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) Ή αυνέχίΐα τοΰ “Φαύστου" ό ά τοΰ όρίσως έτ-.μ. ν.υ τεύχους ’Λ;.· ΙΓιβ

•Λ.

ΕΝ ΜΥΚΗΝΑ1Σ.
(Μετά εικόνων, 8ρα σε?.. 161.)

1 πΡ° τινων ετών υπο του
άκαμάτου ,διδάκτορο; 'Ερρί
κου Σλήμαν γενόμεναι έν
Μυκήναι; άνασκαφαί καί
τά σπουδαία άρχαιολογικα
εύρήματα, τά όποια ήχθησαν εί; φως, διήγειραν πά
λιν τδ ένδιαφέρον τοΰ έπιστημονικοΰ κόσμου πρός
τήν γωνίαν ταύτην τής 'Ελληνικής γή;» η·=ι;
υπήρξε τδ πάλαι ή σκηνή τοσούτωνι μεγάλων
συμβάντων.
Ούχί μακράν τοϋ Άργους έκειτο ή άχυρα
πόλις Μυκήναι, ή έδρα τοϋ .γενναίου βασιλέα»;
’ Αγαμέμνονος, τοϋ λαβόντος ενεργόν μέρος εις
τον Τρωικόν [πόλεμον. Κάτωθεν τοΰ λόφου,
έφ’ ού κεΐνται τά έρείπια τής άρχαιας τών Μυ
κηνών άκροπόλεως καί είς άπόστασιν τετρακοσίων περίπου μέτρων άπο τής " Πύλης τών Λεόντων” (περί ής έν προσεχεϊ τεύχει) εΰρηται ή
ιϋ Άγαοικοδομή, ήν οί μέν «ονόμασαν τάφον τοΰ
*
V1ιοως
μέμνονος, οΐ δέ θησαυρόν τοΰ Άτρεως..
τδ οικοδόμημα τούτο ήτο και ο τάοος
τ..7-. και ό
θησαυρός. Έν τή παρατεθειμένη ήμών είκόνι
παρίσταται ή έξωτερική οψι; τού σπουδαιοτάτου
τούτου αρχαίου κτιρίου, προς το οποίον άγει
δίοδος έχουσα μήκος μέν 20 μέτρων, πλάτος δε
6.20. Σχηματίζεται ή δίοδος αυτή ύπδ δύο
κυκλώπειων τειχών. 'Η πύλη, ή ποδς τό έσωτερικον άγουσα, έχει σχήμα πυραμιδοειδές ύψους
μέν 6·/ε μέτρων καί πλάτους 3. Τδ περιεργότερον τμήμα τής πύλης ταύτης είναι τδ ύπέρθυρον, συγκείμενον έκ δύο δγκωδεστατων λίθων,
ών δ μεγαλείτερος έχει μήκος μ. 8.15 καί
πλάτος 6.50. Τδ βάρος τοΰ λίθου τούτου είναι
170 χιλιάδων χιλιογράμμων.
Τπεράνω τοΰ
υπερθύρου υπάρχει άνοιγμα τρίγωνον, ένθα,
κατά πάσαν πιθανότητα εύρίσκετο άνάγλυφόν
τι. 'Η γνώμη δτι ή τρίγωνος αύτη δπή ήτο
είδος παραθύρου δέν φαίνεται πιθανή, κα
θότι δέν θά παρεΐχεν ασφάλειαν έναντίον τών
κλεπτών.
Είσελθών τις είς τδ οικοδόμημα εύρίσκεται
έν μεγάλη κυκλική αιθούση, διάμετρον έχούση
14 ’/2 μέτρων, άνωθεν τής όποιας ύψοΰται θόλος
λιθόκτιστος 14 μέτρων. Οί τοίχοι τής αιθούση;
ταύτης έκαλύπτοντο ύπδ χάλκινων πλακών,
συνηρμοσμένων διά χάλκινων ήλων, ών τινες
σώζονται έτι. "Ανωθεν ό θόλος έκαλύπτετο ύπδ
λίθινης πλακδς έν είδει πώματος. Τήν πλάκα
ταύτην διέταξεν δ Βελή πασάς (υίδς τοΰ )Άλήπασά τών Ίωαννίνων καί διοικητής τής Πελοποννήσου) ν’ άφαιρέσωσι, διότι είχε διαδοθή άνα
τήν χώραν δτι έντδς τοΰ οικοδομήματος υπήρχαν
κεκρυμμένοι θησαυροί μεγάλοι. Ούδέν δμως έν
αύτφ εύρέθη.
Πρός τά δεξιά τής αιθούσης ταύτης υπάρχει
έτέρα αίθουσα μικρά τετράγωνος, λελαξευμένη
έν τφ βράχφ καί έχουσα ύπεράνω τής θυρας

'

1/13 ’Οκτωβρίου 1837.

ιεωτίοας ‘Ez?.i,rixijg γλώσσηε καί φιλολογίας, κ«ί περί κλασικισμόν εν γίνει νπύ τοΰ
II. C. Muller. — At σινίηειαι ματαιοδο&αβ. Αιτγγτ,μα έκ τον Γαλλικού.
(Συνέχεια.) — Tim περί τώι· μνστηήίωτ τών θεάτρων. — Βιβλιο/ραφικά. — Λιά<Γθοα.’— Αινίγματα καί λύσεις.
ΕΙΚΟΝΕΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.*)
‘Ο Οκσαυούί το» Άτοέως έν Λΐιχή>■«<»·. — Ι’ωαχιΓα καί αίτοβχίώοί π.·ρι>,;υ,«ίι>·
ir ‘ΙΟπαιία. ‘Τπό ‘1. Μ. — ‘Η πρόγιωσίί τών <Γ;ιθ(ΐώι· καί ο O;iO(io?.0)-og ‘Potfi»?.<;og
Falb. — ΈΜία (ΐιτά θύελλαν. Μετάφρ. τον Αγγλικόν ηνθιΟτΟρηματΟί Called
back τον Conway ύπό riig «Ιεσποιπιϊο.ς Σοφίας Ευαχ. Βαλτατφ I -ννέχεια) —
Ή πώ?.ί|0ι.»· τον Ιωσήφ. Είκών ’Αρθούρο» <1·ά?.ώ). — ‘U αποχωρισμός της ·Ρε6ικκας.
— Αρχαιολογικά. At έν Άμμοχώστιο ΆνασκαιραΙ υπό Χρ. Παπαάοποίλοτ. — ΙΙί-ρι
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τής τρίγωνον πάλιν οπήν, οΐα είναι ή τής έξωτερικής πύλης. ’Ίσως ή δεύτερα αυτή αίθουσα
ήτο ό τάφος τοϋ Άγαμέμνονος. Ιό δλον οικο
δόμημα εκπλήττει τον θεατήν διά τοϋ μεγαλείου
καί τής στερεότητος αύτοΰ, καί παρέχει ιδέαν
καταπληκτικήν περί τοΰ μεγαλεπηβόλου τών
άνεγειράντων αύτό άνδρών.
Πλησίον τοϋ μνημείου ούτου εύρέθησαν καί
έτεροι μικροτέρας όιαστασεω: αφοί, έν οΐς ό
Ενπρομνησθεί; Σ λήμαν έποιήσατο άνασκαφά
εύρεν
έπί
στρω

τδς πέντε ι ιών τάκων τούτων
σεως λεπτή» άμμου σκελετούς άνθρώπων άριστα
διατετηρημένους. Αί κεφαλαί τών σκελετών
ήσαν έστραμμέναι ποδς άνατολάς, οι δέ ποΈπί ένδς τών σκελετών
δε; προς δυσμάς.
τούτων, γιγαντιαίων διαστάσεων, εύρέθη βαρεία
χρυσή προσωπίς · ή κόμη έλει :εν έντελώς, άλλ οί
δύο δφθαλμοί καί τδ στόμα διεκρίνοντο καθαρώς.
Τό χρώμα τοΰ σώματος τούτου «ομοίαζε προ;
το χρώμα τών Αιγυπτιακών μωμιών. Έν ετέρφ
τάφο» εύρέθη κρανίον έστεμμένον ύπό χρυσού
διαδήματος· παρά τόν σκελετόν τούτον έκειντο
αιχμή δόρατος, δύο μικρά δρειχάλκινα ξίφη, δύο
μάχαιραι έπίσης όρειχάλκινοι καί χρυσοϋν κύπελλον. Έν τφ αύτφ τάφο» εύρέθησαν καί δύο
πήλινα άγγεΐα, τδ έν πρασίνου τδ δ' έτερον ερυ
θρού χρώματος, κεκοσμημένα διά σχημάτων γεω
μετρικών.
’Εντός άλλου τάφου έκειτο σκελετό; γυναικός, πλησίον δέ αύτού εύρέθησαν διάφορα χρυσά
κοσμήματα, χρυσά καί αργυρά κύπελλα, 140
κομβία χρυσά, καί ένώτια, έφ’ ών παρίσταται ό
'Ηρακλή; φονεύων τόν λέοντα τή; Νεμέας,
ένδεκα δοειχάλκινα ξίφη, δύο σκήπτρα μέ ύαλίνην
λαβήν, τέσσαοες μεγάλοι θώρακες έκ χρυσοΰ καί
άλλα άντικείμενα έξόχως περίεργα. Άν βμως
ταΰτα πάντα άνήκον είς τόν Άγαμέμνονα καί
τήν οικογένειαν αύτού, ώ; διατείνεται ό Σλήμαν
άν οί τάφοι ούτοι ήσαν πράγματι οί τάφοι τού
άρχαίου έκείνου άνακτος στρατηλάτου, τής συ
ζύγου του, τών θυγατέρων του — τοΰτο είναι
ζήτημα,
ού όποιου δέον ν’ άποφανθή ή
έπιστήμη.
τών μέχρι τοΰδε γενομένων
έρευν«ΰν καί συζητήσεων φαίνεται δτι τά εύρήματα ταΰτα άνήκουσι μέν είς άρχαίαν έποχήν,
άλλ’ είς έποχήν μεταγενεστέραν τής τοϋ ’Αγα
μέμνονος καί τοΰ Τρωικού πολέμου. Περί τών
άνακαλύψεων τούτων έγράφησαν ήδη ικανά, και
εί; ταΰτα παραπέμπομεν τδν άναγνώστην.

ΒΡΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ
ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ!.

(Μετά εικόνων, όρα σε?.. 165.)
Α’.

Άμεσος άφορμή τής περιηγήσεως ό καταστρεπτικός
σεισμός τής ‘Ριβιέρας.

ΡΟΣ άνάρρωσιν τής παθούσης ύγιείας
μου έκ δεινού δυστυχήματος κατέφυγον
τφ παρελθόντι χειμώνι καί έγώ, ώς πολ
λοί ποιοΰσιν, είς τήν ευκρατον Νίκαιαν τών
παραθαλασσίων ’Άλπεων τής Γαλλίας. 'Ο κυα-

<· '·· Ζ·» <· <·<«<» «

<«,;.<,<«<«<« '.· «. <.<·<«<·<«

νόφωτος ούρανός, ή μαρμαίρουσα σμαραγδόχρου;
θάλασσα, ή διαυγέστατη ατμόσφαιρα, αί θερμαί
ακτίνες τοΰ ήλιου καί κατ’ αύτούς τούς χει
μερινούς μήνας Δεκέμβριον, Ιανουάριον καί Φε
βρουάριον, καί ή ζείδωρος πόντια αύρα ένεφύσησάν μοι νέαν ζωήν, άπέδωκάν μοι την προτέραν ζωηρότητα καί εύθυμίαν, καί έρριψαν είς
τήν λήθην παλαιά καί πρόσφατα παθήματα.
"Εν δέ καί μόνον έτάραττεν ένίοτε τήν εύοαιμονίαν μου, ή άνάμνησι; έκείνων έκ τών φίλων
μου, δσοι, κατοικοΰντες τάς βορειοδυτικά; έσχατιάς τής Εύρώπης, συνεπνίγοντο άδιαλεί πτως
ύπδ τής ύγράς καί καπνώδους δμίχλη;, τή;
συνήθως μέν άμαυράς, πολλάκι; όμως ύποδυομένης δίκην χαμαιλέοντας πάντα τά χρώματα,
Διατρίψα; έν Νίκαια πλέον ή δσον προσεδόκων, ήτοιμαζόμην νά έγκαταλίπω αύτήν περί
τά μέσα Φεβρουάριου :ρδς έπίσκεψιν τής μέσης
καί μεσημβρινής Ιταλία: τήν βόρειον έγνώριζον
ήδη έκ τριών προηγουμένων έπιιισκέψεων. 11 ροεμηθεύθην τοΰ; αναγκαίους οδηγούς, κατέστρωσα
τδ δρομολόγιόν μου, ώρισα καί προεμελέτησα
δσα έμελλαν έκ φιλομαθείας νά ΐδω έν έκαστη
πόλει, έσημείωσα καί αύτά τά ξενοδοχεία, είς
α έσκόπουν νά καταλύσω. Έπί τέλει έγραψα
είς Φλωρεντίαν καί 'Ρώμην προς κράτησιν δωματίων. Άλλ’ έκ 'Ρώμης έλαβον άπάντησιν,
δτι, ένεκα τών επικειμένων Άπόκοεω, υπήρχε
τοσαύτη συρροή ξένων έν τή πόλει,
ιόλει, ώστε ήτο
άδύνατον νά μοι κρατηθή κατάλληλον δωμάτιον
εν τφ ξενοδοχείο» τού "Κυριναλίου”. Ουτω
άνέβαλον τήν έκ Νίκαιας άναχώρησίν μου μέχρι
τής παρελεύσεως τής σκανδαλώδους ταύτης πα·
νηγύρεως, ήτις μολύνει τά ήθη καί αύτής τής
έδρας τής δυτικής χριστιανωσύνης.
Άλλ’ άκριβώς άμα τή επισφραγίσει αύτής
αιφνίδιος καί άπροσδόκητος έπήλθεν ό φοβερός
εκείνος σεισμός, ό συνταράξας απασαν τήν Γαλ
λικήν καί Ιταλικήν 'Ριβιέραν καί διασκορπίσας
έν τάχει έξ αυτής τήν παμπληθή καί παμποίκιλον τών ξένων συρροήν. Περί τήν 6'-' πρωινήν
ώραν τής 2371’ τού Φεβρουάριου κατεκείμην έτι
έπί τής κλίνης μου, δτε ήσθάνθην ίσχυράς δο
νήσεις σεισμού άπδ τών βορειοανατολικών προς
τά μεσημβρινοδυτικά. Κατά πάσαν δόνησιν τό
μέγα καί νεόδμητον καί στερεόν ξενοδοχεΐον, έν
φ κατφκουν, ολόκληρον εκ βάθρων σαλευόμενον
παρήγε φρικαλέους τριγμούς, καί ένόμιζον δτι
άπδ στιγμής είς στιγμήν έμελλεν αύτανδρον νά
κατάρρευση. Ούχ ήττον έμενον έπί τής κλίνης
δεόμενος τοϋ Δημιουργού καί συντηρητοΰ τού
παντός νά ισεισθή τών πλασμάτων αύτού. Αί
δονήσεις, ούσαι τδ πρώτον οριζόντιοι, άπέληξαν
έπειτα εις κυκλικά; καί καθέτου; καί κατέπαυσαν, οιαρκέσασαι περίπου τριάκοντα δευτερό λεπτά.
Έγερθείς παραχρήμα, ένεδύθην μετά πασης
ταχύτητος, έβαλον τήν χεΐρά έπί τού κλείθρου,
δπως άνοίξας τήν θύραν έξέλθω. Άλλ’ αίφνης
δεύτερος έπήλθε σεισμός έπίσης μέν ισχυρός ώς
ό πρώτος, άλλά πολλω έκείνου βραχύτερος.
Έξελθών εί; τόν διάδρομον ήκουσα οίμωγών
καί θρήνων γυναικών καί παιδιών πληρούντων
τδ μέγα οικοδόμημα τοϋ ξενοδοχείου. Καταβάς
δέ διά τής μεγάλης κλίμακος είς τόν πρόδομον
αύτού εύρέθην ένώπιον θεάματος σπαραξικάρδιου.
Γυναίκες ήμίγυμνοι καί λιπόθυμοι έφέροντο είς
τάς άγκάλας τών έπίσης ήμιγύμνων οικείων αύ-
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τών. Γέροντες καί παιδία καί ασθενεί; άνυπόδητοι καί τετυλιγμένοι είς έφαπλώματα έκειντο
έπί τοϋ μαρμαροστρώτου εδάφους. Φρίκη καί
άγωνία κατείχε τούς πάντα;. Έν τούτοι; άλληλοβοηθούμενοι έξήλθομεν όλοι είς τδ ύπαιθρον.
Ό ούρανός ήτο αίθριος καί ό καιρός ξηρό; άλλά
λίαν ψυχρός. Άπαξάπαντες οί κάτοικοι τής πόλεως, έγχοϊριοι καί ξένοι, έπλημμύρουν τάς
πλατείας, τάς άγυιάς καί τά; οδού; σκυθρωποί,
έντρομοι, άγωνιώντε; καί ζητούντες ειδήσεις
περί τοϋ κέντρου τών σεισμών. 'Αλλά τά μέν
τηλεγραφικά σύρματα έπαυσαν ένεργοϋντα, αί
οέ σιδηροδρομικά! άμαξοστοιχίαι έμενον, οπού
εύρέθησαν, μέχρι; ού έξακριοωθή ή κατάστασι;
τών οδών, τών γεφυρών καί τ«ϋν θόλων τών
ύπονόμων καί τών σηράγγων.
Αί έκ τοϋ σεισμού καταστροφαί ήσαν πολλαί.
Δεξιά τοϋ ήμετέρου ξενοδοχείου αί στέγαι τριών
οικιών πεσοΰσαι έφραττον δύο οδούς- άριστερά
αύτοΰ μιας νεόδμητου καί μεγάλης οικία; ή
κλίμαξ διερρύη, καί τους έν αύτή κατοικοϋντας
ξένους έσωσαν καταβιβάσαντες
Ούρων διά κινητών κλιμάκων,
κορασίων κρημνισθεΐσα ζώσαν
έρείπια τήν διευθύντριαν αύτής.
Κατάκοποι έκ τοΰ πολλοϋ περίπατου και
τής Ορθοστασίας, διότι ένεκα τοΰ ψύχους έν
ύπαίθρφ δέν έτολμώμεν νά καθεσθώμεν, εδχαρίστως έδέχθημεν τήν πρόσκλησιν τών ύπηρετών,
όπως είσέλθωμεν είς τδ ξενοδοχεΐον καί μεταλάβωμεν Ολίγου ροφήματος καφέ ή τεΐου. Πλεϊστοι εύρισκόμεθα ήδη συνηγμένοι έν τή μεγάλη
κατωγείφ αιθούση δτε μικρόν μετά τήν 8'/2
«οραν ήσθάνθημεν πάλιν τδ έδαφος ελαφρώς
σαλευόμενον ύπδ τοΰ; πόδα; ήμών· τήν έλαφράν
ταύτην δόνησιν διεδέξαντο αύθωρεί άλλαι ισχυραί συνοδευόμεναι ύπδ άπαισίων ύπογείων κρό
των, ώσανεί διήρχοντο κάτωθεν διά τή; αύτής
σήραγγο; πολλαί συγχρόνως σιδηροδρομικά! αμα
ξοστοιχία'.. Αύτομάτως έσπεύσαμεν άπαντε; νά
έξέλθωμεν, άλλ’ εί; χωλό; καί δύο προβεβηκυΐαι τήν ήλικίαν γυναίκες έπεσον κατά γής
καί έφραξαν τδν διάδρομον. Έν τούτοις επιπτον
έφ’ ημάς άνωθεν τεμάχια άσβέστου καί συν
τρίμματα ύάλων τών παραθύρων. Εύτυχώ; καί
ό τρίτο; ούτος σεισμό; ήτο έπίσης βραχυχρόνιος
καθώς καί ό προ αύτοΰ δεύτερος.
Τδ ύπόλοιπον τής ήμέρα; διήλθομεν βλοι έν
ύπαίθρφ. Έξηντλημένος έκ τοϋ κόπου καί τής
δίψης είσήλθον περί τήν 2V2 ώραν μετά με
σημβρίαν είς εν ζαχαροπηκτοπωλεΐον, δπω; άναπαυθώ έπί μικρόν καί καταπαύσω τήν δίψαν
μου δι’ ολίγου τειου. Άλλά καθ’ ήν στιγμήν
ήγειρόμην νά έξέλθω ήσθάνθη ν σειόμενον τδ
πεπαλακυμένον οικοδόμημα, Πάραυτα ώρμησα
έξω · τδ αύτδ δ’ έπραξαν μετ’ έμέ καί δσοι
άλλοι έτυχον εν αυτώ. Έκεΐθεν διηυθύνθην
εί; τδν σταθμόν τοΰ σιδηροδρόμου, δπω; ίητήσω
πληροφορίας περί τοΰ έξω κόσμου, Άλλ’ όποιο;
άλαλαγμδς καί σΰγχυσις κα' ταραχή έν αύτφ.'
Πλήθη άνθρώπων έπλήρουν τάς αίθούσας, τοΰ;
διαδρόμου; καί τά; άποβάθρας.
,ς. Σωροί κιβωτίων
καί άλλων άποσκευών φύρδην μίγδην ύψούντο
πανταχού έντδς καί έκτός. Τά γραφεία έξεπορθοϋντο ύπδ τών ζητούντων εισιτήρια σιδηρο
δρομικά προς άναχώρησίν. Κατά πάσαν εύκαιρίαν άνεχώρουν άλληλοδιαδόχω; τέσσαρες καί
πέντε άμαξοστοιχίαι πλήρεις. Μετά πολλά;
δυσκολίας Ιδών τδν άρχηγδν τοΰ σταθμού ήρώτησα, άν ύπήρχον ειδήσεις περί τοΰ κέντρου τών
σεισμών. ’Εκείνος άπήντησε ξηρώς, δτι εν μό
νον πράγμα έγίνωσκεν, δτι ή συγκοινωνία τών
σιδηροδρόμων δέν ήτο διακεκομμένη.
Έν τούτοις έπήλθεν ή νύς, ήτις ήτο λίαν
ψυχρά. Καί πολλοί μέν άπεφάσισαν νά δια-
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νυκτερεύσωσιν εντός αμαξών καί παραπηγμάτων
καί αύτοσχεδίων σκηνών · οί πλεΐστοι δμως ήναγκάσθησαν νά είσέλθωσιν εί; τά ξενοδοχεία καί
τάς ίδιωτικάς οικίας. Έν τ«ΐ> ήμετέριρ ξενοδο
χείο» οί πάντες έμελλον νά διέλθωσιν άγρυπνοι
τήν νύκτα έν τ«ΐ> προοόμ«υ καί έν ταΐς κατωγείοις αίθούσαις. Καί έβλεπέ τι; λοιπόν άλ
λου; μέν καθημένου; έπί εδρών καί άνακλίντρων, άλλου; δέ κατακεκλιμένους έπί τού ξυλοτεύκτου ή λιθοστρώτου δαπέδου καί άλλου;
συμπεπυκνωμένου; όρθιου; εί; τοΰ; διαδρόμου;
καί περί τήν μεγάλην έξοδον. Οι ύπηρέται
περιτετυλιγμένοι είς έριοΰφαντα έφαπλώματα
περιεφέροντο ώ; φάσματα νυκτερινά πανταχού.
Έγώ δέ, συνεσταλμένος είς μίαν γωνίαν τοΰ
εστιατορίου έγγΰ; θυρίδος άγούσης είς ύπαιθρον
καί χαμηλήν στέγην ύπογείου άποθήκης, κατε
λήφθην παραδόξως ύπδ τοΰ υπνου μικρόν προ
τής 2'“ ώρας μετά τδ μεσονύκτιον. Άλλ’ αί
φνης άφοπνίσθην ύπδ ισχυρού σεισμού, καί έγερ
θείς ήνοιξα τήν θυρίδα καί έξήλθον είς τό δώμα.
Ό ούρανός ήτο αίθριο; καί οΐ άστέρες έχεον
άπλετον φώς εις τδ στερέωμα, άλλά τδ ψύχος
ήτο δριμύτατον. "Ωστε έκ.ιΰν άκων είσήλθον
πάλιν εις τδ ξενοδοχεΐον. Τότε είπον κατ’ έμαυτδν δτι δέν ήτο πλέον φρόνιμον νά παρα
τείνω τήν διαμονήν μου έν Νίκαια, άλλά μήτε
ν’ άναχωρήσω εί; Ιταλίαν, δθεν είδήσει; δέν
ύπήρχον, καί οπού ένόμιζον δτι ήτο τό κέντρον
τών σεισμών, Άπεφάσισα λοιπόν νά έγκατα
λίπω έπί τοϋ παρόντος τδ σχέδιόν μου πρός
έπίσκεψιν τή; μέση; καί κάτω Ιταλία; καί νά
τραπώ τήν προ; τά βορειοδυτικά οδόν ώς άσφαλεστέραν.
Γενομένη; ήμέρας, έτόλμησα ν’ άνέλθω είς
τό έπί τή; τρίτης οροφής εύρισκόμενον δωμάτιον
μου, βπω; άποσκευάσω τά πράγματά μου πρός
άναχώρησίν. Άλλά τό ύπέρθυρον ήτο τοσοϋτον
πεπιεσμένου, ώστε μόνον διά τής σμίλης καί τή;
σφύρα; ήδυνήθην ν’ άνοίξιυ τήν θύραν αύτοΰ.
Είσελθών εύρον τήν μέν κλίνην έκτετοπισμένην,
τήν δέ τράπεζαν άνατετραμμένην καί τά βιβλία
μου έπί τοϋ έοάφους έσκορπισμένα, τούς δέ τοί
χου; διερρηγμένους. Έπί τοιαύτη φοβερά θέα
έρριψα έν τάχει καί άτάκτως δσα τών πραγμά
των μου ήδυνήθην εις τά δύο κιβώτιά μου,
έκλεισα αύτά καί έξήλθον. Άλλά μή άραιωθέντο; είσέτι τού πλήθους τών άναχωρούντων,
μοί ήτο άδύνατον νά προμηθευθώ σιδηροδρομικόν
γραμμάτιου πρό; άναχώρησίν κατά τό διάστημα
τή; ήμέρας. Ουτω ήναγκάσθην νά περιμείνω
τήν άμαξοστοιχίαν τήν άναχωροΰσαν μετά τδ
μεσονύκτιον.
Β’.

