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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
‘II πύλη τώ>· Λεόντω»· ίν Μΐ'χήταις. — Γαίτου Φαΰστος. Μετάφο. Άλ. ‘Ρ. 

‘Ραχχαδή. — Βραχεία χαί αίτοσχίιίιΟί π;ριί,·/ησ<5 :Τ· ‘Ισπαιία. ‘Τπύ ‘1. Μ. (Συνέ
χεια.) — Swropog άττίρρησίβ τήί -Εριο,itiag ΕΰΟηιίου τοΰ Ζι/αβηΓΟί·. — Αί συιέ- 
πειαι ιιαταιοό'οίίας. Διήγημα ίχ τοΰ Γαλλιχοΰ. (Συνέχεια)— Τι»·ά σερί φυλακών.— 
Έπί των ερείπιο»· τοΰ Σ,-ταλάτου xai τής" Σάλωτος ΐν Δαλματία. — ’ΑΟιαηχή Φιλο

λογία. -Τ,-τό Χρ. Πασαιίο,τοΰλου. (Συνέχεια.) — ΣαΊζ-ΚαρΓο». ό τίο.ς πρόεδρο; τήδ 
Γαλλικής Δλΐιοχοατία?. — Διάφορα. — Λίιίγιιατα χαί λύσεις.

ΕΙΚΟΝΕΣ.
‘Η πόλη τών Λεόιτωι· έι· Μυχιμαις. —_ Ή γέφυρα τΐ[ς 'Λλχαυτάρας έυ Το- 

λέάω. — ‘Η πύλη τοΰ ‘ΙΙλίου ίν Τολίόω. — ‘Ο αρχαίος υαύς ίν Σάλωη. — Το άυάχτο- 
ρου'τοΰ Διοχλ»)τια»οΰ έτ Σσαλάτω. — Αί ίν Μοαίίτ τοΰ Βερολίνου φυλαχαί. — Σαόή- 
Καρι-οί. — Τό αρχαίον αμφιθέατρου ;’ι· Σάλιουι. — Τύ αρχαίου νεκροταφείου έυ Σάλωυι.

Η ΠΥΛΗ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ

ΕΝ ΜΥΚΗΝΑΙΣ.

(Μετά είζόνος, δρα σελ. 193.)

ύψοΰται 
ζόμενα

ΠΙ τής βορείου πλευράς τής άργολικής 
πεδιάδος κεΐνται αί πενιχραί καλύβαι 
τοΰ χωρίου Χαρβάτι· πλησίον δέ αύτών 
πετρώδης λόφος, έφ’ ού κεΐνται τά σω- 
λείψανα τών άρχαίων Μυκηνών. Ή 

άρχαιοτάτη αυτή πόλις, ίδρυμα τών έκ Λυδίας 
έν χρόνοις παναρχαίοις είς τήν άργολικήν πε
διάδα κατελθόντων ΙΙελοπιδών, κατείχε θέσιν 
σπουδαιοτάτην έν τή πεδιάδι ταύτη. Ό έκ 
Κόρινθου διά στενής όδοΰ προς τήν άργολικήν 
πεδιάδα κατερχόμενος καταλαμβάνεται ύπό θαυ
μασμού, δταν φθάς έν τή θέσει τών Μυκηνών 
βλέπη τήν εύφορον πεδιάδα περιοριζομένην είς 
τδ βάθος ύπό τών γλαυκών κυμάτων τοΰ άργο- 
λικοΰ κόλπου. Τήν μοναδικήν ταύτην θέσιν 
περιγράφει ποιητικότατα ό Σοφοκλής έν τω 
Προλόγφ τής Ήλεκτρα;, ένθα ό παιδαγωγός 
λέγει πρός τδν είς Άργος κατερχόμενον Όρέστην·

Ώ τοΰ στρατηγήσαντος έν Τροία ποτέ 
Άγαμέμνονος παΐ, νϋν έζεϊν’ έςιστί σοι 
παρόντι λεύσσειν, ών πρόθυμος ήσΟ άεί. 
Τό γάρ παλαιόν "Αργος, ού ’πόΟει; τόδε, 
τής οίστροπλήγο; άλσος Ινάχου κόρης· 
αΰτη δ’, Όρέστα, τού λυκοζτόνου θεού 
αγορά Λύζειος· ούς αριστερά; δ' δδε 
“Ηρα; ό κλεινός ναός· οϊ δ’ Ιζάνομεν 
φάσζειν Μυζήνα; τά; πολυχρύσου; δράν, 
πολύφθορόν τε δώμα Πελοπιδών τόδε.”

'Η άκμη τής άρχαίας πόλεως τών Μυκηνών 
άνήκεν είς τούς ηρωικούς τής 'Ελλάδος χρόνους. 
Τά άθάνατα τοΰ Όμηρου έπη έςυμνοΰσιν αύτήν. 
Μετά παοέλευσιν όλίγων έτών αί Μυκήναι κα- 
τέπεσον, ύποκύψασαι είς τήν αύξάνουσαν δύναμιν 
τοΰ πλησιόχωρου Άργους· δώδεκα δέ έτη μετά 
τήν έν Θερμοπύλαις μάχην ήρημώθησαν έντελώς, 
καί οί κάτοικοι αύτής μετενάστευσαν έν μέρει 
μέν είς Μακεδονίαν, έν μέρει δέ είς τάς πλη
σίον κειμένας Κλεωνάς. Ό Στράβων, δ περι- 
ηγηθείς τήν Ελλάδα κατά τήν πρώτην πρδ 
Χριστού εκατονταετηρίδα, ούδέ ίχνος αύτής εύ- 
ρεν δ δέ Παυσανίας, δ κατά τήν δευτέραν μετά 
Χρίστον εκατονταετηρίδα τήν Ελλάδα έπισκε- 
φθείς, άναφέρει μόνον τά κυκλώπεια τείχη τής 
άκροπόλεως αύτής καί τούς δύο παμμεγέθεις 
λέοντας, τούς έπιστέφοντας και κοσμοΰντας τήν 
πύλην τής άκροπόλεως ταύτης. Τήν "πύλην 
τών Λεόντων”, ώς ύπό τών άρχαιολόγων όνο- 
μάζεται, παριστα ή σήμερον παρατεθειμένη είκών.

"Οσα λείψανα τών Κυκλώπειων τειχών έσώ- 
ζοντο κατά τούς χρόνους τοΰ ΙΙαυσανίου, σώ
ζονται καί σήμερον. Στενή όπή ύπδ τών τειχών 
περιβαλλόμενη άγει πρός τήν πύλην τής Άκρο- 
πόλεως, έφ’ ής έν άναγλύφφ παρίστανται δύο 
παμμεγέθεις λέοντες, προτείνοντες τάς κεφαλάς 
των τω προσερχομένω καί ώσεί φυλάττοντες τήν 
ίσχυράν ταύτην τών ΙΙελοπιδών κατοικίαν. Έν 
μέσο» τών δύο λεόντων ύψοΰται έπί μικράς βά- 
σεως στήλη, έφ’ ής τό πάλαι ΐστατο άνάθημα. 
Ποιον το άνάθημα τοΰτο, δύσκολον είναι νά 
δρίσωμεν σήμερον. '11 πιθανωτέρα εικασία είναι 
δτι έπί τής στήλης ταύτης ΐστατο τό πάλαι 
μέγα Γοργώνειον, στέμμα τής τών Πελοπιδών 
οικογένειας.

Μεγάλην σπουδαιότητα έχει τό μνημεϊον 
τοΰτο τής άρχαιότητος διά τήν ιστορίαν τής 
καλλιτεχνίας, διότι είναι τό μόνον σχεδόν τής 
προϊστορικής τής χώρας ταύτης έποχής. Κυρίως 
είπεΐν, είναι έργον τών άσιατικών χωρών, άφ’ ών 
ήλθον είς τήν Ελλάδα οί άρχαιότατοι αύτής 
κάτοικοι, καί ή σημασία του διά τήν άρχαιο- 
λογίαν εΐναι μεγίστη, διότι άποκαλύπτει ήμΐν 
τέχνην έποχής αγνώστου σχεδόν, τέχνην, ήτις 
ύπήρξεν ό πρόδρομος τής λαμπρά; τής Ελλάδος 
έποχής. Π.

ΓΑΙΤΟΥ

Φ Α Τ Σ Τ Ο Σ.
Υπό Αλ. ’Ρ. ‘Ραγκαβή.

(Συνέχεια.)

ΙΓ.

ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΕΝ ΤΩι ΚΗΠΩι.

'Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
(τίσπηδά, κρύπτεται ό—ίσω τή: θύρα:, καί Tas άκρα: των 

δακτύλων επί τών χείλε'ων, βλέπει διά τή: ραγάδο:). 
Έρχεται.

ΦΑΥΣΤΟΣ («ισελίώκ).
Μέ ήπάτησας, δολία!

Σέ ηύρα. (Την φϊλεΐ.)
Μαργαρίτα

(τδν λαμβάνει έκ τών χειρών καί τω αποδίδει τδ φίλημά). 
Φίλε! Φίλη μου καρδία!

'θ ΜΕΦ1ΣΤ0ΦΕΛΗΣ κρούει την θνραν.

Φαΰστος (κτυπρ τιμ χρρ διά τον ττοδοε).

Φαΰστος.
Ζώον!

ΜΑΡΘΑ (έπερχρμένή).
Ναί, είν’ έξώρας.

Φαΰστος (τή Μαργαρίτα).
Συνοδεύω τώρα 

υμάς;
Μαργαρίτα.

Ή μήτηρ . . . Χαΐρε.
Φαΰστος.

Χωριζόμεθα! 
Χαΐρε!

Μάρθα.
‘Ομοίως.

Μ αργαρίτα.
Καί μεταολεπόμεθα.

(’Απέρχονται ό Φαιστό: και ό Μεφιστοφελή:.) 
Τί άνθρωπος, καί ποιον πνεύμα, ούρανέ! 
Τί δέν ήςεύρει νά σκεφθή καί νά είπή!

Κ’ έγώ έμπρός του στέκομαι, — τί έντροπή ! — 
κ’ είς δ,τι άν μοί λέγη λέγω πάντα ναί. 
’Αμαθής είμαι, "άφελής παιδίσκη”, 
ώς μέ καλεϊ. Τί είς έμέ ευρίσκει;

ΙΔ'.

ΔΑΣΟΣ ΚΑΙ ΣΤΤΗΛΑΙΟΝ.')

ΦΑΥΣΤΟΣ μόνα:.

'Γψηλόν πνεύμα, πάντα μοί έδώρησας 
δι’ α ηύχήθην, καί ούχι ματαίως 
μοί έπεφάνης έν τφ μέσιρ τών φλογών. 
Τήν λαμπράν φύσιν μ’ έδωκας είς κράτος, 
τήν αίσθησιν καί τήν άπόλαυσίν της, 
ούχι δέ μόνον τόν ψυχρόν της θαυμασμόν. 
Εί; τόν βαθύν της κόλπον μοί έπέτρεψας 
νά ρίψω βλέμμα, ώς είς κόλπον φιλικόν. 
Μοί παριστας τών ζώντων πάντων τήν σειράν, 
κ’ εντός άέρων καί ύδάτων καί φυτών 
τούς άδελφούς μου μοί δεικνύεις τούς κοινούς· 
καί δταν είς τό δάσος βρέμη καταιγίς, 
κορμούς γιγαντιαίους καταρρίπτουσα 
έπί κορμών γειτόνων, καί αύτούς συνθλά, 
καί ατένωσιν οί λόφοι είς τήν πτώσίν των, 
είς άσφαλές μέ φέρεις τότε σπήλαιον · 
είς έμαυτον έμβλέπω, καί θαυμάσια 
κρυπτά έντός μου μοί άποκαλύπτονται · 
καί άν έπάνω άνατέλλη ιλαρά, 
ποαεΐα ή σελήνη, προσφοιτώσί μοι 
έκ βράχων, έκ τών θάμνων άποσπώμενα, 
τοΰ πρώην κόσμου άργυρά ινδάλματα, 
τής θεωρίας τό πικρόν ποαΰνοντα.

