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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
‘Ο στρατηγός Σκαρλάτος Σοντσος. — Γαίτου Φαΰστος. "Τπύ Άλ. ‘Ρ. ‘Ραγχαζή. (Συνέχεια.) — ‘Ελληνικά επιγράμματα εν Ίασίιο νπύ
Κρητικού. — ‘Ο
χαάιιΐ'ριχός ναός έν Φλωρεντία. — Αΐ συνέιτειαι ματαιοιΓο£ίας. Διήγημα έκ τοΰ
Γαλλικόν. (Συνέχεια.) — Ό Δαίίαλος χαί ό "Ικαρος. — Βικτωρία Α’. Βασίλισσα
τής Αγγλίας. —' Ποιμένες έν 'Αραβία. — Ποίησις. Λοίσθια ί'πη. ‘Τπύ Κλέωΐ'Ος

Τιμή ίτίμΡα

προπληρωμένη
sig χρυσόν.

Φράγκ. 40.
Μάρκ. 32.
'Ρούβλ. 16.

ΑΡ. 147.

-0 ΆναχόνιΓας. — ‘Ο ίχτερώιί'ρς πυρετός. — ΆρχαΤαί τινες μετεωρολο
γικά! ποολί,ψε'ς. — Διάφορα. — Αίνίγιιατα χαί λύσεις.
ΕΙΚΟΝΕΣ.
‘<1 αντιστράτηγος Σκαρλάτος Σοΰτσος.
‘Ο χαΟειϊριχύς ναός έν Φλωρεντία.
‘Ο Δαίδαλος χαί ό Ικαρος. — Ποιμένες έν ’Αραβία. — ‘II βασίλισσα Βικτωρία
(3 είκ.). — ‘Ο οφις Ά ναχιίνόας.

•Ραγχαζή. —

Ο ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΣΟΓΓΣΟΣ.

[Άρ. 147.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΣΟΫΤΣΟΣ.
(Μ ετά εικόνα;, δρα σελ. 83.)

έν Αθήναις δγδοηκοντούτης τήν ήλικίαν ό αντι
στράτηγος
Σκαρλάτος
Σοϋτσος, εις τών λογιωτέρων και αρχαιότερων
αξιωματικών τοΰ 'Ελληνι
κού στρατού. Δημοσιεύονσήμερον τήν εικόνα αύ
τοΰ, συνοδεύομεν ταότην
διά συντόμου βιογραφίας. Ό Σκαρλάτος Σοΰτσος ήτο άνήρ ακραιφνώς άγαπήσας τήν πατρίδα
και πιστώς και εύόρκως ΰπηρετήσας αυτήν.
Κατήγετο ό Σκ. Σοϋτσος έκ τής ηγεμονικής
οικογένειας τών Σούτσων, και έγεννήθη έν Βουκουρεστίω κατά τάς άρχάς τής ένεστώσης εκατονταετηρίδος έν τω ηγεμονικοί τοΰ πατρδς αύτοΰ
οίκω, τω διακρινομένω έπί καλή ανατροφή καί
έπί έκπληρώσει τοΰ καθήκοντος. Μετά τήν
έκρηξιν τής Έλλ. έπαναστάσεως ό Σοϋτσος, νεό
τατος τήν ήλικίαν, άπεστάλη είς Μονάχον, ένθα
έπεδόθη είς στρατιωτικός σπουδάς, έχων έκ
παιδικής ηλικίας κλίσιν προς τδ στρατιωτικόν
έπάγγελμα. · Έν Μονάχο» είχε συμμαθητήν τδν
σεβαστόν ημών φίλον, κ. ’Αλέξανδρον 'Ραγκαβήν,
πρεσβευτήν τής Ελλάδος έν Βερολίνο», μεθ* ού
καί κατήλθεν είς τήν Ελλάδα, ένθα ό Κυβερ
νήτης Καποδίστριας, ό τούς μεμορφωμένους νέους
Έλλήνας ιδίως προστατεύων καί απανταχού
ζητών, αμέσως έτοποθέτησεν αύτόν είς το πυρο
βολικόν.
Ό Όθων κατελθών είς τήν Ελλάδα, έλκυσθείς ύπδ τών λεπτών τρόπων καί τής ευγενοΰς
συμπεριφοράς τού νέου αξιωματικού, διώρισεν
αυτόν υπασπιστήν του καί τδ 1837 αυλάρχην
του. Μέχρι τοΰ 1844 παρέμεινεν ό Σκ. Σοΰτσος έν τή υπηρεσία τής Αύλής καί ιδίως με
γάλην γενναιότητα και άφοσίωσιν έδειξε κατά
τάς ταραχώδεις ήμέρας τοΰ Σεπτεμβρίου 1843,
βτε οί τήν ΐδρυσιν συνταγματικής βασιλείας έν
Έλλάδι έπιδιώκοντες κατόρθωσαν νά έπιβληθώσιν είς τήν βασιλείαν καί ήνάγκασαν τδν
Ήθωνα νά παραχωρήση τδ Σύνταγμα. Έν ταΐς
ήμέραις έκείναις τοΰ κινδύνου, καθ’ ας καί ή
ζωή τοΰ ήγεμόνος πολλάκις ήπειλεΐτο, δ Σκ.
Σοϋτσος, πιστός τού βασιλέως του οπαδός, δέν
άπεμακρύνθη τοΰ πλευρού του, δοί»ς ούτως έπίζηλον παράδειγμα ευόρκου καί σπανίας όντως
άφοσιώσεως.
Τδ 1844 άπεσύρθη ό αοίδιμος στρατηγός
τής υπηρεσίας τών ανακτόρων καί διωρίσθη γε
νικός γραμματεύς τοΰ υπουργείου τών Στρατιω
τικών, διάμείνας έν τή υψηλή ταύτη θέσει μέ
χρι τοΰ έτους 1853, δτε έν τφ υπουργείο» τοΰ
ναυάρχου Κριεζή έγένετο ύπουργδς τών Στρα
τιωτικών. Έπελθούσης μετά τινας μήνας τής
Άγγλο-γαλλικής κατοχής μετά τδν Κριμαϊκόν
πόλεμον τδ ύπουργεΐον Κριεζή παρητήθη καί ό
Σκ. Σοϋτσος άνέλαβεν υπηρεσίαν έν τω ένεργω
στρατφ, διακρινόμενος αείποτε διά τήν τακτικήν
τών άνατεθειμένων αύτω καθηκόντων έκπλήρωσιν. Βλέπων έν έτει 1862 τά πνεύματα έξηρεθισμένα κατά τής δυναστείας τοΰ "Οθωνος καί
μή γνωρίζων πώς νά συμβιβάση τά πρδς τήν
βασιλείαν καί πρδς τήν πατρίδα καθήκοντά του,
δ τίμιος στρατιώτης έζήτησεν άδειαν καί άπε
σύρθη είς τδ έν Τατοΐω κτήμα του, διάγων
πεβιοςεν

έκεΐ μετά τής οικογένειας του, ήν περιπαθώς
ήγάπα.
Ή θύελλα ένέσκηψε καί παρήλθε καί νέα
έν Έλλάδι ίδρύθη δυναστεία. Ό βασιλεύς
Γεώργιος μικρόν μετά τήν είς Ελλάδα κάθοδον
αύτοΰ έκάλεσε τδν Σκ. Σοΰτσον παρ’ αύτφ ώς
αυλάρχην, άλλ’ έπ’ δλίγον διέμεινεν έν τή θέσει
ταύτη, διότι άνάγκη παρίστατο νά άναλάβη δ
πεπειραμένος στρατηγός ενεργόν ύπηρεσίαν, ήν
καί έξετέλεσε δίς κατά τήν μεθόριον γραμμήν.
'Η τελευταία στρατιωτική αύτοΰ υπηρεσία ύπήρξεν ή γενική έπιθεώρησις τοΰ στρατοΰ. Πλήρης
ήμερών, τεθλιμμένην έχων τήν καρδίαν του έπι
τώ θανάτω τής τελευταίας καί προσφιλεστάτης
τών θυγατέρων του, φέρων πρός τούτοις έν έαυτω
τά σπέρματα τής άμειλίκτου καρδιακής νόσου,
ή καί ύπέκυψεν, δ Σκαρλάτος Σοϋτσος δλίγον
κατ’ δλίγον έβάδιζε πρδς τδν τάφον καί πρδ
τινων ήμερών ύπέκυψεν είς τήν κοινήν παντός
άνθρώπου μοίραν.
Ή κηδεία τοΰ γηραιού στρατηγού έγένετο
μετά πολλής έπισημότητος, παρευρέθησαν δέ έν
τω ναω τής Μητροπόλεως, ένθα έψάλη ή νεκρώ
σιμος άκολουθία, ό Βασιλεύς καί δ Διάδοχος,
φέροντες άμφότεροι τδν μεγαλόσταυρον τοΰ Σωτήρος. Άπειρον πλήθος λαού συνώδευσε τήν
έπιβλητικήν κηδείαν άπδ τοΰ Ναού μέχρι τοΰ
τάφου, βπου έξεφωνήθησαν τρεις λόγοι, ό μέν
ύπδ τοΰ κ. Δημ. Καλλιφρονά, ώς προέδρου τοΰ
δημοτικού συμβουλίου ’Αθηναίων, ό δέ ύπδ τοΰ
κ. Τιμ. Άργυροπούλου καί δ τρίτος ύπδ τοΰ
καθηγητοΰ κ. Εύταξίου, σκιαγραφήσαντος τδν
βίον τοΰ μεταστάντος άνδρός. Ήτο σχεδόν νύξ,
βτε ό κρότος τών τηλεβόλων άνήγγειλεν βτι δ
"Ελλην στρατηγός, ό αγαθός καί πολύτιμος
γέρων, κατετέθη είς τδν τάφον.
Έστω δ βίος τοιούτου πολίτου καί στρα
τιώτου έπίζηλον παράδειγμα είς τάς έπερχομένας γενεάς!

ΓΑΙΤΟΥ

Φ A Υ Σ Τ Ο Σ.
Ύπό Αλ. Ρ. 'Ραγκαβή.
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Καθώς μάς είχες σύ διασκεδάσει
τρέχων, πηδών είς τούς άγρούς, τά δάση,
κ’ εγώ σοί δίδω τήν φιλοξενίαν ■
πλήν, φίλον κτήνος, έχε ήσυχίαν.

Εις τδ μονήρές μου γραφεΐον
ό φίλος δταν καίη λύχνος,
έντός μου λάμπει φωτός ίχνος,
άποκαλύπτον μοι τδν βίον.
'0 νοΰς μου θάλλει ύγιής,
καί μετ’ αύτοΰ έλπίς συνάμα,
κ’ έπιποθώ είς τής ζωής
έκ νέου νά ριφθώ τδ νάμα.
Μή γρύζης, κύων. Είς τούς θείους τόνους,
οΐτινες τήν καρδίαν μου πληροϋσι,
μή ύλακάς μιγνύης κακοφώνους.
Οί άνθρωποι πάν β,τι άγνοοΰσι,
καί β,τι δέν νοοΰσι, τδ κακίζουν
τδ άγαθδν άρνοΰνται καί τ’ ώραΐον,
τδ τήν κατάληψη) αύτών συγχέον.
Τρύζεις καί σύ καθώς έκεΐνοι γρύζουν;
Άλλ’ δργώ μάτην. "Ηδη είς τδ πνεύμα
τ' οναρ σβεσθέν αισθάνομαι κ’ έκλείψαν.
Πώς πάλιν, πώς έστείρευσε τδ ρεύμα,
καί μέ άφήν’ είς τήν προτέραν δίψαν;
”Ω! πείραν έχω ταύτης, φεΰ! τής δίψης.
Έν ταΐς άνάγκαις έκζητοΰμεν τρόπους
ύπέρ τήν φύσιν καί ύπερανθρώπου;·
προστρέχομεν είς τάς άποκαλύψεις.
Άλλ ούδαμοΰ έστί τις συγκριτέα
πρδς ήν διδάσκει ή Γραφή ή Νέα.
Μοί έρχετ’ ορεξις ν’ άναπετάσω
τδ ιερόν της κείμενον έκεΐνο,
λέξιν πρδς λέξιν νά τδ έξετάσω,
καί είς τδν νοΰν αύτοΰ νά έμβαθύνω.*)
(*Ανοίγ«

αντ'ιτνπον τής

Near

Γραφής

«αΐ

αρχιται τής

(ργασίας.)

» ' ί /
»
Ιδού, "Έν άρχή”, γράφει, Ct ην
ο Λόγος.
’Αμέσως πρώτος δισταγμός. Εύλόγως.
Τόσ’ είς τδν λόγον δίδεται αξία;
Βεβαίως είναι άλλ’ ή σημασία.
’Άν άντελήφθην τοΰ κειμένου δπως δει,
δηλοΐ τδ γράμμα· "Ήτον έν άρχή δ νοΰς.”
Άλλά μή σπεύσω, έξ άρχής έκ προφανούς
έννοιας μήπως μεταπέσω είς ψευδή.
‘0 νοΰς; Πώς ούτος ένεργεΐ καί πλάττει;
Ήρμοζε μάλλον· "Έν άρχή ήν ή ισχύς.”
Φωνή πλήν λέγει έν έμοί· "άδολεσχεΐς.
Τήν έρμηνείαν καί αύτήν θ’ άλλάξης.”
Τδ πνεύμα βοηθούν μοί διατάττει
νά είπώ οτ’ ήν έν άρνή ή πράξις.

(Συν: /εια.)

Γ.
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΝ.

ΓΛΟΈρχίται 6 Φαΰστος μςτα τον κννής.
Φαΰστος.

Άφήκα δάση καί πεδία,
α ή βαθεϊα νύξ καλύπτει ·
κ’ έν μαντευούση τή καρδία
βελτίων ή ψυχή προκύπτει.
'Ορμών, όρέξεων άτοπων
πρδς ύψηλότερ' άπετράπη,
καί τήν κατέχει τών άνθρώπων
καί τοΰ θεού αγνή άγάπη.
"Ησυχος, κύων! καί ας λείψ’ ή ταραχή.
Είς τήν φλιάν μή φύσα μετά βίας.
Κοιμήθητι δπίσω τής εστίας.
θενά σοί στρώσω προσκεφάλαιον παχύ.

Άν σύνοικός μου νά εισ’ έλπίζης,
αί, κύων, φθάνει, μή άτακτηςκ. ή παΰσε, σύντροφε, νά γαυγίζης,
ή άν σ’ άρέσκη νά ύλακτής,
έξελθ’ ελεύθερος, ώς βρίζεις,
διά τής θύρας τής άνοικτής ·
ή θά έξέλθω, άν μέ ζαλίζης.
’Αλλά τί τούτο; Όψις ποια!
Είν’ άληθής, ή όπτασία;
Ιδού, ό κύων αύτομάτως
αύξάν’ είς δψος καί είς πλάτος.
”Ετι δγκοΰται τό θηρίον.
Αύτό δέν είναι πλέον κύων.
Ήδη πληρών τά δώματά μου,
έχει μορφήν ίπποποτάμου,
δξεΐς όδόντα;, όμμα φλογερόν.
Ω! σέ γνωρίζω, φάσμα μιαρόν,
·) Έν τφ πρωτοτΰπφ· “Εί; τήν φίλην γερμ-αμανικήν νά τό μετάφάσα».”
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ήμίσπορε κολάσεως κακέ.
Διά σέ πρέπουν Σολομωνικαί.*)

Πνεύματα (<ξωθιν ίκ τής ίιόδον).
Δέσμιος εις μα; εντός κρατείται·
= ξω οί άλλοι μή προχωρήτε.
'Ως άλώπηξ εις παγίδα,
γέρων δαίμων, στρέφου, πήδα·
όμως προσοχή !
Πέταγμα ταχύ!
Άναβαίνετε, καταβαίνετε,
καί θενά λυθή.
"Οστις δυνηθή,
άς τήν βοηθή.
Καί αύτδς πολλάκις βοηθός μας φαίνεται.
Φαΰστος.

"< Ιπως ίδώ τήν οψιν τοΰ στοιχείου,
χρεία έστί τοΰ τετραπλού λογίου·**)
Ή Σαλαμάνδρα θά καίή ■
ή Νηρηϊς θενά πλέη·
ό Εφιάλτης θ’ άφανίζεται·
δ Κόβαλος θεν’ αγωνίζεται.
Ό τών στοιχείων
άγνοών ποιον
τδ κράτος, τινα τά φυσικά των,
ποτέ δέν θ’ άρξη έπί πνευμάτων.
Είς τάς φλόγας κρημνίσθητι,
ώ Σαλαμάνδρα!
Είς τδ ρεύμα βυθίσθητι,
ώ Νηρηΐς!
Λάμπε ώς άστρον νυκτών,
ώ Έφιάλτα!
πάν καλόν φέρ’ εφικτόν,
Κόβαλε, Κόβαλε!
Έλθέ, τδ πρόσωπόν σου δεΐξον άνοικτόν.
Κάνέν εκ τούτων τών στοιχείων
δέν ένυπάρχ’ είς τδ θηρίον.
Δεικνύει τούς δδόντας καί μέ βλέπει,
καί κάθηται άτάραχον έμπρός μου.
Δεν τδ έγείρει δ έξορκισμός μου.
Σφόδρότερον νά τδ κτυπήσω πρέπει.

Είσαι, δύσμορφον θηρίον,
πνεύμα τών καταχθονίων;
Ίδέ τούτο τδ σημεΐον. ***)
Πρδ αύτοΰ πάς μέλας δαίμων
τδν αύχένα κλίνει τρέμων.
Ιδού το, έξογγοΰται·
ή θρίξ του άνορθοΰται.
Ώ τέρας άποφώλιον,
θά δυνηθής νά στρέψης βλέμμα δόλιον,
δπως ίδής τόν άναρχου,
έν ούρανοΐς πανίερον,
τδν άρρητον, τδν πάναρχον,
θΰμ’ άσεβών άυίερου;

Έν τή γωνία βπου εύρίσκεται,
ώς δ έλέφας όγγοΰται, πρήσκεται.
Πρδς πανταχοΰ τά μέλη του έκτείνει,
καί είς δμίχλην λύετ’ εντός ζόφου.
Μή άναβαίνης μέχρι τοΰ δρόφου·
τδν κύριόν σου πέσε καί προσκύνει.
Δέν άπειλώ ματαίως, δπως καθορας.
Φυσώ τάς φλόγας έπί σέ τάς ίεράς.
Μή —ρόσμενε
τήν τριλαμπή λυχνίαν ·
*) ‘Η περί Σολομώντο;, ώ; μάγου καί έξορκιστοϋ
πρόληψι; τών Ιουδαίων έστί γνωστή καί τώ Ίωσήπω
καί τώ 'Ωριγένη. Τήν σολομωνικήν (Claviculum
Solomoiiis) άναφέρουσιν οί καββαλισταί τοΰ μεσαιώνος
Παρακέλσιος. Βίλιγκ κτλ.
*·) Κατά τάς μεσαιωνικά; προλήψεις, ΰπήρχον
στοιχειώδη πνεύματα (στοιχειά), άνήκοντα άνά έν (άνά
μία τάξις) εί; έκαστον τών τεσσάρων στοιχείων.
***) Τοΰ Σταυροΰ.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Μή πρόσμενε
τήν μαγικήν μου νά ίδής τελείαν.

(Πιπτοΰσης τής ομίχλης rpoffalvei όπισθςν τής ίστίας ό
(νίι&νμίνος ώς ό&οιπόρος φοιτητής.')*')

ΛΙΕΦΙΣΤΟΦΕΛΗΪ,

Μεφιστοφελής.
Πρδς τί δ τόσος θόρυβος: Μ’ έκράξατε;
Τι θέλετε; ’Ιδού με. Διατάξατε.
Φαΰστος.
Ιοΰ σκύλου ήτον ούτος ό ενδότατος
πυρήν! Άστεΐον όντως! Αογιώτατος!
Μεφιστοφελής.
Τόν Κύριόν μου εύσεβάστως χαιρετώ.
Μ’ ιδρώσατε.
Φαΰστος.
Καί τ’ όνομά σου; Ερωτώ.

Μεφιστοφελής.
θαυμάζω πώς είς τούτο νά προσέξης
σύ, ό μικρόν προσέχων είς τάς λέξεις,
κ’ ύπδ τήν οψιν τής έπιφανείας
ζητών τό βάθος μόνον τής έννοιας.
Φαΰστος.
Κύριοι, σάς, τάς ιδιότητάς σας
συνήθως σαφηνίζει τ’ όνομά σας.
Διάβολος, ψυχάρπαξ, ψευδαλίτης,
λέξεις, έκάστη έκφραστικωτάτη.
Τις είσαι;
Μεφιστοφελής.
Τής ισχύος μέρος, ήτις
τδ κακόν θέλει, τδ καλόν δέ πράττει.