Από Νίκαιας διά Λυών, Βορδώ και Βιαρρίς
είς Μαδρίτην.

Περί τήν 11Ί·' ώραν τή; νυκτδς τή; 24,ι'
Φεβρουάριου αποχαιρέτισα; τόν φίλον μου Ν. Α.,
διηυθύνθην πρός τόν σταθμόν τού σιδηροδρόμου
συνοδευόμενος ύπδ ένδς υπηρέτου τοϋ ξενοδο
χείου. Αί οδοί ήσαν έρημοι άνθρώπων. Πλήθη
δμως εκ τή; κατωτέρας τάξεως τοϋ λαού εύρίσκοντο έν τοΐς κήποις καί έν τοΐς οίκοπέδοις
θερμαινόμενα πέριξ μεγάλων πυρών. Έν τφ
σταθμω τά γραφεία εύρον ίκανώς έλεύθερα δια
βατών. ώστε εύκόλως έλαβον τδ διαβατήριόν
μου διά τήν Αυών. Αί αΐθουσαι δμως ήσαν
τοσοϋτον πλήρεις, ώστε δέν ευρισκον θέσιν έλευθέραν νά καθεσθώ, καί ήναγκάσθην έπί μίαν καί
ήμίσειαν ώραν νά μένω όρθιος μέχρι τοΰ «ορι
σμένου καιρού ποδς άναχώρησίν τών αμαξοστοι
χιών. Καθόσον ένόησα έκ τής ενδυμασίας καί
τής λαλιάς καί τών τρόπων, οί πλεΐστοι τών
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διαβατών ήσαν έξ έκείνων, οΐτινες, δραττόμενοι
τής ευκαιρία; τών άπόκοεω, δτε τά σιδηροδρο
μικά διαβατήρια ήσαν εύωνότερα, συνέρρευσαν
είς Νίκαιαν έκ διαφόρων μερών τής Γαλλίας
καί πρό; διασκέδασιν καί πρός έπίσκεψιν τής
πεφημισμένης 'Ριβιέρα;.
Περί τήν δωδεκάτην καί ήμίσειαν ώραν
ήνεφχθησαν αί θύραι τών αιθουσών, καί τδ
πλήθος ώρμησεν έν μεγάλη συγχύσει έντδς τών
αμαξών δύο μακροτάτων αμαξοστοιχιών. Μετά
πολλής μέν δυσκολίας άλλ’ εγκαίρως εύρον έπί
τέλους καί έγώ μίαν θέσιν. Άφ’ ού παρήλθον
όλίγα λεπτά άπδ τής άναχωρήσεως τής πρώτης
άμαξοστοιχίας, έξεκίνησε καί ή ήμετέρα, καί
μετά βραχύ εύρισκόμεθα μακράν τής ένεκα τών
σεισμών σχεδόν ύπδ πάντων τών ξένων έγκαταλειφθείσης πολυάνθρωποτάτης πόλεως. Έν διαστήματι δύο ήμερών τεσσαράκοντα χιλιάδες άν
θρώπων, καθά έλέγετο, έγκατέλιπον έσπευσμένω;
τήν Νίκαιαν. Άφ’ ού συνήλθον είς έμαυτδν έκ
τής περί τήν έπιβίβασιν καί άναχώρησίν άνησυχίας καί μερίμνης, παοετήρησα δτι οί συνοιαοάται μου ήσαν νέοι εύθυμοι καί ζωηροί καί
άοεσκόμενοι είς εύφυολογία; καί άστειότητας,
ών ύποκείμενον ήσαν τά επεισόδια τοϋ προσ
φάτου σεισμού. Καί εφόσον μέν περιωρίζοντο
εις ευφυολογήματα καί σκώμματα ήσαν όπωςδήποτε άνεκτοί· δτε δμως έπλήρωσαν τήν άμαξαν
καπνοΰ, καί έπειτα παραδοθέντες εί; τδν ύπνον
έρόγχαζον άγρίως, κατήντησαν άφόρητοι. Παράθυρον δέν ήδυνάμην ν’ άνοίξω, διότι έξω ή βροχή
έπιπτε ραγδαία καί τδ ψϋχο; ήτο δριμύτατον.
Εύτυχώ; μετά τινας ώρας άπηλλάγην τών δχληρ«ΰν τούτων συνοδιτών. Έν Μασσαλίφ ήλλάχθη
ή αμαξοστοιχία, καί έγώ ήδυνήθην νά εΰρω θέσιν έν μια άμάξη τής νέα; άμαξοστοιχίας, έν
η εύρίσκοντο σοβαροί άνθρωποι, έξ έκείνων πιθανώς, οΐτινες, άναχωρήσαντε; τή προτεραία έκ
Νίκαια;, άνεπαύθησαν τή παρελθούση νυκτί έν
Μασσαλία καί άνελάμοανον ήδη τήν πορείαν
των είς Παρισιού;.
Περί τήν 3r‘‘ ώραν μετά μεσημβρίαν άπεβιβαζόμην εί; τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν τής
Αυών, καί μετ’όλίγον είσηρχόμην είς τδ "Μέγα
ξενοδοχεΐον τή; Αυών”. Παρεκάλεσα τδν ξενοδοχον νά μοι παραχώρηση δωμάτιον έν τη
πρώτη οροφή, δπως έν άνάγκη εύρίσκωμαι ούχί
μακράν τής εξόδου. Άναβαίνων τήν μεγάλην
κλίμακα είδον έργάτας έπισκευάζοντα; αύτήν,
Ιούτό μοι ένέβαλεν ύπονοίας μήπως οί σεισμοί
έσάλευσαν αύτήν. Έν τή ώρα τοΰ δείπνου
έσπευσα νά έρωτήσω τήν παρακαθημένην δέ
σποιναν, άν οί σεισμοί τής 'Ριβιέρας έξίκοντο
μέχρι τής Λυών. ’Εκείνη άπήντησεν δτι ήγνόει,
άλλά προσέθηκεν δτι οί κτύποι έπί τής κλίμακό; ήνώχλουν αύτήν μεγάλως OlOTl Τ0 V8O"
ρικόν της ισύστημα ήτο είσέτι λίαν τεταραγμένον
—I ttr.et
/*>>
< ■ «Π·· ν,.,ίΐηζ*-.
εκ τ«ϋν έπισυμβάντων
σεισμών.
Σωθεΐσα καί
αύτή μετά τών μελών τής οικογένειας της έκ
προφανούς κινδύνου άνεχώρησεν έκ Μεντώνης
καί κατέφυγεν εί; Αυώνα, δπου έμελέτα, ώς
έλεγε, νά διαμείνη έπί μίαν εβδομάδα δπως
σκεφθή καί άποφασίση ώριμώτερον, άν ώφειλε
ν’ άπέλθη εί; Παρισίους καί βραδύτερον είς’Αγ
γλίαν, ή νά διευθυνθή είς Γενεύην καί έκεΐθεν
είς χειμερινόν τι χωρίου έπί τής λίμνη; Λεμάνης. Κατά συγκυρίαν ή αύτή σκέψις έπησχόλει καί τδ πνεΰμά μου. Άλλά δέν με έλάνθανεν δτι ή έν τοιαύτη ώρα τοϋ έτους μετάβασις
άπό τής ήλιοκαοΰς 'Ριβιέρας είς τήν χιονοσκεπή
Ελβετίαν ή είς τήν ύγράν καί ψυχράν’Αγγλίαν
θά ήτο λίαν άπότομο; καί έπομένως έπιβλαβής
είς τήν ύγιείαν μου. Έν τούτοις μοί έπήλθεν
εΐ; τήν μνήμην δτι έν τφ πρό πολλοϋ ήδη
ώρισμένφ καταλόγφ τών χωρών, ας έπόθουν νά
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Κατά τούς πρό μικρού έν ’Ιταλία έπισυμ·
βάντας σεισμούς (έν μηνί Φεβρουαρίω τοΰ τρέχ.
έτους) ό έν Τουρίνω καθηγητής Αουβίνης έποιήσατο έπανειλημμένας παρατηρήσεις έπί τού
φαινομένου τούτου καί έπείσθη περί τών παρεκ
κλίσεων τής βελόνης τών γαλβανομέτρων. 'Επο
μένως ό Αουβίνης έπανέλαβε τήν ύπό τού Σερπιέρη γενομένην πρότασιν καί προσεκάλεσε παντας τούς έν ’Ιταλία τηλεγραφητάς νά έπιστήσωσι
σπουδαίως τήν προσοχήν των έπί τών παρεκτρο
πών τής βελόνης τών γαλβανομέτρων καί αμα
παρατηρήσωσι τοιαύτας νά δίδωσιν είδησιν τη
λεγραφικήν εις τούς διαφόρους σταθμούς. Συνιστα μάλιστα ό Αουβίνης καί ιδιαίτερον έργαλεΐον, δι ού, καί άνευ τής βοήθειας τοΰ υπαλ
λήλου, νά άγγέληται ή παρεκτροπή τής βελόνης.
Τό κακόν είναι δτι τά προμηνύματα ταύτα δεν
είναι δυνατόν νά δίδωνται ή μικρόν πρό τοΰ
σεισμού, ουδέ έκτείνονται έπί τών κατόπιν δονή
σεων τής γής. 'Οπωσδήποτε δμως τό πρώτον
τούτο βήμα είναι σπουδαιότατον καί αν διά τού
("Επεται συνέχεια.)
τοιούτου προαγγέλματος κατορθωθή νά σωθώσιν
’
άνθρωποί τινες έκ δεινού θανάτου, τό κέρδος
είναι μέγιστον.
Εις τά λεχθέντα προσθέτομεν ένταύθα καί I
έτέραν ύπόθεσιν περί τών αιτίων τού σεισμού, ι
Η ΠΡΟΓΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ
ήν ύπέοαλεν έσχάτως ό φυσιοδίφης "Οπερμαν
εις τήν έν Παρισίοις’Ακαδημίαν τών’Επιστημών.
καί δ σεισμολόγος 'Ροδόλφος Falb.
Υπάρχει γνώμη, δτι οί σεισμοί γεννώνται απλώς
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 165.)
έκ τής πιέσεως ατμών τούτο άποδεικνύεται ήδη
ούχί έντελώς ακριβές, άλλ’ έκ τών αποτελεσμά
των τών ίσχυροτέρων σεισμών καταφαίνεται ή
ΟΛΛΑΚΙΣ ήδη έτέθη τό ζήτημα, αν ήναι
μεγάλη όμοιότης τών σεισμών προς τάς δονή
δυνατόν νά προγνωσθή ό σεισμός· μέ
σεις τάς γενομένας έξ έκρηκτικών έξατμίσεων.
χρι τούδε βμως αί απαντήσεις ήσαν
πάντοτε άονητικαί. Καί πράγματι οι διάσημο-'Οσάκις ύδωρ είσδύση βαθέως έν τή γή, τούτο
θερμαίνεται καί διαλύον ασβεστώδη στρώματα
τεροι των φυσιοδιφών δΐίσχυριζονται οτι ο σει
σχηματίζει σπήλαια, συνεχόμενα πολλάκις προς
σμός επέρχεται άπροσδοκήτως, μετ’ άστραπιαίας
άλληλα καί άποτελούντα είδος κεκλεισμένων
ταχύτητος, ούδέ υπάρχει δυνατή ή πρόγνωσις
αποθηκών οσάκις δέ αί άποθήκαι αύται, έν αίς
αυτού. Λέγεται οτι τών καταστρεπτικών τής
ό άτμος άνίσως θερμαίνεται, χωρίζονται απ’ άλνοτίου ’Αμερικής σεισμών προηγούνται ατμο
λήλων διά λεπτών τειχωμάτων, τά τειχώματα
σφαιρικοί τινες άνωμαλίαι, μεγάλη ξηρασία ή
ταύτα διαλύονται διά τής ένεργείας τοΰ υδατος.
παράδοξός τις δψις τής ατμόσφαιρας. Ό πολύς
"Οταν δέ τέλος καταρρέη τοιοΰτον τείχωμα,
Οΰμβόλδος αναφέρει δτι ή στήλη τού καπνού, ή
πρέπει κατ’ ανάγκην νά συμβή έκρηξις άτμών.
άναπεμπομένη από τού κρατήρος τού ήφαιστίου
Έν χώραις, έν αίς ή γή είναι σπηλαιώδης, ή
όρους Πάστου (έν ’Αμερική) έγένετο άφαντος
μία έκρηξις προκαλεΐ συνήθως καί άλλας καί
ακριβώς καθ’ ήν στιγμήν αί πόλεις 'Ριοβάμβα
τούτο μέχρι οΰ καταρρεύσωσιν άπαντα τά λεπτά
καί Τακούγγα κατεστρέφοντο υπό ισχυρού σει
τειχώματα.
Ούδεμία υπάρχει αμφιβολία δτι
σμού. ‘Επίσης λέγεται, οτι καί φρέατα καί όδάκατ’ αύτόν τον τρόπον προκαλοΰνται οί σεισμοί ·
των πηγαί δεικνύουσι μεταβολάς τινας προ τής
άν δμως καί άπαντες οί σεισμοί έχωσι τήν αύένσκήψεως σεισμών. ’Εν τή μεσημβρινή Ιταλία
τήν αιτίαν, τούτο είναι ζήτημα άλυτον.
παρετηρήθη, δτι ή έπιφάνεια τού υδατος έν τοΐς
’Επειδή περί σεισμών ό λόγος ένομίσαμεν
φρέασι ταπεινοΰται μικρόν προ τού σεισμού, και
έπίκαιρον νά παοαθέσωμεν ένταύθα τήν εικόνα
δτι τό ύδωρ έν αύτοΐς συχνάκις θολούται. Τούτο
τού άνδρός, δστις ώς προάγγελος τών σεισμών
συνέβη προ τού έν Κατάνη έπισυμβάντος μεγάλου
έκτήσατο κατά τά τελευταία ταύτα έτη φήμην
σεισμού.
τινά. ‘Ο άνήρ ουτος είναι ό ‘Ροδόλφος Falb.
11 λήν τά φαινόμενα ταΰτα δεν είναι ίκανά>
Έγεννήθη ό Falb έν μικρω χωρίω τής Στυρίας
δπως πείσωσιν ή μάς περί προγνώσεως τών σει
έν έτει 1838 έκ πατρός πτωχού μυλωθρού, δστις
σμών. 'Ό,τι δμως ούσιωδέστερον, είναι οτι εσχά
άπεφάσισε νά κάμη τον υιόν του ράπτην άλλ’ ό
τως παρετηρήθη έν’Ιταλία, δτι προ τής ένσκή
παΐς ούδεμίαν είχε κλίσιν προς τό ραπτικόν
ψεως σεισμών τά τηλεγραφικά σύρματα ένέφαινον
έπάγγελμα, τουναντίον δέ έχων καλήν φωνήν
διαταράξεις σπουδαίας, κινουμένων τών βελονών
προσελήφθη τή συστάσει τού διδασκάλου του
τών γαλβανομέτρων άτάκτως καί μόλις μετά
εις τον χορόν μονής τίνος Βενεδικτίνων, ένθα
παρέλευσιν χρόνου ικανού έπανερχομένων εις
διακούσας Οεολογικά τινα μαθήματα έγένετο
τήν θέσιν των. "Ηδη έν έτει 1873 ό Ιταλός
ίερεύς. ’Αλλά έκτός τών μαθημάτων τούτων
φυσιοδίφη; Σερπιέρης έπρότεινεν, αμα άναφαέπεδόθη μετά ζήλου εις τήν μελέτην τών φυ
νώσιν αί διαταράξεις αύται, νά τηλεγραφήται
σικών επιστημών καί ιδίως τής αστρονομίας.
προς δλας τάς διευθύνσεις ή λέξις "σεισμός”,
Βαθμηδόν αί μελέται αύται τοσούτον εΐλκυσαν
καί τό προάγγελμα τούτο έβεβαιώθη έν πολλαΐς
αύτόν,
ώστε έπεδόθη άπυκλειστικώς εις αύτάς
περιπτώσεσιν. Τή 9 Αύγούστου τού έτους 1879
καί
έγένετο
καθηγητής έν τή έμπορική Άκαάκριβώς εις τάς 3 '/< μ. μ. ό έν τώ σταθμφ τού
δημίφ
τής
πόλεως
Γράτς.
Ουρβίνου τηλεγραφητής παρετήρησεν δτι ή βε
’Από τοΰ έτους 18G9 έγκαταλείψας τήν έδραν
λόνη τού γαλβανομέτρου έξώκειλε κατά 5ο άπο
άφωσιώθη έντελώς, εις τάς προσφιλείς αύτω
τής θέσεώς της · ήμίσειαν ώραν μετά ταΰτα
μελέτας καί ιδίως εις τάς περί σεισμών, έκδούς
σεισμός ισχυρός διετάραξε τάς κωμοπόλεις Κάλι
καί τό πρώτον περί σεισμών καί ήφαιστίων
καί Γούββιον.