'Ότι ούδέν τι παρ’ άνθρωποι; έντελές 
άναγνωρίζω. Σύντροφον προς τάς τρυφάς, 
δι ών πλησίον άναβαίνει τών θεών, 
μοί έδωκας, τούντεΰθεν άναπόφευκτον, 
εί καί ψυχρόν, αύθάδη, καί προ έμαυτοΰ 
πολλάκις ταπεινοΰντά με, τά δώοά σου 
διά μιας πνοής του μηδενίζοντα. 
Αύτός έντός μου πΰρ έξάπτει άγριον 
πρός τό λαμπρόν έκεΐνο πλάσμα καλλονής. 
Ουτω; έκ πόθων μεταπίπτω είς τρυφάς, 
κ’ έκ τών τρυφών είς πόθους πάλιν φέρομαι.

ΜΕΦIΣΤΟΦΕΛ ΗΣ έρχεται. 

Μεφιοτοφελής.
Τάς άπολαύσεις τής ζωή; καθώς ποθείς 
έδρεψας; "Εως πότε έξακολουθεΐς; 
‘Π δοκιμή καλή' πλήν τελευταΐον 
νά δοκιμάσης πρέπει καί τι νέον.

Φαΰστος.
Είθε νά είχες άλλην έργασίαν, 
παρ’ άνενδότως νά μέ βασανίζης!

Μεφιοτοφελής.
Καλόν, καλόν· σ’ άφήνω ησυχίαν, 
καί περιττόν νά μοί τό ένθυμίζης. 

’ Αν άπολέσω σύντροφον τόσον σκαιόν, 
μεγάλη δέν θά είναι ή ζημία μου. 
'Ημέραν νύκτα, άνιών καί κατιών 
νά τω άρέσκω είν’ ή λειτουργία μου· 
πλήν μέ άφήνει καν νά μάθω τί ζητεί;

*) ‘Π σκηνή ανομοιοκατάληκτος αυτή έν τοΐς 
κατ’ άρχάς (1790) έζδοθεϊσιν άποσπάσμασι δέν κατείχε 
τήν θέσιν ταύτην, άλλ’ ειπετο μετά τήν σκηνήν (1Ζ), 
“είς τήν βρύσιν".

Φαΰστος.
Έξακολούθει ουτω. Βλέπεις, άπαιτεΐ 
εύγνωμοσύνην δτι μέ βαρύνει.

Μεφιοτοφελής.
Αί, δέν μοί λέγεις, πτωχόν τέκνον τής γής, τί 
ήθελες, άν έγώ δέν ήμην, γίνει;
Τά τερατεύματα τής φαντασίας 
σοί έθεράπευσα μετά προνοίας. 
Χειρ’ άν δέν σ’ είχον βοήθειας δώσει, 
θενά. τά είχες πρό πολλοΰ τεντώσει. 
Τί είς μυχούς ένθάπτεσαι σπηλαίων, 
ώς νυκτικόραξ εις έρήμους κλαίων, 
ζής ώς χελόνη, έξ ικμάδας μόνον 
τών βράχων καί τών θάμνων τών δουμόνων; 
Βίος γλυκύς τφ οντι, θελκτικώτατος! 

’Ώ! Είσαι καί θά μείνης λογιώτατος.

Φαΰστος.
Μήπως ήςεύρεις τί εύδαιμονίαν 
έδώ, είς ταύτας τάς έρήμους εύρον; 
Διάβολος θά ήσο άν, ήςεύρων, 
δέν μοί έτάραττες τήν εύτυχίαν;

Μ ε φ ι σ τ ο φ ε λ ή ς. 
'Υπέργειος τφ δ’ντι βίος, έκλεκτύς, 
ν’ άγρυπνης μόνος είς τήν πάχνην τής νυκτός, 
γήν, ούρανόν έντός σου περισυνελών, 
έγκαταδύων είς τής γή; τόν μυελόν, 
τό άτομόν σου έςογκώσας είς θεόν, 
έν σοί τήν πλάσιν τών εξ κλείων ήμερών, 
ν’ άνοίγης τήν καρδίαν είς το παν, έρών, 
νά λησμονής τής γής σας τόν θνητόν υιόν, 
καί τέλος πάντων, τής γραφής τό κάτω 
νά είναι δλων τούτων τών θεωριών 
το τί, δέν λέγω- (Μττ’ άσ·μνον σχήματα:,) 

Σιωπήν φυλάττω.
Φαΰστος.

’Αναιδή!
Μ εφιστοφελής.

Γούτο τό σεμνόν σου "άναιδή” 
δικαίως λέγεις, καί θυμόνεις, έπειδή 
τά σεμνά ώτα άποτροπιάζονται 
δ,τι καρδίαι, καί σεμναι, άσπάζονται. 
Προθύμως σέ άφήνω, άν σ’ άρέση, 
έκ τοΰ ίδιου ψεύδους σου ν’ άλίσκεσαι. 
Πολύ πλήν τοΰτο δέν θά διαρκέση. 
Ήδ’ είς ύγείαν πλήρη δέν εύρίσκεσαι· 
καί άν έν τή αύτή έμμείνης θέσει, 
παραφροσύνης θύμα θέλεις πέσει. 
Άλλ’ άλις τούτων. 'Η καλή σου, θλιβερά 
κάθηται ένδον, είς στενοχώριαν. 
Σοΰ μόνου πλήρη έχει τήν καρδίαν, 
σοΰ βλέπει μόνην τήν εικόνα, σοΰ έρα. 
'Ως χείμαρος χιόνος λυομένης 
τό αίσθημά σου είχε πλημμυρήσει· 
ό έρως σου τήν είχε κατακλύσει· 
Πλήν, χείμαρε, στειρεύσας τώρα μένεις. 
’Αντί ό μέγας κύριος τά δάση 
νά έχη θρόνον του καί κατοικίαν, 
καλήτερον νά σπεύσ’ είς τήν άθλίαν, 
ήτις τόν νοΰν της φόβος μήπως χάση, 
μικράν νά φέρη καν παρηγοριάν. 
Ό καιρός βαίνει δι’ αύτήν βήμα βραδύ. 
Τό βλέμμα ατενές είς τούς αιθέρας, 
άκολουθεΐ τά νέφ’ είς τούς άέρας, 
καί '"Ώ! πτηνόν νά ήμην!” γλυκοτραγφδεΐ *) 
τό πλεΐστον τής νυκτός καί τής ήμέρας 
χαίρει, λυπεΐται καί γέλα καί κλαίει, 
δμως έντός της έρως λαΰρος καίει.

Φαΰστος.
”Ω δφις, δφις!

Μεφιοτοφελής (κατ’ ίδιαν), 
θά σ’ έμπλέςω δπως δει.

*) Δημοτικόν γερμανικόν ασμα.

Φαΰστος.
Απελθ’ αισχρέ! Τήν κόρην τήν γλυκεΐαν 
ποτέ νά δνομάσης μή τολμήσης, 
καί μή έμβάλης είς επιθυμίαν 
αυτής τας παράφορους μου αισθήσεις. 

Μεφιοτοφελής.
Πώς τήν άφήκας πλήν αύτή δοξάζει, 
και πιθανόν πως τοΰτο ομοιάζει.

Φαΰστος.
Πλησίον μου, εί καί μακράν, ή φίλη 
μοί είναι, θά μοί μείνη διά βίου. 
Ζηλεύ’ ώς καί τό σώμα τοΰ Κυρίου 
δ ψαύουσι τά ρόδινα της χείλη.

Μεφιοτοφελής.
Καθώς κ’ έγώ τά δίδυμα εκείνα 
έζήλευσα, τά βόσκοντα είς κρίνα.*)

Φ αΰστος.
Μαστροπέ, φύγε!

Μεφιοτοφελής. 
Έν δργή όμίλει· 

έγώ γελώ. Ό πλάσας άρρεν, θήλυ, 
τήν εύγενή ώρισε λειτουργίαν, 
τήν χορηγούσαν φίλην ευκαιρίαν. 
Έλθέ. Τί θέλουν θρήνοι; "Υπαγε εύθύς. 
Είς τής καλής σου φίλης τήν οικίαν, 
οχ’ είς άγκάλα; τοΰ θανάτου θά ριφθής.

Φαΰστος.
Χαρά θεοΰ, ναί, είναι ή αγκάλη της, 
καί δλος φλόξ άνάπτω είς τά κάλλη της. 
’Αλλ’ έννοώ πόσον δεινή ή πάλη της. 
Φυγάς έγώ, δασοπλανές θηρίον, 
μωρώς, άσκόπως σπαταλώ τόν βίον, 
ώς χείμαρος είς βράχους τών ορέων 
θραυόμενος, κ’ εις τάς άβύσους ρέων. 
Αύτή δ’ αισθήσεις παιδικώς άμβλείας 
έχουσα, ένδον ταπεινής οικίας 
των Αλπεων ήρεμους ες ημέρας.
Ιού κόσμου κέντρον τ’ ήν αυτή καί πέρας.
Ω! είς έμέ δέν ήρκει τόν θεομισή 

τούς βράχους είς τδ στήθος μου νά θλίβω 
κ’ είς τάς άγκάλας μου νά τούς συντρίβω, 
άλλ’ έπρεπε νά πέσης θΰμά μου καί σύ, 
θύμα τοΰ αδου δέ ή σή ειρήνη!
Δαΐμον, τόν χρόνον θέλεις καν βραχύνει; 
Ας γίνη δ,τι πέπρωται νά γίνη.

‘Η συμφορά της έπ’ έμέ άς κρημνισθή, 
καί μετ’ έμοΰ κ’ έκείνη άς άπολεσθή.

Μεφιοτοφελής.
At, πάλιν πΰρ καί φλόγας!Άφρον, σπεΰσ έντός, 
όμίλει πρός αύτήν καί παρηγόρει.
Αν έ'ξοδον δεν βλέπη άπλή κόρη, 

νομίζει πώς τό τέλος ήλθε τοΰ παντός. 
Ζήτ ό άτρόμως, Οαρραλέως βαίνων! 
Αί! Είσαι δά καί σύ τοΰ διαβόλου.

Ούδείς γελοιωδέστερος επί τού κόσμου δλου 
ύπέρ διάβολον άπηλπισμένον.

ΙΕ'.

ΔΩΜΑΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΑΡΓΩΣ.

'Η ΜΑΡΓΩ (μόνη παρά τδ ροδάνιον)^^) 

Γογγύζ’ ή καρδία μου, 
έσβέσθ’ ή ειρήνη. 
Μακράν, αιωνίως 
μακράν μου θά μείνη.

*) Κατά Σολομ. Δ. ό, καθ’ δσον τό βιβλίον τοϋ 
Σολομώντος ήν έκ τών ολίγων, ών τήν άνάγνωσιν έπί- 
τριψε, κατά τήν παράδοσιν, τώ Φαύστω τό μετά τοϋ 
διαβόλου συμβόλαιον αύτοΰ. ’Αντί ρόδων τοϋ γερμ. 
πρωτοτύπου, ορθότερα ένόμισα τά κρίνα τοϋ Σολο- 
μώντος.

**) ‘0 Γαίτης έν έπιστολή του μνημονεύει δτι τήν 
Μαργαρίταν, τήν αγαπητήν τών εφηβικών ήμερών του, 
εύρε ποτέ καθημένην εί; τό βοδάνιον.

