόσα νά προσθέτη.
Φαΰστος.
Εύχαριστώ σας. Πίνω είς υγείαν
καϊ είς τήν διαρκή σας εύτυχίαν.
(Λαοί σνι·φχ«τοι

πίριξ του.)

Ό γέρων χωρικός.
Καλώς, καλώς ώρίσατε!
Εύγνωμονοΰμεν έκ ψυχής.
Καλός μάς ήσθε πάντοτε
καϊ είς ήμέρας δυστυχείς.
Πώς ολοι ζώμεν σήμερον
είν’ έργον τοΰ πατρός σας·
κατέβαλε τήν λοιμικήν,
ζωήν πολλών μας σώσας.
Ήσθε μικρός, πλήν ήρχεσθε
είς τά νοσοκομεία.
Πολλοί έξήρχοντο νεκροί·
σείς πάντοτ’ έν υγεία.
Τόν βοηθούντα τά νοσοΰντα πλήθη
ό βοηθός ό άνω έβοήθει.

Πάντες.
Είς τήν υγείαν τοΰ καλού προστάτου!
Ν’ άκολουθή τά έργα τά καλά του!
Φαΰστος.
'Υποταγήν τψΆνω καί εύπείθειαν,
δστις διδάσκει, χορηγεί βοήθειαν.
(Μακρύ νιται μιτα τον Βάγντρ.)

Βάγνερ.
Μεγάτιμε, πώς νά κομπάζης πρέπει,
δταν τοσοΰτον έπαινεΐσαι ύπ’ αύτών.
Πόσον δέν χαίρει άν τοιοΰτον δρέπη
καρπόν εύγνωμοσύνης ό εύεργετών!
Είς τά παιδία σέ δεικνύουν οί γονείς·
ό αύλός παύει καί τό ασμα τής φωνής ·
σύρονται πάντες είς τά δύο πλάγια,
έν φ οί πίλοι αίρονται δπου φανής·
κ’ έμπρός σου πίπτουν μικρού δεΐν πολλοί
πρηνείς,
προσκυνούν δπως άν περνώσι τ’ 'Άγια.

Φαΰστος.
"Ας άναβώμεν δπου είν’ ό βράχος,
νά ευρωμεν όλίγην ήσυχίαν.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.

Άλλοτ’ έκεΐ μονάζων, άταράχως
είς προσευχήν ήσκούμην καί νηστείαν.
Έλπίδος πλήρης, εις τήν πίστιν στερεός,
μετά δακρύων ήτουν, μετά στεναγμών
νά εύδοκήση έπινεύων ό θεός
νά έξαλείψη τόν όλέθριον λοιμόν.
Μάς έπαΐνοΰσιν. "Ω τής ειρωνείας!
Πόσον όλίγον ό πατήρ καϊ ό υίός
άξίζουσι τοιαύτας ευφημίας,
είς τό βυθόν τό κρύπτω τής καρδίας.
Έκ τών τίμιων ό πατήρ άνθρώπων
άλλ’ αφανών, τήν φύσιν άνεδίφει
είλικρινώς, ούχί πλήν ώς τά στίφη
τών διδασκάλων· κατ’ άλλοΐον τρόπον.
Μετά τινων έκ τών μεμυημένων
έκλείετο είς μέλαν μαγειρεΐον,
καί συνταγών εργάτης παραξένων,
είς μίξεις ήσχολεΐτο έναντίων.
Έκεΐ έρυθρός λέων είς θερμόν νερόν*)
μετά τοΰ κρίνου συνεζεύγνυτο έρών,
κ’ αί φλόγες ήνωμένους, έκ νυμφώνος
είς άλλον τούς μετήγον έπιπόνως·
κ’ έκεΐ μετά ποικίλης έλαμπε στολής
είς τήν φιάλην ή ωραία βασιλίς.
Τό φάρμακον ιδού το. Άποθνήσκουσι
οί ασθενείς. Τίς οίδε πόσοι μνήσκουσι;
Διά τών όλεθρίων τούτων του χυμών
έβλάψαμεν τήν χώραν ύπέρ τόν λοιμόν.
"Ω! είς χιλίους, κ’ είς χιλίους πάλιν
θανατηφόρο·/ έδωκα φιάλην.
Άπέθανον! Έγώ δέ μένω πνέων,
ν’ ακούω τούς επαίνους τών φονέων!

πλήν μετ’ άύλων τοΰ νοος πτερύγων
δέν συμπετα τοΰ σώματος ή πτέρυξ.
Άλλ’ είν’ ή φύσις τής καρδίας, νά όργα,
νά αϊρηται, οσάκις ό κορυδαλός
είς τούς αέρας πτερυγίζων ύψηλώς
έξ αφανούς τά μέλη πέμπει τά γοργά,
δταν έπί φαράγγων καί κρημνών, πτερά
ό αετός ταννύη πηχιαΐα,
καί λίμνας καί πεδία γερανός πέρα
είς κλίματα, αεροπόρος, νέα.

Βάγνερ.
Κ’ έγώ πολλάκις είχον φαντασίας
τοιαύτας, άλλ’ ούχί κ’ επιθυμίας.
Δασών, πεδίων μοί άρκεΐ ό κόρος.
Δέν αποβλέπω είς πτερά στρουθιών.
Πώς έντρυφα ό νοΰς μου διαφόρως,
όπότ’ έγκύπτη είς σπουδήν βιβλίων!
Αί νύκτες τοΰ χειμώνος τί ήδονικαί!
Μακάρων ποΐαι απολαύσεις ψυχικοί!
Καϊ μάλιστ’ άν άνοιξης καί περγαμηνόν,
έμπρός σου έχεις άνοικτόν τον ούρανόν.
Φαΰστος.
Μία έντός σου ενυπάρχει τάσις·
μή καί τήν άλλην νά γνωρίσης φθάσης.
Άλλ’ έν έμοί δύω ψυχαϊ οίκούσι,
κ’ είν’ έν άπαύστω χωρισμού συγκρούσει.
Η μέν τοΰ κόσμου έχεται διά πολλών
οργάνων, κ’ έρωτος δεσμών συντόνων·
ή δ’ αίωρεΐται ύπέρ τόν τής γής πηλόν
είς δώματα ούράνια προγόνων.
Αν, πνεύματα, ύπάρχετ’ έν άέρι,
πλανώμενα έν μέσω γής καϊ ούρανών,
έν άς κατέλθη κ’ είς έμέ, κ’ είς φαεινόν,
νέον, ποικίλον βίον άς μέ φέρη.
Ναί, άν ύπάρχη μαγικός μανδύας
νά μ’ άπαγάγ’ είς άλλας, ξένας σφαίρας,
ώ! άντ’ αύτού στολάς τάς οαρυτέρας
θά έδιδον, χλαμύδας βασιλείας.

Βάγνερ.
Καί τοΰτο λοιπόν τόσον σάς δυσαρεστεΐ;
Ό άνθρωπος τί άλλο άρα χρεωστεΐ,
δσον άν είναι εύσυνείδητος, χρηστός;
"Ο έδιδάχθη, τοΰτο καί ν’ άσκή πιστώς.
Νέος, τάς γνώμας τίμα τοΰ πατρός σου·
τήν έπιστήμην δ’ άν καί σύ πλουτίσης,
Οά σέ τιμά όμοίως ό υίός σου,
κ’ είς νέα υψη θ’ άναβή έπίσης.

Φαΰστος.
Εύδαίμων ό έλπίζων δτι, πλέων,
έκ τοΰ πελάγους θά σωθή τών απατών.
Άλλ’ άγνοοΰμεν δ,τι άναγκαΐον,
γνωρίζομεν δέ μόνον δ,τι περιττόν.
Αρκεί πλήν. Μ ή τοιαΰται σκέψεις ζοφεραί
ταράττωσι τήν καλλονήν τής ώρας.
Ίδέ τάς στέγας. Είς τήν δύσιν φλογεροί
διά τής χλοοφόρου στίλβουν χώρας.
Δύ’ ή ήμέρα, καϊ πρός άλλα μέρη
ό ήλιος χωρεΐ ζωήν νά φέρη.
"Ω! διατί πτερά, πτερά δέν έχω,
είς το κενόν κατόπιν του νά τρέχω,
νά βλέπω κάτω έν εσπερινή σιγή
κ’ έν ήοεμία ν’ άναπαύηται ή γή,
ώς φλόξ έκάστη κορυφή νά καίη,
ό £ύ<κξ άργυρόχρυσος νά ρέη!
Τήν θείαν πτήσιν δέν θά μ’ έμποδίζη
τό τραχύ δρος μετά τών κρημνών του.
Τ’ δμμα μου έκπληκτου αναγνωρίζει
τούς θερμούς κόλπους, τάς άκτάς τοΰ πόντου.
Άλλ’ ήδη δύει ό φωστήρ τοΰ κόσμου,
κ’ είς τήν καρδίαν νέαν όρμήν έχω·
τό θειον φώς του νά ροφήσω τρέχω.
Όπίσω νύξ, ήμέρα είν’ έμπρός μου·
θαλασσα κάτω, ούρανός δέ πέριξ.
Τί δναρ! Ιδού, δύει κατ’ όλίγον·
*) Κατά τούς άλχημιστάς τού μεσαιώνος, πάντα
τά έν τή φύσει εΐχον αϊσθησιν καϊ οιηροΰντο κατά
γένη· έκ τών χρωμάτων δ’ άρρεν ήν τά έρυθρίν, θήλυ
δέ τδ λευκόν. Λέων δ’ ήν τό κιννάβαρι καϊ κρίνον
τοΰ ΓΙαρακελσίου έλέγετο τό άντιμώνιον. Βασιλϊς δ’ έστι τό προϊόν τής χημικής σκευασίας.

I

Βάγνερ.
Μή, μή τάς φάλαγγας έπικαλεΐσαι
τών φαντασμάτων τών όμυχλοβίων.
Πάντοτε, πάντοθεν έπιφανεΐσαι
κινδύνων άγγελ’ ήσαν απαίσιων.
’Οξείας γλώσσας καϊ όδόντας βέλη
έχουσιν, δταν έξορμώσιν έκ βορρά·
ξηραίνουσιν, άν ή αύγή τάς στέλλη,
τό πάν, κ’ οί πνεύμονές σου είν’ αύτών βορά·
άνίσως δέ όρμώντ’ έκ μεσημβρίας,
τήν κεφαλήν σου φλέγουσι καϊ καίουσιν.
Ή δύσις άν τάς πέμπη, δρόσον πνέουσιν,
ώς ποΰ νά πνίξουν σέ, άγρούς, φυτείας.
Ακούουν, χαιρεκάκως άμιλλόμεναι,
καί ύπακούουν, δπως άπατώσι.
θεόπεμπτοι ζητοΰσι νά φανώσι,
μετά φωνής αγγελικής ψευδόμεναι.
Άλλ’ άγωμεν. Νυκτόνει. Είν’ έξώρας.
Έδρόσισεν. Όμύχλη καταβαίνει.
Φίλος ό οίκος είς νυκτίας ώρας.
Τί ΐστασαι; Τί βλέπεις; Τί συμβαίνει;
Γά βλέμματά σου έκπληξιν δηλοΰν αύτά.

Φαΰστος.
Ίδέ· ό μαύρος σκύλος τρέχ’ είς τά σπαρτά. ·)
Βάγνερ.
Ναί, πρό πολλού τόν είδα. Αί, τί τό δεινόν;
Φαΰστος.
Αυτό τό ζώον τί θαρρείς νά είναι,

Βάγνερ.
Τί άλλο; Σκύλος· καϊ κατ’ έθος τών κυνών
τρέχει, τά ίχνη τοΰ αύθέντου του ζητεί.
·) Κατά τήν άρχαίαν παράδοσιν, είς ήν φαίνεται
δτι έπίστευε καί ό Μελάγχθων, τόν Φαΰστον συνώόευεν
ό διάβολος ύπό μορφήν κυνός.
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Φ αΰστος.
Παρατηρείς πώς τρέχει ελικοειδώς,
πέριξ ήμών τούς κύκλους του μικρύνων;
Καί άπατώμαι, ή ιχνών πύρινων
κατόπιν του δεικνύει φώτα ή όδός;
Βάγνερ.
Τόν σκύλον βλέπω καϊ κινήσεις σκυλικάς.
Είναι βεβαίως οπτική άπάτη.
Φαΰστος.
Νομίζω, πονηρώς μάς περιφράττει,
νά μάς έγκλείση είς πλεκτάνας μαγικάς.

Βάγνερ.
Δειλώς προσέρπει είς ήμας καϊ τρέμων,
δτι τω εί'μεθ’ άγνωστοι καί ξένοι.
Φαΰστος.
Ιδού τον, πλησιάζει, μάς προσσαίνει.

Βάγνε ρ.
Τόν βλέπεις· είναι σκύλος, δχι δαίμων.
Ναί, σαίνει, καί ώρύεται, καί προσκυνών
είς τήν κοιλίαν σύρεται. "Εθη κυνών.
Έλθέ κατόπιν.

Φαΰστος.
Άκολούθει

μκ;. Εμπρός!
Βάγνερ.
Είναι τω δντι σκύλος, νά σ’
είπώ, λαμπρός,
Ακίνητος σέ βλέπει άμα σύ σταθής·
ώς τόν φωνάξης, είδες πώς πήδα εύθύς.
Τήν ράβδον σου είς τό νερόν ήξεύρει,
ή ό,τι άλλο χάσης, νά τό ευοη.
Φαΰ στος.
Είπες όρθώς · δέν είναι δαίμων παντελώς.
Τά πάντα κάμνει ή καλή ανατροφή.
Βάγνερ.
Τούς κύνας δσοι τεθραμμέν’ είναι καλώς,
τούς άγαπώσι πάντες, ώς καί οί σοφοί.
"Αξιόν λέγω τής άγάπης σου αύτόν,
τόν ευ ήγμένον φοιτητήν τών φοιτητών.

(Έ,ισίρχονται

«τ

την πόλην ττη

π<!λεωε.)

ΓΕπεται συνέχεια.)

ΕΥΡΥΠΥΛΗ.
Σαμιακόν Διήγημα υπό Φ.
(Συνέχεια καϊ τέλος).

πλοΐον έλλιμενίσθη. Άνήρ άπεβιβάσθη
&S BgJ αύτοΰ καί διηυθύνθη πρός τό άνάκτορον.
Είσαχθείς είς τόν οίκον παρέδωκε τφ
Άνακρέοντι γράμμα. Ό κομιστής ήτο νέος
Αθηναίος εύειδής καί εύγενής τούς τρόπους.
'0 Ανακρέων έκτυλίξας τόν κύλινδρον άνέγνωσε
μεγαλοφώνως ·
— "Ό "Ιππαρχος, ό υίός τοΰ Πεισιστράτοο,
τω Άνακρέοντι χαίρειν. Έάν ήδη, δτε ή εξου
σία τού Πολυκράτους καταρρέει, δέν εύρίσκησαι
έν Σάμω εύτυχής καϊ άσφαλής, ευρίσκεις παρ’ έ
μοί διαρκή διαμονήν έν τή πόλει, έν ή τιμώνται
αί τέχναι ιδιαζόντως, ώς δύνανται νά σέ διαβεβαιώσωσιν οί ποιηταί Σιμωνίδης καί Λάζος,
οί παρ’ έμοί διαμένοντες. Έάν δέ και έπίσκεψιν άπλώς άποφασίσης νά κάμης είς τάς
Αθήνας, θέλεις μεγάλως εύχαριστήσει ήμας.
Έν τοιαύτη περιπτώσει ό ναύκληρος Κλεισθένης
έχει εντολήν νά σέ μεταφέρη ένταΰθα έπί τοΰ
πλοίου του. Παρακαλώ τούς θεούς νά σέ όδηγήσωσιν είς τήν καλλιτέραν άπόφασιν.”
— Ώ Πολύκροτες! είπεν ό Ανακρέων συγκεκινημένος- δέν αναγνωρίζεις τά σημεία τών
θεών; Ίδέ, ήδη θεωροΰσι τήν εξουσίαν σου

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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καταπεσοΰσαν χαί μέ παρακινοΰσι νά άπέλθω
έντεύθεν, δπως Αποκτήσω νέον προστάτην. Ί ώρα
βεβαίως δεν 6’ αναχώρησης καί 6’ απόδειξης
ήμΐν δτι καί άνεο τού περσικού χρυσού ή εξου
σία δεν καταρρέει.
— Όχι, δχι, ’Ανακρέων· το άπεφάσισα. Οί
θεοί μ’ έπροστάτευσαν πολλάκις καί ήδη, δτε
πρόκειται νά εκτείνω τήν άρχήν μου, δεν θέλουσι προκαλέσει τόν όλεθρόν μου. Μοι άπεστειλαν τον άριστον τών οιωνών. 'Η εξουσία
μου θά κατέπιπτεν, εάν ή ανέλπιστος τού Πέρσου σατράπου πρότασις δεν ήθελε με ένισχυσει.
Είμαι ύπό τήν προστασίαν τών θεών καί έπί
ταύτης βασιζόμενος αναχωρώ, Χαιρε, Ειρήνη'·
χαΐρε, τέκνον μου! Μετ’ δλίγας ημέρας επαν
έρχομαι.
Καί ήσπάσθη το μέτωπον τής τεθλιμμένης
θυγατρύς του καί έξήλθεν δπως παρασκευάση
τά τοΰ πλού. Ό δέ ’Ανακρέων ύπεσχέθη τω
’ Αθηναίο» άπεσταλμένφ νά τω δώση άπάντησιν
τήν έπιοΰσαν, καί παρηκολούθησε τόν ηγεμόνα,
μεθ’ ου κατήλθε πρός τον λιμένα. Το πλοΐον
μέ τήν στρατιωτικήν Ακολουθίαν ήτο ήδη έτοι
μον, ό δέ Πολυκράτης έπιβάς μετά τού Μαιανδρίου καί τοΰ Δημοκήδους έτερου πλοίου
έδωκε τό σημεΐον τής άναχωρήσεως. Άμφότερα
τά πλοία έξήλθον τού λιμένος. Προ μιας ώρας
μικρότερον πλοΐον είχε προαποστολή, δπως Αναγγείλη τω έν Έφέσω ΙΙέρση τοποτηρητή τήν
έλευσιν τού Πολύκροτους. Άπό τοΰ δώματος
τών ανακτόρων ήκούσθη πένθιμος κραυγή, ήν
οί πεφοβισμένοι δπαδοί τοΰ ήγεμόνος έξέλαβον
ώς κακόν οιωνόν.
Ό’Ανακρέων, άποχαιρετίσας τόν Πολυκράτη,
έπέστρεψεν εις τά άνάκτορα καί ώδηγήθη παρά
τής τροφού τής Ειρήνης εις τό δωμάτιον αυτής,
ένθα εύρε τήν κόρην κλαίουσαν και δδυρομένην.
Ό ’Ανακρέων έζήτησε νά παρηγορήση τήν κό
ρην, άλλ’ αυτή έπανειλημμένως έλεγεν δτι δεν
θά έπανίδη πλέον τόν πατέρα της.
- Μή απελπίζεσαι, κόρη μου, τή είπεν ό
ποιητής· σοί υπόσχομαι νά σοί είμαι προστάτης
καί βοηθός. Σύ δμως πρέπει νά μοί όρκισθής,
δτι άν συμβή άπευκταΐόν τι εις τόν πατέρα σου
θέλεις αναχωρήσει μετ’ εμού εις ’Αθήνας, διότι
έν Σάμω θά έκραγή έμφύλιος πόλεμος περί
τής αρχής. Μοί υπόσχεσαι τούτο, Ειρήνη;
— Ώ ’Ανακρέων· ό πατήρ μου Απήλθε■ δεν
θά τόν έπανίδω πλέον!
Καί πεσοΰσα είς τάς αγκόλας αΰτοΰ τω
ώρκίσθη νά τόν παρακολουθήση. Μετά τούτο
άνήλθον άμφότεροι έπί τοΰ δώματος καί είδον
τά δυο σαμιακά πλοία γενόμενα άφαντα έν τφ
όρίζοντι. ’Επί πολύ ΐσταντο έκεΐ βεβυθισμένοι
εις τάς σκέψεις των· τέλος αί φλογεροί τοΰ
ήλιου ακτίνες τούς ήνάγκασαν νά κατέλθωσιν
είς τά δωμάτια. Έν τω δροσερω άλσει τών
ανακτόρων ό ’Ανακρέων κατώρθωσε νά κατευνάση τήν μεγάλην τής Ειρήνης ταραχήν άπαγγέλλων αύτή μικρά βακχικά ασματα καί τό
νέον σατυρικόν ποίημα περί Εύρυπύλης καί Αρτέμονος, τό όποιον προ μικρού είχε τελειώσει.
Ή Ειρήνη ουδέποτε έπίστευεν δτι ό ευτράπελος
ποιητής τοσαύτην ήδύνατο νά έπιδείξη σατυρικήν
ικανότητα. Καί ουτω παρήλθον αί ωραι έν
τερπνή συναναστροφή, μέχρτς ού τά καθήκοντα
τοΰ οίκου ήνάγκασαν τήν ήγεμονόπαιδα ν’ άναζητήση τά δωμάτιά της.