έπισκεφθώ, έτάττετο μεταξύ τής Δανίας, Σουη
δίας, Νορβηγίας, ’Ρωσσίας και ’Ιταλίας και ή
'Ισπανία. Ιδού, είπον κατ’ έμαυτόν, κατάλ
ληλος ευκαιρία νά διευθύνω τά διαβήματα μου
εις τήν χώραν ταύτην, ής το μεν κλίμα μικρόν
ή ουδόλως διαφέρει τού τής 'Ριβιέρας και τής
’Ιταλίας, τά δέ ζώντα καί νεκρά μνημεία θά
μοι παράσχωσιν άπειρα θέλγητρα φυσικά και
ηθικά και διανοητικά.
'Η 'Ισπανία παρίστατο πάντοτε εις το πνεύμα
μου ώς χώρα σχεδόν μυθική. Έφανταζόμην
πάντα τά έν αΰτή σύμμικτον προϊόν τού ανατο
λικού και Ευρωπαϊκού πολιτισμού. '0 πλέον
ευφάνταστος λαός τής ’Ανατολής, οί "Αραβες,
έβασίλευσαν έν αυτή έπί εκατονταετηρίδας καί
έξίκοντο εις τήν ύψίστην περιωπήν τής άναπτύξεως αυτών καθ’ ήν εποχήν τά έθνη τής
δυτικής Ευρώπης εΰρίσκοντο ε’ισέτι εις τά σπάρ
γανα τού νεωτέρου πολιτισμού. 'Η άπόφασις
μου ήτο ήδη τελεία και άμετάτρεπτος.
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έκρήξεων σύγγραμμά του. Ή θεωρία τού Falb
είναι έν συντόμω ή εξής · " Οί σεισμοί είναι
εκρήξεις υπογείων ήφαιστίων καί δέον ν άποδοθώσιν εις τήν ένέργειαν έκείνην τής ρευστής
λάβας, τήν συνισταμένην εις τον έκρηκτικόν άποχωρισμόν αερίων καί άτμών. Τή έπιρροή τής
σελήνης καί τού ήλιου ή ενέργεια αυτή έπαυξάνεται περιοδικώς καί έν ήμέραις κρισίμοις
καί ρηταΐς διοχετεύει τά άέρια εις τάς ύπογείους καμίνους καί διευκολύνει τήν εισροήν τής
λάβας. Τούτου ένεκα οί σεισμοί είναι συνεχέ
στεροι κατά τάς κρίσιμους ταύτας ήμέρας.’
Έπί τής θεωρίας ταύτης τής έπιρροής τής σε
λήνης καί τοΰ ήλιου βασιζόμενος προεΐπεν ό
Falb τον έν έτει 1873 έν Βελλούνφ τής βορείου
Ιταλίας έπισυμβάντα σεισμόν, ώς καί τήν έν
έτει 1874 (τή 27 Αύγούστου) έκρηξιν τής Αίτνης.
Δύο ήμέρας πρό τής έκρήξεως μετέβη ό Falb
έπιτοπίως καί δταν πράγματι συνέβη ή έκρηξις,
ώς αύτός προεΐπεν αύτήν, έσπευσεν έκεΐ καί μέ
κίνδυνον τής ζωής του έκαμε τάς έπιστημονικάς
του παρατηρήσεις. Κατά τον Ιούνιον τού 1877
έπεχείρησεν ό Falb περιοδείαν έν τή νοτίω
Αμερική, ένθα έπεσκέφθη δλας τάς σπουδαιοτέρας τών σεισμών έστίας έν Χιλή, Περουβία
καί Βολιβία. Ό φιλάσθενος παΐς ήτο νΰν άνήρ
ρωμαλέος άντέχων εις τάς κοπιωδεστέρας έκδρομάς. Κατά τήν έν ’Αμερική διαμονήν του
άνέβη έπί τής ύψηλοτέρας κορυφής τού ήφαιστίου Μίστη (παρά τήν έν Περουβία πόλιν Άρεκουΐπαν), ήτις έχει ύψος 18700 ποδών καί έκεΐ
έπί πέντε συνεχείς ήμέρας κατεγίνετο εις με
λέτας, μέχρις ού ή έλλειψις τών τροφών τον
ήνάγζασε νά κατέλθη.
Έν τή νοτίω ’Αμερική ό άοκνος φυσιοδίφης
έπεχείρησεν έμβριθεΐς μελέτας καί περί τής
συγκριτικής γλωσσολογίας, περί μυθολογίας καί
άρχαιολογίας, συναναστραφείς έπί πολύ μετά
τών άγριων φυλών, τών πέραν τών Κορδιλλιέρων
οικουσών. Επειδή έπί πολύ ούδεμία περί αύτοΰ είδησις έλήφθη έν Εύρώπη, διεδόθη τότε
δτι έσφάγη ύπό τών άγριων έκείνων ιθαγενών.
Εύτυχώς ή φήμη αυτή ήτο ψευδής καί ό λόγιος
άνήρ έπανήλθε κατάκοπος μέν άλλ’ υγιής εις
τήν πατρίδα του κατά τό έαρ τοΰ 1880. ’Ανα
παυθείς έπ’ ολίγον ήρξατο δημοσιεύων τά σπου
δαία αυτού συγγράμματα, ών άναφέρομεν ένταύθα τούς τίτλου;· “Περί τών μεταβολών έν
τφ κόσμω” (1881), “ ’Αστέρες καί άνθρωποι”
(1882), "Μετεορολογικαί έπιστολαί” (1883), “ή
Σελήνη καί ό καιρός” (1886). ’Από τής άρχής
τοΰ έτους τούτου ό Falb ήλθεν έν Λειψία, ένθα
όριστικώ; διαμένει.
Τοιοΰτος ό άνήρ, ό θεωρούμενος ώς είδικότη;
έν τή περί σεισμών θεωρία. Βεβαίως προφήτης
δέν είναι, διότι είναι άνθρωπος · ούχ ήττον δμως
αί θεωρίαι αύτοΰ δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς
άφετηρία μελετών βαθυτέρων ώς προς τήν αιτίαν
τών σεισμών καί ώς προς τήν διά τής προ
γνώσεως άποφυγήν τών καταστρεπτικών αύτών
συνεπειών.
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Ποιος τό άμφιβάλλει: άφού τήν πρωίαν
ήμην έτοιμος ν’ άναχωρήσω εις Τουρΐνον
εις άναζήτησιν εκείνης ήν ήγάπων καί
τό εσπέρας συγκατοικώ ύπό τήν ιδίαν
στέγην καί κάθημαι έπί άναζλίντρου καί
πλάττω διά τής φαντασίας μου μυρία
μαγευτικά σχέδια ατινα διασταυροΰνται
εν τω κυματίζοντι καπνωτού σιγάρου μου·
μόλις δύναμαι νά πιστεύσω δτι έζείνη
εύρίσζεται έζεΐ όλίγα βήματα μακράν
μου, δτι θά τήν ΐδω αΰριον, τήν έπομένην
ήμέραν, πάντοτε. Καί, τήν άγαπώ σοβαρώς ζαί ρίπτομαι έπί τής κλίνη; μου
συλλογιζόμενος δτι θά όνειρευθώ πάλιν
έκείνην, άλλά πολύ πιθανόν ένεκα τής
άφίξεώ; μου εις νέαν κατοικίαν τά όνειρά
μου δέν θά έχωσι δλην τήν εύχαρίστησιν
ήν θά είχον άνευ τής άλλαγής ταύτης.
Ιί συμβαίνει; δλην τήν νύκτα ώνειρευόμην άνθρωπον τυφλόν εισερχόμενον εις
άγνωστον οικίαν καί ακούω ν’ άντηχή
θρηνώδη; καί πνιγμένη φωνή γυναικός.

ΕΥΔΙΑ ΜΕΤΑ ΘΥΕΛΛΑΝ.
Μετάφρασις τοΰ ’Αγγλικού μυθιστορή
ματος Called back τοΰ Conway
ύπό

τής όεσποινίδος Σοφίας Εύαγ. ΒαλτατΣή.
(Συνέχεια.)

ΖΗΤΗΣΑ τήν οικοδέσποιναν καί ή
συμφωνία αμέσως έγένετο· βε
βαίως δε ή καλή αύτή γυνή εάν
έγνώριζε τάς προθέσεις μου ήδύνατο νά
άποκτήση πολύ χρυσίον έκ τοΰ ισογείου
της. Εις έν μόνον έφάνη ολίγον τι άπαιτητική, έζήτει πολλάς περί εμού πληρο
φορίας, έδωκα δσας ήδυνάμην καί άφού
τή έξήγησα οτι έφθασα πρό ολίγου εις
’Αγγλίαν καί δτι μ’ έχρειάζετο αμέσως
κατοικία, έλαβον τήν άδειαν νά μετοι
κίσω τό ίδιον έσπέρας.
— ’Αλήθεια, τή λέγω μέ αφέλειαν
καθ’ ήν στιγμήν έγκατέλειπον τήν οικίαν
διά νά ύπάγω να μεταφέρω τά πράγματά
μου, έλησμόνησα νά σάς έρωτήσω έάν
έχητε καί άλλου; ένοικιαστάς, όχι παιδία
ελπίζω;
— "Οχι, κύριε, μόνον μίαν κυρίαν
μέ τήν ύπηρέτριάν της· κάθηνται εις τό
πρώτον, άνθρωποι πολύ ήσυχοι.
— Εύχαριστώ, τή λέγω, νομίζω δτι
θα εύχαριστηθώ πολύ, δύνασθε νά μέ περιμένητε περί τήν έβδόμην ώραν.
Κατοικούν ήδη εις τήν παλαιάν κατοικίαν
μου ποίν ή ή συνάντησις τής άγνωστου μου φέρει
άλλην τροπήν εις τά σχέδιά μου. Έφθασα
εκεί καί άφού ήτοίμασα τά πάντα, είπον εις
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Ούτε δι’ έρωτα, ούτε διά γάμον.

Ο ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΛΦΟΣ FALB.

τούς ανθρώπους τής οικίας δτι πηγαίνω νά διέλθω μερικά; έβδομάδας παρά φίλω τινί άλλ’ δτι
κρατώ πάντα τά δωμάτιά μου. Εις τάς επτά
ήμην εις Maiden Vale καί έντελώς έγκατεστημένος εις τήν νέαν μου κατοικίαν. Ή τύχη
είχεν άποφασίσει ταΰτα πάντα.

0 ΕΝ ΝΙΚΑΙΑι ΣΕΙΣΜΟΣ.
'Η πρωία μετά τόν σεισμόν.

