ΕΤΟΣ Ζ'.

’ ΕχΊίιϊεται
τή 1,13 καί 15 27
έκαστου ιιηνός.

is-*- Έν ΛΕΙΨΙΑι τή 15 27 ’Ιουνίου 1887

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

Τά ίριίπια τοΰ ναοΰ τί}£ ’Apriuidog ΐν Μεσσήνη rijg Πελοπονυήσου. — Γαίτου
<I>avtfrog. Ύπό Άλ. ‘Ρ. ΦαγχαβίΙ. (Συνέχεια.) — ‘Ελληνικά ΐπιγρΰμματα ΐν Ίασίω
ύπό Σ. Κρητικού. (Τέλος.) — Τά ria πυροβόλα Κρούπ. — ‘Ο συνεταιρισμοί τοΰ
ανθρώπου μετ’ ά/ρίων ζώων ΐν τύ άλιεία χαί τή Οήρα. — ‘Ο "Αθω.,· χαί αί μοναί
αύτοΰ. — Αί σννίπιιαι ματαιοσο^ας. Αιήγημα ΐχ τοΰ Γαλλιχοΰ. (Συνέχεια.) —

Γιμ>ι ΐτησία
προπληηοιμέυΐ)
tie χρυιΓόυ.

Φράγκ. 40.
Μάρκ. 32.
'Ροΰβλ. 16.

ΑΡ. 148.

Περί ρωοσιζζς ri%vtjg. — ‘Ο μουσουρ/ύί Λοΰλη$. — Βιζλιογραφιχά. — Ή ΐν ‘Ελβε
τία καταστροφή. — Διάφορα. — Αίνίγιιατα Χαί ).vOttg.
ΕΙΚΟΝΕΣ.
Τά ε'ρείπια τοΰ υαοΰ rijg Άρτέμιιίος ΐν Μεσσήνη Ti'g Πελοπουυήσου. — Τό
βλήμμα τοΰ μεγάλου πυροβόλου. — Τό νέον πυροβόλου Κρούπ. — ‘Ιερόν Κιβώτιου ΐν
no Οι,σαυροφ ι-Λαχί/ο τής Movi/g τών Καρύων. — ‘Η μονή Χίλια υίάρι ευ ~ Α«ι·>. —
ς1ί ΐν Ί’ωσσία τλύππχή. Δύο χάλκινα 'συμπλέγματα. — ‘Ο μουσουο/όκ Δούλης. —
•Ο μουσουργός Λούληβ ευ νεανική ήλιχία.

ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

έν Μεσσήνη τής Πελοπόννησου.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.

ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΓΑΙΤΟΥ

Μεσσήνη τής Πελοπόννησου.
(.Μετά είζόνος, δρα σελ. 49.)

ΦΑΥΣΤΟΣ
'Υπό Αλ. 'Ρ. ‘Ραγκαβή.

ΛΙΓΑΙ πόλεις τής άρχαίας Ελ
λάδος διέσωσαν τοσαΰτα λεί
ψανα άρχαίων οικοδομών, δσα
διέσωσεν ή έν Πελοποννήσψ
Μεσσήνη.
Τά σπουδαιότατα
λείψανα τοΰ μεγαλοπρεπούς τεί
χους, τοΰ τδ πάλαι τήν πάλιν
περιβάλλοντος, ή μεγάλη πύλη,
ής άπεικόνισιν έδημοσίευσε πρό
μικρού ό ""Εσπερος”, καί πλεΐστα άλλα
ίχνη άρχαίων οικοδομών, καλυπτόμενα
έν μέρει ύπό τών πενιχρών καλυβών τοΰ σημε
ρινού χωρίου Μαυρομμάτι, μαρτυροΰσι περί τοΰ
άλλοτε μεγαλείου τής πόλεως.
Μεταξύ τών έρειπίων τούτων διεσώθη καί
κρηπίδωμα άρχαίου ναοΰ καί βωμός έπί άρχαίας
βάσεως. Τδ κρηπίδωμα τοΰτο παριστά ή σή
μερον παρατεθειμένη είκών. Τίς ήτο ή θεότης
η το παλαι έν τω ναψ τούτφ λατρευομένη;
Δύσκολον ν’ άποφανθήή τις όριστικώς. 'Η πιθανωτέρα γνώμη είναι δτι ό ναός ήτο τό ιερόν
έκεΐνο τής θεάς Άρτέμιδος, οΰ μνείαν ποιείται
δ Παυσανίας έν τφ 31 Κεφαλαίφ τών Μεσσηνιακών· "Έστι δέ έν τή μεσογαίφ κώμη Καλάμαι καί Λίμναι χωρίον έν δέ αύτφ Λιμνάτιδος ΐερόν έστιν Άρτέμιδος.” (ΙΙρβ. Στράβ.
VIII, 362.)
Ή λατρεία τής Άρτέμιδος ήτο γενική καθ’ άπασαν σχεδδν τήν
,,r Ελλάδα. Λαοί, τδ πάλαι
τάς βορείους τής 'Ελλάδος χώρας οίκοΰντες,
έλάτρευον έν παναρχαίοις ήδη χρόνοις τήν άγρίαν
και αΐμοβόρον ταύτην θεάν. Η έν Φεραΐς τής
Θεσσαλίας λατρευομένη Άρτεμις, ή παρά τήν
Αύλίδα τής Εύβοιας καί ιδίως ή έν τή νήσφ
Λήμνφ λατρευομένη Χρύση, ήσαν αίμοβόροι θεαί,
αις προσεφέροντο θυσίαι παρθένων. ' Η έν Αύλίδι λατρευομένη Ιφιγένεια καί ή Χρύση τής
Λήμνου ήσαν θεότητες ούρανίου φωτός, έχθρικώς πρός τούς θνητούς διακείμεναι. Προϊόντος
δμως τοΰ χρόνου καί πραοτέρων γενομένων τών
ηθών, καί ή τδ πάλαι αίμοβόρος θεά Άρτεμις
άπώλεσε τήν αρχικήν αύτής φύσιν, καί γενομένη δίδυμος άδελφή τοΰ έξ ανατολών έλθόντος
θεοΰ τοΰ φωτός, τοΰ Απόλλωνος, κατέστη φι
λάνθρωπος, θεά προστάτις τοΰ άνθρωπίνου γένους.
Τοιαύτης φύσεως ήτο καί ή Λιμνάτις Άρτεμις, ή λατρευομένη έν Μεσσήνη, έν Σικυώνι,
Σπάρτη, Ίεγέα, Έπιδαύρφ Λιμηρά καί άλλαχοΰ.
'Η θεά αΰτη, προστάτις τών ύδάτων, τών λιμνών
και ποταμών, ήτο θεά προάγουσα τήν γονιμότητα
τής γής. Μετ’ αύτής συνταυτίζει ό Έρνέστος
Κούρτιος έν τφ συγγράμματι αύτοΰ περί Πελο
πόννησου καί τήν θεάν, τήν καλουμένην Λαφρίαν
(Αθήναν) τήν έν Αιτωλία ιδίως λατρευομένην.
Ή λατρεία αύτής μετεκομίσθη είς σχετικώς
μεταγενεστέρους χρόνους έκ Ναύπακτού είς Μεσ
σήνην, δπου κατά τον Παυσανίαν ύπήρχε πολλοΰ λόγου άξιον άγαλμα αύτής, έργον τοΰ Δαμοφώντος, διάσημου Μεσσηνίου γλύπτου. Ή
Λαφρία Αρτεμις ύπήρξεν κατά τήν μυθολογίαν
ή αιτία τής φοβέρας έκείνης Θήρας κατά τοΰ
Καλυδωνίου κάπρου, εις ήν έλαβον μέρος οί
διασημότεροι ήρωες τής έποχής έκείνης.
Αΰτη έν συντόμφ ή μυθική ιστορία τής
λατρείας τής Άρτέμιδος, τοΰ 'ναοΰ τής όποιας
διεσώθησαν μέχρι τών ήμερών ήμών έν Μεσσήνη
έρείπια.
Π.

(Συνέχεια.)

Πνεύματα.

“Οροφοι, θόλοι,
πέσατε δλοι·
άκτινοβάλος
μόνος ό θόλος
έδώ νά λάμψη ό κυανοΰς.
Μακράν τά νέφη!
'Γδ φώς νά στέφη
λαμπρών ήλιων,
ώς καί χιλίων
χρυσών αστέρων τούς ουρανούς.
Κάλλη άέρια
είς τά αιθέρια
άγονται, φέρονται,
κλίνουσιν, αίρονται,
τών πόθων πλέκοντα τδν ιστόν.
Γίετοΰν ταινίαι
τών ένδυμάτων,
καί οΐ μανδύαι
τά κράσπεδά των
είς τδν άνθώνα τδν κρεμαστόν.
Ό κλάδος αδων
φιλεΐ τδν κλάδον,
καί ή άγκάλη
άνοικτή πάλλει·
πάλλ’ ή καρδία τών έραστών.
Είς λόφων κλίσεις
ζήδωροι βρύσεις,
κλήματ’ άνέρποντα,
τήν δψιν τέρποντα,
θησαυρούς δίδουσι σταφυλών,
καί χαρμοσύνως
τδ τρύγος γίνεται,
καί γλυκύς οίνος
φλογώδης χύνεται
είς στιλπνόν κάτοπτρον φιαλών·
καί έκχειλίζων,
λόφους, κοιλάδας
καί πεδιάδας
λαύρως ποτίζων,
ποτίζει αμα φρένας βροτών.
Φαιδρόν καί χαΐρον,
μακράς εκτάσεις
γής καί θαλάσσης
καί τών άέρων
σχίζει τδ γένος τδ πτερωτόν.
Ίδέ χορείας
είς παραλίας·
ίδέ όμάδας
είς τάς κοιλάδας.
Όλοι χορεύουν καί τραγφδοΰν.
Είς έλευθέρας
οί μέν έκτάσεις
γλαυκής θαλάσσης,
οί δ’ είς άέρας,
οί δ' είς όρέων τάς κορυφάς,
καθείς των φέρων
τής ζωής ζήλον,
κ’ είς τών άστέρων
τδ φώς τό φίλον,
τάς ύπερτάτας ζητούν τροφάς.

Μεφιστοφελής.
Κοιμάται. Φίλα πνεύματ’ άεροϋφή,
εύγε τής συναυλίας! Σάς έτίμησε.
Ευχαριστώ. Ίο ασμα τόν έκοίμησε.
Τφ λε ίπει ετι δαιμονί’ άνατροφή.'
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Χρυσοΐς δνείροις βαυκαλίσατέ τον
είς κΰμ’ άπάτης έμβυθίσατέ τον.
Άλλά πρδς άρσιν τοΰ σημείου τοΰ κακού
είς τήν φλιάν, δδόντα θέλω ποντικού.
Βραχύς θά είναι ό έξορκισμός μου.
’Ακούω, ξύνει είς τήν γήν έμπρός μου
Ό μέγας άρχων κόρεων, φθειρών, μυιών,
καί άσπαλάκων καί βατράχων καί μυών,
προστάττει σοι τήν τρύπαν σου ν’ άφίσης
και τδ κατώφλιον νά ροκανίσης,
δπου τδ έλαιον χύνων, τδ βρέξω. —
Ιδού πηδφς, καί είσαι ήδη έξω.
Ελθέ. Ή άκρα ή μαγεύσασά με
είν’ είς τής θύρας τήν γωνίαν. Δράμε.
"Εν δήγμ’ άκόμη, καί άπαλλασσόμεθα. —
Σύ δνειρεύοο, Φαΰστε, καί βλεπόμεθα.
Φαΰστος (i(yirv&vj.
Απάτη πάλιν τών αισθητηρίων
τήν ύψηλήν κατέστρεψεν έλπίδα;
καί τδν διάβολον κατ’ όναρ είδα,
και βτι μ’ έδραπέτευσεν είς κύων;
Δ'.
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΝ.
ΦΑΥΣΤΟΣ.

ΜΕΦΙΣΤΟΦΕΛΗΣ.

Φαΰστος.
Κτυποΰν. Έμπρός! "Ω! τίς νά είναι πάλιν;

Μεφιστοφελής.

Έγώ.

Φαΰστος.
’Εμπρός!
Μεφιστοφελής.
Νά τδ είπής καί άλλην
τρίς.
Φαΰστος.
Αΐ! ’Εμπρός!

Μεφιστοφελής.
Ουτω καλώς όμίλει.
Μ’ άρέσκεις. Βλέπω, θά γενώμεν φίλοι.
Σοΰ χάριν, ένεδύθην εύγενοΰς στολήν
έρυθρόν, βλέπεις, έπενδύτην κεντητόν,
χρυσόστικτον μανδύαν καί μεταξωτόν,
πτερόν άλεκτρυόνος είς τήν κεφαλήν,
καί σπάθην κρεμαμένην έκ τής μέσης.
Σοί συμβουλεύω ταΰτα νά φορέσης
καί σύ αύτός, διότι τί έστί ζωή
ό ελευθέρως ζήσας μόνος έννοεϊ.
Φαΰστος.
Αισθάνομαι, πάσαν έσθήτα φέρων,
πόσον ό πόνος τής ζωής έστί βαθύς.
Διά νά παίζω είμαι πλέον γέρων,
άλλ’ έτι νέος ΐνα μένω απαθής.
"Οπου στραφώ, ό κόσμος τί μοι χορηγεί;
"Στερήσεις, πάντοτε στερήσεις!”
’Ιδού ή αίωνία ρήσις,
ήν μοί προσάδει ούρανός όμοΰ καί γή,
τδ βραχνόν ασμα, οΰ, άφ’ οΰ έπλάαθην,
πάσαν στιγμήν καί ώραν ήκροάσθην.
Πάσαν αυγήν ύγρά, άπηλπισμένα
δμματ’ ανοίγω, βλέπων τήν ήμέραν,
ήτις, ώς πάσαν έβλεπον προτέραν,
ούδ ενα πόθον μου πληροί, ούδ’ ενα,
παν σπέρμα ή έλπίδα ευθυμίας
μαραιν' είς σκέψεις δισταγμών σχολαστικάς,
καί τάς δημιουργίας τής καρδίας
είς τάς μέριμνας πνίγει τάς βιωτικάς.
'Οσάκις μάς τυλίσσ’ ή νύξ είς σκότη,
έντρομος κατακλίνομαι, διότι
άγρια όνειρα καί είς τήν κλίνην
μοι καταστρέφουσι πάσαν ειρήνην.
'0 θεός, δστις είς τά στήθη μου οίκεΐ,
βαθέως τάς δυνάμεις μου έξαίρει·
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άλλ’ εί κ’ έντός μου απολύτως διοικεί,
άδυνατεΐ έκτος μου νά τάς φέρη.
Δι’ δ ό βίος βάρος μ’ είναι, μισητός·
ό θάνατος δε μόνος έπιθυμητός.
Μεφιστοφελής.
'0 θάνατος δέν είναι ξένος έφετός.
Φαΰστος.
Εύδαίμων, δν είς τάξεις νέων τολμηρών
αιμοσταγής ή δάφνη περιβάλλει,
δν μετ’ ένθουσιώδη, εύθυμον χορόν
νεκρόν δεχθή τής κόρης ή άγκάλη!
“Ω! έάν είχον είς τδν ένθουσιασμδν
τοΰ πνεύματος τδ πνεύμα παραδώσει!
Μεφιστοφελής.
Ύπήρξεν βμως δείξας τις ένδοιασμδν
νύκτα τινά εν πόμα νά κενώση.
Φαΰστος.
Κατασκοπείας, βλέπω, είσαι δπαδος.

Μεφιστοφελής.
Είμί ούχί μέν πάντα, πλήν πολλά είδώς.

Φαΰστος.
Έκ τής γηΐνης ταύτης άν δχλοβοής
μ’ άπέσπασεν ήδονική άπάτη,
τεχναζομέν’ ήχους γνωστούς νά πλάττη,
ώραίας ενθυμήσεις παιδικής ζωής,
τά πάντα καταρώμαι, βσα ένθους
έπίστευσε τυφλώττουσα καρδία,
καί ών ή φενακίζουσα μαγεία
τήν δέν’ είς τήν κοιλάδ’ αύτήν τοΰ πένθους.
Άρά πρδ παντός άλλου είς τδν τύφον
τόν είς ιδίας πίπτοντα πλεκτάνας·
άρά εις τών αισθήσεων τάς πλάνας,
άς δέν έλέγχει ούδ’ ό νοΰς ό νήφων
άρά είς τ’ όναρ, τδ δεικνύον νόθον
βραμα δόξης κ’ υστεροφημίας ·
άρά καί είς τής κτήσεως τδν πόθον,
ή γυναικδς ή τέκνων ή οικίας·
άρά καί είς τοΰ πλούτου τήν λατρείαν,
είτε είς πράξεις παράβολους μάς ώθή,
είτε είς τήν άμέριμνσν άργίαν
παχέ’ άπλόνη στρώματα ήδυπαθή ·
άρά είς τής άμπέλου τδν γλυκόν ζωμόν·
έπάρατος έρώτων πάσα ήδονήέπάρατος ή πίστις κ’ ή έλπίς ήμών,
κ’ έπάρατος πρδ πάντων ή ύπομονή.

Χορός πνευμάτων (αόρατοί).
Ίον κόσμον κατέστρεψας,
ούαί, τδν ώραΐον.
Τδν γρόνθον κατέφερας
αύτφ ρωμαλέον,
υίέ ημιθέων!
Τα τρίμματ’ άρπάζομεν
δι έργων απώλειαν
λαμπρών, αγλαών
τοσούτων, στενάζομεν,
καί είς τδ μή δν
τά διασκεδάζομεν.
Ώ πάντων θνητών
σύ έχων έν πάσι
τδν νοΰν ίσχυρώτερον,
άνάπλασσ’ έντός σου
τδν κόσμον αύτδν
τοΰ πριν ώραιότερον.
Είς στάδιον χώρει
τοΰ νέου σου βίου,
καί ασμα θ’ άκούσης
τοΰ νέου σταδίου.

Μεφιστοφελής.
Είν’ οί μικροί μου,
οί έδικοί μου.
Είς βίον ρέκτην, μ’ ώριμον νοΰν,
κ’ είς εύθυμίάν παρακινούν.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
Ψάλλουν, νά πείσουν τήν σήν καρδίαν,
νά καταλείψης τήν μοναξίαν,
ήτις στειρεύει χυμούς, δυνάμεις,
καί είς τδν μέγαν κόσμον νά δράμης.
Μετά τής λύπης κατ' αύτδν τδν τρόπον
μή παίζης· τήν ζωήν ώς γύψ βιβρώσκει.
Καί μετ’ άγροίκων ζών τις, καν γινώσκει
πώς είναι άνθρωπος ζών μετ’ άνθρώπων.
Άλλά δέν λέγω ταΰτα, έννοών
νά έχης φίλους περιτρίμματ’ άγυιών.
Δέν είμαι μέν έκ τών μεγάλων ·
άλλ’ άν δεχθής μετ’ έμοΰ μάλλον
διά τοΰ βίου σου νά πορευθής,
πρόθυμον μ’ έχεις· καί παρευθύς
ώς σύντροφός σου θά σ’ άκολουθήσω,
ώς υπηρέτης, άν σ’ εύχαριστήσω.

Φαΰστος.
Καί ό μισθός σου δέν μοί λέγεις τίς έστίν;

Μεφιστοφελής.
ΑΊ τώρα! Περί τούτου έχομεν καιρόν.

Φαΰστος.
“Ω! όχι. Τδν διάβολον έγωϊστήν
ήξεύρω. Είς τήν θείαν χάριν άφορών
ώφέλη τοΰ πλησίον δέν υπηρετεί.
Λοιπόν είπέ μοι τδ'συμβόλαιόν σου τί;
Κακόν, τοιοΰτος δούλος οίκον νά πατή.
Μεφιστοφελής.
θά σ’ είμ’ ένταΰθα κατά πάντα εύπειθής,
καί πάσαί μου σδν κτήμα έσοντ αί στιγμαί·
βτε δ’ επάνω μετ’ έμοΰ θά εύρεθής,
τ’ αύτά θά πράξης καί σύ τότε δι’ έμέ.

Φαΰστος.
Μικρά ή τοΰ έπάνω μέριμνά μου.
Τδν κόσμον μόνον τούτον άν χαλάσης,
κατόπιν του άς έλθη άλλη πλάσις.
Έκ τούτου έκπηγάζει ή χάρα μου·
τδ φώς αύτοΰ πραΰνει τά δεινά μου.
Άν οΰτος λείψη, άλλος τί μοι μέλει;
Άς γίνη δ,τι δύναται καί θέλει·
ούδέ ζητώ ν’ άκούω, νά μανθάνω,
άν είς τας άλλας σφαίρας δσοι ζώσι
μισώσιν έν αύταϊς ή άγαπώσι,
καί άν ύπάρχη κάτω ή έπάνω.

Μεφιστοφελής.
Τόλμησον τότε μετ’ έμοΰ νά συμβληθής,
καί μεθ’ ήμέρας ού πολλάς θά δυνηθής
τήν θαυμαστήν μου τέχνην χαίρων νά ίδής.
Σοί δίδ’ 2,τι δέν είδεν άνθρωπος ούδείς.