Φαΰστος.
Αίνιγμα λέγεις. Ί” είναι τδ νοούμενου;
Μεφιστοφελής.
Είμί τδ πνεύμα τδ αεί άρνούμενον.
Δικαίως δέ. Πάν δ,τ’ υπάρχει, κρεΐττον
άν ούδαμώς υπήρχε θενά ήτον,
νά έπανέλθη άξιον είς τδ μή όν.
Λόγον ποιεΐσθε συνεχώς αμαρτιών,
καταστροφών, ή καί κακών παντοίων.
Ιδού, αύτδ έστί μου τδ στοιχεΐον.
Φαΰστος.
Πώς είσαι μέρος, έν ω είσαι δλος;
Μεφιστοφελής.
Ήν μετριοφροσύνη, οχι δόλος.
Ό άνθρωπος καυχάται, τούτον τδν μωρόν
μικρόκοσμον ώς μέγα δλον θεωρών.
Τοΰ μέρους είμί μέρος, κλάδου τοΰ παντός,
τοΰ σκότους μέρος, γεννηθείς αύτοΰ έντός,
έξ ού τδ φως έτέχθη κ’ ή ήμέρα,
νά έκθρονίση τεΐνον τδν πατέρα.
Πλήν ζητεί μάτην. Δοΰλον τών σωμάτων,
έχεται τούτων, έξ αύτών έκρέον.
Πάν σώμα, καίτοι δι’ αύτοΰ ώραΐον,
τδ ανακόπτει, τήν δδόν του φράττον.
Δι’ δ έλπίζω πώς ταχέως θά σβεσθή
αύτό, βταν πάν σώμα θεν’ άφανισθή.
Φαΰστος.
Έργάτα σκότους, σέ καταλαμβάνω.
Μεγάλ’ άδυνατών νά καταστρέφης,
είς τά μικρά τάς προσπάθειας στρέφεις.
Μεφιστοφελής.
Μικρά πλήν κ’ έξ αύτών απολαμβάνω.
Αυτ’ ή γελοία άρνησις τοΰ μηδενός,
ό δήθεν κόσμος ούτος ό ούτιδανός,
εις παντας τούς άγώνάς μου άντέστη,
ούδ’ εφερα αύτω έπιβλαβές τι.
Σεισμούς, θυέλλας έπεμψα, πυρκαίάς,
*) Εί; τά μεσαιωνικά συγγράμματα· ΛΙεφοστοφιλή; ή Μεφιστοφίλι;. Έν τοϊ; πριν χρόνοι;,
καί μέχρι τοΰδε, εί καί σπανιώτερον, πένητε; σπουδασταί περιέρχονται τήν χώραν, έξ έλεών ζώντε; και
τά πρός τήν σπουδήν ποριζόμενοι.
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άλλ’ έμεινε καί μένει θάλασσα καί γή.
Κ’ εις τάς τών έπαράτων ζώων γενεάς
καί τών άνθρώπων έπειράθην. — Τί οργή!
δεν κατορθώ, ώς θέλω, νά τούς βλάψω.
Ιί μ’ ώφελεΐ άν μυριάδας θάψω;
Δέν παύει νέον αίμα νά κυκλοφορή.
Ω! είναι τις νά σκάση, νά διαρραγή!
Σπερμάτων μυριάδα; ώς έν άκαοεΐ
έκπέμπουσι τδ ύδωρ, ό άήρ, ή γή,
εις θέρμην, ψύχος, είς ύγρά κ’ είς συμπαγήκαι άν ή φλδξ μερίς έμή δέν ήτον,
ήθελον μείνει πένης τών πενήτων.

Φαΰστος.
Είς τήν δημιουργίαν τήν αιώνιον,
ύφ’ ής ό κόσμος έξυφαίνεται καλό;,
τόν γρόνθον σύ δεικνύεις τόν δαιμόνιον
ψυχρώς, δολίως, βμως καί άνωφελώς.
Εις άλλο τί θά πρέπει ν’ άποβλέψης,
τοΰ χάους γόνε καί τών διαβόλων.
Μεφιστοφελής.
Τά βλέπομεν. Έσται δεύτερα σκέψις.
Λαλοΰμεν πάλιν περί τούτων όλων.
Η μπορώ τώρα ν’ άποχαιρετήσω;

Φαΰστος.
Νομίζω περιτταί αί έρωτήσεις.
Σήμερον έφθασα νά σέ γνωρίσω.
Ερχου οσάκις, δπως άν θελήαης.
Είν’ ανοικτά παράθυρα καί θύρα,
κ ή καπνοδόχ’ είν' έμβασμα αρμόδιον.
Μεφιστοφελής.
Τοΰ νά έξέλθω άδειαν έπήρα.
Υπάρχει βμως εν μικρόν εμπόδιου
είς τήν φλιάν, τ βρυιθοσκάλισμά της.

Φαΰστος.
Α! Σέ φοβίζει τό πευτάγραμμά τη;;*)
"Αν τούτο σ’ έμποδίζ’, ύιέ δαιμόνωυ,
πώς τό λοιπόν είσήλθες, είπέ μόνον.
Πώς ήπατήθης, πνεύμα τόσον πονηρόν;
Μ ε φ ι σ τ ο φ ε λ ή ς.
Έξέτασόν το. Έχει σφάλμα φανερόν.
Βλέπεις, πρδς έξ’ δλίγον τής γωνίας
τά σκέλη διαστέλλονται εκείνης.

Φαΰστος.
’Ώ τής άξιολόγου συγκυρίας!
Λοιπόν αιχμάλωτός μου θενά μείνης;
Έπιτυχέστατον άν καί τυχαΐον!
Μεφιστοφελής.
Δέν τό ήσθάνθη είσπηδών ό κύων ■
ό δαίμων βμως, ουτω παρεισδύων,
δέν έχει τρόπον νά έξέλθη πλέον.
Φαΰστος.
Δέν έχεις τδ παράθυρου;

Μεφιστοφελής.
Δαιμόνων
καί βουρκολάκων νόμο;, ώς εισέρχονται,
έστίν, ομοίως πάλιν νά έξέρχωνται.
Τό μέν είν’ έπ’ αύτοΐς, τδ δέ καθήκον.

Φαΰστος.
Ό αδης σας είς νόμους είν’ ϋπήκων;
Άριστον! νΑρα μεθ’ ύμών θά δυνηθή
συνθήκη κύρος έχουσα νά συνδεθή;

Μεφιστοφελής.
Όσας σ’ ύποσχεθώμεν απολαύσεις
νά έχης άμειώτους δέν θά παύσης.
Δέν συζητοΰνται πλήν αύτά συντόμως.
Ερχομαι πάλιν καί περί αύτών λαλώ.
Τήν ’Εξοχότητά της τώρα βμως
νά μ’ άπολύση τήν θερμοπαρακαλώ.
*)

Τό σχήμα

καί Πεντάλφα λεγόμενον, ώ;

περιλαμβάνον τρία τρίγωνα, έθεωρεϊτο ώ; σύμβολον
τής Τριάδος.
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Φαΰστος.
Μείνε δά! Τόσον δέν έπείγει ό καιρός.
Στιγμάς όλίγας· νά μ’ ειπής καί άλλην.
Μεφιστοφελής.
Άφες με τώρα. Επιστρέφω πάλιν,
καί τότ έρώτα δλ’ αύτά λεπτομερώς.
Φαΰστος.
Έμή ένέδρα κατά σοΰ δέν ήτο.
Σΰ πταίεις άν σ’ έδέσμευσε πλεκτάνη.
'0 τόν διάβολον κρατών κρατήτω.
Εύκόλως πάλιν δέν τόν συλλαμβάνει.
Μεφιστοφελής.
Άφ’ ού τό θέλης, κ’ είναι άναγκαΐον,
έστω, δά μείνω· πλήν Οά δοκιμάσω
διά τεχνών άξιων σου καί νέων,
ώς δυνηθώ, νά σέ διασκεδάσω.
Φαΰστος.
Καλόν. Τεχνάσου δ,τι δύνασαι· αρκεί
νά εΐν ή τέχνη και διασκεδαστική.
Μεφιστοφελής.
Εις ώραν, φίλε, θ’ απόλαυσης μίαν
αισθητηρίων ήδονήν, όποιαν
ούδ’ εις πολλών μηνών μονοτονίαν.
Αύται δ’ αί παραστάσεις τών πνευμάτων
και αί εικόνες των καί τ’ άσματά των
κενή δέν είναι φαντασμαγορία.
’Οσμή θά σέ ήδύνη αρωμάτων,
γεΰσις γλυκών τόν λάρυγγα βρωμάτων,
και Οά σοί πλέη δλ’ εις τέρψιν ή ψυχή.
Περιττή πάσα παρασκευασία.
Έσμέν παρόντες πάντες. Τό λοιπόν, αρχή!
(Έπεται συνέχεια.)

βόλως ούδ’ άπονον ούδ’ άδάπανον τυγχάνει, διό
καί πάντων τών έπιγραμμάτων ή συλλογή εί
σέτι δέν έπετεύχδη. Έν τούτοις οί άναγνώσται
τοΰ ‘"Εσπέρου” ούχί μετ’ άδιαφορίας πιστεύω
άναγνώσουσι τήν μικράν μου ταύτην συλλογήν,
καδ’ δσον άλλως καί ή πρώτη τυγχάνει.
Τά έπιγράμματα ταΰτα δέν φέρουσιν έποχήν
προγενεστέοαν τής τοΰ Ζ’. αίώνος, διότι πρό
τούτου έν τε τή σχολή καί τή έκκλησία έπεκράτει ή σλαβωνική διάλεκτος. Διό καί τά έκκλησιαστικά βιβλία, ώς καί ή μετάφρασις αύτών
είς τήν ρωμουνικήν γλώσσαν, έγράφοντο γράμμασι σλάβώνικοΐς. Τά δέ έπιγράμματα έπί Ναών
καί άλλαχοΰ ού μόνον γράμμασιν, άλλά καί διαλέκτφ σλαβωνική έχρώντο.
Άπό τοΰ άνω μνημονευθέντος ήγεμόνος Βα
σιλείου τοΰ Λύκου, τοΰ συστήσαντος καί έλληνορωμουνικήν Σχολήν ύπό τόν τίτλον Ακαδημίας
τό 1646, μεταπεμψαμένου δέ σοφούς 'Έλληνας
διδασκάλους, ήρξατο ή τών ελληνικών γραμμά
των έπικράτησις καί ή άποσκοράκισις τής σλαβωνικής. '0 Βασίλειος έκτισε τόν περίφημον διά
τήν αρχιτεκτονικήν του καλλονήν καί τήν γλυ
πτικήν διακόσμησιν Χαόν τών Γριών 'Ιεραρχών,
δν ήδη άνακαινίζουσι κατά τό πρότυπον σχέδιον,
έν φ καί ή αγιογραφία καί πάσα ελληνική έπι
γραφή έτύγχανεν. Άτυχώς δμως τό πάν έξηλείφθη, έκτος μόνον δύο έπιγραφών έπί τοΰ
κωδωνοστασίου έν τή κυρία προσάψει καί έν τή
προσάψει κατά τήν έξοδον τοΰ Ναοΰ, καθότι ή
είσοδος καί ή έξοδος τοΰ Ναοΰ έν τή αύλή
γίνεται έκ τοΰ κωδωνοστασίου. 'Έπεται ή έπιγραφή ·
Συνάρσει θείιι δαπάνη κοινύτητος τών έν τφ
"Αθω καί έΣαρχίας Συνεσΐου ΧαλανδρινοΟ, άνηγέρθη
έκ βάθρων άπό 1804 έως 1806.

Πλησίον τοΰ Ναοΰ τούτου τών Τριών 'Ιε
ραρχών έκτισται ξενοδοχεΐον ύπό τοΰ αύτοΰ ήγε
μόνος Βασιλείου, όρίσαντος τάς προσόδους ύπέρ
τής Σχολής, καί λουτρόν τουρκικόν, έφ’ ού σώ
ζεται ή έξής ελληνική έπιγραφή·
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝ ΙΑΣΙΩι
ύπό Σ. Κρητικού.

πόλις Ίασίου, καίτοι μή φέρουσα αρ
χαιολογικήν τινα άξίαν, ούκ όλίγον
δμως ένδιαφέρει τόν'Ελληνισμόν κατά
τους μεταγενεστέρους χρόνους καί ιδία άπό τής
ήγεμονείας τοΰ ήγεμόνος Αλεξάνδρου τοΰ έπονομασθέντος "άγαθοΰ” (1401 μ. Χρ,), καί τοΰ
έξ Ηπείρου ήγεμόνος Βασιλείου, τοΰ έπικληθέντος "λύκου” (1634). Άπό τής έποχής ιδία
τούτου άρχεται ή ελληνική έπικράτησις μέχρι
τοΰ μεγάλου διά τόν 'Ελληνισμόν συμβάντος,
τής Έλλ. έπαναστάσεως τοΰ 1821, καθ’ ήν τό
Ίάσιον ύπήρξε τό πρώτον όρμητήριον τών διοργανισάντων τήν "Φιλικήν Εταιρίαν”.
Περί τής κτίσεως τής πόλεως Ίασίου καί
τής πρό αίώνος καταστάσεως αύτής, ώς καί περί
τής νΰν καταστάσεως, έδημοσιεύθη διατριβή έν
τφ πρό μικροΰ έν Βουκουρεστίω άναφανέντι
περιοδικΓ "ό “Ιατρός”.
ΓΙρός κατάδειξιν τής έπικρατήσεως τοΰ Ελ
ληνισμού εν Μολδαβία καί ιδία έν τή πρωτευούση αύτής πόλει Ίασίφ, σώζονται είσέτι πολλαχοΰ τών Ναών αύτής, ώς καί έπι διαφόρων
κτιρίων έλληνικά επιγράμματα, άτινα δσημέραι,
είτε έκ τοΰ χρόνου, είτε έξ άμελείας, είτε καί
έπί σκοπώ άφανίζονται καί εξαλείφονται. Τού
του ένεκα λίαν άναγκαΐον καί λυσιτελές διά τήν
ιστορίαν έδοξέ μοι, ΐνα καταγίνω πρός συλλογήν
καί διάσωσιν τών έν λόγφ έπιγραμμάτων, τών
είσέτι διατηρούμενων. Άλλά τό έργον άναμφι-

Μέ έέοδα έμοΰ ΊεΖεκιήλ ϊερομονάχου άνεκαινΐοθη τοΰτο τό λουτρόν έπί τής ηγεμονίας τοΰ
Ίωάννου Νικολάου Βοεβόδα, καϊ μέ έπιστήμην τοΰ
Δήμου ΧαματΖή καϊ ΣουτΣή (;) 1746. Ιουνίου α'.

“Άνωθεν δέ τής πύλης τοΰ Αγίου Σάββα
άναγινώσκεται ή άκόλουθος έπιγραφή ·
Ό θαυμαστός οΰτος καϊ άΣιέπαινος θείος Ναός
άνεκαινίσθη έκ βάθρων παρά τοΰ πανευσεβεστάτου
άρχοντος Ίωάννου Ποστελνίκου άνεψιοΰ τοΰ τεθνημένου άρχοντος Σκαρλάτου άπό Κωνσταντινουπό
λεως, ήγουμενεύοντος τοΰ Ιεροθέου ϊερομονάχου έκ
τής ύπερφήμου νήσου Κύπρου καϊ πριυτομάστορος
Γρηγορίου άπό Κωνσταντινουπόλεως.

Τό έτος σλαβωνιστί γέγραπται, έχον ουτω
κατά μετάφρασιν. “Έτος άπό κτ. Κ. 7133, μήν
Απρίλιος 12 (1625).
Έντός δέ τοΰ Ναοΰ εύρίσκονται τρεις επι
τύμβιοι έπιγραφαί, ών αί δύο ελληνιστί, ώς έξής·
Ωδε κλεινός έτάφη Βεστιάριος μέγας Θεόδωρος
Παλλάδης, Μολδαβία γεγονώς. έν έτει 1755 Φεβρου
άριου I. Μετετάφη ένθάδε υίός αύτοΰ Κωνσταν
τίνος Παλλάδης μέγας Λογοθέτης έν έτει 1798 Δε
κεμβρίου 22.

Έπί δέ τής προσόψεως τοΰ παρά τφ Ναω
οικήματος, νΰν σχολής τών θηλέων, γέγραπται·
Χρόνω σαθρωθέν καϊ φθαρέν τόδε δώμα κατωπτεύετο, οίκτρόν θέαμα πάσν Κλυτός δ’ ό λάτρις
τοΰ Παναγίου Τάφου καϊ γόνος σεπτόε Πελοποννήσου γεραρός Γρηγόριος Αρχιμανδρίτης, φέριστον ήδη
άνήγειρεν έκ βάθρων άτραπόν ιθύνοντος τοΰ Πατριάρχου τής άγιας Γής καϊ Κυρίου Πολυκάρπου,
έτει σωτηρίψ ΑΩΚ’.

Άλλ’ έν τω Ναω εύρίσκονται καί έτεραι ελ
ληνικά! έπιγραφαί έπί εικόνων καί έπί τοΰ

[Άρ. 147.

1/13 ’Ιουνίου 1887.

Άρ. 147.

1/13 ’Ιουνίου 1887.]

37

ΕΣΠΕΡΟΣ.

καταπετάσματος, ώς καί τό ακόλουθον έπιτύμβιον.
‘Ενθάδε κεΐται ό μακαρίτης Γρηγόριος Ποστέλνικος, ον δ Κύριος νά έπιτάϊη έν τώ χορώ τών δι
καίων. Κεκοίμηται τήν 3 ’Απριλίου 1828.

Έν τφ ναώ " Barboiu” σώζεται είκών τών
Αγίων Αποστόλων έπί μαρμάρου γεγλυμμένη,
φέρουσα τήν άκόλουθον έπιγραφήν
Αυτή ή άγια είκών έλαίεύθη διά χειρός τοΰ
ίδιου άρχιτέκτονος τής άγιας ‘Εκκλησίας ταύτης,
Άνδρέου Καρύδη. 1841.

Κατά τό έτος τοΰτο άνεκαινίσθη ό Ναός
ούτος έπί τοΰ Μητροπολίτου Γρηγορίου Είρηνουπόλεως.
Έντός τοΰ ναοΰ άνωθεν τής Θύρας τής εισό
δου άναγινώσκεται ή άκόλουθος έπιγραφή.
Έπϊ τής ήγεμονίας τοΰ εύσεβεστάτου αύθέντου
ήμών καϊ ήγεμόνος πάσης Μολδαβίας Μιχαήλ Γρη
γορίου ΣτούρΖα, άρχιερατεύοντος τοΰ πανιερωτάτου
Μητροπολίτου Βενιαμίν, άνηγέρθη έκ βάθρων καϊ
άνωρθώθη δ περικαλλής καϊ θειος οΰτος Ναός, δ
σεμνυνόμενος έπϊ τή ένδόΕω μνήμη τών πανευφήμων
'Αποστόλων καϊ πρωτοκορυφαίων Πέτρου καϊ Παύ
λου, καϊ έτελειώθη δΓ έϊόδων καϊ δαπάνης τής έν
τω άγίω δρει τοΰ Άθωνος ίεράς καϊ σεβάσμιας βα
σιλικής καί πατριαρχικής μονής τοΰ Βατοπεδίου είς
μνημόσυνον αιώνιον τών μακαρίων καϊ άειμνήστων
κτιτόρων καϊ παντός τοΰ γένους τών εύγενεστάτων
ΣτουρΖέστιδων, τών άφιερωσάντων τό 'ιερόν Μοναστήριον Μπαρμπύυ τή ίερα μεγάλη μονή τοΰ Βατο
πεδίου ύπέρ άφέσεως τών αμαρτιών αυτών. Ή
δαπάνη αίίτη έγένετο διά πόνων καϊ ιδρώτων πολ
λών τοΰ ταπεινού μητροπολίτου Είρηνουπόλεως καϊ
Βατοπεδίου Γρηγορίου ύπέρ ψυχικής αύτοΰ σωτη
ρίας. Συνεργεία; τε καϊ άγρύπνω έπιστασία είς τά
τής οικοδομής ταύτης τοΰ ’Αρχιμανδρίτου καϊ ΈΣάρχου Διονυσίου ΒατοπεδινοΟ. Έτελειώθη δέ έν έτει
σωτηρίω ΑΩΜΔ'. (1844), κατά μήνα Ιανουάριον.
Έκτίσθη διά τοΰ άρχιτέκτονος Άνδρέου καϊ τών σύν
αύτω ’Αθανασίου καϊ Γεωργίου, Γραικών έκ Σισανίου
έπαρχίας.

Έν τω Ναω δεξιόθεν έκτισται έκ μαρμάρου
ώραίου ελληνικού μνημεΐον, ώς τι ταπεινόν μαυσωλεΐον, φέρον τά έξής τρία έπιτύμβια·
Α’. Ό πιστεύων είς έμέ, καν άποθάνη, Ζήσεται ·
Σανδαύλω Στεφάνιο ΣτούρΖα, προκρίτω άρχοντι καϊ
Βηστιάρη Μολδαβίας, γεννηθέντι έτει '758, πρός
Κύριον έκδημήσαντι τη 7 ’Ιουνίου . . .
Β'. Αικατερίνη ΣτούρΖα, θυγατρϊ Κωνσταντίνου
ΜουρούΣη, ήγεμόνος Μολδοβλαχίας, γεννηθείση έτει
1767, πρός Κύριον έκδημησάση τη 25 Φεβρουάριου
έν έτει 1835.
Γ'. Ό υίός Λογοθέτης Κωνσταντίνος ΣτούρΖας,
αθανάτου εύγνωμοσύνης χάριν, τό μνημεΐον τούτο
άνήγειρε.