Το φώς εΐναι σκότος 
αύτός δταν λείπη, 
ή ‘ίή I·1’ sivat "άφος, 
κ' ή υπαρξις λύπη.

Πτωχή κεφαλή μου 
σ’ έσκότισε ζάλη. 
Ό νοΰς έσαλεύθη, 
τύ πνεύμα έσφάλη.

Γογγύζ’ ή καρδία μου, 
έσβέσθ’ ή ειρήνη. 
Μακράν, αιωνίως 
μακράν μου θά μείνη.

Έντός τής οικίας 
ή έξω κυττάζω, 
εκείνον γυρεύω, 
έκεΐνον φωνάζω.

Ή εύχαρις δψις 
τό ανάστημά του 
τό λάμπον του βλέμμα, 
τό μειδίαμά του

Καί ή λαλιά του 
ή δλη μαγεία, 
κ’ ή χειρ ή γλυκεία! 
"Ω, τό φίλημά του!

Γογγύζ’ ή καρδία μου 
έσβέσθ’ ή ειρήνη · 
Μακράν αιωνίως 
κ’ έκείνη Οά μείνη.

Τον θέλω νά έλθη 
νά έλθη καί πάλιν, 
καί νά τόν έγκλείσω 
είς φίλην άγκάλην

Καί νά τδν κρατήσω, 
καί νά τόν φιλήσω, 
καί στήθος πρός στήθος 
το πνεύμα ν’ άφήσω.

("Επεται συνέχεια.)

ΒΡΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟΣ ΤΤΕΡΙΗΓΗΣΙΣ 

ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ!.

Ύπό Ί. Μ.
(Μετά εικόνων, δρα σελ. 196 και 197.)

(Συνέχεια.)

διηυθύνθην εις τήν παρά τήν 
Ρ·ε3·θΡβΡί',ΰανατ&λικήν άκραν τής πό- 
λβώς κειμένην Βασιλικήν τής’Ατό- 

χας (Atocha). Τό οικοδόμημα είναι πεπα- 
λαιωμένον καί ή έσωτερική αύτοΰ διακόσμησις 
μετρία. Έν τή έκκλησία ταύτη δεικνύεται μία 
θαυματουργός είκών τής Θεοτόκου ύπδ τού Λουκά. 
Εν αύτή γίνονται αί στέψει; τών βασιλέων, καί 

ευρηνται οί τάφοι τοΰ Παλάφωξ, τοΰ Ναρβάεζ, 
τοΰ Πριμ, τοΰ Κόγχα καί άλλων.

Μετά μεσημβρίαν έπεσκεψάμην τδ δεύτερον 
τό Βασιλικόν μουσεΐον. Είναι λυπηρόν, δτι α> 
εικόνες δέν ύπάρχουσι τεταγμέναι κατά τούς 
έπ’ αύτών σημειουμένους ανιόντας άριθμούς, 
δπως δυνηται τις τή οδηγία τών έντύπων κατα
λόγων νά εύρίσκη εύκόλως δσας εικόνας έπι- 
θυμεΐ νά περιεργασθή μετά μείζονος έπιμελείας 
καί προσοχής.

'Ολόκληρον τήν έπιοΰσαν ήμέραν τοΰ Σαβ
βάτου διήλθον οίκουρών ενεκα κρυολογήματος. 
Εύτυχώς, έχων τό δωμάτιόν μου άκριβώς άνωθεν 
τής μεγάλης εισόδου τού ξενοδοχείου, ήδυνάμην 
νά διέρχωμαι τάς ώρας παρατηρών τήν έν τή 
πλατεία μεγάλην κίνησιν καί ζωήν.
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"Ανευ υπερβολή; δυνατοί τι; ν' άποφανθή, 
δτι ή πλατεία τού Ήλιου είναι ή καρδία τής 
μητροπόλεω; τής Ισπανίας. Εις αύτήν συρ- 
ρέουσι καί συνωθούνται άπό πρωίας μέχρι; εσπέ
ρας ού μόνον οί κάτοικοι τής πόλεως, άλλά καί 
οί έν αύτή παρεπιδημούντες έπαρχιώται καί 
ξένοι. Αί όςεΐαι φωναί τών γυναικών καί τών

τήν κεφαλήν καλύπτουν διά μέλανος σηρικού 
τριχάπτου, δπερ δίδει είς αύτάς τήν έμπρεπουσαν 
είς τάς γυναίκας σεμνήν καί σοβαράν όψιν. Οί 
άνδρε; είναι κατά τό πλεΐστον έπίσης μελαγ- 
χροινοί, έχουσι τό άνάστημα μέτριον καί τούς 
οφθαλμού; μεγάλους καί μαύρους. Φέρουσι με- 
γαν καί πολύπτυχον έπενδύτην, ού τήν άριατεράν

Η ΓΕΦΥΡΑ
ΤΗΣ ΑΛΚΑΝΤΑΡΑΣ

ΕΝ ΤΟΛΕΔΩι.

δένδρων, άνευ χλόης, καί εί; ύψος 1970 ποδών 
ύπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης, είναι εκτε
θειμένη τόν μέν χειμώνα είς τούς όξεΐ; καί 
παγετώδεις ανέμους τούς πνέοντας έζ. τών χιονο
σκεπών δρέων τής Γουαδαρράμας, τό δέ θέρος 
εί; φλογερόν ήλιον καί ζονιορτούς αδιάλειπτους. 
Οτε προσεβλήθην ύπό στηθικού κατάρρου καί 

ελαφρού πυρετού, δστις μικρού δεΐν διέ- 
κοπτε καί έματαίου τήν περαιτέρω περιή- 
γησίν μου, τότε ήδυνήθην νά έξηγήσω τήν 
μεγάλην φροντίδα καί επιμέλειαν, μεθ’ ής 
άνδρε; καί γυναίκες περιεχαράκουν διά θερ
μών καί βαρέων ενδυμάτων τό στήθος καί 
τόν λαιμόν.

Δ'.

Τό Τολέδον.

παίδων τών πωλούντων έφημε- 
ρίδας, ύδωρ, γλυκύσματα κλπ. 
άντηχούσιν έν αύτή άνευ δια
κοπή; άπό τή; ανατολή; τού ήλιου μέχρι τού 
μεσονυκτίου. Ό θόρυβος καί ό κρότος τών είς 
αύτήν εισερχομένων καί έξ αύτής έξερχομένων 
λεωφορείων καί αμαξών είναι συνεχείς. Ή έν 
αύτή έπικρατοΰσα σύγχυσις καί ταραχή είναι 
απερίγραπτος. Καί δμως ό ξένο; εί; τοιαύτα 
συνήθως άρέσκεται θεάματα. Είς τοιαύτα κέν
τρα σπεύδει, δπω; έκ τοΰ προχείρου, οδτως εί- 
πεΐν, διΐδη τόν τύπον καί χαρακτήρα τών κα
τοίκων τή; χώρας, ήν επισκέπτεται.

Παρατηρών μετά προσοχή; τήν μεγάλην 
έκείνην συρροήν έν τή πλατεία τού Ήλιου 
έπείσθην, δτι δλοι οί 'Ισπανοί δέν είναι μελαγ- 
χροινοί, ούτε έξενίκησε παρ’ αύτοϊς ό άραβικό; 
τύπος. Αί μέν γυναίκες ώς έπί το πολύ έχουσι 
τό άνάστημα μικρόν, τό δέρμα μελάγχρουν καί 
λεπτόν, τό πρόσωπον στρογγύλον μάλλον ή ωο
ειδές, τούς δφθαλμούς μέλανας καί μεγάλους, 
τά; όφρΰς δασείας, μακράς καί άψιδοειδεΐς. 
Περιβάλλονται συνήθως μέλαιναν έσθήτα, καί

άκραν ρίπτου- 
σιν έπί τού 
δεξιού ώμου, 
καί ουτω καλύπτουσι τήν άοιστεράν χεΐρά, τό 
στήθος, τόν τράχηλον καί, ένίοτε, καί αύτό τό 
στόμα, καί βαδίζουσι μετά πολλή; σοβαρότητο; 
καί νωχελίας.

Καίτοι εί; τά; φλέβα; τών 'Ισπανών ρέει 
άφθονον τό αίμα τή; ’Αραβικής φυλής, ούχ 
ήττον φυσικώς έκπίπτουσι καί παρακμάζουσι καί 
αύτοί καθώς καί οί άλλοι πεπαλαιωμένοι εύρω- 
παϊκοί λαοί. II άντε;, άνδρε; καί γυναίκες, έχουσι 
τά χείλη λίαν πελιδνά, ώσανεί ήσαν άναιμικοί. 
Τήν γενικήν ταύτην καχεξίαν, τουλάχιστον τών 
κατοίκων τής Μαδρίτης, άποδοτέον ίσως έν μέ- 
ρει καί είς τό άθλιον αύτή; κλίμα. Ή πόλις 
αυτή, κειμένη έπί πεδιάδος αμμώδους καί πε
τρώδους, ξηρά; καί άγονου, άνευ ύδάτων, άνευ

Τή 13s Μαρτίου έγερθείς άρθρου βαθέος 
προηρίστησα, έγραψα ολίγα; έπιστολάς, καί 
έπειτα έπιβάς οχήματος διηυθύνθην είς τον 
μεσημβρινόν τής πόλεως σιδηροδρομικόν 
σταθμόν, δπως άπέλθω είς τό Τολέδον. 
Γάς αίθουσας τού σταθμού καί τους δια
δρόμους καί τάς άποβάθρας εύρον πλήρεις 
κονιορτού καί γυμνά; σχεδόν ανακλίντρων καί 
εδρών. Επειδή δέ ήτο Κυριακή καί ό 
καιρός εύδιος, πολλοί ήσαν οί σπεύσαντες 
είς τον σταθμόν, δπως ζητήσωσιν έξω τής 
πολυτάραχου πρωτευούσης άνάπαυσιν έκ τών 
κόπων τή; ληξάσης έβδομάδος. "Ολη σχε
δόν ή αμαξοστοιχία ήτο πλήρης. ’Εν τή 
άμάξη, είς ήν είσήλθον, είχον άπέναντι μου 
τέσσαρας νέους καθαρού ισπανικού τύπου, 
ούς κατ’ άρχάς μέν ύπέλαβον γραμματείς 
εμπορικών καταστημάτων, ύστερον δμως έμα- 
θον παρά τών ιδίων, δτι ήσαν ύπάλληλοι 
πρεσβειών κρατών τής μεσημβρινής ’Αμερι
κής. Άνεγίνωσκον τό σύγγραμμα τού Γα- 
λάτουΘεοφίλου Γωτιέ, ' Περιήγησις έν Ισπα
νία", καί πολύ συχνά έξερρήγνυντο είς γέ
λωτα διά τάς έν αύτφ ευφυολογίας. Είχον 
τάς δύεις γλυκείας καί τούς τρόπους εύγε- 
νεΐς. ’Αποτείναντές μοι τόν λόγον, μοι 
εϊπον δτι δέν ήσαν ευχαριστημένοι έκ τής 
έν Μαδρίτη διαμονής των, καί δτι αί έν 
Αμερική 'Ισπανικαι άποικίαι πολύ ύπερη- 

κόντισαν τήν μητρόπολίν των καί πολιτικώς 
καί κοινωνικώς. Έξέφρασαν δέ τήν ευχήν, 
δπως ίδωσιν έγκαθιορυόμενον καί έν 'Ισπα
νία τό δημοκρατικόν πολίτευμα.