Εβδομά; παρήλθε, έγώ δέ εύρίσκομαι εις τό ζενίθ τού έρωτός μου έννοών
τώρα δλην τήν σφοδρότητα τοΰ πάθους
μου- έοεβαιώθην δτι ό αιφνίδιος ουτος
έρως θά διαρζέση έφ’ δρου ζωή; καί δτι
δέν ήτο παροδικός ενθουσιασμός, δστις
εξαλείφεται διά τοΰ χρόνου ή τής απουσία;·
αισθάνομαι δτι είτε ή πρότασί; μου γίνη δεκτή
είτε δχι, ή γυνή αυτή θά είναι ό πρώτος καί
τελευταίο; μου έρως.
Μέχρι τούδε έκαμα μικρά; προόδους προς
έπίτευξιν τοΰ πόθου μου, τήν βλέπω καθ’ έκά-
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στην, διότι παραμονεύω τάς έξόδους κα’ι εισό
δους της, καί έκάστοτε, οτε τήν συναντώ άνακαλύπτω νέον θέλγητρον έν αύτή. και νέαν
χάριν. Έν τούτοις ό Κενιών είχε δίκαιον, ή
ώραιότης της εΐχέ τι τδ ιδιαίτερον, τδ πρόσωπόν
αύτό τδ σεμνόν και ωχρόν, οι ρεμβάζοντες αυτοί
μέλανες όφθαλμοί οίτινες φαίνονται περιπλανώμενοι πάντοτε μακράν, δεν απαντιόνται συνήθως,
τοΰτο έξηγεΐ τήν παράδοξον μαγείαν ήν έξασκεΐ
έπ’ έμοΰ. Ή συμπεριφορά της είναι πλήρης
χάριτος, βαδίζει πάντοτε μέ τό ίδιον βήμα, τδ
πρόσωπόν της είναι πάντοτε ήρεμον καί φαίνε
ται δτι συνομιλεί σπανίως μέ τήν γραίαν σύν
τροφόν της ή υπηρέτριαν, ήτις πάντοτε τήν
συνοδεύει έκ τοΰ πλησίον, καί αύτη ή γυνή μοί
φαίνεται ώς αίνιγμα ■ σχεδόν δέ απελπίζομαι νά
ευρώ τήν λύσιν.
Περί τοΰ παρελθόντος της έμαθον κάτι· όνομάζεται Παυλίνα (όνομα γλυκύ καί δπερ τή
αρμόζει) Παυλίνα Μάρκ, ώστε είναι άγγλίς, άν
καί κάποτε τήν ακούω νά λέγη ιταλικά: λέξεις
είς τήν υπηρέτριαν, τήν γραίαν Άνέζαν. Φαί
νεται βτι δέν γνωρίζει κανένα καί ούδείς ήξεύρει
περισσότερον έμοΰ πρός τ’ άφορώντα είς αύτήν,
έγώ τουλάχιστον γνωρίζω ότι ήλθεν άπό τδ
Γουρΐνον καί αύτό είναι περισσότερον άφ’ ότι
γνωρίζουν εκείνοι οίτινες μέ έπληροφόρησαν
περί αύτής.
“Εχω πάντοτε τά ίδια δωμάτια καί υπό
κειμαι είς τδ μαρτύριον τοΰ Ταντάλου νά κα
τοικώ έν τή ιδίφ οικία εν η καί ή προσφιλής
Παυλίνα, χωρίς νά ευρίσκω Αφορμήν νά τήν
πλησιάσω· ή γραία Άνέζα τήν επιτηρεί ώς
Αληθής ίσπανίς παιδαγωγός, καί οί μέλανες
όφθαλμοί της μοί ρίπτουσι ταχύ καί δύσπιστον
βλέμμα όσάκις συναντώ τάς δύο γυναίκας καί
τάς χαιρετώ, δπερ είναι συγχωρημένον είς
σύνοικον.
"Εως έδώ περιωρίσθην είς τήν φιλοφροσύνην
ταύτην επειδή οί όφθαλμοί καί δ τρόπος τής
Παυλίνας δέν μέ ένθαρρύνουν ποσώς· δέχεται
τον χαιρετισμόν μου σοβαρώς, μέ έπιφύλαξιν καί
άδιαφορίαν καί ουτω πείθομαι ότι ό αιφνίδιος
έρως δέν είναι άμοιβαΐος, παρηγορόΰμαι δμως
έλπίζων δτι ή τύχη μοί έπιφυλάττει τι κρεΐττον·
άλλως ή συνάντησίς μου δέν έγένετο άνευ τίνος
σκοπού.
"Ωστε δέν δύναμαι νά πράξω πρός τό παρόν
άλλο ή νά κρύπτομαι όπισθεν τών πυκνών έρυθρών παραπετασμάτων τοΰ παραθύρου μου, καί
νά κατασκοπεύω τό άντικείμενον τής λατρείας
μου δταν έξέρχηται καί είσέρχηται έπιτηρούμενον ύπό τής γραίας Άνέζας, άλλ’ είμαι υπο
χρεωμένος νά λαμβάνω προφυλάξεις, διότι ή
παιδαγωγός μέ συνέλαβεν άπαξ, καί τώρα όπόταν
διέρχονται τήν βλέπω διευθύνουσαν τό δυσηρεστημένον βλέμμα της πρός τήν κρύπτην μου ■
άρχομαι τφ δντι νά άποστρέφωμαι αύτήν τήν
Άνέζαν. Έν τούτοις έάν δέν έπροχώρησα, του
λάχιστον είμαι είς τήν ιδίαν οικίαν, άναπνέων
τδν αυτόν άέρα μέ τήν Ιίαυλίναν καί υπομένω
άναβάλλων τήν εκφρασιν τοΰ πάθους μου είς
ευκαιρίαν τινά ήτις βεβαίως θέλει παρουσιασθή
ποτέ.
Ιδού πώς συνέβη.
' Εσπέραν τινά ήκουσά τι νά πίπτη, ήτο θραΰσις ύέλου, καί κατόπιν άπελπιστικήν κραυγήν·
εξέρχομαι έσπευσμένως έκ τοΰ δωματίου μου,
καί βλέπω τήν Άνέζαν κειμένην έπί τής κλί
μακας, έν τφ μέσω συντριμμάτων πολυτίμων
κυαθίσκων τείου τής οίκοδεσποίνης ώστε ουτω
ή ποθουμένη ευκαιρία έπαρουσιάζετο ένώςςιόν
μου.
Μέ τήν θρασεΐαν προσποίησιν ήν δίδει ό
έρως, έτρεξα είς βοήθειάν της, τόσον προθύμως
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ώς έάν ήτο ή μήτηρ μου καί προσεπάθουν νά
τήν έγείρω δεικνύων τήν τρυφερωτέραν προς
αύτήν συμπάθειαν, άλλά κατέπεσε καί μοί εΐπεν
γογγύζουσα δτι είχεν τον πόδα τεθραυσμένον.
Έγνώριζον δτι ή ’Ανέζα δέν έγνώριζε καλώς
τήν Αγγλικήν, ώστε τήν ήρώτησα ίταλιστί τί
είχεν, τότε έζωογονήθη άκούουσά με όμιλοΰντα
τήν γλώσσαν της καί έμαθον ότι είχεν έξαρθρώσει τό γόνυ, είς τοιοΰτον βαθμόν ώστε δέν
ήδύνατο πλέον νά έγερθή· άμέσως έγώ προσεφέρθην νά τήν μεταφέρω εις τό δωμάτιόν της,
καί άμ’ έπος άμ’ έργον τήν έσήκωσα καί τήν
μετέφερον έπάνω.
'Η Ιίαυλίνα ίστατο έπί τής κλίμακος· οί μέ
λανες όφθαλμοί της ήσαν ήνεωγμένοι καί έφαινετο έντρομος · έστάθην δλίγα λεπτά διά νά τή
έξηγήσω τδ τί συνέβη, μετέφερον τήν γραίαν
είς τδ δωμάτιόν της καί τήν έθεσα έπί τής
κλίνης, έστειλα άμέσως τήν υπηρέτριαν νά φέρη
τδν ιατρόν, καί ένφ ήτοιμαζόμην ν’ άναχωρήσω,
ή Παυλίνα μ’ ευχαρίστησε μέ ήρεμίαν και ώς
μοί έφάνη μέ άδιαφορίαν δι’ όσα έπραξα, οί
ρεμβοι όφθαλμοί της συνήντησαν τούς ίδικούς
μου καί δμως δέν έφαίνοντο ότι τούς εΐδον, ναί,
πρέπει νά ομολογήσω δτι ή θεά μου φαίνεται
ότι είναι όλίγον τι άναίσθητος, άλλά όποια ώραι
ότης είναι ή ίδική της! μέ τά κανονικά καί
λεπτά χαρακτηριστικά της, μέ τήν χαρίεσσαν
μορφήν της μέ τήν πυκνήν καί μακράν κόμην
της, μέ τούς παραδόξους μέλανας όφθαλμους της,
βεβαίως δέν γνωρίζω είς τήν οικουμένην άλλην
γυναίκα όμοίαν.
Οταν τήν άπεχαιρέτησα μοί
έτεινε τήν χεΐρα, χεΐρα τόσον μικράν άπαλήν
καί τρυφερόν, ώστε μετά δυσκολίας συνεκράτησα
έμαυτδν τοΰ νά προσκολλήσω τά χείλη μου
έπ’ αύτής, καί νά τή εΐπω ότι πρό μηνών
έσυλλογιζόμην αύτήν καί μόνον αύτήν, άλλά
τοιαύτη διαγωγή θά ήτον άδιάκριτος κατά τήν
πρώτην συνέντευξίν μας τόσφ μάλλον καθ’ όσον
ή Άνέζα έκειτο έκεΐ καί μέ δλον της τόν
πόνον παρετήρει μέ όφθαλμούς πλήρεις δυσ
πιστίας πάντα τά κινήματά μου, ώστε περιωρίσθην είς τήν εκφρασιν τής έπιθυμίας μου
δπως δυνηθώ καί πάλιν νά φανώ χρήσιμος, καί
άπεσύρθην άβροφρόνως.
Άλλ’ ή υελος έρράγη · ή χειρ μου ήγγισεν
τήν ίδικήν της, ή Παυλίνα καί έγώ δέν είμεθα
πλέον ξένοι πρός άλλήλους.
Τό πάθημα τής γραίας Άνέζας, καίτοι όχι
τόσον σοβαρόν δσον τό ένόμιζεν, τήν έκράτησεν
έπί τινας ήμέρας είς τό δωμάτιόν καί ήλπιζον
ότι αύτό θά μέ έδιδεν τήν εύκαιρίαν τοΰ νά
έπωφεληθώ τής μετά τής κυρίας της γνωριμίας,
άλλά τό άποτέλεσμα δέν ήτο άνάλογον πρός
τήν προσδοκίαν μου. Κατά τάς πρώτας ήμέρας
ώς ήδυνήθην νά πληροφορηθώ ή Παυλίνα δέν
έγκατέλειπεν τήν οικίαν, μόνον άπαξ καί "βίς
τήν συνήντησα, έπί τής κλίμακος, καί προποιούμενος μέγα ενδιαφέρον διά τήν γραίαν τήν ήρώ
τησα περί αύτής, άλλά μοί έφάνη ώς στενοχω
ρημένη καί τόσον προφυλακτική ώστε ή συνο
μιλία διεκόπτετο, δέν ήμην δέ τόσον άλαζών
ώστε νά άποδώσω τήν στενοχώριαν της καί τήν
έπιφυλακτικότητά της είς τήν ιδίαν αιτίαν ήτις
μέ έκαμνε νά έρυθριώ καί νά τραυλίζω δταν
τή ώμίλουν.
Τέλος πρωίαν τινά τήν εΐδον εγκαταλείπουσαν
μόνην τήν οικίαν καί άμέσως έλαβον τδν πΐλόν
μου καί τήν ήκολούθησα είς τό πεζοδρόμιον
δπου έσπευσα νά τήν συναντήσω. ’Αφού έπληροφορήθην κατά τό σύνηθες διά τήν Άνέζαν
έμεινα πλησίον της καί έσκεπτόμην νά φέρω
τάς σχέσεις μας είς καλλίτερον σημεΐον.
— Κατοικείτε πρό καιρού είς Αγγλίαν;
δεσποινίς Μάρκ, τή εΐπον.
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— Προ ολίγου καιρού, άπό τινων μηνών,
άπεκρίθη.
— Τήν παρελθοΰσαν άνοιξιν σάς εΐδον είς
Τουρΐνον είς τήν έκκλησίαν τοΰ Αγίου 'Ιωάννου.
Έρριψε τούς όφθαλμούς της έπάνω μου μέ
παράδοξον καί άμήχανον βλέμμα.
— Σάς συνήντησα έκεΐ πρωίαν τινα μέ τήν
γραίαν ύπηρέτριάν σας, έπρόσθεσα.
— Ναί, έπηγαίνομεν συχνά.
— Εΐσθε Άγγλίς; ύποθέτω, τό όνομά σας
δέν είναι ιταλικόν.
— Μάλιστα, είμαι άγγλίς.
'Ωμίλει ώς έάν μή ήτο πολύ βέβαια, δι όσα
έλεγεν, ώς έάν ήτο έντελώς αδιάφορος είς δ,τι
έλεγεν.
— Έδώ ήσθε είς τόν τόπον σας, δέν επι
στρέφετε είς τήν Ιταλίαν;
— Δέν γνωρίζω, άγνοώ.
Ό τρόπος τής Παυλίνας δέν ήτο ποσώς
ένθαρρυντικός· έκαμα πολλάς άποπείρας δπως
μάθω τι περί τών εξεων καί τών διαθέσεών
της, έάν ήξευρε νά παίζη ή νά ψάλλη, έάν
ήγάπα τήν μουσικήν, τήν ζωγραφικήν, τά άνθη,
τδ θέατρον ή τά ταξείδια, έάν είχε πολλούς
συγγενείς ή φίλους, καί διαφοροτρόπως άπέτεινον
αύτή τάς ερωτήσεις ταύτας άλλ’ αί άπαντήσεις
δέν ήσαν ούδόλως εύάρεστοι, ή άπέφευγε τάς
έρωτήσεις μου, ώς έάν ήτο αποφασισμένη νά
μή μάθω τίποτε περί αύτής ή έφαίνετο δτι δέν
τάς ένόει, έγώ δέ έπείσθην δτι πολλαί έρωτήσεις τήν έστενοχώρουν, ώστε μετά τόν μικρόν
περίπατόν μας έμεινε πάλιν αίνιγμα δι’ έμέ.
'Έν μόνον πράγμα μ’ έπαρηγόρει, δτι δέν έδείκνυε τήν έλαχίστην επιθυμίαν νά μέ άποφύγη,
διότι διήλθομεν δίς καί τρις πρό τής οικίας,
καί δέν μοί έφάνη δτι ήθελε νά είσέλθη, δπερ
ήδύνατο κάλλιστα νά πράξη έάν ήθελε νά άπαλλαγή τής παρουσίας μου. Δέν ύπήρχε έπιτήδευσις είς τούς τρόπους της, τήν ευρισκον
πολύ ήσυχον, Αφελή καί άπλουστάτην κα'ι έπειτα
ήτο τόσον ώραία ώστε ήμην τρελλός, τρελλός
εξ’ έρωτος.
Μετ’ όλίγον εΐδον δμως δτι οί μέλανες όφ
θαλμοί τής γραίας Άνέζας μάς κατεσκόπευον
όπισθεν τής δικτυωτής θυρίδος τής αιθούσης,
είχεν έγκαταλείψει τήν κλίνην της διά νά βεβαιωθή δτι ούδέν κακόν συνέβαινεν είς ήκείνην,
ήν ήτο έπιφορτισμένη νά προστατεύη. Προσεβλήθην διά τήν κατασκόπευση» ταύτην άλλά
δέν ήτο δυνατόν νά τήν άποφύγω έπί τοΰ πα
ρόντος, πλήν εύτυχώς, πριν ή ή Άνέζα δυνηθή
νά έξέλθη, χωλαίνουσα άκόμη, συνήντων συνε
χώς τήν Παυλίναν τοιουτοτρόπως. Έφαίνετο
εύτυχής καί έγώ έχαιρον έπί τή ιδέα ταύτη·
τήν μόνην δυσκολίαν ήν είχον νά νικήσω ήτο
νά τήν πείσω νά όμιλήση ■ ήκουεν ο,τι τή έλεγον χωρίς νά μοι άπαντήση καί χωρίς νά μοί
κάμη τήν παραμικρόν παρατήρησιν, περιοριζομένη μόνον είς ναί καί όχι, έάν κατά τύχην
(άλλά τούτο συνέβαινε σπανίως) μοί άπέτεινεν
έρώτησιν τινά, ή έλεγε φράσιν διεξοδικωτέραν
τών συνήθων, τούτο δέν παρετείνετο έπί πολύ.
Άπέδιδον τοΰτο πρό πάντων είς τήν συστολήν
της καί είς τδν περιωρισμένον βίον της διότι τδ
μόνον πρόσωπόν μέ τόν όποιον ήδύνατο νά όμι
λήση ήτον αύτή ή τρομερά γραΐα Άνέζα.
Μολονότι πάσα λέξις καί παν σχήμα τής
Παυλίνας μοί άπεδείκνυον δτι είχεν λάβει άρίστην άγωγήν καί δτι ήτο καλώς άνατεθραμμένη,
έμεινα έκστατικός πρός τήν έν τή φιλολογία
άμάθειάν της. Έάν άνέφερον συγγραφέα τινά
ή τίτλον βιβλίου τινδς δέν έκαμεν ούδεμίαν
παρατήρησιν ή μέ ήτένιζε ώς έάν τήν έθετον
είς άμηχανίαν ή ώς έάν ήτο στενοχωρημένη διά
τήν άγνοιάν της. Μολονότι τήν έβλεπον τώρα
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πολλάκις, δέν ήμην εύχαριστημένος μέ τάς προ
όδους άς εΐχον κάμει παρ’ αύτή.
Ήσθανόμην δτι δέν έπέτυχον νά θίξω τήν
εύαίσθητον χορδήν τής καρδίας της.
"Αμα ή γραΐα υπηρέτρια ή παιδαγωγός ή
φίλη, ή άδιάφορον δ,τι καί αν ήτο, άνέορωσεν,
έμαθον πολύ λυπηρόν εΐδησιν. ' Η ίδιοκτήτις
μέ ήρώτησεν έάν ήδυνάμην νά συστήσω τήν
κατοικίαν της εις τινα γνώριμόν μου- προσέθεσε
μάλιστα εύγενώς είς άλλον τινά ώς έμέ επειδή
ή δεσποινίς Μάρκ άνεχώρει καί ή ίδιοκτήτις
προετίμα νά έχη ενοικιαστήν φίλον μου.
“Ημην βέβαιος δτι αύτό ήτο απάτη έκ μέ
ρους τής διεστραμμένης έκείνης γραίας Άνέζας
δπως άντιπράξη · έρριπτεν απεχθή βλέμματα
όσάκις συνηντώμεθα είς τήν κλίμακα, μοί άπεκρίνετο μέ άνυπόφορον τρόπον όσάκις τήν ήρώτων έάν ήτο έντελώς καλά, τέλος ήσθανόμην
δτι ήτο δ έχθρός μου, δτι είχεν ένοήσει τό
αίσθημά μου πρός τήν Παυλίναν καί δτι έκαμεν
δ,τι δυνατόν διά νά μάς χωρίση. Δέν ήδυνάμην
νά πληροφορηθώ κατά πόσον έξετείνετο ή έξουσία
ή ή έπιρροή της έπί τής νέας κόρης, άλλά πρό
τίνος είχον παυσει νά τήν θεωρώ ώς άπλήν
υπηρέτριαν, καί ή εΐδησις δτι αί συγκάτοικοί
μου εμελλον ν’ άναχωρήσωσι μέ έπειθεν δτι διά
νά φέρω εις καλόν πέρας τδν έρωτά μου πρός
τήν Παυλίναν έπρεπε χωρίς άλλο νά συμφι
λιωθώ μέ τήν δυσάρεστον αύτήν γραίαν, δΐ δ
καί τό ίδιον εσπέρας, άκούων αύτήν καταβαίνουσαν τήν κλίμακα, ήνοιξα αίφνης τήν θύραν
μου καί εύρέθην πρό αύτής.
— Κυρία Άνέζα, εΐπον μέ τήν άπαιτουμένην εύγένειαν, εύαρεστήθητε νά είσέλθητε εις
τδ δωμάτιόν μου, έπεθύμουν νά σάς ομιλήσω.
Μοί έρριψεν ταχύ καί δύσπιστον βλέμμα,
άλλά μολοντούτο ύπήκουσε, καί έκλεισα τήν θύ
ραν προσφέρων αύτή κάθισμα.
— Τδ γόνυ σας είναι έντελώς καλα; ήρώ
τησα ίταλιστί μετά συμπάθειας.
— Έντελώς καλά, κύριε, άπεκρίθη λακωνικώς.
— θέλετε, ποτήριον λευκού οίνου; έχω έδώ
κάλλιστον.
'Η Άνέζα μέ δλας τάς εχθρικός μας σχέ
σεις δέν άπεποιήθη τήν πρότασίν μου καί
άμέσως τή έδωκα τό ποτήριον πλήρες καί παρετήρησα δτι τδ έπιε μέ μεγάλην εύχαρίστησιν.
— Ελπίζω δτι ή δεσποινίς Μάρκ έχει κα
λώς · δέν τήν εΐδον σήμερον.
— Είναι καλά.
— Περί αύτής ήθελον νά σάς ομιλήσω, τδ
έμαντεύσατε ίσως;
— Τό έμάντευσα, είπε, καί ένφ ώμίλει ή
Άνέζα [μοί έρριπτε τδ αύτό πάντοτε βλέμμα
πλήρες δυσπιστίας.
— Μάλιστα, έξηκολούθησα, οι άγρυπνοι καί
πιστοί όφθαλμοί σας εΐδον έκεΐνο δπερ δέν έπιθυμώ ποσώς νά κρύψω· άγαπώ τήν Κυρίαν
Παυλίναν.
— Δέν εΐναι πλασμένη διά έρωτα, εΐπεν ή
Άνέζα μέ άνοστον τρόπον.
— Άλλά πώς; μία τόσον ώραία γυνή εΐναι
πλασμένη διά νά άγαπάται· τήν άγαπώ καί θέλω
νά τήν νυμφευθώ.
— Δέν εΐναι πλασμένη διά υπανδρείαν.
— “Ακουσον Άνέζα, σοί λέγω βτι θέλω νά
τήν πάρω, είμαι άνθρωπος καθώς πρέπει καί
πλούσιος, έχω εισόδημα πεντήκοντα χιλιάδων
λιρών στερλινών.
,; 'Ο αριθμός ούτος (ποσόν μέγιστον κατά τό
ι/όμισμα τοΰ τόπου της) έφερε τό ποθούμενον
άποτέλεσμα.
Οί όφθαλμοί της διασταυρούμενοι μέ τούς
ίδικούς μου έδείκνυον πάντοτε όλίγην συμπά
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
θειαν ώς συνήθως, άλλ’ ή έκφρασις τής έκπλήξεως καί τδ σέβας δπερ έφαίνετο αύξάνον όλονέν
μέ έκαμον νά έννοήσω τδ ζωηρότερόν της αί
σθημα, τήν άπληστίαν.
— Τώρα λάβετε τδν κόπον νά μοί ε’ίπητε
διατί δέν δύναμαι νά νυμφευθώ τήν δεσποινίδα,
είπατέ μοι παρακαλώ ποιοι είναι οί γονείς της
διά νά δυνηθώ νά τοΐς ζητήσω τήν χεΐρα τής
θυγατρός των.
— Δέν είναι πλασμένη διά ύπανδρείαν.
Αύτό ήτο παν δ,τι ήδυνήθην ν’ άποσπάσω
άπό τού στόματος τής γραίας έκείνης ίταλίδος
ήτις δέν ήθελησε κατ’ ούδένα τρόπον νά μοί
εϊπη τι περί τής οικογένειας ή τών φίλων τής
Παυλίνας, καί περιωρίζετο νά έπαναλαμβάνη
δτι δέν ήτο πλασμένη ούτε δι’ έρωτα ούτε δια
γάμον.
(Έπεται ή συνέχεια)

πατρίδα του, δπως άναζητήση διά τόν υιόν του
Ισαάκ άνταξίαν γυναίκα, εύρεν έν τή εύειδεΐ
καί σεμνή 'Ρεβέκκφ τδ πρότυπον τούτο τής συ
ζύγου, τής υπό τοΰ θεού διά τόν Ισαάκ προσδιορισθείσης. Έμφανισθείς ένώπιον τών γονέων
τής 'Ρεβέκκας έζήτησεν αύτήν μεθ’ δλης τής
αξιοπρέπειας καί άφ’ ού έλαβε τήν συγκατάθεσιν
δλων τών συγγενών, προσεκάλεσεν αύτήν, δπως
τόν άκολουθήση, διότι ό πιστός υπηρέτης εν
νοεί τήν ανυπομονησίαν τοΰ Αβραάμ καί τοΰ
Ισαάκ. Καί προσεπάθησε μέν ή μήτηρ της
'Ρεβέκκας νά παρατείνη έπί τινα χρόνον έτι τδν
σκληρόν άποχωρισμόν άλλ’δ Έλεάζαρ έπέμενε
καί τέλος άπεφασίσθη ή άναχώρησις. Η μήτηρ
άσπάζεται τήν θυγατέρα της, ό πατήρ της, Ανε
ψιός τοΰ Αβραάμ, τήν σφίγγει είς τάς άγκάλας
του καί τήν ευλογεί, πεποιθώς δτι καί μακράν
άπερχομένη δέν θά ήναι ξένη, άλλ’ έν μέσφ
φίλων καί συγγενών. Έρειδόμενος έπί μιας
τών στηλών τής οικίας ΐσταται ό Λάβαν, ό Αδελφός τής 'Ρεβέκκας καί τήν παρατηρεί. Είς τό
βάθος δέ ΐσταται ή γηραιά τροφός έτοιμη νά
συνοδεύση τό άγαπητόν της τέκνον μέχρι
τής νέας κατοικίας. Αί κάμηλοι παρασκευά
ζονται· ό ήλιος λάμπει φαιδρός έπί τής συγ
κινητικής ταύτης σκηνής, καί προπεμπομένη ύπό
τών εύχών τών οικείων της Απέρχεται ή 'Ρε
βέκκα είς τήν νέαν αύτής πατρίδα, λυπουμένη
μεν άφ’ ενός δτι Αποχωρίζεται τών συγγενών
της, εύδαίμων δέ διότι προαισθάνεται δτι ό βίος
της έσεται βίος θεάρεστος καί εύτυχής.

Η ΠΩΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ.
Είκών ’Αρθούρου Φάλδη.

Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΕΒΕΚΚΑΣ.
(Μετά είκόνος.
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ιστορία τοΰ ’Ιωσήφ, τοΰ υιού τοΰ ’Ια
§Άγα τάς τελευταίας δεκαετηρίδας, άνακώβ καί τής 'Ραχήλ, ή τοσοΰτον γνω
φ πτυχθεισών τών έθνογραφικών γνώσεων,
στή καί δραματική, πολλάκις ένέπνευσε
sg έπήλθε νέα φάσις έν τή βιβλική λεκαί ποιητάς καί καλλιτέχνας. Κατά τήν ‘Ιεράν
γομένη ζωγραφική, τή ζωγραφική δηλ. έκείνη, Γραφήν, οί αδελφοί τοΰ Ιωσήφ ζηλεύσαντες
ήτις τάς υποθέσεις της άρύεται έκ τής Άγιας
αύτόν διά τήν προτίμηαιν, ήν είχεν ό πατήρ
Γραφής. Προ τριάκοντα έτι έτών αί εικόνες,
των πρός αύτόν, έπώλησαν αυτόν είς δου
αΐ παριστώσι βιβλικά άντικείμενα, ήσαν κάπως
λεμπόρους, οίτινες παρέδωκαν αύτόν είς τόν
μονότονοι καί ό ρυθμός αύτών ήδύνατο νά κληθή
Πεντεφρήν, έξοχον πολιτικόν άνδρα τής Αίγυ
άρχαΐος Ελληνικός· σήμερον δμως οί καλλιπτου. Έν τή αύλή τοΰ Πεντεφρή ό Ιωσήφ διά
τέχναι πειρώνται νά δώσωσιν είς τάς εικόνας
τής έξηγήσεως τοΰ δνείρου τών επτά παχειών
έκ τής Άγιας Γραφής τόν άνήκοντα αύταΐς τύ
καί έπτά ισχνών δαμάλεων, άπέκτησε μεγάλην
πον καί ώς πρός τάς τοποθεσίας καί ώς πρός
ύπόληψιν καί έπιρροήν καί άνήλθε βαθμηδόν είς
τάς ένδυμασίας. Ό πανδαμάτωρ χρόνος δέν
τά δπατα τής πολιτείας άξιώματα, έπονομασθείς
ήδυνήθη νά καταστρέψη τάς παραδόσεις, καί έν
"σωτήρ τοΰ κόσμου”. Έν τή άκρα αύτοΰ άγαταΐς παραδόσεσι ταύταις ευρίσκει ό καλλιτέχνης
θότητι ό Ιωσήφ μετεχειρίσθη τήν μεγάλην αύτοΰ
τή βοήθεια βαθειών μελετών τήν βάσιν, έφ’ ής
ίσχύν, δπως παράσχη τω είς Αίγυπτον κατανά στηριχθή. Τά μάλιστα συνετέλεσεν είς τούτο
φυγόντι πατρί αύτοΰ καί τοΐς άδελφοΐς του
καί ή φωτογραφία, ήτις πιστώς Αντιγράφει καί
άσυλον καί προστασίαν.
άπεικονίζει παν τό άνακαλυπτόμενον άρχαΐον
Ή παρατεθειμένη ώραία είκών τού Ιταλού
λείψανον. Ουτω γινώσκομεν σήμερον δτι λαοί
ζωγράφου Αρθούρου Φάλδη παριστά τήν στιγ
μήν, καθ’ ήν ό Ιωσήφ είσάγεται παρά τφ Αίτινες τής Ανατολής, ώς οί κάτοικοι τής Αρα
βίας, τής Συρίας, τής Παλαιστίνης, τής Μεσο
γυπτίφ ήγεμόνι ύπό τών δουλεμπόρων. Είναι
ποταμίας διετήρησαν σχεδόν τήν ένδυμασίαν τών
οέ είκών λίαν έντέχνως γραφεΐσα καί έχουσα
άρχαιοτάτων χρόνων, πολλά τών ήθών καί εθί
τόν άληθή τύπον τών χρόνων, οΰς παριοτφ.
μων αύτών. Φανερόν είναι πόσην σημασίαν
Συνεσταλμένος καί δειλός ΐσταται δ νεαρός Ιω
εΐχον διά τήν νεωτέραν καλλιτεχνίαν αί τοιαΰται
σήφ ένώπιον τοΰ σοβαροΰ Πεντεφρή, έν ω έν τφ
μελέται, καί σήμερον δέν υπάρχει άνάγκη νά
προσώπφ τοΰ είσάγοντος αύτόν δουλεμπόρου
πλάσωμεν διά τής φαντασίας ιδανικά άντικείΑπεικονίζεται ή ποταπή φιλοχρηματία.
μενα, άφ’ ού έχομεν πρόχειρα τά πραγματικά.
Ύπό τό νεώτερον τούτο πνεύμα έγένετο καί
ή παρατιθειμένη ώραία είκών, ή παριστώσα τόν
άποχωρισμόν τής 'Ρεβέκκας. Ό Έλεάζαρ, ό
παλαιός καί πιστός τοΰ Αβραάμ δούλος, άποσταλείς παρά τού κυρίου του εις τήν άρχαίαν
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λεως Σαλαμϊνος έκτίσθη ή πόλις ’Αμμόχωστος
έκ τών έρειπίων αύτής. Ολοσχερώς ώκοδρμήθη
έκ λελαξευμένων λίθων ληφθέντων έκ τής άρΑΡΧΑΙΟΛΟΓ ΚΑ
<χαίας Σαλαμϊνος, καί άπαντες οί πρός άνοικοδόμησιν τής πόλεως αναγκαίοι λίθοι ύπάρχουσιν
έν τω τόπιρ.
Ή ’Αμμόχωστος τό πάλαι άκμάσασα μεγάΑΙ ΕΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΩι ΑΝΑΣΚΑΦΑΪ.
λως, έγένετο καί έδρα τοΰ άρχιεπισκόπου άχρι
Ύπό Χρ. ΤΤαπαδοπούλου.
τοΰ έτους 1255, οτε, έγκρίσει τοΰ πάπα ’Αλε
ξάνδρου Δ'., ώρίσθη αύτω ή Λευκωσία. Κατά
SSOI2 πάσι τυγχάνει γνωστόν δτι άπδ τή?
ταύτην τήν έποχήν, ώς γνωστόν, έκτος τών λαμ
[si Αγγλικής κατοχής τής νήσου Κύπρου
πρών, πολυτελών καί πλουσίων οικοδομών καί
^έδόθη άδεια δπως γίνωνται άνασκαφαϊ
έν Άμμοχώστω ούχι πρός άνεύρεσιν αρχαιοτή Ναών ή ’Αμμόχωστος έκέκτητο καί τέσσαρας
μονάς. Τά έκχωσθέντα ταύτα ερείπια ώς καί
των , άλλά πρός άνόρυξιν καί έξαγωγήν λίθων
ή έπί τοΰ μαρμάρου τούτου έπιγραφή δίδει
έκ τών αρχαίων έρειπίων αύτής, οίτινες πού μέν
ήμΐν άφορμήν ΐνα συμπεράνωμεν δτι τό κτίριον
έξάγονται διά τήν άλλοδαπήν, πού δέ χρησιτοΰτο ήν μονή τις καί ή έπιγραφή αυτή άνεφέμεύουσι τοΐς κατοίκοις Βαρωσίων πρός οικοδομήν
ρετο εις τινα μοναχόν τής μονής ταύτης καλουνέων κτιρίων, συντελούντων πρός καλλωπισμόν
μενον Σίλβεστρον δεόμενον πρός Κύριον ύπέρ
καί αύξησιν τής πόλεως αύτών.
τής άφέσεως τών παραπτωμάτων αύτοΰ. Ή
Συνεπεία τής χορηγηθείσης άδειας έκαστος
άνεύρεσις δέ τοιούτων άγαλμάτων φαίνεται δτι
άγοράζων οίκόπεδόν τι ούχι έκ τών δημοσίων
δύναται άκωλύτως νά ένεργήση άνασκαφάς καί
έγένετο έν άρχαίοις χρόνοις καί ίσως κατά τούς
πρώτους χριστιανικούς χρόνους έρρίφθησαν τά
έξαγάγη λίθους, οίτινες είσίν ανεξάντλητοι. Με
καλλιτεχνήματα ταύτα καί ένετάφησαν έκεΐ ύπό
ταξύ τών ιδιωτικών τούτων άνασκαφών έσχάτως
νεοφύτων χριστιανών άποτροπιαζομένων τα βέ
άνεκαλύφθησαν καί έξεχώθησαν πολύτιμοι άρβηλα τής άρχαιότητος είδωλα.
χαιότητες καί θαυμαστά κειμήλια κινοΰντα πολύ
Αί προσεχείς άκριβεϊς καί σπουδαία·, έρευναι
τό διάφορον.
έπί τοΰ μέρους τούτου θέλουσι διαφωτίσει ήμά;
Κατά τό δυτικόν μέρος τής πόλεως ’Αμμό
χωστου έργάται τινές Οθωμανοί άνασκάπτοντες
έπί τοΰ ζητήματος τούτου.
οίκόπεδόν τι άνήκον είς τόν ’Οθωμανόν Άχμέτ
Περί δέ τής ήκρωτηριασμένης έτέρας έπιγραφής εύρεθείσης έν τή θέσει ταύτη, άναφεροΆκήφ έφένδην ίμάμην άπεκάλυψαν θεμέλια
μένης δέ είς τον Ααγείδαν κοίρανον, ήν πολύ
περιπλόκου κτιρίου, ώς καί έσωτερικώς έπιμελέστατα έςειργασμένον λίθινον έπένδυμα τοΰ
τιμος μέν, άλλ’ έλλειπής· φαίνεται δέ δτι αδτη
αρχαίου τείχους. Τό έδαφος είχεν άνασκαφή
έν τή οικοδομή τής μονής μετεφέρθη έκ Σαλαεις δύο μέτρων βάθος καί έπεκτεινομένων τών
μΐνος· διότι έν τώ σώματι τών έπιγραφών τοΰ
Engel βλέπομεν δτι καί άλλη τοιαύτη έπιγραφή
άνασκαφών έφαίνοντο ετερα θεμέλια καί παρ’ αύ
τά ούδέν άλλο ή στείρα καί άγονα έπιχώσματα,
άναφερομένη προς τούς Λαγείδας άνεκαλύφθη
προελθόντα έκ τής άνοικοδομήσεως τοΰ άγνώστου
άλλοτε έν Σαλαμΐνι. Έκ τής ιστορίας δέ μανΟάνομεν δτι οΐ Λαγεΐδαι ούτοι μετά τόν Μ.
εκείνου κτιρίου.
Έπεσκέφθην ούν τάς άνασκαφάς ταύτας καί
’Αλέξανδρον ήρξαν τής νήσου καί έπ’ αύτών ή
παρέμεινα παρά τοΐς έργάταις πολλήν ώραν καί
Κύπρος ήκμασεν.
δέν έβλεπα ή άξίνη νά έξαγάγη τι· τήν έπιΊ οιαύτη ή ήμετέρα άνακάλυψις καί ώς τοιοϋσαν λίαν πρωί άρςαμένων τών έργατών τής
αύτην καθυποβάλλομεν ύπό τήν σύντονον μελέτην
άνασκαφής ΐστάμην κάγώ έπί κεφαλής αύτών
τών σοφών άρχαιολόγων, τών άσχολουμένων
καί εΐδον άπροόπτως νά έκχώνωσι μίαν κεφαλήν
τά τής νήσου Κύπρου.
άρχαϊκωτάτην άλλ’ εύτελοΰς τέχνης, ώς καί
τρεις πίνακας κεραμίνους ποικίλων διαστάσεων
κεκαλυμμένους ύπό ώραίων χαρακτήρων δυσανά
γνωστων καί έπίμηκες λίθινον μάρμαρον, έφ’ ού
ήν έγγεγλυμμένος πωγωνοφόρος τις ήμφιεσμένος
μακρδν έπενδύτην, κάτωθεν δέ φέρων τήν έξής
έπιγραφήν ·