Επίγραμμα έπί τής προσόψεως τοΰ περι
τειχίσματος τοΰ Αγίου Σπυρίδωνος, έπί πηγής
υδατος, Ναοΰ καί Νοσοκομείου·
Πηγή Σιλωάμ, Σολομών κολυμβήθρα,
Άγιου θαυματουργού Σπυρίδωνος
τά βεΐθρα πηγάΖοντα ϊασιν,
Νοσοκομείω τροφήν. Ζωήν ΰπασιν.
Έν Ίασίφ, ό τρίτος Γρηγόριος Γκίκας
δωρεΐται ό Άλεϊάνδρου, χάρις ύπερεκχεΐται.
01 διψώντες ϊδετε κρουνούς ναμάτων ■
Δεύτε άπολαύσατε Ζωής ύδάτων.

Έν τφ δευτέρω έτει τής πανευκλεοΰς αύτοΰ
αύθεντείας 1765. ’Ιουλίου 20.

Τή αύτή έννοια ύπάρχει καί άραβικόν έπίγοαμμα χρυσοΐς γράμμασιν, ώς καί τό Ελλη
νικόν χρυσφ καθωραϊσμένον τυγχάνει.
Έν τή αύλή δέ τοΰ Ναοΰ παρά τήν θύραν
καί πλησίον τοΰ αγίου Βήματος ύπάρχει μικρός
τις χώρος κεχωρισμένος διά σιδηρών κιγκλίδων,
έν ω όρώνται μνημεία τινα. Μεταξύ δέ τούτων
διακρίνεται λίθος μαρμάρινος φέρων έπιτύμβιον
ελληνιστί καί ρωσσιστί. Τό έλλην. έπιτύμβιον
γέγραπται καλλιγραφικωτάτοις στοιχείοις καί

Ο ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΕΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑι.
ούχί κεφαλαίοις, ώς πάντα τά λοιπά άναφερόμενα έπιγράμματα. Έχει δέ ούτως ■
Είς τόν ένδοίότατον καί έΕοχώτατον · . . Κύ
ριον Παναγιόδωρον πολύϊδρον καϊ πολυμαθέστατον
άσηκρίτην τής όθωμανικής Πύλης, βασιλέως τής
Προυσσίας βουλευτήν ίδιον, ειτα τοΐς έν ΚαϊρνατΣίω
τρακτάτοις προεδρεύσαντα, καϊ παρά τής αύτοκράτορος τών ’Ρώσσων Αικατερίνης δευτέρας τώ τού
ίδιου βουλευτοΰ όφφικίψ τιμηθέντα καϊ τής ταινίας
τοΰ Άγιου Βλαδιμήρου καβαλλιέρον γενόμενον, τελευτήσαντα έν Ίασίφ Μολδαβίας έτει ΑΩΥ (1790)
κατά μήνα Μάϊον έπϊ Ποτεμκίνου έκστρατείας· βιώσας έτη έΣήκοντα καϊ έν.

Κατωτέρω δέ έπί τής ιδίας πλακά; άναγινώσκεται τό έξής Επιτάφιον
Περιδών τρόφιμον Παναγιόδωρον Νικοβούλου,
Μακεδόνων χώρης ήγαγεν είς βίοτον.
Μολδαβίη δέ θανόντα, τάφω μήν τώδε κέκευθε.
Σώμα δέ λέγω κείνου, πνεύμα δέ πόλον ί'κετο.
φήμην ώδε λειπών μερόπεσσιν κήδος άληκτον.
Ού γαρ όλυτ’ άνδρών εύκλεια άρετής.

Κάτωθι
Κατά τήν
Σπυρίδωνος
μαρμάρινοι,

δέ καί ρωσσιστί τοΰτο γέγραπται.
είσοδον δέ τοΰ Ναοΰ τοΰ Αγίου
ύπάρχουσι τρεις έπιτύμβιοι πλάκες
έπί τών όποιων άναγινώσκονται τά

γ-ράμματα μετά κόπου, καί μόνον έπί τών δύω,
διότι τά στοιχεία τής τρίτης έφθάρησαν έκ τής
άενάου διαβάσεως τών εισερχομένων έν τφ Ναω.
Τό έξής έπιτύμβιον άναμιμνήσκει τόν άποκεφαλισθέντα Γρηγόριον ήγεμόνα Γκίκαν κατά
τό 1787, περί ού μνεία καί σχόλιον έγένετο έν
τώ ύπ’ άριθμ. 94 φυλλαδίφ τοΰ "Εσπέρου”
(έτος Δ'.).
Φύτλις τών πάνυ 'Ραγεκκάδων
ώ μ’ έκγεγαώτος Γρηγορίοιο γε
Δακών ήγεμόνος δ’ άγλαοΐο
Εύσεβίην έπειμένου έκ προγόνων

ΕΣΠΕΡΟΣ.

38
τοιώνδε κεύθει στήλη ή δε
άωρου δήπου έίαρπασθέντος θανάτοιο,
νΰν δέ γε ναίει οΰρανίοις δντιυς παστάσι.

ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΜΑΤΑΙΟΔΟ-ΙΑΣ.
Διήγημα έκ τοΰ Γαλλικού.

ΑΨΘΖ'. Σεπτεμβρίου Α. Λ’.

(Συνέχεια.)

Ή δεύτερα ανωτέρω μνημονευθεΐσα πλάξ
περιέχει τδ έξη; έπιτύμβιον

Β'.

ΡΕΙΣ ήμέραι παρήλ.θον καί ή
άνυπομονησία τής Χριστίνης
ηύξανεν έπί μάλλον καί μάλ
1828. 'Ιανουάριου 6.
*)
λον. Ή θέσις καθίστατο άνά
πάσαν στιγμήν περισσότερον
(Έπεται τό τέλος.)
τεταμένη. ‘Η Κυρία Σάνζη
περιεποιεΐτο τήν Χριστίνην καί
^^προελάμβανεν δλας τάς έπιθυμίας
της; άφ’ ετέρου δμως τήν παρετήρει μετά πολλής προσοχής, έξήταζεν δλας τάς έντυπώσει; της, τάς λέξεις της,
τάς κινήσεις της. Ή κόρη ήαθάνετο βαθέως
Ο ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΕΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑι.
τήν σημασίαν τής :οιαύτης διαρκούς έποπτείας
καί προεφυλάτ:τετο δσω ήδύνατο περισσότερον.
(Μετά είκόνος, 2ρα σελ. 37.)
_. έντελής
:.„.'.ής, έλεγε καθ’ έαυτήν ή
— Ή εΐναι
μαρκησία, ή εΐναι πολύ ισχυρά καί είς άκρον
ΝΩΣΤΟΝ τυγχάνει δτι ή πρόσοψις τοΰ έν
έπικίνδυνος. Θεέ μου, δός μοι έμπνευσιν! ΠρόΦλωρεντία περί τδ τέλος τής 13 εκατον” τής
—δυστυχίας τοΰ
κειται περί τής εύτυχίας ■
ή
ταετηρίδο; άνεγερβέντος καθεδρικού ναού
υιού μου.
ήτο μέχρι; εσχάτων ατελής. ’Εφέτος μόνον
Καθ’ έκάστην έσπέραν ό 'Εμμανουήλ, ήρώτα
έπερατώθη έντελώς τής προσόψεω; ταύτης ή
τήν μητέρα του.
διακόσμησι; καί τδ σπουδαΐον τοΰτο γεγονός
— Θά τήν ζητήσης αύριον;
έωρτάσθη μετά πολλής έπισημότητος έπι πα
Καί καθ’ έκάστην έσπέραν ή
ρουσία τοΰ βασιλικού ζεύγους καί τοΰ διαδόχου
κρίνετο ■
τής Ιταλίας.
— ’Ελπίζω, τέκνον μου· έχε ακόμη ύπο·
Ή Φλωρεντία, ή ωραία παρά τδν Αρνον
μονήν.
ιταλική πόλις, περιέχει 170 έκκλησίας, έξ ών
Ή δέ Χριστίνη έστενοχωρεΐτο διά τήν τοιό καθεδρικός ναός (Santa Maria del fiore) εΐναι
αύτην έκκρεμότητα · άπέφευγε τόν Έμμανουήλ
ό μεγαλείτερος και έπισημότερος. Ό ναός ούτος
ένθα ----έσκέκαί άπεσύρετο εύ!ς τδν κοιτώνά της, έ'.<έκτίσθη περί τό τέλος τής 13 έκατονταετηρίδος
πτετο :ώς ήδύνατο νά έπιταχύνη τήν λύσιν.
ύπό τού Άρνόλφου di Cambio έν τή θέσει άρ
Τέλος ένόμισεν δτι ήλθεν ή στιγμή ή κατάλ
χαίας έκκλησίας (Santa Riparata). Ό διπλούς
ληλος, δπως άναγκάση τήν μαρκησίαν νά έκ
θόλο; προσετέθη μετά παρέλευσιν 150 έτών ύπδ
φρασθή. Τήν τετάρτην ήμέραν άπό τής άφίτοΰ άρχιτέκτονος Βρουνελλέσκου, διότι ούδείς
ξεως τής θείας της ή Χριστίνη μετά τδ πρό
πρδ αύτοΰ έτόλμα νά έπιληφθή θόλου τοιούτων
γευμα διηυθύνθη βραδέως πρδς τήν σκιάδα,
διαστάσεων. Τδ μήκος τοΰ ναοΰ εΐναι 148 μέ
δπως άφήση καιρδν είς τδν ’Εμμανουήλ, νά τήν
τρων , τό δε ύψος αύτοΰ μέχρι τής ανώτατης
άκολουθήση. Αί δύο μητέρες συνδιαλεγόμεναι
άκρας τοΰ θόλου 107 μ.
περί διαφόρων οικογενειακών πραγμάτων έπεριΠλησίον τοΰ ναοΰ, μεμονωμένον και πανταπάτουν είς άλλο μέρος τοΰ κήπου, ώστε ή Χριχόθεν έλεύθερον ισταται τδ Κωδωνοστάσιον,
στίνη δέν έφοβεΐτο διακοπήν έκ μέρους των.
τετράγωνον οικοδόμημα, τδ λαμπρότερον κτίριον
"Άλλως τε, κατά τδ σχέδιόν της ή μετά τοΰ
τής Φλωρεντίας, κεκοσμημένον δια πολλών στη
έξαοέλφου της συνδιάλεξις δέν θά ήτο μεγάλη·
λών κα’ι αναγλύφων. Τδ κωδωνοστάσιον τοΰτο
ήρκουν δλίγαι λέξεις ρηταί. Μόλις έκάθησεν
άνηγέρθη κατά τδν 14 αιώνα παρά τοΰ Γιόττου
είδε τδν έξάδελφόν της έρχόμενον κατασπευκαι τοΰ Γάδδη, έχει δέ ύψος 89 μέτρων.
σμένως πρδς αύτήν.
Τδ πρωτότυπον τοΰ ναοΰ και τοΰ κωδωνο
— Τέλος πάντων! άνέκραξεν δ νέος καθήσας
στασίου εΐναι δτι άμφότερα τά οικοδομήματα
πλησίον αύτής.
εΐναι κεκαλυμμένα ύπδ πλακών ποικιλοχρόων
Αύτή δέ έρριψεν έπ’ αύτοΰ βλέμμα ψυχρόν
μαρμάρων. Τοιοΰτον ρυθμόν φέρει και ή πρό
καί έζήτει νά εύρη τούς χρωστήράς της, ώς
μικρού άποπερατωθεΐσα πρόσοψις τοΰ Ναοΰ.
θέλουσα δήθεν νά ζωγραφίση.
Τήν πρόσοψιν ταύτην παριστα και ή σήμερον
— Χριστίνη, είπεν δ ’Εμμανουήλ, τί σοι
παρατεθειμένη ήμών είκών. Τδ έσωτερικδν τοΰ
έκαμα καί μέ αποφεύγεις; Διατί μέ δέχεσαι
Ναοΰ εΐναι άπλοΰν, άλλά μεγαλοπρεπέστατον
τόσον ψυχρά;
έν τή άπλότητι αύτοΰ. ’Απέναντι τοΰ καθε— Δέν έννοώ, έξάδελφε μου, τήν άπορίαν
δρικοΰ ναοΰ ισταται τδ κατά τδν 12 αιώνα
σου. Δέν εΐναι δυνατόν νά έλησμόνησες τούς
άνεγερθέν Βαπτιστήριον, τδ πάλαι', ώς λέγεται,
λόγους μου· διδ δέν ένόμισα δτι ήμην ήναγναός τοΰ ”Αρεως, μέ τάς δύο περκρήμους έκ
κασμένη νά σοί τούς έπαναλάβω. Άλλά έπειδή
χαλκοΰ θύρας, έργα τοΰ Άνδρέου Πιζάνου καί
μέ προκαλεΐς, θά σοί ειπω τάς νεωτέρας μου
τοΰ Γκιβέρτου. ’Επι τών θυρών τούτων παρίαποφάσεις. Ή θέσις, είς ήν εύρισκόμεθα, δέν
στανται έν λαμπροΐς άναγλύφοις τά πάθη τοΰ
δύναται νά παραταθή έπί πλέον· δέν συνάδει
’Ιησού Χριστού.
ούτε πρδς τδν χαρακτήρά μου, ούτε πρδς τούς
συγγενικούς δεσμούς, οί όποιοι μάς συνδέουσι,
νά εύρίσκωμαι έκτεθειμένη είς αδίκους ύποψίας
*) Έκ τοϋ παρόντος έπιτνμβίου έξάγεται οτι κατά
καί ν' ακούω έρωτικάς διαβεβαιώσεις, αί δποΐαι
κακήν όιάγνωσιν τών τότε θεραπευόντων αύτόν ιατρών,
εΐναι σχεδόν προσβολαί. Ή Κυρία μήτηρ σου
άφηρπάγη έκ τών ζώντων ό υιός τοϋ ήγεμόνος Γρη
γορών Γκίκα, Σκαρλάτος όνομαζόμενος.
εΐναι ή άδελφή τοΰ πατρός μου· έπομένως άνήκομεν είς τήν αύτήν τάξιν αί ήλικίαι μας συμφωνούσι ■ τήν διαγωγήν μου νομίζω δτι ούδείς
θύμα φεΰ! ίητρών άμπαύσατο
τόνδε ύπό λάαν νΰν Σκαρλάτος
δ Γκικάδης Γρηγορίοιο παΐς.