Στ’.
Τά δύο σαμιακά πλοία είχον διέλθει τήν
στενήν είσοδον τοΰ λιμένος τής Εφέσου καί
έρριψαν τήν άγκυραν πρό τοΰ προμαχώνος τής

πλουσιωτέρας πόλεως τής Ασιατικής ήπείρου.
Ό τοποτηρητής τής Εφέσου περιέμενεν έπί
κεφαλής τριακοσίων ιππέων παρά τόν λιμένα,
δπως ύποδεχθή τους προσερχομένους ξένους έν
δνόματι τοΰ σατράπου κα όδηγήση αύτούς είς
Διά τόν Πολυκράτη, διά τούς
Μαγνησίαν,
δπαδούς καί ους ιριάκοντα πέντε στρατιώτας
του ήσαν έτοιμοι ίπποι, δπως ή άναχώρησις μή
άναβληθή. Οί δούλοι έμειναν έν Έφέσφ, διότι,
ώς είπεν ό τοποτηρητής, έν τφ μεγάρω τοΰ
Οροίτου ικανοί ήσαν οί ύπηρετοΰντες δούλοι.
Πριν δε ή συνοδεία τεθη είς κίνησιν άπεστάλη
άγγελιαφόρος είς Μαγνησίαν, ίνα άναγγείλη τω
Όροίτη τήν έλευσιν τών ξένων.
Ό Πολυκράτης προηγείτο και παρ’ αύτώ
ίππευεν ό τοποτηρητής, δστις δέν ήδύνατο νά
συνεννοήται μετά τού Σαμίου, ώς μή όμιλών
τήν ελληνικήν εϊποντο ό Μαιάνδριος καί ό Δημοκήοης, συνοδευόμενοι άμφότεροι ύπό Πέρσου
Αξιωματικού. “Εκλειον τήν συνοδείαν ή στρα
τιωτική δύναμις τοΰ Σαμίου ήγεμόνος καί οί
Πέρσαι ιππείς. Τέσσαρας δλας ώρας διήρκεσεν
ή οδοιπορία, δτε έπί τής βορείου όχθης τοΰ
Μαιάνδρου ένεφανίσθη ή πόλις Μαγνησία μετά
τού ύψηλοΰ ναού τής Άρτέμιδος καί τοΰ άνακτόρου τοΰ σατράπου έν μέσο» πυκνής φυτείας
κειμένου.
Μετ:’ όλίγον νέφος κονιορτοΰ ύψούμενον είς
τήν πεδιάδα άνήγγε·,ιλεν δτι έτέρα συνοδεία ίππέων προσήρχετο εί. φοϋπάντησιν. Ή συνοδεία αυτη έστάθη είς τό μέρος, δπου ή άπό
τοΰ όρους κατερχομένη οδός συνηντάτο πρός
τήν μεγάλην τής ’Εφέσου λεωφόρον είς τά
πρόθυρα άκριβώς τής πόλεως Μαγνησίας.
Μετ’ ού πολύ οί προσερχόμενοι έφθασαν είς
τό σημεΐον τούτο, τό όποιον έκειτο κάτωθεν
λόφου, έφ’ ού ήτο έστημμένος μέγας σταυρός,
Ιστατο έκεΐ ό Όροίτης μετά τοΰ Συλοσώντος
καί Μιτροβάτου καί τινων δπαδών. Ό Πολυκράτης έξεπλάγη ίδών τόν άδελφόν του Συλοσώντα, δστις δέν ήδύνατο νά ύποκρύψη ειρωνικόν
μειδίαμα. Είτα ό σατράπης άφιππεύσας έχαιρέτισε τόν Πολυκράτη καί παρεκάλεσεν αύτόν
τε καί τούς συνοδοιπόρους του ν’ άφιππεύσωσιν.
Οί Πέρσαι ιππείς κατήλθον τών ίππων, μεθ’ δ
καί οί Σάμιοι στρατιώται τή διαταγή τοΰ άξιωματικοΰ αυτών έπραξαν τό αύτό.
Έν ω έγένετο ή προσφώνησις καί ή ύποδοχή τοΰ ’Οροίτου πολλοί άνθρωποι είχον συρρεύσει έκ τής πόλεως, οίτινες περικυκλοΰντες
τους στρατιώτας έζήτουν νά παραστώσι μάρ
τυρες τής σκηνής ταύτης. Έν τω πυκνφ πλήθει
τών θεατών γυνή κεκαλυμμένη διά πέπλου
έπλησίασεν 'Έλληνα ίστάμενον όλίγον άπωτέρω,
τω ένεχείρισε κρυφίως ψύλλον χάρτου καί τφ
είπεν έν βία·
— Ιππευσε άμέσως, σπεΰσον είς Εφεσον
καί δός τούτο τή Ειρήνη, τή θυγατρί τοΰ Πολυκράτους.
Τήν αυτήν άκριβώς στιγμήν ήκούσθη δξΰς
συριγμός, δν διεδέχθη γενική ταραχή καί σύγχυσις. Έν ω Πέρσαι τινές έπετίθεντο διά γυ
μνών ξιφών κατά τοΰ Πολυκράτους, έτεροι στρα
τιώται τοΰ σατράπου περιεκύκλωσαν τους "Ελ
ληνας στρατιώτας καί τούς άφώπλισαν. Είς
μόνος τούτων, ό λαβών τό γράμμα, κατώρθωσε
νά ίππεύση καί νά διαφύγη άκαταδίωκτος. '0
Μαιάνδριος ιστατο έν τφ μέσω αβλαβής καί
ψυχρός τών συμβαινόντων θεατής.
Ό Πολυκράτης έπεσε χωρίς νά προφέρη
λέξιν καί έκειτο αίματόφυρτος κατά γής, τυπτό
μενος καί τραυματιζόμενος ύπό τών φονέων του.
— Αί, Μητροβάτα, είπεν ό Όροίτης μειδιών πρός τον φίλον του, είσαι εύχαριστήμενος
μ® τό κατόρθωμά μου; ’Εννοείς τώρα διά τίνος
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απλού τρόπου δύναταί τις ν’ άπαλλαγή έπικινδύνου έχθροΰ τοΰ βασιλέως τών Περσών;
Ό Μητροβάτης ιστατο εμβρόντητος· σιωπών
καί άπομάσσων δάκρυ έπέβη τοΰ ίππου του καί
άπήλθεν άνευ άποχαιρετισμοΰ καί είς άκρον
συγκεκινημένος.
Ό Συλοσών ιστατο παρά τόν αίματόφυρτον
άδελφόν του καί τφ έλεγε μετά πίκρας ειρω
νείας·
— Κορέσθητι ήδη αίματος, Ακόρεστε· έχεις
τώρα αίμα δσον ούδέποτε είδες έν τω βίφ!
Καί έλάκτισε τόν κατακείμενον. Δύο όπλΐται δέσαντες τόν ήμιθανή άπό τοΰ λαιμοΰ διά
σχοινιού καί σύραντες αύτόν πρός τον ξύλινον
σταυρόν τόν άνήρτησαν άπ’ αύτοΰ. Ό Πολυ
κράτης είχεν ήδη άποθάνει. ’Από τής Αγχόνης
ταύτης έκοέματο ό νεκρός έπί πολλάς ήμέρας
χρησιμεύων ώς τροφή είς τούς γόπας καί τά
όρνεα . . .
Ιό ονειρον τής Ειρήνης έπραγματοποιήθη.
Τοΰ Διός ή βροχή έπεσεν έπί τοΰ νεκροΰ πατρός της καί αί αίτΐνες τοΰ ήλιου τόν έσπόγγισαν.
Μόλις είχε τελειώσει ή άγρια αυτή σκηνή,
δτε ίππεύς τρέχων άπό ρυτήρος κεκονιαμένος
ήλθε πρός τό μέρος, δπου ιστατο ό Όροίτης
καί τω ένεχείρισε γράμμα.
— Οίμοι! έκραύγασεν ό σατράπης άναγνούς
τό γράμμα, ό βασιλεύς Καμβύσης άπέθανε μεταβαίνων είς Έκβάτανα έκ πληγής, ήν τω έπήνεγκε τό ίδιον αύτοΰ ξίφος, καί ό δόλιος αρπαξ
κατέλαβε τάς ήνίας τοΰ κράτους. Ουτω μοί
έκφεύγει ή άμοιβή, έφ’ ής έστήριζον τάς έλπίδας
μου δλας.
Ό Συλοσών πλησιάσας τόν σατράπην τφ
είπεν ·
— Επιτρέπεις, Όροίτα, νά μεταβώ είς’Έφεσον, δπως καταλάβω τήν έν Σάμω άρχήν;
— Τί λέγεις; άπεκρίθη άποτόμως ό σα
τράπης. Τί ζητείς έν Σάμφ σύ; Τήν άρχήν
τής Σάμου ύπεσχέθην είς άλλον, δστις διά τών
πρός τό περσικόν κράτος εύεργεσιών του έκρίθη
άξιος αύτής.
Ταύτα είπών τφ έστρεψε τά νώτα καί έπλησίασε τόν Μαιάνδρων, μεθ’ ού άντήλλαξε βρα
χείας τινάς λέξεις. Ό Συλοσών άπεμακρύνθη
καί μετ’ ού πολύ άπήλθεν είς τήν αύλήν τής
Περσίας, δπου κατώρθωσε ν’ άνακηρυχθή βραδύτερον ήγεμών τής Σάμου τή ύποστηρίξει τοΰ
βασιλέως Δαρείου. Ώς έλέγετο είχεν άποκτήσει
τήν εύνοιαν τοΰ Δαρείου καί ζώντος έτι τοΰ
Καμβύσου διά τοΰ δώρου, δπερ τω έκαμε τής
πολυτελοΰς χλαμύδος του, ήτις διήγειρε τόν
θαυμασμόν τοΰ Δαρείου.
Μικρόν μετά τόν φόνον τοΰ Πολυκράτους ό
Μαιάνδριος, άποχαιρετίσας τόν Όροίτην καί
παραλαβών μεθ’ έαυτοΰ τρεις Πέρσας άξιωματικούς καί όπλίτας τινάς, έπέστρεψεν είς τήν
Εφεσον. Οΐ αιχμάλωτοι Έλληνες μετεκομίσθησαν ίείς Μαγνησίαν, δπου τήν έπιοΰσαν
έλαβον τήν έλευθερίαν των καί τήν άδειαν ν’ άπέλθωσιν οΐκαδε, έν ω οί έν Έφέσιρ άπομείναντες άπεστάλησαν πάντες δοΰλοι είς τήν Περσι
κήν πρωτεύουσαν.
Οτε ό Όροίτης άνεχώρησε διευθυνόμενος
πρός τό άνάκτορόν του καί τό πλήθος κατ’ δλίγον διελύθη, ή κεκαλυμμένη γυνή, ή παραδοΰσα
τό γράμμα είς τον άναχωρήσαντα στρατιώτην,
μετέβη πρός τόν σταυρόν, άφ’ ού έκοέματο ό
φονευθείς ήγεμών καί έκεΐ έστάθη κλαίουαα καί
όδυρομένη·
— Φίλε, ταλαίπωρε μου φίλε, είπε· τί διέπραξα; Πρός ποιον στυγερόν έγκλημα μέ ώθησεν
ή ζηλοτυπία μου! Τί έγκλημάτισας, δπως τοιούτου τύχης τέλους, σφαγείς ύπό τών περσικών

τούτων θηρίων! Πώς ήτο δυνατόν ή κακή
μου διάθεσις νά έχη τοιαύτην έπιρροήν,
ώστε τώρα νά κρέμασαι ένταΰθα τών όρνέων
βορά; Οίμοι! Βλέπω έρχομένας τάς Έριννύας! Αισθάνομαι τήν ψυχράν, φονικήν άναπνοήν των, και οί οφεις αυτών έρπουσιν
ήδη, δπως με κατασπαράξωσιν! Τό δνειρόν
μου πραγματοποιείται, τό άποτρέψαν μέ άπό
του οίκτροΰ μου γάμου! Ώ Ζεΰ! Ώ’Ήρα!
Συγχωρήσατέ μοι τό κακούργημά μου καί
δότε μοι τέλος ειρηνικόν!
Ταΰτα είποΰσα έξήγαγεν έκ τοΰ κόλπου
της οξύ έγχειρίδιον, τό όποιον ένέπηξεν έν
τή καρδία της. Αύθωρε'ι έπεσε νεκρά. Ούρανία έπεχύθη έπί τοΰ νεκροΰ αύτής προσώ
που ειρήνη.

Έν τφ λιμένι τής Σάμου έκινεΐτο βρα
δέως μικρόν πλοιάριον, ού οί έπιοάται
προεφυλάσσοντο διά πάνινου στεγάσματος
άπό τών καυστικών τοΰ ήλιου άκτίνων.
Δύο κωπηλάται έκωπηλάτουν πρός τήν
έξοδον τού λιμένος· ύπό τό στέγασμα έκάθηντο ό ’Ανακρέων καί ή Ειρήνη καί πλη
σίον αύτών έκάθητο ό νέος ’Αθηναίος, ό
τού Ιππάρχου απεσταλμένος, δστις αετά
εύγλωττίας πολλής καί μέ δφθαλμοΰς ζωη
ρούς έΟιηγεΐτο περί τών ’Αθηνών καί τοΰ
μεγαλείου αύτών. Μετά προσοχής ήκροάζετο
αύτοΰ ή Ειρήνη διηγούμενου περί τής πομ
πής τών Παναθηναίων άνερχομένης είς τήν
Ακρόπολιν, περί τής λαμπρότητας τοΰ ναού τής
Ελευσίνας, περί τών άπαγγελιών τών ραψωδών,
περί τοΰ συναγωνισμού τών δύο άντιζήλων ποι
ητών Σιμωνίδου καί Αάζου, περί τών προσπα
θειών τοΰ 'Ιππάρχου πρός άνάπτυξιν καί μόρφωσιν τοΰ Αθηναϊκού λαού. Καί δσφ ζωηρό
τερος έγίνετο ό Αθηναίος, τόσο» σφιγκτότερον
εκράτει ή Ειρήνη τήν χεΐρα τοΰ έραστού αύτής
καί παρεδίδετο είς τά γλυκύτερα περί τού μέλ
λοντος όνειρα.

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ BOULANGER
πρώην υπουργός

τών

Στρατιωτικών τής Γαλλίας.

Αίφνης μικρόν πλοΐον επλησίααε καί στρα
τιώτης, ανήκων είς τήν σωματοφυλακήν τού
Πολυκράτους ένεχείρισε τή Ειρήνη γράμμα.
Πυρετωδώς άνέγνωσεν ή Ειρήνη τάς δλίγας
ταυτας λεςεις·
Η Εύρυπύλη τή Ειρήνη. Ό
Πολυκράτης έφονεύθη.
Σώσόν σε τό ταχύτερον.”
Η Ειρήνη εξέβαλε κραυγήν καί έπεσε κλαίουσα εις τας άγκάλας τού Άνακρέοντος. Ό
στρατιώτης έλαβε διαταγήν νά μεταφέρη εύθύς
διά τών οούλων τάς έν τω άνακτόρφ έτοιμους
άποσκευάς έπί τού Αθηναϊκού πλοίου.
Ό ’Ανακρέων καί ή Ειρήνη δέν έπέστρεψαν

ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΠΥΡΑΜΟΕΙΔΕΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΑΡΓΟΣ.

εις τήν πόλιν, αλλά διηυθΰνθησαν προς
τήν εςωθεν τού λιμένος περιμένουσαν πεντηκοντήρη, δπου καί έγένοντο μετά πολλής
προθυμίας δεκτοί. Μετ’ όλίγον ήλθον καί
αί άποσκευαί, μετ’ αύτών δέ καί ή πιστή
τής Ειρήνης τροφός. Άφ’ ού καί οί όλίγοι είς τήν ξηράν άπομείναντες καί έν τοΐς
οίνοπωλείοις διασκεδάζοντες Αθηναίοι στρα
τιώται έπεβιβάσθησαν, άπέπλευσε τό Αθη
ναϊκόν πλοΐον μίαν ώραν μόλις άφ’ ού
είχε φθάσει το θλιβερόν άγγελμα τού φό
νου τοΰ Πολυκράτους. Ή πεντηκοντήρης
ευρίσκετο ήδη είς τό στόμιον τού λιμένος,
δτε άνεπετάσθησαν τά ιστία, διότι ό άνεμος
έπνεε λίαν βοηθητικός έξ Ανατολών. Έπί
τής πρύμνης τού πλοίου ΐσταντο ό ’Ανα
κρέων καί ή Ειρήνη, καί έβλεπον πρός τήν
θάλασσαν, είς σκέψεις βεβυθισμένοι. Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν έπλησίασε πλοΐον, τό
όποιον διηυθύνετο πρός τόν λιμένα τής
Σάμου· είς μικράν άπόστασιν εύρίσκοντο
τά δύο πλοία. Έπί τής πρώρης τού ξένου
πλοίου ιστατο μικρόσωμος άνήρ φέρων άργυράν πανοπλίαν. Ήτο ούτος ό Μαιάνδριος. Συνδιελέγετο προς Πέρσην Αξιωμα
τικόν, δστις μετά περιέργειας παρετήρει τά
έπιφανέστερα οικοδομήματα τής Σάμου, τά
όποια τφ ύπεδείκνυεν ό Μαιάνδριος . . .
0 Μαιάνδριος μόλις είδε τό άθηναϊκον πλοΐον διερχόμενον ώχρίασεν άρπάσας δε άπό τοΰ παρισταμένου Πέρσου τοξότου
το τοςον και έπιθεις αύτω βέλος έσκόπευσε πρός
τήν καρδίαν τής Ειρήνης, ήτις ιστατο Αμέριμνος
παρατηρούσα τό περσικόν πλοΐον. Τό βέλος
έφυγε μετά συριγμού καί ένεπήχθη εις τόν ιστόν,
παρά τόν όποιον ιστατο ή κόρη. Μετά στιγμήν
τά δύο πλοία εύρίσκοντο είς μεγάλην άπ άλλήλων άπόστασιν.
Η Ειρήνη έταράχθη καί ώχρίασεν έκ τοΰ
τρομου. Ειχεν Αναγνωρίσει τόν καταδιώξαντα
αύτήν Μαιάνδρων. Ό δέ Ανακρέων έξαγαγών
το οελος εκ τοΰ ιστού καί παραδούς αύτό είς
τήν έρωμένην του, είπεν
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— Ας διατηρήσωμεν τό βέλο; τοΰτο ώς
άπόδειξιν τής κακίας καί προδοσίας τών Αν
θρώπων, έκ τών οποίων τόσον εύτυχώ; otecpiiγομεν! Καί άν έν τω μέλλοντι θεωρήσωμέν
ποτέ, δτι ή εύδαιμονία ήμών καί ή αγάπη
έθολώθησαν, έστω το βέλος τοΰτο ό παρήγορος
ήμών, ένθυμίζων ήμΐν τί όμοΰ όπέστημεν! Ήδη
δμω; ά; τελέσωμεν σπονδήν τφ Ποσειδώνι,
δπω; παράσχη ήμΐν αίσιον τον πλοΰν!

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ BOULANGER
πρώην υπουργός τών Στρατιωτικών έν Γαλλία.
(Μετά είκόνος, όρα σελ. 21.)

