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ΕΣΠΕΡΟΣ.
Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΓΑΙΤΟΥ

ΕΝ ΣΑΜΩι.

Φ Α Τ Σ Τ Ο Σ.

(Μετά είζόνος, δρα σελ. 177.)

Μονή τοΰ Τίμιου Σταυ
ρού, ής τήν εικόνα δημο
σιεύομε·/, κεΐται έν τή
υπώρεια τού ορούς Γρα
βιά, περί τήν ώραν μα
κράν άπό Χώρας, τής αρ
χαίας πρωτευούσης τής
Σάμου, έν θέσει κατακα'ι ύδρηλή. Κατά τήν
οσιν, ταύτην συνεστήσατο,
ώτον μικροτέραν, Νεΐλός
τις, δστις, φεύγων τάς παρενοχλήσεις τών κλε
πτών καί άλλων κακοποιών άνθρώπων έπι τού
όρους Λάτρου τής Μικρας ’Ασίας, τού τανύν
Μπέη-Παρμάκι δνομαζομένου, έν τω όποίφ
ήσκεΐτο τον μοναστικόν δίαυλον, παρέλαβέ τινας
τών αύτφ συνασκουμένων μοναχών και διεπεραιώθη είς Σάμον, καί έλθών είς τήν θέσιν τού
Σταυρού καί ίδών τδ δασώδες καί τερπνόν τού
μέρους καί τήν πληθύν τών ύδάτων έκτισε μι
κρόν έν άρχή κατοικητήριον έν έτει 1572, δπερ
μετά Ttva χρόνον μετέβαλεν είς τήν νύν ΰπάρχουσαν Μονήν.
Άνοικοδομουμένου δέ πρό πεντήκοντα δυο
έτών τού Ναού αύτής έπί τδ μεγαλοπρεπέστερον,
εύρέθη έν τοΐς θεμελίοις τοΰ θυσιαστηρίου σταυ
ρός έκ πύξου, φέρων έπ’ αύτού χρυσοΐς κεφαλαιώδεσι γράμμασιν, εύδικαρίτοις άχρι τού νύν,
γεγραμμένα τά έξής ·
IX

ΧΣ

Ν I

ΚΑ

Σταυροπήγιον πατριαρχικόν άγιασθέν έπ- όνόματι τής ύψώσεως τοϋ Τίμιου καί Ζωοποιού
Σταυρού πλησίον τής μεγάλης Χώρας, τής άγιωτάτης άρχιεπισκοπής Σάμου έν τή αύτή νήσω
έν τώ Ibiui θελήματι παρά τού παναγιωτάτου
ήμών αύθέντου καί δεσπότου τού οικουμενι
κού ΤΤατριάρχου κυρίου Ματθαίου.
Έν έτει Ζρθ'. μηνί Όκτωβρίω ημέρα
δευτίρα Ίνδικτυώνος ιδ'.

'Η Μονή τού Σταυρού έχει σχήμα τετρά
γωνον καί περιλαμβάνει ικανά κελλία διά τε
τούς έν αύτή ένασκουμένους καί διά τούς προσερχομένους κατά τήν έπέτειον εορτήν αύτής
πολυαρίθμους έκ τε τής νήσου καί τής dvxtκειμένης άσιατικής ηπείρου προσκυνητάς, προς
δέ κέκτηται καί βιβλιοθήκην ούχί μέν πολύτομον, ικανοποιούσαν δμως τήν περιεργίαν παν
τός φιλομούσου καί περιλαμβάνουσαν βιβλία έκκλησιαστικής ώς έπί τό πολύ δλης, έπιστολάς
διαφόρους καί άρχαΐά τινα σημειώματα. Έν
τή Μονή ταύτη ένασκούνται έννεακαίδεκα μο
ναχοί, αί δέ πρόσοδοι αύτής ανέρχονται βίς
47,380 γρόσια άπέναντι δαπανών 40,153 γροσίων κατ’ έτος- παρήγαγε δέ αυτή πολλούς
άνδρας έπί αρετή καί εύσεβεία περιβόητους καί
κούροι αύτής έγένοντο οί δύο αείμνηστοι Πατριάρχαι ‘Ιεροσολύμων Κύριλλος Β'. καί Ιερό
θεος Β'.
Άπό τριών ήδη έτών ό ζηλωτής καί εύπαίδευτος αυτής ’Ηγούμενος Θεοφάνης Άρέλης έπελάβετο τής άνοικοδομήσεως τής Μονής καί
μέχρι τούδε συνετέλεσε μέρος τής μιας αύτής
πτέρυγος.

Υπό Αλ. ‘Ρ. 'Ραγκαβή.

(Συνέχεια.!

IB'.
ΚΗΠΟΣ.

'Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ περιδια,βά&ι ίχονσα
ΦΑΥΣΤΟΥ,

ή Re

τόν βραχίονα τον

ΜΑΡΘΑ μετά τοΰ ΜΕΦΙΣΤΟΦΕΛΟΥΣ.

Μ α ρ γ α ρ ί τ α.
Φιλόφρων είσθε ύπέρ πάντα δρον.
Έντρέπομαι ν’ ακούσω τούς έπαίνους.
Εΐν’ ή συνήθεια τών οδοιπόρων
να εΐν’ έπιεικεΐς πρός ξένους.
Είς άνδρα πολλής πείρας καί σοφώτατον
τί εΐν’ ή έδική μου ομιλία;
Φαΰστος.
Έν βλέμμα σου μοί εΐν’ άγαπητότατον,
δσον δέν μ’ είναι πάσα ή σοφία.
(Φ»λ€Ϊ την χάρά της.)
Μ α ρ γ α ρ ί τ α.
“Ω! μή πειράζεσθε. Πώς τήν φιλεΐτε;
Εΐν’ άσχημος, είναι πολύ τραχεία.
Εΐν’ αύστηρά ή μήτηρ μου. Ζητείται
βαρεία παρ’ έμού ύπηρεσία. (Παρέρχονται.)

Μ ά ρ θ α.
'Οδοιπορείτε πάντοτε:
Μεφιστοφελής.
Μοιραΐον
μοί είναι. Μέρος προσφιλές, ώραΐον
πολλάκις μετά θλίψεως άφήνω ·
ή τύχη μου δέν θέλει πλήν νά μείνω.
Μ άρθ α.
Έν δσ’ δ βίος ανθηρός εΐν’ έτι,
αύτό τό πήγαιν’ έλα έπιτρέπεται.
Άλλ’ δταν τά κακά αρχίζουν έτη,
μόνος τού τάφου τήν οδόν νά τρέπεται
ούδείς αποφασίζει ποτέ, βλέπετε.

Μεφιστοφελής.
Φρίττων μακρόθεν είς τό μέλλον άφορώ.
Μάρθα.
Λάβετε μέτρα, Κύριέ μου, έν καιρω.
(Παρέρχονται.)
Μ α ρ γ α ρ ί τ α.
"Οστις δέν βλέπει, δέν αργεί νά λησμονή.
Φιλόφρονα σάς βλέπω τόσον κ’ εύγενή·
άλλ’ έχετε άλλους πολλούς γνωρίμους
πλέον άφ’ δ,τι εΐμ’ έγώ φρονίμους.

Φαΰστος.
ΙΙίστευσον δτι εΐν’ ή φρόνησίς των
μικροφροσύνη καί κενοδοξία.
Μαργαρίτα.
Πώς;
Φαΰστος.
Οί άθώοι άγνοοΰσι τίς των
ή ιερά, πολύτιμος άξια·
ή μετριόφρων τάσις ύποκλίσεως
πώς είναι δώρον ευεργέτου φύσεως . ..
Μαργαρίτα.
θά μ’ ένθυμήσθε καν στιγμάς: “Ω! είς έμέ
δι’ ένθυμήσεις καιρός μένει άποχρών.
Φ αΰστος.
Είσαι πολλάκις μόνη;

Μαργαρίτα.
Είναι πενιχρόν
το οίκημά μας- δλαι μου πλήν αί στιγμαί
άφιερούνται είς τάς έργασίας.
Δέν έχομεν ημείς υπηρέτριας.
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Έγώ ημέραν νύκτα μαγειρεύω,
Π λύνω, κεντώ καί ράπτω καί παστρεύω.
Καλά τά θέλ’ ή μήτηρ δλα, καθαράκ’ εΐν’ αύστηρά.
Άλλως νά ζώμεν ίσως μάς άνήκεν.
οχ’ είς στερήσεις κ’ είς στενοχώριαν,
διότι ό πατήρ μου μάς άφήκεν
ούχί άσήμαντον περιουσίαν,
τόν μικρόν κήπον, τήν μικράν οικίαν.
Τώρα πρό πάντων μ’ είναι ή ζωή νεκρά.
Ό αδελφός μου είναι στρατιώτης·
ή άδελφή μου μάς άπέθανε μικρά.
Τί βάσανα ύπέστην! Άθλιότης!
Διπλά άς ήσαν, άν άπό τήν νόσον
τήν έσωζον. *Ω! τήν ήγάπων τόσον!
Φαΰστος.
“Αγγελος ήτον έάν ήτον δπως σύ.

Μ α ρ γ α ρ ί τ α.
Κ’ ή άδελφή μου πώς μ’ ήγάπα ή χρυσή!
Τήν είχον αναθρέψει. Τόν πατέρα
εϊχομεν άπολέσει πριν καί τής μητρός
πώς ή έσχάτη έφθασεν ήμέρα
δτ’ έγεννήθη, έφοβεΐτ’ ό ιατρός.
Ώς δ’ ίατρεύθη βαθμηδόν, μέ τόν καιρόν,
δέν ήτον τρόπος νά βυζάξη τό μωρόν,
καί τρέφουσά το έγώ γάλα καί νερόν,
τό ηδξησα, καί έγιν’ έδικόν μου.
Πώς είς τούς κόλπους μου τό φίλτατόν μου
έσκίρτα καί γελών έχοροπήδα!

Φαΰστος.
Ιίολλήν, γλυκεΐαν τούτο σ' έδιδε χαράν.
Μαργαρίτα.
Χαράν βεβαίως, δμως καί φροντίδα.
Πλησίον μου τήν νύκτα δλην ήτο,
καί αμα έκινεΐτο,
νά έξυπνήσω έπρεπε πάσαν φοράν,
να τραγωδώ καί νά τό ναννουρίζω,
δσακις έκλαιε, νά το ποτίζω,
νά τό χορεύω, νά τό τριγυρίζω,
καί ώς έξημερώση, νά τό -λύνω·
καί είς τήν άγοράν, καθώς τ’ άφήνωκαι έπειτα ευθύς τό μαγειρείο·/ ·
πρωί, έσπέρας, πάντα μου τον βίον.
Αύτή δέν είναι ζωή τόσον αρεστή,
κ’ ή ήσυχία μετ’ αύτήν μ’ εύχαριστεΐ.
(Παρέρχονται.)

Μ ά ρ θ α.
Αί δυστυχείς γυναίκες! Νά πεισθήτε
οί φαντασμένοι άνδρες θά θελήσετε;
Μεφιατοφελή ς.
Εΐν’ ίδικόν σας έργον νά μάς πείσετε.
Δοκίμασον. Τί άλλο άπαιτεΐται;

Μ ά ρ θ α.
Λοιπόν, κάμμί’ άκόμη δέν εύρέθη;
Ως τώρα ή καρδία δέν 1 έδέθη ;
Μεφιστοφελής.
Γυνή χρηστή, ιδία κατοικία,
θησαυρός είναι, λέγ’ ή παροιμία.
Μάρθα.
Λέγω, δέν είχετε ποτέ ορέξεις;
Με φιστοφελής.
Μοί ήσαν όλοι παντού, πάντοτ’ ευγενεΐς.

Μ ά ρ θ α.
Λέγω, σπουδαίως δταν θά έκλέξης . . .

Μεφιστοφελής.
Νά παίξη πρός γυναίκα δέν τολμά κανείς.
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Φαΰστος.
Ώς ήλθον είς τόν κήπον μ’ άνεγνώρισας,
άγγελε;
Μ αργαρίτα.
Είδες πώς έτήρησα σιγήν,
κ’ έρριψα βλέμμα φοβισμένον είς τήν γήν.
Φαΰστος.
Καί θέλεις μου τήν τόλμην συγχωρήσει,
ή τήν αύθάδειάν μου έσυγχώρησας,
κατά τήν έξοδον τής έκκλησίας;

Μ αργαρίτα.
Μοί έδωκέ τινας ανησυχίας.
Ποτέ δέν μ είχε τις κακολογήσει.
“Α! είπον, ίσως εύρέ σου τούς τρόπους
αύθάδεις ή άσέμνους ή άτοπους,
καί έφαντάσθη πώς τοιαύτη κόρη
εύκόλως δ,τι δήποτ έσυγχώρει.
Άλλά μ’ έκίνει, δέν ήξεύρω κ’ έγώ τί,
συμπάθειαν άμέσως νά σοί δώσω·
καί πώς θυμόνω ήσθανόμην, διατί
κατά τού τρόπου σου νά μή θυμώσω.
Φαΰστος.
Φιλτάτη!
Μαργαρίτα.
(Κόπτει

λινκάνβιμνν και μαδεί κατά
φύλλα του.)

σειράν

Μεφιστοφελής.

κ’ εκείνη.

Άλλά
Ουτ’ ό κόσμος τρέχει καί κυλά.
("Επεται συνέχεια.)

ΒΡΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ
ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑι.

Μαργαρίτα.

Ύπό Ί. Μ.

Φαΰστος.

(Μετά εικόνων, δρα σε?.. 1S1.)
(Συνέχεια.)

Μαργαρίτα.
Ώ! μή μέ περιπαίζης.
(Μαδεί και ψιώ’ρίέέι.)

Φαΰστος.
Τί ψιθυρίζεις;
Μαργαρίτα (μιτα φωνϊρ· ταπανήί).
Μ’ άγαπα. Δέν μ’ αγαπά.

Φαΰστος.
Τί θειον κάλλος! Ή καρδία μου κτυπα.

Μ α ρ γ α ρ ί τ α (εξακολουθούσα).
Μ’ αγαπά. Δέν μ’ αγαπά. Μ’ αγαπά. Δέν
μ’ αγαπά.
(Τό -ζίλίυταϊον φνλλον μασούσα, και ιπριχαρήν).
Μ’ άγαπα!
Φαΰστος.
Βλέπεις; Ό χρησμός δέν σιωπά.
Ένόησας τί λέγουν τ’ άνθη; Σ’ άγαπα.
(Λαμβάνα Tas δύω την χείραι·.)
Μ αργαρίτα.
“Ω! τρέμω.
Φαΰστος.
Μή, μή τρέμης· καί τό βλέμμ’ αύτό,
ή χειρ τήν χεΐρά θλίβουσα, άς σοί είπή
δ,τι αί λέξεις δέν έκφράζουσι ποτέ.
“Ω! 'Όλος τις νά δίδηται, κ’ αιώνιον
ν’ άπολαμβάνη αίσθημα μακάριον!
Αιώνιον!
Τό τέλος του θά ήν άπελπισία.
Τέλος; “Ω όχι, δχι ποτέ τέλος!*)
('Η Μαργαρίτα τω σφίγγα Tas χάρα!· ΐπατα δ’ αποσπαται καϊ φινγιι τρίχονσα. 'θ Φαΰστοε μένει σνννονν
ίπϊ στιγμήν, καί ϊπιιτα τήν άκολον&ΐ.)

Μ ά ρ θ α (ίρχομίνη).

(Παρέρχονται.)

Μ ά ρ θ α.
Φαίνεται έχει κλίσιν πρός αύτήν.

Ναί, παίζω.

Ν υχτόνει.

Μεφιστοφελής.
Μέ λυπεί, φιλτάτη,
Πλήν εννοώ πώς εϊσθ’ εύγενεστάτη.

Μεφιστοφελής.
Ώς πτηνά δειλά
έκρύοησαν εις τάς δενδοοστοιχίας.

τα

Φ αΰ σ τ ο ς.
Άνθοπλόκον παίζεις;

Μάρθα.

Δέν μ’ έννοεΐτε.

Μ ά ρ θ α.
Πολύ άκόμη ήθελον νά μείνετε·
νά σάς είπώ πλήν, τούτο τό χωρίο·/
είναι κακόν ■ χειρότερον δέν γίνεται.
Καθείς νά μάθη μόνον καταγίνεται
τί πράττει καί τί λέγει ό πλησίον.
Άς είναι τις διαγωγής τίμιας·
γίνεται θύμα τής κακολογίας.
Καί τό καλόν μας ζεύγος;

Μεφιστοφελής.
"Ωρα χωρισμού πλησίον.
*) Χωρίου ανομοιοκατάληκτου έν τφ πρωτοτυπώ.