B

ΚΕ ΒΟΗΘΗ ΤΩ ΣΩ ΔΟΥΛΩ
ΣΙΛΒΕΣΤΡΩ ΜΟΝΑΧΩ.

Μετά τινα διακοπήν τών εργατών ινα γευθώσί τι και καθαρισμόν έπιλιθώματός τίνος χον
δροειδούς έκτεισμένου μέχρι τοίχου άνευρέθη
κορμός γυναικείου σώματος, δύο μικραί στήλαι
άμφότεραι μετά κορινθιακών κιονόκρανων άνεπιγράφων καί δύο ανδρείκελα αρχαίας τέχνης.
Άνευρέθη προσέτι καί έτερον τεμάχιον μαρμάρινον, έφ’ ού ύπήρχεν ή έξής έπιγραφή ·

ΘΗΚΑΤΟ ΛΑΓΕΙΔΗΣ
ΚΟΙΡΑΝΟΣ ΗΓΕΜΟΝΑ.

Καί ταύτα μέν τά έκ τής άνορύξεως ταύτης
πρός έξαγωγήν λίθων έκχωσθέντα πολύτιμα έργα
τής άρχαιότητος.
Μελετιογτες λοιπόν έπισταμένως καί ένδελεχώς τά άνασκαφέντα μέρη τεκμαιρόμεθα άνευ
ένδοιασμοΰ έκ τής ιστορίας Οδηγούμενοι δτι
μετά τήν παντελή έρήμωσιν τής πεοιπύστου πό

καί

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΥ

ΕΝ ΓΕΝΕΙ.
Ύπό

ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ Η. C. MULLER,
καθηγητοΰ τών Λατινικών καί ‘Ελληνικών έν τώ Γυμνασίιυ τοΟ ‘Αμστελοδάμου, έπιτίμου μέλους τής έν
Νεαπόλει Πυθαγορείου ’Ακαδημίας.

Λ μελέτη τής νεωτέρας Ελληνικής γλώσσης καί φιλολογίας χρήζει ύπό πολλάς
§ επόψεις τής ιδιαιτέρας ήμών προσοχής,
κατ’ έξοχήν έν 'Ολλανδία· διό καί δέν είναι
άπο σκοποΰ νά έπανέλθωμεν είς τό ζήτημα τοΰτο.
Τολμώ είπεΐν, δτι άλλοι μέ προέλαβον και
έπειράθησαν νά ποιήσωσι προσιτόν τόν πλούσιον
τούτον θησαυρόν τοΐς Γερμανοΐς. ’Ενταύθα δέον
εύγνωμόνως νά μνησθώ τοΰ K’’J Burger, πρώην
γυμνασιάρχου έν Άμερσφόρτη, δστις διά τής
έκδόσεως δύο μικρών έγχειριδίων προήγαγε τήν
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μελέτην τής γλώσσης ταύτης έν τή ήμετέρα
χώρα. Ή έπίτομος αύτοΰ Γραμματική τής νεω
τέρας Ελληνικής γλώσσης, καί τό Έγχειρίδιόν
του πρός έκμάθησιν τής Νεο-έλληνική;, βιβλία
έκδοθέντα έν τοΐς έτεσι 1877 καί 1879, είναι
εύχρηστότατα είς τήν μελέτην τής γλώσσης
ταύτης. Ό αύτός κ. Burger μετέφρασε καί
λόγον έκφωνηθέντα έν Άθήναις ύπό τοΰ κ.
Ε. Λυκούδη κατά τήν ΐδρυσιν τής Βιβλιοθήκης
τοΰ φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού (1877).
'Ο συγγραφεύς έν τή εισαγωγή του αναφέρει
δτι οί σημερινοί Έλληνες, μέ δλας τάς έσφαλμένας γνώμας τινών, εΐναι πράγματι οί άπόγονοι
τών άρχαίων Ελλήνων, δπερ άποδεικνύει τρανώτατα ή γνώσις τής γλώσσης αύτών. Διά δέ
τόν γνώστην τής άρχαίας γλώσσης είναι δύσκολον σήμερον ν’ άναγινώσκη καί νά έννοή εφη
μερίδα νεοελληνικήν. Ούχ ήττον ποιείται τήν
παρατήρησιν δτι ή νεοελληνική γλώσσα δέν είναι
αρκούντως κατάλληλος νά έκφράση καθαρώς
πάσας τάς νεωτέρας γνώμας.
Η περιήγησι; τοΰ έν Άμστελοδάμω καθη
γητοΰ Κυρίου A. Pierson άνά τήν Ελλάδα καί
άλλας χώρας τής 'Ανατολής συνετέλεσεν είς τό
νά διεγείρη τό ένδιαφέρον ήμών προς τήν νεωτέραν Ελλάδα καί τούς κατοίκους αύτής · ύπάρχουσιν δμως είσέτι πολλά, ών δφείλομεν ένταΰθα
νά ποιήσωμεν μνείαν.
Ή μελέτη τής ζώσης ταύτης γλώσσης καί
φιλολογίας συνδέεται πρός πλεΐστα δσα σπου
δαιότατα ζητήματα. Καί έν πρώτοις δέον νά
σημειώσωμεν τήν μεγάλην κίνησιν τήν έπικρατοΰσαν κατά τούς χρόνους ήμών ύπέρ καί κατά
τών κλασικών σπουδών ώς συντελουσών είς τήν
άνωτέραν έκπαίδευσιν. ’Αλλαχού έκήρυξα ήδη
δτι δέν είμαι δπαδός τών θεωρούντων άπαραίτητον κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 19’’' αίώνος
τήν σπουδήν τών δύο κλασικών γλωσσών ώς
προπαρασκευήν διά τά άνώτερα πανεπιστημιακά
μαθήματα. Περί τούτου έγραψα έν διάφοροι;
γερμανικούς περιοδικούς καί έφημερίσιν. Άλλά
τοΰτο δέν πρέπει νά έκληφθή ώς μή έγκρισιν
τών γλωσσών τούτων καί τής φιλολογίας των
έννοώ μόνον νά δίδηται είς αύτάς ή άνήκουσα
αύταΐς θέσις.
Ηδη εύρισκόμεθα έν περιόδφ μεταβάσεως
καί δ,τι είναι άναγκαΐον καί ωφέλιμον, τοΰτο
μόνον δέον νά έπιπλέη, τά δέ περιττά πρέπει
ν’ άποβληθώσιν ώς φορτίον άνωφελές. Έν σύν
τομο, τοΰ ζητήματος έρεύνη, εύκολον είναι νά
έννοήση τις πόσον λυσιτελής είναι διά τάς κλα
σικός σπουδας έν γένει καί διά τήν άνωτέραν
έκπαίδευσιν ιδία ή γνώσις γλώσσης ζώσης καί
όμιλουμένης, οΐα ή νεοελληνική, ήτις τοσαΰτα
διετήρησεν έκ τής άρχαίας γλώσσης καί ήτις
έπί μάλλον καί μάλλον τείνει πρός τον σκοπόν
της να προσέγγιση πρός αύτήν, δπερ ε;ναι καί
ό σκοπός τοΰ ζωηρού, έλευθέρου, μικρού έθνους,
τό όποιον διά τοσούτων άρχαίων παραδόσεων
συνδέεται πρός τήν άρχαίαν 'Ελλάδα. 'Οποία
μεγάλη σχέσις μεταξύ τής άρχαίας καί τής νεω
τέρας γλώσσης! 'Οποίος νέος σύνδεσμος μετά
πολιτισμού παρελθόντος καί σφριγώσης νέας
ζωής! Ώς νέος κόσμος άποκαλύπτεται τω παρα
τηρητή, δστις θαυμάζει τάς άθανάτους έκείνας
καλλονάς τάς πρό δισχιλίων έτών λαμψάσας.
’Εκτός τοΰ σπουδαιοτάτου φιλολογικού ζη
τήματος, ό σεβασμός ό άποδιδόμενος παρά τής
νεωτέρας Ελλάδος είς τούς άρχαίους συγγραφείς
καί ποιητάς, τά καλλίτερα τών έν Άθήναις καί
άλλαχοΰ έκδιδομένων συγγραμμάτων, αύτή ή
γλώσσα καί ή προφορά καί, γραφή αύτής —
πάντα ταύτα συνηγοροΰσι τά μάλιστα ύπέρ διατηρήσεως τής σπουδής τών Ελληνικών, άνευ
δμως ζημίας τών πρακτικών μελετών.
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Τό μεγαλείτερον πρόσκομμα παρεμβάλλει ή
διττή προφορά τής Ελληνικής. Ή οΰτω κα
λούμενη έφεύρεσις τοΰ ήμετέρου συμπολίτου
Εράσμου έθριάμβευσε κατά τύχην καί έπί 300
καί πλέον έτη ή κατ’ αύτόν προφορά υπάρχει
sv χρήσει καί ένταΰθα καί έν άλλαις χώραις,
μεταμορφουμένη βεβαίως κατά τήν γλώσσαν τού
τόπου. Ίσχυρώς πολεμηθεΐσα παρά τοΰ Ί’εϋχλίνου καί αύτών τών Ελλήνων ένεκαθριδρύθη
ή προφορά αυτή έν τε τοΐς σχολείοις καί εκτός
τών σχολείων.
Ένταΰθα δέν είναι ή θέσις δπως ποιήσωμεν
μνείαν αύτής διά μακρών, άν καί ή κατ' Ερα
σμον προφορά στενώς συνδέεται πρός τήν μελέ
την τών κλασικών συγγραφέων πρέπει δμως
ν’ άναφέρωμεν βτι έπ’ έσχάτων άνεφάνη τάσις
τις προς διόρθωσιν αύτή:, τάσι; ήτις μεγάλα;
διά τό μέλλον παρέχει ήμΐν έλπίδας. Πρώτο;
ό πρώην έν Βερολίνφ πρεσβευτή; τή; Ελλάδος,
ό έγκριτος λόγιο; άνήρ καί ποιητή; ’Αλέξαν
δρος 'Ρ. 'Ραγκαβή; συνηγόρησεν ύπέρ εισα
γωγής τής νεωτέρας Ελληνικής προφοράς. Γού
τον ήκολούθησεν ό Γερμανό; Φριδερΐκο; Blass,
καί τέλος καί ό διαπρεπής συγγραφεύς Έδουάρδο; Engel άνεφάνη ύπερασπιστής τής τοΰ
'Ρεϋχλίνου προφοράς, τοΰ λεγομένου Ίτακισμοΰ. Τά έργα τών άνδρών τούτων έπανέφερον
έπί τοΰ τάπητος τό ζήτημα. Ό Engel αμφι
βάλλει άν ή διόρθωσις δύναται νά έπέλθη τόσον
ταχέως άπέναντι έξεως τόσον άρχαίας καί έρριζωμ-ένης.
Τό ζήτημα τοΰτο, άσήμαντον κατά το φαινόμενον, έχει δμως μεγάλην σημασίαν ού μόνον
ώ; πρό; τήν μελέτην τών γλωσσών, άλλα και
διότι τή βοήθεια καί διά τή; νέας προφοράς νέος
κόσμος θέλει άνοιχθή ένώπιον τών χιλιάδων τών
μαθητών, τών έπισκεπτομένων κατ’ έτος τα
Γυμνάσια καί Λύκεια.
Ισως οί λόγοι ήμών
εΐναι ύπερβολικοί, άλλά βέβαιον είναι δτι το
ζήτημα τής προφορά; έχει προεξάρχουσαν τήν
έπιρροήν. Καί άλλα τινά δέον νά ληφθώσιν
ύπ’ οψιν· ή Ελλά; έκτείνεται, ό βίος καί ή
πρόοδο; έν αύτή καθαρώς διαφαίνονται· τό έμπόριον αύτή; αναπτύσσεται έπί μάλλον καί μάλ
λον καί μετά τή; 'Ολλανδίας· ή Τεργέστη καί
άλλαι πόλεις τή; δυτικής Εύρώπης κατοικ.οΰνται
ύπό χιλιάδων πολλών Ελλήνων. Εν 1εργεστη
έκδίδεται εβδομαδιαία έφημερι;('Η Νέα Ημέρα),
ήτις περιέχει ού μόνον σπουδαία πολίτικα άρ
θρα άλλά καί ένδιαφερούσα; έπιστημονικά; διατριβάς έν έπιφυλλίδι.*)
’Αλλαχού έσχον άφορμήν ν’ άναφέρω δτι
ού μόνον πολλοί νέοι "Ελληνες μεταβαίνουσι
χάριν τών σπουδών εί; τήν Εσπερίαν καί δτι
τήν 'Ελλάδα έπισκέπτονται κατ’ έτος πλεΐστοι
δσοι λόγιοι, αρχαιολόγοι καί διδάσκαλοι, αλλ οτι
έν Λειψία έκδίδεται άπό έτών ήδη είκονογραφημένον Περιοδικόν ' ό "Εσπερο; . το όποιον πε
ριέχει πολλά άξιόλογα άρθρα έν λόγφ πεζω καί
έμμέτρω καί δύναται νά θεωρηθή άριστον έργον
διά τήν διάδοσιν τής νεοελληνικής φιλολογίας.
Έκτος τούτου έν τή διεθνεΐ συνελεύσει τών
Φιλελευθέρων έν Άμοτελοδάμφ τω 1883 ήδυ
νήθην νά πεισθώ, δτι καί αί έπιστημονικαί σπουδαί τών πρακτικών έπιστημών δεν παραμελοΰνται έν Έλλάδι. ’Αντιπρόσωπος τής Ελλάδος
έν αύτή άπεστάλη ό έκ Ναυπλίου διδακτωρ,
κ. Α. Γ. Φαρμακόπουλος, δστις έπεράτωσε τάς
φυσικάς σπουδά; έν Παρισίοις xat ετελειοποιηθη
έν Νεαπόλει ύπό τόν διάσημον καθηγητήν Bovio

καί άλλους. '0 αύτό; μετέφρασεν εί; τήν έλληνικήν τό άριστον σύγγραμμα τοΰ Buchner
"Δύναμις καί ύλη”, καί έγένετο κατόπιν τή αι
τήσει τών έν Νεαπόλει μαθητών καθηγητή; έν
τω έκεΐ Πανεπιστημίψ, ένθα μέχρι σήμερον λίαν
έπιτυχώ; διδάσκει. Αίαν ένδιαφέρουσα διατριβή
τοΰ κ. Φαρμακοπούλου περί τή; ένεστώση; καταστάσεως τής Έλλάδο; έδημοσιεύθη έν τω
Περιοδικοί "De Dageraad" (ΊΙ Αύγή) έν μηνί
Δεκεμβρίω 1883.
Όφείλομεν μετά λύπη; νά όμολογήσωμεν
δτι ή μελέτη τή; νεοελληνική; γλώσση; υπέρ
τό δέον παραμελεΐται έν 'Ολλανδία, τή πατρίδι
τοΰ Εράσμου, τοΰ Σκαλιγήρου, τοΰ 'Ρουγκενίου,
Έμστερχουζίου καί τοΰ Κόβετ. Ηδη πρόκειται
νά δοθή εί; τήν κατά τό φαινόμενου νέκραν άρ
χαίαν Ελληνικήν γλώσσαν θέσις έπιφανεστέρα.
Καί οί μέν ήλάττωσαν τά; ώρα; τής διδασκα
λίας αύτής, άμελήσαντες ουτω τήν κατάλληλοτέραν εύκαιρίαν ν’ άναστήσωσι τήν κατά τό φαι
νόμενου υεκράυ μητέρα έυ τή άνθούση αύτής
θυγατρί. Οΐ δέ ήμέλησαν υά παρακολουθήσωσι
τήν πλουσίαν νεοελληνικήν γλώσσαν καί φιλο
λογίαν, τόν νεώτερον τούτον πολιτισμόν, δστις
τοσοΰτον στενώ; συνδέεται πρός τόν άρχαΐον
καί έγκρύπτει έν αύτω τοσαύτας φιλολογικά;
τέρψεις, έκρεούσα; έκ τών νεωτέρων και τών
άρχαίων πηγών.

·) “Ορα καί το Commerce de la Gifece avec les
pays fitrangers, Sept. — I) 6c. 1886. Atli&Kus. Imprim.
nation. 188". (Τό σύγγραμμα τούτο οφείλω εί; τήν
ευγένειαν τού έν Άμοτελοδάμφ Γεν. Προξένου τής
Ε'λλάδος, κ. Ν. Βλάχου )
Σ. τ. Σ.

f Επεται

συνέχεια.'

ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑΣ.
Διήγημα έκ τοΰ Γαλλικού.
(Συνέχεια.)