ΠΟ έτους καί πλέον τό όνομα τοΰ Γάλ
λου στρατηγού Boulanger ακούεται συ
χνότατα έπαναλαμβανόμενον. Ό Ανώτερος ούτος Αξιωματικός, άναμιχθείς έπιτηδείως
είς τήν πολιτικήν, κατόρθωσε νά καταλάβη Θέσιν
έπιφανή έν τή πατρίδι αύτοΰ, καί νά προσφέρη
ύπηρεσίας τω στρατιό τής Γαλλικής Δημοκρατίας.
Μετά τόν Θάνατον τοΰ Γαμβέττα ούδέν έτερον
πρόσωπον ήδυνήδη έν Γαλλία νά καταστή δημο
τικόν τοσοΰτον, όσον ό στρατηγός ούτος, δστις
καί διά τής ευγλωττίας του καί δια τοΰ πα
τριωτισμού του επιβάλλεται είς τά πλήθη. Άπόδειξις τούτου είναι, μετά πόσης δυσκολίας κατωρθώθη τάς ήμέρας ταύτας ό καταρτισμός
ύπουργείου έν Γαλλία, ού νά μή άποτελή μέρος
ό στρατηγός.
'0 Boulanger, γεννηθεί; τό 1837, είναι φύ
σις έξαιρετικώς στρατιωτική, γενναίος καί άν
δρεΐος καί πάντα κίνδυνον περιφρονών. Διανύσας τά στρατιωτικά αύτοΰ μαθήματα έν τή
περιωνύμφ Σχολή τού Saint Cyr, κατετάχθη
ώς άνθυπολοχαγός είς σύνταγμά τι έν ’Αλγερία,
μεθ’ δ έπανελθών είς Γαλλίαν έλαβε μέρος ώς
ύπολοχαγός είς τόν ιταλικόν πόλεμον τού 1859.
Ήν τινι τών αιματηρών μαχών τού πολέμου
έκείνου έπληγώθη βαρέως, καί ή πληγή του
τφ Απέφερε τό γαλλικόν παράσημον. Προβιβασθεί; λοχαγός διωρίσθη καθηγητής έν τή στρα
τιωτική Σχολή. Κατά δέ τό έτος 1870 εύρίσκομεν αύτόν συνταγματάρχην, καί ώς τοιοδτος
συμμετέσχεν δλων τών μαχών τοΰ γιγαντιαίου
έκείνου πολέμου, καθ’ δν καί επανειλημμένοι;
έπληγώθη. "Οτε ή ’Αμερικανική Δημοκρατία
έώρτασε τήν εκατονταετηρίδα τής ίδρύσεως αύ
τής, άπεστάλη ό Boulanger είς Βασιγκτώνα
ώς αντιπρόσωπος τής γαλλικής Δημοκρατίας.
Έπανελθών δ’ έξ ’Αμερικής έγένετο στρατηγός
καί έπιθεωρητής τοΰ πεζικού. Τέλος δέ άπε
στάλη είς Ί’ύνιδα ώς άρχηγός τοΰ στρατού τής
κατοχής, δθεν προσκληθείς εις Γαλλίαν άνέλαβε
τήν Θέσιν τού ύπουργού τών Στρατιωτικών.

Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗι

πόλεως Φίνδλεϋ διά φυσικού φωταερίου.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 2s·.)

ΟΛΛΑΧΟΘΕΝ τής γής άναπέμπονται έκ
τού έδάφους άέρια, ζωηρώς Αναφλεγό
μενα. Τοιαύται πηγαί φυσικού φωταε
ρίου εύρηνται έν Ιταλία παρά τήν πόλιν Μοδένην καί μεταξύ Φλωρεντίας καί Βονωνίας,

έπι τής χερσονήσου Άπσερών πλησίον τής παρα
τήν Κασπίαν Θάλασσαν πόλεως Βακοΰ καί είς
διάφορα μέρη τής Κίνας. ’Εσχάτως δε άνεκαλύφθησαν τοιαύται πηγαί φωταερίου καί έν
τή βορείφ ’Αμερική, έν τή έπαρχία τής Πενσυλβανίας, αΐτινες ύπερτερούσι πασών τών μέχρι
τούδε γνωστών πηγών. ’Αμέσως δέ οί πρακτι
κοί ’Αμερικανοί έσπευσαν νά χρησιμοποιήσωσι
τόν φυσικόν τούτον πλούτον, καί μέχρι τούδε
τό φυσικόν άέριον μόνον έν τή πόλει Φίνδλεύ
τής έπαρχίας Ohio έχρησιμοποιήθη πρός φω
τισμόν τών οδών, ώς τούτο καταφαίνεται έκ τής
παρατεθειμένης είκόνος. ’Οκτώ άφθονοι πηγαί
φωταερίου παρέχουσιν είς τήν ύπό 6 χιλ. κα
τοίκων κατοικουμένην βιομήχανον πόλιν τόν
άναγκαΐον διά τάς οδού; φωτισμόν ό φωτισμό;
ούτος χρησιμεύει καί έν ταΐ; οίκίαι;, καί εί;
θέρμανσιν τόν χειμώνα, διά τήν παρασκευήν τών
φαγητών έν τοΐς μαγειρείοις καί τέλος καί ώς
κινητική δύναμις διά τάς διαφόρους μηχανάς.
Άπό πολλού ήδη χρόνου αί όκτώ αύται πηγαί
παρέχουσι καθ’ έκάστην 8 εκατομμύρια κυβικών
μέτρων φωταερίου. Έκαστος ιδιοκτήτης οικίας
έχει τό δικαίωμα νά δρύξη έντό; τής περιοχής
του πηγήν φωταερίου, καί ή δαπάνη αύτής δέν
ύπερβαίνει τάς 10 χιλ. φράγκων. Άποδεικνύει
τοΰτο τήν Αφθονίαν τού φυσικού φωταερίου είς
τό μέρος έκεΐνο. "Αγνωστον είναι άν ή τοιαύτη
Αφθονία θέλει διατηρηθή έπί πολύ, ή άν αίφνης
αί πηγαί δέν Αποξηρανθώσιν. Οί φανοί τής
πόλεως εΐναι άπλοι σίδηροί σωλήνες, δθεν έκρέει
τό φωταέριον, τό όποιον άνάπτεται κατά τόν
συνήθη τρόπον καί καίει άδιαλείπτω; μέ κάθε
καιρόν, χωρίς νά έχη άνάγκην προφυλάξεώς
τίνος.

Η ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ
τού έν Άθήναις ’Εθνικού Πανεπιστημίου.
(Μετά δύο εικόνων, δρα σελ. 24.)

ήμέτερον Ιΐανεπιστήμιον τελεί μετά
εις ήμέρας τήν πεντηκονταετηρίδα τής
,στάσεως αύτοΰ. "Ημισυς παρήλθεν
αιών άπό τής ίδρύσεως τού Ανώτατου έν Ήλλάδι παιδευτηρίου, καί πάνυ δικαίως δύναται
νά έορτάση καί ή έπιστήμη έν Ελλάδι τήν
έπίσημον ταύτην ήμέραν. "Οταν άναλογισθή τι;
όποια ύπήρξεν ή αρχή τής ίδρύσεως, πόσον
γλίσχρα ήσαν τότε τά μέσα καί πόση κατά τό
Αναλόγως βραχύ τούτο διάστημα έξετελέσθη ή
άνάπτυξις καί πρόοδος τής έπιστήμη;, δφείλει
μετά συγκεκινημένης καρδίας ν’ αναμνησθή τών
διαπρεπών έκείνων Ανδρών, οΐτινες συνέλαβον
τήν ιδέαν τής συστάσεως αύτοΰ, καί τόσον έπι
τυχώς διεξήγαγον αύτήν· συνάμα δέ δφείλει νά
Απότιση φόρον εύγνωμοσύνης πρός τούς κατά
τά πεντήκοντα ταΰτα έτη διδάξαντας καί δι
δάσκοντας έν τφ άνωτάτφ τούτφ ’Εκπαιδευ
τήρια».
'Εκατοντάδων έτών βίον διήνυσαν Πανε
πιστήμια τής Εύρώπης, τά όποια δέν περιήλθον
είς τοιοΰτον βαθμόν Ακμής, δσον τό ήμέτερον
ΙΙανεπιστήμιον. Καί τοΰτο μαρτυρεί ού μόνον
περί τής εγνωσμένης τών Ελλήνων φιλοπατρίας,
άλλά καί περί τής φιλομαθείας αύτών, καί ή
τοιαύτη συναίσθησις είναι πράγματι παρήγορος
διά τήν καρδίαν παντός Ακραιφνώς τήν πατρίδα
ήμών Αγαπώντας.
'Ιστορίαν τού ήμετέρου Πανεπιστημίου, γεγραμμένην ύφ’ ένος τών διαπρεπεστέρων αύτοΰ
καθηγητών, τοΰ Κυρίου Εύθυμίου Καστόρχη,
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έδημοσίευσεν ό ' "Έσπερος” έν έτει 1885 έν τοΐς
τεύχεσιν 90, 91 καί 92. Παραπέμποντες είς
αύτήν τόν Αναγνώστην παραθέτομεν σήμερον έπί
τή εορτή τής πεντηκονταετηρίδος τάς εικόνα;
τοΰ τε παλαιού καί τοΰ νέου Πανεπιστημίου, έν
αΐς έμφαίνεται ψηλαφητώς, ούτως είπεΐν, ή
ολική τούλάχιστον τού ιδρύματος πρόοδο;.
Τό άρχαΐον κατάστημα, έν ω τό πρώτον
έδιδάχθησαν τά πανεπιστημιακά μαθήματα έν
'Ελλάδι, εΐναι άγνωστον τοΐς πολλοί;. Παρά
τούς πρόποδας τής Άκροπόλεως έν τή συνοικία
τή; Πλάκας, ένθα πρό 50 έτών συνεκεντρούτο
κατά μέγα μέρος ή πρωτεύουσα του Ελληνικού
βασιλείου, κεΐται μικρά οικία, άνήκουσα σήμερον
είς το μετόχων τού Αγίου Τάφου. Ή οικία
αύτη, ή μικρά καί άσημος, ύπήρξε τό πρώτον
τών Μουσών ενδιαίτημα έν Έλλάδι. Ταύτην
παριστα ή άνωθεν είκών. Κάτωθεν δέ αύτής
εΐναι ή είκών τοΰ μεγαλοπρεπούς καί σεμνού
οικοδομήματος, έν ω σήμερον διδάσκονται αί
έπιστήμαι. Καί ό μάλλον μεμψίμοιρος δφείλει
νά όμολογήση, μόνον παραβάλλων τάς δύο ταύ
τας εικόνας, δτι ή πρόοδο; τή; Ελλάδος ήτο
όντως καταπληκτική.
Έκ τών πρώτων καθαγητών, τών διδαξάντων
έν τή στενοχώρω παλαιοί οικία, είς μόνος εύρίσκεται έν τοΐς ζώσιν, ό Κύριο; Ιωάννης
Σοΰτσος, καθηγητή; τής Πλουτολογίας, δστις
πρό όλίγων ημερών, ζωηρός καί Ακμαίος είσέτι,
έώρτασε τήν πεντηκονταετηρίδα τής διδασκαλίας
αύτοΰ. Οί λοιποί πρώτοι καθηγηταί ύπέκυψαν
είς τήν κοινήν μοίραν, αί δέ εικόνες αύτών
είσίν Ανηρτημέναι έν τή μεγάλη τοΰ Πανεπιστη
μίου αιθούση.
Περί τών τελεσθησομένων έορτών, αΐτινες
τή φροντίδι τοΰ λογίου Πρυτάνεως, Κυρίου
Γεωργίου Καραμήτσα, τών καθηγητών καί
φοιτητών θέλουσι τελεσθή μετά πολλής έπισημότητος, μανθάνομεν τά έξής έκ τών ’Αθη
ναϊκών έφημερίδων· "Αί έορταί έπί τή πεντηκονταετηρίδι τοΰ Πανεπιστημίου άρχονται
ώρισμένως τήν 18 Μαιου. Τήν πρώτην τών
έορτών ήμέραν θέλει ψαλή έν τω μητροπολιτικφ
Ναφ δοξολογία επί παρουσία τοΰ Βασιλέως, τών
ύπουργών, τών Ακαδημαϊκών Αρχών, τών καθη
γητών τοΰ Πανεπιστημίου καί τών προσκεκλη
μένων, μεθ’ ήν ό καθηγητής τής θεολογικής
Σχολής, κ. Άν. Διομήδης Κυριάκός θ’ άπαγγείλη τόν πανηγυρικόν τής ήμέρας. Τήν έπομένην θά τελεσθή ή έορτή έν τή μεγάλη αιθούση
τοΰ Πανεπιστημίου, καθ’ ήν ό πρύτανις κ. Καραμήτσας θά έκθέση τά κατά τόν πεντηκονταετή
τοΰ Πανεπιστημίου βίον πεπραγμένα. Ή αί
θουσα θέλει εισθαι δεόντως διακεκοσμημένη.
Ή μεγάλη πύλη τής εισόδου θέλει είσθαι κεκαλυμμένη έσωθεν δΐ έπενδύματος κυανολεύκου
δθόνης, ένθεν δέ καί ένθεν αύτής θά ώσι τεταγμένα εδώλια, έφ’ ών θά τοποθετηθή ή με
γάλη τών φοιτητών πρέσβευσις. "Εμπροσθεν
τών εδωλίων εΐναι έστημένον τό βήμα, δεξιόθεν
δέ αύτοΰ μικρά έξέδρα χάριν τής βασιλικής
οικογένειας.”
Απέναντι τοΰ επιδεικτικού τούτου μέρους
τών έορτών, βπερ βεβαίως έχει τήν σημασίαν
του, άξιον ιδιαιτέρα; μνείας θεωροΰμεν τό πρα
κτικόν αύτών μέρος, τό περί ίδρύσεως Αγώ
νων είς τήν προαγωγήν τής παρ’ ήμΐν πνευ
ματικής καί έπιστημονικής κινήσεως. Ή προς
τόν σκοπόν τούτον συστηθεΐσα έπιτροπή ύπό τήν
προεδρείαν τοΰ Σεβ. Αρχιεπισκόπου Χαλκίδος
κ. Χριστοφόρου έςέδωκε τήν κάτωθι έκκλησιν,
ήν άσμενοι δημοσιεύομεν έν ταΐς στήλαις ήμών,
προτρέποντες πάντας τούς έν τφ έθνικφ Πανεπιστημίφ φοιτήσαντας κατά καιρούς "Ελληνας
(καί ό άριθμός αύτών μικρός δέν εΐναι) νά
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αονεισφερωσιν ύπερ τού ώφελιμωτάτου τούτου
σκοπού.
Ιδού ή έκκλησις·

ΕΣΠΕΡΟΣ.
ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΑΤΑΚΟΜΒΑΙΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ.

Η ΘΥΓΑΤΗΡ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ.

ΕΚΚΛΗΣΙΣ

(Μετά είκόνος. δρα σελ. 25.)

προ! tovs άπανταχοΰ τροφίμου! τοΰ 'Εθνικού Πανιπιστημίου καί πάντα! τούς φιλομούσοιτ Ελληνα!.

Το Απανταχού Ελληνικόν καλείται νά πανη
γυρίση μετ’ δλίγας ήμέρας γεγονός μέγα διά τε
τόν έθνικόν καί πνευματικόν βίον τοΰ Ελληνικού
έθνους, τήν πεντηκονταετηρίδα τοΰ Εθνικού
ήμών Πανεπιστημίου.
Κατά τά άπό τής ίδρύσεως αύτοΰ διαρρεύσαντα πεντήκοντα ταΰτα έτη τό άνώτατον έκπαιδευτήριον τοΰ Γένους ύπήρξεν Αείποτε, συνφδά τω άρχήθεν προορισμό του, ίδρυμα τοΰ
δλου 'Ελληνισμού καί ού μόνον είς τήν λειτουρ
γίαν τής όργανώσεως τού Βασιλείου συνέβαλεν,
άλλά καί εί; τόν έθνικόν βίον έν τω συνόλφ
έπέδρασεν. Διότι δέν εΐναι μόνον αί χιλιάδες
τών διδακτόρων καί πτυχιούχων αύτοΰ, οΐτινες
άναμιχθέντες είς δλου; τού; κλάδους τής καθό
λου έθνικής ζωής ή έγκαταστήσαντες άνά πάσας
τάς γωνίας τή; έλληνίδο; γής έσκόρπισαν πέριξ
αύτών τά άπό τής έκεΐθεν άντληθείσης έπιστη
μονικής παιδεύσεως Αγαθά, άλλά καί οί Απλώς
φοιτήσαντε; είς αύτό καί οί φιλόμουσοι οί τά
ϊδια τέκνα καί τούς οικείους ΐδόντες έν αύτω
μορφωθέντας, βπου 3ν τής γής έγκατέστησαν,
ήσθάνθησαν τήν ευεργετικήν του έπίδρασιν.
Νΰν δέ οτε τό Πανεπιστήμιον πανηγυρίζει
τήν έπισημοτάτην τοΰ σταδίου του ήμέραν, φρονοΰμεν οτι Αρίστη παρίσταται εύκαιρία, δπως
διατρανώσωμεν τήν πρός αύτό ευγνωμοσύνην
ήμών. Έφ’ φ ποιοΰμεν Έκκλησιν πρός τούς
συμμεριζομένου; τά αισθήματα ταΰτα έκ τών
άποτελούντων τό μέγα πλήθος τών Αποφοίτων
ή τών πάλαι φοιτητών αύτοΰ καί πάντων τών
αίοθανομένων τήν πρός τό πανελλήνιον ίδρυμα
δφειλήν, ΐνα καταβάλωσιν ποσόν τι έκαστος, τό
δ έξ αύτοΰ Αποτελεσθησόμενον κεφάλαιον προορίσωμεν είς ΐδρυσιν Αγώνων, συντελούντων είς τήν προαγωγήν τής παρ’ ήμΐν
πνευματικής καί έπιστημονικής κινήσεως, άναμιμνησκόντων δέ τό εύτυχές γεγονός
τής πεντηκονταετηρίδος τοΰ Εθνικού Πανεπιστη
μίου.
Γοιοΰτο πρακτικόν δώρον και έπί τοιούτιρ
εθνωφελεΐ σκοπώ προσφερόμενον αύτω έπ’ εύ
καιρία τής χαρμοσύνου έορτής του είναι, νομίζομεν, ή άρίστη συμμετοχή εις τήν μοναδικήν
διά τό νεαρόν ήμών έθνος πανήγυριν ταύτην, ή
μάλλον έγκάρδιος έκδήλωσις τών πρός αύτό
αισθημάτων ήμών καί τής πρός τό έργον αύτοΰ
ήμετέρας έκτιμήσεως.
Τά είσπραχθέντα χρήματα θά κατατίθενται
παρά τη Εθνική Τραπέζη τής ‘Ελλάδος διά
τού ταμίου τής έπιτροπή; κ. Φιλοποίμένος
Β αρασκευαΐδου, διαχειριστοΰ τοΰ άπ’ Αθη
νών είς Πειοαια σιδηροδρόμου, πρός δν Απευ
θύνονται πάντα τά έγγραφα καί παρ’ φ γίνονται
«ί έγγραφαί, είτε άπ’ εύθείας, είτε διά τών
κατα τοπους συαταθησομένων έπιτροπών.
Έν Άθήναις τή 8 Μαιου 1887.
Ή Έπιτροπή.

Ν ταις ήμέραι; τοΰ διωγμού οί Χρι
στιανοί εζήτουν καί ευρισκον καταφύγιον ύπό τήν γήν. Είς τά περίχωρα
τής'Ρώμης κατεσκεύαζον υπογείους στοάς, διακλαδουμενας έν εΐδει λαβυρίνθου, καί έχούσας
ενίοτε δύο καί τρία πατώματα. Ένταΰθα οί
Χριστιανοί έθαπτον κρυφίως τούς νεκρούς των
είτε εντός τετραγώνων όπών έν τω τειχώματι,
καλουμένων λατινιστί loculi, ας άπέκρυπτον διά
λίθινων πλακών, είτε έντός σαρκοφάγων, άνωθεν
τών όποιων έξετείνετο θόλος. Οί σαρκοφάγοι
ουτοι έχρησίμευον καί ώς βωμοί διά τάς ιερο
τελεστίας (arcosolia λατινιστί). Έν τή παρα
τεθειμένη είκόνι εχομεν ένώπιον ήμών δύο τοιουτους βωμούς, ών ό εις φέρει επιγραφήν
Julianus martyr (Ίουλιανός μάρτυς). Έν τώ
σαρκοφάγω κεΐνται τά δοτά τοΰ Ίουλιανοΰ, τού
υπο τών θηρίων σπαραχθέντο; πατρός τής νεα
ρά; κόρης, ήτι; ήλθεν δπως κοσμήση δΐ άνθέων
τόν τάφον τοΰ πατρός καί μάρτυρο;. Ή θυγάτηρ δεν κλαίει, δέν δδύρεται διά τον θάνατον
τοΰ πατρός της, διότι θεωρεί αύτόν μάρτυρα,
βαδίσαντα τήν όδόν, ήν πρό αύτοΰ έβάδισεν ό
τοΰ κόσμου Σωτήρ. Καί αύτή ή ιδία είναι
έτοιμη ν’ άποθάνη ύπέρ τής πίστεως, έάν τοΰτο
ήναι τό θέλημα τού θεοΰ. Έν ω οΰτω σκέ
πτεται καί κατανυκτικώς προσεύχεται, στίφος
«οπλισμένων Ανδριΰν εισορμά είς τήν υπόγειον
στοάν, ήν κοσμοΰσι τά σύμβολα τοΰ Χριστια
νισμού, ό ιχθύς, ή περιστερά καί ό Αμνός. Οί
«οπλισμένοι ούτοι άνδρες διερευνώσι τά υπόγεια
πρός άνακάλυψιν μισητών χριστιανών. Άντί
τούτων εύρίσκουσι μόνον άθιόαν κόρην. '0 άρτ<"ν οπλοφόρων μένει έμβρόντητος έπί
τή θέα καί στηρίζεται έπί τοΰ δόρατός του.
Έγνώριζε τήν νεάνιδα; “Αδηλον. Βεβαίως τφ
έμπνέει θαυμασμόν. Δέν θά δυνηθή νά τήν
σώση άπό τοΰ Θανάτου, θά τήν ΐδη δμω; βαδιζουσαν στερριο τ«ρ πόδι πρός τό μαρτύριαν καί
ίσως και αύτός τότε πιστεύση. Τοιαύτη είναι
ή σκηνή, ή μάλλον τό δραματικόν έπεισόδιον,
τό όποιον ό καλλιτέχνης παριστα ήμΐν ζωηρό
τατα έν τή λίαν επιτύχει είκόνι.

ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑΣ.
Διήγημα έκ τοΟ ΓαλλικοΟ.
(Συνέχεια.)

ΜΑ τήν είδεν, έστάθη, άπεκαλύφθη, καί
ολη ή συμπεριφορά του ένέφαινε με
γάλην συστολήν ή καί έκπληξιν, παραλύουσαν αύτόν. Ή Χριστίνη δέν ήτο
δειλή · τφ άπέδωκε τον χαιρετισμόν, καί έξήλθε
τής σκιάδος.
— Επιθυμείτε, κύριε, νά μεταβήτε είς τήν
έπαυλιν; τόν ήρώτησεν.
— Ναι, δεσποσύνη, Θέλω νά έπισκεφθώ τήν
Κυρίαν Βοαμιλάν.
— Είναι ή μήτηρ μου, άπεκρίθη ή νεάνις
μετά σοβαρά; ύποκλίσεω;.
— θεέ μου, δεσποσύνη! Είναι ή θεία μου,
άνέκραξεν ό ξένο;, δστι; έν τφ αμα άπώλεσε
τήν συστολήν του.
— 'Η θεία σα;; Είσθε λοιπόν . . .;
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— 0 Εμμανουήλ Σάνζης, δεσποσύνη.
— Ο έξάδελφό; υου!
— Ναι.
H παρουσίασι; αυτή ή Απροσδόκητος καί
Αφελής έφάνη τόσον κωμική τή Χριστίνη, ώστε
δέν ήδυνήθη νά κρατήση τόν γέλωτα, δστις Αν
τήχησε καθ’ δλην τήν όχθην. Ό ’Εμμανουήλ
ένόμισεν δτι τόν χλευάζει καί δτι Αόρατοι θεαται ήσαν παρόντε; εί; τήν σκηνήν ταύτην.
Απώλεσεν ώ; έκ τούτου δλον τό θάρρος του,
καί τούτο έπηύξησεν άκόμη τήν εύθυμίαν τή;
νεάνιδο;.
Τέλος συνελθούσα όλίγον έζήτησε νά έπανορ&ώση κατά τι τόν σκληρόν αύτή; χλευασμόν,
διαβεβαιούσα τον συγγενή τη; δτι χαίρει γνωρίσασα αύτόν καί δτι ή μήτηρ τη; μεγάλω;
θέλει εύχαριστηθή νά τον ύποδεχθή.
~ 11 ΜΆΡ
προσέθηκεν, ήγάπησε
πάντοτε τούς συγγενείς τοΰ πατρό; μου. Δύνασθε επομένως νά φαντασθήτε πόσην θά αίσθανθή χαράν έπί τή άφίξει τοΰ υιού τής άγα
πητή; του Αδελφής.
0 νέος εψιθύρισε λέξεις τινά; άσυναρτήτους,
μή τολμών ούδέ νά ύψώση έπ αύτή; τά βλέμ
ματά του, εν φ ή Χριστίνη τόν περιειργάζετο
καλώς και ευθυς εκ τού πρώτου βλέμματος
έπεισθη οτι ό Εμμανουήλ συνήνονε τά προτε
ρήματα εκείνα, ή μάλλον τό φαινόμενον τών
προτερημάτων, τά όποια αυτή έπεθύμει νά εύρη
παρά τφ μέλλοντι συζύγφ τη;. '0 ’Εμμανουήλ
ήτο νέος, ευειδής, πλούσιος, έχων όνομα καλόν.
Έκ τών ολίγων άνταλλαγεισών λέξεων ή Χριστίνη άμεσω; εκρινε καί τόν χαρακτήρα καί
εύρεν αύτόν μαλακόν καί άδύνατον, δπω; θέλει
αύτόν γυνή, ήτι; έπιθυμεΐ νά άοχη.
Προλη
πτική ουσα έθεώρησε τήν αίφνιδίαν του αφιξιν
ώ; εύεργεσίαν τή; τύχης. Έν τή συναντήσει
ταύτη ύπήρχε πράγματι τυχαΐόν τι, οιωνός τού
μέλλοντος Αψευδής.
Καθ’ όδόν έξηκολούθησεν ή Χριστίνη τήν
άνάκρισίν της.
— Πώς δέν μά; άνήγγειλεν ή θεία τήν
ελευσίν σα;; είπε. Αληθώς, εΐναι οκνηρά εί;
τό γράφειν και πρό τριών μηνών δέν μά; έδωκε
σημεΐον ζωή;· άλλά τοιαύτη περίστασι; ήξιζε
ν' άναγγελθή.
— II αιτία είναι δτι προ τριών μηνών συνέβησαν λίαν θλιβεραί μεταβολαί έν τή οίκογενείφ μας.
Ιί συνέβη; Ελπίζω δτι ή μήτηρ σα;
εΐναι καλά.
— "Οσον δύναται νά ήναι καλά μετά τάς
πολλάς συγκινήσεις καί τά πολλά δυστυχή
ματα.
— Τί έννοεϊτε;
— 0 πατήρ μου άποθνήσκων πρό δύο έτών
μάς εΐχεν αποκρύψει τήν οικονομικήν του θέσιν·
δυστυχώς αί υποχρεώσεις του μάς άφήρεσαν τό
πλεΐστον τή; περιουσίας.
— Τοΰτο εΐναι Αδύνατον!
— Είναι δυστυχώς ή καθαρά Αλήθεια. Εΐ
χεν έμπιστευθή τήν κατάστασίν του είς άνθρω
κόρηπον, ον ένόμιζεν ασφαλή καί δστις μετά τήν
έξ Αμερικής έπάνοδόν του έπρεπε να μά; δώση
λογαριασμόν τή; διαχειρήσεώ; του. Ή έπιχείρησι; έναυάγησε, τά χρήματά μα; έχάθησαν
και ό πατήρ μου είχε πρό; τούτοις. έγγυηθή
μέγα χρηματικόν ποσόν, τό όποιον ήμεΐς πρέπει
νά πληρώσωμεν μέ κίνδυνον νά κηλιδώσωμεν
τό όνομά μα; καί τήν μνήμην του.
— Τί μέ λέγετε;
Τό χάρτινον μέγαρον, μόλις οίκοδομηθέν,
κατέπιπτεν αίφνιδίω;. Ή περιουσία, καί κατά
συνέπειαν καί ό σύζυγος, έξηφανίζοντο ταύτοχρόνως. Ητο πράγματι Αμαρτία. Τά ταξείδια
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Ή θυγάτηρ τοΰ Μάρτυρος.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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ή διαμονή έν Παρισίοις, έμφανισθέντα έπί στιμήν είς τήν φαντασίαν τής κόρης — τά πάντα
έξηφανίζοντο διά μιας. "Ηδη τά πάντα καθί
σταντο αδύνατα.
— Δύνασθε νά φαντασθήτε πόσον ή μήτηρ
μου έλυπήθη· άλλ’ άφ’ ετέρου γνωρίζετε πόσον
τολμηρά εΐναι καί ένεργητική, ώστε άπεφάσισε
νά φροντίση περί έμοΰ, νά εξασφάλιση το μέλ
λον μου· έπομένως μετέβη νά κατοίκηση εις
ΓΙαρισίους και άπετάνθη είς τούς φίλους τής
οικογένειας μας καί τούς συγγενείς, καί ουτω
κατωρθώθη νά μο'ι δοθή ιδιαιτέρα έπιχορήγησις
μέ τήν ύπόσχεσιν, άμα άποκτήσω περισσότέρας
γνώσεις καί είς ηλικίαν φβάσω μεγαλειτέραν νά
φροντίσωσι περί έμοΰ άποτελεσματικώτερον.
— Τόσον καλλίτερα! άνέκραξεν ή Χριστίνη,
βαθέως άναπνέουσα.
Μακρόθεν έφαίνετο ήδη ή οικία. Ή βα
ρωνίς είδε τήν κόρην της έοχομένην μετά ξένου
Κυρίου καί έσπεοσεν είς προΰπάντησιν αυτών.
Ταχέως έγένετο ή παρουσίασις, δι’ βλίγων λέ
ξεων έδόθησαν αί διάφοροι έξηγήσεις. Ή θεία
έδέχθη τόν άνεψιόν της μετά πολλής συμπά
θειας καί συγκινήσεως, διότι άγαπήσασα ειλι
κρινούς τόν σύζυγόν της, Οσάκις έδίδετο άφορμή,
έθρήνει τήν άπώλειάν του.
— Τέκνον μου άγαπητόν, είπεν άν ήξευρες
πόσον χαίρω έπαναβλέπουσά σε! ‘0 οΐκός μου
εΐναι οΐκός σου. Διατί ή αδελφή μου δεν σε
συνώδευσεν; ’Ελπίζω δτι θά διαμείνης παρ ήμΐν
περισσότερον καιρόν.
— Δύο μόνον ήμέρας, θεία μου, διότι αί
άσχολίαι μου δέν μοί έπιτρέπουν περισσότερον,
άλλά θά έπανέλθω.
— Καί πρώτον, έξάδελφε, πρέπει ν’ άποπέμψης τήν λέμβον, ή οποία σέ περιμένει, διέκοψεν ή Χριστίνη. Πρός τί νά τήν κράτησης;
Έ έπαυλις αύτη, δπου έγεννήθη ή μήτηρ σου,
δέν σοί φαίνεται στέγη άρκετά φιλόξενος;
— ΓΙώς; ήλθες διά τοΰ ποταμού; ήρώτησεν
ή μήτηρ. Τί τρέλλα!
— Ιδιοτροπία ζωγράφου, θεία μου. Διά
τοΰ ποταμού ήλθον άπό Ναμόρην. Μοί είχον
έκθειάσει τάς δχθας τοΰ Μοζέλλα, καί έπεθύμησα νά τάς έπισκεφθώ χωρίς νά χάσω πολύν
καιρόν. Πράγματι δέν τό μετανοώ.
Ή οίκειότης ταχέως γίνεται μεταξύ συγ
γενών. Ό νέος άπολέσας τήν προτέραν συστολήν
του ήτο ήδη οίκειότατος, μετά παρέλευσιν μιας
ώρας, έν τφ οίκφ τής θείας του, ήτις άνά πά
σαν στιγμήν τώ έδιδε δείγματα τής συμπάθειας
και τής άγάπης της. Τδ κάλλος, ή χάρις τής
έξαδέλφης του τόν κατεγοήτεοε, τόν έμάγευεν,
άλλά καί τφ έπεβάλλετο· μόλις έτόλμα νά
ύψωση πρός αυτήν τά βλέμματά του, άν καί
έπεθύμει διαρκώς νά τήν βλέπη.
Ή έπίσκεψις τοΰ ’Εμμανουήλ εΐχεν δμως
καί άλλον σκοπόν. Τφ έχρειάζετο ποσόν είκοσι
χιλιάδων φράγκων, τό όποιον ώφειλε νά καταθέση ώς έγγύησιν, καί πριν ή άποτανθή πρός
ξένους ή Κυρία Σάνζη ήθέλησε νά έρωτήση τήν
βαρωνίδα, άν αυτή ήδύνατο νά τή δανείση τό
ποσόν τούτο. Ή βαρωνίς έσπευσε νά διαβε
βαίωση τόν άνεψιόν της δτι ευχαρίστως παρα
χωρεί τό δάνειον τοΰτο. καθότι έχουσα παρά
τφ συμβολαιογράφοι έν Ναμύρη διαθέσιμον αύτό
τό ποσόν, έθεώρει τήν τοιαύτην τοποθέτησιν ώς
τήν άσφαλεστέραν.
— "Ενα μόνον δρον θέτω έγώ είς τήν συνομολόγησιν τοΰ δανείου τούτου, προσέθηκεν ή
Χριστίνη, καί ό δρος ουτος είναι, ό έξάδελφός
μου νά μάς δωρήση ολόκληρον έβδομάδα- άλ
λως δέν υπογράφω τό συμβόλαιον. "Ας μάθη
δ έξάδελφός μου δτι τά χρήματα ταΰτα μοί
άνήκουσιν.
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Ή τοιαύτη πρόσκλησις ήτο λίαν έλκυστική,
άλλ’ δ ’Εμμανουήλ προσεβλήθη έκ τοΰ τρόπου,
δι’ οΰ έγένετο. ’’Ατοπον τώ έφαίνετο, ή θυγάτηρ
νά διεκδική τήν περιουσίαν της άπέναντι τής
μητρός της. Ή Χριστίνη συγκατετίθετο νά τώ
προσφέρη έκδούλευσιν. άλλ’ άφ’ έτέρου ήθελε
καί νά μή τό άγνοή. Διό καί μόνον δι’ έλαφράς ύποκλίσεως άπεκρίθη. ' Η κόρη έπέμενεν,
ώς καί ή βαρωνίς, καί τέλος ό Εμμανουήλ όπεχώρησεν.
ΙΙαρελθούσης τής πρώτης έβδομάδος παρεχώρησε δευτέραν, ευχαρίστως δέ θά έζήτει καί
τρίτην. Η Χριστίνη, οσφ τόν έβλεπε, τοσοΰτον
έπείθετο περισσότερον δτι ούδέποτε θά ευρισκε
καταλληλότερον δι’ αύτήν σύζυγον. 'Επομένως
έξήσκησεν έπ’ αύτοΰ δλας τάς δυνατάς γοη
τείας, καί έντός δλίγου τοσοΰτον τόν εΐλκυσεν,'
ώστε τφ έφαίνετο άδύνατον ν’ άποχωρισθη
άπ’ αύτής. Έγραψε πρός τήν μητέρα του,
έξηγών αύτή τά πάντα, τήν άκραν καλωσύνην
τής θείας του, τήν χάριν τής έξαδέλφης του,
καί τέλος τήν παρεκάλεσε ν’ άφήση δλας τάς
έργασίας της κατα μέρος καί νά μεταβή καί
αύτή είς τήν έξοχήν. Ή εύδαιμονία τοΰ βίου
μου έξαρτάται άπό τής έλεύσεώς σου!” έγραφε
πρός τήν μητέρα του.
'Η μαρκησία Σάνζη ήγάπα μέχρι λατρείας
τόν υιόν της ■ ήτο δμως καί γυνή συνετή είς
άκρον καί προβλεπτική. Καλώς έγίνωσκε πόσον
δ ερως παραλύει τήν ορθήν κρίσιν καί έτρεμεν
έπί τή ιδέα, μή δ Εμμανουήλ της διά κατε
σπευσμένης έκλογής καταστή δυστυχής. Ήθέλησεν έπομένως νά ΐδη τά πάντα ίδίοις δφθαλμοΐς, νά έξετάση τήν ύπόθεσιν, καί αίφνης ένεφανισθη είς τήν έπαυλιν καθ’ ήν στιγμήν ού
δείς περιέμενεν αύτήν.
Μεγάλη ύπήρξεν ή χαρά δλων. '0 ’Εμ
μανουήλ έβλεπεν έν τή άφίξει τής μητρός τήν
έκπλήρωσιν τών πόθων του. ' Η Χριστίνη ένόησεν δτι ό νέος εΐχεν έκφρασθή πρός τήν μη
τέρα του καί δτι αί διαπραγματεύσεις είχον
άρχισε·.. Ή δέ Κυρίά Βοαμιλάν, ήτις άπό τών
πρώτων ήμερών άσμένως έβλεπε τήν συμπάθειαν
τών δύο νέων, έθεώρησε τήν παρουσίαν τής μητρος ώς άριστον οιωνόν διότι ούδέποτε ύπέθετεν
δτι ήδυνατό τις νά ίδη τήν Χριστίνην χωρίς
νά τήν άγαπήση. Ούδεμία δμως λέξις άντηλλάγη περί τής ύπο&έσεως ταύτης· ώστε τό
μέλλον συνοικέσιον έσυμφωνήθη λίαν αισίως
κατά τήν έπιθυμίαν πάντων τών είς τούτο ένδιαφερομένων προσώπων.
Τήν έσπέραν τής άφίξεώς της ή μήτηρ εΐχε
μετά τοΰ υιού της μακράν συνέντευξιν, καθ’ ήν
βαθέως διηρεόνησε τήν καρδίαν του καί έντρομος
άνεκάλυψεν έν αύτή εν τών σφοδρών έκείνων
παθών, τά όποια ποτέ μέν φέρουσιν έν έαυτοΐς
εύδαιμονίαν άδιάσειστον, ποτέ δέ δυστυχίαν εν
τελή. '0 ’Εμμανουήλ ήτο έκ τών πλασμάτων
έκείνων, τά όποια έν τω κόσμφ τούτφ είναι
προωρισμένα νά ύπηρετώσι τούς άλλους καί νά
ύποφέρωσι σχεδόν διαρκώς. 'Η μήτηρ του κα
λώς τό έγίνωσκε · διό καί έφοβεΐτο καί αύτήν
άκόμη τήν ιδέαν συνοικεσίου.
— 'Εκτός άν δέν νυμφευθή άγγελον, έλεγε
πρός τάς φίλας της, ό ’Εμμανουήλ δέν θά ήναι
εύτυχής.
'Η Χριστίνη τή εΐχεν έξ αρχής έμποιήσει
έντύπωσιν. Γινώσκουσα ή κόρη, δτι ή θεία της
ήτο γυνή είς άκρον προφυλακτική, δέν τή έφανέρωσεν δλον τον χαρακτήρά της.
"Οτε ό νέος εύρέθη μόνος μετά τής μητρός
του έρρίφθη είς τάς άγκάλας της καί τή είπε·
— Δέν είχον δίκαιον νά σοί ειπω, δτι ή
κόρη εΐναι άξιέραστος;
Πράγματι ώραία, άπεκρίθη ή μήτηρ·
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άλλά πριν ή έκφρασθώ όριστικώτερον πρέπει νά
τήν γνωρίσω καλλίτερον. ‘Υπάρχει τι έν τφ
μειδιάματί της . . . τό όποιον . . . τί νά σοί
ειπω . . . μέ τρομάζει.
Ούτως εΐχεν έκφρασθή, ώς εΐπομεν ήδη, καί
ό κ. Λιβέ, ό σύζυγος τής άδελφής τής Χριστίνης.
— Ιί λέγεις, μητέρα; είπεν ό ’Εμμανουήλ
δυσανασχετών. θά εϊπη δτι δέν τήν είδες.
Έζήτεις άγγελον διά σύζυγόν μου· ιδού ευρομεν αύτόν τόν άγγελον!
Έπί δύο ολοκλήρους ώρας διηγήθη είς τήν
μητέρα του, άνευ διακοπής, δλον τόν βίον τών
δύο τελευταίων μηνών, άφ’ ής στιγμής είδε τήν
κόρην παρά τήν όχθην τού ποταμού μέχρι τής
ώρας, καθ’ ήν άφίχθη ή μήτηρ του. 'Η Κυρία
Σάνζη ήκροάσθη μετά συγκινήσεως- έζήτει νά
μάθη λέξιν τινά ή πράξιν τής θυγατρός ταύτης
τού άδελφού της, ήν ίσως θά έκάλει θυγατέρα
της. Ό ’Εμμανουήλ έβλεπε τήν κόρην διά τού
πρίσματος τοΰ φλογερού έρωτος, δπερ καλύπτει
με πέπλον πυκνόν δλην τήν ύπαρξιν καί μετα
βάλλει είς χρυσόν δ,τι έγγίση.
— Γέκνον μου, είπεν ή μήτηρ σφίγγουσα
τόν υιόν της είς τάς άγκάλας της· πολύ, πολύ
τήν άγαπας!
— Ιήν άγαπώ τοσοΰτον, ώστε αισθάνομαι
δτι δέν δύναμαι νά ζήσω άνευ αύτής.
— Δυστυχώς, ίσως καί έχων αύτήν σύζυγον
ήδύνασο ν' άποθάνης άπό άπελπισίαν.
— Τί λέγεις, μητέρα;
— Ιί θέλεις; Φοβούμαι! φοβούμαι καί αύ
τήν, σοί τό επαναλαμβάνω, φοβούμαι καί σέ,
διότι παρά πολύ τήν άγαπας.
Αί μητέρες έχουσιν ένίοτε προαισθήματα.
'Η συνδιάλεξις αδτη παρετάθη έπί πολύ. Άπεφασίσθη δέ, ή Κυρία Σάνζη νά μή έκφρασθή
είς τήν άνδραδέλφην της είμή άφ’ ού καλώς
μελετήση τήν Χριστίνην. '0 ’Εμμανουήλ συγκατετέθη είς τοΰτο, διότι ήτο βέβαιος περί τής
έξαδέλφης του και περί τού γοήτρου, τό όποιον
τήν περιέβαλλεν. Δυσηρεστήθη δέ μόνον διά
τήν έπερχομένην βραδύτητα είς έκπλήρωσιν τών
διακαών αύτοΰ πόθων.
Έγερθεις τήν πρωίαν έσπευσε πρός τήν παραποτάμιον σκιάδα, δπου ή Χριστίνη έσυνείθιζε
νά διέρχηται ώρας τινάς τής πρωίας, δπως ζω
γραφίση. 'Η κόρη ύπεδέχθη τον νεανίαν δι’ έ
νός τών μειδιαμάτων έκείνων, τά όποια τοσοΰτον
έφόβιζον τήν ύποπτον μητέρα.
— Ό ιππότης μου έκοιμήθη καλά; ήρώ
τησεν αύτόν εύθύμως άμα ίδούσα αύτόν.
θέλουσα νά τόν κολακεύση τόν εΐχεν όνομάσει ιππότην της.
— "Οχι, έξαδέλφη μου. Δύναται τις νά
κοιμηθή τώρα;
—* Πώς δχι; Έγώ έκοιμήθην δλην τήν
νύκτα.
Καί τοΰτο λέγουσα έψεύδετο.
— ’Αχάριστε! είπεν ό Εμμανουήλ.
— Έγώ άχάριστος; ’Επειδή κοιμώμαι;
— Βεβαίως. Σοί τό έπαναλαμβάνω· τώρα
δέν δύναται τις νά κοιμηθή.
— Τοΰτο θά ήτο λίαν δυσάρεστον, έξάδελφε.
'0 ύπνος εΐναι τόσον ώραΐον πράγμα!
— "Οχι, δχι. Όταν κοιμώμαι, δέν δύναμαι
νά σέ συλλογίζωμαι. Ένίοτε Ονειρεύομαι, άλλά
δέν είναι τό αύτό.'
— Μοί είχες όποσχεθή . . .
— Βέβαια. ’ Αλλά τώρα ή μήτηρ μου
έφθασε καί ή ύπόσχεσίς μου δέν έχει πλέον
ύπόστασιν.
— Πώς; Μήπως ή μήτηρ σου ώμίλησεν
ήδη πρός τήν μητέρα μου; Έσυμφώνησαν
μήπως;
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δέ άποκτώνται διά τής έκπαιδεύσεως, ήτις δέν
πρέπει νά περιορίζηται είς πλουτισμόν τών γνώ
Είκών Ευγενίου Delacroix.
σεων μόνον, άλλά νά καταγίνηται καί είς τόν
έξευγενισμόν τής καρδίας. Ό δρθώς παιδευθείς
(Όρα σελ. 29·)
ού μόνον αύτός είς δλιγωτέρας περιπίπτει άσθε
ΑΡΑΘΕΤΟΜΕΝ μικράν εικόνα τοΰ διασήνείας, άλλά καί άλλους προφυλάττει.
μου Γάλλου ζωγράφου Ευγενίου Dela
§ 2. Ιατρική έξασκεϊται καί παρά τοΐς
croix , παριστώσαν τίγριν άγωνιζομένην
άγρίοις · υγιεινή δμως μόνον παρά τοΐς άληθώς
έναντίον οφεως.
Η στάσις τών δύο Αντιπάλωνπεπολιτισμένοις. Τά σοφώτερα τών άρχαίων
είναι έκφραστικωτάτη καί Αμφίβολον είναι τίς έκ
έθνών, Αιγύπτιοι καί "Ελληνες, ήννόουν καί
τών δύο θά έξέλθη νικητής. Είς τοιαύτας πα
έκαλλιέργουν τήν ύγιεινήν. Όταν τά έθνη ταΰτα
ραστάσεις ό Delacroix είναι πράγματι αμίμητος
έξηφανίσθησαν ή άπεβαρβαρώθησαν, άπεκοιμήθη
και θεωρείται ώς ό ύπατος τών ρωμαντικών
καί ή ύγιεινή μετ’ αύτών άφυπνισθεΐσα κατά
ζωγράφων τού καθ’ ήμάς αιώνας. ’Ολίγοι τών
τήν έποχήν τής πνευματικής άναπτύξεως τής
ζωγράφων έπηνέθησαν υπο τών ποιητών και
Εύρώπης.
τών δημοσιογράφων δσον ό Delacroix, δστις έν
§ 3. ' Η διάδοσις τών άρχών τής ύγιεινής
έτει 1863 άποθνήσκων έλεγε προς τούς περιέχει πολλά έμπόδια, τήν δυστυχίαν, τήν εύτυστοιχοΰντας τήν κλίνην φίλους του·
Ανήλθον
χίαν, τήν άπρονοησίαν, τά πάθη, τόν συρμόν
είς τόν ούρανόν, άλλά πάλιν κατήλθον είς τήν
(μόδαν), τήν άμάθειαν καί τάς προλήψεις. Ό
γήν, άείποτε έργαζόμενος, αείποτε εύρίσκων
δυστυχής, ό νυχθημερόν έργαζόμενος καί μή
Αντιπάλους καί άνταγωνιστάς.” Οΐ διασημότεροι
έπαρκών είς τήν έπλήρωσιν τών οικογενειακών
τών συγχρόνων συγγραφέων συνεδέοντο πρός αύ
άναγκών, ό πλούσιος ό μή έννοών δτι άργία καί
τόν διά στενής φιλίας, ούτως ή Γεωργία Σάνδ,
άπόλαυσις χαυνοΰσι τό σώμα, ό μικρός, ό έστεό Άλφρέδος Μυσσέ, δστις ήρέσκετο νά περιπατή
ρημένος γνώσεων, ό εμπαθής, ό ούδέποτε έχων
μετ’ αύτοΰ έν νυξί θεριναΐς καί νά συζητή περί
ήσυχον νοΰν διά νά σκεφθή, ό τυφλώς ύπο τών
τέχνης. '0 κριτικός Beaudelaire έθαύμαζεν
νεωτερισμών παρασυρόμενος, ό άμαθής, ό μή
ιδίως τάς γυναικείας αύτοΰ εικόνας, καί έν πρώδιακρίνων τό ωφέλιμον τοΰ βλαπτικού, καί ώς
τοις τήν " Κλεοπάτραν”, άληθές Αριστούργημα.
έπί τό πλεΐστον τό δεύτερον προτιμών, ό προ
(“Επεται συνέχεια.)
Π μικρά είκών, ήν παραθέτομεν, άνακαλεΐ ήμΐν
ληπτικός μέ τόν σωρόν τών μωρών προλήψεων,
τήν σχέσιν τού Delacroix μετά τοΰ επιφανούς
αί όποΐαι τόν άνησυχοΰν οχι μόνον τήν ήμέραν
γλύπτου Βαρύ, δστις ήτο στενός φίλος του. Ό
άλλά καί τήν νύκτα, δέν είναι κατάλληλοι πρός
Delacroix ήτο τό μεταίχμιον τρόπον τινά με
διάοοσιν τών τής υγιεινής άρχών.
ΜΝΗΜΕΐΟΝ ΠΥΡΑΜΟΕΙΔΕΣ
ταξύ τών οπαδών τής μορφής καί τοΰ χρωμα
§ 4.
Υγιεινή είναι τό σύνολον τών γνώΠΑΡΑ ΤΟ ΑΡΓΟΣ.
τισμού, τών οπαδών τοΰ Πλάτωνος καί τοΰ
σεων, αΐτινες χρησιμεύουσι πρός διατήρησιν ού
Άριστοτέλους έν τή ζωγραφική, άν δυνάμεθα
μόνον τής υγιείας τών άτόμων, άλλά καί τής
Μετά είκόνος,2ρα σελ. 21.)
νά έκφρασθώμεν ούτω.
Ιό πρώτον μελημα
εύδαιμονίας τών κοινωνιών, έτι δέ πρός διάαύτοΰ ήτο ή έκφρασις, διό καί πολλάκις βλέδοσιν τών τής ήθικής άρχών, πρός καταστροφήν
I2 μικράν άπόστασιν τού χωρίου Σκαπομεν θυσιαζομένας είς αύτήν τήν λεπτότητα
ή έξαφάνισιν τών νοσηγόνων αιτιών, δηλαδή
i
φιδάκι
παρά
τό
Άργος
σώζονται
τά
καί
τήν
έντέλειαν
τής
εργασίας·
βλέπομεν
τα