Φ’ ου διέμεινα έν Λυώνι έπί τρεις ήμέ
ρας ούχί τόσον πρός ίκανοποίησιν τής
φιλομαθείας μου, διότι έγνώριζον ήδη
τήν πόλιν έκ προηγουμένης έπισκέψεως, δσον
πρός άνάπαυσιν τοΰ έκ τού φόβου τών σεισμών,
τών κόπων καί τών αγρυπνιών καταπεπονημένου
σαρκίου μου, άνεχώρησα τή 28Ό Φεβρουάριου
μετά μεσημβρίαν διευθυνόμενος είς Βορδιγάλην
καί Βιαρρίσσιον. Ή έπελθοΰσα νύξ ήτο καθ’ υ
περβολήν ψυχρά, διότι ή αμαξοστοιχία διήρχετο
διά χιονοσκεπών δρέων. Εύτυχώς δμως ήμην
μόνος έν τή άμάξη καί ήδυνάμην νά κινώμαι
έλευθέρως έν αύτή. Άλλα μετά τό μεσονύκτιον
είσεπήδησεν είς αυτήν εις επιβάτης. Ό άνθρω
πος ήτο μηχανικός, είδε τό Βουκουρέστιον, τήν
Κωνσταντινούπολή καί τάς ’Αθήνας καί μοι διη
γείτο πράγματα χρήσιμα καί ενδιαφέροντα είς
έμέ. "Ωστε ή συνοδία του μοί υπήρξε μάλλον
εύάρεστος ή δυσάρεστος.
Περί τήν 8’Γ πρωινήν ώραν εφθασα είς Βορδώ
καί κατέλυσα έν τώ ξενοδοχείο» "τής Γαλλίας”,
όπως διέλθω τήν ημέραν καί τήν επιούσαν νύκτα.
Έπειδή δμως ό ξενοδόχος με διεβεβαίωσεν δτι
περί τήν μίαν καί ήμίσειαν ώραν μετά μεσημ
βρίαν άνεχώρει αμαξοστοιχία διά τό Βιαρρίς,
έζήτησα τό γραμμάτιον τών δφειλομένων, έν
ω ό εύσυνείδητος Ιουδαίος έκτος προγεύματος
ανέγραφε καί υπηρεσίαν καί δωμάτιον, είς δ
μόνον πρός άπόνιψιν τοΰ προσώπου και τών
χειρών είσήλθον, έξώφλησα αύτό καί άνεχώρησα.
Άφικόμενος είς τόν σταθμόν, άπέχοντα τής πόλεως ίκανώς, εμαθον παρά προσδοκίαν, δτι ή
κατά τήν μίαν καί ήμίσειαν ώραν άναχωροΰσα
αμαξοστοιχία δέν προσήγγιζεν είς τό Βιαρρίς.
Ούτως ήναγκάσθην νά έπιστοέψω είς τήν πόλιν.
Δέν έπανήλθον δμως είς τό αύτό ξενοδοχεΐον,
άλλά διηυθύνθην είς τό "Τών ήγεμόνων καί τής
ειρήνης”. Τή έπιούση πρωί μέ άνέμενε πρό
τής άναχωρήσεώς μου καί έν τφ δευτέρω ξενο
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δοχείο» δεύτερον έπεισόδιον. Πρός έξόφλησιν
τού λογαριασμού μου εδωκα τω έλεάτρω εν
χρυσοΰν εικοσάφραγκον. Ό πονηρός δούλος, περιμείνας τήν στιγμήν, καθ’ ήν διηοχόμην διά σκο
τεινού διαδρόμου, μοί έπέστρεψε τά υπόλοιπα,
έν οΐς άνέμιξεν ώς δήθεν φράγκα δύο έντελώς
τετριμμένα καί δλως άγνωστα νομίσματα. Ουτω
άνεχώρησα έκ Βορδιγάλης άποκομίζων δυσάρεστον άνάμνησιν τών δύο πρώτων ξενοδοχείων της.
Περί μεσημβρίαν άφικνούμην είς τό τή
πρώην Γαλλική αύτοκρατορική συνωρίδι πολυ
αγάπητο·» Βιαρρίσσιον. Ένταύθα διέμεινα άπό
τής 2’' μέχρι τής 7'·'· Μαρτίου, δπως προμηθευθώ τά άναγκαΐα βιβλία, ορίσω τό δρομολόγιόν μου καί προμελετήσω δσα ώφειλον νά ϊοω
έν Ισπανία.
Τή 8’» Μαρτίου περί τήν 11ν πρωϊήν ώραν
εύρισκόμην έν τω πενιχρώ σιδηροδρομικοί σταθμω
τού Βιαρρισσίου καί μετ’ ολίγα λεπτά άνεχώρουν
διά τήν Μαδρίτην. Ό ούρανός ήτο αίθριος καί
αί ακτίνες τοΰ ήλιου θερμόταται. Άλλ’ ή γή
ήτο είσέτι γυμνή τής χλοώδους καί ποικιλανθοΰς αύτής περιβολής, καί τά δένδρα ούδέν
ίχνος είχον φύλλου ή άνθους. Όθεν καθ’ δλην
τήν φύσιν έπεκράτει ψυχρά τις μονοτονία. Μετά
μίαν περίπου ώραν ή άμάξοστοιχία είσήρχετο
είς τόν σταθμόν τής πρώτης Ισπανικής πόλεως
Ίρούν. Ένταύθα, μετά τήν έπιθεώρησιν τοΰ
κιβωτίου μου ύπό τών τελωνιακών αρχών, ήρίστησα, καί έπειτα έλαβον τό σιδηροδρομικόν μου
γραμμάτιον διά τήν Μαδρίτην. Είσελθών είς
τήν ύπνωτήριον άμαξαν ένα καί μόνον συνοδίτην
εΰρον έν αύτή, καί τούτον Γάλλον. "Ωστε ήδυ
νάμην έν άνέσει νά περίφέρωμαι έν τώ διάδρομο»
αύτής καί έλευθέρως νά έποπτεύω πάσαν τήν
διατρεχομένην χώραν.
Μετά τήν άναχώρησίν τής άμαξοστοιχίας
μόλις παρήλθον 25 λεπτά, καί ήδη διερχόμεθα
παρά τήν έπί ωραίας τοποθεσίας κειμένην πόλιν,
"Αγιος Σεβαστιανός, ήν έπισκεψάμενος άλ
λοτε έν ώρα θέρους μεγάλως έθαύμασα διά τάς
φυσικάς της καλλονάς. Μετ’ όλίγον ήρξατο ή
άνάβασις τής δυτικωτάτης άκρας τών Πυρη
ναίων. Καί άλλοτε μέν διετρέχομεν δι’ ωραίων
μεγάλων ή μικρών κοιλάδων διαρρεομένων ύπό
ποταμών ή ρυάκων, άλλοτε δέ άνερριχώμεθα
όφιοειδώς έπί τών δειράδων περικαλλών λόφων
καί δρέων, άλλοτε διηρχόμεθα διά συχνών ση
ράγγων ύπό τά όρη καί γεφυρών καί προσχω
μάτων έπί τών ποταμών, τών χειμάρρων καί
τών χαραδρών, μέχρις ού άφικόμεθα έπί τοΰ
ύψηλοτέρου σημείου τής έντεΰθεν όδοΰ. Έκ
τού σημείου τούτου τό θέαμα πρός τήν Γαλλίαν
ήτο μεγαλοπρεπέστατον καί μαγευτικώτατον.
Ένώπιον ήμών έξελίσσοντο πρώτον μέν αλλε
πάλληλα δρη καί λόφοι, έπειτα δέ εύρυτάτη
πεδιάς καί μετ’ αύτήν άριστερά ό βαθυκύανος
ωκεανός. Άλλά τό μέρος τούτο τών Πυρη
ναίων, ον τό πλεΐστον έστερημένον δένδρων καί
έπιμελοΰς καλλιεργίας, ούδεμίαν σύγκρισιν δύ
ναται νά ύποστή κατά τάς φυσικάς καλλονάς
πρός τάς “Αλπεις τής Ελβετίας. Πού αί άείποτε γελώσαι έκεϊναι χρυσαυγείς τής Ελβετίας
κοιλάδες καί τά καταρδεύοντα αύτάς διαυγέ
στατα καί κρυσταλλώδη ρείθρα τών πανταχόθεν
καταροεόντων ρυάκων; Πού οί έπ’ άπειρον ποικίλλοντες κατά τε τό σχήμα καί τό χρώμα
δρυμώδεις έκεϊνοι λόφοι; 11 οΰ αί βαθύτατα·, καί
έρεβώδεις καί φρίκην έμπνέουσαι έκεϊναι φάραγγες, καί τά ΰπέο αύτάς μεγαλοπρεπώς είς
τον ούρανόν άναβαίνοντα ύπερύψηλα καί άπορρώγα χιονοσκεπή όρη; Είναι αληθές δτι τά
απαράμιλλα κατά τό κάλλος, τό μεγαλεΐον καί
το ύψος στενά τού Σχύν, τοΰ Άλβούλα καί τοΰ
’Ιουλίου διήλθον πάντοτε έν ώρφ θέρους, έν η
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το μέρος τοΰτο τών 'Ισπανικών Πυρηναίων διέβαινον άρχομένου τοΰ Μαρτίου, οτε ούδέν είσέτι
ίχνος άνοίξβως ούδαμοΰ έφαίνετο. Άλλά, και
τούτου τεθέντος, ή μεγίστη μεταξύ των διαφορά
μικρόν μόνον έλαττοΰται. ’Αλλ’ έπανέλθωμεν
έπί τήν διακοπεΐσαν ήμετέραν διήγησιν. Άπο
τοΰ ζυγοΰ κατηρχόμεθα ήδη μετά μεγίστης ταχύτητος διά τών μεσημβρινών κλιτύων τών εν
τεύθεν δρέων, έπαναλαμοανομένων τών αύτών
σχεδόν φυσικών καί τεχνητών σκηνογραφιών
καθώς καί έν τή άναοάσει τών έκεΐθεν δρέων.
Ιίερί τήν 4.25 μ. μ. διηρχόμεθα διά τής πόλεως
Άλσασούας, καί κατά τήν 6.20 είσηρχόμεθα
εις τον σταθμόν τής έπί τοΰ Έβρου κείμενης
Μ ι ρ ά ν δ η ς. Ένταΰθα έγεύθημεν λιτότατον δεΐπνον μετά τής συνήθους έν τοΐς σιδηροδρομικοΐς
σταθμοΐς βίας καί αταξίας, ών πικράν πείραν
έλαβεν ό δυστυχής έπενδύτης μου, ποτισθείς ύπό
τοΰ ύπηρετοΰντος έν τή τραπέζη δι’ έμβάμματος,
βπερ εύτυχώς δέν ήτο πολύ λιπαρόν. Περί τήν
9’Γ· ώραν έφθάσαμεν είς τήν πρωτεύουσαν τής
παλαιάς Καστιλίας Πύργον, κειμένην έγγύς
τών πηγών τοΰ ’Έβρου καί τού Δοόρου. Αγ
γλική συνοδία έκ τεσσάρων μελών εισήλθεν είς
τήν ήμετέραν άμαξαν. Αύτόματος δέ μοι έπήλθεν ή ιδέα δτι διέκοψαν έν τή πόλει ταύτη τήν
πορείαν των, δπως ίδωσι τον έν αύτή περίφημον
καθεδρικόν ναόν. '0 "Άγγλος, Οπουδήποτε καί
άν περιοδεύη, πρώτην καί κυρίαν φροντίδα έχει
ταύτην, νά έπισκέπτηται δηλαδή πάντα ανεξαι
ρέτως τά έκκλησιαστικά μνημεία άπο τών με
γίστων καί σημαντικωτάτων μητροπόλεων μέχρι
τών έλαχίστων καί εύτελεστάτων παρεκκλησίων.
Ή Αγγλική συνοδία μετέδωκεν είς τήν ήμε
τέραν άμαξαν ζωήν τινα καί κίνησιν άλλά ταύ
την διεδέχθη μετ’ όλίγον καί πάλιν νεκρική
σιγή· διότι ώς έκ συνθήματος άπεσύρθημεν απαντες είς τούς ήμετέρους κοιτωνίσκους καί κατεκλίθημεν έπί τών μετεώρων ήμετέρων κλινών.
Έγώ παραδόξως καί παρ’ δλην τήν άέναον
κίνησιν καί τόν άδιάλειπτον πάταγον τών τροχών
έκοιμήθην καλώς, καί τή έπιούση λίαν πρωί
ήγέρθην εύθυμος καί ζωηρός, δπως θαυμάσω τάς
φυσικάς καλλονάς τής 'Ισπανίας. Καί κατ’ άρχάς μέν τό άμυδρόν φώς τοΰ λυκαυγούς δέν μοι
έπέτρεπε νά διακρίνω καλώς τά άντικείμενα·
άφ’ ου δμως διεδέχθη αύτό τό ροδόχρουν φώς
τοΰ ήλιου καί παρέστησεν είς τούς δφθαλμούς
μου τήν πέριξ χώραν έν δλη αύτής τή πραγμα
τικότητά κατελήφθην ύπό πλήρους άπογοητεύσεως. Άπασα ή χώρα ή τε έγγύς καί ή μα
κράν έφαίνετο έσπαρμένη διά μαύρων πετρών
καί ούδαμοΰ ύπέφωσκεν ή έλαχίστη ζωή. Ούτε
χλόη, ούτε θάμνος, ούτε δένδρον, ούτε πτηνόν
έβλεπον οί όφθαλμοί μου. Τότε έπανήλθεν είς
τήν μνήμην μου δπερ συχνά μοι έπανελάμβανεν
έν Λονδίνο» μία έκ τών παλαιών έκείνων δε
σποινών τής Χίου. “'0 Θεός, έλεγεν, έσύναξεν
δλας τάς πέτρας άπ’ αύτόν τόν τόπον (τήν ’Αγ
γλίαν), καί τάς έρριψεν είς τά μέρη μας. Αύτοί
(οί νΑγγλοι) έχουν χώμα, τό όποιον τούς πλου
τίζει, καί ημείς πέτρας, αί όποΐαι δέν μάς δί
δουν τίποτε.” Καί μήπως ή 'Ισπανία δέν άνήκει έκ φύσεως μάλλον είς τήν ’Ανατολήν παρά
είς τήν Δύσιν; Έν τούτοις έβλέπομεν ήδη τήν
Μαδρίτην, καί δμως έξηκολούθει ή αύτή άγονος
καί πετρώδης καί άγρια φύσις μέχρις ού είσήλθομεν περί τήν 7.30 είς τδν βόρειον αύτής σι
δηροδρομικόν σταθμόν. Καταβάς έν τάχει άπδ
τής άμάςης καί παραλαβών τδ κιβώτιόν μου
ώχευσα πρός τήν πύλην τοΰ ήλιου (Puerta
del Sol) καί κατέλυσα έν τω έν τή αύτή πλα
τεία ξενοδοχεία» "τής Ειρήνης”.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Γ.
Ή Μαδρίτη.

Τό ξενοδοχεΐον “τής Ειρήνης” κεΐται έν
τω μέσω τής βόρειας πλευράς τής πλατείας τοΰ
Ήλιου. Αυτή είναι άκανόνιστος, άλλ εύρεϊα,
λιθόστρωτος, έχουσα έν τφ κέντρα» κρήνην μετά
πίδακος. Είς αύτήν συνέρχονται όκτώ τών κυριωτάτων τής πόλεως οδών, καί έξ αύτής άναχωροΰσι καθ’ δλας τάς διευθύνσεις τά λεωφο
ρεία. Ειχον λοιπόν προχείρους τάς εύκολίας
πρός έπίσκεψιν δλων τών μερών τής πόλεως
άνευ οδηγού καί άνευ ιδιαιτέρας άμάςης. Καί
οή άνευ χρονοτριβής ήρξάμην μετά προθυμίας
τοΰ έργου μου.
Έξελθών τοΰ ξενοδοχείου έστράφην πρός
δυσμάς καί είσήλθον είς τήν οδόν Μάϋορ, μετ’ όλίγον έτράπην πρός μεσημβρίαν καί εύρέθην
έντός τής ομωνύμου πλατείας, ήτις, ούσα τε
τράγωνος, έχει κηπάριον έν τω μέσω, έν ω
ύψοΰται τδ άγαλμα Φιλίππου τοΰ 1". έφιππου.
Άλλοτε εύρίσκοντο έν αύτή αί κατοικίαι τών
βασιλέων, τών μεγιστάνων, τών άριστοκρατών
καί τών πρέσβεων.
Έξελθών διά τής μεσημβρινοδυτικής αύτής
γωνίας διηυθύνθην είς τόν καθεδρικόν ναόν τοΰ
άγιου Ισιδώρου, είς ού τήν πολυτελή διακόσμησιν είργάσθηααν οί διάσημοι καλλιτέχναι Ιορ
δάνης Άλόνσος, Κάνος, Μοράλης, Παλόμινος,
Δόμοσος, Κουέλλος, Καρδούκκης κλπ. Εντεύ
θεν μετέβην είς τόν ναόν τοΰ άγιου Άνδρέου,
έπειτα είς τδν τοΰ άγιου Φραγκίσκου, δντα
δκτάγωνον καί ύψηλδν μετά τοιχογραφιών. Έπεσκευάζετο δπως χρησιμεύση ώς έθνικδν μαυσωλεΐον. Στραφείς πρός βορράν έπεσκεψάμην καί
τάς έκκλησίας τοΰ άγιου Ίούστου, καί τοΰ άγιου
Ρίνες. Ή τελευταία, κτισθεΐσα τφ 135S, είναι
ό αρχαιότατος ναός τής πόλεως. Έπανελθών
είς τό ξενοδοχεΐον διά τής όδοΰ Άρηνάλ ήρίστησα και άνεπαύθην έπί μίαν περίπου ώραν.
’Έπειτα έξελθών είς τήν πλατείαν έστράφην
πρός άνατολάς καί είσήλθον είς τήν μεγάλην
όοόν τής Άλκάλας, ήτις με ήγαγεν είς τούς
δημοσίους περιπάτους τοΰ Πραδώ, οίτινες έκτείνονται άπό μεσημβρίας πρός βορράν έπί δύο
μίλια καί τέμνονται έν τω μέσφ ύπό τής ειρημένης όδοΰ Άλκάλας. Έν αύτοΐς κεΐνται ό
βοτανικός κήπος, τό βασιλικόν Μουσεΐον, αί
κρήναι τοΰ Ποσειδώνος, τοΰ ‘Απόλλωνος, τής
Κυβέλης, καί ή πλατεία τής 2 Μαίου, έφ’ ής
ύψοΰται δβελίσκος έξ έρυθροειδοΰς γρανίτου είς
μνήμην τών άξιωματικών τοΰ πυροβολικού, οΐτινες έφονεύθησον τή 2 Μαΐου 1808 άντιστάντες
κατά τοΰ Μυράτ. Τδ βόρειον αύτών διαμέρισμα
κοσμοΰσιν εκατέρωθεν πολλά ώραία μέγαρα τής
άριστοκρατίας.
Άκολουθήσας τή όδω τής ’Αλκάλας, τή
τεμνούση, ώς προεΐπον, τούς περιπάτους τοΰ
Πραδώ είς δύο, έφθασα πρδς άνατολάς μέχρι
τής ώραίας θριαμβευτικής άψίδος καί πύλης
Καρόλου τοΰ Γ’. κείμενης έν τή πλατείφ τής
’Ανεξαρτησίας, καί έπειτα είσήλθον είς τούς
δημοσίους κήπους τοΰ Βουέν-Έετίρου, πλήρεις
δένδρων καί άνθέων, δεξαμενών μετά πιδάκων,
περιπτέρων, άντρων, έπαύλεων κλπ. Έν τοΐς
περιπάτοις τοΰ Πραδώ καί έν τοΐς κήποις τούτοις συρρέουσι καθ’ έκάστην μετά μεσημβρίαν
οί κάτοικοι τής Μαδρίτης, πεζοί ή έφιπποι ή
έποχούμενοι, δπως άναπνεύσωσι καθαρόν άέρα.
Οί δημόσιοι ούτοι κήποι καί περίπατοι τής πρωτευούσης τής 'Ισπανίας δύνανται νά συγκριθώσι
πρός τούς τών Παρισίων καί τής Βιέννης.
Έν τούτοις κατάκοπος καί ίδρώτι περιρρεόμενος έπέβην όχήματος, δπως έπανέλθω είς τό
ξενοδοχεΐον. Έν τή έπιστροφή μου τό θέαμα
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ήτο άληθώς θαυμάσιου. Επειδή ό ούρανός ήτο
αίθριος καί αί άκτΐνες τοΰ ήλιου κατήρχοντο
λαμπροί καί θερμαί, οί κήποι τοΰ 'Ρετίρου, οί
περίπατοι τού Πραδώ, ή οδός τής Άλκάλας καί
ή πλατεία τού Ήλιου έπληροΰντο άνθρώπων
πόσης τάξεως καί πόσης ηλικίας, πεζών, έφιπ
πων, έποχουμένων. Ένόμιζέ τις δτι ολόκληρος
ή πόλις έν τή πρώτη εύκαιρία ήμέρας άληθοΰς
μεσημβρινής άνοίςεως έξεχύθη εις τό ύπαιθρον.
Τή έπιούση, 10 Μαρτίου, άπήλθον πρό με
σημβρίας είς έπίσκεψιν τοΰ Βασιλικού Μου
σείου. Ή εξωτερική δψις τού οικοδομήματος
είναι ώραία, καί αί έν αύτω αΐθουσαι μεγάλαι,
εύάεροι καί φωτεινοί. Παρατηρήσας πρώτον τάς
έν τω προδόμφ εικόνας, είσήλθον έπειτα είς τήν
μεγάλην κεντρικήν αίθουσαν καί μετά ταΰτα εί;
τάς παρακείμενος αύτή μικροτέρας, καί έν τελεί
κατήλθον είς τό υπόγειον, δπου τά προϊόντα τής
γλυπτικής καί τής πλαστικής δέν είναι πολλά
ούτε πολλοΰ λόγου άξια. Έάν ήθελον νά περίεργασθώ μετά προσοχής καί ήσυχίας πάσαν
εικόνα, δέν θά μοι έπήρκουν μήτε τριάκοντα
πολύωροι έπισκέψεις. Τδ μουσεΐον τοΰτο εΐναι
εν τών πλουσιωτάτων τής δλης Ευρώπης. Πε
ριέχει άριστουργήματα τών μεγίστων καί έπισημοτάτων ζωγράφων ού μόνον τής Ισπανίας,
άλλά καί τής Ιταλίας, τής 'Ολλανδίας, τής
Φλάνδρας, τής Γαλλίας καί τής Γερμανίας.
"Οπως ό άναγνώστης συλλαβή μικράν τινα ιδέαν
περί τοΰ έν τφ οίκοδομήματτ τούτο,» έγκλειομένου άνεκτιμήτου θησαυρού, σημειώ τούτο καί
μόνον, δτι ύπάρχουσιν έν αύτω τοΰ μέν Μουρίλλου 46 εικόνες, τοΰ δέ 'Ραφαήλ 10, τού
'Ρούβενς 66, τοΰ Βελάσκες 64, τοΰ Ίίντορέττου
54, τοΰ Τιτιάνου 43, τοΰ 'Ριβέϊρα 58, ΙΙαύλου
τοΰ Βερωναίου 25, τοΰ Δύκ 22, τοΰ Λουκά
Ίορδάνου 66, τού Ζουρβάραν 15, τοΰ ‘Ρεμβράνδου 1, άγνοώ δέ πόσαι τοΰ Γόϋα.
Ιοσαύτη
εΐναι ή πληθύς τών έν τφ μουσείο» τούτω ει
κόνων, ώστε πληροΰσιν ού μόνον τδν μέγαν πρό
δομον τοΰ διορόφου οικοδομήματος καί πάσας
αύτοΰ τάς αίθουσας μεγάλας τε καί μικρός,
άλλά καί αύτούς τούς τοίχους τών διαδρόμων
καί τών κλιμάκων τών δύο στεγών καί τοΰ δπογείου.
Έν τή χορεία τών διάσημων ζωγράφων τής
'Ισπανίας κατατάσσεται καί ό Έλλην Θεοτοκόπουλος (1577—1625), μαθητής χρηματίσας τού
Τιτιάνου. Τούτου δύο εικόνες ευρηνται έν τή
Βασιλ ική’Ακαδημία τής Μαδρίτης, καί δύο
έν τή έκκλησία τοΰ έν Τολέδφ νοσοκομείου τού
Καρδιναλίου Μενδόζα.
Μετά μεσημβρίαν έπεσκεψάμην τήν Βασι
λικήν ’Ακαδημίαν, έν η ύπάρχουν τρεις Οαυμάσιαι εικόνες τοΰ Μουρίλλου, τρεις τοΰ 'Ρι
βέϊρα, καί δύο τοΰ είρημένου Έλληνος Θεοτοκοπούλου. ’Έπειτα έπορεύθην είς τήν πλουσίαν
Βασιλικήν Βιβλιοθήκην, καί έντεύθεν έπα·
νήλθον είς τό ξενοδοχεΐον, δπου με άνέμενεν έν
πολύ περίεργον άλλά καί δυσάρεστον έπεισόδιον.
Έν τή ώρφ τοΰ δείπνου εΐχον έγγύς μου
παρακαθήμενον έν τή τραπέζη ένα κύριον, μικρού
αναστήματος, ήλικίας περίπου 35 έως 40 έτών,
έχοντα τδν πώγωνα ύπόξανθον καί τήν κε
φαλήν όλίγον φαλακρόν. Κατ’ άρχάς ύπέλαβον
αύτόν ώς έκ τής μορφής Γερμανόν. ν1σως ήτο
έξ Αλσατίας ή Λωρραίνης. Έκεΐνος δμως ηύδόκησε νά μοι ειπη δτι ήτο Γάλλος. Ευθύς
άπ’ άρχής τοΰ δείπνου ήρξατο νά διηγήται δτι
ήτο έν Έλλάδι καί διέτριψεν χρόνον τινά έν
Λαυρίφ, δπου άγρόται τινές υπέδειξαν αύτω έν
τινι άποκέντρφ τόπφ κεχωσμένον παλαιόν λίθον
μετά γραφής ζωηρών χρωμάτων καί έπιγραφής
ελληνικής· δτι τή πληρωμή έκατόν δραχμών τό
άρχαΐον τοΰτο μνημεΐον έκομίσθη κρυφά είς ήν
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κατώκει οικίαν. Επειδή δέ αί εγχώριοι άρχαί,
συλλαβοΰσαι ύπονοίας, προετίθεντο νά προβώσιν
εις κατ’ οίκον έρευναν, έγραψεν ουτος τω ναυ
αρχία τής ναυλοχούσης έν Πειραιεΐ Γαλλικής
μοίρας, παρακαλών νά πέμψη εν πολεμικόν
πλοΐον παρά τήν άκτήν τοΰ Λαυρίου και παρα
λαβή λάθρα τό μνημεΐον άλλ’ ό ναύαρχος άπέρριψε τό αίτημα αύτοΰ. Τότε έστειλε τόν λίθον
εις το εν Πειραιεΐ Γαλλικόν προξενεΐον, και ό
Γάλλος πρόξενος έπιβιβάσας αύτόν εις ιδιωτικόν
πλοΐον έπεμψεν εις τήν Γαλλίαν. Ίό μνημεΐον
ευρηται σήμερον, ώς ειπεν, έν τω μουσείω τοΰ
Λούβρρυ τών Παρισίων. Έν τούτοι: έγένοντο
ύπό τών αρχών έρευναι και έν τή έν Λαυρίφ
οικία τοΰ διηγούμενου τήν ιστορίαν και έν τω
έν Πειραιεΐ Γαλλικά» προξενείο», άλλ’ ούδέν εύρέθη. Μετά τοΰτο ό Γάλλος πρόξενος ένήγαγε
τάς άρχάς έπί δυσφημία, καί τό έκ τούτου
έγερθέν σκάνδαλον έν Πειραιεΐ καί Άθήναις ήτο
μέγα. Μετά τήν διήγησιν τοΰ γεγονότος τούτου
ό ήρως τοΰ δράματος ήρξατο άποκαλών τούς
"Ελληνας πονηρούς καί άπλήστους. Έπήνει δέ
τήν αδιαφορίαν τών Ιταλών, διότι άρτίως κατώρθωσεν, ώς έλεγε, νά έξαγάγη έξ ’Ιταλίας
ασφαλώς πολλά μνημεία αρχαίας τέχνης. Έν
δσω ό άρχαιοκάπηλος διηγείτο τό ανδραγάθημα
αύτοΰ έγώ έσιώπων, μειδιών μόνον έλαφρώς.
"Οτε δμως προσήγγισεν εις τό τέρμα τής διηγήσεως αύτοΰ και έπεσφράγιζεν αύτήν διά προπηλακισμών κατά τών Ελλήνων, τότε έλυσα
τήν σιωπήν καί μετά τίνος σοβαρότητας και άγανακτήσεως εϊπον αύτω δτι ή πράξίς του ήτο
άτιμος· έψιθύρισαν δέ καί οΐ απέναντι καθήμενοι
δύο κύριοι· "τω δντι ή πράξις ήτο άτιμος.” 'Ο
έγκαυχώμενος έπί τω ίδίω έγκλήματι έφάνη
τεταραγμένος, και μετά τίνος άμηχανίας μέ
ήρώτησε· "μήπως είσθεΈλλην, κύριε;” "Ναι”,
ύπέλαβον. Τήν άπάντησίν μου διεδέχθη πλήρης
εκατέρωθεν σιωπή. Εύτυχώς έκτοτε ούδαμοΰ
εΐδον τόν άνθρωπον.
Τή έπιούση, 11 Μαρτίου, άπήλθον εις έπίσκεψιν τοΰ βασιλικού παλατιού, κειμένου
κατά τήν δυτικήν άκραν τής πόλεως, και εγγύς
τοΰ ποταμοΰ Μανζανάρες. Επειδή δμως κατωκει έν αύτω ή βασίλισσα, δέν μοι έπετράπη
νά ίδω είμή μόνον τήν έν αυτφ μικράν μέν
άλλά πολυτελώς κεκοσμημένην έκκλησίαν, και
τήν έπίσημον μεγάλην κλίμακα, ήτις είναι κατά
τούς είδότας τό ώραιότερον μέρος τοΰ δλου οι
κοδομήματος. Το παλάτιον είναι λιθόκτιστον,
μέγα, τετράγωνον, έχον τούς κίονας ιωνικούς
καί τούς παραστάτας δωρικούς. 'Γψούμενον έπί
έκτεταμένων δωμάτων καί υψηλής θέσεως έχει
όρίζοντα λίαν έκτεταμένον άπολήγοντα εις τά
χιονοσκεπή όρη τής Ι'ουαδαρράμας.
’Απέναντι και προς άνατολάς τοΰ βασιλικού
παλατιού κεΐται ή μεγάλη και ήμικυκλοειδής
πλατεία τής ’Ανατολής, ήν κοσμοΰσι τεσσα
ράκοντα τέσσαρα κολοσσαΐα άγάλματα. Έν τίρ
μέσιρ αύτής, έντός δρυφάκτου ωοειδούς κύκλου,
ύψοΰται έπί βάθρου έκ γρανίτου λίθου τό άγαλμα
Φιλίππου τοΰ Δζ. έφιππου (δρα είκ.), έξεργασθέν
κατά σχέοιον τοΰ Βελάσκες.
(Έπεται ή συνέχεια.)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΗΣ.
Έλάβομεν έξ ’.Αθηνών τήν έπομένην έπιστολήν·