'Η διατρεχομένη χώρα, ούσα τό πλεΐ- 
στον ξηρά καί άγονος, ούδόλως έκίνει τό 
ήμέτερον ένδιαφέρον. Τούναντίον μάλιστα ή 
ψυχρά αύτής μονοτονία ήρξατο νά διεγείρη 
έν ήμΐν καί τινα δυσαρέσκειαν. Εύτυχώ; 
δμως αύτη έπί μακρόν δέν διήρκεσε. Διότι 
μετά τρίωρον ώς έγγιστα άμαξηλασίαν έπε- 
φάνη ένώπιον ήμών τό πολυυμνητον Το
λέδον καθήμενον μεγαλοπρεπώς έπί λόφου 

υψηλού, βραχώδους καί άνωμάλου, ού τάς άπο- 
κρήμνους ανατολικά;, μεσημβρινά; καί δυτικά; 
βάσει; περιβρέχει ό Τάγος ποταμό;.

Τό Τολέδον είναι μία τών άρχαιοτάτων πό
λεων τής 'Ισπανίας. 'Υπήρξε πρωτεύουσα τών 
Γότθων καί τών ’Αράβων βασιλέων, καί έξίκετο 
είς τοιαύτην ακμήν, ώστε έπί τής ’Αραβικής 
δυναστείας είχε 200,000 κατοίκων. Διετέλεσε 
καί είσέτι διατελεΐ έδρα τών μητροπολιτών τή; 
Ισπανίας. Προϊόντος τού χρόνου είς τοσαύτην 

έξέπεσε παρακμήν, ώστε σήμερον μόλις αριθμεί 
20,000 πληθυσμού, καί χρησιμεύει μόνον ώς 
πολύτιμον ιστορικόν μνημεΐον παρελθόντων μα
κρών αιώνων.

Μετά τήν είσοδον τής άμαξοστοιχίας είς τόν

σταθμόν έξήλθον μετά σπουδής έκ τής άμάξη; 
καί είσήλθον έν τάχει είς τό άμέσως άναχωρούν 
πρώτον λεωφορεΐον. Διήλθομεν διά τή; έπί τών 
απόκρημνων δχθών τού Τάγου ιδρυμένης ώραία; 
αραβικής γεφύρας τής Άλκαντάρας, έπειτα 
άναβάντες έπ’ όλίγον είσήλθομεν είς τήν πόλιν 
διά τή; περιωνύμου πύλη; τού Ήλιου, ήτις 
είναι αληθώς αριστούργημα τή; άραβικής τέχνης. 
("Ορα τά; εικόνας.) Μετ’ όλίγον έφθά- 
σαμεν είς εύρέα δώματα, δθεν τό πανό
ραμα ήτο έξαίσιον. ’Εντεύθεν βλέπει τι; 
κάτω μέν έν τω βάθει τό ρεύμα τού Τάγου 
ορμητικόν κατακρημνιζόμενον διά μέσου 
άγριων έκ γρανίτου βράχων· άνωτέρω δέ 
τά; περιζωννυούσας τό Τολέδον άπεράν- 
του; άρχαίας άραβικά; έπάλξει; μετά τών 
υψηλών αύτών πύργων καί τών ώραίων 
πυλών, καί ΰψηλότερον τά έπιστέφοντα 
αύτό κατάστιλπνα κωδωνοστάσια τών Ναών 
καί τών μοναστηρίων. Τό βλέμμα έντεΰθεν 
δύναται νά περιπλανάται πανταχόσε είς 
εύρύτατον δρίζοντα καταλήγοντα εί; δρη 
φαιά ή λόφου; έρυθροειδεΐς. Έν τούτοι; 
είσήλθομεν ήδη εί; τήν κυριωτάτην τή; 
πόλεω; πλατείαν, τό άρχαΐον Ζοκοδόβερ. 
Ενταύθα άφεί; τό λεωφορεΐον διηυθύνθην 
διά στενοτάτη; λιθοστρώτου όδοΰ εί; τόν 
καθεδρικόν Ναόν.

Τούτου ή οικοδομή ήρξατο τω 1227 καί 
διήρκεσεν έπί δύο καί ήμισυν αιώνας. Ή 
έξωτερική αύτοΰ δψις, κοσμουμένη διά πέντε 
πυλών μετά πλουσίων γλυφών καί άγαλ- 
ματίων, καί διά τού κομψού δκταγώνου 
θόλου τοΰ Μοζαραβικού παρεκκλησίου καί 
τοΰ ύψηλοΰ κωδωνοστασίου, είναι μεγα
λοπρεπής. Τό έσωτερικόν αύτοΰ διαιρεί
ται εί; πέντε μεγάλου; χορούς, καί τόν μέ- 
γαν δγκον τοΰ οικοδομήματος ύποβαστα- 
ζουσιν 88 παχύτατοι στήλαι συγκείμενοι 
έκάστη έκ 16 συσσωματουμένων κιόνων. 
Έββομήκοντα πέντε θυρίδες μετά χεχρω- 
ματισμένων υάλων φωτίζουσιν αύτόν. Έν 
τφ μέσφ κεΐνται απέναντι άλλήλων τό 
ιερόν καί ό χορός. Πάντα δέ τά πέριξ 
τοΰ οικοδομήματος πληροΰσι πλούσια παρ
εκκλήσια. Τό περί τό θυσιαστήριον Είκο- 
νοστάσιον (Retable) είναι έξειργασμένον 
όλόκληρον έκ ξύλου λάρικος. Διαιρείται 
διά πέντε γείσων είς τέσσαρα τμήματα. 
Είναι κεχρυσωμένον καί έζωγραφημένον 
πολυτελώς καί πλήρες άγαλμάτων, κιο
νίσκων, σηκών, δικτυωτών καί άλλων γλυ
φών καί κοσμημάτων λεπτοτάτη; καί πλού
σια; τέχνης. Έφ’ έκατέρων τών πλευρών 
αύτού κεΐνται έπάλληλοι τάφοι βασιλικοί. 
Τήν όπισθίαν καί έξωτερικήν ανατολικήν 
δψιν τού Ιερού καλύπτει ιδιόρρυθμον καί

ώ ευρηνται οί έξ αλαβάστρου ώραΐοι τάφοι τοΰ 
’Αλβάρου καί τής συζύγου αύτού. Περαιτέρω 
πρός τά δεξιά ύπάρχει τό παρεκκλήσιον τών 
Ν έ ω ν Βασι λέω ν, έν φ ευρηνται οί τάφοι Ερ
ρίκου τοΰ Β'. καί τής γυναικός αύτοΰ, Ίωάννου 
τοΰ Β'. καί Ερρίκου τοΰ Γ'.

Έν τή βόρεια πλευρά τοΰ Ναού κεϊται ό 
ναΐσκος τής Παρθένου περιβεβλημένος ολόκληρος

μάσθησαν Μοζάραβες, ήτοι μεμιγμένοι τοΐς 
"Αραψιν. ’Αλλά καί τό παρ’ αύτοϊς έν χρήσει 
Τελετουργικόν έκλήθη Μ οζαραβικόν. "Οτε 
δέ τό Τολέδον άπηλλάγη τής άραβικής δυνα
στείας, ό άπεσταλμένος τοΰ Πάπα 'Ριχάρδος 
καί ό βασιλεύς ’Αλόνζος ό ΣΤ', έπειράθησαν 
ν’ άντικαταστήσωσι τό είρημένον Μοζαραβικόν 
τελετουργικόν διά τοΰ 'Ρωμαϊκού Γρηγοριανοΰ.

Η ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΝ ΤΟΛΕΔΩι.

δλως πρωτότυπον τέχνης προϊόν. Σύμπλεγμα 
μαρμάρινων καί όρειχαλκίνων άγαλμάτων, έλίκων, 
κορωνίδων, δικτυωτών, κιονοκράνων, νεφελών καί 
ήλιακών άκτίνων έμποιεΐ παράδοξον έντύπωσιν είς 
τόν θεατήν. Τό πολύπλοκον τούτο έργον Ονομά
ζεται διαφανές παραπέτασμα, διότι κατά τό άρ- 
χικόν σχέδιον προώριστο νά ή διαφανές, βπως 
δΐ αύτοΰ φαίνεται τό έσωτερικόν τοΰ θυσιαστηρίου.

'0 άπέναντι τοΰ ίεροΰ κείμενος χορός έχει 
τρεις εκατέρωθεν στίχους καθεδρών Πρεσβυτέρων 
έκ ξύλου λάρικος μετ’ έγγλύφων καί άναγλύφων 
τής καθαρωτάτης καί τελειοτάτης Γοτθικής 
τέχνης. Έν τφ μέσφ αύτών ύψοΰται μεγαλο
πρεπή; ό θρόνος τοΰ ’Αρχιεπισκόπου. Στίλ- 
βοντε; κίονες έξ ίάσπιδος περιστέφουσι τήν θαυ- 
μασίαν ταύτην ξυλουργίαν.

'Υπό τήν μεγάλην αψίδα τοΰ δλου Ναοΰ 
κεϊται τό παρεκκλήσιον τοΰ αγίου Ίάγου, έν

έξ ίάσπιδος καί πορφύρου μετά ρωγμών κίτρινων 
καί ίοειδών. Έν αύτφ, έκτός άλλων πολλών 
πλουσίων κειμηλίων, ύπάρχει μέγα άργυροΰν 
άγαλμα τή; Παναγίας ζυγίζων μυριάδας στα
τήρων καί τιμώμενον πολλοϋ.

Έν τή μεσημβρινή άκρα τή; δυτικής πλευ
ράς τοΰ Ναοΰ κεϊται τό πασίγνωστον Μοζαρα
βικόν παρεκκλήσιον, ου ή οικοδομή καί τό 
δνομα έσχον τοιαύτην τήν αφορμήν. "Οτε μετά 
διετή πολιορκίαν οί κάτοικοι τοΰ Τολέδου ήναγ- 
κάσθησαν νά παραδώσωσι τήν πόλιν είς τούς 
"Αραβας, έπέτυχον μεταξύ άλλων καί τήν παρα- 
χώρησιν νά κρατηθώσιν εξ έκκλησίαι προ; χρήσιν 
τών χριστιανών έκείνων, οΐτινες έπεθύμουν νά 
παραμείνωσιν έν ταϊς ίδίαις έστίαις. Ούτως ή 
χριστιανική πίστις έπί τέσσαρα; δλου; αιώνας, 
καθ’ ου; διήρκεσεν ή αραβική κατάζτησις, διε- 
σώθη έν Τολέδφ, καί οί πιστοί μείναντες ώνο-

’Αλλά κλήρο; καί λαό; έδειξαν τοσαύτην άντί- 
στασιν, ώστε τό έγχείρημα τοΰ Πάπα καί τή; 
αύλή; έγκατελείφθη, καί τό Μοζαραβικόν τελε
τουργικόν διετηρήθη. ’Αλλά, προϊόντος τοΰ 
χρόνου, το κείμενον αύτοΰ τόσον κατήντησεν 
άκατανόητον, ώστε ούτε ίερεύς εύρίσκετο νά 
τελέση τήν Μοζαραοικήν λειτουργίαν, ούτε χρι
στιανό; ν’ άζροασθή αύτής. Έν τούτοις πρός 
παρατασιν συνήθεια; τοσοϋτον άξιομνημονεύτου 
ό περιώνυμος Καρδινάλιος Χιμένης, ’Αρχιεπί
σκοπος Ιολέδου, έκτισεν έν τφ καθεδρικφ ναί* 
τό Μοζαραβικόν παρεκκλήσιον, μετέφρασε καί 
έξετύπωσε διά κοινών στοιχείων τό διά Γοτ
θικών χαρακτήρων γεγραμμένον Μοζαραβικόν 
τελετουργικόν, καί ώρισεν ιδιαιτέραν τάξιν ιε
ρέων, δπως τελή αύτό.