Γ
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δύναται νά εύρη έπιλήψιμον.
Επομένως τά
πάντα συμφωνοΰσιν, δ γάμος θά ήτο δΐ άμφό
τερα τά μέρη κατάλληλος, άφ’ ού μάλιστα, ώς
λέγεις, μέ άγαπας . . .
— ’Εξ δλης καρδίας, Χριστίνη! . . . Και
σύ μέ άγαπας τούλάχιστον; ήρώτησεν ό νέος
ίκετευτικώς.
Ή Χριστίνη τό πρώτον τότε εύρέθη είς
πραγματικήν άμηχανίαν. 'Η φύσις αύτής ή θε
τική συνάμα καί έλαφρά, δπερ σπάνιον, ή καρ
δία της ή ξηρά, ή φαντασία της ή έξημμένη,
ή σατανική αύτής ύπεροψία καί ή έλαστικότης
τοΰ χαρακτήρός της — πάσαι αί αντιθέσεις αύται συνεκρούοντο τόσον ίσχυρώς, ώστε δέν ήδύ
νατο καθαρώς νά άντιληφθή τών έντυπώσεών
της. Ό ’Εμμανουήλ, αρκούντως τή ήρεσκεν,
ώστε νά τή ήναι πολύτιμος ή αγάπη του· ήθελε
πρδ πάντων νά γείνη σύζυγός του, διότι ευρισκεν
έν αύτω τά άπαιτούμενα προσόντα, δπως έκπληρώση τούς μυστικούς αύτής πόθους. Τώρα
ίσως τδν ήγάπα και αύτή ■ τοΰτο καί τω ύπέδειξε, καί ό δυστυχής έγένετο έξαλλος έκ τής
χαράς.
— Χριστίνη! Χριστίνη! έπανελάμβανε καταφιλών τάς χεϊράς της.
Υπάρχουσι στιγμαί έν τω έρωτι, καθ’ άς τδ
όνομα τοΰ άγαπωμένου προσώπου εΐναι τδ άκρον
άωτον τής εύγλωττίας, έν ω ένσωματοΰται ή
καρδία ολόκληρος.
— ’Εμμανουήλ, τω είπε μετά τινας στιγμάς,
ΐνα τω άφήση καιρόν νά συνέλθη — έξάδελφε
μου, ακούσε με.
— Σέ ακούω, σέ έννοώ καί δταν δέν όμιλής.
— Μέ άγαπας· τδ γνωρίζω· είμί βέβαια .. .
— Καί δύνασαι ν’ άμφιβάλλης;
— Καί έγώ σέ άγαπώ, καί ούδέν επιθυμώ
πλειότερον ή τήν έκπλήρωσιν τών πόθων σου·
άλλ’ εννοείς, έξάδελφε, αί τοιαύται άναβολαί
οΰτε διά σέ ούτε δΐ εμέ εΐναι άξιοπρεπεΐς. Αί
άμφιβολίαι τής θείας μου εΐναι προσβολή δΐ
έμέ, καί δέν δύναμαι νά σοί δώσω μεγαλείτερον
δείγμα τής άφοσιώσεώς μου ή μή διακόπτουσα
τά πάντα πριν προβώμεν περαιτέρω. Ανάγκη
έπομένως κατεπείγουσα νά τελειώση ή έκκρεμότης αυτή.
— Έγώ περισσότερον σοΰ βιάζομαι, Χριστίνη · συλλογίσου δτι πρόκειται περί τής εύδαιμονίας τοΰ βίου μου.
— Μέ παρεξηγεΐς, τω άπήντησεν ή κόρη
μέ ύφος περιφρονητικόν. Έγώ δέν βιάζομαι.
Βιάζομαι μόνον νά ίδω παύουσαν κατασκοπείαν,
ήτις μέ προσβάλλει, νά ίδω άποδιδομένην μοι
δικαιοσύνην, ής είμαι άξια. Έκτος δμως τούτου
δύναμαι κάλλιστα νά περιμένω τήν καλήν θέλησιν τής θείας μου. Μάθε λοιπόν. ”Η άπόψε
θά δμιλήση μετά τής μητρός μου, ή αύριον τή
άφίνω τδ στάδιον έλεύθερον· μεταβαίνω δηλ.
πλησίον τής άδελφής μου, δπου θά διαμείνω
μέχρι; ού άναχωρήσετε έντεΰθεν καί σύ καί ή
μήτηρ σου.
— "2, Χριστίνη!
— Όθεν εννοείς δτι ούδένα λόγον θ’ άκούσω
πλέον. Διά ν’ άποφύγω τάς παρακλήσεις σου,
ίσως δέ καί τά αίσθήματά μου, άποσύρομαι.
Δέν θά έπανέλθω ή δικαιολογημένη ή διά παν
τός άπδ ύμάς κεχωρισμένη. Μή μ’ άκολουθήσης· σοί τδ άπαγορεύω!
Ήγέρθη μεγαλοπρεπής ώς βασίλισσα, έτακτοποίησε τά χρώματα καί τούς χρωστήράς της,
καί διερχομένη έμπροσθεν τοΰ Εμμανουήλ, δστις
έμεινεν έμβρόντητος, έγένετο άφαντος διά δενδροστοιχίας, ήτις ώδήγει κατ’ εύθεΐαν εί; τήν
οικίαν.
‘0 Εμμανουήλ εύρίσκετο ύπδ τδ κράτος
ένδς έξ έκείνων τών φοβερών παθών, τά όποια
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καταλαμβάνουσι τόν άνθρωπον ολόκληρον, άνατρέπουσι τήν υπαρξιν καί σχεδόν πάντοτε τήν
καταστρέφουσιν. Δέν ήτο πλέον κύριος εαυτού·
άνήκεν ολόκληρος εις τήν γυναίκα έκείνην, ύπέρ
ής θά έδιδεν άνευ δισταγμού τήν ζωήν του,
ίσως δέ καί πλέον τι τής ζωής του. Τά τοιαΰτα πάθη εΐναι προϊόντα τοΰ αδου· προσκολλώνται δέ είς τά δυστυχή άνθρώπινα πλάσματα,
τά όποια δέν έχουσι τήν δύναμιν νά τά ύπερνικήσωσι, καί τά όποια ώθεΐ πρδς αύτά ή κακή
αύτών μοίρα. Μόνη ή θρησκεία δύναται νά τά
καταβάλλη, ό δέ ’Εμμανουήλ, καίτοι θρησκευ
τικοί; άνατραφείς, ήτο άδιάφορος πρδς τήν θρη
σκείαν καί δέν έζήτει άνωθεν τήν δύναμιν.
Παρηκολούθησε διά τών δφθαλμών του τήν
κόρην έως δτου τήν έδλεπεν, εΐτα δέ, ύπό άκουσίου κεντούμενος ώθήσεως, έτρεξε κατόπιν της
χωρίς δμως νά τήν πλησιάση καί έπαναλαμβάνων καθ’ εαυτόν·
— Έάν ήναι αύτη ή τελευταία φορά, καθ’ ήν
τήν βλέπω!
’Έσπευσεν είς άναζήτισιν τής μητρός του,
καί έπειδή ή μήτηρ του εΐχεν έξέλθει, τήν έπερίμενεν έπί μίαν ώραν είς τδ δωμάτιόν της.
Τέλος ήλθεν. Χωρίς νά τή άφήση καιρόν νά
καθήση, ώρμησε πρδς αύτήν, έλαβε τάς χεϊράς
της, άς κατησπάσθη.
— Μητέρα, καλή μου μητέρα! εΐπεν.
— Τί έχεις; τί συνέβη;
— 11 ρέπει νά όμιλήσης σήμερον, σήμερον
άνευ αναβολής!
— Διατί;
— Διότι δέν δύναμαι νά περιμεινω πλέον·
διότι θ’ άποθάνω. Άν μ’ άγαπας, σώμέ με!
— Καί έπειδή ή Χριστίνη σοί τδ επιβάλ
λει; Δέν εΐναι οΰτω; προσέθηκεν ή μήτηρ ζη
τούσα νά είσούση είς τήν καρδίαν τοΰ έρωτολήπτου.
Άν καί δέν ήτο είς κατάστασιν νά σκεφθή,
εΐχεν δμως ό Εμμανουήλ τήν έμπνευσιν τών
εύγενών αισθημάτων · προσβολή κατά τής έρωμένης του, καίτοι έμμεσος, βαθέως τω έτραυμάτιζε τήν καρδίαν του.
— Δέν έχω άνάγκην νά μ’ έπιβάλλωσι τδ
καθήκον μου, μήτερ- ή τιμή μου μοί τδ ύπαγορεύει. Τά πράγματα δέν δύνανται νά μείνωσιν ούτως. Ή θά όμιλήσης άμέσως πρός τήν
θείαν μου ή θά όμιλήσω έγώ.
— Τήν άγαπας πολύ τήν Χριστίνην;
— Τήν άγαπώ ύπερβολικώς.
— "Ωστε ούτε ή αγάπη μου, ούτε αί συμβουλαί μου δέν θά ϊσχυον νά σέ άποτρέψωσιν.
Τήν θέλεις άπολύτως;
— Άπολύτως!
— Καί δμως άκουσέ με, Εμμανουήλ. Πρέ
πει νά κάμω τελευταίαν άπόπειραν· πρέπει νά
σοί ειπω δλην τήν ιδέαν μου. Έάν δέν έπιτύχω, έάν δέν κατορθώσω νά σέ πείσω, θά κάμω
τδ διάβημα, τδ όποιον ζητείς παρ’ έμοΰ. Έκ
τών προτέρων ήξεύρω δτι δέν θά τό κατορθώσω,
άλλ’ δμως δέν πρέπει νά σιωπήσω, διότι, αν
σιωπήσω, θά θεωρούμαι συνένοχος τών δυστυ
χημάτων, τά όποια προβλέπω, άν δέν σέ προει
δοποιούν . . .
— Τί λέγεις, μητέρα; Τί άνεκάλυψες; Εξε
τάζεις τήν Χριστίνην μέ προσοχήν σχεδόν προσ
βλητικήν δΐ αύτήν . . .
— Καί δέν δύναμαι νά τή ευρώ τί έπι
λήψιμον, Έάν ήναι πράγματι δ,τι φαίνεται,
εΐναι κόρη έντελής καθ’ δλα. Τοΰτο καί μέ
άνησυχεϊ. Έπροτίμων νά τή εύρισκον έλάττωμα. Ούδέν έν αύτή φυσικόν . . . Σείεις
τήν κεφαλήν, τέκνον μου; ... Σέ έννοώ, σοί
φαίνομαι πολύ απαιτητική, πολύ δειλή μέ τούς
φόβους μου άπέναντι τοΰ ειδώλου, το όποιον
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λατρεύεις. Ιί θέλεις; Εΐναι προαίσθημα, τδ
όποιον δέν δύναμαι νά έκφοάσω· εΐναι φωνή,
ήτις ήμέραν καί νύκτα μοι λέγει, δτι αύτή ή
ώραία κόρη θά ήναι ή δυστυχία σου. Σέ Ικε
τεύω, άκουσέ με · άνάβαλλε ολίγον άκόμη, σκέψου· άς άναχωρήσωμεν, άς δοκιμάσωμεν τήν
άπουσίαν. "Οταν δέν θά διατελής πλέον ύπδ
τδ γόητρον τοΰ κάλλους της — μετά έξ μήνας,
μετά έν έτος, άν τήν άγαπας άκόμη, δέν θά
εναντιωθώ πλέον είς τήν έπιθυμίαν σου.
— Όχι, μητέρα, όχι- τοΰτο μοί εΐναι άδύ
νατον !
Ί οσοΰτον πάθος ένυπήρχεν είς τούς λόγους
τούτους τοΰ νέου, ώστε ή μήτηρ δέν ήδυνήθη
νά μή πεισθή περί τής άληθείας αύτών.
— 'Η Χριστίνη δέν έχει καρδίαν, έψιθύρισε·
δέν σέ άγαπφ · τδ αισθάνομαι, τδ γνωρίζω, καί
δμως δέν δύναμαι νά σοί τδ άποδείξω.
— Είσαι άδικος, μήτερ . . . Έπί τέλους
δέν θέλεις νά μοί παραχωρήσης . . .
— Τήν δυστυχίαν σου, τέκνον μου; Φεΰ!
Πρέπει λοιπόν έγώ νά σέ καταστήσω δυστυχή;
— Χαί, θά μέ κάμης δυστυχή, άν δέν μοί
δώσης τήν Χριστίνην.
— Άφ’ ού λοιπόν πρέπει νά γείνη ούτως,
είπεν ή μήτηρ άπομάσσουσα τά δάκρυά της ·
άπόψε, μετά τδ γεύμα σοί ύπόσχομαι νά ζητήσω
τήν Χριστίνην παρά τής μητρός της, ήτις, φο
βούμαι, δέν θά άρνηθή.
— Άναγεννώμαι, μήτερ! Μοί δίδεις περισ
σότερον ή τήν ζωήν!
Ή δυστυχής γυνή δέν ήδύνατο νά εύρη λέξιν
άπέναντι τής τοιαύτη; τοΰ τέκνου της χαράς.
Έν ω ή σκηνή αύτη συνέβαινεν έν τινι δω
μάτιο; τής έπαύλεως, άλλη σκηνή, τοιαύτη;
πάλιν φύσεως, συνέβαινεν έν έτέρω δωματίω.
'Η Χριστίνη είσήλθεν είς τδ δωμάτιόν τής
μητρός της σύννοφρυς καί δάκνουσα τά χείλη
της. Ή δλη συμπεριφορά της ένέφαινε βαθυτάτην άγανάκτησιν, άλλ’ άγανάκτησιν προσπεποιημένην, ούχί φυσικήν.
— Μητέρα, είπε· δύναμαι τέλος πάντων νά
σε ιδω ιδιαιτέρως καί νά όμιλήσω μετά σου;
— Πάντοτε δύνασαι τοΰτο, κόρη μου. Τίς
θά σ’ έμπόδιζεν;
— Δέν είσαι τώρα ποτέ μόνη σου. Επι
θυμώ νά ύπάγω πλησίον τής άδελφής μου, άν
μοί τδ έπιτρέπης.
— Έν ω εΐναι έδώ ή θεία σου καί ό έξάδελφό; σου: Τοΰτο δέν γίνεται.
— "Ισα, ίσα, διότι εΐναι έδώ, έπιθυμώ
ν’ άπέλθω.
— Καί διατί, παρακαλώ;
— Σύ, ή τόσον προσεκτική, δέν βλέπεις τί
ποτε τώρα;
— Τί δύναμαι νά ίδω, τδ όποιον ν’ άντιβαίνη είς τδ πρέπον;
— Ό έξάδελφός μου μέ άγαπα.
— Τδ ήξεύρω, δσον καί σύ. Ήξεύρω πρδς
τούτοι; δτι σοί άρέσκει, καί δτι συνοικέσιον
μετ’ αύτοΰ θά έπλήρου δλους τούς πόθους μου.
Μετ’ αύτοΰ θά ήσο εύτυχής.
— Μήτερ, δ γάμο; ούτος δέν θά γείνη.
— Έναντιοΰσαι; Δέν θέλει; νά συγκατατεθής ί
— Δέν πρόκειται περί έμοΰ· πρόκειται περί
τής θείας μου. Έάν, ώ; λέγεις, βλέπης τά
πάντα, βεβαίως δέν σέ διέφυγεν ή άποστροφή,
τήν όποιαν τή έμπνέω.
— Τί λέγεις; εΐπεν ή Κυρία Βοαμιλάν μειδιώσα. Αύτή λοιπόν είναι ή αφορμή τής άναχωρήσεώ; σου; Ή θεία σου σέ μισεί! Ή θεία
σου δέν θά συγκατατεθή είς τδν γάμον σας!
Αυτή είναι ή ιδέα σου; — ν2! πόσον άπατάσαι!
Ή θεία σου σέ παρατηρεί μόνον- εΐναι μήτηρ
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καλή καί συνετή, καί δέν θέλει νά παίξη μέ
τήν εύτυχίαν τοΰ υιού της. "Οσον σφοδρότερος
είναι ό έρως τοΰ Εμμανουήλ, τοσοΰτον περισ
σότερόν οφείλει αύτή ώ; μήτηρ νά βαδίση μετά
περισκέψεως.
— Καί τοΰτο, μητέρα, τοΰτο μέ θυμόνει,
τοΰτο μέ εξάπτει, νά βλέπω πάντοτε έπάνω μου
δυο οφθαλμούς, οί όποιοι μέ περιεργάζονται άδιακόπως. Νά δύσπιστή πρδς τήν θυγατέρα του
άδελφοΰ της; Τοΰτο δέν άνέχομαι, καί θέλω
ν’ άναχωρήσω.
— Έχε ύπομονήν, κόρη μου. Ή άνδραδέλφη μου εΐναι έν τω δικαιώματί της. Νομί
ζεις δτι καί έγώ δέν έσπούδασα τδν χαρακτήρα
τοΰ Εμμανουήλ;
— Τδ πιστεύω, άλλ’ ή έξέτασίς σου ήτο
όλιγώτερον προσβλητική καί δχι άδιάκοπος. Μέ
γνωρίζεις, μητέρα μου, καί ήξεύρεις πόσον είμαι
υπερήφανος, διά τοΰτο καί έννοεΐ; πόσον υέ
στενοχωροΰσιν αύταί αί δυσπιστίαι τή; θεία;
μου. Εΐναι ήδη εξ έβδομάδε; καθ’ ά; βλεπόμεθα· δέν μ’ έξέτασεν άκόμη άρκετά; Αυτό
πρέπει νά τελειώση. Ή άναχώρησί; μου θά
φανερώση καλλίτερον τδν χαρακτήρά μου, καί
ϊσω; τότε ή θεία μου έκφρασθή.
— θά τήν όμιλήσω άπόψε, άφ’ ού τόσον
ένδιαφέρεσαι.
— Θέλει; λοιπόν νά μέ προτείνη; είς αύ
τήν; Νά τήν παρακαλέσης νά μέ δεχθή ώ;
νύμφην; Όχι, ποτέ, μητέρα, προσέθηκεν ή κόρη
καταπόρφυρος έκ τής όργής καί τής προσβεβλη
μένης φιλοτιμίας.
— Κόρη μου, εΐπεν ή Κυρία Βοαμιλάν
σοβαρώ;· έγώ γνωρίζω καλλίτερον τί συμφέρει
νά ποάξω. Περί τούτου νομίζω δέν άμφιβάλλεις.
Αφες με λοιπόν έλευθέραν νά πράξω
κατα τήν θέλησίν μου καί έσο βέβαια δτι έγώ
θά φροντίσω περί τής άξιοπρεπεία; σου καί τή;
φιλοτιμία; σου. Πήγαινε τώρα νά ένδυθή; διά
τδ γεύμα, καί πρδ πάντων πρόσεξε νά μή δείξη; τήν κακήν σου διάθεσιν είς τήν θείαν σου.
Συλλογίσου δτι ίσως έξαρτώνται έξ αύτή; αί
έλπίδε; σου τοΰ μέλλοντος.
Ή Χριστίνη έξήλθε τοΰ δωματίου τής μη
τρός τη; πλήρη; χαράς. Ή τύχη της έμελλε
ν’ άποφασισθγ τήν αύτήν έκείνην έσπέραν. Ή
Κυρία Σάνζη, πιεζομενη άμέσως παρά τού υίοΰ
της, έπιτηδείως έρωτωμένη παρά τή; οαρωνίδος, δέν ήδύνατο πλέον ν’ άποφύγη τήν έξήγησιν. Ή ρητή θέλησις τοΰ Εμμανουήλ τή
έξησφάλιζε τήν εύνοιαν τή; μητρός του, δσον
καί άν εΐχεν αύτη διάθεσιν ν’ άντισταθή. 'Ο
Εμμανουήλ εΐχεν άρκετήν ηλικίαν, δπως παραβλέψη τήν συγκατάθεσίν της. Ή μήτηρ του
δέ βεβαίως θά άπέφευγε τήν ρήξιν, καθ’ δσον
μάλιστα ούδεμίαν ώρισμένην άφορμήν άρνήσεως
είχε νά προτάξη εί; τδν υιόν της. Έπομένως
είσερχομένη εί; τδ έστιατόριον ή Χριστίνη άπήστραπτεν ύπδ χαράς, ώς πάντες ήδύναντο νά
βεβαιωθώσιν. Ό έξάδελφός τη; τήν παρετήρηαε
μετά θαυμασμού καί ή μήτηρ του, δεικνύουσα
ώραίαν προσωπογραφίαν κρεμαμένην άπδ τοΰ
τοίχου, άνέκραξεν·
— Ίδέ τήν Χριστίνην, άδελφή μου· δέν
σοί φαίνεται ώ; νά κατήλθε σήμερον ή άρχαία
κόμησσα άπδ τής είκόνος καί νά παρευρίσκεται
μεταξύ ήμών;
— Πράγματι· έλπίζω δμως δτι δέν τήν
ομοιάζει ή κατα τό πρόσωπον.
— Ή προσμάμμη μου αύτή ήτο πολύ εύφυής, θεία μου, άπεκρίθη ύπερηφάνως ή κόρη.
— Ήτο εύφυής, το παραδέχομαι, άλλά δέν
είχε καρδίαν, διότι κατέστησε πολύ δυστυχή
τόν σύζυγόν της, ώς διηγείται ή παράδοσις
’Έχει; τδ πρόσωπόν τη; καί τήν χάριν της,
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άλλ’ εύτυχώς δεν έχεις ούτε
τδν χαρακτήρά της οΰτε τάς
άρχάς της.
'Η συνδιάλεξις διεκόπη
άλλά τδ άποτελέσμα ΰπήρξεν
άτι οί φόβοι τής άνδραδέλφης
έξηγέρθησαν έκ νέου. Καθ’ δ
λον τό γεΰμα ήτο άφηρημένη
καί δτε ή Κυρία Βοαμιλάν
έλαβεν αύτήν άπδ τής χειρός, δπως τήν οδήγηση πρδς
τήν σκιάδα, συνήντησε τδ ικε
τευτικόν βλέμμα τοΰ ’Εμμα
νουήλ, τδ όποιον μεγάλην τή
ένεποίησεν έντύπωσιν. Πάλιν
ηρχισε νά διστάζη, άλλ’ δ
μως έπρεπε νά όμιλήση. ΤΙ
Χριστίνη είχε γείνει ήδη ά
φαντος. Κεκρυμμένη όπισθεν
τών παραπετασμάτων τοΰ κοιτώνός της, ή κόρη παρηκολοόθει μέ τδ βλέμμα της τήν
μητέρα της καί τήν βείαν
της, αΐτινες άπεμακρύνοντο
μέ βραδέα βήματα. 'Η καρ
δία της έπαλλε σφοδρώς· πό
σον θά έπεθύμει νά παρίσταται άόρατος είς τήν συνδιάλεξιν ταύτην τών δύο μητέ
ρων! Πόσον θά ήθελε νά μάθη τί έσκέπτετο περί αύτής
ή Κυρία Σάνζη, καί μέχρι
τίνος ήδύνατο νά βασισθή έπί
τής έπιεικείας της καί τής
συμπάθειας της!
Αί δύο Κυρίαι έγένοντο
άφαντοι δπισθεν τών δένδρων.
'Η Χριστίνη, βλέπουσα τδν
έςάδελφόν της παρακολουθοΰντα αύτάς διά τοΰ όφθαλμοΰ του, ώς νά ήθελε ν’ άναγκάση τήν μητέρα του νά έςηγηθήι τδ ταχύτερον, έμειδίασε,
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καί ή φαντασία της τή παρίστα τόν μέλλοντα βίον της,
τήν διαμονήν της έν Παρι
σίοις, δπου έπεθύμει νά διαμένη καί δπου τά ό'νειρά της
πρό πολλοΰ τήν έφερον. νΕβλεπεν έαυτήν ώραίαν, θριαμβεύουσαν έν τοΐς κομύοΐς τής
γαλλικής πρωτευούσης κύκλοις, εύτυχή, καί αί στιγμαί
διήρχοντο μετά άστραπιαίας
ταχύτητος. Τέλος είδε τήν
μητέρα της έπιστρέφουσαν
μετά τοΰ ’Εμμανουήλ', καί
κατόπιν έοχομένην τήν θείαν
της, σύννουν καί μελαγχολι
κήν, καί έσκέπτετο άν ή συνδιάλε-ις καί ή έξήγησις έλαβε
χώραν, έξ ής έςηρτάτο ή τύζη τη?·
Μετ’ δλίγον ή υπηρέτρια
τή άνήγγειλεν δτι τήν περιμένουσιν έν τή αιθούση. Ή
έπίσημος αΰτη πρόσκλησις τή
έφανέρου δτι ή στιγμή ήλθε,
καθ’ ήν [θά τή άνηγγέλλετο
έπίσημόν τι γεγονός. “Ελαβεν
ύφος άνάλογον τή περιστάσει
καί κατήλθεν είς τήν αίθουσαν.
' Η βαρωνίς καί ή άνδραδέλφη της έκάθηντο έπί άνακλίντρου. Ό ’Εμμανουήλ, έξημμένος, άνυπόμονος έτρεξεν
είς προϋπάντησιν τής νεάνιδος.
— Χριστίνη, άγαπητή
Χριστίνη, άνεφώνησεν· αί μη
τέρες μας συγκατατίθενται.
Καί σΰ συγκατατίθεσαι. Δέν
είναι ούτως.
Εντός τριών
εβδομάδων, δσαι άπαιτοΰνται
διά νά έκπληρωθώσιν οί τύ
ποι, θά τελεσθή ό γάμος μας.
— ’Εμμανουήλ! είπεν ή
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κόρη μετά ύφους προσδεβλημμένης αίδοΰς, ύφους
πλήρους χάριτος. Μητέρα, θεία μου, είναι α
ληθές;
— Ναί, κόρη μου, είπε τδ ναί· άλλως θά
παραφρονήση ό δυστυχής.
— θεία μου! είπεν ή Χριστίνη μετά έπιχαρίτου ύποκλίσεω; ενώπιον τής μαρκησίας,
ήτις έλκυσθεΐσα χωρίς νά το έννοήση έσφιγξε
τήν κόρην εις τάς άγκάλας της.
— Ναί, θά είσαι θυγάτηρ μου. θά τόν
καταστήσης ευτυχή. Είμαι βέβαια περί τούτου,
η-ίχε τήν εύχήν μου!
Δάκρυα χαράς έπλήρουν τούς οφθαλμούς
πάντων. Καί αύτή ή Χριστίνη συνεκινήθη μέχρι
δακρύων καί ήτο, τήν στιγμήν έκείνην, άληθώς
εύτυχής. Έν τή τρυφερά ηλικία της ή καρδία
δέν είναι διεφθαρμένη, δσον καί άν έχη κακά;
τάσεις. Ένόμισε πράγματι δτι άγαπα είλικρινώς καί δτι είλικρινώς άγαπάται. 'Η έλαφρότης αύτής, ή κενοδοξία της έσίγησαν άπέναντι τού αισθήματος τούτου, καί μετά συγκινήσεως άληθοΰς έτεινε τήν χεΐρά της πρό; τον
Εμμανουήλ, υποσχόμενη αύτω αίωνίαν άγάπην
ένώπιον τοΰ θεοΰ καί τών δύο μητέρων, αΐτινες
ήσαν παρά πολύ συγκεκινημέναι, ώστε νά μή
ήναι βέβαιαι περί τής ειλικρίνειας αύτής. Ητο
έκείνη μία τών σπανίων στιγμών, καθ’ ας ή
καρδία εξουσιάζει τά πάντα, στιγμών, αΐτινες
ούδέποτε λησμονοΰνται.

ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α’.

(“Επεται συνέχεια.)

Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΑΡΟΣ.
(Μετά εικόνας, 2ρα σελ. 40.)