Κύριε διευθυντά.
Έν τω άρ. 154 τοΰ " Εσπέρου” άνέγνων
τάς ύμετέρας άξιολόγους παρατηρήσεις περί τής
εις τά εύρωπαϊκά Εκπαιδευτήρια εισαγωγής τής
γνήσιας Ελληνικής προφοράς, ώς και τήν προς
Υμάς έπιστολήν τοΰ καθηγητοδ Κ0" Η. Ο.
Muller, έν ή εύαρεστεΐται νά μνημονεύη καί
τοΰ όνόματός μου.
Έκ τούτου όρμώμαι λέξεις τινάς νά σάς
γράψω περί τών προσπαθειών, ας κατά καιρούς
κατέβαλα περί τού αύτοΰ άντικειμένου, φρονών
δτι άν συμφέρη εις τον έξευγενισμένον κόσμον
ν’ άποπτύση τήν άνυπόστατον καί ήκιστα έλληνόφωνα προφοράν, ούχ ήττον ένδιαφέρει εις τήν
νΰν Ελλάδα, εις τήν συνάφειαν αύτής μετά τών
άλλων λαών καί τήν διάδοσιν καί έπίδοσιν τής
φιλολογίας της ή πανταχοΰ έπικράτηαις τής
άληθοΰς προφοράς.
Τούτου ένεκα, δτε άντεπροσώπευον τήν Ελ
λάδα έν 'Αμερική, διά μακρών καί έπανειλημμένως διελέχθην περί τών άντικειμένου τούτου
μετά τού άνωτέρου λειτουργού, τοΰ διέποντος
τά τής Έκπαιδεύσεως, ζητήσας νά τόν πείσω
ΐνα είσαγάγη τήν προφοράν ταύτην εις τά σχο
λεία. Έπί τή αιτήσει του δέ συνέταξα καί τφ
έδωκα υπόμνημα περί τοΰ άντικειμένου τούτου,
δ έμελλε νά ύποβάλη εις τόν κατ’ έτος συνερχόμενον διδασκαλικόν σύλλογον. Άλλά πριν ή
τοΰτο γείνη, άνεχώρησα έξ ’Αμερικής καί άπέτυχεν ή ένέργεια.
Έν Παρισίοις, δπου μετά ταΰτα μετετέθην,
έπανέλαβον τάς προσπάθειας μου. Ό υπουργός
κ. Ιούλιος Σίμων, εις ον ήθέλησα ν’ άποδείξω
όποιον θά ήτο τό έκ τής έκμαθήσεως τής γνή
σιας προφοράς όφελος τών Γάλλων σπουδαστών,
οΐς, πλήν άλλων, θά ήν εις το πέρας τών κλα
σικών των σπουδών ανοικτή καί προσιτή πάσα
ή ’Ανατολή, μοί συνωμολόγησε τοΰτο, άλλά μοι
άντιπαρετήρησεν δτι οί φιλόλογοι καί άκαδημαϊκοί τής Γαλλίας άντέλεγον, τήν Έρασμικήν
προφοράν ώς τήν μόνην άληθή θεωροΰντες. Εις
ταΰτα δέ τίρ άπήντησα, δτι άν οί φιλόλογοι καί
άκαδημαϊκοί εύηρεστοΰντο νά έγκόψωσιν εις τό
ζήτημα, ε’ιμί πεπεισμένος δτι θά έφθανον εις
άλλο συμπέρασμα.
Καί άνέπτυξα εις τον κ. υπουργόν διάφορα
έκ τών φιλολογικών διδομένων, έφ’ ών έστήριζον
τήν πεποίθησίν μου. '0 δέ κ. Ιούλιος Σίμων,
άνήρ τής Ελληνικής έγκρατέστατος, ού τό πρώ
τον σύγγραμμα ήν τό " Περί θεοδικείας τοΰ
Πλάτωνος”, δέν ήργησε ν’ άναγνωρίση τήν δρθότητα τών παρατηρήσεων, καί μοί ειπεν δτι
θά διατάξη ΐνα εις τό πρότυπον Σχολεΐον (0cole
normale) είσαχθή ή γνήσια Ελληνική προφορά.
Άλλά τιρ παρέστησα δτι οΰτω θά παρήρχετο χρόνος μέχρις ού οί μαθηταί τοΰ σχολείου
εκείνου, γενόμενοι καθηγηταί, μεταρρυθμίσωσι
τήν προφοράν έν πάσι τοΐς διδακτηρίοις, καί τίρ
ύπέβαλον άλλον τρόπον, πρακτικώτερον κατ’ έμέ
καί πολύ ταχύτερον. Ή Γαλλία είχε τότε 80
άνώτατα γυμνάσια. Έπρότεινα λοιπόν νά φέρη
είκοσι παιδία πτωχών έλληνικών οικογενειών,
καί νά κατατάξη αύτά ώς υπότροφα άνά έν εις
τήν κατωτέραν τάξιν τών εΐκοσιν έκ τών γυμνα
σίων τούτων, μετά διαταγής εις τόν καθηγητήν
τών Έλληνικών, νά διδαχθή τήν προφοράν παρά
τοΰ παιδός, δπερ θά έπραττεν έντός μηνός τό
πολύ, καί έκτοτε κατ’ αύτήν νά διδάσκη. Μετά
δέ τό πρώτον έτος οί υπότροφοι νά μετατίθηνται
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εις τάς άνωτέρας τάξεις είκοσι άλλων γυμνα
σίων, μετά τής αύτής διαταγής προς τούς καθηγητάς. Διά τοΰ τρόπου τούτου έντός τεσσάρων
έτών ή μεταρρύθμισις τής προφοράς θά ήν τε
τελεσμένη εις πάντα τά άνώτερα γυμνάσια τής
Γαλλίας, εις ήν καί είκοσι πτωχαί ελληνικοί
οίκογένειαι θά ηύγνωμόνουν, δφείλουσαι αύτή
τήν έκπαίδευσιν τών υιών των.
Ό κ. υπουργός εύρε τήν πρότασιν πρακτικωτάτην μοί άντιπαρετήρησε δέ μόνον δτι τότε,
μετά τόν πόλεμον, έπειδή ώφειλον εις τά κατά
τήν γραμμήν τών άνατολικών ορίων έκπαιδευτήρια να προσθέσωσι καί έδρας τής Γερμανικής,
ό προϋπολογισμός τοΰ ύπουργείου τής Έκπαιδεύσεως ήν έπιβεβαρυμένος, δι’ ο μοί έπρότεινεν,
άν δέν ήν δυνατόν νά διανεμηθή τήν δαπάνην
ή Ελλάς μετά τής Γαλλίας. Έγώ δέ μετ’ άγαλλιάσεως τήν πρότασιν ταύτην άκούσας, διότι
μ’ αντιμισθίαν δέκα μόνων τετραετών υποτρο
φιών πτωχών Έλληνοπαίδων θά είχομεν τήν
άνυπολόγιστον ωφέλειαν τής παραδοχής τής ήμετέρας προφοράς εις πάντα τά εκπαιδευτήρια τής
Γαλλίας, έσπευσα ν’ αναφέρω τό χαράς εύαγγέλιον δπου έδει, Μέχρις έκεΐ περιωρίσθη αΰτη
ή ένέργεια.
Ότε δ’ άνεχώρουν τών Παρισίων, άποχαιρετών τόν έκεΐ Σύλλογον τών Έλληνικών Γραμ
μάτων, ού είχον τήν τιμήν νά διατελώ μέλος,
ήγόρευσα διά μακρών περί τών αποδείξεων τής
γνησιότητος τής ήμετέρας προφοράς,
- 1 καί τήν
άγόρευσιν έδημοσίευσεν ό Σύλλογος εις τά πρα
κτικά του (τοΰ 1871 ή 1873). Άφ’ ού δέ
ήκούαθην, ό Πρόεδρος κ. Egger άπεφάνθη δτι
οί λόγοι μου ήσαν πειστικοί καί άπεφήνατο δτι
έπιθυμητόν ήν άν έγένοντο έκ συμβιβασμού αμοι
βαίοι τινες παραχωρήσεις, τών μέν Έρασμιτών
παραδεχόμενων πολλά τής ήμετέρας προφοράς,
άλλά καί ημών τινά τών έκείνων. Τότε δμως
ήγέρθη ό σεβαστός γέρων Διδότος καί πλήρης
δργής άνεφώνησεν, δτι ούδείς συμβιβασμός
έστί δυνατός μεταξύ ψεύδους καί άληθείας, δτι έκεΐνο δ έπρέσβευσα έστίν ή αλή
θεια καί τοΰτο πρέπει πάντες καί όλοκλήρως νά
παραδεχθώσιν.
Έκ Γαλλίας έπέμφθην εις Γερμανίαν. Καί
έκεΐ δε ύπεστήριξα τό αύτό θέμα παρά τίρ συμβούλφ τού ύπουργείου τω διευθύνοντι τήν άνωτέραν έκπαίδευσιν. Καί έκεΐνος μέν άτομικώς
έπείσθη· έπειδή δμως μοί ειπεν δτι οί καθη
γηταί τής Ελληνικής εϊσί γενικώς έναντίας
γνώμης καί δυσκόλως θά μετεπείθοντο, συνέταξα
γερμανιστί καί έξέδωκα έν Λειψία (Die Aussprache des Griechischen) φυλλάδιον " περί
τής Ελληνικής προφοράς”, λαβόν δύο έκδόσεις.
Πληρέστατον δέ καί άποδεικτικώτατον, μετά
δηκτικής ειρωνείας συντεταγμένον συγγραμμά
των περί τοΰ αύτοΰ άντικειμένου έξέδωκεν ό έν
Βερολίνιρ Δρ. Έδουάρδος Έγγελ, άποστομώσαν
τούς άντιλέγοντας.
Μεταξύ άλλων εις τών έν 'Ολλανδία καθη
γητών έγραψε τίρ κ. Έγγελ, δτι έπείσθη έντε
λώς έκ τών συμπερασμάτων του καί ήν πρό
θυμος νά είσαγάγη τήν άληθή προφοράν εις τάς
παραδόσεις του, άλλά περί ένός διετήρει δι
σταγμούς καί τω έζήτει διασαφήσεις, περί τής
προσωδίας· έπειδή δέ ό κ. Εγγελ δέν είχεν
έμβαθύνει εις τό ζήτημα τοΰτο, ΐνα καταστρέψω
πάσαν άμφιβολίαν τοΰ σοφοΰ συμπατριώτου τού
Εράσμου, τοΰ άπ’ αύτοΰ δέ ήδη άποσκιρτώντος,
έγραψα έγώ προς αύτόν, (ώς ένόμιζον) και τ'
άνέπτυξα τήν περί τής άλλοιώσεως τής προσφδίας θεωρίαν μου, ώς έξέθηκα αύτήν έν τίρ προμνημονευθέντι φυλλαδίιρ.
Λησμονήσας δμως
τότε, ώς λησμονώ είσέτι σήμερον, το όνομα τοΰ
έπιστείλαντος τω κ. Έγγελ, ύπέλαβα δτι ήν ό
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λευτής τοΰ Εύαγγέλη, τή κοινή τών δύο έξαδέλ
φων βουλήσει, εις ωφέλειαν τοΰ Ελληνικού
έθνους.
'0 Κωνσταντίνος Ζάππα, στερηθείς τοΰ έξαδέλφου του, άνέλαβε μόνος τήν συνέχειαν τών
μεγάλων έργων, προς τά όποια, ώς προς πο
λικόν άστέρα, έστρέφετο ή διάνοιά του. Καί
τά μέν άμφοτέροις δόξαντα και έν τή διαθήκη
τοΰ άειμνήστου Εύαγγέλη άναγραφέντα κληρο
δοτήματα έκ 40 χιλ. φράγκων έτησίως ύπέρ
έργων φιλανθρωπικών καί έκπαιδευτικών διεA. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ.
τέλεσε παρέχων έπί εικοσαετίαν ήδη καί πλέον
καί διατελεϊ άνεγείρων έν Άθήναις περιφανές
μέγαρον τών ’Ολυμπίων διά δαπάνης δύο σχε
δόν εκατομμυρίων φράγκων, ποοδιέγραψε δέ εις
έαυτόν ίδιον πρόγραμμα τής εθνικής του πορείας,
συγκεφαλαιούμενον "εις τήν άνάπτυξιν καί ένίσχυσιν τής παιδείας, εις τήν ύγιά καί δρθήν
παίδευσιν, καί εις τήν γεωργικήν τοΰ έλληνικοΰ
έθνους έκπαίδευσιν”. Τφ προγράμματι τούτφ
ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΩΝ
επόμενος προέβη βαθμηδόν καί έχει ήδη έν
ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ
ένέργεια τά έξής Ζάππεια εκπαιδευτήρια ·
Τό έν Λαμπόβιρ, ίδιατέρα του πατρίδι.
xat
Τό έν Λέκλη άρρένων καί θηλέων.
Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΑΥΤΟΥ
Τό εν Άδριανουπόλει Παρθεναγωγεΐον.
Τά έν Φέοραις, έν ΓΙρεμετή, έν ΔροΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΠΠΑΣ.
βιάνη έκπαιδευτήρια.
(Μετά τριών εικόνων, δρα σελ. 184 καί 185.)
Τά έν Δελβίνφ, Φιλιάταις καί Νιβάνη
άρρεναγωγεΐα.
ΑΡΑΘΕΤΟΜΕΝ σήμερον τάς εικόνας τοΰτε
Τό έν Κωνσταντινουπόλει περίβλεπτον
Ζαππείου Παρθεναγωγείου καί τοΰ κ.
Παρθεναγωγεΐον, ού τό κατάστημα παριστώσιν
αί δύο ήμών εικόνες, ών ή μεν
Κωνσταντίνου Ζάππα, τοΰ γενναίου ίδρυάπεικονίζει τήν κυρίαν πρόσοψιν, ή δέ έτέρα
τοΰ τοΰ έκπαιδευτικοΰ τούτου καταστήματος.
Γνωστόν είναι πόσα όφείλει τό ήμέτερον έθνος
τήν πλαγίαν.
Χωρίζοντες τάς πρός οίκοδόμησιν τών μνηεις τήν φιλογένειαν τοΰ άκραιφνοΰς τούτου πα
μονευθέντων ’Εκπαιδευτηρίων δαπάνας, συμποτριώτου, δστις πάσης δράττεται περιστάσεως
σουμένας εις έπέκεινα τοΰ εκατομμυρίου, άπό
δπως φανή χρήσιμος τή πατρίδι. Διά τής άνετάς πρός συντήρησιν αύτών έτησίας χορηγίας,
γέρσεως τοΰ “Ζαππείου Παρθεναγωγείου” νέα
εύρίσκομεν δτι αί τελευταΐαι αύται άνέρχονται
έκτήσατο δικαιώματα εις τήν εύγνωμοσύνην
εις 70 χιλ. φράγκων έτησίως, καί συμπεριλαμ
σύμπαντος τοΰ 'Ελληνισμού, διότι ή έκπαίδευσις
βανομένων τών τόκων τών διά τά οικοδομήματα
καί άγωγή τών Έλληνίδων είναι ή βάσις καί
δαπανηθέντων ποσών, δύνανται νά ύπολογισθώσιν
ό άριστος διά τήν εύημερίαν τής πατρίδας ήμών
εις 140 χιλιάδες φράγκων αί έτησίως διδόμεναι
οιωνός. "Καταστήσατε καλάς καί άξίας μη
χορηγίαι αύτοΰ ύπέρ τής έθνικής παιδεύσεως.
τέρας, είπε Γάλλος τις φιλόσοφος, καί θέλετε
Έκτος τούτων δ μεγάτιμος άνήρ διατηρεί
έχει καλούς καί άξιους πολίτας.”
έν Εύρώπη καί ύποτρόφους καί έσύστησε καί
'0 Κωνσταντίνος Ζάππας έγεννήθη έν
άπό έννεαετίας ήδη έν’Αθήναις δύο γεωργικά
Λαμπόβιρ τής ’Ηπείρου έν έτει 1813. Στερη
διαγωνίσματα, τό μέν πρός έκπαίδευσιν υπο
θείς προώρως τοΰ πατρός του καί μόλις τά
τρόφων έν γεωργικαΐς σχολαΐς τής Εύρώπης,
πρώτα γράμματα μαθών ύπό άπλοΰν γραμματο
τό δέ πρός έκδοσιν γεωργικών βιβλίων, έφ’ ω
διδάσκαλον, άπήλθε δεκατετραετής τήν ήλικίαν
κατέθεσεν άναποσπάστως έν τή Εθνική τής
εις Παραμυθίαν παρά τφ έξαδέλφφ αύτοΰ ΆναΕλλάδος Τραπέζη εις μετοχάς αύτής φράγκα
στασίφ Ζάππα, έμπορευομένφ έκεΐ, παρ’ φ διέ250 χιλ., έκ τοΰ μερίσματος τών οποίων τε
μείνε δύο έτη άναπτύξας τά προσόντα δλα τής
λούνται τά έν λόγιο διαγωνίσματα. ’Εάν τις
δραστηριότητος καί χρηστότητος, ατινα διέκρινον
άναγνώση
τήν ιδρυτικήν τών διαγωνισμάτων τού
αύτόν καθ’ δλον τόν βίον. Μετά διετή έν Πα
των έπιστολήν του, θά ΐδη μετά πόσης έμβριραμυθία διατριβήν, αισθανόμενος ό Κωνστ. Ζάπ
Οείας ό πρακτικός άνήρ, πραγματεύεται τό ζω
πας, δτι τά δρια ήσαν ύπέρ τό δέον στενά διά
τικόν τοΰτο τής έθνικής προόδου άντικείμενον.
τήν άοκνον αύτοΰ δραστηριότητα, άπήλθεν εις
Τοιοΰτος έν σοντόμφ δ άνήρ, δ παρέχων
'Ρουμανίαν παρά τφ έτέρφ αύτοΰ έξαδέλφω, τίρ
έαυτόν παράδειγμα φιλοπατρίας καί άγαθοεργίας
Εύαγγέλη Ζάππα, τω γνωστό» άγωνιστή καί πα
σπάνιον καί ζηλωτόν έν πάση κοινωνία, πολύ
τριώτη. Άπό τής έποχής έκείνης άδιάσπαστος
τιμον δέ ιδία τφ έθνει αύτοΰ, τό όποιον πρός
διετέλεσε μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ Εύαγγέλη ό
άνάκτησιν τής προγονικής αύτοΰ εύκλειας καί
σύνδεσμος τών έξαδέλφων έν τή έργασία καί
θέσεως εχει άνάγκην τοιούτων χαρακτήρων καί
τοΐς αίσθήμασι καί έκτακτον ήτο τό φαινόμενον
τοιαύτης σιδηράς θελήσεως καί έκτάκτου αύτατής βασιλευούσης μεταξύ αύτών ομοφροσύνης
καί στοργής, ής ένεκα, έμπνεομένης ύπό τοΰ
παρνήσεως.
θείου προς τήν πατρίδα έρωτος, ή συνεργασία
άμφοτέρων άπέβη παραγωγός άρίστου ύλικοΰ
ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ.
άποτελέσματος ... Οί άκατάβλητοι πόνοι καί
Έπί τής πρός άνατολάς δφρύος τοΰ λόφου
μόχθοι καί ή σύντονος τών δύο έξαδέλφων συνερ
τής
Αγίας Τριάδος έγείρεται έπί τεσσάρων προ
γασία προσεπόρισαν αύτοΐς μέσα, δπως κατα
σόψεων
τό περικαλλές νεόδμητον Ζάππειον.
στώσιν έκ τών σπουδαιότερων έν 'Ρουμανίφ
Τό
δλον
οικοδόμημα, άναπτυσσόμενον έπί έμκτηματιών. Γνωστόν δέ είναι δτι απασα ή κτη
βαδοΰ 2250 πήχεων, παρουσιάζει αρμονικόν
ματική αύτών περιουσία, ή άνερχομένη εις πολλά
σύνολον έξικνούμενον εις ύψος 32 μέτρων καί
έκατομμύρια φράγκων, άφιερώθη άπό τής τε