Χριστίνη άνέπεμψε κραυγήν χαρά; καί
έτεινε τό τηλεγράφημα εις τόν σύζυί) γόν της.
Βλέπεις; τφ εΐπεν. Ήξεύρει; οποίαν
πεποίθησιν πρέπει νά έχωμεν εί; τού; λόγου;
τή; αδελφή; μου. Ή άδελφή μου λέγει πάν
τοτε τήν άλήθειαν.
— Άμέσως λοιπόν θά ειδοποιήσω τον δα
νειστήν σου δτι έν ώρισμένη ήμέρα θά τόν πληρώσωμεν, άφ’ ού ρητώ; ή άδελφή σου ύπόσχεται
νά άποστείλη τά χρήματα. Δυσάρεστου δμως
εΐναι οπωσδήποτε νά πληρώση τις πέντε χιλι
άδας φράγκων διά φόρεμα, τό όποιον δεν θα
φορέσης. Δέν ύπάρχει μέσον νά συμβιβασθώμεν;
— Πώς; μέ δλας τά; διαβεβαιώσεις τής
Ιωάννα; σύ θέλεις . . .
— Αί διαβεβαιώσεις αύται μάς παρέχουσι
τήν βεβαιότητα τοΰ μέλλοντος, άλλ’ έπί τού
παρόντος τά πράγματα μένουσι τά αύτά. Πρό
δέκα ήμερών ούδέν δυνάμεθα νά πράξωμεν, καί
δέν μάς ύπολείπονται ή τέσσαρες μόνον ήμέραι.
Πρέπει νά εύρωμεν εύλογον τινα πρόφασιν, αδια
θεσίαν σου τινά π. χ. Λυπούμαι διά σέ, άλλ’ ούκ
έστιν άλλως γενέσθαι.
— "Ωστε πρέπει νά παραιτηθώμεν τής έλπίδο; περί τή; νέας Οέσεώς σου! Πρέπει νά έγκαταλείπωμεν τό λαμπρόν μέλλον, το όποιον
ώνειρευόμην διά σέ καί διά τόν Χριστιανόν μας!
άπεκρίθη ή Χριστίνη μετά βαθέως στεναγμού.
— Άς εύχαριστηθώμεν μέ τήν θέσιν τήν
όποιαν έχω καί α; μή ζητήσωμεν τά μεγαλείτερα.

ί®
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Ή Χριστίνη ούδεμίαν έφανέρωσε λύπην,
έπροσπάθησε δέ νά δείξη εί; τόν Εμμανουήλ
πλήρη ύποταγήν καί επιθυμίαν νά τόν εύχαριστήση. Έν τή ύποκρισία τη; προέβη μάλιστα
μέχρι; ειλικρίνειας, μεμφομένη έαυτήν. Καί
άνήο εύφυέστερο; τού Εμμανουήλ θά ήπατάτο.
Ούτος δέν έπαυεν εύχαριστών τόν "Υψιστον, δτι
τω άπέδωκε πάλιν τήν αγαπητήν του Χριστίνην,
έντελώς πλέον θεραπευθεΐσαν έκ τή; ματαιοδοξία; τη; καί χαίρουσαν έπί τή εύτυχια να
ήναι πλησίον του καί πλησίον τοΰ τέκνου: των.
Τό σφάλμα θά έμενε κεκρυμμένον · έκτο; τή;
’Ιωάννα; ούδεί; έγνώριζέ τι περί τοΰ λυπηρού
συμβάντο; καί ή Ιωάννα ούδέποτε θα έπροδιδε
τό μυστικόν· βαθμηδόν διά τή; οικονομίας θα
ήδύναντο νά καλύψωσι τό έλλειμμα. Πόσον
ήπατάτο ό ταλαίπωρο;!
Οί δύο σύζυγοι διήλθον τήν εσπέραν έν ει
ρήνη καί πλήοει εύδαιμονία- άφ’ ού ό μικρό;
των Χριστιανό; έκοιμήθη έπαιξαν δλίγην μου
σικήν καί συνδιελέχθησαν έπί μακράν, '0 Εμ
μανουήλ, ήναγκασμένος ών νά έγείρεται πρωΐ,
κατεκλίθη πρό τής συζύγου του, ήτις εΐπεν δτι
θέλει νά γράψη πρό; τήν μητέρα τη; καί τήν
άδελφήν της, καί έκάθησεν έν τω γραφείφ τοΰ
συζύγου της. Έκτύπησε τό μεσονύκτιον καί ή
Χριστίνη άκόμη έγραφεν. Αντί δύο επιστολών
έγραψε τρεις, τήν μέν πρό; τήν μητέρα της,
βαρωνίδα Βοαμιλλάν, τήν δέ πρό; τήν άδελφήν
της, Κυρίαν ’Ιωάνναν Αιβέ εί; Βρυξέλλας. Ίΐ
τρίτη έπιστολή δέν έφερεν έπιγραφήν- έθεσε
ταύτην έντός φακέλλου μέ τό τηλεγράφημα
τής άδελφή; τή; καί ετέρου τεμαχίου χάρτου,
είτα δέ ήγέρθη ήσύχω; καί είσήλθεν άνευ λυ
χνίας είς τόν κοιτώνα τοΰ Εμμανουήλ. Επειδή
ή θύρα πρό; τό γραφεΐον ήτο άνοικτή έβλεπεν
άρκετά, ώστε νά όδηγήται.
Βαδίζουσα ακροποδητί, άποφασισμένη καίτοι
τρέμουσα, έζήτησε τόν έπενδύτην τοΰ συζύγου
τη; καί έν τω Ουλακίω του άντικείμενον, τό
όποιον δέν ήδύνατο νά εύρη.
— θεέ μου! έψιθύρισε· ποΰ τήν έβαλε;
Καί έξηκοολούθει έρευνώσα μετά πυρετώδους
άνυπομονησίας.
II ρέπει λοιπόν νά τ' άφήσω! Τ'ετέλεσται!
εΐπεν.
Τό βλέμμα τη; έστράφη κατά τύχην έπί τή;
παρά τήν κλίνην μικρά; νυκτερινή; τοαπέζης,
δπου έκειντο διάφορα άντικείμενα άναμίξ. Μι
κρά άκτί; φωτός έκ τοΰ παρακειμένου γραφείου
έπιπτεν έπί στιλπνού τινο; σημείου.
Η Χριστίνη πλησιάσασα εΐδεν βτι τό φωτιζόμενον
τοΰτο σημεΐον ήτο μικρά σιδηρά κλείς. Με
όφθαλμούς άπαστράπτοντα; έκ τής χαράς ήρπασε
τήν κλείδα, και έξήλθε πάλιν άθορύβω: τού
κοιτώνος.
Άνακτήσασα βλην τήν ψυχραιμίαν τη; διηυθύνθη άποφασιστικώς πρός τό χρηματοκιβώτιον,
τό όποιον εύρίσκετο έντετειχισμένον είς τήν άπέναντι γωνίαν τοΰ γραφείου. Είσήγαγε τήν κλείδα
εί; το κλεΐθρον, ού τό μυστικόν έγνώριζέ, καί
μετά πολλοΰ κόπου βοηθουμένη διά τών δύο
χειρών, έπροσπάθησε νά τό άνοιξη- άλλά τό
κλεΐθρον ήνοίγετο μετά τινο; κρότου ■ οί πόδε;
της έτρεμον. ’Άν ό σύζυγός της άκούων τόν
κρότον ήρχετο αίφνης καί τήν έβλεπεν, ήδύνατο
έν τή πρώτη έξάψει τής όργή; καί τής άπελπισίας του νά τήν φονεύση. Έπί στιγμήν διενοήθη νά παραιτηθή τή; έπιχειρήσεώ; της.
Άλλά μετ’ όλίγον εΐδεν ώ; έν μαγικφ κατόπτρφ τόν χορόν τοΰ ύπουργοΰ καί τήν λαμπρό
τητα αύτοΰ, εΐδεν έαυτήν στίλβουσαν έν τή
μεγαλοπρεπεΐ στολή, χειροκροτουμένην καί διεγείρουσαν άπλετον ένθουσιασμόν. Ή ματαιοδοξία
τή έσάλευσε τάς φρένας, ό δαίμων τήν έκέντησε
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και έστρεψε τήν κλείδα έν τφ κλείθρφ. Ήτο
στιγμή αγωνίας!... Ούδέν διετάραξε τήν ήσυχίαν ό δυστυχής ’Εμμανουήλ έκοιματο.
Το χρηματοκιβώτιον, έν ω τήν προτεραίαν
είχε κατατεθή σπουδαΐον χρηματικόν ποσόν, άποσταλέν έζ τοΰ εξωτερικού, ήτο ανοικτόν. Ενώ
πιον της εύρίσκοντο οΐ σωροί τών χρυσών νο
μισμάτων καί τών τραπεζικών γραμματίων. Ή
Χριστίνη έλησμόνησεν δτι ήτο χριστιανή, δτι
ήτο μήτηρ, δτι ήτο σύζυγος, έλησμόνησεν δτι
έμελλε ν’ άτιμάση τήν ζωήν της διά έγκλήματος- ήρπασε δέμα τραπεζικών γραμματίων,
περιέκλεισε τούτο έν τφ χαρτοφυλακίφ της, και
είς τήν θέσιν τών χαρτονομισμάτων έθεσε τήν
ανεπίγραφο? έπιστολήν, ήν είχε γράψει.
Είτα δέ κλείσασα τό χρηματοκιβώτιον έθεσε
πάλιν τήν κλείδα μετά πολλής προφυλάξεως
και άθορύβως έπι τής νυκτερινής τραπέζης.
Εσήμανεν ή δευτέρα μετά τό μεσονύκτιον ώρα.
— Τή ύπελείπετο είσέτι τελευταία τις έργασία.
Ό κοιτών, έν φ έκοιματο ό Χριστιανός, έχωρίζετο άπό τοΰ γραφείου διά μικρού δωματίου.
Είσήλθεν έν αύτφ καί εΰρε τόν σάκκον της, εν
τός τοΰ όποιου έθεσε τό χαρτοφυλάκιό·; της,
μεθ ’ δ έφόρεσεν άπλουστάτην στολήν μετά
πυκνού πέπλου καί ήτοιμάσθη ν' αναχώρηση διά
τής μικρός κλίμακος τής οικίας. Πρότερον δμως
πλησιάσασα πρός τδ λίκνον τοΰ υιού της παρετήρησε τούτον ήσύχως κοιμώμενον καί έφίλησεν
αύτόν διά τοΰ άκρου τών χειλέων έπί τοΰ με
τώπου ψιθυρίζουσα ■
— Χάριν σοΰ, τέκνον μου, χάριν τοΰ μέλ
λοντος σου άπεφάσισα νά κάμω τό διάβημα
τούτο. Ποτέ δέν θά μάθης πόσον μοΰ κοστίζεις.
Μάτην έζήτει ν’ άπατήση έαυτήν- ή συνείδησίς της κατέπνιγε τούς λόγους της καί τή
έλεγεν· "Οχι, δέν συλλογίζεσαι τό τέκνον σου!
"Αν τό έσυλλογίζεσο, δέν θά διέπραττες τήν
ατιμον πράξιν. θέλεις νά κορέσης τήν ματαιοδοξίαν σου, τόν άσβεστόν σου πρός τάς τιμάς
πόθον. Μή βλασφήμει· σκέφθητι δτι ό θεός σέ
βλέπει καί σέ ακούει.”
Άλλά τήν φωνήν ταύτην τήν ένδόμυχον δέν
ήκουεν ή Χριστίνη. Χωρίς νά ρίψη βλέμμα
δπισθέν της, χωρίς νά συλλογισθή τόν άνδρα,
δν έγκατέλειπε, χωρίς νά χύση δάκρυ, κατήλθε
τήν μικράν κλίμακα, ήνοιξε τήν θύραν τής οι
κίας καί έξήλθεν. Ήτο νύς βαθεΐα, ή όδός
έρημος. Άφιχθη είς τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν
καθ ’ ήν στιγμήν αμαξοστοιχία ήτοιμάζετο ν’ άναχωρήση. Ααβοΰσα τό είσιτήριόν της είσήλθεν
είς μίαν τών αμαξών κενήν ούσαν, καί δτε ήκούσθη ό συριγμός τής ατμομηχανής, δτε αί αμαξαι
ήρξαντο κινούμενοι, έςέπεμψε βαθύν στεναγμόν,
καί είχε τήν τόλμην νά ευχαρίστηση τόν θεόν
έπί τή τοιαύτη αύτής σωτηρία. Ύπάρχουσιν
άνθρωποι έν τφ κόσμφ, οΐτινες δέν δύνανται νά
έννοήσωσι τήν σημασίαν τών πράξεών των δέν
έχουσιν οί τοιοΰτοι τήν αληθή συναίσθησιν τοΰ
καλού καί τοΰ κακού, καί κατορθοΰσιν ώς έκ
τούτου νά καταπνίξωσι τήν φωνήν τής συνειδήσεως μετά θαυμαστής όντως εύκολίας. ’Εάν τό
θρησκευτικόν αίσθημα δέν παοέχη αύτοΐς τήν
δύναμιν νά έξουσιάσωσιν έαυτούς, είναι ικανοί
να διαπραςωσιν δ,τι δήποτε, εύρίσκουσι δικαιο
λόγησα διά τά σφάλματά των καί πείθονται έπί
τέλους καί αύτοί περί τής άθψότητός των. "Οταν
δε φθάσωσιν είς τό σημεΐον τούτο, κολακεύονται
δτι ήπάτησαν τούς άλλους. Είς τούς τοιούτους
ανθρώπους έφαομόζεται ό μύθος τής στρουθο
καμήλου, ήτις καλύπτουσα τήν κεφαλήν της
είναι πεπεισμένη δτι ούδείς τήν βλέπει.
Τοιαύτη φύσις ήτο ή Κυρία Σάνζη. Ένόμισεν δτι τά πάντα διηυθέτησε, τά πάντα προεΐδεν δπως καθησυχάση τόν σύζυγόν της καί
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άποστομώση τόν κόσμον. Μετά τήν έπάνοδόν
της ούδένα είδεν, ούδέ έξήλθε τής οικίας της,
καί μόλις έγινώσκετο άνά τήν πόλιν δτι είχεν
έπανέλθει. 'Γούναντίον δμως πάντες εγίνωσκον
δτι τήν μεθεπομένην έσπέραν ήθελε λάμψει έν
τή ύπουργική έσπερίδι. Περί τούτου είχεν ήδη
ειδοποιήσει τούς φίλους της, καί αύτοί δέ οί
ύπηρέται της καλώς έγίνωσκον δτι ήθελε πάλιν
άπέλθει είς Παρισίους.
Καθ’ δσον δέ άφώρα τόν σύζυγόν της, έβασίζετο πρώτον είς τόν σφοδρόν έρωτά του, χάριν
τοΰ όποιου τά πάντα τή είχε συγχωρήσει, τά
διαβήματά της βλα είχεν έγκρίνει. Τό έλλειμμα
τού ταμείου δέν έφόβιζεν αύτήν, άφ” ού ή αδελφή
της ’Ιωάννα έπρόκειτο νά πέμψη τά χρήματα
μετ’ όλίγας ήμέρας, καί άφ’ ού δέν ύπήρχε
φόβος νά ένεργηθή τόσον ταχέως έπιθεώρησίς
τις. Έπομένως ούδείς, έκτος τού συζύγου της,
θά έγνώριζέ τι περί τής ύπεξαιρέσεως τών χρη
μάτων.
Αλλως τε τό μέγα προκύψον όφελος
ήξιζε νά ύποστή τις τόν μικρόν κίνδυνον. Διά
τής τόλμης της ό σύζυγός της θά έλάμβανε θέ
σιν έπιζηλον έν τή διοικήσει· εύρύ στάδιον ήνοίγετο ένώπιον του, καί είς αύτήν και μόνην θά
ώφειλε τήν έπιτυχίαν του.
Γό πρώτον πράγμα, τό όποιον θά έβλεπεν
άμα έγερθείς, θά ήτο ή μικρά έπιστολή της
πρός αύτόν. Βεβαίως θά ένήργει συμφώνως
πρός τάς οδηγίας της, καί ούδείς φόβος πλέον
ύπήρχεν. "Ο,τι θά κατηυνάζετο άμέσως ή οργή
του, περί τούτου δέν άμφέβαλλεν · ώς πρός δέ
τά ύπεξαιρεθέντα χρήματα, ή έπιστολή της
θ’ άπεδείκνυεν αρκούντως τήν καλήν της πίστιν,
διότι πώς θά έτόλμα νά πράξη τοιοΰτόν τι άνευ
τής βεβαιότητος νά άναπληρώση τό έκ τοΰ τα
μείου άφαιοεθέν ποσόν.
Τοιαΰται ήσαν αί σκέψεις της κατά τό πρώτον
μέρος τού ταξειδίου της. Ουτω κατόρθωσε
ν’ άποκοιμίση τήν ανησυχίαν της καί άπό τής
στιγμής έκείνης παρεδόθη έντελώς είς τά λαμ
πρά όνειρα τής ίκανοποιηθείσης ματαιοδοξίας
της. Έβλεπε τόν θρίαμβόν της, έβλεπε πάντας
θαυμάζοντας αύτήν. Πώς ν’ άρνηθή τις τί είς
τήν βασίλισσαν τοΰ χορού; Έξ έφόδου θά έκυρίευε τόν πολυπόθητον διορισμόν. Τις ήδύνατο
νά μεμφθή αύτής διά τά μέσα, δσα μετεχειρίσθη πρός έπιτυχίαν τοΰ σκοπού της ; Ό σκοπός
καθαγιάζει τά μέσα.
"Αμα τή άφίξει αύτής έν Παρισίοις περιέμενε
νά εύρη τηλεγράφημα αύστηρόν τοΰ συζύγου
της. Πόσον ηύχαοιστήθη μη εύρούσα τούτο.
Αναμφιβόλως ό σύζυγός της ένόησε τούς λόγους
της καί τήν έπιοΰσαν θά τή έγραφεν έπιστολήν.
"Αμα άφιχθεΐσα μετέβη έφ’ άμάξης πρός τόν
ράπτην της καί έπιοεικνύουσα τά τραπεζικά
γραμμάτια έζήτησε καί τήν έξόφλησιν τοΰ λο
γαριασμού καί τό φόρεμά της. Κατέχουσα πλέον
αύτό δέν έφοβεΐτο νά τή τό άφαιρέσωσιν. Ό
ράπτης τήν ύπεδέχθη μετά πολλών ύποκλίσεων
καίτοι απορών έν μέρει.
— Πόσον καλά έκαμα! είπε καθ’ έαυτήν.
Οί άνθρωποι ούτοι ένόμιζον δτι δέν θά τούς
πληρώσω καί ήλπιζον νά έγερθή σκάνδαλον.
Βέβαιον είναι δτι έτεκταίνετο ραδιουργία έναντίον μου. Τώρα δέν τούς φοβούμαι πλέον.
Έν φ τή έπεδείκνυον τήν λαμπράν στολήν
της, είς τών ύπαλλήλων τοΰ καταστήματος πλησιάσας τόν ιδιοκτήτην, τφ έψιθύρισέ τι είς τό
ούς. Ή Κυρία Σάνζη ένόμισεν δτι ήκουσε προφερόμενον τό όνομα τοΰ Ίουρνύ.
— Είναι έδώ; ήρώτησεν ό κύριος.
— Είς τό γραφεΐόν σας.
— Καλά, είπέ τον νά μέ περιμείνη μίαν
στιγμήν. — Βλέπετε, κυρία, προσέθηκεν άποτεινόμενος πρός τήν πελάτιδά του, βλέπετε πό
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σον ώραΐα καί κομψά είναι δλα. θά έχετε τό
καλλίτερον φόρεμα καί θά ήσθε ή ώραιοτέρα
δλων τών Κυριών. Αί έφημερίδες θ’ άναφέρωσι
τούτο, καί βεβαιωθήτε ότι σάς τό έκαμα είς
τιμήν εύτελεστάτην.
— Κύριέ μου, είπεν ή Χριστίνη ■ άν άλλοτε
κάμω τοιαύτην τρέλλαν, διατάξατε παρακαλώ
τούς ανθρώπους σας νά ήναι εύγενέστεροι. "Οτε
τελευταϊον ήμην έδώ, ήσαν είς άκρον αύθάδεις.
— Πώς, κυρία μαρκησία; Πρός ύμάς, τήν
καλήν καί ώραίαν πελάτιδά έφέρθησαν αύθαδώς; Είναι αδύνατον- θά τούς έπιπλήξω αυστη
ρότατα. Οί άνθρωποί μου έχουσιν έντολήν νά
ηναι βάναυσοι πρός τούς μικρούς, διότι πρέπει
τό κατάστημά του νά κατέχη τήν έμπρέπουσαν
θέσιν- άλλά πρός ύμάς, ήτις τιμάται αύτό!
Σάς ζητώ συγγνώμην.
— Σάς παρακαλώ τό τοιοΰτον νά μή έπαναληφθή. Διατάξατε νά κομίσωσι τούτο είς τήν
άμαξάν μου.
Πόσον ή ισχύς τοΰ χρυσού είναι μεγάλη!
Ή Χριστίνη έπλήρωσε καί ήδη είχε τήν ύπεροχήν καί τό δικαίωμα νά ταπεινώση τούς άλ
λους. Κλίνασα άνεπαισθήτως τήν κεφαλήν της
διήλθεν ύπερηφάνως διά μέσου τών ύπαλλήλων,
έχουσα τόν θησαυρόν της. Ή δυστυχής πόσον
ακριβά τόν είχε πληρώσει!
Έπιατρέψασα εις τήν οικίαν της έγραψε προς
τόν Εμμανουήλ έπιστολήν έν μέρει μέν περι
ποιητικήν έν μέρει δέ θριαμβευτικήν. Τφ διηγήθη τά πάντα, έκφράζουσα αύτφ τήν χαράν
της δτι έφθασεν έγκαίρως δπως προλάβη μεγάλα
δεινά, καί κατέληγε διά τής έξης περικοπής,
ήτις άριστα τήν έχαρακτήριζε'Αγαπητέ μοι Εμμανουήλ, άμα λάβω τόν
διορισμόν σου θά σπεύσω πρός σέ, καί δέν θέλομεν πλέον άποχωρισθή. Σύ καί ό Χριστιανός
είσθε ή μόνη μου εύτυχία, ή μόνη μου άγάπη
έν τφ κόσμφ. 'Ο σκοπός μου έξετελέσθη καί
θά έλθω ν’ άναπαυθώ είς τούς κόλπους σας.”
Τή έφαίνετο δτι δέν ύπέπεσεν είς τό έλάχιστον σφάλμα- ή έπιτυχία τή έφαίνετο τόσον
βέβαια, ώστε έλησμόνησεν άντί τίνος θυσίας τήν
απέκτησε. Τώρα δέν ύπεκρίνετο, άλλά ήτο
καλής πίστεως. 'Ο κόσμος γέμει τοιούτων χα
ρακτήρων, οΐτινες άντανακλώσι τά πάντα καί
μεταβάλλονται συνφδά πρός τήν προσβάλλουσαν
αύτους σκιάν ή πρός τό φώς.
Ίήν προτεραίαν τής έσπερίδος καί τής παραστάσεως ή μαρκησία έν τή γενομένη δοκιμή ήτο
πράγματι ώραιοτάτη. Ή κομψότατη άμαξα, ής
έμελλε νά έπιβή ώς θεά Τιτανίς, έπεδοκιμάσθη
παρα τών παρευρισκομένων δλων. Ή Χριστίνη
έλαβε θέσιν χαριεστάτην έν αύτή καί ύπεδέχθη
τόν θεόν Όβερον μετά ελκυστικού μειδιάματος.
Πάντες ύπεκρίθησαν άριστα τά μέρη των καί
οί οίκοδεσπόται ήσαν κατενθουσιασαένοι. Ή
Κυρία Σάνζη έπεκροτήθη καί ό ύπουργός είπε
πρός αύτήν άπερχομένην— 'Η άνασσα Τιτανίς θά διατάξη καί τό
καθήκον μου, Κυρία, καλώς έννοεΐτε, θά ήναι
νά ύπακούσω είς τάς διαταγάς της.
Καί τήν ημέραν έκείνην δέν έλαβεν έπι
στολήν παρά τοΰ Εμμανουήλ. Τούτο όλίγον τήν
άνησύχει. Έζήτησε νά πείση έαυτήν δτι ό
σύζυγός της άγανακτήσας έπί μικρόν έσιώπα,
άλλ’ δτι άμα λάβη τήν χαροποιάν είδησιν δέν
θα ήδύνατο ν’ άντιστή έπί πλέον. Διά τοΰ τη
λεγράφου τόν ειδοποίησε περί τής επισήμου ύποσχέσεως τού ύπουργοΰ, καί διά τού ταχυδρο
μείου τφ άνήγγειλε τά καθ’ έκαστα. Ή άπερίσκεπτος γυνή ούδέ έφαντάζετο τήν λύπην τοΰ
συζύγου της, καί τήν απελπισίαν του.
Τέλος έφθασεν ή μεγάλη ημέρα τοΰ χορού.
Άπό πρωίας ή Χριστίνη περιεστοιχίζετο ύπό
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μερον είναι έκ χυτού σιδήρου ή χάλιβος καί
ότι διά τήν μεταφοράν τών παρασκηνίων έτέθησαν είς χρήσιν σιδηραΐ ράβδοι. Οί μηχανικοί
τοΰ θεάτρου δέν είναι έπιστήμονες μηχανικοί,
άλλά ξυλουργοί καί χειρώνακτες, γυμναζόμενοι
είς τούτο. Πολλαί δοκιμαί έγένοντο κατά τά
τελευταία έτη νά μεταχειρισθώσιν έν τοΐς θεάτροις τήν ύδραυλικήν δύναμιν, άλλ’ αί άπόπειραι
αΰται άπεδείχθησαν πάντοτε σχεδόν άνεπαρκεΐς
καί μή άρκούντως πρακτικοί. Ίό μόνον, δπερ
έπροόδευσεν, είναι ό φωτισμός. Σήμερον έν τοΐς
πλείστοις τών θεάτρων γίνεται χρήσις τοΰ ηλεκ
τρικού φωτός.