Τό Μοζαραβικόν παρεκκλήσιον είναι κε- 
κοσμημένον δι άξιοσπουδάστων Γοτθικών τοίχο-
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γραφιών παριστωσών μάχας μεταξύ τών Ιολε- 
δίων καί τών Αράβων κλπ. Ίο πολυτιμότερον 
βμως τών έν αύτω κειμηλίων είναι μία είκών 
τής Παναγίας έκ μωσαϊκού, ήτις κατά τε τήν 
διαγραφήν και τον χρωματισμόν άμιλλάται προς 
τάς ώραιοτάτας εικόνας τής Ιταλικής σχολής. 
Ταύτην ήγόρασεν έν 'Ρώμη τφ 1797 ό Καρδι
νάλιος Λορενζάνας.

Άλλ’ άπηύδησαν πλέον καί ή δρασις καί ό 
νους καί οί πόδες μου, καί ό στόμαχος ήρξατο 
νά γίνεται πολύ ένοχλητικός. Έαπευσα λοιπον 
εις τό έγγΰς τής πλατείας Ζοκοδόβερ ξενοδοχείον 
τοΰ Λίνου., δπως άναπαυθώ δλίγον καί κατα- 
παύσω τήν πεινάν μου. Έν ω δέ ήρίστων μετά 
σπουδής, δπως μετ’ δλίγον έπαναλάβω τήν έπι- 
σκεψιν τών έπιλοίπων έπιλέκτων μνημείων τής 
πόλεως, ήκουσα κατά συγκυρίαν ένδς τών συν
δαιτυμόνων λέγοντος, δτι έξενίζετο παρά τφ 
άρχιεπισκόπφ ό έπίσημος ρήτωρ Καστελάρ, καί 
δτι περί τήν 2 ’/2 ώραν έμελλε ν’ άνοιχθή τδ 
έν τφ καθεδρικό» Ναφ θησαυροφυλάκιον, δπως 
έπιδειχθή αύτω ό έν τούτφ έγκλειόμενος αμύ
θητος θησαυρός. Τοΰτο άκούσας έσκέφθην πά- 
ραυτα, δτι, δν έσπευδον αμέσως νά έπισκεφθώ 
τά λοιπά αξία λόγου μνημεία τής πόλεως καί 
έν τή ρηθείση ώρα νά εύρεθώ έν τή Μητρο- 
πόλει, θά ήδυνάμην κατά πάσαν πιθανότητα νά 
συμπεριληφθώ είς τήν συνοδίαν τοΰ Καστελάρ 
καί νά ίδω τον περίπυστον εκκλησιαστικόν 
πλοΰτον.

Άφείς ημιτελές τδ λιτόν άριστόν μου έξήλ- 
θον τοΰ ξενοδοχείου, καί μετά δύο βήματα βλέπω 
ένώπιόν μου νέον μελάγχρουν καί κατεσκληκότα 
καί δυσειδέστατον, προτείνοντά μοι διά τινων 
οίκτρώς ήκρωτηριασμένων γαλλικών λέξεων να 
με δδηγήση. Έγώ, έχων άπόλυτον άνάγκην 
οικονομίας χρόνου, προθύμως έδέχθην τήν πρό- 
τασίν του, καί ούτως ώδηγήθην πρώτον είς τήν 
έκκλησίαν τοΰ άγιου Ίωάννου τών Βα
σιλέων.

Αυτή κεΐται ύπέρ τόν Τάγον ποταμόν καί 
έγγύς τής γεφύρας τοΰ αγίου Μαρτίνου. Τδ 
έξωτερικδν αύτής ένεποίησέ μοι παράδοξον έν- 
τύπωσιν. Έχει δψιν μάλλον δεσμωτηρίου ή 
Ναού. Έκτδς πολλών αγαλμάτων βασιλέων, τούς 
τοίχους αύτής άνωθεν έως κάτω καλύπτουσιν 
έκατοντάδες παχειών άλλ’ ούχί πολύ μακρών 
σιδηρών άλύσεων κρεμαμένων άπδ κρίκων. Δι’ 
αύτών έκρατοΰντο δέσμιοι οί χριστιανοί οί έλευ- 
θερωθέντες μετά τήν άνάκτησιν τής Γρενάδης, 
καί είς άνάμνησιν τοΰ άξιομνημονεύτου τούτου 
γεγονότος κοσμοΰσι σήμερον τούς τοίχους τής 
είρημένης έκκλησίας. '0 Γοτθικός ουτος ναός, 
κτισθείς τφ 1477, είναι μονόχορος καί έπιστε- 
γάζεται δι’ έξαγώνου θόλου. Κοσμείται δέ δι’ 
άναγλύφων λεπτοτάτης Γοτθικής τέχνης. 'Η 
παρακειμένη έρειπωμένη μονή ήτο επίσης αρι
στούργημα τέχνης Γοτθικής.

Ούχί μακράν τοΰ 'ιερού τούτου μνημείου 
κεΐται ή κατ’ άρχάς μέν ούσα έβραϊκή Συνα
γωγή, έπειτα δέ μετατραπεϊσα είς ’Οθωμανικόν 
τέμενος καί τέλος μετασκευασθεΐσα είς έκκλη
σίαν. Τδ έσωτερικδν τοΰ οικοδομήματος τούτου 
έχει δψιν έντελώς άνατολικήν. Οί κίονες είναι 
λεπτοί μετά κιονοκράνων κιδαριοειδών, αί άψίδες 
τουρκικαί, ή στέγη έκ κέδρου τοΰ Λιβάνου, οί 
τοίχοι κεχρυσωμένοι, καί τά πάντα πλήρη έξ 
άραβικών ρητών τοΰ Κορανίου.

(Έπεται συνέχεια.)

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΣ
εις τινα τής έν τώ Literarisches Centralblatt 
δημοσιευθείσης κρίσειυς περί τής πρώτον ήδη 

έκ χειρογράφου έκδοθείσης 'Ερμηνείας 
Ευθυμίου τοΰ Ζιγαβηνοΰ.

Ω
Σ γνωστόν ήδη τοΐς ήμετ. άναγνώσταις, 
ό Σεβ. ’Αρχιεπίσκοπος πρώην Πατρών 
καί έλλόγιμος Καθηγητής κ. Νικη

φόρος Καλογεράς έξέδωκε πρό μικρού σπου- 
δαιότατον δίτομον Σύγγραμμα, περιέχον τήν 
ουπω έγνωσμένην Ερμηνείαν τών τής κ. Δια
θήκης’Επιστολών τοΰ περίφημου Εύθυμίου 
τοΰ Ζιγαβηνοΰ. Περί τής έξοχου τοΰ έργου 
τούτου άξίας καί έγραψαν ήδη πολλοί, καί πλεΐ- 
στοι πάντως μέλλουσι γράψαι. 'Ώστε ήμΐν περί 
τούτου ένταΰθα ού πρόκειται. Έπειδή όμως ή 
έν τή ήμετ. πόλει έκδιδομένη έπιστημονική έφη- 
μερίς Centralblatt (Σεπτεμβρ. 24, Άριθ. 39) 
έδημοσίευσε κρίσιν τινά, καθαπτομένην έν τισιν 
δλως άδίκως τής ύπό τοΰ Σεβ. ’Αρχιεπισκόπου 
γενομένης λαμπράς τοΰ έργου τούτου έκδόσεως, 
καλόν ήμΐν έδοξεν έν δλίγοις άνασκευάσαι ταΰτα.*)  

'Ο έπικριτής άρχεται τοΰ τής έπικρίσεως έρ
γου, λαμπρώς προοιμιαζόμενος ούτωσίν.

·) Προέβημεν δέ είς τήν άπάντησιν ταύτην τή 
προτροπή φίλων.

"Ή άξια τής Ερμηνείας τοΰ Εύθυμίου Ζι- 
"γαβηνοΰ είς τά Εύαγγέλια έστίν άνεγνωρισμένη. 
"'Όθεν έν μεγίστη τή άγαλλιάσει δεξιούμεθα 
“τήν πρωτοφανή δημοσίευσιν τής Ερμηνείας 
“αύτοΰ είς τάς Έπιστολάς τοΰ Παύλου, ήτις 
“ύπδ τοΰ ’Αρχιεπισκόπου πρώην Πατρών καί 
"Καθηγητοΰ κ. Νικηφόρου Καλογερά έν τινι 
“τής έν 'Ρώμη Κασανατείας Βιβλιοθήκης (Βΐ- 
“bliotheca Casanatensis) κώδικι τφ 1879 άνα- 
"καλυφθεΐσα, προσφέρεται προς ημάς ένταΰθα 
"έν περιβολή έπιβλητικωτάτη.”

Παραλειπομένων έν τφ μεταξύ τινών, έξα- 
κολουθεΐ ό έπικρίνων.

“Έν τω τοΰ Β'. Τόμου τίτλφ πρέπον ένό- 
"μισεν (ό Εκδότης) έπαναλαβεΐν τδ διπλοΰν τοΰ 
'Ά'. τόμου λάθος, δπως τδ δλον περιεχόμενον 
“φανή ώς νεοφανές καί έκ τοΰ Εύθυμίου προ- 
“ερχόμενον.”

Ενταύθα παρατηροΰμεν, δτι ό πεπαιδευμένος 
επικριτής άπδ τής περιωπής τής ίεράς άληθείας 
έξολισθαίνει άναξίως καί έαυτοΰ καί τοΰ Σεβ. 
’Εκδότου είς ύπερβάλλουσαν ταπεινότητα. Κατά 
τήν τοΰ Εκδότου κρίσιν πρώτος τοΰ κώδικος 
έμνήσθη Λέων δ Άλλάτιος· καί δή ούτως, ώς 
περιέχοντος τήν τοΰ Εύθυμίου Ερμηνείαν είς 
τάς Έπιστολάς τού Παύλου καί τάς Καθολικάς 
(δρ. Τομ. Β'., σελ. γ'. σημ. α'.). Άπδ δέ τοΰ 
Άλλατίου, δ έστιν άπδ έτών 200, τά ίχνη αύ
τοΰ άπωλέσθησαν. Πάντες δ’ οί κατόπιν λόγον 
περί αύτοΰ ποιησάμενοι έοημοσίευον άορίστως, 
δτι ουτος εύρίσκεται έν'Ρώμη καί περιέχει τήν 
Ερμηνείαν τών Επιστολών τοΰ Παύλου καί τών 
Καθολικών (δρ. Τομ. Α'., σελ. ξβ'., σημ. α'.). 
"Οτε δέ τούτον έν τή μοναστηριακή Βιβλιοθήκη 
άνεκάλυψεν δ Σεβ. ’Εκδότης, άνέγνω έν άρχή 
του κώδικος λατινιστί γεγραμμένην τήνδε τήν 
σημείωσιν, ήν ύπολαμβάνει ώς γραφεΐσαν διά 
χειρδς αύτοΰ τούτου τοΰ Άλλατίου (δρ. Τόμ. 
Β'., σελ. γ'., σημ. α'.) ■ "Singulae vero (αί 
"προσημειωθεΐσαι δήλον δτι Έπιστολαί τού τε 
"Παύλου καί αί Καθολικοί μετά τής έρμηνείας 
"αύτών) liabentur cum expositionibus Patrum 
"Graecorum, sed praecipue S. Johannis Chry- 
"sostomi Collectore Euthymio Monacbo Zi- 
gabeno.”