διαπρεπής έν Άμστελοδάμιρ καθηγητής κ. Leuwen καί εις αύτόν άπέστειλα τήν έπιστολήν μου.
Άλλά μετ’ ού πολύ μοί άπήντησεν δτι δέν ήν
αύτός ό γράψας, καί δτι έπεμψε τήν έπιστολήν
μου εις δν ανήκε, προθυμότατος καί ό ίδιος νά
μελετήση σπουδαίως τό ζήτημα. Άν δέ δέν
άποτώμαι, ήν ό εις δν άνήκεν αύτός ό καθηγη
τής κ. Μύλλερ, ού έδημόσιεύσατε τήν προς υμάς
έπιστολήν καί δστις προεξάρχει έπαινετωτάτης
μεταρρυθμίσεως.
Δέξασβε κτλ.
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φέρει ρυθμόν νεοελληνικόν. Τό υλικόν στερεώτατον σύγκειται έκ μαρμάρου καί γαλλικού λί
θου, γνωστού ύπό τό όνομα τοΰ Άρλεσίου λίθου.
'Η κυρία είσοδος αύτού, ρυθμού δωρικού μετά
περιστυλίων καί άετωμάτων, εισάγει εις εύπρεπεστάτην αύλήν, ύπομιμνήσκουσαν κατά τε τόν
ρυθμόν καί τήν κατασκευήν παν δ,τι άριστον
υπάρχει έν Πομπηία. \Απέναντι τής εισόδου
υπάρχει μαρμάρινος κρεμαστή διπλή κλίμαξ,
ής δεξιόθεν εύρύς διάδρομος άγει εις τάς τρεις
αίθούσας τάς προωρισμένας εις τό συμβούλιον
καί τά άρχεΐα, εις τό έστιατόριον τών έξωτερικών μαθητριών καί εις τά δωμάτια τής οικο
νόμου, άριστερόθεν δέ δμοιος διάδρομος άγει
εις θάλαμον καί προθάλαμον συνδιαλεκτηρίου,
εις τήν ιματιοθήκην τών έξωτερικών μαθητριών,
καί απολήγει εις θύραν εισόδου καί έξόδου τών
μαθητριών τούτων. Δεύτερος διάδρομος όπισθεν
τού πρώτου καί τής μεγάλης κλίμακος, διατέμνων άπ’ άκρου εις άκρον τό οικοδόμημα, έχει
δεξιόθεν μέν τό μέγα έστιατόριον, άριστερόθεν
λουτρώνα μετά τινων άλλων δωμάτων υπηρεσίας
καί έν τω κέντρω εύρυτάτην ωοειδή αίθουσαν,
προωρισμένην εις Νηπιαγωγεϊον.
Η αίθουσα
αΰτη, περιέχουσα παν δ,τι ή νεωτέρα νηπιαγωγική απαιτεί, είναι έργον άξιοθαύμαστον κατά
τε τήν ρύθμισιν της, τήν πρόνοιαν πρός ταχεϊαν
παροχήν πάντων τών χρειωδών εις τά νήπια
καί τήν έκλογήν, τό στερεόν καί ευχρηστον τοΰ
υλικού. Συστήματα φωνητικά, μετρικά, πίνακες,
δκρίβαντες, δεξαμεναί τεχνητοί, τά πάντα άφθόνως παρέχονται εις τήν περιέργειαν τοΰ μικρού
τρυφερού κόσμου, τοΰ μέλλοντος νά ποτισθή τά
πρώτα νάματα τής γνώσεως, έν εύαέρω καί άναπαυτική αιθούση, άποτελούση μετά τριών άλλων
δωμάτων καί ίδιου διαδρόμου ολως κεχωρισμένον
τμήμα. Παραπλεύρως τοΰ τμήματος τούτου
κεΐται αίθουσα παραδόσεως τής προκαταρκτικής
τάξεως.
Καταλείπων τις τόν πρώτον τούτον όροφον
καί έπανεοχόμενος εις τήν αύλήν τής εισόδου
έχει προ αύτοΰ εύρυτάτην κλίμακα, κρεμαστήν,
διπλήν, πεφραγμένην δι’ έπιχρύσων σιδηρών
κιγκλιδωμάτων, ύποβασταζομένην ύπό τεσσάρων
μαρμάρινων κιόνων ιωνικού καί κορινθιακού ρυθ
μού μετά πλουσίων φατνωμάτων άναπεπταμένω ν
εις ύψος 12 περίπου μέτρων άπό τοΰ έμβαδού
τής εισόδου. 'Η μεγαλοπρεπής αΰτη κλίμαξ
καταλήγει εις διάδρομον κατεστρωμένον μαρμάροις καί είσάγοντα εις τήν μεγίστην, ύψήροφον
καί φωτεινοτάτην αίθουσαν τών τελετών, άπολήγουσαν κατά τήν έτέραν άπό τής κυρίας προσόψεως πλευράν εις ωοειδές γωνιακόν ήμικόκλιον
καί έστολισμένην διά τοιχογραφημάτων, ών τό
μέν παριστα τήν Ήώ, τό δέ τόν ‘Όλυμπον.
'Εκατέρωθεν τής ώραιοτάτης ταύτης αιθούσης
δύο θύραι δίδουσιν έξοδον εις αίθούσας άποληγούσας δεξιόθεν μέν εις τά δώματα τής διευθύνσεως μετά δύο ιδιαιτέρων τών διδασκαλισσών
καί καθηγητών, άριστερόθεν δέ εις τά δώματα
τής υποδιευθύνσεως συμφώνως ποός τάς άπαιτήσεις τής έπιβλέψεως καί έπιτηρήσεως, διότι
έν τφ δρόφω τούτφ τελείται άπασα ή διδα
σκαλία.
Απέναντι τής αιθούσης τών τελετών καί
έπί τής κυρίας προσόψεως υπάρχει κομψοτάτη
αίθουσα προωρισμένη εις διδασκαλίαν Ιχνογρα
φίας καί άλλων καλλιτεχνικών μαθημάτων, εκα
τέρωθεν δέ αύτής έχει δεξιόθεν μέν πέντε παρα
δόσεις γυμνασιακών τάξεων, άριστερόθεν δέ πέντε
παραδόσεις σχολιακών τάξεων, χωριζομένας με
ταξύ καί τάς μέν καί τάς δέ διά φωτεινοτάτου
διαδρόμου. Ό έπισκεπτόμενος τάς παραδόσεις
ταύτας δέν δύναται νά μή θαυμάση τήν πρόvotav τήν ληφθεΐσαν διά τον φωτισμόν καί τόν
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άεριαμόν αύτών. Τά παράθυρα τών παραδόσεων
έκτίσθησαν εί; ύψος τοιοΰτον, ώστε τό φώς νά
πίπτη καθέτως, τά δέ θρανία έτοποθετήθησαν
κατά τούς κανόνας τής όπτικής. Νεώτατον σύ
στημα μαυροπινάκων, άνηρτημένων έν ειδει πο
λυσέλιδων βιβλίων έν πάση αιθούση παραδόσεως,
διευκολύνει τόν διδάσκοντα και τήν μαθήτριαν
είς άπεικόνισιν παντός θέματος καί πάσης παραστάσεως, χρηζούσης έξηγήσεως γραφικής.
Έπί τοΰ δρόφου τούτου, τοΰ έχοντος ύψος
έξ μέτρων, απολήγει ή κυρία κλίμαξ, παραπλεύρως δμως αύτής συνεχίζουσι τήν άνοδον
είς τάς άλλας όρόφους αί διήκουσαι διπλαϊ καί
ευρύταται έκ δρυος κλίμακες. Ό άνερχόμενος
λοιπόν είς τόν τρίτον ό'ροφον εύρίσκεται έκ νέου
ένώπιον διαδρόμου, διατέμνοντος τδ βλον εμβαδόν
τοΰ οικοδομήματος. Τό κέντρον τοΰ όρόφου τού
του αποτελεί μεγίστη αίθουσα έκτεινομένη άπό
τής κυρίας προσόψεως άχρι τής έτέρας άπέναντι
πλευράς τοΰ κτιρίου καί σχηματίζουσα είς τό
βάθος ωοειδές ημικύκλιον. Ή αίθουσα αδτη
είναι ή μεγίστη τοΰ “Ζαππείου”. Εκατέρωθεν
δέ τής αιθούσης ταύτης δύο ευρύταται αίθουσαι
περιλαμβάνουσι τήν δργανοθήκην καί πάντα τά
χρειώδη είς τήν διδασκαλίαν τής φυσικής, τής
χημείας, τής ζωολογίας, τής άστρονομίας, τής
δρυκτολογίας καί πάντων τών άλλων πρα
κτικών τοΰ άνθρώπου γνώσεων. Αί αίθουσαι
αύται μετά τών έν αυταΐς συλλογών καί τών
πλουσιωτάτων έν πάση γωνία άνηρτημένων πι
νάκων άποτελοΰσι πράγματι μουσεία, άτινα είς
τόν περιεργαζόμενον αύτά καί έπιθυμοΰντα νά
μάθη, έστω καί έξ απλής αυνδιαλέξεως, τό
δνομα, τήν κατάταξιν καί τήν χρήσιν, καταλείπουσιν άκόπως πολύτιμα εφόδια πραγματογνωσίας.
Ό τρίτος όροφος, ώς καί οΐ λοιποί, διαχωρί
ζεται διά διπλή; σειράς διαδρόμων, καί έπί μέν
τής κυρίας προσόψεως έχει δεξιόθεν καί έξ εύωνύμων τής καθέτως διατεμνούσης αύτόν μεγάλης
αιθούσης δύο παμμέγιστα σπουδαστήρια, άπολήγοντα είς αίθουσαν προωρισμένην είς τήν δι
δασκαλίαν τοΰ ύπό τοΰ νέου κανονισμοΰ τοΰ
"Ζαππείου” είσαγομένου συστήματος τής βιο
μηχανικής διδασκαλίας, ήτοι ραπτικής, ποικιλ
τικής, άνθοπλεκτικής κτλ.
Έν τή άπέναντι τής προσόψεως πλευρά τοΰ
διαδρόμου κεΐνται δεξιόθεν μέν τό διευθυντήριον,
άριστερόθεν δέ τά δώματα τής ύποδιευθύνσεως,
καί είς τήν άκραν έπί τής αυτής πλευράς άριστεραν τέσσαρα δωμάτια ώρίσθησαν είς τήν δι
δασκαλίαν τής δργανικής μουσικής.
Συνεχίζων τις τήν άνάβασίν του εύρίσκεται
έν τφ τετάρτφ δρόφω, έ’νθα έπί τοΰ αύτοΰ συ
στήματος διαδρόμων έκτείνονται εύρύτατοι κοι
τώνες, περιέχοντες 150 κομψά;, έλαστικάς καί
στερεά; κλίνας. Πάντα τά επικαλύμματα τών
κλινών φέρουσιν έν μέσω τήν λέξιν “Ζάππειον”.
Λυχνίαι μετά πολλής φιλοκαλίας έκλεγεΐσαι
φωτίζουσι τούς δκτώ εύρυτάτους κοιτώνας, παχέα
παραπετάσματα άποτελοΰσι τδν άλλον στολισμόν
αύτών, ό δε άερισμός τελείται διά τοΰ προσφυεστάτου συστήματος τής άπορροφήσεως νέων
στοιχείων άέρος άνευ κινδύνου έκθέσεως είς τήν
προσβολήν τοΰ ρεύματος αύτοΰ. Παραπλεύρως
τών κοιτώνων τών μαθητριών έγένετο ή διανομή
τών κοιτώνων τών διδασκαλισσών, καί ούτως,
ώστε να έκπληρώνται εύχερώς πάσαι αί άπαιτήσεις τής έπιτηρήσεως καί έπιβλέψεως.
'0 πέμπτος όροφος διαιρείται είς πέντε
τμήματα, ών τό μέν περιέχει τό θεραπευτήριον
μετά χημικοΰ έργοστασίου καί μικρού φαρμα
κείου, τό δέ έτερον είναι τό προωρισμένον είς
τό σώμα τής γενικής υπηρεσίας τοΰ καθιδρύματος· έτερον πάλιν τμήμα περιέχει τό ίματιοφολάκιον καί έτερον τήν ιματιοθήκην, ένθα τά
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δευσις, συνδεομένη ατενώς τοσοϋτον πρός τήν
γλώσσαν καί φιλολογίαν, είναι τά μάλιστα σπου
δαία.
'Οδηγούμενος ύπό τοΰ έν ’Αθήναις κ. Β. Ν.
Βουλγάρεως, δστις συνέγραψεν ιστορίαν τής έν
Έλλάδι Παιδαγωγίας, ό άναγνώστης πληροφο
ρείται περί πάντων τών άφορώντων τήν διανοη
τικήν πρόοδον ■ γνωρίζει τήν σεβαστήν μορφήν
τοΰ Δέοντος Μελά, τοΰ Πεσταλότση τής νεωτέρα; Ελλάδος. Ό μιμητής αύτοΰ καί βιο
γράφος Βούλγαρις, διευθυντής μεγάλου ’Εκπαι
δευτηρίου έν ’Αθήναις, είσήγαγε μεταξύ άλλων
καί νέαν μέθοδον, ής σκοπός είναι τό όμιλεΐν
καί γράφειν τήν Ελληνικήν δσον ένεστι καθαρωτέραν.*) Ούδέν άπορον, δτι ή έκπαιδευσις
άκμάζει παρά έθνει, τοσοϋτον πλουσίαν κτήσαντι
φιλολογίαν.
Είναι καιρός πλέον, καί ή ήμετέρα χώρα (ή
'Ολλανδία), ή γνωστή τοσοϋτον διά τά; κλασικά;
σπουδάς, νά έπιστήση, ώ; ή Γερμανία, σύντονον
προσοχήν είς τήν φιλολογίαν ταύτην. Δι’ άνδρας ένασχολουμένους μέ τά γράμματα ή φιλο
λογία αύτη καί οί ποικίλοι αύτής θησαυροί είναι
μελέτης άξιοι. Πολλοί ύποθέτουσιν δτι έν Έλ
λάδι έπικρατεΐ μέχρι σήμερον διάλεκτό; τι;
σύμμικτος έκ τουρκικών καί 'ιταλικών λέξεων,
καί πολλοί πεπαιδευμένοι άκόμη άγνοούσι πόσον
μικρά είναι ή διαφορά μεταξύ τή; γλώσση; τής
Καινής Διαθήκης καί τών έν ’Αθήναις έκδιδομένων έφημερίδων. ΓΙρόσθες είς τούτο, δτι ή
γλώσσα καθίσταται καθαρωτέρα καί κλασικωτέρα
διά τής έξώσεως βαρβαρισμών καί τής εισαγω
γής άρχαίων λέξεων καί τύπων, καί δτι έν Έλ
λάδι φανερά είναι ή τάσις, οί θησαυροί τής άρχαιότητος νά χρησιμοποιηθώσιν έν τή νεωτερα
Έλλάδι. '0 προμνησθείς λόγιος Άλεξ. 'ΡαγΠΕΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
καβή; συνετέλεσε τά μέγιστα είς τήν γνώσιν
τής άρχομένης νέας φιλολογίας διά τής έκδόκαί
σεως τής δίτομου αύτοΰ 'Ιστορίας τής νεο-ελλην.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΥ
φιλολογίας. “Ηδη τό πρώτον ή γλώσσα τοΰ
ΕΝ ΓΕΝΕΙ.
Ομήρου παραβάλλεται πρός τήν δημώδη γλώσ
σαν παρά τοΰ κ. Δ. Βικέλα, δστις μετέφρασε
Ύπό
τά έπη. Έρχονται κατόπιν αί μεταφράσεις τοΰ
ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ II. C. MULLER,
'Ηροδότου, τοΰ Ξενοφώντος ύπό Γ. Γενναδίου
καθηγητοϋ τών Λατινικών καί Ελληνικών έν τώ Γυκαί ή τοΰ Πλουτάρχου παρά 'Ραγκαβή. Πλήθος
μνασίφ τοΰ Άμστελοδάμου, έπιτίμου μέλους τής έν
ποιημάτων μεσαιωνικών δύναται νά μαρτυρήση
Νεαπόλει Πυθαγορείου Ακαδημίας.
περί τών έν τή γλώσση μεταβολών. Έπονται
(Συνέχεια.)
τά κλεφτικά λεγάμενα τραγούδια, μέχρι; ού
καταλήγομεν είς τόν έξοχον"Ελληνα ’Αδαμάντιον
Κοραήν, δστις τοσαύτα έμόχθησεν ύπέρ τού
Σ πρός τήν σημερινήν'Ελλάδα δέν είναι
έθνους του καί τής γλώσσης αύτοΰ. Έκ τής
άνάγκη νά έχη τις τόν ένθουσιασμόν
νεωτέρας φιλολογίας τοΰ 19 αίώνος κατεχωρίενός Hans Muller, Eduard Engel, ή
«Toll. Flach, δπως έννοήση δτι ή γλώσσα καίσθησαν έργα τοΰ Μελά, Τρικούπη καί άλλων,
άστεία κωμφδία τοΰ Βλάχου καί ώραΐαί τινες
ή φιλολογία τοιούτου έθνους είναι άξιαι ιδιαι
μεταφράσεις, ή τοΰ Όθέλλοο ύπό Βικέλα, ή τοΰ
τέρας μελέτης. Έθνος, τό όποιον έσχάτως έδωκε
'Ραβαγά ύπό Καμπούρογλου καί ό Νάθαν τοΰ
τοσαύτα δείγματα προόδου, τό όποιον έχει έν
Λέσιγγ ύπό 'Ραγκαβή. 'Η ποίησις δυστυχώς
τοΐς μεταλλείοις τής χώρας του, έν τοΐς καρ
άραιώς άντιπροσωπεύεται έν τω βιβλίφ τούτφ,
ποί;, έν τοΐς οίνοι; του, έν τώ κλίματι αύτού
διότι μόνον έν ποίημα εύρίσκομεν τού νεωτέρου
τοσαύτα; πηγά; πλούτου· έθνος τό όποιον το’Ανακρέοντος Άθ. Χριστοπούλου καί μίαν γνωσαΰτα δαπανά διά τήν έκπαίδευσίν του (ήδη έν
στοτάτην κωμφδίαν τού 'Ραγκαβή ('0 Γάμος
έτει 1880 ύπήρχον έν Έλλάδι 22 Γυμνάσια,
τού Κουτρούλη).**)
165 Ελληνικά Σχολεία καί ύπέρ τά 1100 σχο
λεία τής κατωτέρας έκπαιδεύσεως), τό όποιον
διατηρεί τοιοΰτο Πανεπιστήμιου, οίον τό τών
*) Β. Ν. Βούλγαρις, ‘Ιστορία τής Παιδαγωγίας, έν
’Αθηνών, καί έχει τοσαύτην έθνικήν φιλοτιμίαν,
’Αθήναις 1884, μικρόν μέν άλλά τά μάλιστα ένδιαφέρον
βιβλίου. — Λέων Μελά;, ό Γεροστάθης. Μέρη γ'. Έν
ού μόνον δέν δύναται νά μή άποθάνη, άλλ’ έχει
'Αθήναις 1879—84. — ‘0 κ. Βούλγαρις έξέδωκε καί
μέλλον ένώπιον του καί έφελκύει έφ’ εαυτό τό
τά έργα τών μαθητών του μετά εισαγωγής (’Αθήναις
ένδιαφέρον τών λογίων καί συμπάσης τής Εύ1880—81)· ”0ρα καί τόν Κανονισμόν τής Σχολής τοϋ
ρώπης.*) Δέον νά είπωμεν δτι τοιαύτη έκπαίκ. Παπαγεωργίου. Έν ’Αθήναις 1886. κτλ. κτλ.