Φαΰστος.
Νά δώσης λέγεις; Τί νά δώσης σύ, πτωχέ;
Αί είς τά ΰψη έξαιρόμεναι ψυχαί
τί ν’ αποκτήσουν έκ χειρών καθώς τών σών;
Ναί, τροφάς έχεις μή τρεφούσας, καί χρυσόν
ρέοντ άπαύστως διά τών δακτύλων σου ·
παίγνιον έχεις πρδς χαράν τών φίλων σου,
οΰ μόνον έστί κέρδος ή καταστροφή ■
καί κόρην, ήτις, καίτ’ είς τάς άγκάλας μου,
πρός τών γειτόνων ένα δφθαλμοστροφεΐ·
καί τιμάς έχεις ύψηλάς, μεγάλας μου,
μετέωρον διάττον καί σβυνόμενον.
Δεΐξον καρπόν μοι πριν κοπή σηπομενον,
δένδρον πρωίαν πάσαν άναθάλλον.
Μεφιστοφελής.
Δέν μ’ έκθαμβοΐς τοιαΰτά μοι προβάλλων.
θησαυρούς έχομεν έν άφθονιφ.
Φίλτατε, προσεχώς έν ήρεμία
θ’ άπολαμβάνης θησαυρών μεγάλων.
Φαΰστος.
Έάν ποτέ είς δκνηρίας κλίνην
ήσυχος κείμαι, τήν στιγμήν έκείνην
άς παύσω ζών. Έάν μέ άπατήσης,
ώστε δτ’ είμαι εύτυχής νά φαντασθώ,

κ’ είς αίσθημα τρυφής μέ παραπείσης,
δέχομ’ έκείνην τήν στιγμήν ν’ άφανισθώ.
Στοιχματίζω.
Μ ε φ ι στ ο φ ε λ ή ς.
Δέχομαι.
Φαΰστος.
Έπίσης.
"Αμα είπώ εις στιγμήν μίαν·
"Είσαι ιόραία, στιγμή· μείνε!”
νά μέ άλυσσοδέσης καιρός είναι,
νά πέσω είς έξόντωσιν τελείαν.
Ό έσχατός μου κώδων άς ήχήση
τότε· έλεύθερον καί σέ κηρύττω.
Τής ώρας μου ό δείκτης τότε στήτω,
καί τδν καιρόν εις τδ μηδέν άς σβύση.
Μ ε φ ι σ τ ο φ ε λ ή ς.
Τδ ένθυμοΰμαι· καί σύ δμως ένθυμοΰ.
Φαΰστος.
Παν δίκαιον θά έχης τότε έπ’ έμοΰ·
"Οτι σπουδάζω έσται σοι κατάφωρον.
'Υπδ στυγνήν δουλείαν θά ζώ άφορον·
άν σοΰ ή τίνος, έσται άδιάφορον.
Μ ε φ ι σ τ ο φ ε λ ή ς.
’Απόψε είς τό δεΐπνον σέ, δεχόμενον
τούς διδασκάλους δλους, θά υπηρετώ.
Έν έτι· Διά παν τδ ένδεχόμενον
δύω άράδας τής χειρός σου σοί ζητώ.

Φαΰστος.
Ίδέ τον! Γραφήν θέλει ό σχολαστικός!
Αγνοείς λόγου καί άνδρδς άξίαν;
Δέν σοί άρκεΐ ό λόγος δ προφορικός
είς άξιόπιστον έπαγγελίαν;
Ό κόσμος πάντα μεταβάλλων βαίνει,
κ’ έμέ απλή υπόσχεσή θά δένη;
Πλήν πρόληψις είν’ αΰτη τής καρδίας,
ήν τις έκών σπανίως άπεδύθη.
Χαρά τφ πίστιν φέροντ’ είς τά στήθη,
ούδ’ δπισθοδρομοΰντι πρδ θυσίας!
Πλήν πάπυρος γραπτός, καί είς τό πέρας
σφραγιστός, φόβητρον έστί καί τέρας.
Τόν λόγον τδ κονδύλιον φονεύει ·
κηρός δέ καί μεμβράνα βασιλεύει.
Τί θέλεις τώρα παρ’ έμοΰ, πνεύμα κακόν;
Τί; χάρτην ή μεμοράναν, λίθον ή χαλκόν;
θέλεις νά γράψη κάλαμος ή σμίλη;
“Αδειαν έχεις νά είπής. Όμίλει.
(Έπεται συνέχεια.)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝ ΙΑΣΙΩι
υπό Σ. Κρητικού.

(Συνέχεια καί τέλος).

τού ναοΰ τοΰ 'Αγιου Αθανασίου τοΰ
τμήματος Κοπώ, έξωθεν τούτου έπι τού
πρδς μεσημβρίαν τοίχου, άναγινώσκεται
ή άκόλουθος έπιγραφή ·
πι

Άνεκαινίσθη ό Ιερός οΰτος ναός καί καλώς εύτρεπίσθη έπί ήγεμόνος εκλαμπρότατου τε θεοσεβεστάτου Ίωάννου Κωνσταντίνου Δούκα βοεβόδα,
αϋθέντου τής δε τΖάρας πάσης Μολδαβίας.
Επίγραμμα έπί τής θύρας τής νΰν δημοτι
κής σχολής τών κορασίων τοΰ τμήματος τή
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πόλεως ταύτης, “Tatarassi”, έν τή αύλή τοΰ
έν τούτφ άναφερομένου Ναοΰ.
Ό ήγεμονικός οΰτος οίκος τής ιερός τοϋ Πανα
γίου Τάφου μονής τής ΝικορήτΣης, κειμένης κατά
τήν έν τή πόλει Ίασίου συνοικίας Ταταράσι, καί τι
μώμενης έπ' όνόματι τοϋ ‘Αγίου Μεγαλομάρτυρας
Ίωάννου γοϋ ΤραπεΣουντίου τοϋ νέου, άνηγέρθη έκ
βάθρων κατά τό χιλιοστόν όκτακοσιοστόν πεντη
κοστόν όγδοον σωτήριον έτος, Κυρίλλου τοΰ Β'.
ιθύνοντος τόν άποοτολικόν θρόνον τών Ιεροσολύ
μων, άναλώμασι καί έπιστασία τής έν Ίασίψ έπιτροπής τοϋ Παναγίου Τάφου, διευθυνομένης παρά
τοϋ ΈΕάρχου κυρίου Αθανασίου ‘Αρχιμανδρίτου.
1858 Μαΐου 20.

Έπι τοΰ Ναοΰ τοΰ μοναστηριού “Μίρα” είς
τήν έπαρχίαν Παύτνης, κτισθέντος ύπο τοΰ ήγεμόνος Καντεμίρη, άναγινώσκεται ή άκόλουθος
έπιγραφή, ήτις περίεργος τυγχάνει διά το άνορθόγραφον αύτής·
Οΰτος ό θείος καί ίερώ ναός ώς όνόματη τών
άγιων βασιλέων καί ώς άποστόλων Κωνσταντίνης
καί 'Ελένης, κτήσμα τοϋ έκλαμπροτάτου έν μακαρία
μνήμη Ίωάννου Άντιόχου Κωνσταντίνου Καντεμίρη
βοεβοδ έπη έτος 1706, καί μήν τέλοιον τ' τν. άνεκοινήσθη καθώς φένετε παρά τοϋ πανοσιωτατου
άγιου άρχιμανδριτου Κ™ Κ«ν Μιτροφανου Καλεργη
καί καθηγουμένου της αύτής . . . καί αθεντηκσις
Μό. δηα εέωδου καί δαπάνη του αυτου πανοσιωτατου
ύπέρ ψυχική σωτηρηας επι έτος 1735.

Ό Ναός ούτος έχει έν ύπογείφ αύλήν, καί
φέρει έπί μετώπου λίθον, έφ’ ού άναγινώσκεται
τό ακόλουθον έπίγραμμα, έπίσης άνορθόγραφον
παρα τοΰ ίδιου, ώς φαίνεται, συντάκτου τοΰ
πρώτου·
Διά δαπάνη του δε τότ ηγουμένου
‘Αρχιμανδρίτου ‘Αρσενίου.
Πρός άλλοις ή πηγή πότες διά μνημοσυνον
ης αυτω οντι οΐ αρυομενοι του νάματος
τουτου οιπατωσαν απαντες εκ του προχείρου
συγκαταλεΕιε τοΐς δικαίως το θυο πολλούς
ποτιΣοντα υδορ γλυκιον, 'Ετελεσθη εν ετη
1800 Ιουνίου ί’.

'Η ακόλουθος έπιγραφή εύρίσκεται άνω τής
θύρας τοΰ μοναστηριού “Κλίντζα”, άπέχοντος
ήμίσειαν ώραν τής πόλεως Ίασίου, κτισθέντος
δέ παρά τοΰ ήγεμόνος ΒασιλείουΆνηγέρθη έκ βάθρων ό θείος καϊ πάνσεπτος
ναός ούτος τοϋ άγιου καί ένδόΐου μεγαλομάρτυρος
Γεωργίου τοϋ Τροπαιοφόρου, διά συνδρομής έΕόδου
τε καί δαπάνης τοϋ έκλαμπροτάτου αύθέντου κυρίου
Ίωάννου Βασιλείου Βοεβόδα. Έτι δέ άνωρθώθη
παρά τοϋ εύσεβεστάτου καί έκλαμπροτάτου υίοϋ
αύτοΰ Κυρίου Ίωάννου Στεφάνου Βοεβόδα, αύθέντου
πάσης Μολδοβλαχίας, ένεκεν ψυχικής αύτών σωτη
ρίας είς διηνεκές μνημοσυνον καί τών αύτών γεννη
τόρων, άρχιερατεύοντος τοϋ Πανιερωτάτου Μητρο
πολίτου Μολδοβραχίας Σάββα, καί ήγουμενεύοντος
δέ τοϋ πανοσιωτατου Κυρίου Διονυσίου. Έτος άπό
κτίσεως κόσμου ΖΡ=Θ, άπό δέ τής ένσάρκου οικο
νομίας ΑΧΞ'. Ίνδικτυώνος ιγ-. μην. Νοεμβρίου Κ’.

Εν τφ Ναφ τοΰ Μοναστηριού Cetatuca
ύπάρχει έπιτύμβιος λίθος, έφ’ ού όρώνται λελαξε υμένα τά άκόλουθα, καί ταΰτα ανορθόγραφα·
' Ενθάδε κοιτε Δόμνα Μαρία η θηγατερ Ίω.
Δουκη Βοβ. έτος χοϋ 1672.

Έν τφ Ναφ"Γκόλια”, τιμωμένου έπ’ δνόματι τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, ύπάρχει
κατάχρυσον Εϋαγγέλιον σλαβωνιστί γεγραμμένον,
δπερ συληθέν ύπδ τών Τατάρων, έξηγοράσθη
μετά ταΰτα ύπό τίνος Ίωάννου Γκολάη, μεγάλου
Λογοθέτου. Τδ συμβάν τοΰτο περιγράφεται έν
τφ τέλει τοΰ ίεροΰ τούτου βιβλίου έλληνιστι
ώς έξης·
Τοΰτο τό τετραευάγγελον εΐχεν άρπαγή άπό
τούς άπιστους Τατάρους. ’Αγνοείται ποϋ εύρίσκετο

προτήτερα καί ποιος τό έκαμε. Και τό έΕηγόρασεν
ό δούλος τοϋ Θεού ό Πάνος Ίωάννου Γκολάου μέγας
Λογοθέτης, καί έπλήρωσε δι’ αύτό 1200 άσπρα. Καί
ήτο χαλασμένου, καί τό έδεσε καί τό έκαλλώπισε,
καί τό έδωκεν είς τόν ναόν τοΰ Θεοϋ τοϋ Ίασίου,
είς τήν άκραν, δπου ύπάρχει ναός τοϋ Θεοϋ καί τοϋ
Σωτήρος ήμών ’Ιησού Χριστοϋ, διά τήν ψυχήν αύτοΰ
καί τής γυναικός καί τών τέκνων του καί συγγενών
του, καί διά τήν ψυχήν τών προπατόρων του. Έν
έτει 7083 Μαρτίου 9 (1575).

Έν τφ ρηθέντι Ναφ ύπάρχουσιν έπιτύμοια
είς ρωμουνικήν, σλαβωνικήν καί έλληνικήν ωσαύ
τως γλώσσαν.
Παρά δέ τδ Κωδωνοστάσιον ύπάρχει τδ
ύδραγωγεΐον τοΰ αειμνήστου ’Αλεξάνδρου Μουρούζη ήγεμόνος, δπου σώζεται τδ ώραΐον έκεΐνο
ύπδ τοΰ Άθαν. Χρηστοπούλου ποιηθέν έπί
γραμμα, περί ού έγένετο μνεία έν τφ ύπ’ άρ. 67
τεύχει τοΰ '"Εσπέρου” έν τή βιογραφία τοΰ
ρηθέντος ήγεμόνος, καί δπερ άναδημοσιεύομεν
ένταΰθα έν τή συλλογή τών έν Ίασίω σωζομένων Ελληνικών έπιγραμμάτων·

‘Η πρδ τής εισβολής τών Τατάρων (1200)
ιστορία τής ‘Ρωμουνίας, ιδία τής Μολδαβίας,
καλύπτεται ύπδ σκότους, διότι ούδέν μέχρι
τοΰδε άνεκαλύφθη πρδς διαφώτισιν τών προη
γουμένων έποχών τών έν ταΐς χώραις ταύταις
κατοικησάντων λαών.
Ούδέν έπίγραμμα, ούδέν καλλιτέχνημα, ούδ’ οι
κοδομή ύπάρχει τής παρελθούσης έκείνης έποχής. Περί τοΰ ζητήματος τούτου άρκοΰντα άνεφέρομεν έν τοΐς ύπ’ άρ. 77 καί 78 τεύχεσι τοΰ
"Εσπέρου”, έν άρθρφ έπιγραφομένφ "Σχέσεις
τοΰ βυζαντινού κράτους πρδς τάς δακορωμουνικάς
ιδία φυλάς”, πρδς δ καί παραπέμπομεν τδν άναγνώστην.
Έν Ίασίψ τή 20 Μαΐου 1887.

Είς τόν κύκλον τοϋ Ζψδίου
λέων είμαι φλογερός·
είς τήν πόλιν τοϋ Ίασίου
ύδροχόος δροσερός.
♦
Έκεΐ φλόγας, έδώ δρόσον,
έκεΐ πϋρ, έδώ νερόν,
έΕερεύγομαι καί χύνω
άπό φάρυγγα ξηρόν.

*
"Ολην μ’ ήλλαΐε τήν φύσιν
τών ύδάτων δ δοτήρ,
ό ΆλέΕανδρος ΜουρούΣης,
ό τής πόλεως Σωτήρ.

Έπίσης έν τφ ύπ’ άρ. 67 τεύχει τοΰ ‘"Εσπέ
ρου” άναφέρεται έπίγραμμα έπιτύμβιον, δπερ
εύρον έν τφ ναφ τοΰ μοναστηριού Βουρνόβα
(Bfirnova), καί δπερ δημοσιεύω ένταΰθα, ΐνα
άποτελέση καί τοΰτο μέρος τής δλης Συλλογής.
Έν τφ ρηθέντι τεύχει εύρηται έν έκτάσει ή τοΰ
έν λόγφ έπιγράμματος έξέτασις, καί τά άναγκαΐα σχόλια, δπου καί ή βιογραφία τοΰ Εύστρατίου Λαπίζα ήγεμόνος Μολδαβίας·
Τύμβος δδε κλομένοιο κύρην άρχαίο ΔαπίΣα
Μολδαβίης Μαρίαν ήγεμόνος κατέχει ·
Μονογενή καί άωρον ύφήρπασε πόμα φήβης
πέντε γε καί δέκ' έτους άνθος άπεκθερίσας.
Παϋρον συμβιώτευσε Γεωργίω άνδρί φερίστω.
Έκρουσε Λιδαών σκηπτοφόρου πόλιος.
Κάλλιπε χηρεύοντα δέμας, ψυχή δέ σ' άπέπτη
πρός γάμον ούρανίων άθάνατον θαλάμων.
Μηκέτι τώ κύμβω πενθείτε μήν άλλά μέμνησο
όλβον . . .

Έξ δλων τών έν τφ παοόντι άναφερομένων
Ελληνικών έπιγραμμάτων, άνηκόντων είς τούς
μετά Χριστόν χρόνους τής Μολδαβίας και ιδία
τής πόλεως Ίασίου, τδ άρχαιότερον έστί τδ έν
άρ. 77 τοΰ " Εσπέρου” (στήλη δ'.) ■ άναφερόμενον, έπί Στεφάνου ήγεμόνος τοΰ έπικληθέντος
Μεγάλου ενεκα τών κατά τών έχθρών τής πα
τρίδος αύτοΰ άνδραγαθημάτων του. Τό έπί
γραμμα τοΰτο φέρει ήμερομηνίαν 1496 Σεπτεμ
βρίου 20, είναι δέ λελαξευμένον έπί τοΰ άνωφλίου Ναοΰ, οίκοδομηθέντος παρά τοΰ έν λόγφ
ήγεμόνος πέραν τοΰ ποταμού Σερετίου.
1δ δέ έν Βουκοβίνη εύρεθέν έπίγραμμα, δπερ
έδημοσιεύθη έν τφ ύπ’ άρ. 94 τεύχει τοΰ
"Εσπέρου” (στήλη δ'.) άναμφιβόλως κατέχει
θέσιν άρχαιολογικήν καί άξίαν ιστορικήν· διότι
άπορον πότε καί πώς μετεκομίσθη δ λίθος ούτος
έκ Βυζάντιου. Πιστεύω δτι δύναται νά σομπληρωθή τδ έλλεΐπον έν τή λέξει ΒΓ. .. ΤΙ0Ν
διά τής συλλαβής ΖΑΝ.
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ΤΑ ΝΕΑ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΚΡΟΥΠ.
(Μετά δύο εικόνων, ορα σελ. 53.)

ΠΟ είκοσι καί εντεύθεν έτών, ιδίως
μετά τδν μεταξύ Πρωσσίας καί Αύστρίας πόλεμον, ή τέχνη τοΰ πολέμου
μεγάλας έποιήσατο προόδους- δυστυχώς δμως
με τήν πρόοδον ταύτην συνεβάδισε καί ή εύκολία πρός ταχυτέραν τών άνθρώπων καταστροφήν
δια τής έφευρέσεως παντοίων φοβερών δπλων
καί μηχανημάτων. ’Ίσως ή εύκολία αύτη θά
έπιφέρη καί τήν έντελή τών πολέμων κατάπαυσιν πρδς άνακούφισιν τών άποστρεφομένων
τήν άδικον άλληλοφονίαν.
Οί πρδ πάντων καταγινόμενοι είς κατασκευήν
μεγαλειτέρων δπλων είναι οί Γερμανοί, και
μάλισα τδ έν Έσσεν γνωστότατον κατάστημα
Κρούπ, τδ όποιον διά τής μανίας ταύτης τών
διαφόρων Κυβερνήσεων πρδς προμήθειαν δπλων
δια πάν ένδεχόμενον, έπλήρωσεν ούχί εύκαταφρονήτως τά χρηματοκιβώτιά του, έχον άνοικτοϋς λογαριασμούς μετά πάντων σχεδόν τών
κρατών.
Καί ήτο μέν πρδ πολλοΰ γνωστόν, δτι έν
τω γερμανικω πυροβολικοί ύπήρχον πυροβόλα
μεγάλων διαστάσεων χαλύβδινα μήκους 6 */2—7
μέτρων καί βάρους 36,000 μέχρι 72 χιλιάδων
χιλιογράμμων· άλλά τδ έσχάτως κατασκευασθέν
δια τήν γερμανικήν Κυβέρνησιν ύπδ τών κατα
στημάτων Κρούπ πυροβόλον ύπερβαίνει κατά
τας διαστάσεις καί τδ βάρος πάν μέχρι τοΰδε
κατασκευασθέν δπλον. Τοΰ πυροβόλου τούτου
παραθέτομεν τήν εικόνα· έχει μήκος 16 μέτρων
καί βάρος 143 χιλ. χιλιογράμμων. Τδ μήκος
αύτοΰ άναλογεΐ πρδς πυροβόλον συρόμενον ύπδ
6 ίππων, ώς τοΰτο έμφαίνεται έν τή είκόνι.
Δια το τεράστιον τοΰτο πυροβόλον κατεσκευάσθησαν δύο ειδών βλήμματα, ών τδ μέν, καλούμενον τδ έλαφρδν βλήμμα έχει ύψος 1,12
μέτρου καί βάρος 740 χιλιογράμμων, δυνάμενον νά βληθή μέ ταχύτητα άρχικήν 755 μέ
τρων, τδ δέ, καλούμενον τδ βαρύ βλήμμα ύψους
μ. 1,60 καί βάρους 1050 χιλιογράμμων. Τδ
βαρύ τοΰτο βλήμμα παριστα ή δευτέρα τών ει
κόνων, έν ή φαίνεται καί ό στρατιώτης τοΰ
πυροβολικού, δν ύπερβαίνει ή σφαίρα κατά τδ
ύψος. Πρδς πλήρωσιν τοΰ πυροβόλου τούτου
άπαιτοΰνται 485 χιλιόγραμμα πυρίτιδος τοΰ έν
Δύνβαλδ πυριτιδοποιείου. ΊΊ ταχύτης τοΰ βλήμματος είναι 640 μέτρων, δύναται δέ ή σφαίρα
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νά διατρύση πλάκα σιδηράν πάχους 1 μέτρου
καί 20 έκατοστομ.
'Η έφημερίς τής Κολωνίας, ή άναφέρουσα
ταΰτα, προσθέτει δτι τδ πυροβόλον τοΰτο δεν
θά μείνη έπί πολύ τδ μεγαλείτερον τού κόσμου,
καθότι ό κ. Κρούπ έτοιμάζεται νά κατασκευάση
πυροβόλον βάρους 150 χιλ. χιλιογράμμων μέ
βλήμμα ύψους 1,80 μ. καί βάρους 1500 χιλιογράμμων. Έν έτει 1868 αί σφαΐραι τών ισχυ
ρότερων πυροβόλων δέν ήδύναντο νά διατρύσωσι
κατά χιλιοστά τοΰ μέτρου δ,τι σήμερον ποιοΰσι
κατά εκατοστά.
Τδ ζήτημα είναι ήδη, άν ουμφέρη ή κατα
σκευή τοιούτων μεγάλων πυροβόλων. Διάσημοι
Γάλλοι στρατιωτικοί, οΐτινες έπισταμένως έμελέτησαν τδ ζήτημα τοΰτο, διατείνονται δτι τοιαΰτα τεράστια πυροβόλα δέν είναι χρήσιμα ειμή
έν δλως έξαιρετικαΐς περιστάσεσιν, είναι δε εν
τελώς άκατάλληλα είς τήν διεξαγωγήν μάχης
έν άνοικτφ πεδίφ, δπου τδ πεδινόν πυροβόλον
είναι τδ μόνον χρήσιμον. Τοΰτο καλώ: έννοοΰσι καί οί Γερμανοί, οΐτινες, δτε πρδ μικρού
ύπήρχε φόβος πολέμου μεταξύ Γερμανιας και
Γαλλίας, σοβαρώς έμελέτησαν τδ σύστημα τοΰ
γαλλικού στρατού καί μεγάλους εξεφρασαν εν
δοιασμούς. Έκτος δέ τούτου καί ή τιμή τών
μεγάλων πυροβόλων είναι ύπέρογκος- ύπελογίσθη δτι τδ πυροβόλον, ου δημοσιευομεν τήν
εικόνα, κοστίζει δύο εκατομμύρια φράγκων. Δια
τοΰ ποσού τούτου δύναται να εχη τις 10—15
πλήρεις πυροβολαρχίας, ήτοι 60—90 πυροβόλα
μεθ’ δλων τών παραρτημάτων αύτών, αμαξών,
κιβωτίων κτλ. Ούτω τιθεμένου τοΰ ζητήματος
ούδείς δύναται νά άμφιβάλλη τί τδ χρησιμώτερον.
Τέλος τά μεγάλα πυροβόλα τών έργοστασίων
Κρούπ ύπόκεινται είς συχνας βλάβας, καί ούκ
δλίγα εΐναι τά συμβάντα δυστυχήματα διά τής
διαρρήξεως τών πυροβόλων Κρούπ ού μόνον έν

μανικδν πόλεμον 200 πυροβόλα τοΰ Κρούπ διερράγησαν. Ίσως έκτοτε οί μηχανικοί τών κατα
στημάτων Κρούπ καταβάλλουσι περισσοτέραν
προσοχήν είς τήν κατασκευήν τών μεγάλων τού
των δπλων· άλλά καί περί τούτου δύναται τις
ν’ άμφιβάλλη, άναλογιζόμενος δτι πρδ μικρού
έτι τδ ύπουργεΐον τών Ναυτικών τής Ιταλίας
ήρνήθη νά παραοεχθή τά είς τά έργοστάσια
Κρούπ παραγγελθέντα πυροβόλα, εύρδν δτι δέν
παρεΐχον τήν άπαιτουμένην άσφάλειαν.

Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕΤ’ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ

έν τή αλιεία καί τή Θήρα.
KS) Γάλλος Ί’ουλέν, άρχαΐος βιβλιοθηκάριος
gjj)) τοΰ Ινστιτούτου τής Γαλλίας, πρώτος
μΆ) άνέφερεν έν τή Φυσική αύτοΰ Ιστορία,
βιδλίω έντελώς λησμονηθέντι σήμερον, περί τοΰ
συνεταιρισμού τοΰ άνθρώπου καί τών άγριων
ζώων κατά τήν αλιείαν καί τήν Θήραν. Έκτοτε
πολλοί φυσιοδίφαι έπελήφθησαν τού περιέργου
τούτου ζητήματος.
'0 διάσημος Κυβιέρος λέγει δτι ή άλιεία
τοΰ τόνου έν τφ Άδριατικφ έκτελεΐται κατα
τδν άκόλουθον τρόπον- Αμα έμφανισθώσιν οί
τόνοι, καταδιώκονται παρά τών δελφίνων, οΐτινες
τούς ώθοΰσι πρδς τάς έστημμένας παγίδας ή τά
δίκτυα. Οί άλιεΐς τών μερών έκείνων ύποθέτουσιν οτι οί δελφΐνες ποιοΰσι τοΰτο χάριν αυ
τών, καί προσθέτουσιν δτι οί δελφΐνες πρός
εύκολωτέραν τών τόνων άγραν εισέρχονται πρδ
αύτών είς τά δίκτυα, καί εΐτα ύπακούοντες είς
πρόσταγμα τών άλιέων έξέρχονται πάλιν άφί-

8
ΤΟ ΒΛΗΜΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ.

Γερμανία, άλλά καί έν 'Ρωσσία, έν Ιταλία, έν
Τουρκία καί 'Ρουμανία. Γνωστόν είναι δτι κατά
τά έτη 1870—71 οτε έπολιοοκοΰντο οί Παρίσιοι
έκ τών 70 μεγάλων γερμανικών πυροβόλων 36
έτέθησαν κατά μέρος ώς άρχηστα ευθύς μετά
δεκαπενθήμερον βομβαρδισμόν. '0 πολύς Μόλτκε,
ό γερμανδς στρατάρχης, ώμολόγησεν δτι δλα τά
γερμανικά πυροβόλα θά έσίγων, άν έπί μίαν
μόνην έβδομάδα άκόμη οί πολιορκούμενοι Γάλ
λοι ήθελον άνθέξη. Έν έτει 1876 έν τή συνε
δριάσει τής βουλής τών λόρδων τής 30 Απρι
λίου δ αρχιστράτηγος τής ’Αγγλίας, δούξ τοΰ
Cambridge άνέφερεν δτι κατά τδν γαλλο-γερ-

»
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νοντες έντδς τών δικτύων τους παρακολουθήσαντας αύτού; τόνου;. ’Εννοείται δτι τδ τοιοΰτον
είναι πρόληψι;, και έν γένει ή συνδρομή ήν
παρέχει ό δελφΐν είς τον άνθρωπον είναι σπανία.
Άλλ’ έτερο; ιχθύ;,ή έχενη·;, χρησιμεύει εί;
τήν αλιείαν εί; διαφόρους χώρα;. Αί έχενηίδε;
έχουσιν άνωθεν τή; κεφαλή; οργανόν τι, δι’ οΰ
προσκολλώνται εί; δλα τά έν τή Θαλάσση στερεά
σώματα· πολλάκι; προσκολλώνται επί τών πλε
όντων σκαφών. Οί αρχαίοι ένόμιζον μάλιστα
δτι ό ιχθύς ούτο; είχε τήν δύναμιν νά σταματήση τδ πλοΐον, δι’ δ καί τώ έδωκαν τδ δ'νομα
έχενηίς (έχειν τά; νήας) και ναυκράτη;.
Ό Πλίνιος, δστις ονομάζει τδν ίχθύν remora
(έπίσχεσις), αναφέρει δτι έν τή ναυμαχία με
ταξύ τών στόλων τοΰ Όκταβίου καί τοΰ ’Αν
τωνίου μέγα μέρος έλαβον αί έχενηίδε;, σταματήσασαι πολλά τών πλοίων· άλλά τούτο είναι
μύθο;, θετικόν δμως είναι δτι οί έγχώριοι είς
πολλά μέρη, χρησιμοποιοΰντε; τήν κολλητικήν
ταύτην δύναμιν τών έχενηίδων μεταχειρίζονται
αύτάς είς τήν αλιείαν καί ιδίως είς τήν αλιείαν
τής θαλασσίας χελώνης.
Ό Πέτρος Μάρτυς, δημοσιεύσας τδ 1532
έκθεσιν περί τών άρτι άνακαλυφθεισών νήσων
τής ’Αμερικής, διηγείται δτι οί έγχώριοι τών
νήσων έκείνων μεταχειρίζονται τάς έχενηΐδας
ώς είδος Θηρευτικών κυνών. (Non aliter ac
nos canibus lepores per aequora campi insectamur, illi venatoria pisc'e pisces alios
capiebant.) Περί τής περιέργου ταύτης αλιείας
παρέχει λεπτομερέστερα; πληροφορίας ό Φερνάνδος Όβιέδος, Ισπανός, έν τή έν Σεβίλλη
έκδοθείση 'Φυσική 'Ιστορία τών ’Ινδιών”. ΟΙ
ίχΘ ΰς ούτοι, λέγει, συλλαμβάνονται νέοι καί δια
τηρούνται έν δδατι θαλασσίω μέχρι; ού καταστώσιν ικανοί προς τήν αλιείαν. Είτα δε μετα
φέρονται είς τήν Θάλασσαν έχοντες δεδεμένον
περί τδ σώμα δυνατόν σχοινίον. Καθ’ ήν στιγ
μήν δ Ινδός πρόκειται νά τδν ρίψη εις τήν
Θάλασσαν τδν Θωπεύει διά τής χειρδς καί τον
ένθαρρύνει διά λέξεων, προτρέπων αύτδν νά
δειχθή τολμηρός καί νά έπιτεθή κατά του μεγαλειτέρου ιχθύος.
Περί τής άλλοκότου ταύτης αλιείας λέγει ό
Λασεπέδης: Είς τήν ούράν ζώντος ναυκράτου
προσδένεται κρίκος, συνεχόμενος πρδς μακρδν
σχοινίον. Ούτως έτοιμασθείς δεόντως ό ναυκράτης τίθεται έντός κάδου πλήρους Θαλασσίου
δδατος, δπερ συχνά άνανεοΰται, καί οί άλιεΐς
μεταφέρουσι τον κάδον τούτον έντδς τής λέμβου
των, είτα δέ διευθύνονται προς τά μέρη, οπού
εύρίσκονται αί Θαλάσσιοι χελώναι. Αί χελώναι
αύται συνειθίζουσι πολλάκις νά κοιμώνται έπί
τής έπιφανείας τή; θαλάσσης· δ ύπνος των δμως
είναι τόσον ελαφρός, ώστε ή έλαχίσση προσέγγισις λέμβου διακόπτει αύτόν, καί τότε αί χελώναι άπέρχονται δρομαίως ή βυθίζονται είς
τδν πυθμένα τής θαλάσσης, Πρδς αποφυγήν
τούτου οί άλιεΐς άμα ίδωσι μακρόΘεν χελώνην
κοιμωμένην Θέτουσιν είς τήν Θάλασσαν τδν άπδ
τοΰ σχοινιού προσδεδεμένον ναυκράτην, δστις
αισθανόμενος έαυτδν ελεύθερον φεύγει πρδς δλας
τάς διευθύνσεις· αίφνης βλέπει τήν χελώνην,
δηλ. τδ στερεόν σώμα, έφ’ ού δύναται νά προσκολληθή καί ν’ άναπαυθή δλίγον. "Αμα προσκολληθή, οί άλιεΐς σύρουσι τδ σχοινίον καί μετά
τοΰ ιχθύος σύρουσι πρδς εαυτούς καί τήν χελώνην. Τό είδος τούτο τής αλιείας ήτο πάγκοινον κατά τού; χρόνου; τοΰ Κολόμβου έν ταϊς
παρά τήν Κούβαν νήσοι;, α; έκάλουν τότε τούς
Κήπους τοΰ βασιλέως.
Τάς αύτάς παρατηρήσεις έποιήσαντο καί οί
“Άγγλοι Μιδλετών καί Σάλτ περί τής άλιείας
τών έγχωρίων είς τό άκρωτήριον τής Καλής
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Έλπίδος καί είς τήν παραλίαν τή; Μοζαμβίκη;.
'0 δέ πολύς Ούμβόλδο; λέγει έν ταΐ; " Είκοσι
τή; φύσεω;” · Ή γνώσις τών έξεων τών ζώων
καί αί άνάγκαι τοΰ βίου, αΐτινες άπανταχοΰ
είναι αί αύταί, γεννώσι παρά ταΐ; διάφοροι;
φυλαΐς, άνευ ούδεμιάς συνεννοήσεως, τήν ιδέαν
τών αυτών τεχνασμάτων.
Έκτδς τών ιχθύων καί πτηνά τινα συντρέχουσι τδν άνθρωπον εί; τήν άλιείαν. Ό ιππότη;
Βολίτζας, δστις έπί πολλά έτη διέμεινεν έν
Μαυροβούνιο» ώς έπιτετραμμένος τής ένετική;
Δημοκρατίας, αναφέρει δτι ό τρόπος, δι ού
άλιεύονται έν τή λίμνη τοΰ Σκουτάρεως μικροί
Ιχθύς, λεγόμενοι σκοράντζες είναι δλως πρω
τότυπος. Καθ’ ώρισμένας τοΰ έτους έποχάς
διαβαίνουσι στίφη άπειρα κορωνών, τών όποιων
οί κάτοικοι, καί χριστιανοί καί δθωμανοί, φεί
δονται τοσοΰτον, ώστε έπιβάλλεται ποινή Θανάτου
είς τδν καταστρέφοντα εν τών πτηνών τούτων.
"Οταν δ’ έπιστή ή έποχή τής άλιείας, οί κά
τοικοι Οέτουσι μεγάλους κύρτους (κιούρτου;) έν
τή λίμνη- μετά ψαλέντα αγιασμόν οί άνδρε;
ρίπτουσιν είς τδ ύδωρ κόκκους. Οί ιχθύς βλέποντες τούς κόκκους τούτους πλέοντα; άνέρχονται
εί; τήν έπιφάνειαν τοΰ δδατος· αμέσως αί κορώναι όρμώσι κατ’ αύτών μετά κραυγών, καί
τοΰτο τοσοΰτον φοβίζει τού; ιχθύς, ώστε οΰτοι
καταφεύγουσι κατά χιλιάδας εί; τού; κύρτους.
Περί τδ τέλο; τή; ημέρα; παραδίδεται μέρος
τών άλιευθέντων ιχθύων είς τάς κορώνας είς
τροφήν, αΐτινες τήν έπιοΰοαν έρχονται πάλιν
αρωγοί τών άλιέων.
Πολύ συνηθέστερον είναι τά πτηνά νά συνδράμωσι τδν άνθρωπον είς τήν Θήραν, δπερ ήδη
ό ’Αριστοτέλης παρετήρησε καί άνέφερεν. Είς
τδ μέρος τής Θράκης, λέγει, τδ όποιον άλλοτε
έκαλεΐτο Κεδρόπολις άνθρωποι καί ίέρακε; έκ
συμφώνου Θηρεύουσι πτηνά παρά τά; λίμνα;.
Οί άνδρε; κτυποϋσι διά ράβδων τά παράλιμνα
χόρτα καί έκδιώκουσι τά έκεΐ εύρισκόμενα μι
κρά πτηνά· αίφνης εμφανίζονται οί ίέρακε;· τά
πτηνά πτοούμενα πετώσι πρδς τήν γήν, δπου
διά τών ράβδων φονεύονται ύπδ τών ανθρώπων.
Είς τδ βιβλίον " Περί θαυμάσιων ακουσμάτων”,
τδ άποδιδόμενον τώ Άριστοτέλει, λέγεται πρδς
τούτοις, δπερ λίαν άπίθανον, δτι οί ίέρακε; συλλαμβάνοντες πτηνδν τδ ρίπτουσι πρδς τούς θη
ρευτά;, οΐτινες είς άντάλλαγμα παραχωροΰσιν
αύτοΐς μέρος τής λείας.
‘0 άνω μνημονευθείς 'Ρουλέν λέγει περί
τής Θήρα; ταύτης έν τή νοτίω ’Αμερική: ’Επί
τοΰ οροπεδίου τής Βογότα; ύπάρχουσι πολλαί
λίμναι γέμουσαι τδ πλεΐστον τοΰ έτους πτηνών.
ΙΙαρά τά; λίμνας εύρίσκονται απότομοι βράχοι,
έφ’ ών πλανώνται ίέρακε;. Έν δσω τά πτηνά
μένουσιν έπί τής λίμνης, οί ίέρακε; μένουσιν
ήσυχοι· αμα δμως τά πτηνά, φοβηθέντα, πετώσι
πρδς άλλην λίμνην ζητοΰντα άσυλον, όρμώσιν
οί ίέρακε; καί διασχίζοντες τάς πυκνά; τών
πτηνών τάξεις συλλαμβάνουσι πολλά τούτων, τά
όποια φονεύουσι διά τοΰ ρόγχους. "Αμα παύση
ή πτήσις οί ίέρακε; κατέρχονται πρδς τήν γήν
καί τρώγουοι τήν λείαν.
Γήν έξιν ταύτην τών
ίεράκων έχρησιμοποίησαν οί Ινδοί κάτοικοι τοΰ
όροπεδίου. Ώς οί κάτοικοι τής Θράκης τύπτουσι τάς καλάμους δπως έκδιώξωσι τά πτηνά·
ταΰτα φεύγοντα φονεύονται έν τώ αίθέρι ύπδ
τών ίεράκων καί πίπτουσιν, εύπρόσδεκτος τών
Θηρευτών λεία. Έάν τυχόν ιέραξ τις έπιπέση
κατά τοΰ κατακειμένου πτηνού, οί Ινδοί ούδόλως παρενοχλοΰσιν αύτόν, άλλά τδν άφίνουσι νά
φάγη έν ήσυχίφ· άλλά σπανίως ό ιέραξ έχει
τόσον θάρρος ώστε νά κατέλθη, δταν βλέπη τούς
άνθρώπους συλλέγοντας τά φονευθέντα πτηνά.
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Ο ΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΙ ΜΟΝΑΙ ΑΥΤΟΥ.
(Μετά εικόνων, δρα σελ. 56 καί 57.)
Άρχόμεθα σήμερον δημοσιεύοντες διατριβήν περί
τού όρου; "Αθω ναι τών έν αύτώ Ιερών μονών, συνοδεύοντες τήν περιγραφήν διά τών εικόνων τών κυριωτέρων αύτών. Ουδόλως άμφιβάλλομεν δτι ή παρούσα
διατριβή θέλει τά μάλιστα ένδιαφέρει τοΰ; απανταχού
άναγνώστα; ήμών, διότι τό όρο; "Αθω; (τό "Αγιον
όρο;) είναι γωνία γή; ελληνικής ού μόνον κατά τά;
παραδόσεις, άλλά καί κατά τά ήθη καί έθιμα και τήν
γλώσσαν. Πολλά έγράφησαν κατά καιρούς περί τού
"Αθω καί τών μονών, άλλ1 άλλα μεν είναι απηρχαιω
μένα, άλλα δέ έγράφησαν ΰπό πνεύμα μεροληπτικόν καί
ώ; έκ τούτου δεν φέρουσι καί τόν τύπον πιστών έντυπώσεων. ‘Η διατριβή όμως, ήν δημοσιεύομε·? είναι έκ
τών νεωτάτων καί γραφεϊσα ύπό πνεύμα άκρα, άμεροληψίας καί μετά μεγάλης ακρίβειας.
Σ. τ. Δ.