Άρα καί δ Εκδότης μετά πάντων τών πρδ 

αύτοΰ έξέλαβε τάς Καθ. Έπιστολάς ώς του 
Εύθυμίου έργον. Τί δ’ άρα; δτε κατόπιν έμαθεν, 
δτι τοΰτο ούκ ήν άληθές (πρβλ. Τόμ. Α'., σελ. β'.) 
εδικαιούτο μεταβαλεΐν τδν τίτλον τού Β'. Τόμου, 
δ έστι τδν τίτλον τοΰ κώδικος; Άλλά τότε και 
ό σοφός Επικριτής, ό τδν Σεβ. Εκδότην έπι- 
τιμών, ώς μεταδόντα έν τφ κειμένφ τήν έπι- 
γραφήν τής Α'. Πέτρου Επιστολής συντομω- 
τέραν τής έν τφ λιθογεγραμμένφ όμοιοτύπφ κατά 
μίαν πρόθεσιν, τήν “περί”, έδικαιούτο έπίσης, 
ΐνα διπλασιάση τδν τόνον έπί άνακριβείφ. Διότι, 
νομίζομεν, τδ έπί τή αύτή πράξει έπαινεΐν τε 
καί ψέγειν τοΐς σοφοΐς πρδ πάντων άνοίκειον. 
Ώφειλεν άρα ό έκδοτης τδν αύτόν τίτλον, δν 
έπί τοΰ Α'. Τόμου έπέγραψεν, έπαναλαβεΐν καί 
έν τω Β'. ’Επειδή πάντες τε οί μετά τδν Άλ- 
λάτιον Συγγραφείς έπανελάμβανον, δτι έν 'Ρώμη 
σώζεται κώδιξ, περιέχων τήν τοΰ Ζιγαβηνοΰ είς 
τάς τοΰ Παύλου Έπιστολάς καί τάς Καθολικάς
Ερμηνείαν (δρ. Τομ. Λ'., σελ. ξβ'., σημ. α'.), καί 

αύτδς ουτος ό κώδιξ τοιούτον έαυτόν διά τής 
άνωτέρω λατινικής έπιγραφής άνεκήρυττεν, δ 
Σεβ. Εκδότης καλώς ποιήσας δι’ δλου τοΰ Προ
λόγου τοΰ Β'. Τόμου έξήλεγξεν άνυπόστατον τήν 
γνώμην ταύτην ώς πρός τάς Καθ. τοΰ κώοικο; 
Έπιστολάς. Αυτή, νομίζομεν, έστίν ή τού πράγ
ματος δρθή καί λογική έξήγησις καί ούκ έκείνη, 
ήν ό πεπαιδευμένος έπικριτής άναξίως καί έαυ
τοΰ καί τοΰ Εκδότου έπιτηδεύεται.

'"Η έν τω κώδικι (λέγει δ έπικριτής) κατά- 
' ταξις τών ’Επιστολών χάριν τής τών άναγνω- 
"στών εύκολίας έτροποποιήθη κατά τάς συνήθεις 
"τής άγιας Γραφής έκδόσεις (Τόμ. Α'., σελ. ξτ'.), 
"άλλ’ ήλλοιώθησαν δυστυχώς καί αί Ιπιγραφα'ι 
"καί αί υπόγραφα! (;).”

Τί δέ εννοεί ό Επικριτής ίπιγραφας λέγων, 
έξηγεΐται αύτδς διά τών εξής· "ή έν τφ κει- 
"μένφ τοΰ Εκδότου έπιγραφή τής Α'. Πέτρου 
"Επιστολής έστι τής έν τφ λιθογεγραμμένφ 
"όμοιοτύπφ συντομωτέρα κατά μίαν πρόθεσιν, 
Ct 1 · »την περί.

Ύπδ δέ τδ δνομα 'υπογραφαι ούδέν άλλο 
βούλεται πάντως δηλώσαι, ή τά έν τφ τέλει 
έκάστης Άποστολικής Επιστολής τιθέμενα άκρο- 
τελεύτια, οία λ. χ. πρδς “Έφεσίους έγράφη 
άπό "Ρώμης διά τυχικοΰ. Στίχοι τιβ'.”

Τούτων ούτως έχόντων, δτι αί τοιαΰται ιπι- 
γραφα! τών κεφαλαίων τής παλαιάς διαιρέσεως 
τοΰ κειμένου τών ’Επιστολών, ήλλοιώθησαν, έδι- 
καιοΰτο είπεΐν δ Επικριτής, στηριζόμενος έπί 
τών παρά τοΰ ’Εκδότου λεχθέντων■ "δπου δέ 
“τού κώδικος ούχ ύπάρχουσιν (αύται αί έπι- 
"γραφαί), έρανισάμενοι άπ’ αύτοΰ τού Εύθαλίου 
"έπιγράφομεν.”

Άλλά καί τοΰτο ούχί άπολύτως, άλλά σχε- 
τικώς καί έπιφυλακτικώς. Αί Ιπιγραφα'ι ούκ 
είσι τοΰ Εύθυμίου έργον, άλλά τοΰ Εύθαλίου 
(δρ. Τόμ. Α'., ςελ. ξζ'., σημ. α'.). Ό δέ τδν 
κώδικα μεταγράψας, θεωρήσας, ώς φαίνεται, άλ- 
λοτρίας τής τοΰ Ζιγαβηνοΰ γραφίδος τάς ϊπι- 
γραφάς, ποΰ γράφει ταύτας περιληπτικώτερον 
έν τή του κώδικος ιόα, ποΰ περί τήν γραφήν 
άμελέστερον, ποΰ έν άκαταλλήλφ τόπφ, ποΰ δέ 
καί παραλείπει δλως. Ό δέ Εκδότης διά τδ 
ομοιόμορφον έκείνας μέν κατά τδν Εύθάλιον 
συμπληρών, ταύτας δέ κατ’ αύτόν τοποθετών ή 
έξ αύτοΰ έρανιζόμενος έπιγράφει άπλώς. Διότι, 
είπών έν τφ Ιίρολόγφ τά είκότα, περιττόν 
έκρινεν έν έκάστη αύτών σημείωσιν ποιεΐν καί 
καταφορτίζειν σημειώσεσιν έν ού δέοντι τήν 
βίβλον.

Άλλ’ έστω· τήν μέμψιν ταύτην τοΰ έπι- 
κριτοΰ δικαιολογεί ίσως ό ύπερβάλλων αύτοΰ 
ζήλος είς άπόδοσιν καί έν τοΐς έπουσιωδεστάτοις 
τών τοΰ κώδικος. Άλλά πόθεν πρδς Θεοΰ έμα- 

θεν, δτι ήλλοιώθησαν καί αί υπόγραφα!; τόν 
κώδικα άνά χεΐρας ούκ είχεν, ΐνα συγκρίνη. 
Ό Εκδότης ούδέν ούδαμοΰ λέγει τι περί τού
του· πώς λοιπόν ουτω δογματικώς, άλλ’ άνε- 
πιστημόνως άποφαίνεται;

Έκ τών ΙΔ'. τοΰ Παύλου Επιστολών (διότι 
περί τούτων ένταΰθα πρόκειται) τρεις μόναι στε
ρούνται έν τή έκδόσει άκροτελευτίων · ή πρδς 
'Ρωμαίους, ή Α'. πρδς θεσσαλονικεΐς καί ή 
πρδς Κολοσσαεΐς. Μία δέ, ή Β'. πρός Τιμό
θεον, έχει ροβ' άντί ροθ' κατά τά άκριβέστερα 
τών άντιγράφων τού Εύθαλίου. Ωφειλε δ’ ό 
’Εκδότης δηλώσαι δτι ταύτα λείπουσι καί έκ 
τού κώδικος; Άλλά τίς ού νοεί τοΰτο, δτε βλέ
πει ταΰτα κείμενα έν ταΐς λοιπαΐς Έπιστολαΐς; 
Πλήν σημειωτέου καλώς, δτι δ ’Εκδότης ούκ 
έπιτιμάται διά τούτου άλλ' δτι ήλλοίωσε ταΰτα, 
δηλαδή τάς ύπογραφάς, τούθ' δπερ άναλη- 
θέστατον.

"'Όλως ιδιαιτέρου οίκτου (Ganz besonders 
“beklagenswerth!) άξιον τοΰτο, δτι ό Εκδότης, 
"καίπερ ζωηρώς αισθανόμενος, δτι ό κώδιξ αύ- 
"τού είχε χρείαν συμπληρώσεώς τίνος (π. χ. 
“Τόμ. Α'., σεμ. 63. Τόμ. Β'., σελ. 399), ού 
"φαίνεται σπουδάσας (τούλάχιστον ούδέν περί 
"τούτου λέγει) συγκρΐναι τούτον πρδς τδ έν τή 
"τοΰ Μονάχου Βιβλιοθήκη χειρόγραφον (τοΰτο 
"κατά τήν ιδίαν αύτοΰ μαρτυρίαν έν Τόμ. Α'., 
“σελ. ξα'. περιέχει τήν Ερμηνείαν τού Εύθυμίου 
“είς τήν πρδς 'Ρωμαίους καί τήν Α'. πρδς Κο- 
"ρινθίους), έξ ού έλάχιστα εισάγει έκ τού Ma- 
"thaei λαβών (δρ. Τόμ. Α'., 41. 67. 128. 243).”

ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑΣ.

Διήγημα έκ τοΟ ΓαλλικοΟ.

(Συνέχεια.)

τδ τέλος τής έν τφ ταμείφ υπηρεσίας 
έβη είς τήν έκκλησίαν. Όκ. Σάνζης 
έκ παιδικών ονύχων εύσεβής καί ού- 

μόνει τά θρησκευτικά του καθήκοντα.
Έν τή εκκλησία προσηυχήθη θερμώς καί έπί μα
κράν, καί έξελθών τοΰ ναού ήτο ήσυχώτερος καί 
ήσθάνετο έαυτόν πλέον τεθωρακισμένου κατά 
τώυ άπειλών τοΰ μέλλουτος. Πάσα παρερχο- 
μένη ώρα ήλλάττου τους φόβους του, διότι 
προσήγγιζεν ή χρηματική άποστολή τής γυναι
καδέλφης του Κυρίας Λιβέ, ή μόνη σανίς σω
τηρίας.

Έκοιμήθη δλίγον καί τήν έπιούσαν ήγέρθη 
ήσυχώτερος καί προσεπάθησε νά έργασθή. Τήν 
παραμονήν ήδη είχε παραδόσει είς τδ πΰρ καί 
τήν έπιστολήν τής συζύγου του καί τδ έτερον 
ένοχοποιητικδν δι’ αύτήν έγγραφον, ώς καί τό 
τηλεγράφημα τής Ιωάννας, διότι δέν ήθελεν 
ούδέ ίχνος νά μείνη τής ένοχής τής Χριστίνης. 
Πρδ μεσημβρίας έδέχθη διαφόρους άνθρώπους 
καί έτήρησεν άπέναντι αύτών άρκούσαν ψυχραι
μίαν. Πριν δέ κλείση τδ ταμεΐον ήρχιζεν άνα- 
πνέων έλευθερώτερον, δτε ό πρώτος τών βοηθών 
του τφ ένεχείρισεν έπισκεπτήριον, έφ ού άνέ- 
γνωσεν "Ίουρνύς, γενικός έπιθεωρητής”. Ό 
κεραυνός πίπτων έπί τής κεφαλής του δέν ήθελε 
τόν φοβίσει περισσότερον. Έμεινεν έμβρόντητος, 
κρατών τδ έπισκεπτήριον έν τή χειρί του. Τδ 
αίμά του δλόκληρον συνέρρευσε πρδς τήν καρ
δίαν του· ήλπισεν δτι θ’ άποθάνη. Ό βοηθός 
του τδν παρετήρει μή έννοών τί συμβαίνει, καί 
έπειδή δέν τφ έδιδεν άπάντησιν, τδν ήρώτησεν 

έκ δευτέρου, άν ωφειλε, νά είσαγάγη τδν Κύ
ριον έπιθεωρητήν.