πάντα ε’ισί μετά πολλής τάξεως καί καθαριότητος διεσκευασμένα. Πριν ή καταλίπει τις τόν
όροφον τούτον εύαρέστως προστρέχει είς τούς
έπί τών άκρων τού διαδρόμου εύρυτάτους έςώστας, ένθα άπολαύει μαγευτικής σκηνογραφίας
τοΰ Βοσπόρου, τής Προποντίδος καί τών λόφων
τής Κωνσταντινουπόλεως.
'0 άερισμός τοΰ οικοδομήματος γίνεται δια
τεσσάρων συστημάτων. Ό φωτισμός γίνεται έν
ταΐς αίθουσαι; τών παραδόσεων καί τής εργασίας
έξ εύωνύμων. θερμαντήρες ύπάρχουσι πανταχού,
τούτους δέ συμπληροΰσι παντοειδείς θερμάστραι.
Σύστημα διοχετεύσεως υδατος λειτουργεί θαυμασίως. Τό καθίδρυμα έκτος τοΰ ύδατος τών
Δέρκων έχει δύο δεξαμενάς διά πόσιμον ύδωρ
Ταξιμίου καί διά βρόχινον. Ό όλικός άριθμός
τών χωρισμάτων τοΰ καθιδρύματος άνέρχεται
είς 97. 'Η όλική δέ δαπάνη τής οικοδομής
άνήλθεν είς λίρας όθωμανικάς 26,500. Μέγας
έπαινος όφείλεται είς τόν άρχιτέκτονα κ. Ίωάννην ’ Ιωαννίδην, άποπερατώσαντα τό περικαλλές
οικοδόμημα μετά πολλής δραστηριότητος καί
άκαμάτου ζήλου.
Συγχαίροντες άπαντα; τούς σονεργασθέντας
είς τήν έκτέλεσιν τοιούτου περιφανούς έργου λέγομεν δτι ώς τό όνομα "Ζάππειον” είναι χρυ
σοί; γράμμασι γεγραμμένον έπί τής προσόψεως
τής εισόδου τού νέου τούτου τεμένους τών γραμ
μάτων, ούτω καί τό όνομα Κωνσταντίνος
Ζάππας είναι γράμμασιν άνεξιτήλοι; κεχαραγμένον έν τή καρδία παντός ομοεθνούς αύτού.

Ω

♦) Hans Muller, Griechische Beisen und Studien.
1887. — E. Engel, Griechische Friihlingstage. 1887. —
J. Flach, Der Hellenismus der Zukunft. 1887. — Kai
τα τρία ταΰτα σπουδαία περί νεωτέρας ‘Ελλάδος
συγγράμματα έςεοόΟησαν παρά Wilhelm Friedrich έν
Λειψία.

·*) Όρα D. Sander’s Neugriech. Grammatik. Leip
zig 1881, σελ. 204—268. — Καλή βιβλιογραφία περί
τών Κλεπτικών φσμάτων κτλ. εΒρηται έν τώ συγγράμματι τοΰ Nicolai, Geschichte der Neugriech. Literatur,
σελ. 204—230. — "Εν τισι φυλλαδίοις τής έν Παρισίοις
έκδιδομένης Revue sociale, έδημοσιεύθησαν ύπό τοϋ
Άργυριάδου άρθρα τινά περί τών δημοτικών φσμάτων

Άρ. 156.

15/27 ’Οκτωβρίου 1887.]

Τοιαύτη σολλογή εκλεκτών αποσπασμάτων
είναι λίαν κατάλληλος, δπως δώση ιδέαν τινά
περί τής νεο-ελληνικής φιλολογίας, ής δλοι οί
κλάδοι έπιτυχώς έκαλλιεργήθησαν ιδίως άπό
τής αρχής τής ένεστώσης εκατονταετηρίδας.
’Εκτός μεταφράσεων καί ή λυρική ποίησις
κατ’ εξοχήν άκμάζει. Φαίνεται ώς νά έβλάστησαν πλεΐστοι δσοι ποιηταί, οΐτινες πειρώνται
νά μιμηθώσι τού; άθανάτους αύτών προγόνους.
Ιίεριοριζόμενοι είς τήν νεωτέραν φιλολογίαν
δέν δυνάμεθα ή νά οώσωμεν ένταύθα νύξιν μόνον
δλων τών έργων, τά όποια έδημοσιεύθησαν μετά
τήν άναγέννησιν τής Ελλάδος. ’Έργα, όποια ή
Ιστορία τής νεο-ελλ. φιλολογίας τοΰ 'Ραγκαβή
καί άλλα τινά περιέχουσιν έκτενή κατάλογον
τών φιλολογικών καί έπιστήμονικών συγγραμ
μάτων τής νεωτέρας Ελλάδος. Άρχόμενοι άπό
τής ποιήσεως άναφέρομεν τόν ύπουργόν 'Ρίζον,
τόν ποιητήν τής ωδής είς τούς "Ελληνας, τόν
πρεσβύτερον 'Ραγκαβήν, τον Σολωμόν, γνωστότατον γενόμενον διά τής ωδής του είς τήν Ελευ
θερίαν, τόν Κάλβον, τόν έξυμνήσαντα τάς ηρωι
κοί πράξεις τοΰ λεγομένου ιερού Λόχου, τούς
άδελφούς Σούτσους (’Αλέξανδρον καί Πανα
γιώτην) ών τά ποιήματα μετεφράσθησαν καί
είς ξένα; γλώσσας καί είς τήν γερμανικήν παρά
τοΰ λογίου καθηγητοϋ Boltz. Μή λησμονώμεν
ένταύθα τόν τυφλόν ποιητήν Τανταλίδην, δστις
έγραψε τόσα ώραία καί ζωηρά ποιημάτια. Ώς
έλεγειακούς ποιητά; άναφέρομεν τόν Παράσχον,
τόν Βασιλειάδην, τόν Καρασούτσαν, τόν προώρως
άποθανόντα Δ. Παπαρρηγόπουλον. Οί Έλληνες
έπιτυγχάνουσιν ιδίως είς τάς σατύρας· ό ’Αλέ
ξανδρος Σοΰτσος, ό έπικληθείς ό Ίουβενάλης
τής νεωτέρας Ελλάδος καί ό δεύτερος Βεραγγέρος, ύπερέχει κατά τούτο πάντων, μάλιστα
δσον άφορα τάς πολιτικά; σατύρα;. Τούτον
έμιμήθη ό θεόδ. Όρφανίδης, ό ποιητής τοΰ
Τίρι-λίρι.
Είς τήν έπικήν ποίησιν όλίγον μέχρι τούδε
ήσχολήθησαν οΐ νεώτεροι 'Έλληνες, άλλ’ δ,τι
είς το είδος τούτο έγράφη, είναι πράγματι άξιον
λόγου καί εμφαίνει αξιοζήλευτου πρωτοτυπίαν.
( Επεται τό τέλος.)

ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.
’Αποφθέγματα τοΰ Σααδή, συλλεγέντα μέν έκ
τοΰ 'Ροδώνος (Γκιουλιστάν) μεθερμηνευθέντα
δέ έκ τής Περσικής.
Ύπό Χρ. Παπαδοπούλου.

όμολογεΐται μέν ίστορικώς δτι τά ’Ασιανά έν
γένει έθνη χαρακτηρίζονται έπί τφ υψει τής
φαντασίας, τή άβρότητι τών ιδεών καί εκφρά
σεων καί τή καλλονή τώε μεταφορών, άλλ’ οί
Πέρσαι προ πάντων κατέχουσι τήν πρώτην έν
αύτοΐς θέσιν διακρινόμενοι ιδίως διά τήν νεάζο'ΐσαν. ούτως είπεΐν, καί ζωηροτέραν τών λοι
πών άσιατικών έθνών φαντασίαν αύτών.
Μεταξύ δέ τών πολυπληθών αύτών ποιητών
έξέχει πάντως ό περίκλειτος ηθικολόγος Σααδής,
άκμάσας περί τά 1175 μ. Χρ. Ούτος έξέχυσε
λάβρον τον χείμαρον τής ποιητικής αύτού φαν
τασίας έν πολλοί; καί διαφόροις έργοις, έν οίς
συγκαταριθμούνται πολλά έλεγεΐα (κασσιδέ), έπιτύμβια (μερασύ), ωδαί (γαζέλ) πληθύς δίστιχων
καί τετραστίχων (βε’ιτ καί μεσνεβή), διάφορα
θρησκευτικά καί μυστηριώδη ποιήματα καί τε
μάχια ποικίλα (μολαμαάτ), συγκείμενα έξ άμφοτέρων άναμίξ τών γλωσσών, τής τε ’Αραβικής,
ής ήν έγκρατής ό άνήρ, καί τής Περσικής.
Μεταξύ δέ τών απάντων αύτοΰ, ατινα ύπό
τών Περσών τιμητικά»; καλούνται Νεμεκτάνι
Σουαρά (άλατοδοχεΐον τών ποιητών) διαπρέπει
ιδίως τό θελκτικόν Γκιουλιστάν ('Ροδών ή 'Ρο
δόκηπος) ύποληπτόμενον, έκτος τής αξίας τοΰ
δφους αύτοΰ, ής αδυνατεί τις συλλάβη ιδέαν τινά
ό μή έντριβής περί τά περσικά, καί διά τήν
βασιλεύουσαν έν αύτφ γοητευτικήν ποικιλίαν.
Έν τφ βιβλίφ τούτφ, ώς έν πολυχρώμφ ανθο
δέσμη εύρίσκει τις άξιόλογα γνωμικά, άπο
φθέγματα φιλοσοφικά, ιστορικά ανέκδοτα (χικιαγέτ), παραινέσεις (πέντ) διά τόν βίον έν γένει
καί πρός διεξαγωγήν τών ύποθέσεων παντός κρά
τους, καί πάντα ταΰτα χαριέντως πως έξυφασμένα διά τής ποικιλίας τοΰ πεζού λόγου καί
τής αρμονίας τής ποιήσεως.
Έκ τοΰ έξοχου ουν τούτου έργου, έξ βσων
έγέννησεν ή ’Ασιατική φιλολογία, έκρίναμεν ούκ
άπο σκοπού ΐνα άπανθίσωμεν τά άποφθέγματα
αύτοΰ.
Πρός συμπλήρωσιν τού ήμετέρου έργου έλάβομεν ύπ’ βψει τήν μετάφρασιν, τά ερμηνευτικά
καί χριτιχά σχόλια έπί τού Ροδώνος τού Σουδή
έφένδη καλούμενα Ταρίχη Σουδή. Ό κρι
τικός σχολιαστής τοΰ 'Ροδώνος Σουδή έφένδη
ήκμασεν έπί τής βασιλείας τού Σουλτάν Αχμέτ
τού Α'. καί άπεβίωσεν έν έτει 1005 (Έγείρας).
'Υπήρξεν άριστος φιλόλογος καί διδάσκαλος τών
’Ανακτόρων παιδευθείς παρά τφ τότε διασήμφ
μουφτή έν Διαρβεκίρη Παρή έφένδη. Ό άνήρ
ούτος έκτός τής μεταφράσεως καί σχολιάσεως
τοΰ 'Ροδώνος έσχολίασε τό μυστηριώδες σύγ
γραμμα Μεσνεβίϊ Σερίφ, Διβάνη Χαφίζ
καί Βοστάν, απερ παρ’ όθωμανοΐς θεωρούνται
τά τε σχόλια καί ή μετάφρασις ώς έξοχα φι
λολογικά έργα τής Άσιατικής φιλολογίας.
Τό Ταρίχη Σουδή έξεδόθη έπί τής βασι
λείας τού Σουλτάν Μαχμούτ έν έτει 1249 (Έγει
ρα;) καί έν τφ τέλει αϋτοΰ ύπάρχει το έξής
δίστιχον ·

ΡΟΤΙΘΕΜΕΝΌΙ ΐνα μεθερμηνεύσωμεν έκ
τού ‘Ροδώνος, περσικού ποιήματος τοΰ
διασήμου ήθικολόγου Σααδή, θεωρού
Πασιλτή Γκιουλιστάν Σουδησή νεφίν άμ ίδέ χαδή,
μενου τοΰ 'Ομήρου τών Περσών, καί άπανθίΓκοιυλιστάν Σερχή Σουδή πασδή δοβλέτ μουξδεγιαρανέ.
σωμεν τά άποφθέγματα αύτοΰ (χικιμέτ) καλόν
ήγούμεθα έν μοίρα προλόγου ΐνα προτάξωμέν
ήτοι ·
τινα περί αύτού.
Έςετυπώθη ό ‘Ροδών Σουδή ό παρέχων κοινήν ώφέλειαν,
Γνωστόν τυγχάνει τοΐς’Ασιανολόγοις δτι είς
έξετύπωσεν δέ τήν έρμηνείαν Σουδή ,ή Κυβέρνησις έν
ενα τών ώραιοτέρων κλάδων τής ’Ασιατικής φι
καλή είδήσει.
λολογίας άνάγεται ή Περσική, χαίρουσα ιδίως
φήμην ώς ή χαριεστέρα, ή καλλιεπεστέρα καί
Έκτος τού σοφού έργου τοΰ Σουδή έλάβομεν
καί έτέραν μετάφρασιν τού ' Ροδώνος γενομένην
άρμονικωτέρα τών ’Ανατολικών γλωσσών. Καί
έμμετρον τουρκικήν ύπό ετέρων ’Οθωμανών Άχτή; νεωτέρας ‘Ελλάδος. — Τά δημώδη άσματα τής
μέτ Σαΐπ έφένδη καί Ίζέτ έφένδη καλουνήσου Κρήτης έςεδόθησαν ύπό Άντ. Γιανναράκη, έν
μένην δέ Τερτζουμέϊ Γκιουλιστάν Σααδή.
Λειψία 1876. — ‘Η κωμφδία τοΰ ‘Ραγκαβή (ό γάμος
‘
Η έμμετρο; αυτή μετάφρασις τών μνησθέντων
τοϋ Κουτρούλη) έξεδόθη τό πρώτον έν ’Αθήναις τφ
’
Οθωμανών έγένετο έπί τής βασιλείας Σουλτάν
8145 καί κατόπιν πολλάκις.
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Άζίζ καί παρ’ όθωμανοΐς φιλολόγοις θεωρείται
πιστή καί καλλιεπής.
Προσέτι δέ έκτός τών ’Οθωμανών σχολια
στών έπί τού 'Ροδώνος, έλάβομεν ύπ’ όψιν καί
τήν γαλλικήν μετάφρασιν τοΰ Ch. Defrimery
μετά σχολίων ιστορικών, γεωγραφικών καί φιλο
λογικών γενομένην έν Παρισίοις 1858.
Γαΰτα ουν έν μοίρα προεισαγωγής προανακρούσαντες άψώμεθα τοΰ έργου·
1) Ό πλούτος παρέχει τοΐς βροτοΐς έν τφβίψ τρυφήν · έν τω βίφ ού δει συλλέγειν πλούτη.
Τις τών άνδρών έστιν μακάριος, έρωτηθείς σοφός
τις, καί τις δυσπραγής; μακάριός έστιν, έφη, ό
έντρυφήσας καί σπείρας· δυσπραγής δέ ό άποβιώσα; καί έγκαταλιπών τά εαυτού πλούτη.
2) Ποίησον τό άγαθόν τοΐς όμοίοις, ώς ό
θεός έποίησέ σοι.
3) Δύω γάρ είσιν οΐ είκή μοχθοΰντες· ό
μέν συλλέγων χρήματα καί μή δαπανών αύτά,
ό δέ κτησάμενος παιδεία; καί μή ποιών χρήσιν
αύτής.
4) 'Η παιδεία γάρ έστι έν τή ένισχύσει
τής θρησκείας, καί ούχί έν τή άπολαύσει τών
άγαθών τοΰ παντός.
5) Σοφός μή ποιών έγκράτειαν κατά σκότον
ήλάσκει κρατών φώς · ήγούμενος τής όδοΰ άλλοις, μή ορών δέ ούτος τήν τής σωτηρίας.
6) 0 ήγεμών μανθάνει τά τοΰ κράτους αύ
τοΰ παρά τών νούν έχόντων ή θρησκεία έξεργάζεται ύπό τών εύσεβών· οί ηγεμόνες έχουσι
χρείαν τής παραινέσεως τών σοφών, ουτοι δέ
περί δλίγου ποιούνται τή; εύνοιας αύτών.
(Έπεται συνέχεια.)