ΗΝ άνατολικωτέραν τών
τριών χερσονήσων, αΐτινες
έν εΐδει τριαίνης είσδύουσιν άπδ τής μακεδονικής
παραλία; εί; τδ βόρειον
μέρος τοΰ Αιγαίου Πελάγους, σχηματίζει σειρά δρέων, γνωστή ύπό τδ όνομα
τοΰ “Άθω ή τοΰ Άγιου
όρους, ήτις μέ ολην τήν
έπίκαιρον αύτής Θέσιν, μέ
βλον τόν φυσικόν αύτής
σχηματισμόν δεν άναφέρεται πολύ έν τή άρχαιότητι. "Απαξ μόνον ποιείται
ία, δτε ό στόλος τοΰ Μαρτήν βραχώδη τοΰ “Άθω
πτοηθείς, διέταξε νά κατασκευάσωσι διά τοΰ ισθμού διώρυγα, ής ίχνη
μέχρι σήμερον σώζονται. Έν μεταγενεστέρα
έποχή ό άρχιτέκτων Δεινοκράτης έπρότεινε νά
λαξεύση έπί τής ύψηλοτέρας τοΰ όρους κορυφής
κολοσσαΐον άνδριάντα τοΰ μεγάλου Αλεξάνδρου.
Έκτδς τών δύο τούτων, περιπτώσεων ή άρχαία
'ιστορία ούδέν περί “Άθω άναφέρει, ού αί παρά
λιοι πόλεις ούδέποτε περιήλθον είς άκμήν τινα
ή σημασίαν έν τή ιστορία.
Μόλις έν χριστιανική έποχή έγένετο γνω
στότερα ή χερσόνησος αυτή, δτε άσκηταί τινες
καί μοναχοί άποσυρθέντες έπί τοΰ Άθω ίδρυσαν
Θρησκευτικήν κοινότητα, μοναδικήν μέχρι τοΰδε
έν τώ κόσμω, μεγάλην παρέχουσαν τή δλη χερσονήσω σημασίαν.
.Αγνωστον είναι πότε κατά
πρώτον άπεχατεστάθησαν έκεΐ οί μοναχοί · διότι
αί τοΰ “Άθω μοναΐ ούτε χρονικά ούτε άρχεΐα
έχουσιν, δπω; έξ αύτών γνωσθή ή έποχή τής
ίδρύσεως αύτών, άλλά διατηροΰσι μόνον άρχαΐά
τινα κειμήλια καί καλλιτεχνήματα, δωρηθέντα,
ώς λέγεται, παρά τής αύτοκρατείρας Πουλχε
ρίας.*) Άλλαι δέ μοναΐ Θέτουσι τήν ΐδρυσίν
των είς τούς χρόνους τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου.
Τό πιθανώτερον είναι δτι οί ένταύθα καταφυγόντες μοναχοί ήσαν άνθρωποι έκδιωχθέντες
παρά τών τήν Αίγυπτον κατακτησάντων δθωμανών ’Αράβων, δπερ δμως δέν άποκλείει τήν
πιθανότητα, δτι καί πρότερον ήδη εύρισκοντο
έν “Άθφ χριστιανοί μοναχοί.
♦) ·Ι1 άγια Πουλχερία, αύτοζράτειρα τοΰ Βυζαν
τίου, θυγάτηρ τού Άρκαδίου έγεννήθη έν έτει 399
μ. Χρ. καί άπέθανε τώ 453. ‘Η ευφυής αΰτη ήγεμονΐ;
έςήσκησε μεγάλην έπιρροήν έπί τοΰ άδελφοΰ αύτής,
τοΰ Θεοδοσίου τού Β'., δστις τή προτροπή αύτής ένυμφεύΟη τήν Άθηναιδα. θανόντος έν έτει 450 τού Θεο
δοσίου ή Πουλχερία άνηγορεύθη αύτοζράτειρα, καί έπί
τή; αυτοκρατορίας αύτής συνεκλήθησαν αί Σύνοδοι τής
’Εφέσου καί τής Χαλζηδόνος. Ί1 εύσεβή; αϋτη άνασσα
έζη έν τώ μεγάρφ αύτής βίον μοναχής.
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Καί διά τήν άρχαιότητα αύτών καί διά τήν
ώς έκ τής δχυράς θέσεώς των άπαλλαγήν έξωτερικών έπιδρομών καί επιθέσεων, αί μοναΐ τοΰ
“Άθω μέγα κινοΰσι τδ ένδιαφέρον καί ύπό πο
λιτικήν καί ύπδ άρχαιολογικήν καί ύπδ έθνογραφικήν έποψιν. Ούδαμού τής Εύρώπης ευρηται τόσον πλούσια συλλογή χρυσών καί άργυρών καλλιτεχνημάτων καί σκευών, οΐα τά έν
ταΐ; διάφοροι; μοναΐ; διατηρούμενα κειμήλια·
ούδαμού δύναται τις νά μελετήση κάλλιον ή
ένταύθα τήν σχολήν τής βυζαντινή; ζωγραφική; ·
ούδαμού βλέπει τις ώραιότερα χειρόγραφα, άνεκτίμητα καί διά τδ κείμενον καί διά τάς εικόνας
αύτών. Έάν έξαιρέσωμεν τά έρείπια τής Πομ
πηίας, τά μοναστήρια τοΰ "Άθω παρέχουσιν ήμΐν
τά λαμπρότερα δείγματα τής αρχαίας τών οικιών
άρχιτεκτονικής. Έντδς τών τοίχων αύτών δια
τηρείται μέχρι σήμερον ό μεσαιωνικός βίος μέ
τά ήθη καί έθιμά του, μέ τάς στολάς καί τάς
ιδέας του. —
Πριν ή άνέλθωμεν τδν Άθω δέον νά έξετάσωμεν διά βραχέων τήν τοπογραφικήν αύτοΰ
θέσιν. Ή χερσόνησος αύτη, τδ πάλαι Ακτή,
ιέ Άγιον
Όρο; καλουμένη, εκτείνεται
σήμερον δέ
,
λάτος 6
είς μήκος 60 χιλιομέτρων καί εί
χιλιομ. άπδ βορειοδυτικήή; προς νοτιοανατολικήν
διεύθυνσιν. '0 πρδς ■ήν ξηράν συνδέων αύτήν
ισθμός, ένθα φαίνονται έτι τά ίχνη τής διώρυγος
τοΰ Ξέρξου, έχει πλάτο τριών μόνων χιλιομέτρων καί τδ έδαφος αύτοΰ είναι συγκριτικώς
ομαλόν. Έ
Εντεύθεν
__ ζζ_. ζ_
δμως ανέρχεται βαθμηδόν
είς ράχιν βουνώδη, ήτις προ; τήν μεσημβρινήν
αύτής άκραν ύψοΰται μέχρι 2200 μέτρων, είτα
κατέρχεται είς μικράν κοιλάδα καί έκεΐθεν
άνέοχεται πάλιν είς κορυφήν κωνοειδή 3600
μέτρων, ή; ή βάσις περιβρέχεται έκ τριών με
ρών ύπδ τής θαλάσσης. Άπδ τής κεντρικής δέ
ράχεως κατέρχεται τδ έδαφος άποτόμως πρδς
τήν θάλασσαν σχηματίζον στενάς κοιλάδας καί
χαράδρας. Ή φύσις τοΰ έδάφου; είναι εκατέ
ρωθεν διάφορο;· πρδς μέν τδ δυτικόν μέρος
άγρια καί διατετμημένη, προ; δέ τδ ανατολικόν
ήπια καί δασώδης. Είς τάς κλιτύας τού όρους
ύπάρχουσι δάση βελανιδιών καί ήμερων καστανεών, κάτωθεν δέ αύτών φύονται δοΰς, πλά
τανοι, έλαΐαι, κυπάρισσοι κτλ. ' Η χώρα είναι
πλήρης βάτων καί θάμνων, άφθόνως διά τών
φυλλωμάτων αύτών τού; κορμού; τών ύύικόμων
δένδρων περιβαλλόντων.
Άπδ τής κορυφής τοΰ όρους ή Θέα είναι
εκτεταμένη καί άληθώ; είπεΐν μαγευτική. ' Η
γυμνή κορυφή ύψοΰται εκατόν μέτρα ύπεράνω
τής φυτείας καί είναι, μακρόθεν μάλιστα θεωμένη, μεγαλοπρεπεστάτη. ΊΙ κορυφή αύτη φαί
νεται καθαρώς άπδ τής πεδιάδας τής Τροίας,
ήτοι έξ άποστάσεως 150 χιλιομέτρων, ύψουμένη
ώς φάντασμα ύπεράνω τού όοίζοντο; ■ ιδίως γί
νεται καταφανής κατά τήν δύσιν τού ήλιου, δτε
φωτίζεται κατ’ εύΘεΐαν ύπό τών τελευταίων τοΰ
ήλιου άκτίνων. "Ενεκα τής μεμονωμένης αύτοΰ
Θέσεως τδ Όρος προσελκύει τάς τρικυμίας πρδς
τδ βόρειον μέρος τοΰ Αιγαίου Πελάγους, καί οί
ναυτικοί έν καιρω χειμώνας τοσοΰτον φοβούνται
τήν δύσκολον ταύτην Θέσιν, ώστε Θά ήτο πράγματι
εύτύχημα καί εύεργεσία, έάν εταιρία τις άπεφάσιζε νά άνοιξη πάλιν τήν διώρυγα τοΰ Ξέρξου.
Τδ ώραιότερον μέρος τής χερσονήσου είναι
ή νοτιοανατολική παραλία, δπου έν μέσω πυ
κνής φυτείας φαίνονται αί μοναΐ καί τά οιαφορά είς τάς μονά; άνήκοντα καταστήματα, Ή
θέσις τών μονών είναι γραφικωτάτη ■ τινές τού
των είναι έκτισμέναι έπί ύύωμάτων, αί πλεΐσται
δμως κεΐνται παρά τήν Θάλασσαν είτε κατά τήν
είσοδον μαγευτικών στενωπών, είτε έπί υψηλών
άκρωτηρίων, έπικειμένων τής θαλάσσης.
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Τά κυριώτερα προϊόντα τής έξαγωγής τής
χερσονήσου είναι ξυλεία, άνθρακες (ξυλάνθρακες)
καί κάρυα. Τά κάρυα μεταφέρονται ιδίως είς
Κωνσταντινούπολή. Τδ κλίμα είναι ύγιέστατον,
καί ό άήρ τερπνότατος. Αί έπί τή; δυτικής
κλιτύος κείμενα·, μοναΐ είναι έκτεθειμέναι είς τήν
Θερμότητα τού ήλιου · αί έπί τών ύψωμάτων κείμεναι έχουσιν έν χειμώνι πηχιαίαν τήν χιόνα.
Έν γένει δμως ή ατμόσφαιρα είναι ομαλή καί
έπιδημίαι καί vooot κολλητικαί είναι άγνωστοι.
Μόνον είς δλίγα;, καί τοΰτο τάς μεγαλειτέρας
μονάς, ύπάρχουσι τακτικοί ιατροί · άλλ’ οί μονα
χοί δλοι μεταχειρίζονται έπιτυχώς οικιακά τινα
φάρμακα, φαίνονται δέ μάλλον κλίνοντες πρδς
τάς άρχά; τού πεπρωμένου, δπερ έμφαίνει δθωμανικήν έπίδρασιν. Λεπροί τινες ζώσιν ένταύθα,
άλλ’ ούδεμία καταβάλλεται προσπάθεια πρδς
ΐασιν αύτών άφίενται μάλλον είς τήν τύχην. —
Τδν "Αθω, λέγει περιηγητής, έπεσκέφθην έκ
Καβάλλας, δθεν έπί ναυλωθέντος πλοιαρίου μετά
εϊκοσάωρον αρκούντως τρικυμιώδη διάπλουν άφίά
χθην είς τήν μονήν τού Βατοπαιδίου, ήτις
κατά τήν παράδοσιν δφείλει τήν ΐδρυσίν της είς
τήν περίστασιν , καθ’ ήν ό αύτοκράτωρ Άρκάδιο;, ώς παιδίον, έναυάγησέ ποτέ είς τά μέρη
ταΰτα καί έσώθη ώ; έκ θαύματος ύπό τινα βάτον (βάτος καί α ίδιον; μεθ’ δ ό πατήρ αύτού,
δ μέγας Θεοδόσιος είς ένδειξιν εύγνωμοσύνης
ίδρυσε μονήν, ήν ώνόμασε Βατοπαίδιον. Τδ έπεισόόιον τούτο παρίσταται έν άλλοκότιρ καί δλως
άκαλλεΐ ξυλογραφία, ής άντίτυπον έδωρήθη έμοί
καί το συνοδοιπόρω μου κατά τήν έκ τής μονή;
άναχώρησιν ήμών.*)
Τήν ήμέραν τής είς Βατοπέδιον άφίξεώς μας
μετέβημεν διά ;ώων εύγενώς παραχωρηθέντων
ήμΐν παρά τών μοναχών είς Κάρυά;, τής
μόνης τοΰ ’Άθω κωμοπόλεω;, ένθα συνεδριάζει
ή Σύνοδο; τοΰ Άγιου Όρους καί δπου άλλοτε
Γ(ς χερσονήσου,
διέμενεν ό Τοΰρκος διοικητής τή;
'Η κωμόπολις αύτη κεΐται έν θέσει τερπνότατη
έπί τής ανατολικής τοΰ όρους κλιτύοις, έν μέσω
δάσους λεπτοκαρυών (έξ οΰ καί τδ όνομα), καί
συνίσταται έκ μιας μακράς δδοΰ περιεχούσης
μαγαζεΐα ανοικτά, άποτελοΰντα είδος άγοράς.
’Αξιοπερίεργος είναι ή κωμόπολις διά τήν
παντελή
άκραν αύτής καθαριότητα καί διά τήν π
ελλϊίψιν γυναικών καί παιδιών. Γνωστόν τυγ
χάνει δτι αί γυναίκες είναι άποκεκλεισμέναι έκ
τή; χερσονήσου, ούδ’ έπιτρέπεται αύταί; νά
προσορμισθώσιν είς τήν παραλίαν. Έν πολλαΐς
τών μονών άπαγορεύεται καί ή διατήρησις άγελάδος ή προβατίνας ή Θηλείας χοίρου, αίγδς καί
όρνιθος. 'Η άπαγόρευσι; αύτη είναι άπήχησις
διατάξεών τινων τοΰ μεσαιωνικού νόμου. Τοσοΰτον δέ αύστηρώς τηρείται ή διάταξις αυτή,
ώστε ούδ’ είς τδν Τούρκον διοικητήν έπετρέπετο
νά κρατή ένταύθα τδ χαρέμιόν του.
Ή πρώτη ήμών έπίσκεψι; ήτο είς τήν έκκλησίαν, ένθα ύπάρχει τδ θησαυροφυλάκιον περιέχον άριστουργήματα τέχνης έξαισίας άνεκτίμητα. Έν τώ θησαυροφυλακίιρ είδομεν θυμια
τήρια περίεργα, έν τών όποιων περιέχει άνάγλυφον παράστασιν άπεικονίζουσαν τήν θρη
σκείαν άπειλουμένην ύπδ τής Φιλοσοφίας· εί
δομεν σταυρούς πολυτίμου; καί το λαμπρότατον
κιβώτιον, ού τήν εικόνα παραθέτομεν. ΙΙλήν έν
άρχαία έποχή ή μονή αύτη περιείχε πλεΐστα
δσα άκόμη κειμήλια, τά όποια διηρπάγησαν ύπδ
*) Όρθοτέρα είναι, καθ’ ημάς, ή γραφή Βατο
πέδιον, καί πιθανωτέρα ή έτυμολογία τή; λέςεως έκ
τοΰ βάτος καί πεδίον, ήτοι πεδιάς βάτων, καθότι
αί έκεΐ φυόμενοι βάτοι είναι άφθονοι. ‘Η ερμηνεία έκ
τοΰ βάτος καί παιδίον φαίνεται βεβιασμένη και
μεταγενεστέρα; έποχή;· άλλως τε καί τό ναυάγιον τοΰ
Άρκαδίου δέν είναι ίστορικώς άποδεδειγμένον.

τών Σταυροφόρων. 'Ο βυζαντινό; ιστοριογράφος
Νικήτας ό Χωνιάτης, αφηγούμενος τά; λεη
λασία; καί βεβηλώσεις ταύτας, άναφωνεΐ· " Ύ"μεΐ; οί έχοντες άπαίτησιν νά καλήσθε σοφοί,
"συνετοί καί πιστοί είς τούς όρκους σας, φίλοι
' τής άληθείας, έχθροί τών κακών, εύσεβέστεοοι
"καί δικαιότεροι ήμών τών Ελλήνων καί αύ“στηρότεροι τηοηταί τών παραγγελμάτων τοΰ
“Ιησού Χριστού — ιδού τί διεπράξετε! Οί
Σαρρακηνοί δέν διέπραξαν δ,τι διεπράξετε ύμεΐ;
"οί φέροντες έπί τών ώμων σας τδ σημεΐον τού
"Σταυρού. Εκείνοι μέν κυριεύσαντες τήν '1ε"ρουσαλήμ προσηνέχθησαν φιλανθρώπως πρδς
“τούς συμπατριώτας ύμών. Σείς δέ οί Χρι"στιανοί πώ; μετεχειρίσθητε ήμάς τούς Χρι
στιανούς ;
Ό Τοΰρκος τοποτηρητής όλίγην έπιρροήν
έξασκεΐ έπί τών πραγμάτων τή; έκκλησιαστικής
τού 'Αγίου "Όρου; κοινότητος· ή κυριωτέρα αύ
τού έργασία είναι ή εΐσπραξις τού φόρου καί
πρδς τοΰτο έχει ύπδ τά; διαταγά; του 25 ώς
έγγιστα στρατιώτας ’Αλβανούς, οίτινες δμως
μισθοδοτούνται ύπό τής Συνόδου. 'Η ανεξαρ
τησία καί ή έλευθερία, ήν χαίρουσιν οί κάτοικοι
τού "Αθω είναι άρχαία, διότι ήδη πρδ τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως (έν έτει 1453)
οί τών χρόνων έκείνων μοναχοί είχον ύποσταχθή
είς τδν σουλτάναν Μωάμεθ Β'. ύπδ τδν όρον νά
έγγυηθή αύτοΐς πάντα τά προνόμια, όσα είχον.
Γήν ύποχρέωσιν ταύτην έτήρησαν καί οι μετά
ταύτα Σουλτάνοι. Ό φόρος, ό μεταξύ τών δια
φόρων μονών διανεμόμενος, είναι περίπου 12'/2
φράγκα κατ’ άτομον καί κατ’ έτος.
(Έπεται συνέχεια.)

ΑΙ ΣΥΝΕΓΤΕΙΑΙ ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑΣ.
Διήγημα έκ τοΟ Γαλλικού.
(Συνέχεια.)

ϊΤΑ τήν έξήγησιν ταύτην ό άροαβών
έκοινοποιήθη έπισήμω; είς τούς συγ
γενείς άμφοτέρων τών οικογενειών. 'Η
μαρκησία Σάνζη άνεχώρησε τήν έπιοΰσαν είς
Παρισιού;, δπως προετοιμάση τά τοΰ γάμου. Ό
Εμμανουήλ ήθελεν, ό γάμος νά τελεσΘή μετά
πολλής μεγαλοπρεπείας, άπ’ έναντίας δέ ή μήτηρ του τόν ήθελεν άπλοΰν καί τοΰτο τή παρακλήσει τής Χριστίνης, ήτις, βέβαια ούσα δτι
βραδύτερον 6’ άπεζημιοΰτο, ήθέλησε νά πα·
ράσχη είς τήν πενθεράν τη; νέαν ,άφορμήν νά
έγκρίνη τήν έκλογήν τοΰ υίοΰ αύτής.
Αί τοΰ γάμου προηγηΘεΐσαι έβδομάδες ήσαν
όντως μαγευτικαί· ή Χριστίνη παρεδόθη όλόκληρος είς τήν εύδαιμονίαν της, ό δέ Εμμα
νουήλ ήτο κατενθουσιασμένος καί, φύσις βαθέως
θρησκευτική, ηύχαρίστει τδν "Γψιστον διά τήν
τόσην εύτυχίαν του.
Η Χριστίνη, καί τοι
παρακολουθούσα τούς κανόνα; τής Θρησκείας,
δέν ήτο δμως καί ένδομύχως φιλόθρησκος καί
αί πρδς τον θεόν άναπεμπόμεναι προσευχαί της
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άμωμήτων πλασμάτων, τά όποΐα αύτή ή τελειότης των καθιστά ευμενή πρός τού; άλλου;.
Αύτή καί ή μήτηρ τη; έφρόντισαν νά ένδύσωσι
τήν νεόνυμφον, ήτι; άπήστραπτεν έκ τοΰ κάλ
λους· δταν δέ μετέβη είς τήν Εκκλησίαν δλων
τά βλέμματα κατεγοητεύθησαν έπί τή θέα τοΰ
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άλλου ένδιεφέρετο ή περί τής άπό τοΰ βραχί
ονας του κρεμαμένη; νεαρά; συζύγου του.
Μετά τό πρόγευμα, τό όποιον διά τού; μέν
ύπήρξεν εύθυμον, διά τού; δέ μελαγχολικόν, ή
νεόνυμφο; άνήλθεν είς τόν κοιτώνα της, δπως
άποθέση τήν νυμφικήν έσθήτα καί έτοιμασθή

Η ΜΟΝΗ ΧΙΛΙΑΝΔΑΡΙ ΕΝ ΑΘΩι.