μικρά ήμών είκών παριστά σκηνήν εκ
τής Ελληνικής μυθολογίας, τόν Δαίδαλον δηλ. προσαρμόζοντα τά πτερά
είς τόν υιόν του ’Ίκαρον. 'Ο Δαίδαλος είναι δ
μυθολογικός άντιπρόσωπος τής άρχαιοτάτης'Ελ
ληνικής τέχνης. Καί αύτό δέ τό όνομά του
σημαίνει καλλιτέχνην. Ή παράδοσις άναφέρει
βτι ό Δαίδαλος έκτισεν έν Κρήτη τήν αίθουσαν
τοΰ χοροΰ διά τήν Άριάδνην, τόν λαβύρινθον
διά τόν Μινώταυρον. Περί τών αγαλμάτων τοΰ
Δαιδάλου έλέγετο βτι ήσαν τόσον φυσικά, ώστε
καί νά κινώνται καί νά βαδίζωσιν ήδύναντο.
Καί έν ’Αττική έλατρεύετο ό Δαίδαλος, καί ή
άττική παράδοσις λέγει αύτόν υιόν τοΰ Εύπαλάμου ή τοΰ Παλαμάοντος, δηλ. τοΰ έμπειροτέχνου, καί καταγώμενον έκ τής φυλής τών
Έρεχθιδών. Καταδικασθείς ό Δαίδαλος παρά
τοΰ Άρείου Πάγου διά έγκλημα, δπερ διέπραξεν,
έφυγεν είς Κρήτην, δπου εΰρεν άσυλον παρά τφ
Μίνωϊ. 'Ο ’Οβίδιος, άκολουθών άρχαίαν τινά
παράδοσιν, λέγει τόν Δαίδαλον πατέρα τοΰ ’Ικά
ρου, μετά τοΰ όποιου έζήτησε νά φύγη έκ Κρή
της διά πτερύγων, τά; οποίας κατεσκεύασεν αύ
τός. Τάς πτέρυγας προσήρμοσεν είς τό σώμα
τοΰ υΐοΰ του διά κηροΰ, άλλ’ ό ’Ίκαρος, πλη
σίασα; άπερισκέπτως είς τόν ήλιον, τακέντος τοΰ
κηροΰ, κατέπεσεν είς τήν θάλασσαν, ήτις άπ’ αύ
τοΰ ώνομάσθη Ίκάριον Πέλαγος (τό περί τήν
νήσον Ικαρίαν μέρος τοΰ Αιγαίου ΓΙελάγους).
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Βασίλισσα τής ’Αγγλίας.
(Μετά τριών εικόνων, δρα σελ. 41.)
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τωθι βιογραφικών σημειώσεων.
'Η Βικτωρία Α'. (’Αλεξανδρινή), άπό τοΰ
έτους 1837 βασίλισσα τής Μεγάλης Βρεταννίας καί’Ιρλανδίας, γεννηθεΐσα τή Μαΐου 1819,
είναι ή μόνη θυγάτηρ τοΰ έν έτει 1820 άποβιώσαντο; δουκός τοΰ Κέντ, τετάρτου υΐοΰ
τοΰ βασιλέως Γεωργίου Γ., καί τής ήγεμονίδος Αουιζης Βικτωρία; τοΰ Σαξ-Κοβούργου,
ήτις έν πρώτφ γάμφ είχε νυμφευθή τόν πρίγκηπα τοΰ Λάϊνιγγεν. Ή Βικτωρία έλαβε διά
τοΰ θανάτου τοΰ πατρός της, ώς κληρονόμου
τοΰ άτέκνου άδελφού του Γουλιέλμου Δ'., δι
καιώματα έπί τοΰ θρόνου τής ’Αγγλία; καί άνετράφη παρά τή; εύφυεστάτης μητρό; της μετά
πολλής έπιμελείας καί πολλοΰ σεβασμού πρός
τό άγγλικόν συνταγματικόν πολίτευμα. Ύπδ
τήν έπιτήρησιν τής δουκίσση; τής Νορθουμβερλάνδη; ή νεαρά διάδοχος έξεπαιδεύθη δεόν
τως, διδαχθεΐσα έκτος τών σοβαρωτέρων έπιστημών καί τήν μουσικήν, ιδίως δέ τήν βοτα
νικήν, πρός ήν μεγάλην ήσθάνετο κλίσιν.
"Οτε τή 20 Ιουνίου 1S37, άποθανόντο; τοΰ
θείου αύτή; βασιλέως Γουλιέλμου Δ’., έκλήθη
είς τόν θρόνον ή δεκαεπταέτις Βικτωρία, τό έν
τοΐς πράγμασιν ΰπουργεΐον Μέλβουρν ήτο λίαν
εύνοϊκώς πρός αύτήν διατεθειμένον. Τή 28 ’Ιου
νίου 1838 έτελέσθη ή στέψις αύτή; ώς βασιλίσση; μετά πολλής έπισημότητος. Έν μέσφ
τών τότε ένσκηψασών ανωμαλιών ένεκα τοΰ έν
Άφγανιστάνη καί Κίνα πολέμου καί τών σφο
δρών έπιθέσεων τής άντιπολιτεύσεω; συνωμολογήθη καί ό γάμος αύτής μετά ένδς τών έξαδέλφων της, τοΰ πρίγκηπο; ’Αλβέρτου τοΰ ΣαξΚοβούργου. Άφ’ ου ό πρίγκηψ οΰτος έπολιτογραφήθη έν ’Αγγλία, έτελέσθη ό γάμο; τή 10
Φεβρουάριου τοΰ έτους 1840. Έπί τής πολι
τικής έν γένει τό συνοικέσιον τοΰτο ούδαμώς
έπέδοασε, διότι ό πρίγκηψ σύζυγος άπεκλείσθη
αύτής έντελώς. Έκτοτε συνέβησαν αΐ διάφοροι
μεταβολαί έν τή έσωτερική πολιτική, άναλαβόντων έπανειλημμένω; τάς ήνίας τοΰ κράτους
τών διαπρεπών Άγγλων πολιτικών Πήλ, Δέρβο,
Άβερδήν, I Ιαλμερστώνος, 'Ρώσσελ, Γλάοστωνος
καί Δισραέλη. Καθ’ βλας τάς διαφόρους ταύ
τας μεταβολάς ή βασίλισσα Βικτωρία θρησκεοτικώς πάντοτε έτήρησε τό σύνταγμα, διό καί
δεόντως έτιμήθη καί τιμάται παρά τφ έθνει
αύτής.
"Οπως έν τή πολιτική άξιόζηλον έτήρησε
διαγωγήν, ουτω καί έν τφ ίδιωτικφ αύτής βίφ
ΰπήρξεν άείποτε πρότυπον συζύγου καί μητρός.
Έκ τοΰ γάμου αύτή; έγεννήθησαν έννέα τέκνα·
α'.) ή πριγκήπισσα Βικτωρία, γεννηθεΐσα τή
21 Νοεμβρίου 1840, νυμφευθεΐσα τό 1858 τόν
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διάδοχον τή; Γερμανίας· β'.) ό πρίγκηψ τής
Ούαλίας Αλβέρτο; Έδουάρδος, ό έπίδοξο;
του άγγλικοΰ θρόνου διάδοχος, γεννηθείς τή
9 Νοεμβρίου 1841, νυμφευθείς δέ τφ 1863 τήν
πριγκήπισσαν ’Αλεξάνδραν τή; Δανίας, άδελφήν
τοΰ ήμετέρου βασιλέως · γ'.) ή πριγκήπισσα
Άλικη, γεννηθεΐσα τή 25’Απριλίου 1843, ύπανδρευθείσα τό 1862 μετά τοΰ δουκός Λουδοβίκου
τήςΈσσης, άποθανοΰσα δέ έκ διφθερίτιδας τή 14
Δεκ. 1878· δ'.) ό πρίγκηψ Άλφρέδος, δούξ τοΰ
Εδιμβούργου, γενν. τή 6 Αύγούστου 1844, άρχιναύαρχος τοΰ Άγγλικοΰ στόλου, νυμφευθείς
τό 1874 τήν μεγάλην οούκισσαν Μαρίαν τής
'Ρωσσίας, άδελφήν τοΰ Τσάρου· ε'.) ή πριγκήπισσα Ελένη, γεννηθεΐσα τή 25 Μαΐου 1846,
άπό τοΰ 1866 σύζυγος τοΰ πρίγκηπο; Χριστιανού
τοΰ Σλέσοιγ -"Ολσταίν · στ'.) ή πριγκήπισσα
Λουΐζα, γενν. τή 18 Μαρτίου 1848, σύζυγος
άπο τοΰ 1871 τοΰ μαρκησίου Λόρν, πρεσβυτέρου
υΐοΰ τοΰ βαθυπλούτου λόρδου Άργαϊλ · ζ'.) ό
πρίγκηψ ’Αρθούρος, γενν. τή 1 Μαΐου 1850,
νυμφευθείς τό 1879 τήν πριγκήπισσαν Λουΐζαν
Μαργαρίταν, θυγατέρα τού πρίγκηπο; Φριδερίκου
Καρόλου τής Πρωσσίας· η'.) ό πρίγκηψ Λεοπόλδος, γενν. τή 7 Απριλίου 1823, καί θ'.) ή
πριγκήπισσα Βεατρίκη, γενν. τή 14 ’Απριλίου
1857, νυμφευθεΐσα δέ πρό δύο έτών τόν πρίγκηπα Ερρίκον τού Βάττεμβεργ, άδελφόν τού
πρώην ήγεμόνος τής Βουλγαρίας.
Ί ο πρώτον βήγμα έν τφ εύδαιμόνφ τούτφ
οίκογενειακφ βίφ έποιήσατο ό θάνατος τής δουκίσσης τού Κέντ (τή 16 Μαρτίου 1861), ήν ή
βασίλισσα περιπαθώς ήγάπα. Μόλις δέ είχε
παρέλθει ή πρώτη αΰτη θλίψις, καί δεύτερον
έπηνέχθη είς τήν καρδίαν της βαθύτερον τραύμα
διά τού τή 14 Δεκεμβρίου τού αύτού έτους
1861 έπισυμβάντος θανάτου τού συζύγου αύτής,
πρίγκηπο; ’Αλβέρτου. Ειλικρινή; ήτο καί πάγ
κοινος ή συμπάθεια, ήν ολόκληρον τό Άγγλικόν
έθνος άπέδειξεν εί; τήν άνασσαν κατά τήν σκληράν ταύτην τής τύχης δοκιμασίαν. Παρά δέ
τή βασιλίσση ή θλίψις έγένετο είδος λατρείας·
έπί έτη πολλά ού μόνον είς ούδεμίαν αύλικήν
εορτήν παρεστάθη, άλλ’ ούδέ τήν έναρξιν τής
βουλής αύτοπροσώπως πλέον έκήρυττεν όσάκις
δέ κατόπιν ήναγκάζετο νά έμφανισθή δημοσία,
πένθιμα πάντοτε έφόρει ένδύματα. Ή άγάπη
τής βασιλίσση; πρό; τόν άποθανόντα αύτής σύ
ζυγον δηλοΰται τρανώτατα έν τοΐς συγγράμμασιν,
απερ αύτή ή άνασσα συγγράψασα έξέδωκε. Τών
δύο βιβλίων τό μέν επιγράφεται ‘"Ο βίος τοΰ
πρίγκηπος συζύγου”, τό δέ " Σελίδες τινές έκ
τοΰ ήμερολογίου ήμών έν Σκωτία”. Έκτο; δέ
τούτου λαμπρόν τφ άνήγειρε μνημεΐον έν ύπογείφ θαλάμφ τοΰ άνακτόρου τοΰ Ούΐνδσωρ, βπου
συχνότατα ή βασίλισσα μεταβαίνει καί διαμένει
έπί ώρας ολοκλήρους έν προσευχή καί λύπη
ένώπιον τού τάφου τοΰ πεφιλημένου άνδρός.
Πρό τριών έτών έσχε τήν άτυχίαν ν’ άπολέση
τόν υιόν αυτής Λεοπόλδον καί πρότερον τήν
θυγατέρα αύτής Άλίκην, ήτι; έπεσε θύμα τής
μητρικής της άφοσιώσεως, καθότι θελήσασα νά
περιποιηθή τά ύπό διφθερίτιδος πάσχοντα τέκνα
της, προσεβλήθη αύτή ύπό τής φοβερά; νόσου,
ή καί ύπέκυψεν έντός δλίγων ώρών.
Τή 28 ’Απριλίου 1876 τό άγγλικόν Κοινοβούλιον άπένειμε τή βασιλίσση Βικτωρία τον
τίτλον " αύτοκτρατείρας τών Ινδιών”, ύφ’ δν
καί τή 1 Ίανουαρίου 1877 έπισήμως άνεκηρύχθη ύπό τοΰ άντιβασιλέως τών Ινδιών.
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Έφίλησα τά λήϊα, εί; τάς πνοάς ήρεμα
τής αύρας ρυτιδούμενα, νομών πιόνων θρέμμα
τό χιονώδες ποίμνιον έπί φαιδράς ζλιτύος,
άφ' ής υγρόν ή παιμενΐς πλανώσα βλέμμα,
τήν φλόγα ψάλλει έρωτος θανόντο; άναιτίως.

ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΕΝ ΑΡΑΒΙΑι.
(Μετά είζόνος, όρα σελ. 40.)

είκών, ήν ύπό τον τίτλον τούτου δη*Δί2 ρ μοσιεύομεν, έγράψη παρά "Αγγλου ζωγράφου, τού Γ. I. Μυλλέρου, καί άποτελεΐ έν τών κειμηλίων τού έν Βιρμιγγάμη
μουσείου. ’Αξιοπαρατήρητος είναι ή είκών ού
μόνον διά τήν δύναμιν καί τό αρμονικόν τοΰ
χρωματισμού, άλλά καί διά τήν άποπνέουσαν
έξ αύτής ποιητικήν χάριν καί τό αίσθημα. ' Η
άπεικόνισις τών ξηρών καί αποτόμων όρέων
είναι φυσική καί πιστοτάτη, τά δέ δένδρα λαμπρώ; κοσμούσι τό έμπροσθεν μέρος τής είζόνος.
Καί οί έν αύτή παριστώμενοι ποιμένες μετά
τών προβάτων συντελοΰσι τά μάλιστα νά παράσχωσιν αύτή τύπον εγχώριον.
Ιό περίεργον
είναι βτι ή προκειμένη είκών έκτεθεΐσα έν ετει
1842, οτε έγράφη, έν τή βασιλική τού Λονδίνου
Ακαδημία, άπερρίφθη τότε- εσχάτως δέ μόνον
ήγοράσθη παρά τοΰ έν Βιρμιγγάμη μουσείου
άντί μεγάλης τιμής.

Τάς φάραγγας έφίλησα όρέων δυσπρόσιτων,
είς ας σκιρτά ή έλαφος, καί μόλις ερπει φρίττων
ό θηρευτής, ό μελετών ένέδραν μιαιφόνον. —
Έκεΐ ό καταρράκτης έζ στυγνών άδυτων
πρός τόν χορόν δι' ώρυγών έρίζει τών τυφώνων.

Έφίλησα τής 'Αφρική; τάς αύχμηρά; έρήμους·
χαράσσει ή δρομάς έχει μαζρούς, αμμώδεις οΐμους,
άλλ' έπί τέλους, σμάραγδος έν τφ χρυσω, προσνεύει
συστάς φοινίκων, καί τού; πλάνητα; εύθυμους
τής δροσερά; όάσεως φλοισβοΰν τό ρείθρου δεΰει.

*
Ή δτε πτέρυγα; φλογό; απλών ό λΰψ προσπίπτει,
καί ύπό σάβανον τήν γήν έζπνέουσαν καλύπτει,
ό μοιρολάτρη; τά; βουλά; δοξάζων τοΰ Προφήτου,
παρά τήν ζάμηλον ώχραν τήν ζάραν κύπτει,
ζαΐ τά λευκά καλεί Ούρΐ έκ σφαίρα; διαρρΰτου.

♦
Έφίλησα τήν αφατον νυκτερινήν μαγείαν,
οπότε τήν πανάχραντόν τελοΰντα λειτουργίαν,
ήδέως σπινθηρίζουσι τά φωτοβόλα πλήθη· —
ό άστερόει; ούρανός είς τήν αγίαν
τοΰ σύμπαντος μητρόπολιν ώ; λύχνο; άνηρτήθη.
Φ
Τό ζάτοπτρον έφίλησα τή; ιλαράς θαλάσσης,
ή τεϊνον κόλπους διαυγείς είς τάς γλαυκά; έζ.τάσεις,
ή ώς έν πάλη φοβερφ ρηγνύμενον ζαΐ βρέμον,
έν ω τών μελανών εγκάτων τάς έζβράσεις
συμφύρει μετά τών νεφών ή βία τών ανέμων.
ν

Έφίλησα, ώ μήτέρ μου, τάς καλλονάς σου πάσας,
έκ σοΰ τοΰ θείου έρωτος τό κώνειου θηλάσας,
καί εί; τής λύρας τάς χορδάς, ους είς βασάνων ήλους,
τά θέλγητρά σου ένθους θιασώτης φσας,
τούς αδέξιου; άπηνώς κατέταμεν δακτύλους.

ΛΟΙΣΘΙΑ ΕΠΗ.

Ύπό Κλέιυνος 'Ραγκαβή.
Πώΐ άί* ώϊ ζοιιΟόπτεροτ
μίΧισσα evmicymip' άν ϊκ πάιτων ytovs,
eis ΐν δ' έινγκον»' άΟρόον άποδοίημ δάκρν·,

'Αλλ ήδη τέλο; έφθασεν ή πολυτλήμων ώρα.
Ώς κτέρεα έτοίμασον τά ζάλλιστά σου δώρα.
Φθορά σέ τρέφει· ασπασμόν νΰν δός θανατηφόρου.
Έκεϊνος δστις φίλτρου έμπλεως σ’ έώρα
κυκνείου ήδη άσματος πικρόν προσάγει φόρου,

) Εύ/κϊτ. ' ΪΙ/ΐαΑ'λ. Mauo 489)·

’Ανέραστος ζαΐ άφιλος ώς ρύαξ παραρρέων,
πρδς μνήμα θέρων άδαζ.ρυ το βήμα τδ μοιραιον,
•ζαΐ ώς βραδέως σβέννυται τό θερινόν λυκόφως,
τάς κορυφάς πορφύρον έτι τών όρέων,
δ άπευζταΐος πέριξ μου πυκνοΰται ήδη ζόφος.

*
‘Οπότε χρυσαυγούς φωτός ήμφιεσμένο; στέφει,
καί ώ; πορφύραν θεουργή τά έριώδη νέφη,
τήν δόσιν πάσαν πυρπολεί ό Άναξ τών αιθέρων,
οπότε τ’ δμμα εϋσεβώ; πρός τ’ άνω στρέφει,
ό πάσαν ϋποδούλ.ωαιν τού πνεύματο; έχθαίρων.

♦
'Αλλοίαν έπεθύμησα τήν τελευταίαν λύσιν.
Πηγήν καί τέρμα τοΰ παντός έλάτρευσα τήν φύσιν,
καί μεϊρας έτι άπογνούς, είς νεφελώδεις σφαίρας
τήν αίθερίαν τών φαιδρών ονείρων πτήσιν
είς άλλας έγκατέλιπον υπάρξεις άνωτέρα;.

‘Οπότε δρόσου μάργαρα καί ίανθέμων μύρα,
ΰψοΰσα τόν ροδοστεφή τοΰ έαρο; κρατήρα,
ή πλάσε; σπένδει έξαλλος τώ ποιητή τών δλων,
οπότε ή στυγνή έξημεροϋται μοίρα,
ζαΐ πρό; μικρόν άγάλλεται τό πάν άκτινοβόλον —
*
Τότε, ναί, τότε θραύουσα τάς μισητά; άλύσεις,
άφ' οΰ τό φθίνον έντελώς σαρκίου πυρπολήσης,
ψυχή μου, σπεΰσον παγχαρής πρός τοΰ φωτός τάς
κρήνας.
’Ίσως έκεΐ τήν φλόγα τέλος έξαντλήσης,
ή; έρμαιου σέ ώρισεν ό περί πάντων κρίνας.

¥
Χοΰ; έκ χοό; καί γνήσιος, ώ μήτερ γή, καρπός σου,
γαλήνην είς τοΰ κόλπου σου τά βάθη τοΰ εύδρόσου
αιτώ oot, τήν ανένδοτον τής μοίρας φεύγων λύσσαν —
ώς δι' εύφρόσυνον θυσίαν στεφανώσου,
καί δέξαι θΰμα πελιδνόν προώρως μαρτύρησαν.
Τοΰ βρέφους σΰ έώρτσσας ώς έδει τήν κοιτίδα’
Σπαράσσουσαν άπέλυσας τό σύμπαν καταιγίδα·
ό ούρανός ώλόλυζε δαζρυρροών καί μέλας,
ζαΐ ώς τό άλγος καταπνίγον τήν έλπίδα,
ό ϋετός κατέκλυζε τών αστραπών τό σέλα;.

4·
Άλλ’ οΐμοι! ποΰ με φέρετε μεταρσιοΰντε; πόθοι;
Πώς αΰθις είς τόν ίμερον ό νοΰς μου παρεδόθη;
Καί ή έσχάτη χίμαιρα, ώς τόσαι άλλαι, πλάνη!
Ξηρά έντός μου ή καρδία έτεφρώθη,
καί ειδεχθές, βαρύποτμον τό τέλος καταφθάνει.