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

Χριστίνη έστάθη. '0 Εμμανουήλ έρ? χό μένος τοσοϋτον άπροσδοκήτως μετά
J τήν σιωπήν του; Τοΰτο ένέφαινε βεβαίως έκτακτόν τι συμβάν, 'Η Χριστίνη έφοβήθη, άλλά δέν ήτο γυνή νά φοβηθή τόσον
ταχέως καί νά περιμένη έπί μακρόν έξήγησιν.
"Εσπευσεν είς τδν κοιτώνά της καί έρρίφθη είς
τάς άγκάλας τοΰ συζύγου της, λέγουσα·
— Ήλθες, Εμμανουήλ; 'Οποία εύτυχία!
Ό Εμμανουήλ τήν ήοπάσθη· παρ’ αύτφ ή
καρδία πάντοτε προεξήρχεν, εΐτα δμως τήν άπεμάκρυνεν άφ’ έαυτοΰ σχεδόν μετ’ άποστροφής.
'Η Χριστίνη τότε τόν παρετηρησε, καί έδυσκολεύθη σχεδόν νά τόν άναγνωρίση. Έφαίνετο,
ώς νά διήλθον έπ’ αύτοΰ εΐκοσιν δλα έτη. 'Η
κόμη του ήτο κατάλευκος!
— θεέ μου! άνεφώνησεν. Εμμανουήλ, ’Εμ
μανουήλ, σύ είσαι;
— Ναί, έγώ είμαι, άπήντησεν ουτος πίπτων
έπί έδρας· έγώ είμαι!
Καί ό δυστυχής άνήρ έκάλοψε διά τών χειρών τό πρόσωπόν του καί ήρξατο κλαίων.
Ή άντίθεσις τής άπελπισίας τού άθωου τού
του άνδρός καί τής ένόχου γυναικός, φορούσης
ένδυμα χορού καί πολύτιμα κοσμήματα ήτο
τόσον θλιβερά, ώστε ήθελε συγκινήσει καί τόν
μάλλον άναίσθητον θεατήν. Ή Χριστίνη, ώ;
καταληφθεΐσα ύπό σκοτοδονίας, ούτε ένόει τι,
ούτε ήσθάνετό τι· αί ίδέαι της ήσαν έντελώς
συγκεχυμένοι. Τί είχε συμβή τρομερόν τοσοϋτον,
ώστε νά μεταβάλη τόν ήρεμον τούτον καί άγα-
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θόν άνδρα; Παρ’ αύτή τό μητρικόν αίσθημα
πρώτον ήγέρθη.
— θεέ μου! ανέκραξε. Τό τέκνον μας! Άπέθανεν;
— Εϊθε! άπεκρίθη ό πατήρ.
— Τί είναι λοιπόν φοοερώτερον τοΰ θανάτου
τοΰ υίοΰ σου;
— Είναι ή ατιμία.
— Ή ατιμία, ’Εμμανουήλ! Τις όμιλεΐ περί
ατιμίας; Τίς ήτιμάσθη;
— Έγώ και δλοι οί φέροντες τό όνομά μου.
‘Η Χριστίνη ένόμισεν δτι ό σύζυγός της έξ
ύπερβολικής τιμιότητος τήν έμέμφετο διά τήν
πράξίν της, και δτι έθεώρει έαυτόν άτιμασθέντα
δι’ αύτής. ’Ανέπνευσε, σκεφθεϊσα δτι ήτο εύκολον πράγμα νά δικαιολογήση έαυτήν διά τής
επιτυχίας του χοροΰ.
— ’Εμμανουήλ, τφ είπε πλησιάζουσα πρός
αύτόν· είσαι υπερβολικός. Τό σφάλμα μου, τεθαμμένον έν μέσω ήμών τών δύο, θά μοι συγ
χώρησης και σύ, ώς μοι τό έσυγχώρησεν ό
θεός, έπιτρέψας νά χρησιμεύση πρός τήν εύδαιμονίαν μας, πρός τήν τύχην μας. Και θά σοί
τό άποδείξω άμέσως.
Ό Κύριος Σάνζης άνεκάγχασεν, άλλ’ ό γέλως
του ήτο φρικώδης καί ώμοίαζε τόν γέλωτα κο
λασμένου.
— Εύδαιμονία; Τύχη; άπεκρίθη. Άφρων!
Κυρία μαρκησία Σάνζη, ήξεύρετε πού έφερον
τόν σύζυγόν σας τά περί εύδαιμονίας καί πλού
του σχέδιά σας; . . . Ήξεύρετε ποϋ τόν έφερον;
έπανέλαβεν έγειρόμενος καί άρπάζων τάς χεΐρας
της . . . Εις τό κακουργιοδικεΐον καί ίσως καί
εις τά δεσμά. Ναί, ό ’Εμμανουήλ Σάνζης, ό
υιός άγιου καί έντιμοτάτου άνδρός, ό υιός μητρός άμέμπτου, ό κληρονόμος δνόματος αρχαίου
καί εύγενοΰς, ό μέχρι τοΰδε καθαρός καί έν
τιμος .. . είναι κακούργος, είναι κλέπτης! Οί
δικασταί ουτω θά τόν χαρακτηρίσωσι, διότι ήδη
ώμολόγησε καί δέν θά προσπαθήση νά ύπερασπισθή.
Εις τούς λόγους τούτους ή μαρκησία έγένετο
κάτωχρος, άνέπεμψε κραυγήν καί έπεσεν αναί
σθητος έπί τοΰ τάπητος. Τότε συνέβη φαινόμενον έξ έκείνων τών θλιβερών, τά όποια γεννώσι τά πάθη και έξηγοΰσι τά πλέον άνεξήγητα
πράγματα εις δλους έξαιρέσει εις τούς μελε
τώντας βαθέως τήν άνθρωπίνην καρδίαν. '0
άνήρ ουτος, δν έβασάνιζε φρικώδης άπελπισία,
ό άνήρ ουτος, δστις ώφειλε νά καταρασθή τό
δργανον τής καταστροφής του καί τής άπελπισίας του, ό άνήρ ούτος τά πάντα έλησμόνησε ·
δέν έβλεπεν ή τήν σύζυγόν του πάσχουσαν.
Έσπευσε καί τήν έσήκωσεν εις τάς άγκάλας,
τήν έφερε καί τήν κατέθεσεν έπί τής κλίνης,
καί προσεπάθει διά παντοίων μέσων νά τήν άνακαλέση εις τήν ζωήν. Έπί πολύ μάτην έκοπίασε· τέλος συνήλθε καί ρίπτουσα περί έαυτήν
βλέμμα άσταθές, είδε τόν σύζυγόν της, ού ό
οφθαλμός ένέφαινε φροντίδα καί άγάπην, καί
έψιθύρισεν ■
— Ήξευρα δτι ήτο δνειρον κακόν καί δτι
μέ άγαπας πάντοτε!
Φεΰ! 'Ο δυστυχής τήν ήγάπα άκόμη, άλλά
πρός αίωνίαν του καταδίκην, διότι δέν τήν έξετίμα πλέον.
Οί λόγοι αύτής έπανέφερον αύτόν είς τήν
πραγματικότητα, άλλά μή έχων τήν δύναμιν νά
ειπη τι έσιώπησε. Τότε ή σύζυγός του τόν ήρώ
τησε περί πάντων · αύτός δέ τή άπήντησεν άφηρημένως· άλλ’ έκ τών λόγων του ένόησεν αυτή
τήν φρικτήν άλήθειαν και ή θλίψις αύτής ήτο
μεγίστη. "Ο,τι ό Εμμανουήλ τή διηγήθη άπεσπασμένως, ήμεΐς θέλομεν άναφέρει τω άναγνώστη μέ δλας τάς λεπτομέρειας, αΐτινες διέ
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χυσαν φώς φοβερόν έπί τοΰ δυστυχούς τουτου
συμβάντος. —
Ο Εμμανουήλ ήγέρθη τής κλίνης τήν συ
νήθη ώραν κατά τήν ημέραν τής άναχωρήσεως
τής συζύγου του. Τήν πρωίαν είργάζετο τακτικώς· παρατηρήσας εΰρεν έπί τής μικρας τραπέζης του τήν έπιστολήν τής Χριστίνης, ήν
άνέγνωσεν ένδυόμενος, δπως έξέλθη. Εύκόλως
δύναται νά φαντασθή τις πώς έμεινεν έκπληκτος
μαθών έξ αύτής τήν άναχώρησιν τής μαρκησίας, ήτις τω έδιδεν έν αύτή οδηγίας λεπτο
μερείς πώς ν’ άποκρύψη τήν έσπευσμένην ταύτην
άναχώρησιν. Ούδέν λοιπόν τήν άπέτρεψεν, ούτε
αύτός, ούτε ό υιός της, ΐνα κορέση τά άχαλίνωτα
αύτής πάθη · χάριν τής ματαιοδοξίας της είχε
θυσιάσει καί εύδαιμονίαν καί ύπόληψιν! Διά τόν
δυστυχή τούτον άνδρα ήτο τοΰτο κεραυνός, 'καί
έμεινεν ώς έμβρόντητος.
Ή πρώτη του ιδέα ήτο νά σπεύση κατόπιν
της, νά τήν έπαναφέρη καί νά τήν περιορίση
είς τόν στενόν τών καθηκόντων της κύκλον.
Άλλ’ ό ταλαίπωρος Εμμανουήλ έξήτασε τήν
καρδίαν του καί ένόησεν δτι τφ έλειπεν ή άπαιτουμένη δύναμις, δπως προβή είς τοιοΰτον πρα
ξικόπημα· ήσθάνθη δτι μία λέξις, εν βλέμμα,
μία παράκλησις ήθελε τόν άφοπλίσει, καί δτι
ήθελε καταστή εύπειθέστερος δούλος ή πρότερον.
Τοιαύτη άγάπη είναι μάστιξ τοΰ βίου · ό αισθα
νόμενος αύτήν δέν είναι πλέον κύριος έαυτοΰ,
καί ώς επί τό πλεΐστον τό ειδωλον, δπερ λα
τρεύει, είναι ανάξιον τοσαύτης λατρείας.
Έπί πολύ έσκέφθη έπί τοΰ πρακτέου · συνεβουλεύθη τήν φρόνησίν του, τήν πείράν του καί
άπεφάσισεν, δτι πρώτόν του μέλημα έπρεπε νά
ήναι ν’ άποκρύψη άπό δλους καί άπό τούς ύπηρέτας του αύτούς τό οικογενειακόν τοΰτο δυ
στύχημα.
Κατά συνέπειαν έπειράθη νά μή
φανέρωση τι, καί άφ’ ού είδε τήν έν τφ κοιτώνι τής συζύγου του έπικρατοΰσαν άταξίαν,
άφ’ ού έπείσθη δτι τό τέκνον του έκοιμάτο
άκόμη ήσύχως, έκάλεσε τόν υπηρέτην του καί
τφ είπε μετά ύφους έμφαίνοντος άκραν άταραξίαν
— Νομίζω δτι συνοδεύσας άπόψε τήν Κυ
ρίαν είς τόν σταθμόν τοΰ σιδηροδρόμου έλησμόνησα νά κλείσω τήν θύραν τήν οικίας ■ θά τό
παρετήρησες, ύποθέτω.
— Πώς; ειπεν ό υπηρέτης. Ή Κυρία άνεχώρη«ε:
— Βεβαίως, άφ’ ού έγώ αύτός συνώδευσα
αύτήν μέχρι τοΰ σταθμού.
'0 ’Εμμανουήλ έξήλθε τής οικίας του· ήθελε
ν’ άναπνεύση όλίγον άέρα, διότι ήσθάνετο έαυτόν
είς άκρον καταβεβλημμένον. Καθ’ όδόν συνήντησε γείτονα, δστις τόν ήρώτησε περί τής Χριστίνης, καί είς τόν όποιον ειπεν δσα είχεν είπει
εις τόν υπηρέτην του. Εϊτα δέ έπέστρεψεν είς
τήν οικίαν, δπως έργασθή. Δέν ήθέλησε νά
γράψη αύθημερόν πρός τήν σύζυγόν του· δέν
ήσθάνετο πρός τοΰτο τήν δύναμιν.
Ή πρώτη του έργασία τήν πρωίαν ήτο νά
κλείση τούς λογαριασμούς του, διότι ήτο υπάλ
ληλος τίμιος καί άκριβής. "Αμα έπεθεώρησε
τό ταμεΐόν του είδε τό έλλειμμα, καί άντί τών
τραπεζικών γραμματίων τήν άνεπίγραφον έπι
στολήν. Μέ τρέμουσαν χεϊρα άπεσφράγισεν αύ
τήν, καί δτε άνεγνώρισε τόν γραφικόν χαρακτήρα
τής συζύγου του, οί πόδες του έτρεμον καί
έμεινεν ώς άπολελιθωμένος. 'Ο φάκελλος περι
είχε τρία τινά· τήν έπιστολήν τής Χριστίνης,
τό τηλεγράφημα τής άδελφής της ’Ιωάννας καί
έτερον τεμάχιον χάρτου, έφ’ ού ή Χριστίνη είχε
γεγραμμένας λέξεις τινας. Ή έπιστολή ήτο
μακρά· ήρχιζε διά τών λέξεων "θέλω νά σώσω
πάντα: ημάς παρά τήν θέλησίν σου”, καί κατέ-
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ληγε διά τών έξής· ‘"Η επιτυχία θά μέ δικαιολογήση, καί σύ θά μέ συγχώρησης.” 'Ο δέ
ενεπίγραφος χάρτης έλεγεν "Έάν, παρά πάσαν
"προσδοκίαν, τό δάνειον, δπερ έγώ σήμερον συνα
ρμολογώ έκ τοΰ δημοσίου ταμείου, τοΰ έμπε"πιστευμένου τω συζύγφ μου, ήθελεν άνακα"λυφθή, όμολογώ ένταύθα είς τήν τιμήν μου
' καί εις τήν κεφαλήν τοΰ τέκνου μου, δτι ό
"σύζυγός μου είναι άθφος. Έγώ μόνη είμαι
"ένοχος· έγώ τω άφήρεσα τήν κλείδα τοΰ χρη"ματοκιβωτίου καί άπήλθον τής οικίας άνευ τής
"άδειας του, καθότι ήγνόει έντελώς τό σχέδιόν
"μου. Τό ποσον θέλω έπιστρέψει έγώ αύτή
"είς τό ταμεΐον πρό τής παρελεύσεως δέκα
"ήμερών. Περί τούτου έγγυώμαι. Μόνον κατε"πείγουσα καί άπαραίτητος άνάγκη μέ παρώ'τρυνεν είς τοιαύτην πράξιν.”
Χριστίνη μαρκησία Σάνζη.
— Ή άθλια νομίζει έαυτήν άθφαν! ειπεν
ό Εμμανουήλ καθ’ έαυτόν, άφ’ ού δίς άνέγνωσε
τά γεγραμμένα. Νομίζει δτι διά τοιαύτης έξομολογήσεως μέ άπαλλάττει έντελώς! Μήπως
θά τήν καταγγείλω έγώ ποτέ;
Τό συμβάν τοΰτο έπέφερε μεγάλην διατάραξιν είς τάς ιδέας τοΰ δυστήνου άνδρό;ις· έμεινεν
έπί πολύ ώς προσηλωμένος έπί τής έδρας του,
ώς άνθρωπος τοΰ όποιου ό νους έσαλεύθη καί
δστις δέν εύρίσκει διέξοδον, Καλώς ένόει τό
σοβαρόν τής θέσεώς του. Οί τακτικοί έπιθεωρηταί τών ταμείων είχον ήδη έλθει πρό ήμερών ■ άλλ’ ήδύναντο νά έπανέλθωσιν, ώς τοΰτο
συχνάκις συμβαίνει, Εσχάτως είχαν διορισθή
γενικοί έπιθεωρηταί, καί ούτοι, έν τω ζήλφ τών
νέων αύτών καθηκόντων, ήδύναντο νά προλάβωσι
τήν συνήθη έποχήν καί νά έμφανισθώσιν άπό
μιας στιγμής εις τήν άλλην. Τότε τί θά έγίνετο; Ήτο άνθρωπος χαμένος · άμα ήθελε βεβαιωθή τό έλλειμμα τών δώδεκα χιλιάδων
φράγκων έν τφ ταμείφ, ήθελεν άπολυθή τής
ύπηρεσίας, ήθελε δικασθή καί καταδικασθή.
Ούδεμίαν είχεν ελπίδα σωτηρίας, διότι ή διοίκησις ήτο αύστηροτάτη ώς πρός τάς καταχρήσεις
τών υπαλλήλων της.
Τοιαΰται ήσαν αί θλιβερά! βλέψεις τού δυ
στυχούς άνδρός· τοιαΰται ήσαν άναντιρρήτως αί
συνέπειαι τής άπερισκεψίας τής συζύγου του καί
τής άφρονος διαγωγής της. Τοιαΰται ήσαν καί
αί συνέπειαι τής άδυναμίας του. Στερεά θέλησις καί άσάλευτος θά κατεδάμαζον τάς τάσεις
τής Χριστίνης καί θά έκράτουν αύτήν έντός τών
ορίων τοΰ καθήκοντος της. Επομένως ένεκα
τής άγάπης του ήτο καί αύτός έπίσης ένοχος
ώς αύτή · αύτός ήτο μάλιστα καί δπεύθονος καί
ή άποκάλυψις τής κλοπής ήθελεν ατιμάσει αύ
τόν καί μόνον.
Άπό τής στιγμής ταύτης ό Εμμανουήλ ήτο
καταδεδικασμένος είς φρικτόν βασανιστήριον. '()
ελάχιστος κρότος έτρόμαζεν αυτόν· άμα ήνοίγετο
ή θύρα τοΰ δωματίου του, ήσθάνετο ρίγος καταλαμβάνον αύτόν άπό κεφαλής μέχρι ποδών.
Παρετήρει τά βλέμματα τών υπαλλήλων του,
ώς νά ήδύναντο οΰτοι νά έννοήσωσι τούς μαύ
ρους διαλογισμούς του. Ουτω διήλθεν όλόκληρος ή μακρά έκείνη ημέρα.
— θεέ μου! θεέ μου! έπανελάμβανεν άνά
πάσαν στιγμήν· άπότρεψον άπ’ έμοΰ τό ποτήριον τοΰτο!

Άρ. 156.

15/27 ’Οκτωβρίου 1887.]

ΕΣΠΕΡΟΣ.

νονται τής κρύπτης των οσάκις δέ φο
βούνται τοέχουσι διά τρόπου κωμικωτάτου.
Δέν δύνανται δέ νά τρέξωσι ταχέως είμή
μόνον δταν τό έδαφος ήναι κατωφερές,
καί τοΰτο κατά πάσαν πιθανότητα ένεκα
τοΰ σχηματισμού καί τής θέσεως τών
ποδών αύτών. Συνήθως δέν είναι ζώα
δειλά, καί οσάκις προσβλέπουσί τινα ί>ψοΰσι τήν ούράν των καί στηριζόμενα
έπί τών έμπροσθίων ποδών κινοΰσιν άδιακόπως τήν κεφαλήν των λαμβάνοντα στά
σιν άπειλητικήν. Άλλά δέν είναι ζώα
κακά· αμα τις κτυπήση μέ τόν πόδα
του κατά γής, ή ούρά. αύτών ταπεινοΰται
καί τό ζώον φεύγει δσον τάχιον. Τήν
κίνησιν ταύτην τής κεφαλής έχουσι καί
τά νεογνά των οσάκις τρώγουσι μυΐας
ή παρατηροΰσι περιέργως άντικείμενόν τι.

ΠΑΡΑΔΟΞΟΝ ΕΡΠΕΤΟΝ.