έξήρχοντο μόνον έκ συνήθεια; ζαΐ μηχανικώς,
ούτως είπεΐν, έκ τών χειλέων της, ούχί δέ και
έκ τή; καρδία; τη;. Ή άδιαφορία τη; αυτή
πρό; τό θρησκευτικόν αίσθημα ύπήρξεν ή πηγή
δλων τών εί; αύτήν καί εί; τήν οικογένειαν της
ένσκηψάντων δεινών. Ούδέν έπιζινδυνωδέστερον
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τή; άδιαφορία; ταύτη;· έρχεται ή ώρα τής θλίψεω; καί τών βασάνων, καί ό άνθρωπος δέν
έχει ποΰ νά καταφυγή.
Ό γάμο; έτελέσθη, κατά τήν επιθυμίαν τή;
Χριστίνη;, άπλούστατος· μόνον οί στενότεροι
συγγενείς παρευρέθησαν. Ή άδελφή τής Χριστίνης, ή άγαθή Ιωάννα, ήτι; περιπαθώς ήγάπα
τήν μικροτέραν άδελφήν τη; τή ηύχήθη άπό
καρδία; εύδαιμονίαν, οΐα; αύτή άπήλαυσε καί
δεόντω; έξετίμησε τόν γαμβρόν τη; ’Εμμανουήλ.
,Η Κυρία Ιωάννα Λιβέ ήτο έξ έκείνων τών

ωραίου ζεύγους. Έν τώ ναφ αί νεάνιδε; τοΰ
χωρίου προσέφερόν τή νεονύμφιυ άνθη. Πρό
αιώνων ήδη ή οικογένεια Βοαμιλάν κατείχε τό
κτήμα έκεΐνο καί πάντες οί πέριξ οίκοΰντε;
έώρτασαν έν ειλικρίνεια τό ύπό τούς άρίστους
οιωνού; τελεσθέν συνοικέσιον.
Οί νεόνυμφοι
έπανήλθον έκ τή; έκκλησίας εί; τήν οικίαν ώ;
έν θριάμβω, καί ή μέν Χριστίνη έδέχετο τά;
διαφόρου; ταύτα; περιποιήσεις ώ; φόρον δικαίω; τελούμενον τή οικογένεια αυτής, ό δέ
Εμμανουήλ ούδέν άλλο έβλεπε, περί ούδενός

διά τό ταξείδιον τοΰ γάμου. Άπεφασίσθη, ή
μέν βαρωνί; Βοαμιλάν νά μεταβή έπί τινα χρό
νον παρά τή μεγαλειτέρα αύτή; θυγατρί, ή δέ
μαρκησία Σάνζη νά έπιστρέψη είς Γαλλίαν ·
επομένως ή έξοχική έπαυλι; θά έμενεν έπί τινα
χρόνον έρημος. Οί νεόνυμφοι θά διήρχοντο
ήμέρα; τινα; έν Παρισίοις. "Ηδη αί άμαξαι
ισταντο έτοιμαι παρά τήν είσοδον τή; έπαύ
λεως.
Ό άποχωρισμός ύπήρξεν έγκάρδιος μέν άλλά
καί θλιβερός. Ή Κυρία Βοαμιλάν, πλήρης δα-
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κρύων, έσφιγξεν είς τάς άγκάλας της τήν κόρην
της, έπαναλαμβάνουσα·
— Κόρη μου άγαπητή, έσο ευτυχής! Μή
λησμονήσης ποτέ ούτε τον θεόν ούτε τήν μη
τέρα σου!
— Έγώ σα; εγγυώμαι περί τής εύτυχίας
της, άπεκρίθη ό ’Εμμανουήλ.
— Όπως καί ή Χριστίνη μοί έγγυάται περί
τής ευτυχίας σου, προσέθηκεν ή μαρκησία.
Έχετε τήν ευχήν μου, τέκνα μου άγαπητά!
Μετά ήμίσειαν ώραν ή έπαυλις ήτο έντελώς
έρημος. Οί ύπηρέται έτακτοποίουν καί έκαθάριζον τά δωμάτια, τά όποια είχον τεθή είς
άρκετήν άταξίαν ένεκα τής εορτής τοΰ γάμου
καί τοΰ παρατεθέντος συμποσίου.
Αίφνης άμαξα ελαφρά συρόμενη ύπδ δύο
ίππων κεκοσμημένων διά ποικιλοχρόων ταινιών,
εισήλθεν είς τήν αύλήν τοΰ κτήματος. Έκ τής
άμάξη; κατήλθον οί δύο νεόνυμφοι, οΐτινες άμέ
σως διηυθύνθησαν πρδς τά δωμάτια τής Χριστίνης. Μόλις είχον έγκαταλείψει τήν πατρικήν
των οικίαν, δτε ό Εμμανουήλ παρεκάλεσε τήν
νεαράν σύζυγόν του νά έπανέλθωσιν εις αύτήν
κρυφίως, δπως διέλθωσι μόνοι τάς πρώτας τοΰ
γάμου των ήμέρας.
— Έκεΐ σ’ έγνώρισα, έκεΐ σέ ήγάπησα, εΐ
πεν, έκεΐ έτελέσθη ό γάμος μας, έκεΐ έπιθυμώ
νά εύχαριστήσω τδν θεδν διά τήν εύτυχίαν μου.
Εχομεν καιρόν νά μεταβώμεν βραδύτερον είς
Παρισιού;. Συγκατατίθεσαι είς τοΰτο;
Ή Χριστίνη βεβαίως θά έπροτίμα νά με
ταβή άμέσως είς Παρισιού;, άλλ’ δμως ένόμισε
καλόν νά μή άρνηθή τοΰτο είς τόν σύζυγόν της.
Έκεΐ λοιπόν έν τή παραδεισίω έξοχή διέμειναν
δκτώ ήμέρας, μεθ’ δ άνεχώρησαν διά Παρισίους, δπω; έκεΐθεν μεταβώσιν είς Χερβούργον,
έν ω άπεφασίσθη νά διαμείνωσιν όριστικώς.

Γ'.
Τήν έπιοΰσαν τής είς Ιίαρισίους άφίξεώ;
των, ή Χριστίνη, ής ή χαρά δέν εΐχεν δρια,
ήθελε νά έξετάση τά πάντα , νά καταβροχθήση,
ούτως είπεΐν, τά πάντα. Μετέβη μετά τοΰ συ
ζύγου της είς τδν περίπατον τών Ήλυαίων πε
δίων ήμφιεσμένη ένδυμα έπιδεικτικόν, ικανόν να
έξάρη τό κάλλος της. Κατενθουσιασμένη έκ τής
έντυπώσεως, ήν παρήγαγεν, έζήτει άλλην δό
ξαν, τήν δόξαν νά ίδη τούς Θεατάς τοΰ μεγάλου
μελοδραματικοΰ θεάτρου στρέφοντας τά βλέμ
ματά των πρός αύτήν καί έρωτώντας άλλήλους
μετά περιέργειας, τίς ήτο ή ξένη αυτή καί
ωραία Κυρία. Ό Εμμανουήλ τήν ήγάπα ύπέρ
τδ δέον, δπως τή άρνηθή τήν χάριν ταύτην. ' Η
πεποίθησις, ήν εΐχεν είς αύτήν, έματαίου τήν
ζηλοτυπίαν του, καί χαίρων έσυλλογίζετο πόσοι
θά τδν έζήλευον διά τδν τοιοΰτον θησαυρόν, θη
σαυρόν δμως, δστις θά άνήκε πάντοτε είς αύτόν
καί μόνον. Ό θαυμασμός, δν διήγειρεν ή Χριστίνη, ήτο φόρος τελούμενος είς τήν φιλοτιμίαν
του, θυμίαμα καιόμενον έπί τοΰ βωμού αύτοΰ.
Ή Κυρία Σάνζη κατηυχαριστήθη, διότι ένεποίησεν έντύπωσιν έν τω θεάτρω. Ή λευκή
αύτής ένδυμασία, άπλουστάτη καί κομψή, ήρμοζε πρδς τό κάλλος της καί τήν νεότητά της.
Έφαίνετο αληθή; ήρωϊς μυθιστορήματος. Ή
λάμψι; τών μελανών αύτής οφθαλμών ύπο τούς
ξανθούς τής κόμης της βοστρύχου; τήν καθίστων
άκαταμάχητον. Πριν ή τελειώση ή παράστασις
τδ δ'νομά της έκυκλοφόρει εις δλων τά στό
ματα, καί δλα τά δίοπτρα ήσαν πρός αύτήν
έστραμμένα.
'Η Χριστίνη, μεθυσθεΐσα έκ τοΰ θριάμβου
της, έστράφη έν στιγμή άπερισκέπτου ένθουσι-

ασμοΰ πρός τόν σύζυγόν της καί τώ εΐπε διά
φωνής, ήν ή κορεσθεΐσα ματαιοδοξία καθίστα
έτι γλυκυτέραν·
— Εμμανουήλ, θά μοί κάμης τήν χάριν
νά ζητήση; θέσιν έν Παρισίοις, ΐνα διαρκώς
μείνωμεν έδώ. Αισθάνομαι δτι δέν δύναμαι νά
ζήσω αλλαχού.
— Έγώ θά έζων εύχαρίστω;, άπεκρίθη δ
Εμμανουήλ, μόνον δπου σύ θά ήσο εύτυχής,
άλλά δυστυχώς δέν είμεθα πλούσιοι άρκετά διά
νά ζήσωμεν έν Παρισίοις, δπως έπιθυμεΐς. Μή
με ζητείς, Χριστίνη μου, τδ άδύνατον.
— ’Α! άνέκραξεν ή Χριστίνη έν τω άμα
γινομένη σοβαρά.
Διά τοιαύτη; φύσεως ανθρώπους ή λέξις
άδύνατον δέν ύπάρχει έν τω λεξικφ. Καθ’ δ
λην τήν έσπέραν έκείνην ήτο άφηρημένη καί
μόνον διά μονοσυλλάβων άπεκρίνετο είς τάς
επανειλημμένα; έρωτήσει; τοΰ συζύγου της, δν
κατεφόβιζεν ή σιωπή της ζαί τό άφηρημένον τής
στάσεως της. " Οτε δέ, περατωθείσης τής παραστάσεως έξήλθον τοΰ θεάτρου, αΐ μέν γυναίκες
έν τοις διάδρομοι; παρετήρουν τήν ξένην καλ
λονήν καί ευρισκον δτι είχε το ύφος υπεροπτικόν
και αγέρωχον, οί δέ άνδρες ευρον αύτήν άξιέραστον. Άμφότεραι αί κρίσεις αύται ήσαν δΐ αύ
τήν έπίσης ζολαζευτιζαί. Αί φιλάρεσκοι έκτιμώσι περισσότερον τήν έπίζρισιν τών αντιζήλων
αύτών ή τούς ένθουσιασμούς καί τάς φιλοφρο
νήσεις τών θαυμαστών των.
‘Η νύξ αύτής ήτο τεταραγμένη, δταν δμως
το πρωί ήγέρθη είχε λάβει άπόφασιν ρητήν ζαί
χαράξει σχέδιον. Πρός έπιτυχίαν τοΰ σχεδίου
τούτου έπρεπεν ό Εμμανουήλ νά γείνη συνένο
χός της ζαί τοΰτο άζουσίως. 'Έν μόνον έφοβεΐτο έμπόδιον, τήν παρουσίαν της πενθερας
της, ήτις ήδύνατο νά παρακώλυση τά σχέδιά
της · διό καί άπεφάσισε νά θέση αύτά εις ένέργειαν πρό τή; άφίξεως τής μητρός τοΰ συζύγου
της. Ηρξατο έπομένως άμέσως τήν έφοδον.
— ’Αγαπητέ μοι Εμμανουήλ, εΐπεν αύτω
κατά τδ πρόγευμα’ πόσον καιρόν λέγεις νά μεί
νωμεν έν Παρισίοις, πριν μεταβώμεν είς Χερ
βοΰργον :
— Δύο περίπου έβδομάδας, Χριστίνη μου.
Καί πολύ λυπούμαι, πίστευσέ με, νά μή μεί
νωμεν περισσότερον, άφ’ ού σύ εύχαριστεϊσαι ·
άλλ’ ή άδειά μου λήγει τήν 15 τοΰ μηνός, καί
πρέπει νά έπιστρέψω είς τήν θέσιν μου· ούκ
έστιν άλλως γενέσθαι.
— θά έχης βεβαίως έδώ φίλου; καί συγ
γενείς- δέν έπρεπε νά τούς έπισζεφθώμεν, άφ’ ού
έχομεν τόσον όλίγον καιρόν; Πρέπει νά μέ παρουσιάση; καί είς τδν ύπουργόν σου ζαί είς τήν
κυρίαν του· κατά ποιαν ήμέραν δέχεται ό*ύπουργός; "Ολα αύτά πρέπει νά τά μάθωμεν. Σύ
είσαι νέος, έχεις έμπρός σου στάδιον εύρύ · άς
προετοιμάσωμεν τό μέλλον μας. Έγώ είμαι
φιλόδοξος, φίλε μου, καί φιλόδοξος χάριν σού·
θέλω να σέ άπονείμωσι δικαιοσύνην, ώστε νά
φθάσης ταχέως είς θέσιν υψηλήν. “Έχεις καί
άξίαν καί ικανότητα πρός τοΰτο. Καί έγώ τδ
θέλω. Άς άρχίσωμεν τήν πρός τοΰτο έζστρατείαν μας!
— Ή στιγμή δέν εΐναι κατάλληλος, εΐπεν
ό Εμμανουήλ- κατά τήν έποχήν ταύτην τοΰ
έτους αί αίθουσα·, είναι κλεισταί, ό υπουργός
δέν δέχεται, οι συγγενείς μας, οί φίλοι μας
εΐναι άπόντες. Πρέπει νά έλθη ό χειμών, ζαί
τότε δυνάμεθα νά γνωρίσωμεν τού; μεγάλους
καί ισχυρούς τής ήμέρας.
— ’Αλήθεια; Τότε άς μή διστάζωμεν· τί νά
κάμωμεν έδώ; θά δαπανώμεν χρήματα είς μάτην. Άς άναχωρήσωμεν άμέσως καί άς έπιστρεψωμεν κατά τδν ’Ιανουάριον. Διάζοψε τήν
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άδειαν σου τώρα, καί έπιφύλαξον αύτήν διά τδν
χειμώνα.
— Καί ή μήτηρ μου ήτις πρόκειται νά έλθη
πρδς άντάμωσίν μας; θά τήν παραλάβωμεν
μαζή μας;
— θά μείνωμεν δύο ή τρεις ήμέρας μαζή
της. θά έννοήση τάς αίτιας μας· θά άναγνωρίση καί έκτιμήση τούς ύπολογισμούς μας καί
τόν χειμώνα θά τήν ίδωμεν πάλιν μ’ εύχαρίστησιν.
— Είσαι πράγματι άγγελος καί κατά το
πνεύμα καί κατά τήν κρίσιν, Χριστίνη μου.
Ποτέ δέν θά σέ αγαπήσω δσον αξίζεις.
I ά πάντα διεξήχθησαν ώς ή σειρήν τά εΐχεν
αποφασίσει. Κατόρθωσε μάλιστα αύτη νά μαγεύση και τήν πενθεράν της, ήτις καταγοητευθεΐσα έκ τοϋ δείγματος τούτου τής συνέσεως,
άνεκήρυξεν ύψηλή τή φωνή τήν άξίαν τής νύμ
φη; της καί άνεγνώρισεν δτι είχε μέγα άδικον
φοβηθεΐσα έπί στιγμήν νά τή έμπιστευθή τήν
τύχην τοΰ υιού της. Ήθέλησε μάλιστα αύτή
να οδηγηση εις Χερβοΰργον τούς νεονύμφους,
νά τοΐς εύρη οίκημα κατάλληλον, νά τούς πα
ρουσίαση παντού. Εΐτα δέ άνεχώρησεν έχουσα
πλήρη πεποίθησιν δτι άπό τοΰδε ούδέν ήδύνατο
να έπισκιάση τήν εύδαιμονίαν τοΰ τέκνου της.
Η έντύπωσις, ήν ή νεαρά μαρκησία ένεποίησεν έν Χερβούργω, ύπήρξε καταπληκτική.
Εκ τής πρώτης ημέρας έγένετο, ούτως είπεΐν,
ή βασίλισσα τής καλλιτέρας κοινωνίας καί διά
τής καλλονής της και διά τών τρόπων της καί
διά τή; έπιχαρίτου εύπροσηγορίας της. Ή
Χριστίνη, δεχομένη εύχαρίστω; τά θυμιάματα
ταΰτα, δέν παρημέλει τό σχέδιόν της, καί άμα
ήλθεν ό Ιανουάριος δέν ώκνησε νά ύπενθυμίση
είς τόν σύζυγόν της τήν ύπόσχεσίν του καί μειδιώσα νά τώ έπιβάλη τήν έκτέλεσίν της.
— Πώς, τή είπεν ό Εμμανουήλ, άκόμη τό
ένθυμεΐσαι καί θέλει; νά ΰπάγη; εί; Παρισιού;,
άν καί . . .
Η Χριστίνη προέβλεπεν ήδη εύχάριστον
συμβάν.
— Γίώ; δχι; άπεκρίθη γελώσα- ήδη παρά
ποτέ πρέπει νά φροντίσωμεν διά τήν οίκογένειάν μα;.

*

*

*

Περιττόν νά προσθέσωμεν ένταΰθα, δτι ό
μαρκήσιο; καί ή μαρκησία Σάνζη διήλθον τόν
χειμώνα δλον έν Παρισίοις, δτι ή Χριστίνη έπέτυχε τοΰ σκοπού τη; νά διακριθή καί νά έκτιμηθή έν τή ύψηλή τή; πρωτευούση; συνανα
στροφή. Απανταχού έγένετο δεκτή, καί τοΰτο
τοσοΰτον ικανοποιεί τήν ματαιοδοξίαν της, ώστε
άπεφάσισεν ένδομύχω; νά έπανέλθη συχνά καί
οσάκις θά ήδύνατο. Η άγάπη τοΰ Εμμανουήλ
πρός τήν σύζυγόν του ηυξανεν άπό ήμέρας είς
ήμέραν· άφ’ ού δέ αύτη τω έδώρησεν υιόν, ή
άγάπη μετεβλήθη είς λατρείαν. Ή έξοχος καί
εύγενής φύσις τοΰ νέου άνδρός έγένετο εύγενεστέρα ύπδ τήν έπιρροήν τή; άγάπη; του καί
τή; εύδαιμονία; του, ήν άπελάμβανε μετ’ αλη
θούς ένθουσιασμοΰ.
— "Είμαι ύπέρ τό δέον εύτυχής, καί φο"βούμαι, έγραφε πρό; τήν μητέρα του. 'Ω; ό
"άρχαΐος Πολυκράτη; εύχαρίστω; θά έρριπτον
"τόν δακτύλιόν μου εί; τήν θάλασσαν. Άνά
"πάσαν στιγμήν εύχαριστώ τόν θεόν διά τόν
' βίον μου· τά πάντα μοί έδωκε, καί δέν δύνα
μαι νά άποδείξω τώ Ύψίστφ τήν εύγνωμο' σύνην μου ή λατρεύων Αύτόν νυχθημερόν. Και
"σύ, μήτέρ μου, εύχαρίστει Αύτόν καί δεήθητι
"ύπέρ έμοΰ!”
Ί1 Χριστίνη εύρίσκετο τότε έν δλη τή άκμή
τοΰ κάλλου; της, ώ; τοΰτο συμβαίνει συνήθως
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εί; τά; νεαρά; μητέρα;. Καίτοι περιπαθώ; άγαπώσα τόν υιόν τη;, δέν τόν έθήλασεν δμω;,
άφ’ ένό; μέν φοβουμένη μή πάθη ή ύγιεία τη;,
άφ’ ετέρου δέ μή θέλουσα νά ύποβληθή εί; τού;
κόπου; καί τά; υποχρεώσει;, καί μή εννοούσα
νά χάση χορόν τινα η εσπερίδα διά τοΰτο.
Καί ούτω παρήλθον τά τρία πρώτα έτη τοΰ
συζυγικού τούτου ζεύγους, οΰ ή εύδαιμονία έφαί
νετο έξησφαλισμένη καί ακλόνητος. Αί δύο
μητέρες έσεμνύνοντο έπί τή συνομολογήσει τοΰ
εύτυχοΰς τούτου συνδέσμου καί μετέβαινον πολ
λάκις πλησίον τών νεονύμφων. δπω; γευθώσι
τής τόσον προσφιλούς τή καρδία των θέα; το
σαύτης εύτυχίας. 'Η μαρκησία εΐχεν δμως
άκόμη ίχνος τι δισταγμού καί οσάκις άπεχωρίζετο τοΰ υιού αύτής τω ελεγε·
— Τέκνον μου, δέν έξουσιάζεις άοκετά. Η
σύζυγό; σου διευθύνει ού μόνον τό έσωτερικόν
τής οικίας σου, άλλά καί τάς έξωτερικάς έργασίας σου. 'Η φροντί; τούτων δέν άνήκει είς
αύτήν, άλλ’ είς σέ.
— Τά διευθύνει τόσον καλά, μήτέρ μου.
Έκτος δέ τούτου δέν έπιθυμώ νά τή έναντιωθώ.
— Πρέσεχε, τέκνον μου· ή σύζυγός σου εΐναι
πολύ νέα.
— νΩ! μή φοβού, μήτερ· εΐναι τόσον εύφυή;,
έχει τόσην κρίσιν!
— ’ Αδιάφορο*. Άκουε τήν συμβουλήν μου.
Πρέπει ν’ άνακτήση; βαθμηδόν τήν θέσιν, ήτις
σοί άνήκει. Τοΰτο άξιοπρεπέστερον εΐναι καί
απέναντι τοΰ κόσμου καί βραδύτερον άπέναντι
τού υιού σου. II ρέπει ό υιός σου πρό παντός
άλλου νά σέ σεβασθή.
Καί αί συμβουλαί αύται έπαναλαμβάνοντο
έκάστοτε, άλλ’ είς μάτην. Αί μητέρες δέν άποκάμνουσι συμβουλεύουσαι.
Ή Χριστίνη έκαμεν έν Παρισίοις πολλάς
καί καλά; σχέσεις, ό δέ Εμμανουήλ ήτο απαν
ταχού οευτερεΰον πρόσωπον· ήτο μόνον ό σύ
ζυγος τή; ώραία; μαρκησία; Σάνζη. Ή
τοιαύτη όνομασία εΐναι ή τά μάλιστα ταπεινω
τική δΐ ένα άνδρα. Κατειλημμένος ύπο τού
έρωτός του ούδ’ ένόει ό δυστυχή; τήν τοιαύτην
προσβολήν.
Ό υιό; εΐχεν ήλικίαν τεσσάρων έτών, ή δέ
μήτηρ εΐκοσιπέντε, δτε αύτη έλαβεν έπιστολήν
παρά τίνος φίλου, προτρέποντο; αύτήν νά με
ταβή τό ταχύτερον είς τήν πρωτ-ύουσαν. Έπρόκειτο νά γείνωσι μεταβολαί τινες ουσιώδεις έν
τώ κλάδφ, έν φ ύπηρέτει ό σύζυγός της. Ελ
πίς ύπήρχε προβιβασμού, άλλά προς τοΰτο άπητεΐτο ή παρουσία τής μαρκησία;. Έάν ό μαρ
κήσιο; δέν ήδύνατο νά τήν συνοδεύση, έπρεπε
νά έλθη μόνη. Καλλίτερον ήτο νά μή ζητηθή
άδεια άπουσίας, δπω; άποδειχθή ό ζήλο; τού
’Εμμανουήλ πρός τήν ύπηρεσίαν. Οΰτω το άπο
τέλεσμα δέν ήτο άμφίβολον, άλλ’ έδει νά πολεμηθώσιν έπιρροαί έπίφοβοι, ας μόνον ή μαρκησία
ήδύνατο νά ύπερνικήσηΐ
'Η Χριστίνη ούδ’ έπί στιγμήν έδίστασεν.
‘Η άδελφή της, Κυρία Λιβέ, εύρίσκετο τότε
παρ’ αύτή· τή έπέδειξε τήν έπιστολήν τοΰ ισχυ
ρού φίλου καί τή ανήγγειλε τήν άπόφασίν της
νά άναχωρήση άμέσως· έάν, προσέθηκε, θέλη;
νά μέ περιμείνης έν Χερβούργω, θά ήμαι εύ
τυχής νά σέ ίδω πάλιν κατά τήν έπάνοδον μου,
άλλως θά μεταβώ μετά τοΰ μικρού Χριστιανού
είς Βρυξέλλα; νά σ’ έπισκεφθώ.
Ή Κυρία’Ιωάννα Λιβέ ήτο, ώ; ε’ίπομεν καί
άνωτέρω, φύσις εύθεΐα καί έμβριθής, ούδέποτε
παρεκκλίνουσα έκ τής γραμμής τοΰ καθήκοντος.
Έθεώρει τήν θέσιν τής άδελφής τη; καί τού
γαμβρού της άρίστην, ούδέ ένόει πρό; τί νά
ζητηθή μεταβολή, δταν μάλιστα έπρόκειτο πρό;
τούτο ν’ άποχωρισθώσιν οί σύζυγοι. Κάλλιστα