πάντων έκείνων, δσα βλάπτουσι τήν ύγιείαν ή
Ά
ραχήν
τινα
έπικαθημένην
έπί
τών
εικόνων
του.
mi.—ss Ερείπια μνημείου πυραμοειδοΰς, δπερ
γεννώσιν άσθενείας. Ό Χάλλε καί ό Νίστεν
Β
παριστα ή παρατεθειμένη ήμών είκών.
ΤόΓούτο άποδίδουσί τινες είς τό δτι ό Delacroix
όρίζουσι τήν υγιεινήν ώς μέρος τής ιατρικής,
μνημεΐον είναι φκοδομημένον έκ μεγάλων τε
έγεννήθη έκ γονέων, ύποστάντων δλας τάς συγ
σκοπόν έχον τήν διατήρησιν τής ύγιείας. Ό
τραγώνων λίθων, όριζοντείως τεθειμένων, οΐτινες
κινήσεις τής μεγάλης Γαλλικής έπαναστάσεως,
Πάρκες όνομάζει τήν ύγιεινήν τέχνην τής διατηρήσεως τής ύγιείας, τής τελειοποιήσεως καί
έμφαίνουσι ρυθμόν μεσάζοντα μεταξύ τοΰ κυκλώ
καί παραδέχονται δτι αί σκηναί τών φοβερών
πειου καί τού πελασγικού. Είς μίαν τών γωέκτάσεως τής ζωής.
έκείνων ήμερών έπέδρασαν έπί τοΰ πνεύματος
'Η Υγιεινή έχει στενήν σχέσιν μετά τής
νιών ύπάρχει θύρα καταλήγουσα είς τρίγωνον,
τοΰ πολλά έτη μετά τήν διαδραμάτισιν αύτών
ήτις διά είδους διαδρόμου άγει είς κεντρικόν
παιδαγωγίας· έκπαλαι καί νΰν οί παιδαγωγοί
γεννηθέντος υιού. Τό περίεργον τοΰτο φυσιο
θάλαμον. Τό μνημεΐον τοΰτο είναι, έκτος τοΰ
έδίδασκον καί οιδάσκουσιν είς τούς παΐδας τήν
λογικόν φαινόμενον έδει νά έξετασθή περισσό
υγιεινήν, ώς καί οί διδάσκαλοι τής υγιεινής
παρά τήν Επίδαυρον, τό μόνον παράδειγμα
τερον ύπό τών τά τοιαΰτα ζητήματα μελετώντων.
πολλά τών συντελούντων εις τήν άγωγήν.
ρυθμού πυραμοειδοΰς εύρισκόμενον έν Έλλάδι.
§ 5. 'Η διαιτητική εΐναι μέρος τής ύγι'Υποτίθεται δέ δτι τό μνημεΐον άνηγέρθη είς
εινής, σκοπόν έχον τήν διατήρησιν τής ύγιείας,
τιμήν τών Άργείων οπλιτών τών πεσόντων έν
διά τής έκλογής τών καταλλήλων τροφών καί
τή μάχη τών Ύσιών, τή συγκροτηθείση κατά
τής ένδυμασίας, τής περιποιήσεως τοΰ δέρματος
τών Σπαρτιατών και ής μνείαν ποιείται ό Παυ
καί τών αισθητηρίων όργάνων, τών περί ύπνου
σανίας. Περίεργον είναι νά εύρίσκη τις έπί τού
καί έγρηγόρσεως οδηγιών καί τής γυμναστικής ·
Ελληνικού έδάφους τήν έπιρροήν τοΰ αιγυπτια
άλλ’ ΐνα έπιτευχθή ό σκοπός τής διαιτητικής
κού ρυθμού καί ουτω νά έπικυροΰται ή ιστορική
καί τής ύγιεινής έν γένει, πρέπει νά άποσκοραπαράδοσις, καθ’ ήν αιγυπτιακοί άποικίαι ίδρύκισθώσι προλήψεις καί ψευδείς θεωρίαι, ν’ άποθησαν έν Ελλάδι ύπο τήν οδηγίαν τοΰ Δαναού.
σοβηθώσι
δυστυχίαι καί στερήσεις καί νά διαΜία τών μεγάλων έν Έλλάδι τέρψεων είναι νά
δοθή
ή
πνευματική
άνάπτυξις είς τόν λαόν.
δύναται τις νά διευκρινήση τήν άρχαιοτάτην
£
6.
Βάσις
καί
θεμέλιον τής ύγιεινής είναι
αύτής ιστορίαν, νά δώση σώμα είς τάς παρα
ή πεΐρα καί έφαρμογή τών πορισμάτων αύτήςδόσεις καί νά μεταφέρη τις διά τής φαντασίας
ή πεΐρα δμως δύναται νά είναι ψευδής ή δρθή'
είς τήν πραγματικήν ζωήν πρόσωπα, τά όποια
ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΤΙΝΑ
μέχρι τούδε ήσαν μυθικά, καί νά καταστήση
δρθή πεΐρα, ού μόνον είς τήν υγιεινήν, άλλά καί
είς πάσαν τέχνην καί έπιστήμην είναι αί έξ
ήρωας καί ημιθέους άνθρώπους θνητούς, ους
U-0
δρθών παρατηρήσεων καί πειραμάτων γεννηθεΐσαι
δύναται νά παρακολούθηση έν τφ άνθρωπίνφ
Μ. Α. Βλάδου ιατρού
γνώσεις· είδικώτερον δέ διά τήν ύγιεινήν είναι
αύτών βίφ. Τοιούτος εΐναι ό μύθος τού ‘Ηραή γνώσις τών άναγκαιούντων πρός προφύλαξίν
κλέους, δν κατά τήν τών μερών τούτων έπίίρανισθέντα έκ “τοΰ Συστήματος τής Υγιεινής”
Eboudpbou Ράιχ.
τοΰ άνθρώπου άπό τάς άσθενείας, καί τών μέσων
σκεψιν νομίζει δτι βλέπει τις ζώντα, άποξηραίδσα μετριάζουσιν αύτάς· ψευδής δέ πεΐρα είναι
νοντα τά δλη καί καταβάλλοντα τόν πυρετόν,
άκανόνιστος παλαιά τυφλή συνήθεια. Ιδού έν
§ 1. Καλόν τό θεραπεύειν άσθενείας, πολύ
τον δεκατίζοντα έν τή άρχαιότητι τούς κατοίκους
παράδειγμα ψευδούς πείρας· δταν δωμάτιόν τι
καλλίτερον δμως τό προλαμοάνειν αύτάς, δηλαδή
τής χώρας έκείνης.
είναι κλειστόν, ό έν τφ δωματίιρ αήρ μένει
τό διατηρεΐν άβλαβή τήν ύγιείαν, δπερ κατοράκίνητος· έάν άνοιχθή ή θύρα ή έν παράθυρον
θοΰται διά περισκέψεως καί επιείκειας· αοται
Ό νέος έκυψε τήν κεφαλήν του.
__ Ούδέν δύναμαι νά μάθω, τό βλέπεις.
__ Ή μήτηρ μου σέ άγαπα· βραδύτερον θά
σέ άγαπήση άκόμη περισσότερον καί θά σέ ζητήση ώς σύζυγόν μου παρα τής μητρός σου.
— Καί πότε;
— Σήμερον, αύριον. άπόψε. 'Αγνοώ- άλλά
θά τό κάμη βεβαίως.
— Ή θεία μου δέν βιάζεται τόσον, δσον σύ.
— Διότι κανείς δέν σέ άγαπα, κανείς δέν
δύναται νά σ’ άγαπήση δσον εγώ, Χριστίνη.
Άνήρ έχων περισσοτέραν πείραν ήθελε τρο
μάξει άπέναντι τοσαύτης ψυχραιμίας, τοσαύτης
ύπεροψίας νεαράς κόρης. Ή Χριστίνη ούδεμίαν
άλλην ήσθάνετο συγκίνησιν ή τήν τής κορεσθείσης φιλαυτίας καί τού φόβου, δν τή ένέπνεεν ή μαρκησία, ής καλώς έγνώριζε τήν διο
ρατικότητα. Ούτω κυρία ουσα έαυτής έμαθε
παρά τοΰ έξαδέλφου της τά κατά τήν παρελθοΰσαν έσπέραν συμβάντα μεταξύ μητρός καί
υιού. Εύκόλως ένόησε τήν δυσπιστίαν τής μη
τρός, καί άπεφάσισε νά τήν καταβάλη. Αί
δυσκολίαι έκέντων παρ’ αύτή τόν πόθον τής
επιτυχίας. 'II άρχομανία της, ή υπεροψία της
έξηγέρθησαν έν αύτή άκατάσχετοι. Τό στάδιον
ήτο άνοικτόν · ώρμησε πρός τόν άγώνα μέ τήν
πεποίθησιν δτι θέλει έξέλθει νικητής.
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αύτοΰ, ό αήρ τοΰ δωματίου άρχεται νά κινήται
δλίγον, διότι συγκοινωνεί μετά τοΰ έκτος τοΰ
δωματίου άέρος βαθμηδόν εισερχομένου νέου
και έξερχομένου παλαιού · άν δμως άνοίξωμεν
καί έτερον παράθυρον έξ αντιθέτου πλευράς, δ
τοΰ δωματίου αήρ έντός ολίγων λεπτών αντι
καθίσταται διά νέου, δστις μετ’ ού πολύ χρο
νικόν διάστημα φεύγει άφίνων τόπον είς νεώτερον αέρα, δηλαδή σχηματίζεται ρεύμα. Μόλον
δτι ή φυσική διδάσκει, δτι δταν δωμάτιόν τι
είναι ανοικτόν έκ δύο πλευρών γεννάται ρεύμα
καί ή τοΰ δωματίου θερμοκρασία τάχιστα μετα
βάλλεται, ή δέ ορθή παρατήρησις άποδεικνύει
δτι πολλοί έπαθον κοιμηθέντες ή απλώς διαμείναντες εντός τοιούτου δωματίου, οι πλεϊστοι
τών κατοίκων τής ανατολής καί πολλών τής
Ευρωπαϊκής Τουρκίας μερών πιστεύουσιν, δτι ό
κοιμώμενος έν δωματίω έχοντι εν μόνον παρά
θυρον άνοικτόν βλάπτεται καί φροντίζουσιν έπι
μελώς ν’ άνοίγωσι καί έξ άλλης πλευράς θύραν
ή παράθυρον διά νά μή πάθωσι.
§ 7. "Άνευ τακτικής διαίτης ούδέμια δρθή
σωματική ή πνευματική άνάπτυξις ή ώς έλεγον
οί αρχαίοι ευφυΐα· διότι δλας ό οργανισμός τοΰ
ανθρωπίνου, ώς καί τοΰ ζωικού σώματος, εξαρτάται έκ τής διαίτης ήτοι τοΰ τρόπου καθ’ δν
άναπληροΰνται αί τοΰ σώματος άπώλειαι, τουτέστι έκ τής θρέψεως· δσον όλιγώτερον φυσική
είναι ή δίαιτα, δηλαδή έλλειπής, υπερβολική ή
ακατάλληλος, τόσον πλειοτέρας άτελείας έχει ό
οργανισμός, τόσον ασθενέστερος καθίσταται.
'Η μακροβιότης τίνος άλλου παρά τής τα
κτικής διαίτης άποτέλεσμα είναι; Πρός έπέκτασιν τής ζωής, λέγει Γάλλος συγγραφεύς,
άπαιτοΰνται τακτική δίαιτα, κατοικία εύαέρου
μέρους, καλή ανατροφή, δηλαδή χρηστό της
ηθών, ένασχόλησις ή επιτήδευμα, πρός τό όποιον
έχομεν κλίσιν, έλλειψις κακών έξεων. Έάν τις
άκολουθήση τούς κανόνας τούτους, έχει δέ συγ
χρόνως καϊ εύρωστίαν, κατάγεται έξ ύγιειών καί
μή προιμως άποθανόντων γονέων, έχει βραδύν
σφυγμόν, ήσυχον καί μή διακοπτώμενον ύπνον,
εύπεψίαν, δηλ. καλόν στόμαχον, ήπιον χαρακτήρα,
άνευ έρεθισμών άλλά καί άνευ χαυνότητος, ό
τοιοΰτος καθίσταται μακρόβιος · έξ αύτών τά
πλεΐστα έξαρτώνται άπό ήμας αύτούς, άλλά καί
έπί έκείνων τά όποΐα δέν έξαρτώνται άπό ήμας
ώς π. χ. τής εύρωστίας, τήν όποιαν κληρονομούμεν παρά τών γονέων μας, έχει μεγάλην
επιρροήν ό τρόπος τού ζήν · διότι διά τακτικής
διαίτης πολλάκις δυνάμεθα νά έλευθερωθώμεν
κληρονομικών άσθενειών, έν ω καλής κατασκευής
καί εύρωστοι άνθρωποι, ούδεμίαν σωματικήν
άτέλειαν φέροντες, φθείρουσιν εαυτούς διά κατα
χρήσεων. Πόσοι εύρωστοι δέν άφανίζονται νέοι,
πόσοι φιλάσθενοι καί καχεκτικοί δέν ζώσι μέχρι
γήρως; διότι ή άσώτευσις τών φυσικών καί
ηθικών δυνάμεων βραχύνει τήν ζωήν, ενώ ή οι
κονομία αύτών τήν έπεκτείνει. Ποιος δέ είναι
όδηγός ήμών πρός τοΰτο; ή φρόνησις. Πώς δέ
δυνάμεθα γενέσθαι φρόνιμοι; διά τής ανατροφής
καί τής έκπαιδεύσεως.
§ 8. Πολύ δέ πριν τοΰ σώματος φθείρουσιν
αί σωματικαί καταχρήσεις τό πνεύμα· ή περί
τό τρώγειν καί πίνειν άμετρία, αμβλύνει τον
νοΰν, καθιστώσα αύτόν άνίκανον νά σκέπτηται ·
ή μετριότης αύξάνει καί τών ψυχικών δυνάμεων
τήν ίσχύν.
Περί τών τροφών.