¥
Άλάνθαστον προμήνυμα τής μετά ταΰτα δίνης,
ό κλύδων έξεμαίευσε τό τέκνον τής οδύνης,
καί πάσα έκτοτε στιγμή έσχατη αγωνία.
Ώ; λύτρωσις σΰ μόνη τέλος μέ ήδύνεις,
τών τάφων δώρον άδωρον, ειρήνη αίωνία.

’Ανέραστος καί άφιλος, ώς ρύαξ παραρρέων,
πρός μνήμα φέρω άδακρυ τό βήμα τό μοιραίου,
ζαΐ ώ; βραδέως σβέννυται τό θερινόν λυκόφως,
τάς κορυφά; πορφύρον έτι τών όρέων,
ό απευκταίος πέριξ μου πυκνοΰται ήδη ζόφος.

¥
Έλθέ, ώ μήτερ, τήν στολήν τοΰ έαρος ένδύσου,
ιτέας πρόσδεσαν θαλλοΰς είς πτόρθους κυπαρίσσου,
ζαΐ δεϊξον άναστράπτοντα τά τρυφερά σου κάλλη.
Έπλάσθη τό ήδΰ στερέωμα μορφή σου,
ζαΐ ρόδων θϋλαξ εΰοσμον ή νέα σου άγζ.άλη.
¥
Τού, τάπητας έφίλησα τών χλοερών -κοιλάδων,
τό ζωηρόν ρυάζιον διά τών χόρτων αδον,
είς δ κρυφίως λούονται έρυθριώντες κρίνοι,
ζαΐ τάς ηδυπαθείς σκιάς άναδενδράδων,
δι’ ών ήχοΰσιν οΐ λυγροΐ τής άηδόνος θρήνοι.
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I

Ο ΑΝΑΚΟΝΔΑΣ.
Μετά είκόνος, δρα σελ. 45.)

Άνα-ζόνδβς εΐν«ι τεράστιο; δφις διαιτώμενο; έν ταΐς χώραι; τής νοτίου
’ Αμερική;, ίδίω; έν δάσεσι καί εί; μέρη
πλησίον ποταμών καί λιμνών. Ό άνακόνδας,
οΰ τδ μήκος είναι έπτά καί επέκεινα μέτρων,
κολυμβά μέ τήν μεγαλειτέραν εύκολίαν καί άρέσκεται νά παραδίδηται νωχελώ; εί; τδ ρεΰμα
τών ποταμών. ’Ενίοτε δέ διαμένει παρά τήν
όχθην καί κάτωθεν βράχων ή έν τή θερμή
5μμ<ι>, βποο ακίνητο; ένεδρεύει τήν λείαν τοο,
καί όρμα κατά παντός ζώου διερχομένοο έκεΐθεν.
Μία τών ιδιοτήτων τοΰ οφεως τούτου είναι βτι
τρώγει εύχαρίστως καί μεγάλους ιχθύς, ους συλ
λαμβάνει μετά πολλής έπιτηδειότητος κατά τρό
πον, δστις παρίσταται έν τή παρατεθειμένη είκόνι. Ό δφις περιτυλίσσων κλάδον δένδρου,
αμα ίδη έν τω υδατι ίχθύν προσερχόμενον έπιτίθεται κατ’ αύτοΰ διά βιαίας κινήσεως, τον
αρπάζει άπδ τοΰ λαιμού καί τώ συντρίβει τδ
νωτιαίον δστοΰν, μεθ’ δ τδν καταβροχθίζει. Αΐ
κινήσεις τοΰ άνακόνδα έν τω υδατι είναι ταχύ
τατα·. καί χαρίεσσαι, ουτω; είπεΐν, έν ω έπί τής
ξηράς είναι βραδεΐαι καί ακανόνιστοι. ΊΙ δέ
αδηφαγία του είναι έκτακτος. "Οταν άπαξ
γευθή όρνίθων ή χηνών κτήματός τίνος, δέν
απομακρύνεται τόσον εύκόλως τοΰ μέρους έκείνου,
δπως καί πάλιν άρπάση τινα αύτών· διό καί οΐ
κτηματιαι τών μερών έκείνων μετά πολλής
δραστηριότητας καταδιώκουσι τον καταστρεπτικόν
δφιν, φονεύοντες αύτόν συνήθως διά πυροβόλου
βπλου. Γδ τέρας δμως δυσκόλως φονεύεται, καί
πολλάκις τδ σώμα αύτοΰ κινείται καί άφ’ ού
αποκοπή ή κεφαλή του ή συντριβή ό λαιμός
του, ή καί άνοιχθή ή κοιλία του. Τδ δέρμα
του χρησιμεύει εις κατασκευήν ασκών καί άλ
λων οικιακών σκευών. Τακτικής γενομένης τής
καταδιώξεως αύτοΰ, δ άνακόνδας είναι μάλλον
σπάνιο; σήμερον.

Ο ΙΚΤΕΡΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ.

μελετη έπι τών μικροβίων έκαμεν άπό
τινων έτών έν τή ιατρική επιστήμη
μεγαλας προόδους. Συνεπεία τών ερευ
νών τοΰ διασήμου Pasteur καί τής μεθόδου
αύτοΰ έγένοντο ού μόνον έν Γαλλία άλλά καί
έν άλλαις χώραις εμβριθείς μελέται, ών τά
αποτελέσματα θέλουσι καταδείξει συν τφ χρόνιο
διάφορους μεθόδους πρδς προφύλαξιν τών άνθρώπων άπδ τών κολλητικών νοσημάτων.
Ό ίκτερώδης πυρετός (δ κοινώς κίτρινο;
λεγόμενο; πυρετός) δέν είναι γνωστός έν Εύ
ρώπη· τρις δμως μετεδόθη καί παρ’ ήμΐν διά
πλοίων έλθόντων έκ χωρών, έν αίς ό φοβερός οΰ
τος πυρετός διατηρείται έν ένδημική καταστάσει.
Ή Λισσαβών έν Πορτογαλλία, τδ Γιβράλταρ έν
Ισπανία καί ό "Αγιος Ναζάριος λιμήν τής Γαλ
λίας, βαρΰν άπέτισαν φόρον θυμάτων είς τήν
νόσον ταύτην· άλλ’ αί ένσκήψασαι αυται έπιδημίαι άποτελοΰσι μόνον εξαιρέσεις. Υπάρχει
δμω; χώρα έκτεταμένη, έν ή δ ίκτερώδης πυ
ρετό; διατηρείται διαρκώς, ώς ή χολέρα παρά
τά; δχθα; του Γάγγου, καί περιστάσεω; δοθείση;
καθίσταται επιδημία καί έπιδημία βροτολοιγός.
Ί1 χώρα αΰτη κεΐται μεταξύ τοΰ 10°“ βαθμού
καί τοΰ 32,,,J πλάτους. 'Η παραλία τοΰ κόλπου
τοΰ Μεξικού άπό τής άκρας τής Φλωρίδος μέχρι
τών εκβολών τού Όρινόκου, αΐ’Αντίλλαι νήσοι,
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καί έν ’Αφρική ή παραλία τής Σενεγαμβίας δύ
νανται νά θεωρηθώσιν ώ; αί κυρίαι έστίαι, ώς
ή κυρίως πατρις τοΰ πυρετού τούτου. Έν Βρασιλία, Περουβία καί άλλοις μέρεσι, τά όποια
διατελοΰσιν είς άμεσον συγκοινωνίαν προς τά
μεμολυσμένα μέρη ένσκήπτουσι συχνά έπιδημίαι
ίκτερώδους πυρετού. Τούτο εδωζεν αφορμήν
είς ένα τών καθηγητών τής έν Ί’ίω Ίανεΐρφ
ιατρικής σχολής νά μελετήση τήν φύσιν τοΰ
φρικώδους τούτου νοσήματος καί νά προτείνη
κατά το σύστημα τού Pasteur διάφορα προφυλακτικά κατ’ αύτοΰ μέσα. ΓΙρδ επτά ήδη
έτών ό καθηγητής Δομίγγος Freire (ουτω κα
λείται ό διάσημος ούτος ιατρός) ήρξατο τάς
μελετάς του έπί τοΰ μικροβίου τοΰ ίκτερώδους
πυρετού. Το 1883 ή κυβέρνησις τής Βρασιλίας,
έκτιμώσα δεόντως τάς προκαταρκτικάς μελετάς,
άνέθεσεν εις τδν μνησθέντα ιατρόν έπισήμως νά
έξακολουθήση τάς έρεύνας του, δπως φθάση είς
αίσιον αποτέλεσμα διά προφυλαχτικών ενέσεων.
Αί προσπάθειαν τοΰ σοφού άνδρδς έστέφθησαν
ύπδ έπιτυχίας καί αί τελευταΐαι στατιστικαί ει
δήσεις έπιβεβαιούσι τά λαμπρά τής μεθόδου ταύ
της αποτελέσματα.
Έξετάζων τις τδ αίμα ανθρώπου νοσούντος έκ
τοιούτου πυρετού ή άποθανόντος έξ αύτοΰ, ευ
ρίσκει έν αύτω άπειρον πλήθος μικροβίων δια
φανών καί κινητών. Τδ μικρόβιον τούτο ό κα
θηγητής Freire ώνόμασε Cryptococcus xanthogouicus. Εΰρηται δέ τούτο είς τά πλεΐστα τών
όργάνων και είς τούς μαύρους έμέτους τού
πάσχοντος, δπερ παρέσχεν αφορμήν νά όνομασθή
ή νόσος vomito nigro. Συλλέγων τις τά μι
κρόβια ταΰτα καί καταλλήλως τοποθετών αύτά,
εύρίσκει μετά τινας ήμέρας άπειρον πλήθος πα
ρασίτων επιπλεόντων, είς τδ βάθος δέ τών αγ
γείων βλέπει ύλην μελανήν, όμοίαν πρδς τήν
τών έμέτων.
Ό έγκεντρισμδς τοΰ αίματος ή τών ύγρών
τούτων είς τά ζώα δέν παρήγαγε κατ’ άρχάς
άποτελέσματα οιεγεγραμμένα, διότι ολα τά γένη
τών ζώων δέν προσβάλλονται ύπδ τής νόσου διά
τής αύτής εύκολίας. Ό πίθηκος, ό κύων, ή
περιστερά καί άλλα ζώα δέν προσβάλλονται ευ
κόλως· οί κόνικλοι δμως λίαν είζόλως προσ
βάλλονται ύπό τής άσθενείας καί φανερούσι τά
αύτά συμπτώματα, ώς ό άνθρωπος. Επομένως
δ Freire, επόμενος τώ Pasteur προπαρεσκεύασε
δεόντως τδ μικρόβιον, δπερ έγκεντριζόμενον είς
τδν άνθρωπον παράγει παρ’ αύτω συμπτώματα
πυρετικά, άλλ’ δλως διαβατικά, ώστε βαθμηδόν
ό άνθρωπος ή τδ ζώον δυσκολώτερον δύνανται
νά προσβληθώσιν ύπό τής νόσου.
Τεθείσης ουτω τής βάσεως τής προφυλάξεως
μαθηταί τινες τοΰ καθηγητού ήθέλησαν πρώτοι
νά ύποστώσι τόν έγκεντρισμόν. Τά άποτελέσματα
άπέδειςαν τδ βάσιμόν τών έρευνών. ‘Ο έγκεντρισμός παρήγαγεν έλαφρδν πυρετόν καί κατάστασιν νοσώδη μέν, άλλ’ δλως διαβατικήν.
νΕκτοτε ή μέθοδος έγενικεύθη έν Ί’ίω Ίανείρω
καί δ έγκεντρισμδς ένεργεΐται έπι τοΰ άνθρώπου,
άφ’ ου δοκιμασθή προηγουμένως έπί ζώων. ’Αρ
κεί νά έγκεντρισθή ύπδ τήν μασχάλην εν γραμμάριον ύγρού.
Κατά τά έτη 1883—84 ό Freire είχεν εμ
βολιάσει 418 άνθρώπους, έν οίς 307 ξένους, τούς
δέ λοιπούς Βοασιλιανούς έκ τοΰ έσωτερικοΰ μεταβάντας. Έπί τών 418 τούτων άνθρώπων 7
μόνον άπέθανον έκ τοΰ ίκτερώδους πυρετού κατά
τό διάστημα, καθ’ δ 650 άπέθανον μή έμβολιασθέντες.
Έν έτει 1885 ή επιδημία έθέρισε 278 άν
θρώπους, πάντας μή έμβολιασθέντας · κατά τό
διάστημα τούτο 3050 άνθρωποι, έμβολιασθέντες
κατά τήν μέθοδον τού Freire έμειναν έντελώς
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απρόσβλητοι, μηδενδς ούδέ κατ’ έλάχιστον παθόντος. Έν εκθέσει, προ μικρού δημοσιευθείση,
ό καθηγητής καί οί δύο αύτοΰ βοηθοί άναφέρουσιν δτι ένεβολίασαν 6500 άτομα, προσθέτουσι
δέ δτι άπό τού ’Ιανουάριου 1885 μέχρι Σεπ
τεμβρίου 1886, καθ’ ήν περίοδον έγένοντο οί
εμβολιασμοί, άπέθανον 1675 άτομα έκ τοΰ ίκτε
ρώδους πυρετού, έξ ών 8 ήσαν έμβολιασμένοι
και 1667 μή ύποβληθέντες είς τόν εμβολιασμόν.
Οι άριθμοί ούτοι λαλοΰσι λίαν εύγλώττως,
έάν ύπολογίση τις, δτι έν 'Ρίω Ίανείρψ καί
ταΐς λοιπαϊς πόλεσιν, έν αΐς ένσκήπτει συνήθως
ή επιδημία, 160 χιλιάδες άνθρωποι είσίν έκτεθειμένοι είς τήν προσβολήν τής νόσου. Λαμβάνοντες τούς άριθμούς τούτους ώς βάσιν εύρίσκομεν δτι αί άναλογία τών άποβιώσεων παρά
τοΐς έμβολιασμένοις είναι 1 έπί χιλίων, έν φ
παρά τοΐς άλλοις είναι 1 έπί εκατόν. [Ιροϊόντος τού χρόνου ή άναλογία αυτή θέλει έλαττωθή, έάν λάβωμεν ύπ’ οψιν δτι οί 8 προμνησθέντες θάνατοι συνέβησαν έν άρχή τής χρήσεως τού εμβολιασμού, δτε ούτος ήτο έτι άτελής. 'Οπωσδήποτε τά άποτελέσματα τής μεθόδου
τοΰ καθηγητού Δομίγγου Freire παρέχουσιν
ήμΐν τήν έλπίδα δτι ή φθοροποιά έπιδημία θέλει
ίσχυρώς πολεμηθή ίσως καί έντελώς έξαλειφθή
έν ταΐς χώραις τής νοτίου ’Αμερικής καί τής
άνατολικής ’Αφρικής.
Ή ελπίς αυτή φαίνεται άρκούντως δεδικαιολογημένη, έάν λάβη τις ύπ’ οψιν οτι κατά τό
έτος τούτο δέν ένέσκηψεν έν 'Ρίφ Ίανείρω ή
συνήθης έπιδημία τού ίκτερώδους πυρετού. ’Από
35 έτών τό τοιοΰτον δέν συνέβη. Καί τούτο
πάντως όφείλεται έν μέρει είς τά εύτυχή άποτελεσματα τής νέας ταύτης μεθόδου τού έμβολιασμού, έπινοηθείσης υπό τού διαπρεπούς
βρασιλιανοΰ ιατρού.

ΑΡΧΑΙΑΙ ΤΙΝΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑΙ
ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ.

CS*rri-3A σύγχρονα ήμερολόγια, τά όποια προΒ^λλοοσι στερεοτύπως καύσωνα έν
μηνί Ίουλίφ καί χιόνα έν Ίανουαρίω,
δέν είναι ή έξακολούθησις τών παλαιών τοιούτου
είδους ήμερολογίων, ών αί προφητεΐαι έμφαίνουσιν ήμΐν τάς ιδέας, ας είχον οί προπάτορες
ημών περί τής μετεωρολογίας. Έχομεν ύπ’ δψιν άρχαΐον ήμερολόγιον τού 17°“ αίώνος, βιβλίον λίαν περίεργον, τόμον μικρόν καί κομψότατον, φέροντα τόν τίτλον "'Ημερολόγιον ή
καλενοάριον διά τό έτος 1693”, καί έκδεδομένον μετά πολλής φιλοκαλίας έν Παρισίοις
τύποις Λαυρέντιου Δουρή έν όδώ ‘Αγίου Ια
κώβου προ τής κρήνης τού 'Αγίου Σεβερίνου.
Έκάστη ημέρα τού μηνός φέρει καί τήν προ
φητείαν της· ουτω π. χ. άναγινώσζομεν έν
μηνί .Μαρτίφ· "πρώτον τέταρτον τής σελήνης.
Πρωίαι ψυχραί”, έν μηνί Άπριλίφ " ΙΙανσέληνος. Πρωίαι δροσεραί, έλαφραί βροχαί.” Αί
μετεωρολογικά! αύται προρρήσεις συνδυάζονται
πρός έτέρας προφητείας διαφόρου είδους, οίον ·
“Μεγάλοι προπαρασκευαί πολέμου άν καί έξακολουθοΰσι διαδιδόμενα', φήμαι ειρηνικά!” (Νέα
σελήνη τοΰ ’Ιουνίου). “’Ακμαία δημοκρατία
θά εύρη μέσον νά έξέλθη δυσχερούς θέσεως”
(Νέα σελήνη Ιουνίου). “Ό θάνατος μεγάλου
τινός κληρικού θά έπιφέρη μεταβολήν τινα”
(Νέα σελήνη Αύγούστου). 'Ολόκληρον κεφάλαιον τού ‘Ημερολογίου άφιεροΰται είς τάς
μεταβολάς τής άτμοσφαίρας καί είς τά συμ

[Άρ. 147.

1/13 ’Ιουνίου 1887.

Άρ. 147.

1/13 ’Ιουνίου 1887.]
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βάντα τού έτους 1693. Ιδού έκ τού κεφαλαίου
τούτου αι πρώται γραμμαί τής προφητείας τοΰ
μηνός ’Οκτωβρίου, "θάνατοι παίδων καί άποβολαί γυναικών. 'Η οιάοασις στρατού θά παρεμποδίση τήν καλλιέργειαν γαιών τινων κει
μένων κατά τήν μεθόριον γραμμήν. Λόγιοι
τινες θά τιμηθώσι καί θά προαχθώσιν εις άξιώματα” κ. τ. τ. Μετά τό περί Εκλείψεων
κεφάλαιον ό συγγραφεΰς τοΰ περιέργου'Ημερο
λογίου άναφέρει '"Οδηγίας άναγκαίας είς παν
τός είδους άνθρώπους διά τήν χρήσιν τής ια
τρικής.” ’Ενταύθα ευρηνται άστεΐαί τινες προ
λήψεις περί τής έπιρροής τής σελήνης. Δη
μοσιεύομε·/ τάς περί λουτρών οδηγίας, τάς
περιεχομένας έν τώ κεφαλαίφ τούτα» · “'Όσον
αφορά τά λουτρά, πρέπει πρώτον νά λάβη τις
ύπ’ οψιν, άν ταύτα γίνονται χάριν ύγείας ή
χάριν καθαριότητος μόνον, διότι καί έν τή μια
καί εν τή έτέρα περιπτώσει αί κατάλληλοι διά
λουτρά ήμέραι είναι αί ήμέραι, ας είπομεν
άνωτέρω ώς καταλλήλους διά τάς άφαιμάξεις.
Έάν τις έπιθυμή νά λοοσθή μόνον χάριν καθα
ριότητος, πρέπει νά τό κάμη δταν ή σελήνη
εύρίσκηται έν τω σημείφ τοΰ Ζυγού ή έν τω
σημεία» τών ’Ιχθύων. "Οταν δέ τά λουτρά γίνωνται χάριν ύγείας, δέον νά τά κάμη, όταν ή
σελήνη ήναι έν τώ σημεία» τού Άρεως ή τού
'Ηλιου. Οί φθισικοί καί άδύνατοι πρέπει νά
λούωνται μόνον δταν ή σελήνη εύρίσκηται έν
σημείο» ύδατώδει, ώς τού Καρκίνου, τοΰ Σκορπιού ή τών Ιχθύων.” Τό κεφάλαιον τούτο
καταλήγει διά τών παρατηρήσεων καί όδηγιών,
περί τού πότε δέον νά λάβη τις καθάρσιον ή
νά χείρ-η τήν κόμην του· "Έάν θέλης ή κόμη
σου νά αύξήση καλώς καί πυκνώς, δέον νά τήν
κείρης είς τήν αυξησιν τής σελήνης.” Περί
εργον είναι βτι ή τελευταία αΰτη πρόληψις δια
τηρείται μέχρι σήμερον έν πολλαΐς χώραις τής
Ευρώπης. Είς τάς όδηγίας ταύτας ό συγγρα
φεΰς τού 'Ημερολογίου προσθέτει Παρατηρήσεις
τινας, άφορώσας ιδίως είς τήν γεωργίαν, καί
κανόνας έφαρμοστέους είς βλας τοΰ βίου τάς
περιστάσεις. Καί έκ τούτο»ν άναφέρομεν τινας.
Έκάστοτε γνώμων είναι ή σελήνη. '“Η σε
λήνη έν τώ σημείφ τού Ταύρου, είναι κατάλ
ληλος έποχή διά περιπάτους, δι’ άγοράς καί
πωλήσεις, διά σύναψιν συμβολαίων, διά τήν
καλλιέργειαν τών άγρών, δι’ οικοδομήν οικιών,
δι’ σύναψιν γάμων καί φιλίας καί διά άφαιμάξεις καί καθάρσια πρός καταπολέμησιν τής
μελαγχολίας.” — Ή σελήνη έν τω σημείφ τού
Ζυγού- ώρα κατάλληλος διά ταξείδια, διά μετοίκησιν καί διά άλλαγήν ένδυμάτων.” Καί οί
άνθρωποι έπίστευον είς τάς προφητείας ταύτας.
Μή όμως καί σήμερον δέν ύπάρχουσιν άνθρωποι
αγαθοί δίδοντες τυφλήν πίστιν είς τάς προρ
ρήσεις τών ήμερολογίων;

Ο ΟΦΙΣ ΑΝΑΚΟΝΔΑΣ.