'Η έρώτησις αυτή τόν έπανέφερεν είς έαυτόν. 
Ή φριχτή στιγμή έπέστη. Έπρεπεν ώς χρι
στιανός, ώς μάρτυς νά ύποστή τήν φοβεράν δο
κιμασίαν. Ήγέρθη καί δυνάμει ίσχυράς θελή- 
σεως άνέλαβε φυσιογνωμίαν ήρεμον.

— Θά τδν εισαγάγω έγώ αύτός, ειπεν.
Καί πράγματι διηυθύνθη είς προϋπάντησιν 

τού άνδρός, δστις έζήτει νά τδν καταστρέψη, είς 
προϋπάντησιν τοΰ άσπονδου αύτοΰ έχθροΰ, δν 
κατά πρώτον έβλεπεν. "Αμα ίδών αύτόν, τδν 
ένόησεν. Ή έπίσημος συμπεριφορά, τδ υπερο
πτικόν ύφος τοΰ άνδρός τούτου τω έφανέρου 
μίσος άδιάλλακτον. Μόλις ένθυμεΐτο δ Εμ
μανουήλ, δτι διά τών διαβημάτων τής Χριστίνης 
είχε κεντηθή ή μεταξύ αύτών άντιζηλεία, καί 
έσκεπτετο πώς είχεν αύτδς προκαλέσει αύτήν. 
Ή πρώτη λέξις τοΰ Ίουρνΰ ούδεμίαν τφ άφήκεν 
αμφιβολίαν· ό άνήρ ούτος ήρχετο νά τδν κατα
στρέψη · άλλ’ έν τίνι συμφέροντι; '0 Εμμανουήλ 
δέν ήδύνατο νά έννοήση, διότι πάντα τά άγενή 
αισθήματα ήσαν δλως ξένα αύτω.

"Ο,τι ήγνόει ό ’Εμμανουήλ ήμεΐς γινώσκομεν 
καί θέλομεν τδ εΐπει.

Τδ υπόμνημα, δπερ ύπέβαλεν ό Ίουρνύς είς 
τόν ύπουργόν, ήτο έργον μελετών έμβριθών καί 
κοπιωδών έρευνών. 'Υπάλληλος εύφυής καί έπι- 
μελής, άν καί άγνωστος, έβασίσθη έπί τοΰ ύπο- 
μνήματος τούτου δπως έπιτύχη θέσιν έπιφανε- 
στέραν. Ή θέσις, ήν έν τω ύπομνήματι έπρό- 
τεινεν, ήτο τδ ονειρόν του, ό σκοπός τής φιλο
δοξίας του- λαμβάνων αύτήν τήν θέσιν ήτο βέ
βαιος οτι ήθελε διακριθή καί ούδαμώς έφοβεΐτο 
μή ετερός τις τδν προλάβη. "Οτε δέ έμαθεν 
δτι ετερός τις έμελλε νά τδν προλάβη, δτε τω 
έδόθη ή θέσις γενικού έπιθεωρητοΰ ώς δήθεν 
ίκανοποίησις, ό έκδικητικός του χαρακτήρ άφυ- 
πνίσθη διά μιάς. Ώρκίσθη νά κατακρήμνισή 
τδν αντίπαλόν του, καί περιέμενεν εύκαιρίαν 
κατάλληλον πρδς τοΰτο. Καί έν άρχή μέν διέ- 
σπειρε φήμας συκοφαντικός κατά τής Χριστίνης 
καί κατά τών αίτιων, άτινα καθίστων αύτήν 
τόσον ίσχυράν παρά τφ ύπουργώ. 'Η έπι- 
τυχία ύπερέβη τάς προσδοκίας του, διότι ή πό
λις όλόκληρος έπανέλαβε τάς συκοφαντίας ταύ
τας. Πλήν τοΰτο δέν ήρκει είς τήν έκοίκησίν 
του · ή σύμπτωσις τόν έξυπηρέτησεν ύπέρ δλας 
τάς ελπίδας του.

Άπδ έτών διετέλει έν στεναΐς σχέσεσι πρδς 
τδν διάσημον ράπτην, παρ’ φ είχε καταθέσει 
καί χρήματά τινα, τά όποια τφ άπέφερον έκατον 
έπι τοΐς έκατόν. Ί ούτου ένεκα περιεποιεΐτο τον 
συνέταιρόν του καί παρηκολούθει τήν πορείαν 
τού καταστήματος έχων έν αύτω άμεσον συμ
φέρον. "Οτε συνήντησεν έν τή κλίμακι τήν μαρ- 
κησίαν Σάνζη, τφ έπήλθεν ιδέα σατανική. Γι- 
νώσκων τήν οικονομικήν της θέσιν, ένόησεν δτι 
ή μαρκησία δέν ήτο έκ τών εύκόλως τους 
λογαριασμούς πληρωνόντων πελατών λαβών 
πλειοτέρας πληροφορίας έφρόντισε διά τής με- 
σολαβήσεώς του ν’ άποκόψη τήν κλονιζομένην 
πίστωσιν τής ώραίας Τιτανίδος. Τά άποτελέ- 
σματα είναι γνωστά τφ άναγνώστη. Επομένως 
ή δυστυχία καί ή καταστροφή τής οικογένειας 
ταύτης ύπήρξαν άποκλειστικώς έργον αύτοΰ τού 
Ίουρνΰ.

' Η κακεντρεχής τοΰ άνδρός τούτου φύσις τφ 
ένέπνεύσε τά μέσα, τά όποια ωφειλε νά μετα- 
χειρισθή κατά τής μαρκησίας. Έν τή έσπερίδι 
τοΰ ύπουργοΰ, ένθα συνηντήθη κατά πρώτον 
μετ’ αύτής, ήουνήθη άμέσως νά τήν κρίνη. Άπό 
τής ήμέρας έκείνης τήν παρηκολούθησε βήμα 
πρδς βήμα, τήν κατεσκόπευεν [άδιαλείπτως · 
έμαθε τάς χρηματικός δυσχερείας της, καί τήν 

είς Χερβοΰργον έκδρομήν της. Έπληροφορήθη 
δτι αί δαπάναι τής νεαράς γυναικδς έν Παρι- 
σίοις ήσαν άνώτεραι τών μέσων της, καί έσκέφθη 
δτι άπήρχετο πρδς ευρεσιν προσωρινών πόρων 
είτε διά τών φίλων της είτε διά τών συγγενών 
της ή καί διά τής έλξεως τοΰ κάλλους της.

Ότε δέ έμαθε τήν είς Παρισίους έπάνοδόν 
της, καί τήν άμεσον έξόφλησιν τής έκ δώδεκα 
χιλιάδων όφειλής της πρδς τδν ράπτην, ένόησεν 
δτι ή ώρα τής έκδικήσεως έπέστη, καί άπε- 
φάσισεν ν’ άπέλθη άμέσως. Τδ έλλειμμα βε
βαίως ύπήρχεν έν τφ ταμείφ τοΰ συζύγου της· 
δθεν μεταβαίνων πρδς έπιθεώρησιν αύτοΰ θά 
έβεβαίου τδ έλλειμμα· τοΰτο ήτο δικαίωμά του, 
διότι τό ταμεΐον τοΰ Χερβούργου άνήκεν είς 
τήν δικαιοδοσίαν του. Ωφειλε νά μεταβή μετ’ δ- 
λίγας ήμέρας, άλλ’ έπετάχυνε τήν άναχώρησιν 
του. Είς τοΰτο παρεκινεΐτο ύπδ διπλού συμ
φέροντος · " Πρώτον τδ καλόν του καί είτα τδ 
κακόν τοΰ άλλου.”

Αί σκέψεις αύται άπεικονίζοντο πάσαι έν τω 
δφθαλμφ αύτοΰ, δτε είσαχθείς είς τδ γραφεΐον 
τοΰ ταμείου εύρέθη άπέναντι τοΰ ’Εμμανουήλ.

— Άπδ τοΰ ταμείου σας, κύριε, άρχομαι 
τής έπιθεωρήσεώς μου, ειπεν ό Ίουρνύς, διότι 
πέποιθα δτι ή τοιαύτη άρχή θά ήναι καλός 
οιωνός δί έμέ. Σάς ζητώ δέ συγγνώμην δτι 
σπεύδω, άλλά δέν έχω ή δλίγας μόνον στιγμάς 
διαθεσίμους- αύριον τδ πρωί μέ περιμένουσιν έν 
Βρέστη. Αλλως τε πρδς άνδρα, οίος δμεΐς 
είσθε, δέν έχω ή τύπον μόνον νά έκτελέσω, καί 
ή έπιθεώρησις δέν θά διαρκέση έπί πολύ.

'0 κ. Σάνζης είχε συνέλθει έν τοσούτφ· έν 
τή άθωότητί του, καί έν αύτή τή δυστυχίφ του, 
είχεν άντλήσει δύναμιν ικανήν. Έκρινε λοιπόν 
καλλίτερον νά προλάβη τάς έρεύνας καί νά όμο- 
λογήση άμέσως δ,τι δέν ήδύνατο νά μείνη κε- 
κρυμμένον τφ έπιθεωρητή. "Οθεν μετά ύφους 
άφελοΰς ειπεν

— Έν τφ ταμείφ μου ύπάρχει μικρόν έλ- 
λειμα, άλλά τοΰτο ούδεμίαν έχει σημασίαν, διότι 
πριν ή άποστείλω τά χρήματα θά άναπληρωθή· 
έχω τδ ποσδν έτοιμον.

— Πολύ καλά, κύριε· παρακαλώ νά δικαιο- 
λογήσητε άμέσως τδ έλλειμμα τοΰτο, καθότι ή 

Ιέκθεσίς μου δέον ν’ άποσταλή άπόψε είς τδ 
ύπουργεϊον.

0 δυστυχής ’Εμμανουήλ έμεινεν ώς κεραυ- 
νόβλητος · έν τφ μειδιάματι, έν τή φυσιογνωμίφ 
τού Ίουρνΰ άνέγνωσε τήν άμείλικτον αύτοΰ αύ- 
στηρότητα καί τήν στερεάν άπόφασίν του νά 
έκπληρώση άδυσωπήτως τδ καθήκον του. Έν- 
νόησεν δτι άπώλετο. Καί έπροσπάθησεν άμέσως 
νά έξηγήση τψ έπιθεωρητή δτι ή τιμή του, ή 
θέσις του έγγυώντο άπέναντι τών δωδεκασχιλίων 
φράγκων, τά όποια έδανείσθη έκ τοΰ ταμείου 
έν στιγμή άνάγκης. Εύρεν δμως άπέναντι του 
καρδίαν ψυχράν καί προϊστάμενον αδστηρόν, 
δστις τφ έλεγεν έπανειλημμένως·

— Πολύ καλά· τοΰτο ούδόλως μ’ ενδιαφέρει*  
έγώ εύρον έλλειμα καί τοΰτο όφείλω ν’ άνα- 
φέρω. 0 ύπουργδς έχει ν’ άποφασίση έπί τοΰ 
προκειμένου. Τήν έκθεσίν μου θ’ άποστείλω 
άπόψε· τοΰτο έχω τήν τιμήν νά σάς έπαναλάβω.