Ο Σικελικός έσπερινός.

ύπηρετριών, κομμωτών, ραπτριών, καί άφ’ ού
ένεδύθη, κατωπτρίσθη έπί πολλήν ώραν- τά
πάντα ήσαν κομψότατα, τό ένδυμά της, ή κόμη
της, τά πολύτιμα κοσμήματα. "Οτε δέ ή Χριστίνη είσήλθεν είς τήν αίθουσαν τοΰ ύπουργοΰ
άπαστράπτουσα έκ τή καλλονή της καί τή στολή
της, φωνή θαυμασμού τήν ύπεδέχθη.
— Κυρία μου, τή είπεν ό ύπουργός· ό
Σαιξπήρος ύμάς είχεν ύπ’ δψιν, γράψας τό άθάνατον ποίημά του.
Ή έσπερίς άπέβη λαμπρότατη καί ή Χριστίνη ύπήρξε πράγματι ή βασίλισσα τοΰ χορού.
Ό ύπουργός, ευχαριστών αύτήν ένθέρμως μετά
τήν παράστασιν, τή έπανέλαβε τήν ύπόσχεσίν
του, καί τή είπεν δτι τάχιστα θά βεβαιωθή περί
τούτου. "Οθεν ή Χριστίνη [άνεχώρησε καταγεγοητευμένη καί βραδέως άνήλθε τήν κλίμακα

Ό κυνηγός.

τής οικίας της. Ή θαλαμηπόλος της άνοίξασα
τήν θύραν τή είπε μετά τής σπουδής έκείνης
τών φλύαρων καί περιέργων υπηρετών·
— Κυρία, ό Κύριος σάς περιμένει είς τό
δωμάτιον.
(Έπεται συνέχεια.)

ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ.
Ν τώ κόσμφ τούτφ τά πάντα έχουσι δύο
όψεις, τήν καλήν καί τήν κακήν. "Οπως
τό φώς άντίκειται πρός τήν σκιάν, τό
ιδεώδες πρός τήν πραγματικότητα, ουτω καί έν
τφ θεάτρφ ύπάρχουσι τά έμπροσθεν καί τά όπι
σθεν τής σκηνής. "Ο,τι θεώμενον έκ τής αιθούσης

Ό θησαυρός τοϋ ‘Ρήνου.

(Der l-reischiilz.)

καί τών θεωρείων θαμβοί πολλάκις τήν δρασιν,
τούτο θεώμενον όπισθεν τών παρασκηνίων είναι
δλως πεζόν καί βάναυσον. Έν τοΐς παρασκηνίοις εύρίσκομεν τήν λύσιν καί έξήγησιν τών τώ
έκπλήκτφ θεατή παρουσιαζομένων- έκεΐ είναι
τό μαγειρεΐον, έν φ παρασκευάζονται τά τφ
θεατή παρατιθέμενα φαγητά.
Συνήθως λέγομεν δτι όπισθεν τής σκηνής
ύπάρχουσι μηχανήματα, τά όποια ένεργοΰντα
παράγουσι τά θαυμάσια θεάματα- δέν πρέπει
νά λάβωμεν τάς λέξεις μηχανήματα καί μηχα
νικοί τοΰ θεάτρου κυριολεκτικός, διότι συνήθως
χεΐρες άνθρώπιναι είναι αί μόναι ένεργοΰσαι.
'Ως πρός τά όπισθεν τής σκηνής συμβαίνοντα
δέν έπήλθον μεγάλαι μεταβολαί, καί δ,τι συνέβαινε πρό εκατόν έτών συμβαίνει καί σήμερον.
Ή μόνη διαφορά είναι, δτι β,τι άλλοτε κατεσκευάζετο έκ χονδρού καί βαναύσου ξύλου σή

(Rheingold.)

ΙΙρός εύχερεστέραν τών λεγομένων διαφώ
τισα παραθέτομεν ένταύθα εικόνας τινας, παριστώσας διάφορα μηχανήματα τών θεάτρων. Ή
μία τών εικόνων ήμών παριστά "Καταβύθισιν”· απαιτούνται πολλαί χεΐρες, δπως ένεργήσωσι τήν καταβύθισα ταύτην. Έτέρα είκών
παριστά τό Πλοΐον, τό έμφανιζόμενον έπί τής
σκηνής έν τφ γνωστφ μελοδράματι "'Ο Σικε
λικός εσπερινός”· τό πλοΐον τούτο δέν κινείται
διά κωπών, άλλά διά τροχών. Ή τρίτη είκών
παριστά τήν σκηνήν τών νηχομένων θυγατέρων
τοΰ 'Ρήνου έν τφ Βαγνερείφ μελοδράματι "Ό
θησαυρός τού'Ρήνου”. Ή τετάρτη τέλος είκών
παρέχει ιδέαν τινά πώς παράγεται ή φρικώδης
σκηνή έν τώ μελοδράματι '' Ό κυνηγός” τοΰ
Weber. Έν τφ τελευταίφ τούτφ μελοδράματι
παρουσιάζεται έν τινι τών σκηνών καταρράκτηςσυνήθως δέ ό καταρράκτης ούτος είναι χάρτινος
έν Μονάχφ δμως είσήγαγον είς τό θέατρον μι
κρόν βραχίονα τοΰ τήν πόλιν διασχίζοντος πο
ταμού ν1ζαρ, καί ό καταρράκτης έκεΐ είναι
πραγματικός- άλλά καί ή έντύπωσις είναι κατά
πολύ άνωτέρα τής διά τοΰ χάρτινου ή πάνινου
καταρράκτου παραγομένης.

Καταβύθισις.
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Τπεβιωςεν έν ’Αλεξανδρεία τής Αίγυπτου
g έν γηραια ήλικία έβδομήκοντα έτών ο
g Στέφανος Κάσδαγλης, πατήρ πολ
λών τέκνων καί δή καί τοΰ έν Αονδίνω κ.’Αλε
ξάνδρου Σ. Κάσδαγλη, τοΰ μεταφραστού τοΰ
Μίλτωνος. ___
‘Ρόδιος το γένος, έγεννήθη έν Σμύρνη έκ
γονέων Ελλήνων εύκαταστάτων· πολλά όμως
παθούσης τής πατρικής αύτοΰ οικογένειας κατά
τας έν Σμύρνη ταραχάς έπί τοΰ 'Ελληνικού
Άγώνος, έσώθη μετά τών γονέων καί αδελφών
εις Κύθηρα τής Ίονίου Πολιτείας, όπόθεν, άποκαταστάσης τής τάξεως, δεκαπενταετής άποσταλείς τω 1δ33 εις ’Αλεξάνδρειαν καί παρά πατοικοϊς φϊλοις γραμματεύσας, κατώρθωσε διά τής
έκτάκτου αύτοΰ ικανότητος νά συστήση έν ηλι
κία 20 έτών ίδιον κατάστημα, κύριον έχον σκο
πόν τήν έξ ’Αγγλίας εις Αίγυπτον εισαγωγήν
ύφασμάτων. Στενάς δέ συνάψας .σχέσεις μετά
τών συγγενικών αύτω οίκων Μπαλταζή διένυσεν
έπί τριακονταετίαν δλην τό εμπορικόν αύτοΰ
στάδιον άδιάκοπον, μετρίαν μέν παρασκευάσας
έαυτω περιουσίαν, αλλά διά συντόνου εργασίας
καί τών νομίμων τής έμπορίας μέσων κτηθείσαν.
Τω 1863 παθών τήν υγείαν ήναγκάσθη ν’ άποσορθή εξ ΑΙγύπτου· κύριον δέ μέλημα έχων
τήν έκπαίδευσιν τών τέκνων του, άποκατέστη έν
Σμύρνη, άνατρέφων μέν Έλληνικώς τά έαυτοΰ
τέκνα, πολλάς δέ παρέχων ύπέο τών αγαθοεργών
καταστημάτων βοήθειας καί πάντοτεΤπεκτείνων
τήν αρωγόν χείρά του προς. περίθαλψιν χηρών
καί όρφανών.
Τίτο πολίτης "Ελλην, αύστηρός μέν τό ήθος,
άλλά τήν καρδίαν καλοκάγαθος. Καίπερ πολλών
παρεχόμενων αύτω τών μέσων πλουτισμού, ένεκα
τών στενών αύτοΰ σχέσεων μετά τε τών έν Τουρ
κία μεγάλα δυναμένων συγγενικών αύτω οίκων
Μπαλταζή καί μετά πολλών έγκριτων έν Αι
γύπτιο Ομογενών, ούδέποτε έπ’ ούδεμία περιπτώσει ήνέχθη νά έκμεταλλευθή τάς σχέσεις
έκείνας προς τό ίδιον συμφέρον άλλά πανταχοΰ
καί πάντοτε διά ζώσης φωνής τό έθνικόν μεγαλεΐον περί πολλού ποιούμενος, έξηρκεΐτο μέν
εις τήν διά κόπων κτηθείσαν μετρίαν περιουσίαν,
καθ.-,δύνετο δέ έπί τή αύστηρώς Ελληνική έκπαιδεύσει τών έαυτοΰ τέκνων, πολλά κοπιάσας
καί θυσιάσας ύπέρ τού σκοπού αυτού.
’Εν τή έμπορικωτάτη πόλει τής ’Αλεξάν
δρειάς τό όνομα Κάσδαγλη αριθμεί έξήκοντα
περίπου έτών έμπορικόν οίον άδιάκοπον διότι,
άποσυρθέντος τοΰ μακαρίτου κατά τό 1863, οί
άνεψιοί αύτοΰ έξηκολούθησαν τήν έργασίαν οί
ίδιον λογαριασμόν δί έκτάκτου δέ ικανότητας
καί εύθύτητος άβρόχοις ποσί διελθύντες τάς τής
Αίγύπτου δεινάς περιστάσεις διακρίνονται σήμε
ρον έπί έμπορική τιμιότητι, ό μέν έν Man
chester, ό δέ έν ’Αλεξάνδρειά, ε’ισέτι έξακολουθοΰντες τήν από έξήκοντα έτών συσταθεΐσαν έρ
γασίαν.
Ή κηδεία τού άποδημήσαντος "Ελληνος
πολίτου έγένετο μετά πολλής πομπής καί σεμνότητος, πάντων σχεδόν τών έν ’Αλεξάνδρειά έγ
κριτων Ομογενών παρακολουθησάντων αύτήν.
Τον φόρον τούτον άπονέμοντες εις τήν μνή
μην τοΰ φιλοπάτριδος πολίτου καί χρηστού
οικογενειάρχου εύχόμεθα παραμυθίαν εις τήν
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τήν διεύθυνσιν αύτοΰ έκπαιδευτικόν ίδρυμα, τό
όποιον έν τή έμπορική τού Γαλαζίου πόλει
έκτελεϊ σκοπόν τοσοϋτον έθνικόν.

'Η διεθνής ποταμοπλοΐα ύπό Στεφάνου
Καραθεοδωρή (Γερμανιστί). Έν Άμβούργω
1887. — '0 νομομαθής Κύριος Στ. Καραθεο
δωρή ς, οιατελών άπό πολλών έτών πρεσβευτής
τής ')’. 11 ύλης έν Βελγίω, έδημοσίευσεν έν τινι
έγκριτα» γερμανικοί Περιοδικά» καί ιδιαιτέρως καί
έν βιβλίω σπουδαιοτάτην διατριβήν περί τοΰ
ζητήματος τής διεθνούς ποταμοπλοΐας. Η δια
τριβή αύτη, έν ή ό συγγραφεύς μετά πολλής επι
μέλειας καί ακρίβειας έξετάζει τό ζήτημα τούτο,
έπηνέ^η ύπό τών ειδημόνων έν Γερμανία, οίτινες, ώς γνωστόν, εμβριθέστατοι είναι έπικοιταί.
Μνείαν λίαν έπαινετικήν αύτής έποιήσατο εσχά
τως έν ’Αθηναϊκή έφημερίδι δί έκτενοΰς βι
βλιοκρισίας ό έν τω ήμετέρω Πανέπιστημίιρ
καθηγητής τοΰ Ποινικού δικαίου, Κύριος Κων
σταντίνος Ν. Κωστής. Χαίρομεν βλέποντες δτι
ό διακεκριμένος διπλωμάτης ευρίσκει καί χρόνον
έλεύθερον, δπως έπιδοθή εις έπιστημονικάς με
λέτας καί συγγραφάς, αΐτινες τιμώσι τό 'Ελλη
νικόν όνομα έν το> έξωτερικφ.

Φυσική καί χημική περιγραφή τών έν
Μεθάνοις ιαματικών ύδάτων, ύπό τού Καθηγητού
’Αναστ. Κ. Δαμβέργη. Έν ’Αθήναις 1887. —
Διατριβή σύντομος μέν, άλλά χρησιμωτάτη διά
πάντα έχοντα άνάγκην νά έπισκεφθή τά έν Μεθάνοις ιαματικά λουτρά, τά όποια κατ’ έτος
άποκτώσι μεγαλειτέραν φήμην. Εύχής έργον
θά ήτο νά ύπήρχεν έν αύτοΐς περισσοτέρα περιποίησις καί άνάπαυσις, καί νά καταστώσιν αύτά
εφάμιλλα τών έν Εύρώπη λουτρών, δώτι ώς
προς τήν ιαματικήν τών ύδάτων δύναμιν ούδόλως
ύστερούσιν αύτών.
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τό πρώτον έπί τής σκηνής τοΰ μελοδραματικού
θεάτοου τών Παρισίων, άλλ’ έμεινε σχεδόν απα
ρατήρητος. Βαθέως πληγεϊσα έκ τής τοσαύτης
τού κοινού άδιαφορίας ώρκίσθη ούδέποτε πλέον
νά έπιστρέψη εις τήν γαλλικήν πρωτεύουσαν.
Τφ 1848 έψαλεν έν Βερολίνιρ τήν "Νόρμαν”
καί διήγειρεν άνήκουστον ένθουσιασμόν ■ μετά
τούτο μετέβη εις Βιέννην, καί έκ Βιέννης εις
’Αμερικήν, ένθα καί δάφνας πολλάς έδρεψε καί
πλούτον μέγαν συνέλεξεν. Έν ’Αμερική ένυμφεύθη τόν κ. Γόλδσμιθ. Έπιστρέψασα τω 1852
μετά τού συζύγου της εις Ευρώπην, άπεκατέστη
έν Δρέσδη, καί τω 1856 έν ’Αγγλία, ένθα καί
διαρκώς πλέον έμεινεν. ’Από τής έποχής τού
γάμου της δέν ένεφανίσθη πλέον έπί τής σκηνής,
άλλά συμμετείχε μόνον συναυλιών, διδόμενων
ύπέρ εύεργετικών σκοπών. Εσχάτως έν τινι
αιθούση τοΰ Λονδίνου εις τών παρευρισκομένων,
γινομένου λόγου περί τής Νίλσωνος, ώνόμασεν
αύτήν "σουηδικήν άηδόνα”. Τότε γηραιά τις
κυρία, παρούσα, ήγέρθη καί προβάσα είπε ■ " Με
ουγχωρεΐτε, μία μόνον ύπήρχεν έν τω κόσμιρ
σουηδική άηδών, καί αυτή είμαι ’έγώ. Έγώ
είμαι ή Jenny Lind.” ’Ολίγοι έγίνωσκον δτι
ή άπλή τούς τρόπους γραία Κυρία Γόλδσμιθ
ήτο ή διάσημος άοιδός, περί ής τοσαύτα έλεχθησαν καί έγράφησαν.

Αινίγματος 553.

'Ο ύπνος.

Πρόγραμμα τοΰ έν Γαλαζίιρ 'Ελληνι
κού Εκπαιδευτηρίου, τού διευθυνομένου ύπό
’Αναστ. Ν. Βενιέρη. Έν Γαλαζίιρ 1887. —
Τό Έλλην. ’ Εκπαιδευτήριον, δπερ διανύει ήδη
το τριακοστόν πρώτον αύτοΰ Σχολικόν
έτος, έδημοσίευσεν έκτεταμένον Πρόγραμμα τών
έν αύτω κατά τό έτος τούτο (1887 —1888)
διδασκομένων μαθημάτων. Είναι πράγματι πάντός έπαίνου άξιος ό διευθυντής αύτού, Κύριος
’Αναστάσιος Βενιέρης, δστις ούδενός φεί
δεται κόπου, δπως κατ’ έτος άναπτύξη τό ύπό

'Η άνάφλεξις τού δάμβακος έν ανοικτή
θαλάσση. Κατά τον παρελθόντα Αύγουστον τό
άτμόπλοιον "ΤΙ πόλις τής Μονρεάλης”, άνήκον
εις τήν εταιρίαν “’Ίνμαν” τής Αιβερπόλεως,
άπέπλευσεν έκ Νέας'Υόρκης εις’Αγγλίαν, έχον
145 έπιβάτας, 97 άνδρας, άποτελοΰντας τό πλή
ρωμα, καί φορτίον έκ 2030 δεμάτων βάμβακος
(άξίας 525 χιλ. φράγκων), τυρών καί άλλων
τροφίμων (άξίας 2 έκατομμ. φράγκων). Τέσσαρας ήμέρας μετά τόν άπόπλουν έξερράγη έν
τω άτμοπλοίφ πυρκαΐκά, άναφανεΐσα έν τή άποθήκη τοΰ βάμβακος. Εύτυχώς τό πλήρωμα καί
οί έπιβάται έσώθησαν. Έκ τής έκθέσεως περί
τού θαλασσίου τούτου δυστυχήματος, τής δημοσιευθείσης πρό τινων ήμερών, μανθάνομεν, δτι
κατά τά τελευταία πέντε έτη έκ τών πλοίων
τών έχόντων φορτίον βάμβακος 26 μεν πλοία
έκάησαν έν τοΐς λιμέσι τής φορτώσέως, 7 δέ έν
τοΐς τής έκφορτώσεως καί 13 έν άνοικτή θα
λάσση κατά τόν πλούν. ΤΙ στατιστική αυτή
ένεποίησε βαθεΐαν έντύπωσιν εις τούς εμπορικούς
κύκλους. Έκ τής γενομένης άνακρίσεως άπεδείχθη δτι έν τή αύτή αποθήκη τού πλοίου, έν
ή ήσαν τά δέματα τοΰ βάμβακος, είχον τεθή
πυρεία, φυσίγγια καί περίστροφα · εις τών μαρ
τύρων κατέθεσεν δτι έντός δέματος βάμβακος
εύρε περίστροφον πεπληρωμένον. Έάν προσθέσωμεν εις ταύτα τον έκ τής αυτομάτου άναφλέξεως τού βάμβακος ποοεοχόμενον κίνδυνον,
έννοοΰμεν δτι ό έπιβαίνων πλοίου μεταφέροντος
βάμβακα ύπόκειται εις κίνδυνον ού μικρόν.