§ 9. Ή προτίμησις ταύτης ή έκείνης τής
τροφής έξαρτάται κυρίως έκ τής ήλικίας τοΰ
άνθρώπου· το βρέφος έχει αποκλειστικήν άνάγ
κην γάλακτος καί ιδίως τοΰ μητρικού· άλλά
διά νά είναι υγιές, άνάγκη ή μήτηρ νά είναι

υγιής· πασχούσης ούσιωδώς τής μητρός, πρέπει
νά θηλάζη άπό τροφόν. Μήτηρ ή τροφός πρέ
πει νά άπέχωσιν ερεθιστικών, καρυκευμένων, ώς
καί δυσπέπτων τροφών. Πρέπει ν’ άναπνέωσι
καθαρόν αέρα καί νά προφυλάττωνται άπό κρυ
ολογήματα· ν’ άποφεύγωσι προσέτι καί τάς ήθικάς συγκινήσεις, ώς θυμόν κ. τ. λ. 'Ικανός
αριθμός παιδιών άποθνήσκουσι κατά τό πρώτον
έτος τής ζωής των ενεκα ισχυρών συγκινήσεων,
ή σωματικών κόπων τών μητέρων ό λαός κα
λώς γνωρίζει τοΰτο λέγων βτι ήσθένησε τό παιδίον άπό πικραμένον, ταραγμένον ή κουρασμένου
γάλα. 'Ομοιόμορφος καί τακτική δίαιτα τών
θηλαζουσών είναι έκ τών ών ούκ άνευ διά τήν
διατήρησιν καί άνάπτυξιν τοΰ νεογνού· διότι
πάσα αιφνηδία μεταβολή τής διαίτης βλάπτει
τήν υγείαν του, προξενούσα ώς έπί τό πλεΐστον
ευκοιλιότητα· τοΰτο παρατηρεΐται κυρίως είς
τάς έκ χωρίων προσλαμβανομένας τροφούς,
αΐτινες διά μιας άπό τής ξηράς καί φυτικής
τροφής τοΰ χωρίου μεταβαίνουσιν είς τήν λίαν
θρεπτικήν δίαιταν τής πόλεως. "Οθεν καλόν
είναι ή μετάβασις άπό τής μιάς εις τήν άλλην
δίαιταν νά γίνηται βαθμηδόν. Όταν πρόκειται
ν’ άναλάβη τήν θήλασιν τροφος, έπειδή ή τοΰ
γάλακτος σύνθεσις είναι διάφορος κατά τούς δια
φόρους μήνας, πρέπει νά ζητώμεν τροφόν μέ
γάλα σύγχρονον τοΰ τής μητρός τοΰ βρέφους.
§ 10. Μ ή ύπαρχούσης δέ καί τροφού, καταφεύγομεν είς τήν τεχνητήν τροφήν τού βρέφους,
μολονότι αύτη είναι ύποδεεστέρα τής φυσικής,
διότι δέν ήμποροΰμεν νά παραχωρώμεν είς τά
βρέφη γάλα έχον τήν αύτήν χημικήν σύστασιν,
καί ςτήν ίδιαν θερμοκρασίαν μέ τό μητρικόν
γάλα. Τό προτιμότερου γάλα τό τής δαμάλιδος
περιέχει πλειότερον βούτηρον καί τυρόν, όλιγώτερα δέ άλατα καί όλίγην ζάκχαριν άραιούμενον όμως τό γάλα δΐ >/3—2/3 υδατος, καί
προστεθεμένης είς 1000 μέρη τοΰ μίγματος
20—25 γαλακτοζακχάρεως καθίσταται βμοιον
τω τής γυναικός. Είς τήν άραίωσιν τοΰ γά
λακτος ν’ άκολουθώμεν τήν έξής άναλογίαν
α'. έβδομάς 1 γάλακτος 2 ΰδατο;
β'.
2
3
γ'. καί δ', έβδ. 1
1
τδν β’7 μήνα 3
2
γ'·', δ°·', ε'" καί
στ''7 μήνα 2
1
-

'Η θήλασις τού βρέφους διά νά ώφελήση
πρέπει νά γίνηται τακτικώς, τουτέστι τήν μέν
ήμέραν μετά παρέλευσιν 2 ώρών τήν δέ νύκτα
μετά παρέλευσιν -1 ώρών. Παρ’ ήμΐν ή θήλασις γίνεται όσάκις κλαύση τό βρέφος, τό
όποιον είναι βλαπτικότατον διά τε τό θηλάζον
καί τήν μητέρα του. Έπίσης είναι έπιβλαβές
καί τό παρέχειν τόν μαστόν μετά παρέλευσιν
πολλών ώρών, διότι άδυνατοΰν τό βρέφος νά
έκκενώση ύπερπληρωμένον μαστόν, τρέφεται
μόνον έκ τοΰ ύδαρεστέρου μέρους, έπειδή πάν
τοτε τό πρώτον άμελγόμενον είναι ύδαρέστερον.
'Η πρώτη θήλασις τοΰ παιδιού πρέπει νά γίνεται 5—6 ώρας μετά τόν τοκετόν καί δχι
μετά 1 ή 2 ήμέρας, ώς πολλαχοΰ συνηθίζεται.
§ 11. "Οταν τό βρέφος φθάση είς ήλικίαν
3—4 μηνών, καί παρατηρούμεν βτι δέν τώ
έξαρκεϊ ή τροφή παραχωοοΰμεν αύτω ή γάλα
δαμάλιδος συγκερασμένον μέ ύδωρ ή έκ τών
παρακατιόν σημειουμένων τροφών, φροντίζοντες
όμως μή διά προσφοράς μεγαλειτέρου ποσού ύπερπληρώσωμεν τον στόμαχον άπό τοΰ 7'·β βμως
καί 8-',J μηνός πρέπει νά συνηθίζηται βαθμηδόν
είς στερεωτέραν τροφήν, πόλτον έξ άλεύρου καί
ζωμού κρέατος ή γάλακτος δαμάλιδος, καλώς
έψημένον λευκόν άρτον έντός γάλακτος ή ζω
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μού κ. τ. λ. άμα άναφανέντων τών πρώτων
όδόντων τό παιδιού χωνεύει όγρήγορα, άλλά δέν
ύποφέρει δυσπέπτους καθώς καί καρικευμένας
ή έρεθιστικάς τροφάς.
§ 12. Πάντων τών έξ Εύρώπης έοχομένων
γαλακτούχων αλεύρων προτιμότερα είσί τά
ύπ’ αύτών τούτων τών μητέρων παρασκευαζό
μενα έκάστοτε ροφήματα καί πόλτον έξ άμύλου,
βρόμου, άλεύρου. ταπιοκά, μαρανταμύλου, γεω
μήλων, άρτου καί λοιπών αμυλωδών ούσιών.
Πρός κατασκευήν τούτων λαμβάνουσιν αί μη
τέρες δύο κοχλιάρια τοΰ καφέ άλεύρου έκ βρό
μου και εν ποτήριον γάλακτος. Πρός αποφυγήν
θρόμβων τό έκ βρόμου άλευρον άναλύουσι κα
λώς πρότερον έν ύλίγω ψυχρω υδατι, καί είτα
ρίπτουσιν έν τω ζέοντι γάλακτι προσθέτουσαι
μικράν ποσότητα σακχάρου καί άλατος άφίνουσιν
αύτό έν τώ πυρί 2—3 λεπτά τής ώρας, μέχρις
ού τό δλον άρχίση λαμβάνον σύστασιν άραιώς
πυκτήν· τόν αύτόν περίπου τρόπον παρασκευής
εχει καί τό έξ αλφίτων ρόφημα. Έν κοχλιάριον τοΰ τείου κριθής λεπτότατα τετριμμένης
δια κοινού μύλου καφέ βράζει έπί έν τέταρτον
τής ώρας είς 35 δράμια υδατος, μεθ’ δ προ
στίθεται δσον δραχμής άλατος καί διηθήται.
Έάν πρόκειται περί παιδιού πολύ μικρας ήλι
κίας προστίθεται εύθύς μετά τήν διήθησιν γάλα
δαμάλεως βσον τό ήμισυ τοΰ δλου μίγματος
καί όλίγον σακχάρου.
Οί διάφοροι πόλτοι σύγκεινται έξ άρτου διπύρου (παξιμαδιού) κ. τ. λ. Πρός κατασκευήν
λαμβάνουσιν αί μητέρες κύταλον άρτου καλώς
έψημενου, βπερ άναλύουσιν έν μικρά ποσότητι
υδατος, μέχρις ού πάς θρόμβος διαλυθή, καί
είτα προστίθησι τήν άναγκαίαν ποσότητα γά
λακτος, μικράν ποσότητα άλατος καί σακχάρου,
καί τό δλον φέρουσιν είς τήν πυράν, έν ή άφίνουσιν αύτό μέχρις ού σχηματισθή αραιός πόλτος. Κατά τόν αύτόν περίπου τρόπον σχημα
τίζονται καί τά λοιπά ροφήματα καί οί πόλτοι
οί έκ τών λοιπών ούσιών συγκείμενοι. Πάντα
βμως πρέπει νά ώσιν άραιά καί εξοπτα (καλώς
βεβρασμένα).
Σημείωσις. 'Ολόκληρος ή § 12 καί μέρος
τής § 10 άντεγράφησαν έκ τής ύγιεινής τών
βρεφών ύπό Κυριαζίδου τήν όποιαν συνιστώμεν
είς τάς ομογενείς Κυρίας.
§ 13. Ή τάξις τής καθ’ ώρισμένας ώρας
τροφής πρέπει νά τηοήται αύστηρώς· ή περί τό
τρώγειν καί θηλάζειν άταξία βλάπτει δχι μόνον
τήν ύγίειαν, άλλά καί τήν δύναμιν τοΰ νοός·
έκτος τούτου ό συνηθίσας νά φυλάττη τάξιν είς
τάς ώρας τοΰ φαγητού δέν θά δυσκολευθή κα
τόπιν νά συνειθίση καί νά έργάζηται τακτικώς.
§ 14. Είς τά τρυφερώτατα παιδιά βλάπτει
το κρέας, (τό όποιον δέν πρέπει νά δίδηται πριν
τοΰ τέλους τοΰ δευτέρου έτους) προξενούν τα
χύτητα τής κυκλοφορίας καί αύξησιν τής τοΰ
σώματος θερμοκρασίας, δηλ. τεχνητόν πυρετόν ·
παραμικραί δέ πολλάκις έξωτερικαί ή έσωτερικαί αίτίαι, π. χ. αιφνηδία μεταβολή τής θερ
μοκρασίας, Οδοντοφυΐα, εξανθήματα κ. τ. λ. προ
ξενούν φλογώσεις τού έγκεφάλου ή άλλων ορ
γάνων.
Καφές, τέϊον καί σοκολάτα είναι έπιβλαβή
διά τά μικρά διότι είναι έρεθιστικά καί διεγερ
τικά τών νεύρων καί τής φαντασίας · έκτος τού
του το μέν τέϊον χαλαρόνει τόν στόμαχον, ή δέ
σοκολάτα προξενεί κατάρρους αύτοΰ. Οίνος, ώς
σύνηθες ποτόν, είναι βλαπτικός, καθώς πάσα
ερεθιστική ουσία- είς έξησθενημένα, χλωμά, νω
θρά παιδία ώς ιατρικόν καί τή συμβουλή Ια
τρού, ολίγος οίνος μετά σακχάρεως ώφελεΐ·
τινες νομίζουν, δτι καί τήν άνάπτυξιν τών σκωλήκων εμποδίζει ό οίνος.
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§ 15. Είς τήν παιδικήν
ήλικίαν πρέπει ή τροφή νά
είναι θρεπτική, άλλ’ άνευ καρικευμάτων, κρέας, γάλα, ώά,
καλώς έψημένος άρτος, λα
χανικά, έλεύθερα τοΰ λέπους,
όσπρια καί ώριμα όπωρικά ·
τά γεώμηλα είναι λίαν βλα
πτικά. Πρέπει δέ νά τρώγωσι τετράκις τής ήμέρας
έναλλασσομένων τών τροφών,
διότι ό είς Βν είδος περι
ορισμός βλάπτει. ‘Η δίαιτα
κατά τινας περιστάσεις πρέπει
νά τροποποιήται είς μέν τά
λίαν εύσαρκα μετριαζομένου
τοΰ ποσού τοΰ κρέατος καί
αύξανομένου τοΰ τών λαχα
νικών καί όπωρών · τούναντίον
είς καχεκτικά καί έξησθενημένα προσφέρομεν πλειότερον
κρέας, γάλα καί ώά · προσέτι
απαιτείται κίνησις έν ύπαι
θρα» καί γυμναστική.
§ 16. Κατά τήν νεανικήν
ήλικίαν άπαιτεΐται έπίσης
θρεπτική δίαιτα, άλλά πρέπει
ν’ άποφεύγωμεν τάς έρεθιστικάς τροφάς καί τά πνευμα
τώδη ποτά· ή ταχυτέρα άνάπτυξις, άλλά δυστυχώς καί ή
ταχυτέρα παρακμή τών κατοίκων μεγαλουπόλεων, εχει αιτίαν σύν τή άναπτύξει τής φαν
τασίας καί τήν ύπέρ τό δέον θρεπτικήν καί
έρεθιστικήν δίαιταν. Έπίσης άναγκαιοΐ κίνησις
έν ύπαιθρο» καί γυμναστική.
§ 17. Καθώς οί παΐδες, ουτω καί ο’ί νέοι
καί αί νεάνιδες δέν πρέπει νά πίνωσι τα
κτικώς οίνον, οινόπνευμα, καφέν, τέϊον, σοκο-

ΕΣΠΕΡΟΣ.

ΤΙΓΡΙΣ ΚΑΙ ΟΦΙΣ.

Είκών Εύγενίου Delacroix.
λάταν· λέγω τακτικώς, διότι είς έκτάκτους
περιστάσεις διορίζονται τινα ώς ιατρικά ή διαι
τητικά μέσα- ένω διά τής καθημερινής χρήσεώς
των, ιδίως τοΰ οίνου καί τοΰ οινοπνεύματος,
άναπτύσσονται φθίσις, νευρικαί άσθένειαι, άποπληξίαι κ. τ. λ. Ό Πλάτων έν τοΐς νόμοις
αύτοΰ διορίζει, οί παΐδες καί νέοι μέχρι τής
ήλικίας τών 18 έτών ούδέ νά βάλωσι οίνον είς