έγνώριζε τήν άδελφήν της, καί έφοβεΐτο μή
παρακινηθή, μόνη οϋσα, νά κάμη διαβήματα
άνάξια αύτής.
— ’Αναχωρούσα, εΐπε πρός τήν άδελφήν
της, θά παραλαβής βεβαίως καί τόν υιόν σου;
Δέν θά τόν άφήσεις, ύποθέτω, μετά τού Εμ
μανουήλ;
— Τί νά τόν κάμω έν Παρισίοις· θά μ’ ένοχλήση πολύ. “Άλλως τε ό πατήρ τον περιποι
είται πολύ· έχομεν δέ καί άσφαλεστάτην γυ
ναίκα, τήν τροφόν του, ήτις θά φροντίση κάλλιστα περί αύτοΰ.
— Είναι πλέον τεσσάρων έτών, εΐπεν ή
Κυρία Λιβέ· έννοεΐ δλα· καιρός εΐναι ν’ άρχίση
ή ανατροφή του. Πώς θέλεις νά τόν έμπιστευθή; είς γυναίκα καλήν μέν, άλλ’ άνίζανον προς
τοΰτο; Έχεις άδικον, άδελφή μου. Διαμαρ
τύρομαι.
— Δΐ όλίγα; εβδομάδα; μόνον! Ποια; συν
έπεια; θά έχη τούτο;
— θέλει; νά τόν παραλάβω μετ’ έμοΰ, νά
τόν έχω πλησίον μου;
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— “Όχι, δχι, σ’ εύχαριστώ ■ θά λείψω τόσον
ολίγον καιρόν, ώστε προτιμώ νά μείνη έδώ.
Αί λέξει; αύται αί κάπως άπότομοι διέκοψαν
τήν ομιλίαν, ζαί αί δύο άδελφαί άπεχωρίσθησαν.
'Η Κυρία Λιβέ αναχωρούσα έκ Χερβούργου
έγραψε πρός τήν μητέρα τη;·

— "Φοβούμαι πολύ διά τήν Χριστίνην· εΐναι
"άδύνατον, ό βίος, ον διάγει, νά διαρκέση οΰτω;
"έπί πολύ· φοβούμαι καταστροφήν τινα.”
’ Η μαρκησία Σάνζη πρώτον ήδη έπέτα διά
τών ιδίων αύτής πτερύγων. Καί έπροτάθησαν
μέν ή μήτηρ καί ή θεία της νά παραμείνωσι
παρ’ αύτή έν δσφ θά διέμενεν έν Παρισίοις·
άλλ’ ή Χχρι στίνη ήρνήθη ευχαριστούσα αύτάς.
Ήτο ήδη εύτυχής εύρισζομένη μόνη, κυρία τών
κινήσεων της, χωρίς νά δφείλη ούδένα λόγον ή
μόνον πρός τόν άπόντα σύζυγόν της, ού αί
παρατηρήσεις δέν ήσαν ή διαρκείς έπιδοκιμασίαι
καί ούδόλως τήν παρηνόχλουν.
Έρρίφθη λοιπόν εις τόν στρόβιλον τού κό
σμου, μετέβαινεν εί; τά ύπουργεΐα, είς τήν Αύ
λήν, καί άπανταχού ή παρουσία τη; ένεποίει
έντύπωσιν. Ό Εμμανουήλ δέν έτόλμα νά τή
άρνηθή τά χρήματα, ών διαρκώ; εΐχεν άνάγκην.
Κατά τόν χειμώνα έκεΐνον αί στολαί τών κυ
ριών ήσαν τά μάλιστα πολυτελείς καί πολυ
δάπανοι. Ή Χριστίνη έθεώρει καθήκον τη; νά
ύπερτερή δλων τών Κυριών κατά τήν ένδυμασίαν άνεξελέγκτω; καί άφειδώς έδαπάνα χρή
ματα καί ό προϋπολογισμό; τη; εύρέθη έν τέλει
τοΰ χειμώνο; βεβαρυμένο; διά χρέους ύπερόγκου.
'Ο ισχύων φίλος, δστις έκάλεσεν αύτήν εις Πα
ρισιού;, τή ύπέδειξε τρόπον, δΐ ου ό σύζυγό;
τη; νά λάβη θέσιν δλως έξαιρετικήν. Τή προ
τροπή τοΰ φίλου τούτου επομένη εξηκολούθησε
τά; ένεργεία; της, πεποιθυΐα δτι ταχέως ήθελε
φθάσει είς τδ τέρμα τών πόθων της.
Άπό πολλών μηνών ύπάλληλός τις εί; άκρον
φιλόδοξος καί φιλοχρήματο; εΐχεν ύποδάλει είς
τό ύπουργεΐον έργασίαν σπουδαίαν, δι ής άπεδείκνυεν δτι ή Κυβέρνησι; νομοθετούσα θέσιν
άνωτέρου έπόπτου τού ναυτικού έν Βρέστη ήδύ
νατο νά προάξη τήν ναυτικήν ύπηρεσίαν. 'Ο
ύποβαλών τό σχέδιον τούτο εΐχεν ύπ’ δψιν κατά
πρώτον λόγον εαυτόν διά τήν έπικερδή ταύτην
θέσιν, ήτις άπγ,τει καί δραστηριότητα μεγάλην
καί λογιστικήν ικανότητα. Τό σχέδιον δέν εΐχεν
είσέτι γείνει παραδεκτόν, άλλ ό ύπάλληλός,
Ίουρνύ καλούμενος έλαβε διαφόρους μετά τοΰ
ύπουργού συνεντεύξεις, δστις, χωρίς ν’ άναλάβη
ύποχρέωσίν τινα, τω άφησε νά έννοήση δτι ήδύ
νατο νά τφ έμπιστευθή τήν θέσιν.
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Πρωίαν τινά ό φιλόδοξος υπάλληλος έξήρχετο τού γραφείου τού ύπουργού, πλήρης έλπίδος, καθ’ ήν στιγμήν είσήρχετο ή Χριστίνη
έν περικαλλεστάτη περιβολή. Τό κάλλος αύτή;
τόν έξέπληξε καί ήρώτησε περί τού δνόματός της.
— “Έχων τοιοΰτον δικηγόρον, άνέκραξεν
άπερχόμενος, ό σύζυγός της εΐναι βέβαιος νά
έπιτύχη τό ποθούμενον.
Καί άνεχώρησε βεβυθισμένο; είς τάς περί
τού μέλλοντος του σκέψεις καί έλπίδας.
Ή Χριστίνη εύρε τόν ύπουργόν άριστα διατεθειμένον καί ύπέρ αύτής καί ύπέρ τού συζύγου
της. Έπί μακρόν ή Α. Έξ. ώμίλησε μετ’ αύ
τή; ώ; άνθρωπο;, τά μάλιστα ένδιαφερόμενο;
περί τών ύποθέσεών της. Τό ένόησεν εύθύς ή
εύφυή; γυνή· ή στιγμή είχε φθάσει να ορέψη
τού; καρπού; τών διαβημάτων της.
— Κυρία μαρκησία, τή εΐπεν ό ύπουργός
μετ’ όλίγον, τί ζητείτε διά τόν σύζυγόν σας;
— θέσιν άνωτέραν, άν εύαρεστήται ή 'Τμ. Έξ.
— Μετάθεσιν έπομένως;
— Ναί, δυστυχώς· είμεθα πολύ εύτυχεΐς
έν Χερβούργω, καί δμως άποφασίζομεν νά τό
έγ κατ αλείψω μεν — έάν δέν γίνεται άλλως.
— Καλά· είσθε μυστική;
— Ώ; ό τάφος, κύριε ύπουργέ· δύναμαι
νά κρατήσω μυστικόν καί άπέναντι αύτοΰ τοΰ
συζύγου μου.
— Εχετε έπομένως ύπομονήν- δ,τι έπιθυμεΐτε, θά τό έχετε. Γήν άνοιξιν θά ίδρυθή θέ
σις έν ναυτική τινι πόλει πρώτη; τάξεω;, θέσι;
σημαντική καί κάλλιστα μισθοδοτουμένη. Τήν
ύπόσχομαι άπό τούδε εί; τόν κύριον μαρκήσιον
Σάνζην. Έκεΐ θά εΰρη ευκαιρίαν νά δείξη τήν
ικανότητά του καί νά γνωρισθή. Έάν δέ κατά
το ήμισυ μόνον ήναι άξιο; τών έπαίνων, οΰ; τω
άπονέμετε, δύναμαι νά σάς ειπω δτι έκαμε τήν
τύχην του. ’Αλλά σά; παρακαλώ νά τηρήσητε
άκραν μυστικότητα μέχρι τοΰ διορισμού του·
άλλως κινδυνεύετε νά χάσητε τήν θέσιν. Ελ
πίζω δτι θά εύχαριστηθήτε.
(Έπεται συνέχεια.)

ΠΕΡΙ ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.
(Μετά ούο εικόνων, δρα σελ. 60.)

ΠΕΝΑΝΤΙ άλλων εύρωπαϊκών χωρών ή
'Ρωσσία βραδύτερον ήρξατο έπιδιδομένη
καί καλλιεργούσα τάς ωραίας τέχνας.
Καί τοΰτο εΐναι εύεξήγητον, διότι τό άπέραντον
ρωσσικόν κράτος διετέλει πρό τής διά σιδηροδρό
μων συγκοινωνίας οίονεί άποκεκλεισμένον άπό τών
λοιπών τής Εύρώπης χωρών. Άφ’ ού δμως ή
'Ρωσσία συνεδέθη πρό; τάς λοιπά; έπικρατεία;
διά σιδηροδρόμων, οΐτινες νυχθημερόν μεταφέρουσι χιλιάδα; άνθρώπων, άφ’ ού εύφυεΐς
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νέοι 'Ρώσσοι, έχοντες έν έαυτοΐς τον Θειον τής
τέχνης σπινθήρα, έπεσκέφβησαν καί διέμειναν
έν Παρισίοις καί έν άλλαις μεγαλοπόλεσιν, έν
αίς αί τέχναι ήκμαζον, επόμενον ήτο νά είσαχθή
ή καλλιτεχνία καί έν 'Ρωσσία. Καί σήμερον
δέν ύπάρχει Πανεπιστήμιον, δέν ύπάρχει Ιίολυτεχνεΐον ή Ακαδημία τών ώραίων τεχνών,
δπου νά μή φοιτώσι ‘Ρώσσοι, οΐτινες τά μάλιστα
έπιδίδουσιν είς τήν έξάσκησιν τών ώραίων τεχνών.
"Αν λάβωμεν κατά πρώτον τήν ζωγραφικήν εύρίσκομεν ήδη ονόματα, κτησάμενα- ευρωπαϊκήν
φήμην. Τίς δέν γνωρίζει τάς λαμπράς εικόνας
τοΰ Άϊβαζώφσκη, τοΰ Σειμιοάσκη καί ιδίως τοΰ
Βερεσάγιν; Άλλά καί είς τάς πλαστικάς τέχνας
ήρξαντο οί 'Ρώσσοι επιδιδόμενοι μετά πολλής
έπιτοχίας. Άπόδειςις τούτου είσί τά έργα τών

ΕΣΠΕΡΟΣ.
τικοι · τα έλάχιστα αντικείμενα, ξίφη, πιστόλια,
δόρατα κτλ. είναι μεμελετημένα μετά πλείστης
δσης ακρίβειας καί ειλημμένα έκ τοΰ συγχρόνου
βίου. Έκ τής έπιτυχοΰς ταύτης αρχής δύναταί
τις εύλόγως νά προείπη, δτι αί ώραϊαι τέχναι
έν 'Ρωσσία Οέλουσι συντόμως περιέλθει είς τδν
είς δν εύρίσκονται έν τή εσπερία Ιγύ-
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νομίληκες σύντροφοί του. Τό παιδίον τοΰτο ήτο
ό υιός πτωχού μυλωθρού, δστις εύχαρίστως τδν
παρεχώρησεν είς τδν πλούσιον Γάλλον ιππότην.
'Όταν δμως ό δούξ τής Γυίζης έφθασεν είς Πα
ρισίους μετά τοΰ προστατευομενου του, ή δούκισσα τοΰ Μομπανσιέ δέν τον ευρε τής άρεσκείας ·της· δθεν άπεφασίσθη νά διορισθή ώς
ύπηρέτης τού μαγείρου, έχων έντολήν νά πλύνη
τά σκεύη τής τραπέζης. Έν τφ μαγειρείφ ό
μικρός Δούλης έξηκολούθει καταγινόμενος είς
τδ προσφιλές του δργανον πρδς μεγάλην τέρψιν
τών διαφόρων ύπηρετών. Ό κόμης Νοζάν,
αυλάρχης τής δουκίσσης, άκούσας ήμέραν τινά
τδν Αούλην παίζοντα, τοσοΰτον κατεθέλχθη,
ώστε άνεκοίνωσε τοΰτο είς τήν δούκισσαν, ήτις
άπεφάσισε τή συστάσει τοΰ αυλάρχου, ν’ άπο-
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διών, τάς όποιας συνέταττεν ό Μολιέρος χάριν
τής Αύλής. Ένίοτε μάλιστα ύπεκρίνετο καί
πρόσωπόν τι έν ταΐς κφμωδίαις τού Μολιέρου.
Εσπέραν τινά τοσοΰτον άπερισκέπτως έπαιζεν,
ώστε άπδ τής σκηνής έπεσεν είς τήν δρχήστραν
καί έθραυσε πολύτιμόν τι μουσικόν όργανον. Ό
βασιλεύς, παρών είς τήν παράστασιν, κατέλήφθη
ύπδ άκρατήτου γέλωτος διά τδ πάθημα τού
Δούλη καί τω έσυγχώρησε τήν παρεκτροπήν του.
Μετά τοΰ ‘Ρακίνα ό Δούλης συνεδέετο διά
στενής φιλίας, ούχί δμως καί μετά τού Κορνηλίου καί Βοαλώ, οΐτινες άμφότεροι άπεστρέφοντο αύτόν. Έννοήσας δ φιλόμουσος βασιλεύς
τήν ικανότητα τοΰ Δούλη είς τήν διεύθυνσιν
τής δρχήστρας, τφ άνέθεσε τήν διεύθυνσιν τού
νεοσύστατου θεάτρου τοΰ μελοδράματος, ύπέρ
τοΰ όποιου ό Δούλης είργάσθη μετά αξιέπαινου
ζήλου, συνδυάσας πρώτος τούς ήχους τών βαρβίτων καί πλαγιαύλων μετά τών κυμβάλων και
τών άλλων δργάνων.
Ό Δούλης άπέθανεν εν έτει 1687 έν ηλικία
53 έτών, καί εκατομμυριούχος συνεπεία τής
γενναιοδωρίας τοΰ μεγάλου βασιλέως. Καί ό
θάνατός του αύτός άποδεικνύει τήν πρωτοτυπίαν
τοΰ άνδρός. Διευθύνων ήμέραν τινά τήν δρχή
στραν έτραυματίσθη μέ τήν μικράν ράβδον του
δΐ ού έρρύθμιζε τδν χρόνον, είς τήν χεΐρά. 'Η
πληγή έλαβε κακόν χαρακτήρα, καί ό ιατρός
είπεν δτι πρέπει νά έκκοπή ό παθών δάκτυλος.
Άλλ’ ό Δούλης ήρνήθη- μετ’ δλίγας ημέρας ό
ιατρός άπεφάνδη, δτι καί είς τών ποδών προσεβλήθη ύπδ γαγγραίνης καί δτι ήτο άνάγκη νά
έκκοπή δ ποΰς. Ό Δούλης πάλιν ήρνήθη.
ΙΙροσεκλήθησαν τότε διάφοροι ιατροί είς συμβούλιον, οΐτινες ύπεστήριξαν τήν γνώμην τοΰ
συναδέλφου των. Ό Δούλης, έν&υμούμενος τά

ή μέν παριστά τδν Αούλην, παιδίον έτι, καί
παίζοντα τδ βιολίον έν τφ μαγειρείφ τής δου
κίσσης, ή δέ είναι ή προσωπογραφία τοΰ άνδρωθέντος μουσουργού, έκ συγχρόνου είκόνος
αύτοΰ ληφθεΐσα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

Ο ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΣ ΛΟΥΛΗΣ.

παραγγέλματα τού Μολιέρου, έξεδίωξεν έν δργή
τούς ιατρούς δλους καί ένεπιστεύθη τήν θερα
πείαν του είς έμπειρικδν ιατρόν, δστις έπί προ
πληρωμή μεγάλου ποσού άνέλαβε νά τδν θεραπεύση. Ό Δούλης έπλήρωσεν άνευ δισταγμού
τό ζητηθέν ύπέρογκον ποσόν, άλλ’ ό έμπειρικδς
δέν ήδυνήθη νά τδν σώση καί ό μέγας μουσουρ
γός άπέθανεν έκ γαγγραίνης, καταρώμενος μέχρι
τελευταίας στιγμής τούς ιατρούς, ούς έλεγε
φονεΐς του.
Έκ τών δύο παρατεθειμένων ήμών εικόνων

Η ΕΝ ΡΩΣΣΙΑι ΓΛΥΠΤΙΚΗ.
Δυο χάλκινα συμπλέγματα.

γλυπτών Γράτχωφ καί Αείβεριχ, τά όποΐα Θαυ
μάζονται ύπδ τών ειδημόνων.
Παραθέτομεν σήμερον τάς εικόνας δύο χαριεστάτων χάλκινων συμπλεγμάτων τού Γράτ
χωφ, τά όποΐα έκτεθέντα πρδ μικρού έν Αονδίνφ διήγειραν, καί δικαίως, τδν Θαυμασμόν τών
έπισκεφΘέντων τήν έκθεσιν έκείνην. Καί τδ μέν
τών συμπλεγμάτων παριστά Κιρκάσιον έφιππον
μεταφέροντα διά δυσβάτου χώρας τήν μνηστήν
του, τδ δέ παριστά έπεισόδιον μάχης, ίππους
πτοουμένους έκ τής έκρήξεως όβουζίου έχΘρικοΰ. Άμφότεραι αί παραστάσεις είναι καί
φυσικώταται καί ζωηρότατοι, καί ό καλλιτέχνης
φαίνεται βαΟέως μελετήσας τά μυστήρια τής
Θείας τέχνης. Ενταύθα παρατηρητέον, δτι οί
'Ρώσσοι γλύπται δέν έπιλαμβάνονται παραστά
σεων νυμφών, νηρηίδων ή έν γένει γυμνών σω
μάτων, άλλά μάλλον πειρώνται νά μεταδίδωσιν
αντικείμενα τού καθημερινού βίου, έπεισόδια δρα
ματικά, δΐ ών ή φαντασία τοΰ Θεατού άμέσως
καταλαμβάνεται, οίον συμβάντα πολέμου ή Θή
ρας, καί τοΰτο άποδοτέον είς τήν αρχικήν τής
φυλής αύτών τάσιν καί φύσιν. Οί ‘Ρώσσοι καλλιτέχναι είναι μάλλον Θετικοί, καί ούχί ρωμαν-
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σύρη τον Αούλην άπδ τοΰ μαγειρείου καί νά τδν
προσκολλήση είς τήν δρχήστραν της.
(.Μετά εικόνων, δρα σελ. 61.)
Άλλ’ ό Δούλης, καίτοι εύφυέστατος, ήτο
φύσις διεστραμμένη, καί άρκούντως έδείχθη άγνω
ΕΡΙ τάς άρχάς Μαρτίου τοΰ έτους 1687
μων πρδς τήν εύεργέτιδά του, διότι δτε ήμέραν τινά
άπεβίωσεν έν Παρισίοις ό μουσουργός
είς τών συγχρόνων ποιητών συνέταξε σάτυραν
Δούλης, ό ιδρυτής τοΰ μελοδράματος.
κατά τής δουκίσσης, ό Δούλης έσπευσε νά τονίση
Είς τδν εύφυέστατον τούτον μουσουργόν οφείαύτήν. Άμέσως έξεδιώχθη έκ τής ηγεμονικής
λονται τά πλεΐστα τών έμβατηρίων, τά όδηγήοικίας καί άφ’ οΰ έπί τινα χρόνον περιεπλανήθη
σαντα τοσάκις τούς γαλλικούς στρατούς είς τήν
άεργος, προσελήφΘη είς τήν ύπηρεσίαν τού βανίκην· είς αύτδν δφείλεται καί τδ συμπαθέσιλέως .Λουδοβίκου τού ιδ'., δστις τω έδωκεν
στατον και γνωστότατον ασμα·
έντολήν νά σχηματίση δρχήστραν. Ιϊρός τούτο
“Au clair de la lune, mon ami Pierrot.”
ό Δούλης άπετάνθη πρδς τούς άρχαίους συνυΑΐ περιπέτεια! τού βίου τού άνδρδς τούτου είναι
πηρέτας του τοΰ μαγειρείου, σχηματίσας ουτω
τά μάλιστα περιέργοι, καθότι έκ τοΰ μηδενδς
τήν δρχήστραν του. Άλλ’ οί μουσικοί ούτοι
άρξάμενος έγένετο είς τών έπιφανεστέρων άν
τόσον κακόν διήγον βίον, ώστε πολλάκις ήναγδρών τής έποχής του. 'Η δούκισσα τοΰ Μομ
κάζετο ή αστυνομία νά τούς τιμωρήση διά κραπανσιέ, γνωστή έν τοΐς χρονικοΐς ύπδ τδ όνομα
τήσεως. Τδ κρατητήριον τούτο, έν φ άνά πάσαν
τής ' .Μεγάλης δεσποινίδος”, μαΘοΰσα δτι ό δούς
εσπέραν σχεδόν έκλείοντο οΐ άτακτοι μουσικοί,
τής Γυίζης μετέβαινεν είς ’Ιταλίαν, τδν παρεέλαβε τδ όνομα έκ τού βιολιού, καί μέχρι σή
κάλεσε νά τή φέρη έκεΐθεν μικρόν ύπηρέτην.
μερον violon σημαίνει έν Γαλλία κρατητήριον.
Ό δούς, περιπατών ήμέραν τινά έν τοΐς πέριξ
Έν τοσούτφ δμως μέ δλας τάς παρεκτροπάς
τής Φλωρεντίας είδεν παιδίον δωδεκαετές, παί
του ό Δούλης έξηκολούθει έργαζόμενος καί συ
ζοντα βιολίον, καθ’ ο έχόρευον έν ύπαίθρφ συνέθετε τήν μουσικήν δλων τών μικρών κωμφ-

61

ΕΣΠΕΡΟΣ.