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

’Αεί τό λυπούν άποδίωκε τού βίου·
μικρόν τι βίου καί στενόν ζώμεν χρόνον.
Τρισάθλιόν γε καί ταλαίπωρον φύσει
πολλών τε μεστόν έστι τό ζήν φροντίδων.
Άρ’ έστί συγγενές τι λύπη καί βίος.
Μένανδρος.

Σμικρόν τό χρήμα τοΰ βίου · τούτον δέ χρή
ώς ραστα καί μή σΰν πόνοις διεκπεραν.
Άνθρωπος ών
ούδείς άλυπος τόν βίον διήγαγεν,
ούδέ μέχρι τέλους έμεινεν εύτυχών. —
Ούκ έστιν βστις πάντ’ άνήρ εύδαιμονεΐ. —

’Εγώ τό μέν δή πανταχοΰ θρυλλούμενον,
κράτιστον είναι φημι μή φΰναι βροτφ.
Εύριπίδης.
Αισχρόν γάρ άνδρα τού μακροΰ χρήζειν βίου,
κακοΐσιν δστις μηδέν έξελάσσεται.
τί γάρ παρ’ ήμαρ ημέρα τέρπειν έχει
προσθεΐσα κάναθανεΐσα τού γε κατθανεΐν;
Ουκ άν πριαίμην ούδενός λόγου βροτόν
δστις κεναΐσιν έλπίσιν θερμαίνεται·
άλλ’ ή καλώς ζήν, ή καλώς τεθνηκέναι
τόν εύγενή χρή.
Σοφοκλής.

'Όστις γάρ έν κακοΐσι ίμείρει βίου,
ή δειλός έστιν, ή δυσάλγητος φρένας.
Άμοχθος γάρ ούδείς, ό δ’ ήκιστα έχων μακάρτατος.
Ω θνητόν άνδρών καί ταλαιπώοων γένος,
ώς ούοέν έσμεν, πλήν σκιαΐς έοικότες
βάρος περισσόν γής άναστρέφόμενοι.
Όρώ γάρ ήμάς ούδέν όντας, άλλο πλήν
είδωλ’ δσοι περ ζώμεν, ή κούφην σκιάν.
Ό αύτός.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
Η ΧΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΛΑΤΟΣ

ΕΝ ΤΟΙΣ ΚΗΠΟΙΣ.

κυριωτέρων εργασιών έν τοΐς
και μάλιστα έν τοΐς έκτετακήποις, εΐναι ό καθαρισμός τών
έν αύτοΐς όδών, αΐτινες πολλάκις κατακαλύ
πτονται ύπο αγρίων χόρτων. Και εις τούς μι
κρούς ιδιωτικούς κήπους ό καθαρισμός τών
όδών εΐναι εύκολος- τοΰτο δμως δέν συμβαίνει
και είς τούς μεγάλους κήπους, τούς δημοσίους
ιδίως, έν οίς αί όδοί έχουσιν έκτασιν πολλών
πολλάκις χιλιομέτρων. Έν αύτοΐς απαιτείται
μεγάλη φροντίς είς τήν καθαράν τών όδών διατήρησιν, διότι τά άγρια χόρτα φύονται μετά
απελπιστικής ταχύτητος καί αί χεΐρες τών κη
πουρών δέν έπαρκοϋσι ν’ άφαιρέσωσι τήν ασχή
μιαν ταύτην. Πολλαί μέχρι τούδε προύτάθησαν
καί έδοκιμάσθησαν μέθοδοι προς έπίτευξιν τοΰ
καθαρισμού, άλλ’ δλαι άπεδείχθησαν πρόσκαιροι
καί ανεπαρκείς. ’Εσχάτως δμως έδοκιμάσθη έν
Γαλλία ή χρήσις τοΰ άλατος, ήτις άπεδείχθη
δτι εΐναι ή πασών άσφαλεστέρα μέθοδος. Κή
πος δημόσιος απέραντος έχων εύρείας όδούς,
όλίγιστον δέ προσωπικόν, διετηρεΐτο καθαρό
τατος καί τοΰτο μόνον ένεκα τής χρήσεως τοΰ
άλατος, το όποιον έστρώνετο έπί τών όδών.
Γνωστόν εΐναι δτι ή γαλλική Κυβέρνησις πα
ρέχει έκ τινων δημοσίων αποθηκών άλας είς
εύτελεστάτην τιμήν διά γεωργικάς εργασίας.
' Εκατό χιλιόγραμμα άλατος τιμώνται ό μόνων
φράγκων. Τοΰ άλατος λοιπόν γίνεται χρήσις
έν τοΐς κήποις πρδς τόν σκοπόν τής στειρώσεως, δηλ. πρός παρακώλυσιν τών άγριων χόρ
των ή αναλογία εΐναι μία λίτρα άλατος έπί
4 ή καί 5 τετραγωνικών μέτρων. Ή διά άλα
τος έπίστρωσις, γινόμενη άπαξ ή δίς τοΰ έτους
καταστρέφει έντελώς τά άγρια χόρτα άπό τών
όδών, τών πλατειών καί τών αύλών, καί έν
γένει άπδ τών μερών δλων, τά όποια πρέπει νά
ώσιν άπηλλαγμένα τών τοιούτων παρασίτων
φυτών. Πρός τοΰτο δμως άπαιτεΐται, αί όδοί
νά τηρώνται καθαραί, ΐνα μή τά χόρτα φύωνται
εντός τοΰ ύπδ τοΰ άνέμου ή τών βροχών μεταφερομένου χώματος. 'Η ιδέα τής χρήσεως τοΰ
άλατος διά τόν σκοπόν τούτον έπήλθεν εις τινας
γεωπόνους, παρατηρήσαντας δτι άγροί τινες κεί
μενοι παρά τήν θάλασσαν καί ένίοτε καταπλημμυρούμενοι ύπ’ αύτής έμειναν έντελώς άπηλλαγμένοι άγριων χόρτων. Τοιοΰτοι εΐναι οι
άγροί τής νήσου Καμάργης παρά τάς έκβολάς
τού 'Ροδανού, ής τό έδαφος θά ήτο λίαν γόνι
μον, άν δέν έκαλύπτετο πολλάκις ύπό αλμυρών
ύδάτων. Κήποι κείμενοι παρά τήν θάλασσαν
έχουσι συνήθως καθαρωτάτας τάς οδούς, διότι
ή άμμος, οΐ ής έστρώνοντο εΐναι άλμυρά, καί
δέν έπιτρέπει ώς έκ τούτου είς τά άγρια χόρτα
νά φύωνται. Δέν άπαιτεΐται δμως ή στρώσις
τοΰ άλατος νά ήναι παχεΐα, καί μάλιστα δφείλει ό κηπουρός νά προσεχή είς τούτο, καθότι
συμβαίνει, άν τό άλας ήναι πολύ, νά παρασύρηται ύπο. τών ύδάτων πρός τάς παρά τάς όδούς
εύρισκομένας ρίζας τών δένδρων καί νά κατα
στρέφω αύτά. Παρετηρήθησαν φράκται άποξηρανθέντες ένεκα τής γειτνιάσεως τών άλμυρών
όδών. Έάν αί βροχαί δέν ήθελον παρασύρει
τό στρώμα τοΰ άλατος θά ήρκει ή άναλογία
μιας λίτρας άλατος έπί 10 τετραγωνικών μέ
τρων καί τοΰτο άπαξ τοΰ έτους· άλλ’ δπου αί
βροχαί εΐναι συχναί, ή άνω μνημονευθεΐσα άνα
λογία (1 λίτρα έπί 4—5 τετραγ. μέτρων) πρέ
πει νά τηρήται· άλλως τδ άποτέλεσμα δέν έπιτυγχάνεται. Πολλοί κατά καιρούς προύτάθησαν
καί προτείνονται τρόποι πρδς καταστροφήν τών

άγριων χόρτων· ούδείς δμως εΐναι άλάνθαστος,
δσον ό διά τού άλατος, δστις καί άπλούστατος
εΐναι καί εις άκρον οικονομικός. "Οταν γίνηται
μέ τήν άπαιτουμένην προσοχήν, ή επιτυχία
εΐναι βεβαία. Ταΰτα αναφέρει έν τώ τελευταίοι
αύτοΰ τεύχει τδ έν Παρισίοις έκδιδόμενον "Πε
ριοδικόν περί κηπουρικής”, τδ όποιον συνιστα
τήν μέθοδον ταύτην είς τούς ίδιοκτήτας έκτεταμένων κήπων καί είς τούς δήμους, τούς θέ
λοντας νά διατηρώσι καθαρούς τούς έν τοΐς δημοσίοις κήποις περιπάτους.

Ό άτμός ώς βαρόμετρον. "Αγγλος τις
έπιστήμων αναφέρει έν τή " Έφημερίδι τών σι
δηροδρόμων καί τών μηχανικών” παρατηρή
σεις έπί τής σχέσεως, ήτις ύπάρχει μεταξύ
τού άτμοΰ τοΰ έκπεμπομένου έκ τής μηχανής
σιδηροδρομικής αμαξοστοιχίας καί τής ύγρομετρικής καταστάσεως τής άτμοσφαίρας. 'Οσά
κις, λέγει, ό άτμός έπικρέμαται έν τή άτμοσφαίρα ιός διστάζων, έάν όφείλη νά διαλυθή ή
όχι, άπόδειξίς εΐναι δτι προσεγγίζει ή στιγμή
καθ’ ήν ή άτμοσφαΐρα θέλει εϊσθαι κεκορεσμένη
ύγρασίας. Άπ’ έναντίας δέ, οσάκις ό άτμός
διαλύεται άμέσως, ώς άπορροφώμενος, δ καιρός
εΐναι ξηρός καί δλίγη πιθανότης ύπάρχει βροχής.
Οί κανόνες ούτοι εΐναι τδ άποτέλεσμα μακρο
χρονίων παρατηρήσεων. Εΐδον, προσθέτει ό αύ
τός, έν θερμή θερινή ήμέρα σιδηροδρομικήν
Αμαξοστοιχίαν άνερχομένην άνωφέρειάν τινα ύπδ
πλήρη πίεσιν τής μηχανής, χωρίς νά φαίνεται
ούδέ τδ έλάχιστον ίχνος άτμοΰ. "Αλλοτε πάλιν
παρετήρησα δτι ό έπιπλέων άτμός είχε μήκος
3—4 μέτρων, καί ένίοτε, έν ήμέραις ύγραΐς, ή
άτμώδης ουρά έξετείνετο καθ’ δλον τδ μήκος
τής άμαξοστοιχίας καί πέραν αύτής. Τδ εύωνον
τοΰτο ύγρόμετρον συνιστφ ό παρατηρητής είς
παντας τους έχοντας γαίας παρά σιδηροδρομικήν
γραμμήν, οΐτινες διά τοΰ τρόπου τούτου δύναν
ται νά προΐοωσι τδν καιρόν καί νά λάβωσι τά
κατάλληλα διά τάς άγροτικάς των έργασίας
μέτρα.

Αγορά ίππων. Πρδ πολλοΰ ήδη δλαι αί
Κυβερνήσεις τής Εύρώπης έπέστησαν τήν προ
σοχήν των είς τήν ίπποφορβίαν, διότι ό ίππος
άποτελεΐ άναπόσπαστον μέρος παντός καλού
στρατοΰ καί πολλάκις, καί δή κατά τούς τελευ
ταίους μεγάλους πολέμους, άπεδείχθη δτι τό
ιππικόν τά μάλιστα συντελεί εις τήν έπιτυχίαν
καί τόν θρίαμβον έν τή μάχη. Έν τών πρω
τίστων μελημάτων έπομένως τών ίσ/υροτέρων
Κυβερνήσεων εΐναι ού μόνον ή προμήθεια καλών
ίππων διά το ιππικόν καί το πυροβολικόν, άλλά
καί ή έν τή ιδία χώρα άνάπτυξις τών διαφόρων
ιππικών γενών. "Οπου ύπάρχουσιν έκτεταμέναι
πεδιάδες, κατάλληλοι διά βοσκήν, έκεΐ καί ή
ίπποτροφία επιδίδει· ούτως έν Μεκλεμβούργφ,
ένΆννοβέρω, έν Γαλικία καί έν Ουγγαρία, δπου
κατά άγέλας διατηρούνται οί ίπποι, καί άποτελοΰσι σημαντικόν άντικείμενον έξαγωγής. Ε
σχάτως άνέγνωμεν δτι έν Τέξα τής βορείου
’Αμερικής, ένθα αί έκτάσεις εΐναι άπέραντοι,
ύπεγράφη συμβόλαιον, δΐ ού πλούσιός τις κτη
ματίας, έχων πολλά ιπποφορβεία, ό Άδόλφος
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Βοΰνδες, έπώλησεν είς μετοχικήν τινα Εται
ρίαν διά μιας 200 χιλιάδας ίππων. 'Η τοιαύτη
πώλησις ίππων είναι ή μεγαλειτέρα τών μέχρι
τούδε γενομένων. ' Η εταιρία ή άγοράσασα τδν
μέγαν τούτον αριθμόν τών ίππων θέλει περιποιηθή αύτούς δεόντως, δπως βραδύτερον τούς
μεταπώληση μέ κέρδος σημαντικόν. Πρδς τδν
σκοπόν τής ίπποτροφίας ταύτης ή έν λόγω
Εταιρία ήγόρασεν εκτεταμένος γαίας καί προσέλαβεν είς τήν ύπηρεσίαν της έμπειρους άνθρώπους, το πλεΐστον Ούγγρους, ΐνα έπιτηρώσι
καί προαγάγωσι τδν πλούτον τούτον.

Ό ταχυδακτυλουργός Έρμαν. 'Ο γνω
στός ούτος ταχυδακτυλουργός, ή, ώς ήρέσκετο
νά καλήται "καθηγητής τής μαγείας”, άπέθανε
κατ αύτας έν Καρλσβάδη τής Βοημίας έν ηλι
κία 72 έτών. Όλίγαι χώραι ύπάρχουσιν έν τω
κόσμω, ας δεν έπεσκέφθη ό δραστήριος ούτος
ανήρ, δστις κατώρθωσε νά ύψωση είς κάπως
εύγενεστέραν περιωπήν τό άγυρτικδν έπάγγελμα
τής ταχυδακτυλουργικής. Είς δλας τάς Αύλάς
ήτο δεκτός και πολλάκις βασιλείς καί αύτοκράτορες διήλθον χάριν αύτοΰ εύχαρίστους έσπερινάς
ώρας. Ό πρώην σουλτάνος Άπτούλ Άζίζ τω
εδιδε δΐ έκάστην παράστασίν του χιλίας λίρας
οθωμανικός. '0 "Ερμαν εΐναι ό έφευρετής τής
"άνεξαντλήτου φιάλης”, δηλ. τής φιάλης εκείνης,
άφ ης ηντλει ενώπιον τών θεατών άπειρα πο
τήρια διαφόρων ποτών. Κατά τό διάστημα τών
35 έτών, καθ’ ά περιήλθε τόν κόσμον, έπανειλημμένως έκέρδισε καί άπώλεσε μεγάλας περι
ουσίας. "Ηδη δέ άπέθανεν εκατομμυριούχος.
Έν έτει 1873 κατά τήν έν Βιέννη συμβάσαν
χρηματιστικήν κρίσιν άπώλεσε 1 >/2 έκατομ. φιορινίων. Ιδίως έν τή νοτίω ’Αμερική ό λίαν
έπιτήδειος ταχυδακτυλουργός ήρατο θριάμβους.
Ό "Ερμαν ού μόνον τεχνίτης άριστος ήτο, άλλά
και εν ταΐς αίθούσαις πρόσωπον τά μάλιστα
εύπροσήγορον καί άρεστόν.

Στατιστική πληθυσμού τής Γαλλίας.
0 ιατρός Ohervin έξέδωκε περίεργον στατιστικήν
περί τού πληθυσμού τής Γαλλίας. Κατ’ αύτήν
ή πρώτη καταγραφή τών κατοίκων έγένετο έν
έτει 1801, δτε ή Γαλλία είχε πληθυσμόν
27,349,003 ψυχών. Άπδ τής έποχής δέ ταύτης
αί καταγραφαί έγένοντο τακτικώς κατά πενταε
τίαν. 'ΕΙ τελευταία καταγραφή εΐναι τής 30
Μαΐου 1886, δτε ή Γαλλία είχε πληθυσμόν
38,218,905 ψυχών. Ααμβάνων τις τήν αΰξησιν
τοΰ πληθυσμού κατά εικοσαετίαν παρατηρεί δτι
αυτή τόσον βραδέως προβαίνει, ώστε μόλις έν
έτει 2000 δύναται νά έχη πληθυσμόν διπλάσιον
τοΰ έν έτει 1801. Παραβάλλων δέ ό μνησθείς
ιατρός τήν αύξησιν τοΰ πληθυσμού έν διαφόροις
χώραις άποδεικνύει, δτι αυτή είναι 12 μέν έπί
χιλίων κατοίκων έν Έλλάδι, 10 έν'Ολλανδία
καί Δανία, 9 έν Άγγλίφ, 8 έν Γερμανία καί
τή Βελγική, 7 έν Αύστρία, έν Σουηδία, έν Πορτογαλλία καί έν Ιταλία, 3 έν Ισπανία, καί
2 μόνον έν Γαλλίφ.

Βραβεΐον 500 αγγλικών λιρών. Ό έν
Μαγκεστρία Άγγλος βιομήχανος Ellis Lever
εθεοε συνεπεία τών τελευταίων έν τοΐς άνθρακωρυχείοις έπισυμβασών αναφλέξεων καί καταστοφών βραβεΐον 500 άγγλ. λιρών, δπερ προώρισται να δοθή είς τόν κατασκευάσοντα πρα
κτικήν ηλεκτρικήν λυχνίαν διά τά άνθρακωρυχεΐα,
δπως προλαμβάνωνται τά φοβερά δυστυχήματα.
’Αγγλική τις έφημερίς άναφέρει δτι κατά τήν

Αρ. 147.
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πεντηκονταετή βασιλείαν τής βασιλίσσης Βικτω
ρίας 50 χιλιάδες δρύκται έφονεύθησαν έν τοΐς
άνθρακωρυχείοις τής ’Αγγλίας. Χίλιαι άνθρώπινοι υπάρξεις κατ’ έτος!

'Ηγεμονική δωρεά. Ό έν Νέα-Άλβάνη
τής έπαρχίας Ίνδιανής τών Ηνωμένων τής
Αμερικής πολιτειών πρδ μικρού άποβιώσας Βασικγτών de Pauw έκληροδότησεν έκ τής είς 8
έκατομ. δολλαρίων άνεοχομένης περιουσίας του
πέντε εκατομμύρια είς φιλανθρωπικά καί εκ
παιδευτικά καταστήματα, έν οίς τδ Πανεπιστήμιον τής πόλεως του έλαβεν έν έκατομμύριον
δολλαρίων.

Περίεργος άνακάλυψις. Έν τώ μητροπολιτικώ ναω τής έν Αγγλία πόλεως Win
chester, καταθαριζομένου τοίχου τινός, εύρέθη
ή μολύβδινος λάρναξ τοΰ‘Ριχάρδου, δευτερό
τοκου υιού τού Γουλιέλμου τοΰ Κατακτητοΰ.
Ό ήγεμονόπαις ούτος έφονεύθη, ώς γνωστόν, έν
κυνηγίω ύπδ έλάφου, ήτις ένέπηξεν είς τδ σώμά
του τά δξέα κέρατα αύτής. "Οτι ή νεκρινή λάρ
ναξ εΐναι αύτή ή τοΰ 'Ριχάρδου έγνώσθη έκ τής
έπιγραφής. Πρόκειται δέ ή λάρναξ ν’ άνοιχθή
ένώπιον έπιτροπής. Ό Ριχάρδος ούτος άπεθανε πρό 700 περίπου έτών.