ΤΙ άοιδός Jenny Lind. 'Η διάσημος
άοιδός Jenny Lind, ή έπικληθεΐσα "'Π σουη
δική άηδών”, άπεοίωσεν έν Αονδίνω έν ηλικία
67 έτών. ΤΙ Jenny Lind έγεννήθη έν Στοκόλμη έν έτει 1820, καί μετέβη τίρ 1841 εις
Παρισίους, δπως διδαχθή τήν φωνητικήν μου
σικήν. 'Ο διδάσκαλος αύτής τή εΐπεν εν έτος
μετά ταΰτα· "ΤΙδη, τέκνον μου, κατηρτίσθης
άρκούντως· είσαι ή πρώτη άοιδός τοΰ κόσμου.”
I Ιροστατευομένη ύπό τοΰ έξοχου μουσουργού
Meyerbeer ή άοιδός ένεφανίσθη έν έτει 1843

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Διά τοΰ παρόντος τεύχους άποστέλλονται
εις τούς τήν συνδρομήν των πληρώσαντας
Κυρίους συνδρομητάς τού "Εσπέρου” τά γραμ

μάτια τού έφετεινού Λαχείου, ών τά διπλότυπα
εύρίσκονται έν τω γραφείο) τής Διευθύνσεως διά
τήν τάξιν.
Αίτοΰμεν συγγνώμην παρά τινων Κυρίων
συνδρομητών, οιτινες καταβαλόντες εις τούς
άνταποκριτάς τό τίμημα τής συνδρομής των δέν
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τού '"Εσπέρου”, ΐνα τό ταχύτερον έμοασθή τό

Έκ τών είκοσι γραμμάτων,
άν τηρήται ή σειρά των,
δύ’ ονόματα γνωστών
έκπηγάζουν ποιητών,
έκ τής φαεινής Πλειάδος
τής συγχρόνου μας Ελλάδος.

τίμημα.
Χάριν δέ τών Κυρίων τούτων συνδρομητών

*

ορίζεται προθεσμία διά τήν έκκύβευσιν τού Λα
χείου ή α'. τού προσεχούς Δεκεμβρίου, δπως
έντός τοΰ χρονικού τούτου διαστήματος οί έπιΝ.

(“Ιππειον άλμα.)

πάσης περαιτέρω ύποχρεώσεως έπί τού προκεισθείς πι

δί

ά

ζε

*

Οί έγωΐσταί είναι μωμίαι, έχουσαι έν τή
θέσει τής καρδίας ρητά γεγραμμένα έπί μεμ
βράνης.

θυμούντες τά γραμμάτια τοΰ Λαχείου φροντίσωσι τά δέοντα. Μετά τήν παρούσαν ε’.δοποίησιν ή Διεύθυνσις θεωρεί έαυτήν άπηλλαγμένην

11ρ66λη«.α 564.

σεν

*

λάβουσι τά άνήκοντα αύτοΐς γραμμάτια. Αίτια
τούτου είναι δτι τό τίμημα δέν έλήφθη είσέτι
έν Λειψία κατά τόν όρον τοΰ Προγράμματος.
"Οθεν παρακαλούνται νά ποιήσωσι τάς δεούσας

παραστάσεις εις τούς κατά τόπους άνταποκριτάς

*

Τά έτη δέν καθιστώσι τόν άνθρωπον σοφόν,
άλλά μόνον γέροντα.
*

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.

ΙΙρόόλημα 563.

'0 εύφυής άνθρωπος ύπερνικα τήν άποτυχίαν,
ό μέτριος δμως ούδέ τήν έπιτυχίαν δύναται νά
ύπερνικήση.]
*

Έν τειϊχει 149, Σελ, 71, ίΣτήλ. Β'., Στί/. 5 αντί
καί είσί γράφε εις υιούς, καί Στίχ. 7 άντι άλλην
γρ. άλλην γήν.

Ν.

Παλαιόν δένδρον δυσκόλως μεταφυτεύεται.

«

·&

«■

*

Κατά τό δένδρον καί ό καρπός, κατά τήν
μητέρα καί ή θυγάτηρ.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.

·& «■ -Β- «■
■Β
·& ι «’Αντί τών άστε ρίσκ,ων μου
Στοιχεία νά έκλέξης,
Δι’ ών νά σχηματίζωνται
Έν τετραγώνω λέξεις·
Ή πρώτη τής Γραμματικής
Σπουδαίον είναι μέρος ·
Τήν άλλην συγκινοΰν σφοδρώς
Τά πάθη καί ό έρως·
'Η τρίτη είναι άσυλον
Τής μαύρης δυστυχίας,
Κι’ δσων άπογοήτευσις
Πικραίνει τάς καρδίας·
Καί ή τετάρτη όνομα
Είναι θεού άρχαίου,
Φίλου θεάς περικαλλούς,
Πολεμιστού γενναίου.

Προς έκκοπήν σκληρού κλώνου άπαιτεΐται
δξύς πέλεκυς.

*

Τ ρ ο Φ ή
ΟίνΟς
Λ α Β ή
Μ ά ϊ 0 ς
ΉλιΣ.

Ελυσαν. Τά 548, 552 και 553 ό κ. 1. Κ. ίν Κωνσταντινουπόλει· τά 548, 550. 552—555 ή Κυρία Ίφιγ.
Α. Πασσαλίοου έν Άλεςανδρεία- τά 554. 555 ή
Κυρία Κ. Κ. έν Καίρψ· τό 555 ή δεσποινίς Μ. Ρ. έν
Όδησσιρ· τά 559, 560 ή δεσποινίς Λίκ. 11. Βασιλειάδου έν Τεργέστη.

Ιϊρόβλημα 562.

Ή έργασία είναι τό καλλίτερον καί άσφαλέστερον λαχείον.

*

Προβλήματος 560.

Λίκ. Βαοιλιιάοου έν Τεργέστη.

ΤΙ έργασία έχει πικράς μέν τάς ρίζας, γλυκύν δέ τόν καρπόν.

s

πούς.
χούς.
ροΰς.
νούς.

Άπό τής φύσεως έπλάσθην
Ζώον τετράπουν, δπερ σύ
Μεταχειρίζεσαι <»ς θέλεις.
Σ’ είμαι δέ χρήσιμον πολύ.
"Αν βαρυνθώ πλήν τήν δουλείαν
Καί τόν ζυγόν τόν δχληοόν,
Τήν κεφαλήν μου θ’ άποκόψω
Κι’ εις τό Αίγαίον θά. ριφθώ.
Μεταβολήν τότε μεγάλην
Καί φοβεράν θέλεις ίδεΐ·
’Αντί τού ζώου έμπροσθέν σου
Μικρά τις νήσος θά φανή.

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

*

Αινίγματος 559.

Αίνιγμα 561.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Γενική Συνέλευσις τής Εταιρίας τών
Φίλων τοΰ Ααοΰ κατά τό έτος 1887. — Έκ
τής Έκθέσεως τού κοινωφελεστάτου τούτου καθιδούματος, ,ΐό όποιον διάγει ήδη τό εικοστόν
δεύτερον άπό τής συστάσεως αύτού έτος, μανθάνομεν βτι καθ’ ολον τό παρελθόν έτος έξηκολούθησεν έκτελοΰν τον εύεργετικ.όν αύτοΰ σκο
πόν, καί οτι ήδη τό διοικητικόν αύτοΰ Συμ
βούλων άπεφάσισε ν’ άνοικοδομήση έπί τού ιδιο
κτήτου γηπέδου τής 'Εταιρίας κατάστημα, περιέχον ού μόνον αίθουσαν παραδόσεων πληρούσαν
τον σκοπόν, άλλά καί αίθουσαν Βιβλιοθήκης καί
’Αναγνωστηρίου, ωσαύτως δέ όμοίαν οί εργαστήριον Χημείας. Διά έγκυκλίου του τό διοι
κητικόν Συμβούλων άπετάνθη ήδη προς τούς
άπανταχοΰ ομογενείς, οιτινες, ούδόλως άμφιβάλλομεν, θέλουσι σπεύσει διά εισφορών χρηματικών
νά συντελέσωσι προς τον ιερόν τούτον σκοπόν,
διότι ή έκπαίδευσις τών κατωτάτων τοΰ λαού
τάξεων είναι σκοπός όντως άγιος καί εύεργετικός. Πρόεδρος τοΰ Συμβουλίου κατά τό τρέχον έτος είναι ό άκάματος τής Εταιρίας στήλος,
κ. Νικόλαος Δηλιγιάννης, πρόεδρος τού
Άρείοο Πάγου, εις ον καί όφείλεται ή μέχρι
τούδε πρόοδος τού ιδρύματος.
Εύτυχεις θά λογιζόμεθα άν διά τής βραχείας
ταύτης έπικλήσεως παρακινηθώσί τινες τών ήμετέρων άναγνωστών νά συνεισφέρωσι τον οβο
λόν των ύπέρ τού άνεγειρομένου οικοδομήματος,
τό όποιον έσται νέον δείγμα τής πασίγνωστου
τών Ελλήνων προθυμίας προς ύποστήοιξιν παν
τός έργου εθνωφελούς.

175
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Παρακαλούνται οί Κύριοι άνταποκριταί ΑΙ

γύπτου καί Κωνσταντινουπόλεως νά λαβωσιν
ύπ’ όψ'.ν τήν παρούσαν γνωστοποίησιν.

Σ.

τ.

Δ.
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LEIPZIG.

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΖΙΓΑΒΗΝΟΥ

ΕϋΤΗΥΜΠ ZIGABEN1

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

COMMENTARIUS

ΕΙΣ ΤΑΣ

IN

ΙΔ' ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ
ΕΙΣ ΤΑΣ Ζ' ΚΑΘΟΛΙΚΑΣ

XIV EPISTOLAS SANCTI PAUL1
ΕΤ VII CATHOLICAS

ΝΥΝ ΠΡΩΤΟΝ ΕΚ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ
ΜΕΤΑ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

NUNC PRIMUM AD FIDEM CODICIS ANTIQUI

CUM PROLOGO ΕΤ ANIMADVERSIONIBUS
EDIDIT

ΤΠΟ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΑ

NICEPHORUS CALOGERAS

Άρχιτίτισκόιτου τρψιμ ΙΙατρΰν, Διδασκάλου τήι A. Τ. τοΰ έιτώόξου Διαδόχου τοΰ Ελλιμκκοΰ
θρόνου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ καί ίπιτίρου ΚαβνΥττοΰ τη! θεολογία! iv τψ 'Λθήνησι
ϊϊανΐπιστημίιρ

olim Arckiepiseopus Patrensts, Magister Serenissimi
Principle Ilelicnici CONSTANTINI et Unrversisatis Athenaeum
Professor honorarius T/ieOlOgiae

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
ΐΐιρΰχων τήν ΐρμηνιίαν τής προς Έφισίους Επιστολής, της προς Φιλιππησίους, της
προς Κολοσσούς, της Α' καϊ Β' προς θισσαλονικας, τής Α' καϊ Β' προς Γιμόήιον,
της προς Τίτον, της προς Φιλήμονα, της προς Εβραίους καϊ των Ζ' Καθολικών.

Complectens ititerpretationem Epistolae ad Ephesios, ad Philippenses, ad Co/ossenses, I et il ad Thessalonicenses, I et 1J Timotheum, ad Titum,
ad Philemonem, ad Hebraeos, et ad VII Catholicas.

TOMUS SECUNDUS

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ATHEN1S

ΤΥΠΟΙΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΕΡΡΗ

TYPIS FRATRUM PERRI
1887

ι887

Τόμ. Δ.

ΑΓΓΕΛΙΑ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗ.

Τόμ. Ε.

ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ

Σελ. 600.,

Λιρκή ποίησή · “Υμνοι· φδαί· πατριωτικά·
Ιΐαντοϊα· Σαπιοικά· μύθοι· Βουκολικά· δια
νομέων έφημερίδων- είς λευκώματα- Ανθώ·
Μεταφράσεις. Είσί δ’ έκ τούτων τά μέν
γεγραμμένα είς καθαρεύουσαν, τά δέ είς δη
μοτικήν γλώσσαν. — Είς ξένας γλώσσας
(γαλλικήν, γερμανικήν, αγγλικήν).
Τόμ. Β.

Σελ. 485.

Διηγη^ιατίκή ΓΓοίησις. Δήμος καί Ελένη. Λαο
πλάνος (είς ασματα πέντε). Διονύσου πλους.
Γοργός ιέραξ. Ταξιδεύτρια. Μετάφρασις
τοΰ Α'. τής ’Οδύσσειας (είς έςαμέτρους). —
Δραματική ποίηοΐς. Τραγφδία, οί Α'.
Τόμ. Γ.

*Γ

Εμμετρος
Τάσσου.

Τόμ. iB.

Τόμ. 1Γ. Σελ. 576.
Τόμ. ΙΔ. Σελ. 422.

Τόμ. Στ. Σελ. 352.
Τόμ.
..... Ζ. Σελ. 398.
· ‘

μετάφρασις
Τόμ. Η.

Τό[ΐ. θ.

Ιστορία τής άρχαίας καλλιτεχνίας (μετά 33
Πινάκων).

τής Ιερουσαλήμ τοΰ

Σελ. 442.

ΥΠΟ ΤΤΠΩΣΙΝ.
Τόμ. ΙΕ.
Τόμ. 1ΣΤ.

Πολιτικοί άρχαιότητες.

Σελ. 416.

Έμμίτμοε μίτα^μάσίΐς νέων δραμάτων· Ναθάν, τοΰ Λέσσιγγος. Τέλλος, τοΰ Σχιλλέρου.
Τόμ. 1.

Σελ. 444.

Πίζα διηγήματα· Συμβολαιογράφος Τάπας. 'Υ
φαντοί τής "Ανσης, Φυλακαί. Χρυσοΰν μα
στιγών. Γλουμμιμάουθ. Είς τάς κορυφάς.
’Αμαξών. Έμάη.
Τόμ. ΙΑ.

Σελ. 493.

Σελ. 539.

’Έμμετροι piTaypaffiig· Δάντου Κόλασις. Αι
σχύλου Πέρσαι. Γαίτου Ιφιγένεια. Σαιξπήρου ’Ιούλιος Καΐσαρ.

Πίζα 8»ηγήματα- Αύθέντης τοΰ Μωρέως. Λέϊλα
’Εκδρομή είς Πόρον.

Σελ. 437. ,

Δραματική TToiijtfi g. Τ ρ α γ ο> δ ί α ι ■ Δ ο ύ κας.
Φροσύνη. — Κωμωδία· Μνηστήρ τής Άρχοντούλας.

ΒΙΕΝΝΗ

Ευδαίμων οικογένεια. 'Οδοιπορικά! άναμνήσεις
έξ ’Αγγλίας. Δύω πόλεις τής ’Αδριατικής.
Βιογραφία Έρεχθείου. Συνέντευξις. Δρέσδη.
Έπιστολαί έκ Βερολίνου.

Σελ. 362.

Προοίμιον περί Μετρικής. MiTaypatfitg έμ
μετροι άρχαίων οραμάτων·
δραμάτων· ’Αντιγόνης
Σοφοκλέους· Νεφελών,, Ειρήνης
Ειρήνης, Όρνέων
’ Αριστοφάνους.

(είς μέγα όγδοον).
Ή έκδοσις ήρξατο τδ 1874.
Τόμ. Α.

Σελ. 410.

Δραματική sroirfiig. Τραγωδία· Παραμονή. —
Κωμφδίαι· Τοΰ Κουτρούλη ό γάμος. Διος
έπίσκεψις.

,

Πίζα διηγήματα· Κακουργειοδικεΐον Έλισαοεττώνος. Καμινάπτης. Καλμίνα. Δύω άδελφαί.
Βροΰτος Κουρτέροος. Δύω υιοί. Άδάμας.

Τόμ.ΙΖ.

’Επιγραφική (μετά πινάκων). — Τοπογραφία
τών άρχαίων ’Αθηνών (μετά τοπογραφικοΰ
πίνακος).
'Εν τφ ΕΣΠΕΡΩι έκδίδοται.

“Εμμετρος μετάφρασις τοΰ Φαύστου τοΰ Γαίτου.
Πωλοΰνται, καί έκαστος τόμος ιδίως προς
Δρ. 6, έν Άθήναις, παρά τώ Βιβλιοπώλη Κ.Ψ
Κωνσταντινίδη καί άλλοι;· προσέτι καί παρά
τω Κ. Άλες. 'Ρ. ’Ραγκαβή (υίω).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Έν τώ γραφείω τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ

ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ.

έν Λειψία (Elsteb-Strasse No. 41)

Ή Waarenhaus „Zur Monarchie“ τής Βιέννης συνέστησεν από τής 1 Μαρτίου
υποκατάστημα έν Κωνσταντινουπόλει, Γιουσούφ Ίζζεδίν χάν άριθ. 1, καί άποστέλλει

ΔΙΑ 9 ΦΡΑΓΚΑ ΜΟΝΟΝ
δν έκκρεμές ώρολόγιον κρούον τάς ώρας καί τάς ήμισείας, οΰτινος ό έφευρετής έτυχεν
αΰτοκρατορικού και βασιλικού διπλώματος. Τό ώρολόγιον τούτο περιστεφανούται διά
έστιλβωμένου καρυΐνου ξύλου, τό δέ κινητήρων αύτοΰ σύγκειται ές όρειχάλκου.
’Εκτός τών ρηθέντων πλεονεκτημάτων τό έκκρεμές τούτο ώρολόγιον κατέχει
άνεκτίμητον τινά ιδιότητα, τούτέστιν ή πλάς αύτοΰ λάμπει έν τφ σκότει δι’ ώραίου
κυανού χρώματος, διά θαυμαστής λάμώεως, μαγικής οδτως είπεΐν. Ή τακτική πορεία τού
ώρολογίόυ τούτου ώς και ή δύναμις τού φωτός τής πλακός του είσίν έςησφαλισμέναι.
Οί άπειροι πελάται, οίτινες εΐδον καί ήγόρασαν τό έκκρεμές τούτο ώρολόγιον
είσί καταγοητευμένοι, ώς λαβόντες αύτό

δι' άπιΰτιΰτον ΐλαχίοτης npiig.
Νομίζομεν δτι άφότου τά ώρολόγια ταύτα άνεκαλύφθησαν, ούδείς εΐδεν ούτε
Οά ϊδη ίσως παρόμοιόν τι έργον τής βιομηχανίας διά τοιαύτης έςαιρετικής καί εύτελούς τιμής άγοραζόμενον.
Άποστέλλομεν τά ώρολόγια διά ταχυδρομικού έντάλματος ή διά χρηματικής
προκαταβολής.
Άπασαι αί παραγγελίαι δέον ν' άπευΟύνωνται είς

Waarenhaus ,,ΖΓΚ MONARCHIC"
Κωνσταντινούπολή, Γιουσούφ Ίζζεδίν χάν άρ. 5, Γαλατά, έναντι τοΰ γαλλικού
ταχυδρομείου καί παραπ/.εύρως τού γερμανικού.
Σημ. Αί έκ τού έζωτερικοΰ προερχόμενοι παραγγελίαι δύνανται έπίσης ν’ άπευΟόνωνται κατ' εύΟεϊαν πρός τήν Waarenhaus „Zur Monarcbie" ΙΠ Hintere Zollamtsstrasse άρ. 9_ έν Bis»'T>;.
Έν τή περιστάσει ταύτγ. ό έπιστέλλων κερδίζει 1 φρ. καθ’ έκαστον ώρολόγιον,
ούτως ώστε 9' άγοράση τούτο διά 8 φρ. μόνον.

An

experienced English

finishing governess

(30)

seek san engagement. Sub

jects English, fluent French
and German, music and

ευρηνται καί τά έξής βιβλία·
Εαπιρον τόμοι Λ'. Β'. Γ'. Δ'. Ε'.

καί Στ', χρυσόδετοι. "Εκαστος
τόμος τιμαται φράγκων 50.
Longfellow. Τό άσμα τοΰ Χιαβάθα,
έμμετρος μετάφρασις. Χρυσό

δετου μέ εικόνας φρ. 6.

singing all advanced.

Edwards, 23 Berners Str.

’Ayrijg Σμίθ. Βλέμματα έπί τής
Έλλάδο;, μετάφρ. Ί. Π. Δεδεμ.

. μέ είκόν. φρ. 7.

London W.

Διευθυντής καί έκδότης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι.
Τύποις- Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.

Μιχαήλ Παλαίολόγος. Διήγημα έκ
τής Βυζαντινής Ιστορίας, ΰπδ
Ί. Π. Δεδεμ. φρ. 2’/a.
ELSTER-STR. 41.