Π

0 ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΣ ΛΟΥΛΗΣ ΕΝ ΝΕΑΝΙΚΗι ΗΛΙΚΙΑι.

Σύντομος ειδική Παθολογία καί θεραπευτική
ύπδ Κ. Λαναρά ιατρού. Φυλλ. Α'. Περί τύ
φου κοιλιακού. — Είναι ευτύχημα διά τήν
νεωτέραν πτωχήν ήμών έν γένει ιατρικήν φιλο
λογίαν ή έμφάνισις πραγματειών έπί ζητημάτων
ιατρικών, αΐτινες είτε δλως νέαι είτε είλημμέναι
μέν καί βασιζόμεναι έπί ξένων συγγραφών, άλλ’ έχουσαι τήν κατά τάς πεποιθήσεις τού συγγραφέως κατάταξιν καί περιγραφήν τών πραγμάτων
καί κατ’ ίδιον αύτοΰ σύστημα, άποτελούσι τέ
λειον καί λίαν έπωφελές Ανάγνωσμα.
Τοιουτο τδ πρδ μικρού έκδοθέν ένταΰθα (έν
Άθήναις) ύπδ τδν άνω τίτλου φυλλάδιον τοΰ
άξιοτίμου ήμών συναδέλφου κ. Κ. Λαναρά. Έν
αύτφ ό άναγινώσκων έχει έν συντομία μέν, άλλά
μετά σαφήνειας πράγματι ζηλευτής τήν περι
γραφήν τοΰ κοιλιακού τύφου ούτως ώστε εύκό
λως ν’ άποταμιεύωνται έν τή μνήμη, μάλιστα
τοΰ σπουδάζοντος τήν ιατρικήν, καί αί νεώτεοαι
έπιστημονικαί έρευναι έπί τής παθολογικής άνατομίας τών συμπτωμάτων καί τής πορείας, καί
ιδίως τών θεραπευτικών μεθόδων τοΰ τυφοει-
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δοΰς πυρετού, παρενειρομένων απανταχού καί
τών έξ ιδίας πείρας πεποιθήσεων.
Προτρέπομεν τον γνωστόν ήμΐν έπί φιλοπονια καί εύρεία μαθήσει συνάδελφον νά εξακο
λούθηση έκδίδων τδ ύπδ πάσαν έποψιν ώφελιμώτατον αύτοΰ σύγγραμμα, πέμποντες αύτω τήν
φιλικήν πρόσρησιν, δπως έν δεύτερα έκδόσει τοΰ
έργου του μετά τής χαρακτηριζούσης αύτδν εύλήπτου συντομίας κατορθώση νά περιγράψη άνετώτερον τά περί φύσεως τοΰ κοιλιακού τύφου.
Έκ τοΰ ιατρικού Περιοδικού “‘0 Γαληνός”
τής 25 ’Απριλίου 1887.

Ερμηνεία τής έν Γόρτυνι τής Κρή
της τφ 1884 άνακαλυφθείσης επιγραφής,
ύπύ Ί. Α. Τυπάλδου. Έν Άθήναις 1887. —
Ό ακάματος συγγραφεύς, φ τοσαΰται δφείλονται
σπουδαΐαι διατριβαί, δημοσιευθεϊσαι έν τε τφ
Περιοδικά» τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου καί έν
άλλοις Περιοδικοϊς, άποδεικνύεται διά τής προκειμένης έμβριθεστάτης Ερμηνείας καί δόκιμος
αρχαιολόγος. 'Η έν Κρήτη άναζαλυφθεΐσα επι
γραφή είναι Ιεδρημα πολύτιμον, έρμηνευθεϊσα δέ
παρά τοΰ κ. Ί. Τυπάλδου διαφωτίζει πλείστας
δσας αρχαίας νομικάς διατάξεις καί ώς έκ τού
του ενδιαφέρει ού μόνον τούς αρχαιολόγους
άλλά καί τούς νομομαθείς. Συγχαίρομε·? άπδ
καρδίας τφ λογίφ έρμηνευτή, θεωροΰντες τδ έξ
146 σελίδων είς σχήμα 8°" τεύχος ώς αληθή
πλουτισμόν τής ήμετέρας φιλολογίας.
'Η πτώσις τού ύπουργείου, Κωμφδία,
καί ό Εραστής τής θηρεσίας, Μίμος ύπδ
Δημητρίου Α. Κορόμηλά. Έν Άθήναις
1887. — Δύο χαρίεσαι κωμφδίαι τού το
σοΰτον έπιδεξίως γράφοντος κ. Δημητρίου Κο
ρόμηλά. Αί ζωμφδίαι αύται είναι μέν μικρά
δραματικά παίγνια, άλλ’ έχουσαι ύπόθεσιν, είλημμένην έκ τοΰ καθημερινού βίου έλκύουσι τδν
αναγνώστην, καί κατά μείζονα λόγον, δέν άμφιβάλλομεν, τόν άκροώμενον αύτών από σκηνής
διδασκόμενων. Περί τής “Πτώσεως τοΰ ύπουρ
γείου”, παρασταθείσης έν Άθήναις, άνέγνωμεν
κρίσιν λίαν ευμενή.

θαλασσινά, ύπό Αντωνίου θ. Σπηλιωτοπούλου. Έν Άθήναις 1887. — Κομψοτάτη συλλογή ποιηματίων, έχύντων ύπόθεσιν
τήν θάλασσαν καί τά πρδς αυτήν σχετιζόμενα.
'Η ιδέα είναι πρωτότυπος παρ’ ήμΐν διό καί
επιτυχής. 'Η συλλογή διαιρείται είς τέσσαρα
μέρη- Τρίτωνες — Κογχύλαι — Άττικαί άκταί
— Μεταφράσεις.
Η γλώσσα δέ, έν ή έγρά
φησαν, είναι ή δημώδης, κατάλληλος πρδς τά
τοιαΰτα ποιήματα. Τινά τούτων, ώς π. χ. τδ
“’Ασμα τοΰ ναύτου”, ήδύναντο άριστα νά τονισθώσι καί δέν άμφιβάλλομεν δτι ταχέως θά κα
θίσταντο λίαν δημοτικά παρ’ ήμΐν, τφ κατ’ έξοχήν θαλασσινό» λαφ.

Τά Μουσεία τών Αθηνών. Τεύχος Β'.
μετά εικόνων. Έκδ. ύπδ Κ. ‘Ρωμα'ίδου. Έν
Άθήναις 1887. — Έξεδόθη άρτίως καί τδ δεύ
τερον τεύχος τοΰ πολυτελούς τούτου συγγράμ
ματος, τοΰ δφειλομένου είς τήν φιλοκαλίαν τών
έν Άθήναις γνωστών φωτογράφων, Κυρίων αδελ
φών 'Ρωμαϊδών. Τδ τεύχος τοΰτο, περιέχον τάς
έν τή Άκροπόλει άνασκαφάς, έχει κείμενον έμβριθές συντεταγμένον ύπδ τοΰ διδάκτορας κ. θ.
Σοφούλη. Αΐ άριστα έξειργασμέναι εικόνες είσί·
α'.) Άγαλμα εύρεθέν έν τή Άκροπόλει τδ 1886.
β.) "Ετερον άγαλμα (ξόανον) αρχαϊκής τέχνης

εύρεθεν κατά τδ αύτδ έτος, γ'.) τδ άγαλμα τοΰ
Μοσχοφόρου (έν τφ μουσείο» τής Άκροπόλεως.
δ'.) Κεφαλή γυναικείου αγάλματος, εύρεθεϊσα έν
έτει 1S82. ε'.) Προτομή γυναικός, εύρεθεϊσα έν
τή Άκροπόλει τδ 1882. στ'.) Χάλκινη κεφαλή,
εύρεθεϊσα έν τή Άκροπόλει τδ 1886. ζ'.)
Έτέρα χάλκινη κεφαλή τοΰ 1S82. Ή έκδοσις
αυτή περιποιεϊ άληθώς τιμήν εις τδ φωτογρα
φείου τών Κυρίων 'Ρωμαϊδών καί είς τδ τυπο
γραφείου τοΰ Κυρίου Άνέστη Κωνσταντινίδου,
έυ φ έτυπώθη.

[Άρ. 148.
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στήματι τριών ή τεσσάρων λεπτών τής ώρας.
Ιό χωρίον τούτο έζειτο έν γραφικωτάτη κοιλάδι, έν άληθεΐ έπιγείφ παραδείσιο. Πλέον τών
τριακοσίων οικιών κατεποντίσθησαν, θάψασαι είς
βάθος πεντήκοντα καί πλέον μέτρων 457 δύ
σμοιρους κατοίκους.
Ιδ περίεργον είναι δτι καί κατά τδν μεσαιώνα συνέβησαν είς αυτά τά μέρη τοιαύται καταστροφαί, καί δμως μετά παρέλευσιν όλίγων
έτών οί κάτοικοι πάλιν είς τδ αύτδ μέρος έκτι
σαν τάς οικίας των, μιμούμενοι κατά τοΰτο τδ
παράδειγμα τών είς τούς πρόποδας τού Βεζού
βιού οίκούντων, οΐτινες μετά πάσαν έκρηξιν πά
λιν είς τδ αύτδ μέρος άνεγείρουσι τάς οικίας των.

Η ΕΝ ΕΛΒΕΤΙΑι ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.

^ΑΤΑΣΤΡΟΦΗ φοβερά συνέβη κατ’ αύτάς
£) έν Ελβετία παρά τήν μιζράν λίμνην
Zug, έπί τής οποίας κεΐται ή δμώνυμος
Περσική δικαιοσύνη. Πώς άπονέμεται
κωμόπολις. Τεσσαράκοντα οίκίαι έβυθίσθησαν καί σήμερον ακόμη ή δικαιοσύνη έν Περσία,
αίφνης έν τοϊς υδασι τής λίμνης, παρασύρασαι
άποδεικνύει τδ ακόλουθον άγνωστον είσέτι μεΐναν
μεθ’ εαυτών καί πλέον τών εκατόν ανθρώπων,
επεισοδιον, τό συμβάν έν Τεχεράνη ύλίγας μόνον
οΐτινες οίκτρδν εύρον θάνατον. 'Η αιφνίδια
ήμέρας προ τής δευτέρας είς Εύρώπην αποδη
καταβύθισις ήρξατο περί τό έσπέρας μετά κρό
μίας τού Σάχου. Κατ’ άρχαΐον έθιμον ό Σάχης
του παταγώδους, καί πρώτον μέν κατέπεσε μία
ήτοιμάζετο νά μεταβή είς τσαμίον έξω τής πό
οικία, ής εύτυχώς οι κάτοικοι ήσαν απόντες
λεως κείμενον, δπως εύχηθή ύπέο τοΰ αισίου
ζατ εκείνην τήν ώραν τρεις ώρας μετά ταΰτα
τής αποδημίας του, δτε αίφνης παρά τήν πύλην
έβυθίσθησαν 16 ετεραι οίκίαι καί περί τήν ένή αμαξά του περιεκυκλώθη ύπδ στρατιωτών τιδεκάτην τής νυκτδς έν μέσφ βαθυτάτου σκότους
νων, ών ό είς έτεινε τφ μονάρχη αναφοράν.
καί άλλαι 23 οίκίαι έσχον τήν αύτήν τύχην.
Ησαν οί στρατιώται ούτοι άπεσταλμένοι τής έν
Ίσπαχάνη φρουράς, ήτις πρδ ένδς έτους μή
Μεταξύ αύτών ήτο καί τδ μέγα ξενοδοχεΐον τής
Ζυρίχης, πλήρες ξένων κατά τήν ώοαίαν ταύτην
λαβούσα τδν μισθόν ήλπιζε δι’ αύτού τού τρόπου
τοΰ έτους έποχήν. Οί πλεΐστοι τούτων έπεσαν
να πληρωθή πρδ τής τού ήγεμόνος άναχωρήσεως.
κοιμώμενοι έντδς τής λίμνης, τόσον απροσδόκη
'Ο Σάχης έλαβε τήν αναφοράν, άλλά δέν τήν
τος καί αιφνίδιος ύπήρξεν ό καταποντισμός. '0
άνέγνωσε, καί διέταξε ν’ άποδιώξωσι τούς τήν
κρότος άφύπνισεν δλην τήν πόλιν, ής οι κάτοι
άμαξαν αύτού περικυκλοΰντας στρατιώτας. 'Η
κοι έξήλθον έντρομοι τών οικιών, οί μέν όπως
διαταγή αύτη έξετελέσθη ύπδ τών οπαδών τοΰ
δράμωσιν είς βοήθειαν τών παθόντων, οί δέ,
Σάχου έν τφ άμα καί τόσον βαρβάρως, ώστε
περί τής ιδίας αύτών σωτηρίας φροντίζοντες,
οί στρατιώται έκμανέντες έλαβον λίθους καί έρδπως καταφύγωσιν είς τά περί τήν πόλιν ύψώριψαν αύτούς κατά τών έπιτεθέντων κατ’ αύτών.
ματα, καθότι, έξακολουθούντων τών απαίσιων
Κατά κακήν τύχην είς τών ριφθέντων λίθων
τρυγμών, φόβος ύπήρχε μή όλόκληρος ή πόλις,
έθραυσε μίαν ύελον τής ήγεμονικής άμάξης.
ή παρά τήν λίμνην έκτισμένη, καταποντισθή.
“Έντρομος έκυψεν ό Σάχης, καί είς τών έν τή
Τήν πρωίαν οί άρχαί διέταξαν ν’ άποκλεισθή ή
άμάξη οπαδών του, ό υιός τού αύλάρχου, άνεπαθοΰσα συνοικία καί νά περιζωσθή ύπδ στρα
φώνησε· "Μεγαλειότατε, φύγε· είναι μετεμτού, δπως μή συμβώσι μεγαλείτερα δυστυχήματα.
φιεσμένοι μπάμπιδες, οΐτινες θέλουν νά σέ
Ιό πένθος είναι γενικόν έν τή μικρά κωμοπόλει,
δολοφονήσωσιν!” Οί μπάμπιδες είναι αΐρεσις
διότι λέγεται δτι ό αριθμός τών θυμάτων ύπερθρησκευτική, καί προ έτών είχον κάμει άπόβαινει τούς έκατόν.
πειραν κατά τοΰ ήγεμόνος. Αμέσως έδωκεν ό
Έκτος δέ τούτου φοβούνται, καί δικαίως, οί
Σάχης διαταγήν νά έπιστρέψωσιν είς τά άνάέκ τών ξένων περιηγητών άποζώντες κάτοικοι,
κτορα, καί νά συλλάβωσι, ζώντας ή νεκρούς,
μή τδ θλιβερόν άγγελμα άποτρέψη αύτούς νά
τούς αύθάδεις άνδρας. Πλήρης δέ οργής καί
μεταβώσιν έκεΐ καί κατά τό έτος τοΰτο καί είς
τρέμων συνεκάλεσε τούς ύπουργούς καί μεγι
τδ μέλλον. 'Η πόλις Zug κεΐται είς άπόστασιν
στάνας του, καί δτε, μετά παρέλευσιν ωρών
40 μόλις χιλιομέτρων άπδ τής Ζυρίχης καί
τινών, τφ άνήγγειλον δτι οί κακούργοι, τριά
είναι ή διάβασις τών περιηγητών δλων τών
κοντα δύο τδν άριθμόν, συνελήφθησαν, κατήλθε
μεταβαινόντων πρδς έπίσζεψιν τού κλασικού
μετά τής θεραπείας του είς τήν αύλήν, δπου
καταστάντος όρους 'Ρίγι. Κατά τό παρελθόν
τούς είχον μεταφέρει σιδηροδέσμιους. Έκεΐ δέ
έτος πλέον τών 50 χιλιάδων ξένων διέβησαν έν
στραφείς πρδς τδν δήμιον, δστις συνήθως παρηκαιροί θέρους διά τής πόλεως Zug.
κολούθει αύτόν, τδν διέταξε ν’ άπαγχονίση δέκα
'Η αιτία τής καταστροφής είναι άγνωστος,
έξ αύτών. "Ποιους;” ήρώτησεν δ δήμιος. "Τούς
οί γεωλόγοι δέ τήν άποδίδουσιν είς τδ δτι αί
ύψηλοτέρους,” άπήντησεν δ ήγεμών. Αμέσως
οίκίαι είναι έκτισμέναι έντδς τών ύδάτων καί τά
άνευ διαδικασίας τινός, χωρίς καν νά γνωσθώσι
ΰδατα βαθμηδόν ύπέσζαψαν τό στερεόν έδαφος·
τά δνόματα τών καταδικασθέντων, συνελήφθησαν
άναφέρουσι δέ είς ύποστήριξιν τής πιθανωτάτης
οί ύψηλότεροι δέκα και άπηγχονίσθησαν ένώπιον
ταύτης γνώμης τήν έν έτει 1806 παρά τήν αύ
τοΰ ήγεμόνος. Άφ’ ού τά πτώματα έρρίφθησαν
τήν λίμνην συμβάσαν καταστροφήν, δτε κατεέξω τής πύλης, ό Σάχης, διατάξας ν’ άποκόψωσι
βυθίσθη ολόκληρον τό χωρίον Γόλδαου έν διατά ώτα δεκατριών άλλων έκ τών στρατιωτών,
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είς ούς νά δοθώσι καί τριακόσιοι ραβδισμοί,
άπήλθεν είς τά δωμάτιά του. Τρεις ήμέρας
μετά ταΰτα, δτε πλέον ό μονάρχης τής Περσίας
έταξείδευε πρδς τήν Εύρώπην, ένθυμήθη τήν
άναφοράν, ήν είχεν ακόμη έν τφ θυλάκιο» του ’
τήν έξήγαγε καί πρδς μεγάλην αύτοΰ έκπληξιν
είδεν, δτι οΐ καταδικασθέντες δέν ήσαν μπάμπιδες, άλλά δυστυχείς στρατιώται, οΐτινες έζήτουν μετά πολλοΰ σεβασμού τούς καθυστερουμένους μισθούς των. Φοβούμενος τήν έντύπωσιν,
ήν ήθελεν εμποιήσει ή τόσον κατεσπευσμένη
άπόφασίς του είς τδν στρατόν καί είς τήν χώραν
δλην, έτηλεγράφησεν άπδ τού πρώτου σταθμού
είς Τεχεράνην, νά μή προβώσιν είς τήν κατα
δίκην τών λοιπών, νά πληρωθώσιν δλοι οί μισθοί
τών έν ' Ισπαχάνη διαμενόντων άνορών τοΰ στρα
τού καί νά χορηγηθώσι συντάξεις είς τάς οικο
γένειας τών δέκα άπαγχονισθέντων. Τδν δέ
υιόν τού αύλάρχου, τδν άπερίσκεπτον νεανίαν,
δστις έγένετο δ αίτιος τού κακού, έτιμώρησε
διά προστίμου :18 χιλ. τομάνων (= 180 χιλ. φρ.),
πληρωτέου είς τδ άνακτορικδν ταμεΐον. Ί ούτο
έγένετο εύθύς- άλλ’ ό πατήρ του, δστις ήτο καί
διευθυντής τοΰ τμήματος τών φόρων, ευρε τρό
πον ν’ άποζημιωθή έντδς ολίγου διά τήν χρη
ματικήν ταύτην ζημίαν.

νά καταβάλωσι τήν ύπέρμετρον τοΰ βάμβακος
έξόδευσιν καί νά έξασφαλισθώσιν άπέναντι τών
ζημιών, τών έκ τής ύπερτιμήσεως τής πρώτης
ύλης πηγαζουσών. Φαίνεται δτι είς τήν άπόφασιν ταύτην θέλουσι προβή καί οι έγκριτώτεροι
τών έργοστασιαρχών τής Αύστρίας, οΐτινες εννοούσιν δτι αί ύψηλαί τιμαί τοΰ βάμβακος δέν
είναι σήμερον δεδικαιολογημέναι άπέναντι τής
μεγάλης τοΰ βάμβακος παρακαταθήκης. Έν Λιβερπόλει, τή κυριωτέρα τού βάμβακος άγορα, ή
παρακαταθήκη ήτο έν άρχή Ιουνίου 923,830
δέματα άπέναντι 654,130 τοΰ παρελθόντος έτους.