ίΏο ιουσιογραφικόν Μουσεΐον τών
Παρισίων έκτήσατο έσχάτως παράδοξον έρπετόν ζών, προερχόμενον έκ τής έν ’Αμερική νήσου τοΰ
Αγίου Δομίνικου.
Τό έρπετόν τούτο
είναι έκ τής οικογένειας τών κερασφόρων
σαυρών καί ώνομάσθη Μέτωπό κερως.
Τό ζώον τοΰτο τό παράδοξον άνακαλεΐ
είς τήν μνήμην τά προϊστορικά έκεΐνα
έρπετά, τάς Δεινοσαύρας, ών εύρέθησαν
πρό τινων έτών έν ύπογείοις στοαΐς τά
γιγαντιαΐα όστά.
Τό μήκος τής κερασφόρου σαύρας
είναι 70 έκατοστών τού μέτρου· τό σώμά
της είναι βαρύ, χονδρόν, καστανόχρουν
ή σπονδυλική αύτής στήλη κοσμείται διά
άκανθων, αΐτινες άρχίζουσιν άπό τού τρα
χήλου καί καταλήγουσιν είς τήν ουράν,
ήτις είναι έλευθέρα άκανθων. Ή ούρά
δέν είναι κυλινδροειδής, ώς παρά ταΐς
κοιναΐς σαύραις, άλλά πεπιεσμένη έκατέρωθεν καί έχει μυώνας ισχυρούς, τή
βοήθεια τών όποιων τό έρπετόν έκτελεΐ
κινήσεις ταχείας καί άποτόμους, οσάκις
πρόκειται νά ύπερασπισθή. Οί πόδες είναι ισχυ
ροί καί άπέχουσι τοΰ σώματος.
Όπισθεν τής κεφαλής ή ράχις σχηματίζει
είδος κυρτώσεως. Τό περιεργότερον μέρος τοΰ
σώματος είναι ή κεφαλή, ήτις έπιστέφεται έμ
προσθεν ύπό κέρατος. 'Γπό τό κάτω χείλος τό
δέρμα σχηματίζει κρεμάμενον είδος σάκκου ή
θυλακίου, τό όποιον παρέχει είς τό ζώον κατά
πρόσωπον θεώμενον δλως άλλόκοτον μορφήν.
Πρώτον ήδη τδ φυσιογραφικόν Μουσεΐον τών
Παρισίων έκτήσατο τοιαύτην σαύραν ζώσαν. Άπό
τής άφίξεώς της είς τόν ζωολογικόν κήπον αί
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΔΙΑ
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ.

ΠΑΡΑΔΟΞΟΝ ΕΡΠΕΤΟΝ.

κινήσεις της είναι βραδεΐαι, οσάκις δέ τις πλη
σιάζει αύτήν, προσπαθεί τό ζώον νά φανή κακόν.
Τρέφεται διά χόρτων καί όλίγου κρέατος, δει
κνύει δμως δλίγην δρεξιν.
Ή κερασφόρος σαύρα είναι συγγενής πρός
τούς Κυκλούρους καί τούς Άμβλυρύγχους, ους
ό διάσημος Δαρβΐνος είδεν έν τφ άρχιπελάγει
τών Γαλλοπάγων καί περιέγραψε. Κατά τόν
Δαρβΐνον δύο είναι τά είδη τών Μετωποκέρω,
τό μέν θαλάσσιον τό δέ τής ξηράς. Περί τών
τελευταίων τούτων λέγει ό Δαρβΐνος δτι τρώγουσιν έν καιρω τής ήμέρας καί δέν άπομοκρύ-

("Επεται ή συνέχεια.)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ.

πρακτικήν έφεύρεσιν έποιή3ατο έσχάτως ό Γάλλος Γαατών Μενιέ. Είναι αυτή σι
δηρόδρομος μικρός ηλεκτρικός, δι’ ού
παρατίθενται έν ροπή όφθαλμοΰ τά φαγητά
έπί τής τραπέζης τοΰ έστιατορίου άνευ τής
βοήθειας ύπηρετών. Ή μικρά αμαξοστοιχία
σταματά έμπροσθεν έκάστου συνδαιτημόνος καί
παραδίδει αύτω τό φαγητόν. Ή αμαξοστοιχία
αΰτη μεταβαίνει άπό τοΰ μαγειριού μέχρι τοΰ
εστιατορίου καί ού μόνον κομίζει τά πινάκια
μέ τά φαγητά, άλλ’ έκκομίζει πάλιν αύτά. Ή
σιδηροδρομική αΰτη γραμμή, ώς καθαρώς φαίνεται έν τή ήμετέρα είκόνι, σύγκειται έκ τεσ
σάρων παραλλήλων ράβδων στερεωμένων έπί
μικρών δρύινων βάσεων καί άναλόγων πρός τό
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μήκος τής τραπέζης’ αί δύο έξωτερικαί ράβδοι
είναι ώρισμέναι διά τους τροχούς τής άμάξης,
αί δέ δύο έσωτερικαί εΐναι αί χρησιμεύουσαι
είς τήν κίνησιν τής άμάξης συνδεόμενοι πρός
τήν δυναμό- ηλεκτρικήν μηχανήν. Ή μικροσκοπική αύτη σιδηροδρομική γραμμή ύψοΰται
κατά δέκα εκατοστά τοΰ μέτρου ύπεράνω τής
τραπέζης, δπως άφήση θέσιν έλευθέραν διά τά
αλατοδοχεία καί πιπεροδοχεία καί άλλα τινά
σκεύη απαραίτητα τής τραπέζης.
Ή άπο τοΰ μαγειρείου πρός τό έστιατόριον
διήκουσα γραμμή διέρχεται κάτωθεν σήραγγος
καί άφικνεΐται είς τό έστιατόριον. Είς τό άκρον
τής τραπέζης, τό πρός τό μαγειρεΐον, ή γραμμή
οιακλαδοΰται· είς δέ το έτερον άκρον τά δύο
τμήματα ένοΰνται. Ή μετάβασις άπό τής μιας
εις τήν άλλην γραμμήν γίνεται αυτομάτως διά
λίαν εντέχνου στρόφιγγος. Ή μικρά αμαξο
στοιχία σύγκειται έκ κιβωτιδίου έχοντος τό μη
χάνημα καί έκ φορείου διά τά φαγητά.
' Η άμαξοστοιχία λειτουργεί μετά τής μεγαλειτέρας ταχύτητος καί ακρίβειας καί δλως
άθορύβως, φαίνεται δέ ύπακούουσα είς αόρατον
δύναμιν αί δέ στροφαί αύτής εΐναι χαριέσταται.
Ή έφεύρεσις αύτη εΐναι νέον δείγμα τών
μεγάλων υπηρεσιών, ας προώρισται νά προσφέρη
ό ηλεκτρισμός είς τήν ανθρωπότητα.

ΛΕΜΒΟΙ ΕΚ ΧΑΡΤΟΥ.

άκόμη τρία ή τέσσαρα στρώματα βερνικιού καί
τέλος τίθενται τά θρανία διά τού; κωπηλάτας
καί τά λοιπά χρειώδη. Τό κατάστημα κατεσκεύασεν έσχάτως λέμβον 42 ποδών μήκους καί
4«/ϊ ποδών πλάτους, δυναμένην νά φέρη 42 άν
θρώπους, καί έτερον σκάφος άτμοκίνητον, ού ή
μηχανή θερμαίνεται διά πετρελαίου. Τό πλοϊον
τοΰτο διέπλευσεν έπιτυχώς τήν λίμνην τοΰ
Ούδσωνος διανύον 10 μιλιά τήν ώραν. Ή τιμή
λέμβου μέ τέσσαρα; κώπα; (21 Ά ποδών μή
κους καί ΙΟ’/ε δακτύλων πλάτους) άνέρχεται
είς 400 περίπου φράγκα, ,έτέρας δέ λέμβου μέ
όκτώ κώπας 60 ποδών μήκους καί 24 δαστύλων
πλάτους είς 2 χιλιάδα; φράγκων. Έάν μεταχειρισθή τις χάρτην έκ λινοΰ πανίου τό πάχος
τής χάρτινης στρώσεως δέν εΐναι άνάγκη νά
ύπερβαίνη τό 1.27 χιλιοστόμ. "Ισως δέν θά
παρέλθη πολύς χρόνος, οτε Οά έ'χωμεν καί χάρ
τινα άτμόπλοιον μεγάλων διαστάσεων, διότι ό
έφευρετικός τοΰ άνθρώπου νοΰς δέν άρκεΐται είς
τά ήδη υπάρχοντα, άλλά διηνεκώς ζητεί νά
έφαρμώση νέα συστήματα καί νέας νά κάμνη
δόκιμά;.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

Δήμο σθένους Οί Φιλιππικοί, ύπό Θεοδο
σίου Β. Οίκονομίδου. — Τεύχος Λ’., περιέχον
τόν περί τής Ειρήνης λόγον. Έν Τεργέστη 1887.
'Ο παρά τή έν Τεργέστη Ελληνική Σχολή
εύπαίδευτο; διδάσκαλος Κύριο; Θεοδόσιος Β.
Οίκονομίδης ήρξατο τής έκδόσεως τών Φιλιπ
πικών τοΰ μεγάλου τής άρχαιότητος ρήτορος
Δημοσθένους μετά μεταφράσεως και σημειώ
σεων, προτάξας τοΰ α'. τεύχους καί Βίον τοΰ
Δημοσθένους. 'II έκλογή, ήν έποιήσατο ό κ.
Οίκονομίδης, είναι άρίστη, καθότι ούδείς τών
άρχαίων συγγραφέων εΐναι καταλληλότερος τοΰ
Δημοσθένους νά έμπνευση είς τούς Έλληνόπαιδα; ήμών άκραιφνέστερον πατριωτισμόν. Οί
λόγοι τοΰ Δημοσθένους, έν οΐς διαλάμπουσι τά
εύγενέστεοα αισθήματα, θίγουσιν άμέσως τήν
καρδίαν, εΐναι δέ καί γλαφυρώτατοι ■ διό καί
άριστα συντελοΰσι πρός έκμάθησιν τής άρχαίας
ήμών γλώσσης. Εύχόμεθα νά ίδωμεν συντόμως
έκδιδόμενα καί τά λοιπά τεύχη τής σπουδαίας
ταύτης τοΰ Δημοσθένους έκδόσεως.

κατασκευή τών έκ χάρτου σκαφών ανα
πτύσσεται όσημέοαι έν ’Αμερική, τή
χώρα τών παραδόξων εφευρέσεων. Γνω
στόν μέν ήτο βτι πρό τίνος ήδη έπεχείρησάν
τινες τήν κατασκευήν χάρτινων σκαφών, άλλά
φαίνεται δτι δέν είχεν είσέτι εύρεθή ό κατάλ
ληλος πρός τοΰτο χάρτης ή ό κατάλληλο; τρό
πος. "Ήδη δμως μανθάνομεν έξ Έφημερίδος
άμερικανικής (The paper Record) δτι τό έν
Ααυσιμβούργω τής βορείου ’Αμερικής κατάστημα
τοΰ κ. Water κατασκευάζει χάρτινα σκάφη δια
φόρων διαστάσεων, μεταχειριζόμενον πρός τοΰτο
χάρτην πρόστιχον τή; Μανίλλης, τό όποιον
'() νέος μητροπολίτης Βάρνης. Πρό
τινων ήμερών έγένετο μέγα μήνυμα τής είς τήν
παρασκευάζεται είς μακρούς κυλίνδρους. 'Ο
τρόπος τής κατασκευής εΐναι άπλοΰς. Σχημα
μητρόπολιν Βάρνης προογωγής τοΰ Κυρίου Γα
τίζεται ό σκελετός τοΰ σκάφους έκ δρύινων σα
βριήλ Ίατρουδάκη. Έπί τή εύκαιρία δέ
νίδων, έφ’ ών κολλάται τό εν μετά τό άλλο
ταύτη παραστάς ό έψηφισμένος μητροπολίτης
πέντε ή εξ φύλλα χάρτου, κολλώμενα πρός άλΒάρνης έν τή συνοδική συνεδριάσει ηύχαρίστησε
ληλα διά ίσχυράς κόλλας καί βερνικούμενα.
τή Α. Θ. II. καί τή περί αύτήν αγία καί Ιερά
Είς τά μέρη, ένθα άπαιτεΐται περισσοτέρα στεΣυνόδω διά προσφωνήματος σοφού έπί τω διορεότης, έπιτίθενται δύο ή τρία φύλλα περισσό
ρισμω του είς τήν έπαρχίαν Βάρνης. Τήν έποτερα. Αφ’ ού δέ τό δλον σκάφος σχηματισθή
μένην δέ ήμέραν έγένετο μετά πολλής τής έπικαί δεόντως βερνικωθή είσάγεται τοΰτο έντός
σημότητος ή είς άρχιερέα χειροτονία τοΰ νέου
πυρικτηρίου ή κλιβάνου ένθα μένει θερμοκρασία
μητροπολίτου λειτουργούντων τών Σεβ. μητρο
·>0° Κελσίου έπί πέντε ήμέρας, μέχρι; ού ό
πολιτών 'Ρόδου, Χαλδείας καί Δρυϊνουπόλεως
χάρτης άποκτήση τήν άπαιτουμένην στερεότητα.
μετά δύο ιερέων καί τεσσάρων διακόνων. Τό
Μετά τοΰτο άφαιρεΐται ό ξύλινος σκελετός, καί
συρρεΰσαν έν τή λειτουργεία ταύτη πλήθος ήτο
τό χάρτινον σκάφος εΐναι έτοιμον. Προστίθενται
άμετρον. Δι’ όλης δέ τής ήμέρας ή Α. Παναγ.
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έδέχετο τάς συγχαρητηρίους προσρήσεις τών έπισημοτέρων κληρικών τε καί λαϊκών, οίτινες
πάντες συνέχαιρον καί τή έπαρχία Βάρνης, τή
τυχούση ιεράρχου εύμαθοΰς, ρέκτου καί εύγενεστάτου τού; τρόπους, οΐος ό κ. Γαβριήλ Ίατρουδάκης.
(Έκ τοΰ "Κάιρου.”)

Ή διάδοσις τών εύρωπαϊκών έπιστημονικών συγγραμμάτων έν Κίνα. Αίαν
περιέργους πληροφορίας έπί τοΰ ζητήματος τού
του παρέχει είς τήν 'Εθνικήν Έπιθεώρησιν” ό
έν Πεκίνω διδάκτωρ Μαρτίνος, πρόεδρος τής
Σχολής τών δοτικών έπιστημών. Καί Ομολογεί
μέν έν άρχή ό κ. Μαρτίνος βτι ύπάρχουσιν εί
σέτι χάσματά τινα έν τή έπισήμω έκπαιδεύσει
έν Κίνα- ουτω π. χ. τό αύτοκρατορικόν ' Ημε
ρολόγιο·; άκολουθεΐ καί σήμερον έτι ώς προς
τήν άστρονομίαν τήν πορείαν, ήν εδωκαν αύτω
οί Γάλλοι Ίησουίται τοΰ 17 αίώνος, διότι περι
έχει ού μόνον τήν άρίθμησιν τών εύτυχών καί
άποφράδων τοΰ έτους ήμερών, άλλά καί ιδέας
πολύ τολμηροτέρας τών τοΰ Δαρβίνου ώς προς
τήν μεταβολήν τών γενών. Κατά τόν τρίτον
μήνα, λέγει τό Ημερολόγιου τοΰτο, οί μΰς μετα
βάλλονται εις περιστεράς · κατά τόν έκτον μήνα
το χόρτον αποσυντίθεται καί παράγει τάς πυγο
λαμπίδας· κατά δέ τόν δέκατον οί φασιανοί μεταναστεύουσι πρός τήν θάλασσαν, δπου μετα
βάλλονται είς όστρακα. Καί ή γεωγραφία έν
Κίνα διατελεΐ έτι έν σπαργάνοις, διότι τά μέλη
τής λογίας ’Ακαδημίας τοΰ Πεκίνου έπιμένουσιν
είς τήν άρχαίαν γνώμην, δτι ή Κίνα εΐναι ό
μόνος καί άληθής κόσμος ύπό τήν σελήνην, περί
τόν όποιον αί άλλαι χώραι είναι νήσοι κατοικούμεναι ύπό "βαρβάρων”. ‘Η ’Αφρική διαι
ρείται κατ’ αύτούς είς χώραν "τών μαύρων δια
βόλων”, ' τών κτενισμένων καί φλύαρων δια
βόλων”, καί "τών διαβόλων, τών έχόντων τήν
κόμην λείαν”.
Οί νεότεροι δμως θεωροΰσι τά τοιαΰτα ώς
γελοία ληοήματα καί άρύονται τάς γνώσεις έκ
τών μεταφράσεων τών καλλιτέρων άγγλικών>
γαλλικών καί γερμανικών συγγραμμάτων. Αίαν
δραστηρίως ένεργοΰνται άπό έτών ήδη αί τοιαΰται μεταφράσεις· μεταξύ τών έσχάτως έκδοθεισών εΐναι οί Γαλλικοί Κώδηκες, τά Στοιχεία
τής Χημεία; τοΰ Μαλαγούτη, ή ’Αναλυτική
χημεία τοΰ Φρεσενίου. Εισαγωγήν έμβοιθεστάτην
είς τά τρία ταύτα συγγράμματα έγραψεν αύτός ό
υπουργός τής δημοσίας έκπαιδεύσεως έν Κίνα,
δστις εΐναι άνήρ λόγιος καί εις τών διευθυντών
τής Σχολής τών δυτικών έπιστημών.
"Ετερον έργον σπουδαΐον μεταφρασθέν έσχά
τως εΐναι "Τό Πολίτευμα τών αμερικανικών
Συμπολιτειών”.
.Μεταφραστής τούτου εΐναι ό
έν Βασιγκτώνι γραμματεύς τής Κινεζικής πρε
σβείας, δστις έν τή εισαγωγή του καταφαίνεται
άριστος νομομαθής. "Οταν άναλογισθώμεν δτι
ό διπλωμάτης ούτος άπο τριών μόλις έτών εύρίσκεται έν ’Αμερική, πρέπει νά θαυμάσωμεν
τήν άοκνον αύτοΰ έπ,μέλειαν.
'Η Φυσική τοΰ Γανώ, ή Γεωμετρία τοΰ Λεγένδρου καί τά πλεΐστα τών κλασικών τής Εύρώπης συγγραμμάτων περί Άλγέβρης καί τών
μαθηματικών έπιστημών ευρηνται σήμερον έν
χερσί πάντων τών Κινέζων σπουδαστών. 'Ο
ιατρός Dudgeon, τοΰ έν Πενίκφ νοσοκομείου,
έδημοσίευσε χάριν τών μαθητών του Εγχειρί
διου φωτογραφίας καί ετερον Εγχειρίδιου άυατομίας είς 18 τεύχη μετά 500 εικόνων καί
σχημάτωυ. Τό πολύτιμου τοΰτο σύγγραμμα έξεδόθη δαπάυη τοΰ ύπουργείου τών Εξωτερικών.
Έκ τοΰ γερμανικού καί τού άγγλικοΰ μετεφράσθησαν τά έγκριτώτερα συγγράμματα τής

Άρ. 156.

Γενικής'Ιτορίας. Παρατηρήσει»; άξιον εΐναι δτι
οΐ Κινέζοι προτιμώσι τάς θετικά; έπιστήμας τής
μεταφυσικής τών Εύρωπαίων, εύρίσκοντες βτι ή
φιλοσοφία αύτών εΐναι άνωτέρα τής τών Εύρω
παίων. Ή έθνική αύτη οιησις παρασύρει αύτούς
ένίοτε ύπέρ τό δέον. Πρό μικρού έτι ή έπίσημος έφημερΐς τοΰ Πεκίνου άνήγγελλεν δτι έπαρχό; τι; Κινέζος, Τούγκ καλούμενος, εύρε τρόπον
νά κατασκευάση άτμόπλοιον δυνάμενον να κινήται
έπ’ αόριστον άνευ χρήσεως άνθράκων, καί μά
λιστα τό ύπουργεϊον τών Οικονομικών διετάχθη
νά έγχειρίση τω έπάρχφ τούτοι τήν άναγκαίαν
χρηματικήν δαπάνην προς έκτέλεσιν τού σχεδίου
του τούτου. Πλήν παρήλθον μήνες έκτοτε καί
περί τής νέας ταύτης έφευρέσεως δέν έγένετο
πλέον λόγο;. Πρέπει νά συγχωρήσωμεν εί; τούς
Κινέζους τά αφελή ταύτα λάθη.
"Ο,τι εΐναι σπουδαΐον καί βέβαιον, είναι δτι
αί έπιστήμαι τής Εύρώπης διαδίδονται όσημεραι
πλειότερον παρ’ αύτοΐς, καί δτι έπαυσε πλέον
ό αύστηρός έκεΐνος τής Κίνα; διανοητικός άποκλεισμός, δν αί εύρωπάϊκα’ι δυνάμεις έζήτησαν
τοσοΰτον έπιμόνως νά καταπολεμήσωσιν.
Ηδη
άγγέλλεται ή έν Σαγγάη "δρυσις Πολυτεχνείου,
τό όποιον θά περιέχη καί βιβλιοθήκην κατά τά
νεώτερα συστήματα, άκροατήρια, έργαστήρια και
θά χρησιμεύση ώς σύνδεσμος μεταξύ τών εύρω
παϊκών έπιστημών καί τών Κινέζων σπουδαστών.
Τό Πολυτεχνείου τοΰτο θά περιέχη διαρκή εκθεσιν εύρωπαϊκών προϊόντων.