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟΝ ΑΕΡΙΟΦΩΣ.
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τό στόμα των, διότι άλλως
διοχετευουσι πύρ και τού σώ
ματος καί τής ψυχής. "Πρώ
τον μέν τούς παΐδας μέχρις
έτών όκτακαίδεκα τό παράπαν
οίνου μή γεύεσθαι, διδάσκον
τες, ώς ού χρή πύρ έπί πυρ
δχετεύειν εις τε το σώμα καί
τήν ψυχήν.” Έπίσης καί δ
Γαληνός έν τή ύγιεινή του
απαγορεύει τήν τοΰ οίνου χρή
σιν. 'Ο οίνος γεμίζει τήν
κεφαλήν μέ καπνούς · ένω δέ
άπό πάσαν άμετρίαν πρέπει
νά προφυλαττώμεθα, τήν τοιαύτην μάλιστα άμετρίαν, δη
λαδή τήν ύπερβολικήν χρήσιν
τοΰ οίνου, πρέπει νά άπο
φεύγωμεν · διότι ή βλάβη της
δέν περιορίζεται είς τδ σώμα
μόνον, άλλά καί μέχρι τής
ψυχής φθάνει· διό καί είς
τούς τελείους ανδρας ό άνευ
μέτρου πινόμενος οίνος είναι
βλαπτικός, διότι διεγείρει αόθάδεις θυμούς, καί κακοήθεις
ύβρεις, καί τήν λογιστικήν
δύναμιν τής ψυχής, τόν νοΰν,
κατασταίνει άμβλύν καί τεθολωμένον. Τά δέ παιδία,
άπο βσα άγαθά τυχόν, δύναται να προξενήση ό οίνος, ούδεμίαν άνάγκην
έχοντα, ύπόκεινται μόνον είς τήν έξ αύτοΰ βλά
βην, ούδείς λοιπόν φρόνιμος θέλει συγχωρήσει
νά μεταχειρίζωνται τά παιδία του τοιοΰτον πο
τόν, τδ όποιον, ένω ούδεμίαν ωφέλειαν προξενεί,
βλάπτει σημαντικά.
Αύτολεξεί δέ· Οίνος έμπίπλησι τήν κεφαλήν
άτμών. Ούσών δέ πασών τών άμετριών φευκτών,
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ή τοιαύτη μάλιστ’ άν εΐη φευκτή, καθ’ ήν ούκ
είς το σώμα μόνον, αλλά καί είς τήν ψυχήν ή
βλάβη δείχνυται· διόπερ ούδέ τοΐς ήδη τελείοις
άνευ τοΰ προσήκοντος μέτρου πινόμενος οίνος
αγαθός· είς θυμούς τε γάρ έκκαλεΐται προπετεΐς
καί δβριν ασελγή, καί τδ λογιζόμενον τής ψυ
χής αμβλύ τε καί τεθολωμένον έργάζεται· οί δέ
παΐδες τών μέν έξ οίνου γενομένων αγαθών ούδενδς προσδέονται, μόνης δέ άπολαύουσιν αυτού
τής βλάβης. Ούκοΰν νοΰν έχων οΰδείς, επιτρέψει
τοιούτφ χρήσθαι πόματι τους παϊδας, δ πρδς
τδ μηδέν άγαθδν έργάζεσθαι, βλάβην άξαίσιον
έφεδρεύουσαν έχει.” Έκ τών θυμών δέ καί τών
αισχρολογιών γεννώνται ξυλοκοπήματα, μαχαιρώματα, φόνοι. Έκ τής άργίας καί τής ανάγ
κης του έχειν τά πρδς τδ ζήν, ή μάλλον τά
πρδς τδ πίνειν, άπάται, κλοπαί, ληστρικός βίος,
καί έν γένει τάσις πρδς παν κακόν. Κατά τήν
τελευταίαν αίματηράν τοΰ δήμου τών Παρισίων
μάχην έκ τών 441 φονευθέντων τά 296 πτώ
ματα εβεβαιώθησαν ώς άνήκοντα είς ανθρώπους
πρδ χρόνων παραδεδομένους είς τήν μέθην.
I αΰτα δέ πάντα ήθελον λείψει, αν παΐδες καί
νέοι δέν συνείθιζον νά πίνωσιν οίνον. Γονείς
καί παιδαγωγοί ποάττουσι μέγα σφάλμα, μέγα
κακούργημα έπιτρέποντες τήν χρήσιν τοΰ οίνου
είς τά παιδία. Κατά τόν Αίλιανδν δ πίθηκος
καί δ έλέφας, έάν πίωσιν οίνον, δ μέν έλέφας
χάνει τήν δύναμίν του, δ δέ πίθηκος τήν πα
νουργίαν του καί συλλαμβάνονται εύκόλως. "Πί
θηκος δέ καί έλέφας έάν οίνου πίωσιν, δ μέν
τής αλκής έπιλανθάνεται, δ έλέφας, ό δέ τής
πανουργίας, καί είσίν αίρεθήναι πάνυ ασθενείς.”
'Ως πρδς τόν καφέν, επειδή άνθρωποι καθ’ υ
περβολήν πίνοντες χάνουσι τόν ύπνον των καί κα
θίστανται ανίκανοι νά έργάζωνται τακτικώς, κα
λόν είναι νέοι καί νέαι νά μή τον συνεθίζωσι. Διά
νέους διανοητικώς έργαζομένους καί ώς έπί τδ
πλεΐστον καθεστηκείαν ζωήν διάγοντας, είναι
ώφέλιμαι αί κρεατιναί τροφαί · είς τούς έργα
ζομένους σωματικώς χωρίς νά κουράζωσι πολύ
τόν νοΰν των, είναι ώφέλιμα τά όσπρια (φασού
λια, κουκιά, Ρεβίθια κ. τ. λ.), ταριχευμένα κρέ
ατα, (παστουρμάδες). Οί πρώτοι έχουσιν ανάγκην
νά βάλλωσι μικρά ποσά εύπέπτου τροφής είς
τόν στόμαχόν των, οί τελευταίοι μεγαλείτερα
καί όγκωδέστερα, διότι ή χώνευσίς των γίνεται
δραστηριωτέρα.
§ 18. 'Η τροφή κατά τήν ανδρικήν ηλι
κίαν πρέπει νά είναι θρεπτική, καί τόσον θρεπτικωτέρα, δσον περισσότερα ή έργασία, είτε
σωματική είτε διανοητική. 'Η ιδέα βτι οί διανοητικώς δηλ. μέ τόν νοΰν έργαζόμενοι (διδά
σκαλοι, γραμματείς) δέν έχουν ανάγκην θρεπτι
κής τροφής, δέν είναι όρθή. Αι δέ κατά τήν
ήλικίαν ταύτην κακουχία·, καθιστώσιν άναγκαίαν
τήν ζωογόνησιν τοΰ σώματος διά ποτών ■ άλλ’ ά
ραγε πρέπει νά γίνεται τούτο δι’ οίνου καί οινο
πνεύματος, ή διά ζύθου, καφέ, τεΐου κ. τ. λ.,
ή πείρα άπέδειξε τά τελευταία προτιμότερα τών
πρώτων καί ιδίως τοΰ οινοπνεύματος · διότι τά
πνευματώδη ποτά αντί νά άναζωογονήσωσι τδ
σώμα, έπομένως ν’ αυξήσωσι τάς σωματικός δυ
νάμεις πρδς έξακολούθησιν τής έργασίας, άπ’ έναντίας μετριάζουσι τάς δυνάμεις του, γενόμενα
άφορμαί άσθενειών καί ψυχικών παθών. Ζύθος,
καφές, τέϊον είσίν έν γένει προτιμότερα, πινόμενα' δέ μετά μέτρου είναι άξια καί τοΰ τών
θρεπτικών ούσιών δνόματος, ιδίως ό καφές μετά
ζακχάρεως καί γάλακτος πινόμενος.
§ 19. 'Η γυνή εύρίσκεται πολλάκις είς
δλως έξαιρετικάς περιστάσεις, ώς έγκυος, λεχώ,
θηλάζουσα κ. τ. λ. "Οθεν ή δίαιτα αύτής είναι
διάφορος κατά τάς διαφόρους καταστάσεις της.
Έν καιρφ έγκυμοσύνης κυρίως παρουσιάζουν
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πολλαί γυναίκες επιθυμίας άλλοκότους, τάς
όποιας, αν δέν είναι βλαπτικαί, πρέπει νά μήν
τας έμποδίζωμεν· άπό τάς βλαβεράς βμως πρέ
πει δι ήπιου τρόπου νά τάς άπομακρύνωμεν.
Τάς συνήθεις τροφός αί έγκυοι δύνανται νά
τρώγωσι πάσας, προφυλαττόμεναι μόνον άπό
πολυφαγίαν, ιδίως κατά τούς πρώτους μή
νας, κατα τούς όποιους ό στόμαχος είναι τεταραγμένος ούτως είπεϊν.
Ούχ ήττον βμως
και κατα το τέλος τής έγκυμοσύνης είναι βλα
βερά ή πολυφαγία, διότι ύποφέρουσιν έπειτα
αί λεχωίδες κατάρρους τοΰ στομάχου καί τών
έντέρων. 'Η ιδέα ήτις έπικρατεϊ είς τινα μέρη,
οτι αι έγκυοι πρέπει νά τρώγωσι μεγαλείτερα
ποσά, διότι δι αύτών τρέφονται δύο όντα, είναι
έσφαλμένη, διότι αί έγκυοι αισθάνονται έν γένει
αποστροφήν πρός τάς τροφός, ύποφέρουσι δέ
πολύ, ούχί μόνον άν παραφάγωσιν, αλλά καί
άπλώς άν καλοφάγωσιν, έξ ού άποδεικνύεται τδ
έσφαλμένον τής ιδέας ταύτης. "Οσφ δέ θερμότερον είναι τδ κλίμα ή ή ώρα τοΰ έτους, τόσον
άναψυκτικωτέρα πρέπει νά ήναι ή δίαιτα. "Οσφ
δλιγώτερον άεργωτική (δηλαδή καθιστική) ή ζωή,
τόσφ έλαφροτέρα τροφή αρμόζει. Άπό δέ τάς
τροφας βσας άποστρέφονται αί έγκυοι, έννοεΐται
βτι πρεπει ν άπέχωσιν · ή άποστροφή αυτή
είναι δάκτυλος τής φύσεως δτι ήθελον υπο
φέρει, άν έτρωγαν άπδ έκείνας τάς τροφός, τάς
όποιας Αηδιάζουν. Έκ δέ τών ερεθιστικών πο
τών πρέπει ν’ άπέχωσιν, ‘ιδίως τοΰ δυνατού καφέ
καί τοΰ τεΐου, τά όποια καί έκτρωσιν (αποβο
λήν) νά προξενήσωσι δύνανται. Κατά τήν μαρ
τυρίαν τοΰ Αίλιανοΰ είς τάς γυναίκας τών Μασσαλιωτών καί Μιλησίων δέν έπετρέπετο ή χρήσις
τοΰ οίνου. Επίσης καί έν 'Ρώμη ούδ’ είς τάς
έλευθέρας γυναίκας, ούδ’ είς τάς δούλας έπε
τρέπετο ή οινοποσία.
Νόμος Μασσαλιωτικός. "Γυναίκας μή όμιλεϊν οινφ· άλλ’ ύδροποτεΐν πάσαι γυναικών
ήλικιαι. Λέγει δέ θεόφραστος καί παρά Μιλησίοις τόν νόμον τούτον ίσχύειν καί πείθεσθαι
αύτώ τάς τών Μιλησίων γυναίκας. Ούκοΰν καί
'Ρωμαίοις ήν έν τοΐς μάλιστα νόμος οδε έρρωμένος· ούτε έλευθέρα γυνή έπιεν άν οίνον,
ούτε οίκέτις.”
Αί διατάξεις αΰται δηλοΰσιν α) οτι ύπήρχεν
έκτοτε τδ τής υγιεινής πνεύμα καί β) δτι κα
λώς έγίνωσκον οί άρχαίοι τδν γυναικείον δργανισμόν.
Είς τήν αρμοδιαν δίαιταν τών λεχωίδων
πρέπει νά δίδηται μεγάλη προσοχή, διότι σφάλ
ματα περί τήν τροφήν καί τδ ποτόν πληρόνονται
πολλάκις διά τής ζωής αύτής· ζωμός δρνιθος
μετά δρυζίου ή φιδέ καί λευκός άρτος άρκοΰσι
διά τάς πρώτας ημέρας· δ καφές δέν φαίνεται
βλαπτικός, άλλά δέν τδν συνιστώμεν.
§ 20. Διά τήν γεροντικήν ήλικίαν πρώτος
κανών είναι νά τρώγουν δσον άρκεΐ διά νά ζούν,
άποφεύγοντες δύσπεπτα καί κεκαρικευμένα φα
γητά, ούδέ τρώγοντες διά μιας μεγάλας ποσό
τητας, άλλά πολλάκις (τέσσαρας φοράς) τήν
ήμέραν καί άπδ όλίγον. '0 οίνος είναι τδ γάλα
τών γερόντων· βθεν δί αύτούς καί μόνους δύναται νά είναι έν καθημερινή, άλλ’ έννοεΐται,
μετρίφ χρήσει. Οί παιδιόθεν έν τάξει καί διαίτη άνατραφέντες δέν έχουσιν άνάγκην ιδιαι
τέρων οδηγιών.
Σημείωσις.
'Ως πρδς τήν μαγειρικήν ή
άπλουστέρα είναι ή καταλληλότερα. 'Η τεχνική
μαγειρική βλάπτει τδν στόμαχον καί διεγείρει
επιθυμίαν μεγαλειτέρας άπολαυής καί έξόδων,
έμποδίζουσα ουτω τδν νοΰν νά σκέπτηται διά
καλλίτερα πράγματα, καί τήν καρδίαν νά πράττη
άγαθά έργα. Καθώς ή ποικιλία, οδτω καί ή
μεγαλείτερα ποσότης τών τροφών βλάπτει, προ

[Άρ. 146.
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ξενούσα άδράνειαν σώματος καί νοός πολλάκις
δέ καί άσθενείας.
Μ. Α. Βλάδος ιατρός.

Η παρούσα ιατρική διατριβή, γεγραμμευη παρά τοΰ εγκρίτου έν Φιλιππουπόλει
Ομογενούς ιατρού, Κυρίου Μ. Α. Βλάδοο,
δημοσιεύεται τή εύγενεΐ αύτού πρωτοβουλία
εν τω “ Εσπέρω υπέρ τών έκ τής πυρκαΐάς τού Μεγάλου Ρεύματος έν Κωνσταντινουπολει παΟοντων.
Τού παρόντος τεύ
χους τού
Εσπέρου εκατόν αντίτυπα θέλουσιν άποσταλή δωρεάν πρδς τήν έν
Κωνσταντινουπόλει κεντρικήν ύπέρ τών

θυμάτων τής πυρκαίάς ’Επιτροπήν, τήν
προεδρευομένην ύπό τού σεβαστού Κυρίου
Κωνσταντίνου Μουσούρου, πρώην πρεσοευτού τής Πύλης έν Λονδίνο», όπως πωληΟώσι πρός όφελος τών θυμάτων. Έάν ή
ζήτησις ήναι άρκούσα, θέλει γείνει καί
άνατύπωσις τής σπουδαίας ταύτης διατρι
βής έν ιδιαίτερο» φυλλαδίφ.

Άρ. 146.
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ό συγγραφεΰς τής ’Ανθολογίας ήθελε συμβουλευθή Γερμανούς καί Γάλλους, έκδόσαντας
τοιαΰτα έργα, εΐμεθα βέβαιοι βτι θά άπετέλει
έτι πληρεστέραν τήν Συλλογήν, διότι τά άθάνατα έργα τών προγόνων ήμών γέμουσι γνωμών
φιλοσοφικών, καί μάλιστα τά έργα τών φιλοαόισων, έν οίς θησαυρός άκένωτος άπεταμιεύθη.

Λόγοι Πανηγυρικοί ύπό ’Αν. Ί. Ζάκα.
Έν ’Αθήναις 1886. — Ό έν Κυδωνίαις λόγιος
καθηγητή? Κύριος ’Αναστάσιος Ί. Ζάκας
έξέδωσε δύο λόγους πανηγυρικούς καί ένα έπιμνημόσυνον, άπαγγελθέντας παρ’ αύτοΰ έν Κυ
δωνίαις· "Ο,τι παρέχει μεγάλην άξίαν είς τούς
λόγους τούτους είναι τό πλήθος τών παρα
πομπών καί σημειώσεων, δι’ ών, ώς προσφυώς
παρατηρεί ό συγγραφεύς, κεντάται ή περιέργεια
τών μαθητών πρός εΰρεσιν τών πηγών, έξ ών
πολλά ήρύσθη. Αί σημειώσεις καί παραπομπαί
αΰται καθιστώσι τδ έξ 100 σελίδων τεύχος λίαν
πρακτικόν.

ΓΙροτρέπομεν

οε και ημεΐς τού: απανταχού φίλους άναγνώ·
στας τού
Εσπέρου νά σπεύσωσιν άντιλήπτορες είς τό μέγα τούτο δυστύχημα,
οπερ πλείστας δσας οικογένειας κατέστησεν
άστεγους και εις τήν εσχάτην περιήγαγεν
ένδειαν.
ν τ.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ.

Απεοίωσεν εν Μασσαλία, ένθα ήτο έγκατεστημένος πρδ έτών, ό ’Ανδρέας Βαλλιάνος,
εις τών γνωστών έν τω έμπορικώ κόσμφ άδελφών Βαλλιάνων, οιτινες διακρίνονται διά τήν
άοκνον αύτών δραστηριότητα καί τήν ακραιφνή
φιλοπατριών αύτών. '0 πρδ μικρού άφ’ η
μών μεταστάς ’Ανδρέας Βαλλιάνος είναι ό με
γάθυμος έκεϊνος εδεργέτης, δστις ού μόνον
προστάτης ένθερμος τής σπουδαζούσης νεο
λαίας ύπήρξεν, άλλά καί πρδ διετίας προσήνεγκεν είς τήν ελληνικήν Κυβέρνησιν έν έκατομμύριον φράγκων, έξ ού πρόκειται ν’ άνεγερθή
έν Αθήναις τό μεγαλοπρεπές οικοδόμημα τής
Εθνικής Βιβλιοθήκης. Τοιούτων πατριωτών ή
μνήμη δικαίως είναι σεβαστή.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

Ανθολογία, ήτοι Συλλογή γνωμών άρχαίων Ελλήνων, ύπδ ’Αναστασίου Ί. Κε
φάλα, Τριφυλίου. Έν ’Αθήναις 1887. — Ή
ιδέα τοΰ Κυρίου Α. Κεφαλά νά δημοσιεύση
συλλογήν γνωμών έκ τών άρχαίων συγγραφέων,
ποιητών τε καί πεζογράφων, ήτο άρίστη, καί διά
τοΰ βιβλίου άναπληροΰται πράγματι τό έν τφ
φιλολογικω κλάδφ ύπάρχον κενόν έκ τής έλλείψεως τοιούτου έργου. Τό σύστημα, δπερ
ήκολούθησεν ό κ. Κεφαλάς έν τή ’Ανθολογία
του, κατατάξας τάς διαφόρους γνώμας καθ’ ύλην,
είναι πρακτικώτατον, καί διευκολύνει πολύ τόν
βουλόμενον νά κάμη χρήσιν τοΰ βιβλίου. Έάν

Οί άδάμαντες τοΰ Στέμματος τής Γαλ
λίας. Ή πώλησις τών άδαμάντων τοΰ Στέμ
ματος έξετελέσθη έν Παρισίοις, καί άπέφερεν
έν συνόλφ τδ ποσδν έπτά εκατομμυρίων φράγκων
ώς έγγιστα. '0 κυριώτερος τών Αγοραστών κατά
τδν πλειστηριασμόν, βστις διήρκεσε δέκα ημέ
ρας, άνεδείχθη ό χρυσοχόος καί άδαμαντοπώλης
Τιφφάνης, άγοράσας συν άλλοις πολυτίμοις λίθοις καί τέσσαρας τών πωληθέντων μεγάλων
άδαμάντων, τών Μαζαρίνων λεγομένων.
Ιούτων τδν πρώτον ήγόρασεν άντί 128 χιλ. φρ.,
τδν δεύτερον άντί 81 χιλ., τδν τρίτον άντί
155 χιλ. καί τδν τέταρτον άντί 71 χιλ. Ιούς
άλλους Μαζαρίνους ήγόρασαν ό Boucheron
(101 χιλ. καί 92 χιλ. φρ.) καί ή Κυρία Asselin (152 χιλ.). Είς τήν πώλησιν συνέρρευσεν
άπειρον πλήθος, παρακολουθούν μετά πολλοΰ
ένδιαφέροντος τάς διαφόρους τοΰ πλειστηριασμοΰ
φάσεις.

'Η πεντη κονταετηρίς τής βασιλίσσης τής
’Αγγλίας. Τήν 21 τοΰ προσεχούς Ιουνίου θέλει
τελεσθή μετά πολλής έπισημότητος ή πεντηκονταετηρίς τής βασιλείας τής βασιλίσσης Βι
κτωρίας. Μεταξύ τών διαφόρων προτάσεων ή
βλως ιδιότροπος καί άληθώς άγγλική είναι ή
τοΰ κ. Μονταγΰ, βστις προτείνει, ινα τήν 21
’Ιουνίου είς τάς 9 τής πρωίας βλαι αί στρατιω
τικοί καί Ιδιωτικοί μουσικοί τοΰ ’Αγγλικού
κράτους όλοκλήρου παίξωσι ταύτοχρόνως τδν
έθνικδν ύμνον, ώς καί δλα τά κλειδοκύμβαλα
καί τά άλλα όργανα μέ άνοικτά τά παράθυρα
τών οικιών. Ουτω, προσθέτει ή άναφέρουσα
τούτο άγγλική έφημερίς, βλοι οί ύπήκοοι τής
Α. Μεγαλειότητος θέλουσι τήν αύτήν στιγμήν
θά έχωσι τήν εύχαρίστησιν νά είπωσιν δτι ηχού
σαν τήν περιεργοτέραν δλων τών μουσικών
συναυλιών.

Πυρκαϊά θεάτρου έν Παρισίοις. Τήν
παρελθοΰσαν έβδομάδα πυρκαϊά καταστρεπτικω-
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
τάτη κατέστρεψεν έκ θεμελίων τδ οικοδόμημα
τοΰ θεάτρου Κωμικού Μελοδράματος’ (Opera
Comique) έν Παρισίοις. Ή πυρκαϊά έξερράγη
δυστυχώς έν μέσω τής παραστάσεως, ώστε αι
ζημίαι δέν είναι μόνον ύλικαί, άλλά καί άνθρώπινοι ύπάρξεις ούκ όλίγαι έθυσιάσθησαν. "Ηδη
καθαρισθέντος τοΰ χώρου έγνώσθη τδ μέγεθος
τής συμφοράς. Έβδομήκοντα έννέα άνθρωποι
εΰρον έν τή πυρκαϊά οίκτρδν θάνατον, περί τούς
εκατόν δέ έπληγώθησαν, έν οίς πολλοί βαρέως,
ώστε καί έκ τούτων ικανοί δέν θέλουσιν άνθεξει
είς τάς φρικώδεις πληγάς των. Τδ πΰρ έξερ
ράγη έν τώ άνωτάτω τοΰ θεάτρου πατώματι. έκ
τίνος αίτιας, είναι ακόμη άγνωστον. Φαίνεται
βμως δτι πρέπει ν’ άποδοθή είς άμέλειαν τών
έπιτηρητών καί είς τάς δλίγας προφυλάξεις, ας
έλαβον οί παρόντες πυροσβέσται. "Αμα έφάνησαν τά πρώτα σημεία τή; πυρκαίάς οί έπί τής
σκηνής εύρισκόμενοι ηθοποιοί έσπευσαν νά καθησυχάσωσι τούς θεατά;, συνιστώντες αύτοΐ; να
έξέλθωσιν έν ησυχία. ’Αλλά δυστυχώ; είς τοιαύτας περιστάσεις τδ πλήθος, καταλαμβανόμενον
ύπδ τοΰ φόβου, δέν άκούει τας προτροπας τής
συνέσεως· έκαστος σπεύδει νά σωθή, καί έν τή
άτάκτω φυγή περί ούδενδς άλλου φροντίζει, ή
πώς πρώτος νά έξέλθη τοΰ τόπου τής κατα
στροφής. Τδ χείριστον πάντων ήτο δτι μετά
τοσαύτης ταχύτητος διεδόθη τδ πΰρ, ώστε εν
άκαρεΐ καί ή σκηνή καί τδ δλον τοΰ θεάτρου
έμβαδδν έπλήσθησαν καπνού, δστις έπνιξε τούς
θεατά;. Σπαραξικάρδιοι συνέβησαν σκηναί, ας
διά μακρών άφηγοΰνται τά φύλλα τής γαλλική;
πρωτευούσης. "Ο,τι είναι πράγματι παρήγορον
είναι, δτι ή φιλανθρωπία δέν ώκνησε νά προσέλθη άντιλήπτωρ, καί ήδη σημαντικά κατετέθησαν ύπέρ τών θυμάτων τής πυρκαίάς ποσά.
Καί αύτδς δ μή διακρινόμενος έπί γενναιοδωρία
Πρόεδρος τής γαλλικής Δημοκρατίας άπέστειλεν
είς τήν έπί τούτω συστάσαν έπιτροπήν 10 χι
λιάδας φράγκων. Επειδή ήδη έπαναλαμβάνονται τά φοβερά ταΰτα δυστυχήματα έν τοΐς
θεάτροις, περισσοτέρα θά ληφθή φροντίς πρδς
έξασφάλισιν τών άνθρώπων. Ιο πρώτον μέλημα
πρέπει νά ήναι ή εύρύτης τών έξόδων, δπως έν
διαστήματι όλίγων λεπτών τής ώρας κενωθή
άπροσκόπτως ή αίθουσα ολόκληρος. Τά άλλα
έπινοηθέντα προφυλακτικά μέσα, ώς ή σιδηρά
αύλαία, ή τοποθέσησις κλιμάκων καί άλλα, άπεδείχθησαν ήττονος σημασίας.