Ή αύτοβιογραφί α τοΰ Γράντ. Γνωστόν
δτι δ πρό τίνος άποβιώσας στρατηγός Γράντ,
πρώην πρόεδρος τών 'Ηνωμένων τής ’Αμερικής
Πολιτειών, έγκατέλιπεν αύτοβιογραφίαν, έκδοθεΐσαν μετά τδν θάνατον αύτοΰ. Έκ τοΰ λίαν
ένδιαφέροντος τούτου βιβλίου έπωλήθησαν μέχρι
σήμερον 312 χιλιάδες άντιτύπων, έξ ών είσεπράχθη τδ ούκ εύκαταφρόνητον ποσδν τών 2
εκατομμυρίων καί 808 χιλιάδων δολλαρίων.

Φρικώδες δυστύχημα έν τώ Δουνάβει.
Τριακόσιοι πεντήκοντα ποοκυνηταί, μεταβαίνοντες
άπδ τής έν Ούγγαρία κωμοπόλεως Πάξ είς τήν
άπέναντι κειμένην Καλόσαν, έπεσαν είς τδν Δούναβιν, άνατραπείσης τής ής έπέβαινον μεγάλης
λέμβου. ‘Η λέμβος ήτο σαθρά καί παλαιά, ό
δέ πνέων άνεμος ήτο θυελλώδης. Μόλις εύ
ρίσκετο ή λέμβος είς άπόστασιν 100 μέτρων
άπδ τής μιας όχθης, δτε μέγα κΰμα χυθέν όομητικώς έν τή λέμβφ έπέφερε σύγχυσιν τοιαύτην, ώστε αυτή άνετράπη, καί πάντες οί έν αύτή,
τδ πλεΐστον γυναίκες καί παιδία, έπεσαν είς
τδν ποταμόν. Έκ τών 350 έπιβατών 208 επνιγησαν, οί δέ λοιποί, ώς έπί τδ πλεΐστον άνδρες,
έσώθησαν κολυμβώντες. Ό συνοδεύων τήν πομ
πήν ίερεύς έδειξε κατά τήν περίστασιν ταύτην
μεγάλην γενναιότητα, διότι ού μόνον έσωσε
παιδία τινά, τά όποια έπλεον έπί τών κυμάτων,
άλλά καί τελευταίος πάντων διηυθύνθη πρδς
τήν όχθην κολυμβών, άφ’ ού είδεν δτι ούδεμία
πλέον έλπίς ύπήρχε περί διασώσεως τών ναυ
αγών. Αί δύο άπέναντι άλλήλων κείμεναι κω·
μοπόλεις εΐναι βεβυθισμέναι είς πένθος.

"Εκρηξις έν άνθρακωρυχείφ. Φοβερά
έκρηξις συνέβη κατ αύτάς έν τώ άνθρακωρυχείφ
Ούδστωνος παρά τήν Γλασκώβην έν Σκωτία,
οΐαν πρδ έτών δέν ανέγραψαν τά δελτία τών
τοιούτων άπαισίων καί δυστυχώς συχνών κατα
στροφών. Τδ άνθρακωρυχεΐον τοΰτο συνορεύει
πρδς έτερον άνθρακωρυχεΐον, τδ τοΰ Δίξωνος,
ένθα πρδ δέκα έτών 223 άνθρωποι άπώλεσαν
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οίκτρώς τήν ζωήν. Τήν πρωίαν τοΰ παρελθόντος
Σαββάτου 160 δρύκται κατήλθον, ώς συνήθως,
είς τδ άνθρακωρυχεΐον, τδ όποιον έχει τέσσαρας
στοάς. Μικρόν μετά τήν 6 ώραν ήκούσθη φρικώδης έκπυρσοκρότησις καί άμέσως φλόγες άνεφάνησαν είς τδ στόμιον τοΰ ύπ’ άρ. 2 φρέατος.
"Ανευ άναβολής έλήφθησαν τά κατάλληλα μέτρα
καί οί είς τό φρέαρ κατελθόντες ήδυνήθησαν νά
σώσωσι περί τούς 80, έν μέρει σώους, έν μέρει
τετραυματισμένους. Οί λοιποί δμως ύπέστησαν
θάνατον οίκτρόν. ’Ήδη έξήχθησαν έκ τοΰ άνθρακωρυχείου 50 πτώματα. ' Η αιτία τής άναφλέξεως τών άερίων δέν έγένετο γνωστή, ίσως
δέ καί θά μείνη διά παντός μυστήριον. ’Επειδή
δμως έν τοΐς θυλακίοις τών νεκρών εύρέθησαν
καπνοσύριγγες καί πυρεία, άποδοτέα ή κατα
στροφή είς άαύγγνωστον Αμέλειαν. ‘ ΕΤ βασιλισσα Βικτωρία άπέστειλε συλλυπητήριον τηλε
γράφημα είς τάς άρχάς τής κωμοπόλεως καί
έζήτησε πληροφορίας περί τών έν ταΐς στοαΐς
έργατών. Ή άπάντησις ήτο, δτι όλίγισται
ύπάρχουσιν ελπίδες περί διασώσεως τών δυστυ
χών άνθρώπων.

Καταστρεπτική πυρκαϊά. Ή τήν έν
'Ρουμανία πόλιν Βοτοσάνι σχεδόν έντελώς άποτεφρώσασα πυρκαϊά ήτο τοσοΰτον φοβερά, ώστε
800 οίκίαι έγένοντο παρανάλωμα τοΰ πυράς·
δυστυχώς καί δέκα άνθρωποι εύρον τδν θάνατον
έν μέσω τών έρειπίων. Αί ζημίαι εΐναι με
γάλοι, καθότι έκ τών 800 οικιών μόνον αί 170
ήσαν ήσφαλισμέναι. 'Η έμπορική συνοικία τής
πόλεως έντελώς άπετεφρώθη.

Μέγας σεισμός. Ώς τηλεγραφικώς ήγγέλθη ισχυρός σεισμός κατέστρεψε τήν πόλιν
Βέρνυην έν Τουρκεστάν^. Μέχρι τοΰδε εύρέ
θησαν 960 νεκροί ταφέντες ύπδ τάς οικίας.
Τοΰτο εΐναι δμως μόνον μέρος τών φονευθέντων·
ώς λέγεται οί φονευθέντες άνέρχονται είς 6 χι
λιάδας, κατ’ άλλην δέ εϊδησιν είς 8 χιλιάδας.
Ή πόλις περιείχε 30 χιλιάδας κατοίκων, ών
τδ πέμπτον μέρος εύρεν οίκτρδν θάνατον. Δύο
χιλιάδες οίκίαι ήσαν λίθινοι- αύται κατέπεσαν
δλαι· έν αύταΐς άριθμοΰνται εξ ρωσσικαί έκκλησίαι, δύο τουρκικά τζαμία καί μία συναγωγή.

Αίνιγμα 541.

Όταν ήναι νηνεμία,
Ούράν έχον μέ όρας·
« ’Αποσπας πλήν τήν ούράν μου,
Ζώον βλέπεις μετ’ ούράς.
Γ1. Κ. έν Πετρουπόλει.

Πρόβλημα 542.
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Έκ τεσσάρων λέξεων, σημαινουσών α'.) μεγάλην έκτασιν· β’.) άξίωμα στρατιωτικόν· γ'.)
όνομα κύριον καί δ'.) έπαρχίαν τής Ελλάδος,
σχηματισθήτω άστήρ, ού τδ κοινόν κέντρον εΐναι
τδ στοιχεΐον Α.
'Ιφιγένεια Α. ΙΙασσαλίοου, έν ’Αλεξάνδρειά.

Πρόβλημα 543.
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Έκ τών άνω στοιχείων σχηματισθήτω άρχαΐον ρητόν, δπερ ευοηται παρ’ άρχαίιρ τραγικφ ποιητή.
Σ

Μ

Πρόβλημα 544.

*χθρ** *δ*ρ* Μ* κ**κ Λα»ρ·*
-*?*κ^*ς·
Έλλείπουσι τά φωνήεντα.

Ό βόρειος πόλος. Ή ιδέα τής μέχρι
τού βορείου πόλου προχωρήσεως έπασχολεΐ διηνεκώς τούς έν τή βορείω ’Αμερική επιστήμονας
καί έπανειλημμένως γίνονται άπόπειραι πρδς
τοΰτο. "Ηδη άγγέλλεται δτι εις τών ύπαλλήλων
τής μεγάλης έταιρίας τοΰ Ουδσωνος, ό Αλέ
ξανδρος Μάκ-Αρθούρος, άνεχώρησεν έκ Βιννιπέγης, σκοπόν έχων νά περιπλεύση τήν δυτικήν
παραλίαν τοΰ κόλπου τοΰ Ουδσωνος, δπως έκεΐ
θεν λάβη τήν πρδς βορράν διεύθυνσιν. Τά μέρη
ταΰτα είναι άκριβώς έκεΐνα, έν οίς έξηφανίσθησαν
ό 'Ρδς μετά τών οπαδών του έν έτει 1829 καί
μετά ταΰτα ό Φραγκλΐνος μετά τών γενναίων
συντρόφων του. Ό Μάκ-’Αρθούρος σκοπεύει νά
διαχειμάση τδ πρώτον έτος έν τή χώρα τοΰ
βασιλέως Γουλιέλμου, δπως τδ έρχόμενον θέρος
προχωρήση πρός βορραν πρδς τά έτι άγνωστα
μέρη. Ή δλη περιήγησις θά διαρκέση τρία ή
τέσσαρα έτη.

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 539.

Ί δ σιγάοον.
ΑΙνίγματος 540.

Μέν — "Ανδρος = Μένανδρος.

"Ελυσα»’. Τό 534 ή Κυρία Χαρίκλεια Δ. 'Ραυτοπούλου έν Πειραιεΐ* τά 537, 538 ό κ. 1. Κ. έν
Λονδίνω· τό 537 ή Κυρία Ιφιγένεια Α. Πασσαλίδου έν ’Αλεξάνδρειά, καί ό κ. Λ. Κ. έν Κωνσταντινουπόλει.

=—88—°
ΠΑΡΟΡΑΜΑ.

Έν τεύχει 146, σελ. 19, στίχ. 41 καί 57 άντί
όμύχλη γρ. ομίχλη.

[Άρ. 147.
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ 50 Φ01Ν. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ ELSTER-STRASSE 41.

Τόμ. Δ.

ΑΓΓΕΛΙΑ.

Τόμ. Ε·

(εις μέγα δγδοον).
'Η έχδοσις ήρξατο τδ 1874.
Τόμ. Λ.

Σελ. 485.

_

Δίΐ^'ηματ/κή πο/ηΟΊς. Δήμος καί 'Ελένη. Λαο
πλάνος (εις ασματα πέντε). Διονύσου πλους.
Γοργός ιέραξ. Ταξιδεύτρια. Μετάφρασις
τού Α". τής ’Οδύσσειας (εις έξαμέτρους). —
Δραματική Λοίησις. Τραγωδία, οί Α'.
Τόμ. Γ.

Έμμετρος
Τ άσσου.

μετάφρασις
Τόμ. Η.

Τό;,.. Η.

Τόμ. 1.

Σελ. 444.

Πι£ά διηγήματα· Συμβολαιογράφος Τάπας. Υ
φαντοί τής "Ανσης, Φυλακαί. Χρυσοΰν μαστίγιον. Γλουμμιμάουθ. Ι'.ίς τάς κορυφάς.
Ά μαζών. Έμάη.
Τόμ.,ΙΑ.

Σελ. 493.

Ι1ε£« δι»)3'ήματα· Κακουργειοδικεΐον Έλισαοεττώνος. Καμινάπτης. Καλμίνα. Δύω άδελφαί.
Βρούτος Κόυρτέρρος. Δύω υιοί.
Αδάμας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Ή Waaienliaus „Zur Monarchic11 τής Βιέννης συνέστησεν από τής 1 Μαρτίου
υποκατάστημα έν Κωνσταντινουπόλει, Γιουσούφ Ίζζεδίν χάν άριθ. 1, καί αποστέλλει

ΔΙΑ 9 ΦΡΑΓΚΑ ΜΌΝΟΝ
έν εκκρεμές ώρολόγιον κροϋον τάς ώρας καί τάς ήμισείας, ουτίνος ό έφευρετής έτυχεν
αύτοκρατορικού καί βασιλικού διπλώματος. Τό ώρολόγιον τούτο περιστεφανούται διά
έστιλβωμένου καρυίνου ξύλου, τό δέ κινητήριαν αύτού σύγκειται έξ ορειχάλκου.
’Εκτός τών ρηθέντων πλεονεκτημάτων τό εκκρεμές τούτο ώρολόγιον κατέχει
άνεκτίμητον τινά ιδιότητα, τούτέστιν ή π/.άς αύτού λάμπει έν τώ σκότει δε* ώραίου
κυανού χρώματος, διά θαυμαστής λάμώεως, μαγικής ούτως είπεϊν. Ίί τακτική πορεία τού
ώρολ.ογίου τούτου ώς καί ή δύναμις τού φωτός τής πλακός του είσίν έξησφαλισμέναι.
01 άπειροι πελάται, οΐτινες είδον καί ήγόρασαν τό εκκρεμές τούτο ώρολόγιον
είσΐ καταγοητευμένοι, ώς λαβόντες αύτό

&’ Amarefirov t/Μχίοττβ τιμίρ.

ίτι άφότου τά ώοολόγια ταΰτα άνεκαλυφβησαν, ούδείς ειδεν ούτε
θά ΐδη ίσως παρόμοιόν τι έργον τής βιομηχανίας διά τοιαύτης έξαιρετικής καί ευτε
λούς τιμής άγοραζόμενον.
Άποστέλλομεν τά ωρολόγια διά ταχυδρομικού εντάλματος ή διά χρηματικής
προκαταβολής.
Άπασαι αϊ παραγγελίαι δέον ν’ άπευθύνωνται εις

Ιστορία τής αρχαίας καλλιτεχνίας (μετά 33
Πινάκων).
ΠΙΟ ΤΪΠΩΣΙΝ.
Τόμ. ΙΕ.
Τόμ. 1ΣΤ.

Σελ. 442.

Σελ. 416.

Σελ. 539.

Τόμ. ΙΓ. Σελ. 576.
Τόμ. ΙΔ- Σελ. 422.

Ιερουσαλήμ τοΰ

'Εμμιτροι μιτα^μάσιΐί νέων δραμάτων Ναθάν, τοΰ Αέσσιγγος. Γέλλος, τοΰ Σχιλλέρου.

ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ.

Νομίζομεν

τής

ΙΙιμι διηγήματα· Αύθέντης τοΰ Μωρέως. Λέϊλα
’Εκδρομή εις Πόρον.

Σελ. 437. ,

Δραματική iroiijtfig.
Τραγιρδίαι· Δούκας.
Φροσύνη. — Κωμωδία· Μνηστήρ τής Άρχοντούλας.

ΒΙΕΝΝΗ

Τόμ. IB.

"Εμμιτμοι μίταγρ&αιΐζ· Δάντου Κόλασις. Αι
σχύλου ΪΙέρσαι. Γαίτου ’Ιφιγένεια. Σαιξπήρου Ιούλιος Καΐσαρ.

Τόα. Στ. Σελ. 352.
Τόμ. Ζ. Σελ. 396.

Σελ. 500.

Λυρική ποίψΗς- “Υμνοι· ωδαί· πατριωτικά·
ΙΙαντοΐα· Σαπφικά· μύθοι- Βουκολικά· δια
νομέων έφημερίδων· εις λευκώματα- ’Ανθώ·
Μεταφράσεις. Είσί δ’ έκ τούτων τά μέν
γεγραμμένα εις καθαρεύουσαν, τά δέ εις δη
μοτικήν γλώσσαν. — Εις ξένας γλώσσας
(γαλλικήν, γερμανικήν, αγγλικήν).
Τόμ. Β.

Σελ. 362.

Προοίμιον περί Μετρικής. Μεταφράσεις έμ
μετροι αρχαίων δραμάτων· ’Αντιγόνης
Σοφοκλέους· Νεφελών, Ειρήνης, Όρνεων
Άριστοφάνους.

. ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ

LEIPZIG.

Εύδαίμων οικογένεια. 'Οδοιπορικοί αναμνήσεις
έξ ’Αγγλίας. Δύω πόλεις τής Άδριατικής.
Βιογραφία Έρεχθείου. Συνέντευςις. Δρέσδη.
Έπιστολαΐ έκ Βερολίνου.

Σελ. 411'.

Δραματική ΗΌίησίρ. Τραγφδία· Παραμονή. —
Κωμωδία1.· Τοΰ Κουτρούλη ό γάμος. Διδς
έπίακεψις.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗ.

1/13 ’Ιουνίου 1887.

Πολίτικα1, αρχαιότητες.
,

Τόμ. ΙΖ.

’Επιγραφική (μετά πινάκων). — Τοπογραφία
τών αρχαίων ’Αθηνών (μετά τοπογραφικοΰ
πίνακος).
’Εν τώ ΕΣΙΙΕΡΩι έκδίδοται.

Εμμετρος μετάφρασις τοΰ Φαύστου τοΰ Γαίτου.
Πωλοΰνται, καί έκαστος τόμος ιδίως πρδς
Δρ. 6, έν Άθήναις, παρά τφ Βιβλιοπώλη Κμ>
Κωνσταντινίδη και άλλοις· προσέτι καί παρά
τφ Κ. Άλεξ. Τ. ’Ραγκαβή (υίφ).

BROCKHAUS’
CONVERSATIONS-LEXIKON.
Έχδοσις 1Γ". έπηυςημένη και διά 400 εικόνων και γεωγρα
φικών χαρτών κεκοσμημένη.

Το πλούσιον τούτο Λεξικόν, έν τεύχεσι 240 προς φοίνικας 50
έκαστον, θέλει άποτελέσει 16 όγκώδεις τόμους, ών οί 11 έδημοσιεύθησαν ήδη.

"Εκαστος τόμος τιμαται·
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Κωνσταντινούπολή, Γιουσούφ Ίζζεδίν χάν άρ. 5, Γαλατά, έναντι τού γαλλικού
ταχυδρομείου καί παραπΛεύρως τού γερμανικού.
Σημ. Αί έκ τού εξωτερικού προερχόμενοι παραγγελίαι δύνανται έπίσης ν’ άπευθύνωνται κατ’ εύθεΐαν πρδς τήν Waarenhaus „Zur Aloiiarchie11 III Hintere Zollamtsstrasse άρ. 9.
Έν τή περιστάσει ταύττ^ ό έπιατέλλων κερδίζει 1 φρ. καθ’ έκαστον ώρολόγιον,
ούτως ώστε 9’ άγοράοη τούτο διά 8 φρ. μόνον.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ· ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΛΟΤΛ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής διώρυγος
Σουέζ), εις Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαΐδ, Αδεν, Βομβάης,
Κολόμβου, Πέναγγ καί Σιγγαπώρης τή α". έκάστου μηνάς εις τάς
4 μ. μ.
Είς Καλκούτταν διά Πόρτο-Σαΐδ, Σουέζ, Αδεν καί Κολόμβου τή 15 Ιανου
άριου, 15 Φεβρουαρίου. 15 Μαρτίου, 15 Αύγούστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 ’Οκτωβρίου,
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.
Επί τής,γραμμής Τεργέστης-Βομβάης τά άτμόπλοια θίλουσι διανύει 10 μίλια
τήν ώραν, μεταξύ δε Βομοάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρδς τδ Πόρτο-Σαίδ καί τήν Συρίαν).
Πλειοτίρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσις και τό Γενικόν
Πρακτωρεϊον τού αύστρο-ουγγρικού Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6).

"Αδετος μέτ μαρκών 7.50.
Δεδεμεϊ’ος διά λινόν μ. 9.
ΙΙμιύερμάτίΓος μ. 9.50.
’Επί εξαιρετικού χάρτου καί πλουσίνίς δεδεμενος μ. 15.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς Ελλάδα
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμιοι-, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά
Άγκώνος κτλ.
ΓΡΑΜΜΗ ΒΡΕΝΤΗΣΙΟΥ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Έκ Βρεντησίου τήν Πέμπτην
έκάστης έβδομάδος τδ μεσονύκτιον διά Κέρκυραν, Πάτρας, Κόρινθον,
’Αθήνας καί Πειραιά.
Έκ Πειραιώς διά τοΰ σιδηροδρόμου είς Κόρινθον, καί έκ Κό
ρινθου διά τοΰ άτμοπλοίου έκάστην Δευτέραν, τήν μεσημβρίαν διά
Πάτρας, Κέρκυραν είς Βρεντήσιον.
Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 Ίανουαρίου) τή β μ. μ.
είς Φιούμιον, Κέρκυραν, Πάτρας, ΚατάκωλονΚαλάμ,ας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην,
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.
Ί ό Σάββατον τή 2 μ. μ. είς Κωνσταντινούπολιν μέ προσέγγισιν είς Κέρκυραν
καί Πειραιά· εΐτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν,
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τού Εύξείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τού Δουνάβεως.

ΕΙΣ ΤΥΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπδ τής 4 Ίανουαρίου
είς τάς 4 μ. μ. διά Άγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κατάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον
και έκ Φιουμίοο).
Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης έβδο|Κ>

έν ΛΕίΨΙΑι.
ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.

Διευθυντής καϊ έκδοτης- Δρ. I. ΠΕΡ3ΑΝΟΓΛΟΣ
Τύποις- Γ.
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