Πρόβλημα 566.
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Δύ’ δνόματα άρχαίων
Στρατηγών, γνωστών, γενναίων.
Σχηματίζουν τά στοιχεία.
Εύρε, φίλε λύτα, ποια;
Κ»ν Άλες. Α. είς Κάίροι·.

‘“Εσπέρου” παραρτήματα παραχωροϋνται δωρεάν τοΐς

(’Αριθμητικόν.)

ΚΚ. συνδρομηταϊς τοΰ Στ*, έτους.

εύρεθώσιν α! κατάλληλοι τών ποιητών
κ

Β. είς

Κ,ωναταντινονηολιν.

εικόνες. —

Τά άνήκοντα ύμϊν

γραμμάτια τοΰ Λαχείου τοΰ ‘“Εσπέρου”

έστάλησαν

ύμϊν έντός έπιστολής.

Καλώς γινώσκετε δτι οί μή

έγκαίρως πληρώσαντες

συνδρομηταϊ

γραμμάτια.

ΙΙρόβλημα 568.
("Ιππειον άλμα.)

δέν λαμβάνουσι

Λάβετε ύπ’ βψιν τήν έν τώ ’παρόντι τεύ-

ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΕΙΣ ΦΑΤΣΤΟΝ.
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Έν Πόρτ-Κατών.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.
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Δημ. Κουρκουμέλης.

Διά τοΰ παρόντος τεύχους άποστέλλονται
εί; τού; τήν συνδρομήν των πληρώσαντα;
Κυρίους συνδρομητάς τοΰ " Εσπέρου” τά γραμ
μάτια τοΰ έφετεενοΰ Λαχείου, ών τά διπλότυπα
εύρίσκονται έν τω γραφείιρ τής Διευθύνσεως διά
τήν τάξιν.
Αίτοΰμεν συγγνώμην παρά τινων Κυρίων

συνδρομητών, οίτινες καταβαλόντες είς τούς
άνταποκριτάς τό τίμημα τής συνδρομής των δέν

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 561.

Κτήνος — Τήνος.
Προβλήματος 562.

Ρ Η Μ Α
Η Τ 0 Ρ
Μ 0 Ν Η
ΑΡΗΣ
Προβλήματος 563.

ΖΑΛΑΚΩΣΤΑΣ
TAN Τ ΛΑΙΔΗΣ

Προβλήματος 564.

Ίππεύς δέν είναι άληθής
ό άπαξ μή πεσών,
Ούδέ καλός πολεμιστής
ό μή τραυματισθείς.
Ό κόσμος άν σ’ ήδίκησεν,
ώ! μήν άπελπισθής,
Άλλ’ άγωνίσου εύθαρσώς,
θά ησαι ό νικών.

Αίνιγμα 565.

Αίκ. Π. Βασιλειάδου έν Τεργέστη.

Ή δημοσίευσε;

τών παραρτημάτων τούτων θέλει έξακολουθήσει άμα

χει ήμών είοοποίησιν.

(Ίππείου άλματος.)

Γράμμα εΐναι τό πρώτον μου,
Τό δεύτερον έπισης·
Τό τρίτον άκρωτήριον,
"0, άν καρατομήσης,
θέλεις ίδεΐ τρεπόμενου
Είς άνθος τι ώραΐον.
Τ’ δλον δέ σ’ έβοήθησε
Νά μάθης τί σπουδαΐον.

Τά ποιητικά τοΰ

Πρόβλημα 567.

"Εν τινι συναναστροφή, γινομένου λόγου περί
περιέργων συμπτώσεων, έοιηγεΐτό τις, βτι εν
έτει 1808 τά έτη τοΰ πάππου του άπετέλουν
άκριβώς τό άθροισμα τών τεσσάρων άριθμών τοΰ
έτους τής γεννήσεώς του. — Ζητείται ποιας
ηλικίας ήτο ό πάππο; του, καί κατά ποιον έτος
έγεννήθη:

ή

‘Η άρχαιοτέρα έφημερΐς. Κοινώς πι
στεύεται βτι οί "Καιροί” (Times) τού Λονδίνου
καί ή "Γαλλική έφημερΐς” (Gazette de France)
εΐναι αί δύο άρχαιότεραι έφημερίδες.
Ιό δι
καίωμα τοΰτο τής άρχαιότητος άνήκει είς τήν
έφημερίδα τής Κίνας, τήν καλουμένην " KingPan” (έφημερίδα τών Ούρανίων), ήτις ίδρύθη
έν έτει 911 μ. Χρ. Κατ’ άρχάς ή έφημερΐς
αύτη έξεδίδετο άτάκτως, άπό τοΰ έτους δμως
1361 ή έκδοσίς της έγένετο εβδομαδιαία, άπό
δέ τοΰ 1804 ήμερησία. Σήμερον πωλείται έν
τρισίν έκδόσεσιν.
Η πρωϊνη έκοοσις, έπι κί
τρινου χάρτου, είναι διά τούς εμπόρους· ή με
σημβρινή έκδοσις, έπί λευκού χάρτου, περιέχει
τά έπίσημα έγγραφα, τάς κοινοποιήσεις καί δια
φόρους ειδήσεις· ή εσπερινή τέλος έκδοσις, έπι
ερυθρού χάρτου, περιέχει τά πολιτικά καί κύρια
άρθρα, τάς έπιστημονικάς διατριβές και τ. τ.
Τήν διεύθυνσιν τής έφημερίδος έχουσιν εξ μέλη
τής ’Ακαδημίας τών έπιστημών, ό δέ άριθμός
τών άντιτύπων εΐναι 14 χιλιάδες τήν ήμέραν.
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λάβουσι τά άνήκοντα αύτοΐς γραμμάτια. Αιτία
τούτου εΐναι βτι τό τίμημα δέν έλήφθη είσέτι
έν Λειψία κατά τδν βρον τοΰ Προγράμματος.
"Οθεν παρακαλοΰνται νά ποιήσωσι τάς δεούσας
παραστάσεις είς τούς κατά τόπους άνταποκριτάς

τοΰ "Εσπέρου”, ΐνα τό ταχύτερον έμβασθή τό

τίμημα.
Χάριν δέ τών Κυρίων τούτων συνδρομητών
ορίζεται προθεσμία διά τήν έκκύβευσιν τοΰ Λα
χείου ή α'. τοΰ προσεχούς Δεκεμβρίου, δπως
έντός τοΰ χρονικού τούτου διαστήματος οί έπιθυμοΰντες τά γραμμάτια τοΰ Λαχείου φροντί-

σωσι τά δέοντα. Μετά τήν παρούσαν είδοποίησιν ή Διεύθυνσις θεωρεί έαυτήν άπηλλαγμένην
πάσης περαιτέρω ύποχρεώσεως επί τοΰ προκει-

μένου.
Παρακαλοΰνται οί Κύριοι άνταποκριταί Αίγύπτου καί Κωνσταντινουπόλεως νά λάβωσιν
ύπ’ οψιν τήν παρούσαν γνωστοποίησιν.

Σ. τ. Δ.

Σ. τ. Δ.

'Ενεκα πλησμονής ίλης ή συνέχεια τοΰ

διηγήματος 11 Εύδία μετά θύελλαν”

’ Ελυσαν. Ία 559 καί 560 αί Κυρίαι Χαρίκλεια
Π. Χοίδά έν Πάτρας; καί Α. Ί. Μπαξεβανίδου έν
Ταϊγανίφ καί οί Κύριοι Δ. Κουρκουμίλης έν ΠόρτΚατών της ‘Ρωσσια; καί Άλέξ. Άκάβαλος έν
Καίρφ.

έν

τφ έπομένψ

τεύχει.

Διευθυντής καί έκδοτης·

έν ΛΕΙΨΙΑι.

Δρ. I. ΤΤΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ

ELSTER-STR. 4ΐ·

Τύποις· ΓΟΥΛ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.

Παρασκευή 3. Ιουνίου 1887.

ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΤΟΣ.

ΑΡΙΘΜΟΣ 11.
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ.
Έν Βιέννη καί Αύστρο-Ούγγαρία .... Φλ.
3
Έν Γερμανία
.................................................. Μάρ. 4
Έν Γαλλία, τύττοις ταχυορ. ένώσεως . . Φρ.
6
Συμπεριλαμβανομένων τών ταχυορ. τελών.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ ΗΜΩΝ.
Ό "Μηνύτωρ τής Παγκοσμίου Τύχης” εισέρ
χεται συντόμως είς το ενδέκατον έτος άπδ τής
ύπάρξεώς του, οιήνυσε δέ τά έτη ταΰτα καλάς
άποδίδων υπηρεσίας έν τφ άμέμπτω οίκονομολογικω αύτοΰ βίω, προοδεύων όλονέν, φιλιως
εχων προς τους όσημέραι πληθυνομένους πελό
τας του και άφοσιωμένος ών αύτοϊς οίκονομικώς.
'Η αμοιβαία δέ και δεδοκιμασμένη εμπιστοσύνη
ή μετά μακρδν βίον άποκτηθεΐσα, αποτελεί τδ
τής ύπολήψεως καί τιμιότητος ήμέτερον δίπλωμα.
Κατωρθώσαμεν άπδ τής ’Ανατολής είς τήν
Δύσιν νά καταλάβωμεν εξαιρετικήν θέσιν, ταύτην
δέ δφείλομεν είς τήν επίλεκτον ήμών πελατείαν,
διατί λοιπδν ήθέλομεν λησμονήσει ποτέ τά πρδς
αύτήν καθήκοντα ήμών; 'Η εύτυχία της άπετέλεσε τήν ήμετέραν εύτυχίαν, τδ δέ καταπροδιδόναι τήν άλήθειαν, ήτις έστιν ό φρουρός της,
θά ίσοδυνάμει πρδς προδοσίαν τών κοινών ήμών
συμφερόντων, ατινα είναι σήμερον ατενώς συνδεδεμένα. Έάν ό “Μηνύτωρ” δύναται .πόνο
ραδίως ού μόνον μετ’ άποστροφής ν’ άποκρούση,
άλλά και νά μή τδν άφήση ή άξιοπρέπειά του
ν’ άναζητήση άρταξέρξεια δώρα, έάν ούδεμία
Πιστωτική ή άλλη 'Εταιρία ήρισέ ποτέ προς
αύτόν, ούτε έπί άπειλαΐς καί συκο»αντίαις καί
ζοφεραΐς ραδιουργίαις, ούτε έπί άναξιοις καί άθεμίτοις τρόποις, τούτο συμβαίνει διότι ώς έκ τής
ήμετέρας θέσεως, διατελοΰμεν υπερθεν πόσης
ύπονοίας. Ούδείς άγνοεΐ βτι τά ήμέτερα σχόλια
προέρχονται έξ άφιλοκερδείας καί δτι οί έπαινοι
ήμών παρέχονται δωρεάν ατε ύπδ τής συνειδήσεως ήμών υπαγορευόμενα. 'Ημείς ένα καί
μόνον έχομεν όδηγόν, τδ συμφέρον τών ήμετέρων
πελατών, δπερ ταύτίζεται μετά τοΰ ήμετέρου,
ένταύθα δέ κεΐται τδ μυστικόν τής υπερήφανου
ήμών άνεξαρτησίας καί τής ειλικρινούς ήμών
άμεροληψίας. ’Αδύνατον νά συνθηκολογήσωμεν
μετά τοΰ έχθροΰ χωρίς ν’ άπολέσωμεν συνάμα
τους αληθείς ήμών φίλους.
ΑΚ'έηΟΊδ τοΰ σχήματός μας κατά το 1887. —
Άπδ τής 2 ’Ιανουάριου τού 1887 τδ σχήμα τής
έφημερίδος ηύξήθη κατά τέσσαρας σελίδας, σχε
δόν δηλ. κατά τδ διπλάσιον, ού μόνον διά νά
δημοσιεύωνται οί κατάλογοι τών κληρώσεων,
άλλά προπάντων διά νά τοΐς ύπενθυμίζωμεν είς
κάθε κλήρωσιν τους προηγουμένως έκκυβευθέντας
άριθμούς, ών τδ ποσδν δέν έζητήθη καί κινδυ
νεύει ν’ άπολεσθή ύπδ τοΰ κερδίσαντος. Συχνάκις
δέ βλέπομεν δτι άληθεΐς περιουσίαι καταντώσι
λησμονημένα πλούτη, συμποσούμεναι είς εκα
τομμύρια. "Οθεν δταν έχη τις τδ μέσον πρδς
άναζήτησιν τών μέχρι τών βυθών τοΰ Ωκεανού
άπωλεσμένων θησαυρών, νομίζομεν δτι είναι
εύκολώτερον άκόμη τή βοήθεια τοΰ ήμετέρου
“Μηνύτορος”, μεταβαλλομένου, είς βυθοκόρον,
ν’ άνακαλύψωμεν τδν κάτοχον τόσων θησαυρών,
οΐτινες είναι εΰκολον νά εύρεθώσιν έν τοΐς δημοσίοις ταμείοις.
Χιλιάδες άνθρώπων είσί πλούσιοι, καί δμως
άγνοοΰσι τούτο! Τώ δντι, συνφδά πρδς τάς έπισήμους πληροφορίας, πολλαί εκατοντάδες έκατομμυρίων κερδών δέν έξητήθησαν είσέτι παρά
τών δικαιούχων. Πολλοί άγοράζουσι λα^ειοφόρους άξίας, μετά δέ έπ’ αύτών γενομενην
πρώτην ή δευτέραν κλήρωσιν τάς άξίας ταύτας
^ίπτουσιν έν σύρτη έν τφ όποίω λησμονοΰσιν

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΣ
Stadt, Bartensteingasse 14.
Εναντι τοΰ Κοινοβουλίου καί τοϋ Δημαρχείου

VIENNE.
αύτάς. ' Η δλιγωρία αΰτη άποβαίνει άσύγγνωστος
τοσούτω μάλλον δσφ, ώς πρός τινας άξίας μετά
παρέλευσιν πενταετίας άπδ τής ήμέρας τής κληρώσεως, τδ πρδς άπαίτησιν τοΰ κέρδους δικαίωμα
διαγράφεται καί έπομένως τά κέρδη ούδόλως
πληρόνονται τοΐς δικαιούχοι?· Οί συνδρομηταί
καί πελάται ήμών δύνανται νά γνωστοποιήσωσιν
ήμΐν έφάπαξ τούς άριθμούς τών ύπδ τήν κατοχήν
αύτών τίτλων, έν η δέ περιπτώσει ύπάρχει έπιλαχόν τι κέρδος θέλομεν γνωστοποιήσει αύτοϊς
τούτο άνεξόδως καί έν πάση έχεμυθία.
Νί'οι συνδυασμοί. — Δέν ηύξήθη μόνον τδ
σχήμα τοΰ “Μηνύτορος τής Παγκοσμίου Τύ
χη?”, άλλά καί ή πρακτική αύτοΰ σύνταξις,
προσληφθέντων ειδικών λογιστών, δεξιών είς τά
οικονομολογικά καί ιδίως είς τούς πολλαπλούς
συνδυασμούς τών ασφαλειών, καί έκ τούτου δέν
δύνανται ή νά ώφεληθώσιν οί ήμέτεροι άναγνώσται.
Ελληνικά Δάνεια. — '0 "Μυνήτωρ τής
Π αγκοσμίου Τύχης” δημοσιεύει τακτικώτατα
τάς επισήμους κληρώσεις δλων άνεξαιρέτως
τών 'Ελληνικών ομολογιών. Λαμβάνει δέ τηλεγραφικώς καί δημοσιεύει άμέσως τάς έπισήμους κληρώσεις τών Λαχειοφόρων όμολογιών
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, τών
Σιδηροδρόμων Τουρκίας, Πολέως Βουκουρεστίου κτλ. κτλ.
' Η έτησία συνδρομή είς τήν έφημερίδα Le
Moniteur <le la Chance Universelie ύπάρχει
ώρισμένη είς φράγκα 6 lei 7 ή δραχ. 7 ποσόν
μικρόν διαβιβαστέον ήμΐν είς ένταλμα ταχυδρο
μικόν, γραμμάτιον τραπέζης, ή γραμματόσημα
οίουδήποτε κράτους.
Αι σύνδρομαί πρέπει νά λήγουν πάν
τοτε τήν 31. ένδς οίουδήποτε έτους.
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ.

ΤΟ ΤΡΗΠΕΖΙΤΙΚΟΝ
ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ.
Δη>· οποιήσ. άγγλικαί ό στ.................... Κρ. SO Φρ. 1
Καταχωρίσ. συστατιζαί - . . . . Φλ. 1 -2
έπί έκδόσ. οαν. κλ. . . - 2.50 - 5
Συμφωνία καί κατ’ άποκοπήν.

Οί αύτοί τίτλοι ύπδ τούς αύτούς άριθμούς
έπιστρέφονται τφ δανειζομένω, δστις εξακολουθεί
μετέχων είς τάς γινομένας ώς πρδς τούς τίτλους
αύτοΰ κληρώσεις ώσεί τούς τίτλους τούτους εί
χεν έν τώ χρηματοκιβώτιο» αύτοΰ.
6. Εισπραξις έπιλαχόντων βραβείων καί
χρεωλυθέντων τίτλων έπί μόνη τή παρά τών
εντολοδοτών πληρωμή τών έπιστολαγωγίων.
7. Δωρεάν εισπραξις τοκομερισμάτων άξιών αύστριακών ή άλλων.
8. Πώλήσις γραματίων διά λαχεία γι
νόμενα κυβερνητική άδεια καί έπομένως παρέχοντα πάσαν άσφάλειαν τοΐς άγορασταΐς. Ταΰτα
δέον δπως μή συγχέωνται πρδς τά γραμμάτια
τών γερμανικών λαχείων.
9. Έξέλεγξις τών προηγουμένων κλη
ρώσεων γινομένη δωρεάν καί άνεξαιρέτως διά
πάσαν οίανδήποτε άξίαν.
10. Άγοραί καί πωλήσεις έμπορευμάτων
έπί πληρωμή δικαιώματος προμήθειας πρδς 2°/ο.
Πάσα έντολή πρός άγοράν άντικειμένων δι’ άτομικήν χρήσιν ένδς τών συνδρομητών έκτελεΐται
άνευ πληρωμής δικαιώματος προμήθειας.
11. Παροχή οίασδήποτε πληροφορίας
παντί τφ άποστέλλοντι σύν τή αιτήσει άπηλλαγμένη τελών καί 25 εκατοστά τού φράγκου,
είς γραμματόσημα, διά τήν δαπάνην τής άπαν
τήσεως. Έν έναντία περιπτώσει δίδοται δω
ρεάν διά τής έφημερίδος έν τή ειδική αύτής
στήλη ύπδ τδν τίτλον Petite Correspondance
(Μικρά ’Αλληλογραφία).
Χάριν τών πελατών ήμών νομίζομεν σκόπιμον νά δηλώσωμεν δτι ούδέν άπολύτως δέον
ν’ άγοράζωσι πριν ή έρωτήσωσι τίς ή έπί τής
γενησομένης άγοράς γνώμη ήμών. Δύνανται
ν άποταθώσι πρδς ήμάς έλευθέρως, θά μάς
εδρουν πάντοτε προθύμους νά τοΐς φανώμεν χρή
σιμοι ή άρεστοί.
Πάσα άποστολή δέον ν’ άποστέλληται κατ’ εύΟεΐαν ύπδ διεύθυνσιν ώς έξής·
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άναλαμ-βίνει τήν έν τοΐς χρηματιστηρίοις

Δ1ΕΤΘΓΝΣΙΣ ΤΗΛΕΓΡ. „M0NITEUR VIENNE".

ΒΙΕΝΝΗΣ, ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ, ΠΑΡ1Σ1ΩΝ,
ΛΟΝΔΙΝΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΑΘΗΝΩΝ
διεξαγωγήν έργασιών οίαι αΐ έξής·

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

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

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΙ.

ΕΝΤΟΑΟΔΟΧΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΟΓ

Πρδ πάντων τδ δημόσιον τής Ανατολής πρέ
πει νά μή έμπιστεύεται είς τάς ξένας έκείνας
’Ασφαλιστικός έταιρίας, αί όποΐαι προσφέρουν
τάς ύπηρεσίας των άπδ θύρας είς θύραν, ένοχλοΰσαι τούς άνθρώπους μέ τάς αιτήσεις των,
έως ου τούς άπατήσουν μέ τά ψευδή των συμ
βόλαια. Ούτε λεπτόν ούτε ύπο^ραφήν πρέπει
τις νά δίδη είς αύτούς, χωρίς να μάς ουμβουλευθή. Οί άναγνώσταί μας δύνανται νά μάς
ζητήσουν πάσαν πληροφορίαν, τήν όποιαν τοΐς
μεταδίδομεν εύχαρίστως καί Δημοσιεύομεν
δωρεάν πάν οίονδήποτε λογικόν παράπονον έναντίον πόσης οίασδήποτε άσφαλιστικής Έταιρίας άνεξόδως δι’ αύτούς.