Καί μέ λύπην σου τδ πτώμα
Καταθέτεις είς τδ μνήμα.
Π. Κ. έν Πετρουπόλει.

Αίνιγμα 540.

Πρόθεσιν γραμματικής
” Αν μετά ελληνικής
Νήσου προσφυώς ένώσης,
"Εχεις όνομα γνωστόν
Ποιητοΰ κωμωδιών,
"Οστις 'φήμης τόσης
Έτυχε τδ πάλαι,
"Ωστε καί μεγάλα·.
Τφ έδόθησαν τιμαί καί ζώντι,
Καί τφ έστήθη άνδριάς θανόντι.
Ν.

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινιγμάτων 536. 537. 538.

ΕΣΠΕΡΟΣ.

Κυρίφ 1. Κ, έν Ζ. (Αίγυπτου). 01 νέοι συνδρομητα'ι ένεγράφηοαν τά τεύχη άποστέλλονται αύτοϊς
ταχυδρομικές. Τίμημα έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν. —
κ. Σ. εί; ϋωνοταντιτοΰπο'Μ'. 01 παραγγελθέντες τό
μοι άπεστάληοαν ήδη κατά τήν δοθεΐσαν σημείωσιν. —
κ. Α. Π. είς 'Λλε^άί'ΐίρειαί·. Τά περικαλύμματα τοΰ
Στ*, τόμου κατασκευάζονται, μεθ’ δ θέλουσιν άποσταλή
ταχυδρομικές. Ή άξια αύτών έλήφθη καί έχει κα
λώς. — κ. I. Κ. εί; Καλάμαβ- ‘Επειδή έχομεν άφθονίαν ΰλης, ή δημοσίευσις τοΰ ΰμετέρου έργου θά βραδύνη έπί τινα χρόνον. Ούχ ήττον εύχαριστοϋμεν υμάς
διά τήν εύγενή προθυμίαν. — κ. A. Β. είς Σμέρι·»[>·.
‘Η δημοσίευσις ποιημάτων τοΰ ’Αλεξάνδρου Σούτσου έν
τοΐς ποιητικοί; τού “’Εσπέρου” παραρτήμασιν άνεβλήθη έπί μικρόν, καθότι ήλπίζομεν νά παραθέσωμεν
καί τήν εικόνα τοΰ ποιητοΰ. Μή εύρεθείσης είσέτι
αύτής, θέλουσι δημοσιευθή τά ποιήματα καί βραδΰτερον
ή είκών, ήτις προσάρτηθήσεται έν ίδιατέρα σελίδι,
δπως δεθή μετά τοΰ τόμου. — κ. I. Ρ. είς 'Οάηααόι·.
Τών προκηρυχθέντων 200 άντιτΰπων τοΰ Στ', τόμου
έπί έξαιρετικη τιμή μένουσι περίπου 50 ακόμη, ές ών
θέλομεν άποστείλει ΰμΐν έγκαίρως τά παραγγελθέντα.
Τοιαΰτην έκπτωσιν έκάμαμεν μόνον χάριν τών νέων
συνδρομητών. — κ. Α. Μ. εί; ’AtW/rag. Τάς εικόνας
τοΰ τε παλαιού καί τοΰ νέου Πανεπιστημίου είιρίσκετε
έν τφ παρόντι τεΰχει. ·Η διαφορά είναι οφθαλμοφανή;.

ΠΑΡΟΡΑΜΑ.

Στίχ. τοΰ πρώτου μονολόγου, ό 23 άπό τοΰ τέλους·
άντί άστρον, γρ. άντρον.

Αίνιγμα 539.

Είμ’ άθωον πλήν άσπλάγχνως
Καταδίκην μοί κηρύσσεις,
’Απηνώς μέ συλλαμβάνεις
"Ινα μέ καρατόμησης·
Καί άφ’ ού τήν καταδίκην
Αδτοβούλως έκτελέσης,
Σπεύδεις τότ’ είς τήν μανίαν
Τοΰ πυρδς νά μέ έκθέσης.
Άφ’ ού δέ μέ πυρπόλησης,
’Απαθώς τδ βλέμμα φέρεις
Έν έκστάσει ’ς τήν θανήν μου
Καί άγάλλεσαι καί χαίρεις.
Πλήν όπόταν τελευτήσω,
Εύσπλαγχνίζεσαι τδ θύμα,

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Μ ή έτοιμασθείσης έγκαίρως παρά τού Αρμο
δίου καλλιτέχνου τής είκόνος τοΰ Δημητρίου
'Τψηλάντου, ήτις έπρόκειτο νά προσαρτηθή
έν τω δπ’ άρ. 145 τεύχει τοΰ “ Εσπέρου’, άποστέλλεται αύτη σήμερον διά τοΰ ύπ’ άρ. 146
τεύχους.
Σ. τ. Δ.

Διευθυντής καί έκδοτης-

έν ΛΕΙΨΙΑι.

Δρ. I. ΤΤΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ

ELSTER-STR. 41.

Τύποις· ΓΟΥΛ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.

Παρασκευή 3. Ιουνίου 1887.

ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΤΟΣ.

ΑΡΙΘΜΟΣ Π.

£e Jltoiiiieur

ΣΥΝΔΡΟΜΑ).
Έν Βιέννη καί Αύα-ρο-Οίγγαρϊα .... Φλ.
Έν Γερμανία
..................................................Μάρ,
Έν Γαλλία, τόττοις ταχυορ. ένώσεως . . Φρ.
Συμπεριλαμβανομένων τών ταχυορ. τελών.
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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ ΗΜΩΝ.
0 " Μηνύτωρ τής Παγκοσμίου Τύχης” εισέρ
χεται συντόμως είς το ενδέκατον έτος άπό τής
ύπάρξεώς του, διήνυσε δέ τά έτη ταΰτα καλάς
άποδίδων υπηρεσίας έν τφ άμέμπτφ οικονομο
λογικοί αύτοΰ βίφ, προοδεύων όλονέν, φιλίως
έχων πρδς τούς όσημέραι πληθυνομένους πελάτας του και άφοσιωμένος ών αύτοΐς οίκονομικώς.
'Η αμοιβαία δέ και δεδοκιμασμένη εμπιστοσύνη
ή μετά μακράν βίον άποκτηθεΐσα, αποτελεί τδ
τής ύπολήψεως και τιμιότητος ήμέτερον δίπλωμα.
Κατωρθώσαμεν άπδ τής ’Ανατολής είς τήν
Δύσιν νά καταλάβωμεν εξαιρετικήν θέσιν, ταύτην
δέ δφείλομεν είς τήν έπίλεκτον ήμών πελατείαν,
διατι λοιπόν ήθέλομεν λησμονήσει ποτέ τά πρός
αύτήν καθήκοντα ήμών; 'Η εύτυχία της άπετέλεσε τήν ήμετέραν εύτυχίαν, τδ δέ καταπροδιδόναι τήν αλήθειαν, ήτις έστίν ό φρουρός της,
θά ίσοδυνάμει πρδς προδοσίαν τών κοινών ήμών
συμφερόντων, ατινα είναι σήμερον στενώς συνδεδεμενα. Έάν δ " Μηνύτωρ” δύναται πάνυ
ραδίως ού μόνον μετ’ αποστροφής ν’ άποκρούση,
άλλά καί νά μή τδν άφήση ή άςιοπρέπειά του
ν’ άναζητήση άρταξέρξεια δώρα, έάν ούδεμία
Πιστωτική ή άλλη Εταιρία ήρισέ ποτέ πρδς
αύτόν, ούτε έπι άπειλαΐς καί συκοφαντίαις καί
ζοφεραΐς ραδιουργίαις, ούτε έπί άναξιοις καί άθεμίτοις τρόποις, τοΰτο συμβαίνει διότι ώς έκ τής
ήμετέρας θέσεως, διατελοΰμεν υπεοθεν πάσης
ύπονοίας. Ούδείς άγνοεΐ δτι τά ήμέτερα σχόλια
προέρχονται έξ άφιλοκερδείας καί βτι οί έπαινοι
ήμών παρέχονται δωρεάν ατε ύπδ τής συνειδήσεως ήμών υπαγορευόμενα.
Ημείς ενα καί
μόνον έχομεν δδηγόν, τό συμφέρον τών ήμετέρων
πελατών, δπερ ταύτίζεται μετά τοΰ ήμετέρου,
ένταΰθα δέ κεΐται τδ μυστικόν τής υπερήφανου
ήμών άνεξαρτησίας καί τις ειλικρινούς ήμών
άμεροληψίας. Άδύνατον να συνθηκολογήσωμεν
μετά τοΰ έχθροΰ χωρίς ν’ άπολέσωμεν συνάμα
τούς άληθεΐς ήμών φίλους.
Αί-έησις τοΰ σ^ατός μας χατο, τό 1887. —
Άπδ τής 2 Ιανουάριου τοΰ 1887 τδ σχήμα τής
έφημερίδας ηύξήθη κατα τέσσαρας σελίδας, σχε
δόν δηλ. κατά τδ διπλάσιον, ού μόνον διά νά
δημοσιεύωνται οι κατάλογοι τών κληρώσεων,
άλλά προπάντων διά νά τοΐς ύπενθυμίζωμεν είς
κάθε κλήρωσιν τούς προηγουμένως έκκυβευθέντας
αριθμούς, ών τδ ποσόν δέν έζητήθη καί κινδυ
νεύει ν άπολεσθή ύπδ τοϋ κερδίσαντος. Συχνάκις
δέ βλέπομεν δτι άληθεΐς περιουσίαι καταντώσι
λησμονημένα πλούτη, συμποσούμεναι είς εκα
τομμύρια. Όθεν δταν έχη τις τό μέσον πρός
άναζήτησιν τών μέχρι ιών βυθών τοΰ Ωκεανού
άπωλεσμένων θησαυρών, νομίζομεν δτι είναι
εύκολώτερον άκόμη τή βοήθεια τού ήμετέρου
"Μηνύταρος”, μεταβαλλομένου, είς βυθοκόρον,
ν’ άνακαλύψωμεν τδν κάτοχον τόσων θησαυρών,
οΐτινες είναι εύκολον νά εύρεθώσιν έν τοΐς δημοσίοις ταμείοις.
Χιλιάδες άνθρώπων είσί πλούσιοι, καί δμως
άγνοοΰσι τοΰτο! Τω δντι, συνφδά πρός τάς έπισήμους πληροφορίας, πολλαί εκατοντάδες εκα
τομμυρίων κερδών δέν έζητήθησαν είσέτι παρά
τών δικαιούχων. Πολλοί άγοράζουσι λα^ειοφόρους άξίας, μετά δέ έπ’ αύτών γενομενην
πρώτην ή δευτέραν κλήρωσιν τάς άξίας ταύτας
^ίπτουσιν έν σύρτη έν τφ όποίφ λησμονούσιν

Stadt, Bartensteingasse 14.
Έναντι τοϋ Κοινοβουλίου καί τοΰ Δτ,ααρχείο'

VIENNE.
αύτάς. ' Η δλιγωρία αΰτη άποβαίνει άσύγγνωστος
τοσούτω μάλλον δσφ, ώς πρός τινας άξίας μετά
παρέλευσιν πενταετίας άπό τής ήμέρας τής κληρώσεως, τδ πρός άπαίτησιν τού κέρδους δικαίωμα
διαγράφεται καί επομένως τά κέρδη ουδόλως
πληρόνονται τοΐς δικαιούχοι;. Οί συνδρομηταί
καί πελάται ήμών δύνανται νά γνωστοποιήσωσιν
ήμΐν εφάπαξ τούς άριθμούς τών ύπό τήν κατοχήν
αύτών τίτλων, έν η δέ περιπτώσει υπάρχει έπιλαχόν τι κέρδος θέλομεν γνωστοποιήσει αύτοΐς
τούτο άνεξόδως καί έν πάση έχεμυθία.
Χίοι σννδνασμοί. — Δέν ηύξήθη μόνον τδ
σχήμα τού " Μηνύτορος τής Παγκοσμίου Τύ
χης”, άλλά καί ή πρακτική αύτοΰ σύνταξις,
προσληφθέντων ειδικών λογιστών, δεξιών εις τά
οικονομολογικά καί ιδίως είς τούς πολλαπλούς
συνδυασμούς τών ασφαλειών, καί έκ τούτου δέν
δύνανται ή νά ώφεληθώσιν οί ήμέτεροι άναγνώσται.
’Ελληνικά Δάΐίΐα. — ‘Ο "Μυνήτωρ τής
Π αγκοσμίου Τύχης” δημοσιεύει τακτικώτατα
τάς έπισήμους κληρώσεις δλων άνεξαιρέτως
τών Ελληνικών ομολογιών. Λαμβάνει δέ τηλεγραφικώς καί δημοσιεύει άμέσως τάς έπι
σήμους κληρώσεις τών Λαχειοφόρων ομολογιών
τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, τών
Σιδηροδρόμων Τουρκίας, Π ο λέω; Βουκουρεστίου κτλ. κτλ.
'Η έτησία συνδοομή είς τήν εφημερίδα Le
Moniteur de la Chance Universelle υπάρχει
ώρισμένη είς φράγκα 6 lei 7 ή δραχ. 7 ποσόν
μικρόν διαβιβαστέον ήμΐν είς ένταλμα ταχυδρο
μικόν, γραμμάτιον τραπέζης, ή γραμματόσημα
οίουδήποτε κράτους.
Αι συνδρομαί πρέπει νά λήγουν πάν
τοτε τήν 31. ένός οίουδήποτε έτους.
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ.

ΤΟ ΤΡΗΠΕΖΙΤΙΚΟΝ
ΚΑΙ

ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΟΤ
MONITEUR DE LA CHANCE UNIVERSELLE
άναλαμβάνει τήν έν τοΐς χρηματιστηρίοις
ΒΙΕΝΝΗΣ, ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ, ΠΑΡΙΣΙΩΝ,
ΛΟΝΔΙΝΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
- ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ.
Δηλοποιήσ. άγγλικαί ό στ.................... Κρ. 50 Φρ. 1
Καταχωρίσ. συστατικά! - . . . . Φλ. 1
- 2
έπί έκδόσ. δαν. κλ. . . - 2.50
- 5
Συμφωνία καί κατ' αποκοπήν.

Οί αύτοί τίτλοι ύπό τούς αύτούς άριθμούς
έπιστρέφονται τφ δανειζομένφ, δστις έξακολουθεΐ
μετέχων είς τάς γινομένας ώς πρός τούς τίτλους
αύτοΰ κληρώσεις ώσεί τούς τίτλους τούτους είχεν έν τφ χρηματοκιοωτίφ αύτοΰ.
6. Ε ϊ σ πρ α ξ ι ς έ π ι λ αχό ν τ ω ν βραβείων καί
χρεωλυθέντων τίτλων έπί μόνη τή παρά τών
έντολοδοτών πληρωμή τών έπιστολαγωγίων.
7. Δωρεάν εισπραξις το κομερ ιαμά
των άξιών αύστριακών ή άλλων.
8. Π ώ λήαις γραμ ατίων διά λαχεία γι
νόμενα κυβερνητική άδείφ καί έπομένως παρέχοντα πάσαν άσφάλειαν τοΐς άγορασταϊς. Ταΰτα
δέον δπως μή συγχέωνται πρός τά γραμμάτια
τών γερμανικών λαχείων.
9. Έξέλεγξίς τών προηγουμένων κλη
ρώσεων γινομένη δωρεάν καί άνεξαιρέτως διά
πάσαν οίανδήποτε άξίαν.
ΙΟ. Άγορα'ι καί πωλήσεις έμπορευμάτων
έπί πληρωμή δικαιώματος προμήθειας πρός 2°/ο.
Πάσα έντολή προς άγοράν άντικειμένων δι’ άτομικήν χρήσιν ένός τών συνδρομητών έκτελεΐται
άνευ πληρωμής δικαιώματος προμήθειας.
11. Ιίαροχή οίασδήποτε πληροφορίας
παντί τφ άποστέλλοντι σύν τή αιτήσει άπηλλαγμένη τελών καί 25 έκατοστά τοΰ φράγκου,
είς γραμματόσημα, διά τήν δαπάνην τής άπαντήσεως. Έν έναντία περιπτώσει δίδοται δω
ρεάν διά τής έφημερίδος έν τή ειδική αύτής
στήλη ύπό τόν τίτλον Petite Correspondance
(Μικρά ’Αλληλογραφία).
Χάριν τών πελατών ήμών νομίζομεν σκόπιμον νά δηλώσωμεν δτι ούδέν άπολύτως δέον
ν άγοράζωσι πριν ή έρωτήσωσι τίς ή έπί τής
γενησομένης άγοράς γνώμη ήμών. Δύνανται
ν’ άποταθώσι πρός ήμάς έλευθέρως, θά μάς
ευρουν πάντοτε προθύμους νά τοΐς φανώμεν χρή
σιμοι ή άρεστοί.
Πάσα άποστολή δέον ν’άποστέλληται κατ’ εύθεΐαν ύπό διεύθυνσιν ώς έξης·

ADMINISTRATION
DU

MONITEUR DE LA CHANCE UNIVERSELLE
VIENNE (AUSTRICHE).,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΊΉΛΕΓΡ. „M0NITEUR VIENNE».

Διεξάγομεν άλληλογραφίαν έν οίαδήποτε
γλώσση. Πάντες οί Αύστρο-ούγγρικοι τίτλοι
δέον νά φέρωσι τήν σφραγίδα ήμών.

διεξαγωγήν έργασιών οίαι αί έξης·

1. Άγορα'ι καί πωλήσεις χρεωγράφων
κατά τάς έπισήμους διατιμήσεις αύτών.
2. Έγγραφή είς τήν έκδοσιν όμολογιών
παντός δανείου ή οίασδήποτε έπιχειρήσεως, άνευ
έξόδων διά τούς πελάτας τοΰ καταστήματος.
3. Πώλησις έπί πιστώσει, ήτοι διά πλη
ρωμών μηνιαίων είς δόσεις, δι άπάσας τάς
αύστρο-ουγγρικάς άξίας. Άπό τής πρώτης πλη
ρωμής ό άγοράζων οίανδήποτε τών άξιών τούτων
μετέχει πασών τών κληρώσεων έπί τών δλων
κληροθησομένων βραβείων ώς καί έπί τών τόκων.
4. Ανταλλαγή τίτλων δι’ άλλων παρεχόντων πλείονα τόκον ή μεγαλειτέραν πιθανότητα
κέρδους ή καί πιθανότητα πρός ύπερτίμησιν.
5. Χρηματικά δάνεια έπί υποθήκη τί
τλων καί έπί τόκφ 6 τοΐς °/ο τό έτος.

ΑΣΦΑΛ1ΣΤ1ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ!.
Πρό πάντων τό δημόσιον τής Ανατολής πρέ
πει νά μή έμπιστεύεται είς τάς ξένας έκείνας
Ασφαλιστικά; έταιρίας, αί όποΐαι προσφέρουν
τάς ύπηρεσίας των άπό θύρας είς θύραν, ένοχλοΰσαι τούς άνθρώπους μέ τάς αιτήσεις των,
εως ού τούς άπατήσουν μέ τά ψευδή των συμ
βόλαια. Ούτε λεπτόν ούτε υπογραφήν πρέπει
τις νά δίδη είς αύτούς, χωρίς νά μάς συμβουλευθή. Οί άναγνώσταί μας δύνανται νά μάς
ζητήσουν πάσαν πληροφορίαν, τήν όποιαν τοΐς
μεταδίδομεν εύχαρίστως καί Δημοσιεύομεν
δωρεάν πάν οίανδήποτε λογικόν παράπονον έναντίον πάσης οίασδήποτε άσφαλιστικής Έταιρίας άνεξόδως δι’ αύτούς.