Άρ. 148.

Τδ κράτος Βαντάμ έν τή νήσφ Ιάβα.
Έν τή μεγάλη ταύτη νήσφ, μεταξύ τών πόλεων
Σαμαράγκ καί Βαταβίας, κεΐται μικρόν κράτος,
διοικούμενον ύπδ γυναικών. Καίτοι φορου υπο
τελές τή 'Ολλανδία τδ Βαντάμ είναι κράτος
άνεξάρτητον, καί άν καί πολιτικώς άσήμαντον,
είναι χώρα εύδαίμων καί πλούσια. Ό ήγεμών
τοΰ Βαντάμ είναι μέν άνήρ, άλλ δλοι οί ανώ
τεροι ύπάλληλοι, ύπουργοί κτλ. άνήκουσιν είς
τδ ώραΐον φύλον, καί ό ήγεμών ύπόκειται είς
τριμελές συμβούλων έκ γυναικών. Καί άξιωματικοί καί στρατιώται είναι γυναίκες· ή σω
ματοφυλακή τοΰ ήγεμόνος σύγκειται έκ σώματος
αμαζόνων, αΐτινες είναι ώπλισμέναι διά ύψηλοΰ
δόρατος καί ίππεύουσιν ώς άνδρες· τρέχουσαι
άπδ ρυτήρος σκοπεύουσι διά τοΰ πυροβόλου δπλου
μετά μεγάλης έπιτυχίας. Οί άνδρες άσχολοΰνται είς τήν καλλιέργειαν τών άγρών καί είς τό
έμπόριον. Τδ στέμμα περιέρχεται συνήθως είς
τδν πρώτον υιόν τού ήγεμόνος· οσάκις όμως ουτος δέν έχει υιόν, συνέρχονται 100 άμαζόνες
καί έκλέγουσιν ένα έκ τών υιών των ώς διά
δοχον, δστις καί άνακηρύσσεται ήγεμών. Ή
πρωτεύουσα τοΰ πρωτοτύπου τούτου κράτους
κεΐται έν θέσει γραφικωτάτη, έν πεδιάδι εύρεία
καί καρποφόρο»· άμύνεται δέ ύπο δύο άχυρών
φρουρίων.

'Η άγορά τού βάμβακος. Έν Αμερική
καταβάλλονται διηνεκώς προσπάθειαι πρδς τεχ
νητήν υψωσιν τών τιμών είς τά κυριώτερα είδη
τής έξαγωγής· άφ’ οΰ αί άπόπειραι έγένοντο
έπί τοΰ πετρελαίου, έπί τού σίτου, τοΰ καφέ,
τελευταΐον έγένοντο καί έπί τοΰ βάμβακος ·
άλλ’ δλα τά τεχνάσματα ταΰτα άπέτυχον, εύρόντα άντίστασιν παρά τοϊς δυσπίστως διατεθειμένοις βιομηχάνοις, οΐτινες δικαίως φοβούνται
μή ή αΰξησις τής τιμής τής πρώτης ύλης έπιφέρη ζημίας είς τά κλωστήρια. Πρδς περι
στολήν τής μανιώδους ταύτης τάσεως πρδς παρακεκινδυνευμένας έπιχειρήσεις οί μεγαλείτεροι έν ’Αγγλία, ίδιοκτήται κλωστηρίων άπεφάσισαν έκ συμφώνου νά περιορίσωσι κατα τους
προσεχείς μήνας τήν παραγωγήν νημάτων είς
τδ ήμισυ, έργαζόμενοι μόνον τρεις ήμέρας τήν
εβδομάδα. Διά τοΰ τρόπου τούτου έλπίζουσι

’Αγωγή κατά τοΰ μεγάλου δουκάτου
τού Λουξεμβούργου. Εσχάτως έκηρύχθη είς
κατάστασιν πτωχεύσεως ή εθνική Τράπεζα τοΰ
Λουξεμβούργου, ήτις ΐστατο ύπδ τήν άμεσον τής
Κυβερνήσεως έπιτήρησιν. Ή Τράπεζα αύτη
έπτώχευσεν έξ μήνας μετά τήν διανομήν μερί
σματος 6%, καί τά παθητικόν αύτής άνέρχεται
είς 5 έκατομ. φράγκων. '0 πρόεδρος τοΰ διοι
κητικού συμβουλίου τής Τραπέζης ήτο διωρισμένος παρά τής Κυβερνήσεως· ό δέ τοΰ κρά
τους έπίτροπος έλάμβανε και μέρος είς τά
κέρδη. Επειδή δέ ή αίφνηδία πτώχευσις άπέδειξεν δτι ή έπιτήρησις τής Κυβερνήσεως δέν
ήτο επαρκής, επομένως δτι ή Κυβέρνησις δέν
έξετέλεσε τδ καθήκον της, ή ύπδ διάλυσιν εύρισκομένη γαλλική καί ιταλική Τράπεζα, ήτις
είναι κάτοχος πολλών μετοχών τής χρεωκοπησάσης Τραπέζης, ένήγαγε τήν Κυβέρνησιν τοΰ
Λουξεμβούργου είς δίκην καί άπαιτεΐ άποζημίωσιν. Ί1 δίκη αυτή έσεται περίεργος, διότι
συνεπεία τής χρεωκοπίας πολλάς ύπέστησαν ζη
μίας καί άλλαι Έταιρίαι, αΐτινες κλονίζονται,
καί θ’ άπαιτήσωσιν αποζημιώσεις.
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Τδ δέρμα έχω λεπτόν είς άκρον
Καί τδν άέρα πολύ φοβούμαι,
"Οθεν σπανίως γυμνόν μέ βλέπεις.
Κάθε πρωίαν μέ περικλείουν
Έντδς οικιακού, δν ετοιμάζει
Έπιτηδείως καλός τεχνίτης·
Είναι ό οίκος τδ άσυλόν μου,
Είν’ ή στενή, φορητή ειρκτή μου. —
Πρόχειρον μ’ έχεις· ευρε τήν λύσιν.
Πρόβλημα 547.
(“Ιππέων άλμα.)
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ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 541.
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Προβλήματος 543.

Ή γλώσσ’ όμώμοκεν, ή δέ φρήν άνώμοτος.
Εύριπίδης.
Αίνιγμα 545.

Τέκνα εΐμεθα πατρδς
Ταλαιπώρου, δυστυχούς,
Καί γεννήματα πυράς
Καίοντος είς τούς μυχούς
Τής καρδίας άπηνώς,
"Οπου θλίψΐς ένοικεΐ,
'II άθλια μας ψυχή.
’Ιατροί τών καρδιών
Κατά τών τρικυμιών
Καί τών περιπετειών,
Φάρμακα παντοειδή
' Ετοιμάζομεν ψευδή.
Εΐμεθ’ άνειλικρινεΐς
Καί κακοί διερμηνείς,
Πλήν δοτήρες άγαθ.ών
Κατά πάντων τών παθών.
Μόλις βλέπομεν τδ φώς
Άποθνήσκομεν οίκτρώς.

Προβλήματος 544.

Εχθρών άδωρα δώρα κοΰκ’ δνήσιμα.
Σοφοκλής.

Επειδή έν τφ περί τών "’Αποκαλυπτηρίων
τοΰ άνδριάντος τού άοιδίμου Κυβερνήτου Καποδιστρίου έν Κερκύρα” άρθρφ παρεισέφρησαν
μικραί τινες άνακρίβειαι, διορθοΰμεν ταύτας
ένταύθα σήμερον. “Τδ άγαλμα έχει ύψος 2*/2
μέτρων. 'Η χειρ τοΰ Κυβερνήτου, έχουσα τδν
δείκτην τεταμένον, ύποδηλοΐ τήν σκέψιν τοΰ
άνδρός. '0 άποπερατώσας τδν άνδριάντα καλ
λιτέχνης καλείται Γεώργιος Ξενάκης. Τδ
άγαλμα ΐσταται έπί βάσεως τετραγώνου έχούσης
ύψος άπδ τής έπιφανείας τής γής 2 μέτρων καί
80 έκατ.’ "Ωστε τδ άθροισμα τοΰ υψους τής
βάσεως καί τοΰ άγάλματος είναι μέτρων 5.30.
Σ. τ. Δ.

Αίνιγμα 546.

Άπδ πρωίας μέχρις έσπέρας
Τρέχω, πηγαίνω χωρίς νά βλέπω,
Καί ή πορεία είναι τοιαύτη,
Οΐαν τήν θέλει ό οδηγών με.

Διευθυντής καί έκδοτης·

έν ΛΕΙΨΙΑ».

Δρ. I. ΤΤΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ

ELSTER-STR. «μ-

Τύποις· ΓΟΥΛ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑ».

Παρασκευή 3. ’Ιουνίου 1887.

ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΤΟΣ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΗ KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΣΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΑΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ.

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ.
Έν Βιέννη καί Αύβτρο-Ούγγαρία .... Φλ.
S
Έν Γερμανία.
............................................
Μάρ. 4
Έν Γαλλία, τόποις ταχυορ. ένώσεως . . Φρ.
6
Συμπεριλαμβανομένων τοιν ταχυορ. τελών.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ ΗΜΩΝ.
'0 "Μηνύτωρ τής Παγκοσμίου Τύχης” εισέρ
χεται συντόμως εις τό ενδέκατον έτος άπό τής
ύπάρξεώς τοο, διήνυσε δέ τά έτη ταΰτα καλάς
άποδίδων υπηρεσίας έν τφ άμέμπτφ οικονομο
λογικοί αύτοΰ βίφ, προοδεύων όλονέν, φιλίω;
έχων πρός τούς όσημέραι πληθυνομένους πελό
τας του και άφοσιωμένος ών αύτοΐς οίκονομικώ;.
'Η αμοιβαία δέ καί δεδοκιμασμένη εμπιστοσύνη
ή μετά μακρόν βίον άποκτηθεϊσα, αποτελεί τό
τής ύπολήψεως ζαΐ τιμιότητας ήμέτερον δίπλωμα.
Κατωρθώσαμεν άπό τής ’Ανατολής είς τήν
Δύσιν νά καταλάβωμεν εξαιρετικήν θέσιν, ταύτην
δέ όφείλομεν είς τήν έπίλεκτον ήμών πελατείαν,
διατί λοιπόν ήθέλομεν λησμονήσει ποτέ τά πρός
αύτήν καθήκοντα ήμών; 'Η ευτυχία της άπετέλεσε τήν ήμετέραν εύτυχίαν, τό δέ καταπροδιδόναι τήν άλήθειαν, ήτις έστίν ό φρουρός της,
* Οά ίσοδυνάμει πρός προδοσίαν τών κοινών ήμών
συμφερόντων, ατινα είναι σήμερον στενώ; συνδεδεμένα. Έάν ό " Μηνύτωρ” δόναται πάνυ
ρφδίως ού μόνον μετ’ άποστροφής ν’ απόκρουση,
άλλά καί νά μή τόν άφήση ή άξιοπρέπειά του
ν’ άναζητήση άρταξέρξεια δώρα, έάν ούδεμία
Πιστωτική ή άλλη Εταιρία ήρισέ ποτέ πρός
αύτόν, ούτε έπι άπειλαΐς καί συκοφαντία·.; καί
ζοφεραΐς ραδιουργία!;, ούτε έπι άναξιοις καί άθεμίτοις τρόποις, τοΰτο.συμβαίνει διότι ώς έκ τής
ήμετέρας θέσεως, διατελοΰμεν ΰπερθεν πάσης
ύπονοιας. Ούδείς άγνοεΐ βτι τά ήμέτεοα σχόλια
προέρχονται έξ άφιλοκερδείας καί δτι οί έπαινοι
ήμών παρέχονται δωρεάν άτε υπό τής συνειδήσεως ήμών ύπαγορευόμενα. 'Ημείς ένα καί
μόνον έχομεν οδηγόν, τό συμφέρον τών ήμετέρων
πελατών, δπερ ταύτίζεται μετά τοΰ ήμετέρου,
ένταΰθα δέ κεΐται τό μυστικόν τής υπερήφανου
ήμών άνεξαρτησίας καί τής ειλικρινούς ήμών
άμεροληψίας. ’Αδύνατον νά συνθηκολογήσωμεν
μετά του έχθροΰ χωρίς ν’ άπολέσωμεν συνάμα
τους άληθεΐς ήμών φίλους.
ΑΕ^ησις τοΰ σχήματόί μας κατά τό 18S7. —
’Από τής 2 Ίανουαρίου τοΰ 1887 τό σχήμα τής
έφημερίδος ηύξήθη κατά τέσσαρας σελίδας, σχε
δόν δηλ. κατά τό διπλάσιου, ού μόνον διά νά
δημοσιεύωνται οί κατάλογοι τών κληρώσεων,
άλλά προπάντων διά νά τοΐς όπενθυμίζωμεν είς
κάθε κλήρωσιν τούς προηγουμένως έκκυοευθέντα;
άριθμούς, ών το ποσόν δέν έζητήθη καί κινδυ
νεύει ν’ άπολεσθή ύπό τού κερδίσαντος. Συχνάκις
δέ βλέπομεν δτι άληθεΐς περιουσίαι καταντώσι
λησμονημένα πλούτη, συμποσούμεναι είς εκα
τομμύρια. Όθεν δταν έχη τις τό μέσον προς
άναζήτησιν τών μέχρι τών βυθών του Ώκεανοΰ
άπωλεσμένων θησαυρών, νομίζομεν δτι είναι
εύκολώτερον άκόμη τή βοήθεια, τοΰ ήμετέρου
''Μηνύτορος”, μεταβαλλομένου, είς βυθοκόρον,
ν’ άνακαλύψωμεν τον κάτοχον τόσων θησαυρών,
οΐτινες είναι εύκολον νά εύρεθώσιν έν τοΐς δημοσίοις ταμείοις.
Χιλιάδες άνθρώπων είσί πλούσιοι, καί δμως
άγνοούσι τούτο! Τω δντι, συνφδά πρός τάς επι
σήμους πληροφορίας, πολλαΐ εκατοντάδες εκα
τομμυρίων κερδών δέν έζητήθησαν είσέτι παρά
τών δικαιούχων. Πολλοί άγοράζουσι λαχείοφόρους άξίας, μετά δέ έπ’ αύτών γενομένην
πρώτην ή δευτέραν κλήρωσιν τάς άξίας ταύτας
ρίπτουσιν έν σύρτη έν τφ όποίω λησμονοΰσιν

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΣ
Stailt, Bartensteingasse 14.
Έναντι τοΰ Κοινοβουλίου καί τοΰ Δημαρχείου
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αύτά;. 'Η ολιγωρία αύτη αποβαίνει ασύγγνωστο;
τοσούτφ μάλλον δσφ, ώς πρός τινας άξίας μετά
παρέλευσιν πενταετία; άπό τή; ήμέρας τής κληρώσεως, τό πρός άπαίτησιν τού κέρδους δικαίωμα
διαγράφεται καί έπομένως τά κέρδη ούδόλως
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
τοΰτο άνεξόδως καί έν πόση έχεμυθία.
Νέοι συνδυασμοί. — Δέν ηύξήθη μόνον τό
σχήμα τοΰ "Μηνύτορος τή; Παγκοσμίου Τύ
χης”, άλλά καί ή πρακτική αύτοΰ σύνταξις,
προσληφθέντων ειδικών λογιστών, δεξιών είς τά
οικονομολογικά καί ιδίως εί; τούς πολλαπλούς
συνδυασμούς τών ασφαλειών, καί έκ τούτου δέν
δύνανται ή νά ώφεληθώσιν οί ήμέτεροι άναγνώσται.
’Ελληνικά Δάνίΐα. — '0 "Μυνήτωρ τής
Π αγκοσμίου Τύχης” δημοσιεύει τακτικώτατα
τάς επισήμους κληρώσεις δλων άνεξαιρέτως
τών Ελληνικών ομολογιών. Λαμβάνει δέ τη
λεγραφικών καί δημοσιεύει άμέσως τάς επι
σήμους κληρώσεις τών Δαχειοφόρων ομολογιών
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος, τών
Σιδηροδρόμων Τουρκίας, Πολέως Β ο υ κουρεστίου κτλ. κτλ.
'Η ετήσια συνδρομή είς τήν έφημερίδα Le
Moniteur de la Chance Universelle ύπάρχει
ώρισμένη είς φράγκα 6 lei 7 ή δραχ. 7 ποσον
μικρόν διαβιβαστέον ήμΐν είς ένταλμα ταχυδρο
μικόν, γραμμάτιον τραπέζης, ή γραμματόσημα
οίουδήποτε κράτους.
Αί συνδρομαί πρέπει νά λήγουν πάν
τοτε τήν 31. ένός οίουδήποτε έτους.
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ.

ΤΟ ΤΡΗΠΕΖΙΤΙΚΟΝ
ΚΑΙ

ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΟΥ

MONITEUR DE LA CHANCE UNIVERSELLE
αναλαμβάνει τήν έν τοΐς χρηματιστηρίοις
ΒΙΕΝΝΗΣ, ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ, ΠΑΡ1Σ1ΩΝ,
Λ 0 Ν Δ1Ν 0 Γ, Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙ NO Υ ΠΟΑ ΕΩΣ,
ΑΘΗΝΩΝ
διεξαγωγήν έργασιών οΐαι αί έξής ·

1. ’Αγοραϊ καί πω λ ή σεις χρεωγράφων
κατά τάς επισήμους διατιμήσεις αύτών.
2. Έγγραφή είς τήν έκδοσιν ομολογιών
παντός δανείου ή οίασδήποτε έπιχειρήσεως, άνευ
έξόδων διά τούς πελότας τοΰ καταστήματος.
3. Πώλησις έπί πιστώσει, ήτοι διά πλη
ρωμών μηνιαίων είς δόσεις, δι’ άπάσας τάς
αύστρο-ουγγρικάς άξίας. Άπό τής πρώτης πλη
ρωμής ο 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 0/ο τό έτος.

»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ.
Δηλοποιήσ. άγγλικαί ό βτ....................Κρ. 50 Φρ. 1
Καταχωρώ. ουο-ατι-ζ,αΐ - . . . . Φλ. 1
-2
έπί έζδόσ. ίαν. κλ. . . - 2.50
- 5
Συμφωνία καί κατ’ αποκοπήν.

Οί αύτοι τίτλοι ύπο τούς αύτούς άριθμούς
έπιστρέφονται τφ δανειζομένφ, δστις έξακολουθεΐ
μετέχων είς τάς γινόμενα; ώ; πρός τούς τίτλους
αύτοΰ κληρώσεις ώσεΐ τούς τίτλους τούτους ειχεν έν τώ χρηματοκιβώτιο) αύτοΰ.
6. Είσπραξις έπιλαχόντων βραβείων καί
χρεωλυθέντων τίτλων έπί μόνη τή παρά τών
εντολοδοτών πληρωμή τών έπιστολαγωγιων.
7. Δωρεάν είσπραξις τοκομερισμάτων άξιών αύατριακών ή άλλων.
8. Πώλήσις γραματίων διά λαχεία γι
νόμενα κυβερνητική άδεια καί έπομένως παρέχοντα πάσαν άσφάλειαν τοΐς άγορασταΐς. Ταΰτα
δέον δπως μή συγχέωνται πρός τά γραμμάτια
τών γερμανικών λαχείων.
9. Εξέλεγξις τών προηγουμένων κλη
ρώσεων γινομένη δωρεάν καί άνεξαιρέτως διά
πάσαν οίανδήποτε άξίαν.
10. Άγοραϊ καί πωλήσεις έμπορευμάτων
έπί πληρωμή δικαιώματος προμήθειας πρός 2°/ο.
Πάσα έντολή πρός άγοράν άντικειμένων δι’ άτομικήν χρήσιν ένός τών συνδρομητών έκτελεΐται
άνευ πληρωμής δικαιώματος προμήθειας.
11. Παροχή 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 άπολότως δέον
ν’ άγοράζωσι πριν ή έρωτήσωσι τίς ή έπί τής
γενησομένης άγοράς γνώμη ήμών. Δύνανται
ν’ άποταθώσι πρός ήμάς έλευθέρως, θά μάς
εΰρουν πάντοτε προθύμους νά τοΐς φανώμεν χρή
σιμοι ή άρεστοί.
Πάσα άποστολή δέον ν’ άποστέλληται κατ’ εύ
θεΐαν ύπό διεύθυνσιν ώς έξής·
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Διεξάγομεν άλληλογραφίαν έν οίαδήποτε
γλώσση. Πάντες οί Αύστρο-ούγγρικοί τίτλοι
δέον να φέρωσι τήν σφραγίδα ήμών.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΙ.
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 άνθρώπου; μέ τάς αιτήσεις των,
έως ού τούς άπατήσουν μέ τά ψευδή των συμ
βόλαια. Ούτε λεπτόν ούτε ύπογραφήν πρέπει
τις νά δίδη είς αύτούς, χωρίς νά μάς συμβουλευθή. Οί άναγνώσταί μας δύνανται νά μάς
ζητήσουν πάσαν πληροφορίαν, τήν οποίαν τοΐς
μεταδίδομεν εύχαρίστως καί Δημοσιεύομεν
δωρεάν πάν οίονδήποτε λογικόν παράπονον έναντίον πάσης οίασδήποτε άσφαλιστικής Έταιρίας άνεξόδως δι’ αύτούς.