Άπδ τής στιγμής ταύτης ό άνθρωπος έξη- 
λήφθη έντελώς καί έμεινε μόνον ό έπιθεωρητ ή 
ό ψυχρός άνακριτής. Έζήτησε νά ΐδη δλα, νά 
ύποβληθώσιν αύτω δλα τά βιβλία, καί έξήτασε 
τα παντα λεπτομερώς, δπως πράττει διευθυντής 
γραφείου άπέναντι τοΰ λογιστοΰ αύτοΰ. '0 
’Εμμανουήλ δέν ώργίσθη, δέν έξέφρασε τό έλά- 
χιστον παράπονον· άπδ τής στιγμής ταύτης 
ήρχισε τδν μαρτυρικόν του βίον, δν μέχρι τέλους 
παρηκολούθησεν. "Οσφ δέ αύτδς έμενε ήσυχος 
καί ύποτεταγμένος, τοσούτφ ό έχθρός του ήγα-
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0 ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ ΕΝ ΣΑΛΩΝΙ.

ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ ΕΝ ΣΠΑΛΑΤΩι.
ΑΙ ΕΝ MOABIT ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΦΥΛΑΚΑΙ.

I. 3. Τά κελλία. — 2. Ή έκκλησία. — 4. 6. Αί παραδόσεις. — 5. ’Εσωτερικά! κλίμακες. — 7. Οί έν ύπαίθρω διάδρομοι. — 
8. Έΐωτερική δψις τοΰ ιδρύματος.
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νάκτει περισσότερον. ’Επανερχόμενου άνα πάσαν 
στιγμήν τοΰ ελλείμματος τών δώδεκα χιλιάδων 
φράγκων, ό Ίουρνυ είπε μειδιών σαρκαστικώς.

— Το ποσόν τοϋτο είναι το πληρωθέν χθες 
παρά ωραίας Κυρίας τω έγκρίτφ ράπτη τών 
Παρισίων.

'0 Εμμανουήλ ούδέν άπήντησεν εις τήν 
ειρωνείαν ταύτην, άλλ’ ένόησεν δτι έσχεδιάσθη 
συνωμοσία ποταπή κατ’ αύτοΰ και δτι ουδεν 
ήδύνατο πλέον νά τόν σώση. Δεν ηδυνατο όμως 
νά συλλάβη τοιοΰτο σχέδιον χαμερποΰς έκδική- 
σεως, διότι ή εύγενής αύτοΰ φύσις δέν κατώρθου 
νά έμβαθύνη είς τον βόρβορον τοιούτων ποταπών 
παθών..

Μετά το πέρας τής τοσοϋτον φρικώδους 
ουνεδριάσεως, καί δτε ό Ίουρνυ ήγερδη δπως 
άπέλθη, ό ’Εμμανουήλ συνώδευσεν αύτόν μέχρι 
τής θύρας τοΰ γραφείου.

— Κύριε, είπεν ύποκριτικώς ό έπιΟεωρητής· 
βεβαιώθητε δτι λυπούμαι πολύ διά το συμβάν, 
και σας παρακαλώ νά μέ συγχωρήτε δτι σάς 
ήνόχλησα. Έγώ το κατ’ έμέ παραδέχομαι τά 
πάντα κατά τήν έξήγησίν σας· ούδόλως αμφι
βάλλω περί αύτών, καί συμφώνως θά συντάξω 
καί τήν έκθεσίν μου. Άς έλπίσωμεν δτι καί ό 
ύπουργός τήν αύτήν θά έχη γνώμην· άλλως τε 
έχετε πολύ καλόν παρ’ αύτφ συνήγορον. Οπως 
δέ σάς αποδείξω τάς καλάς ύπέρ υμών διαθέσεις 
μου, θά περιμείνω μέχρις auptov, και θα τηλε
γραφήσω άμέσως είς Βρέστην, δτι μόλις αυριον 
το έσπερας 6’ άφιχθώ έκεΐ. "Αν τό ποσόν κατα- 
βληθή είς το ταμεΐαν, θά καταστρέψω τήν έκ
θεσίν μου καί ούδείς λόγος περί έλλειμματος 
θά γείνη. 'Ομολογώ δτι έκτίθεμαι διά τού τρό
που τούτου, άλλά τό κάμνω διά νά σώσω τί- 
μιον άνθρωπον.

'0 ’Εμμανουήλ έχαιρέτισεν έν εΐδει εύχα- 
ριστηρίου. Καλώς ένόει δτι έζήτουν νά τόν 
άποκοιμήσωσι καί δτι ή προϊσταμένη άρχή ήθελε 
μάθει τά πάντα. Είσελθών είς τό γραφεΐόν του 
έκλεισε τήν θύραν καί έμεινεν έκεΐ καθ’ δλην 
έκείνην τήν νύκτα, μόνος, μόνος ενώπιον τής 
δυστυχίας του. Ούδέ άπεσφράγισε τάς έπιστολας 
τής συζύγου του, αιτινες άφίχθησαν τό έσπέρας. 
Κατά τήν φριχτήν έκείνην νύκτα ή κόμη του 
έλευκάνθη είς τρόπον, ώστε τήν έπιοΰσαν ούδ’ άνε- 
γνώριζε πλεόν εαυτόν. Τήν νύκτα συνέταξε τήν 
παραίτησίν του, συνοδεύσας αύτήν δι’ επιστολής, 
έν ή έλεγεν δτι μεταβαίνει άμέσως είς Παρι- 
σίους δπως τεθή ύπό τάς διαταγάς τοΰ ύπουργοΰ. 
Είτα δέ τακτοποιήσας τά πράγματά του ήτοι- 
αάσθη ν’ άναχωρήση μετά τοΰ υίοΰ του· έγί- 
νωσ -.εν ό δυστυχής δτι τό μυστικόν δέν ήθελε 
διατγρηθή καί δτι ή πόλις άπασα έμαθε τό 
πάθημά του. Εύτυχώς ούδέν εις ούδένα ώφει- 
λεν· άλλως ήθελον παρεμποδήσει τήν άναχώ
ρησίν του.

Έμάθομεν ήδη πώς άφίχθη είς Παρισίους 
καί τί συνέβη μεταξύ αύτοΰ καί τής συζύγου 
του. Ή Χριστίνη έζήτησεν έν άρχή νά κατη- 
γορήση έαυτήν, νά εΐπη δλην τήν άλήθειαν καί 
ν’ άποδείξη τήν άθφότητα τοΰ συζύγου της.

— Πρός τί; είπεν ούτος μειδιών· πρός τί 
ν’ άτιμασθώμεν άμφότεροι; Έγώ είμί μόνος 
υπόλογος· έγώ πρέπει καί νά τιμωρηθώ. Δια- 
τήρησον τφ Χριστιανοί τούλάχιστον το δνομα 
τής μητρός του άκηλίδωτον.

Ευθύς τήν πρωίαν ή νεαρά γυνή ήγέρθη καί 
έξήλθε μέ δλην τήν άντίστασιν τοΰ συζύγου της, 
δστις έπί τέλους ήναγκάσθη νά τή άφήση τήν 
παρηγοριάν ταύτην.

— Πρόσεξε πρό πάντων, είπε πρός αύτήν 
Αναχωρούσαν, νά μή κατηγορήσης σεαυτήν, διότι 
έγώ θά σέ διαψεύσω. Τήν ύπόθεσιν γνωρίζομεν 
μόνοι ημείς καί ό θεός.

Ή μαρκησία έπεσκέφθη πάντας τούς δυνα- 
μένους νά τήν συνδράμωσιν έν τή περιστασει 
ταύτη, άλλ' ούδέν κατώρθωσεν. Έάν τό πράγμα 
έμενε μυστικόν ίσως ήτο δυνατόν νά προληφθή 
το σκάνδαλον άλλ’ δ έπιθεωρητής προειδε τά 
πάντα. Χωρίς νά δύναται τις νά μεμφθή αύτοΰ 
δτι διέδωκε τό συμβάν, εύρε τρόπον νά τό δια- 
δώση είς δλα τά γραφεία τοΰ υπουργείου. Οι 
ύπάλληλοι τό έμαθον πρό τοΰ ύπουργοΰ. Ούτως 
ή δικαιοσύνη έπρεπε νά προβή. Ό προστάτης 
τής Χριστίνης, ό ύπουργός, ήρνήθη νά τήν δεχθή 
πρός Αποφυγήν σκηνής δυσαρέστου καί άνωφε- 
λοϋς. "Οθεν ένόησεν ή ένοχος γυνή τήν Αδυ
ναμίαν της καί είδε τήν προφυλάκισα τοΰ 
Αθώου άνδρός, δν αΰτη είχεν ώθήσει είς τόν 
κρημνόν.

Άλλη γυνή θά κατεβάλλετο έντελώς, αλλ ή 
Χριστίνη έπωφελήθη τής εύκαιρίας, δπως έκ- 
πλυθή τής ένοχης. Ώς τούτο πολλάκις συμ
βαίνει, ό κόσμος ήπατήθη, καί ένδιεφέρθη ύπέρ 
αύτής καί ούχί ύπέρ τοΰ θύματός της. Παρη- 
κολούθησεν Απανταχού τόν σύζυγόν της, άφω- 
σιώθη είς τήν δυστυχίαν του καί δτε ούτος 
κατεδικάσθη ύπό τοΰ κακουργιοδικείου είς τριών 
έτών φυλάκισα, ένοικίασεν οικίαν έν τή πόλει, 
έν ή ήτο ή φυλακή, δπως τόν βλέπη καθ έκά- 
στην. 'Η δίκη άπεκάλυψε μέν τάς άπερισκέπτους 
αύτής δαπάνας, Απέδειξε μάλιστα καί δτι τό 
έλλειμμα προήρχετο μόνον έκ τοΰ πρός τόν 
ράπτην πληρωθέντος λογαριασμού. Άλλά καί 
ή περίπτωσις αΰτη συνέτεινεν είς ένοχοποίησιν 
τού συζύγου της, είς δν άπεδόθη ώς έγκλημα 
ή Αδυναμία του, συνέπεια τοΰ διακαούς πρός 
αύτήν έρωτος. Ώφειλε νά κράτηση τήν νεαράν 
σύζυγόν του πλησίον του, έλεγεν δ κόσμος· 
ώφειλε νά τήν δδηγή, νά τήν έπιβλέπη ■ έγκατα- 
λείψας αύτήν άνευ οδηγού έν μέσφ της πρω
τευούσης, είχε βεβαίως αιτίαν πρός τούτο· ίσως 
ή φιλοδοξία του ήθελε νά έπωφεληθή τοΰ κάλ
λους της. Ουτω γράφεται ή ιστορία!

Ή μήτηρ τοΰ Εμμανουήλ, ή γραία μαρ
κησία Σάνζη ένόησεν άμέσως τήν άλήθειαν· ή 
Κυρία Βοαμιλλάν, ή μήτηρ τής Χριστίνης, έμαθε 
τήν άλήθειαν παρά τού γαμβρού της κ. Αιβέ, 
δστις έκήρυττε στεντωρεία τή φωνή τήν άθφό
τητα τοΰ συγάμβρου του. Άλλ’ ή διαγωγή τής 
Χριστίνης, συνέπεια τής τύψεως τοΰ συνειδότος 
της, παρίστα αύτήν είς τό κοινόν ώς ήρωΐδα, 
καί τοσοϋτον έπιτηδείως ή γυνή μετεχειρισθη 
τάς ίσχυράς αύτής σχέσεις, ώστε μετά παρέ- 
λευσιν δύο έτών έδόθη χάρις τφ καταδίκφ ύπό 
τόν δρον νά έξορισθή είς τό έξωτερικόν. Οί 
συγγενείς δλοι συνήλθαν τότε, δπως λάβωσι μιαν 
δριστικήν έπί τούτου άπόφασιν.

ΊΙ Κυρία Βοαμιλλάν είχε κληρονομήσει 
παρά τών μητρικών αύτής προγόνων άρχαϊον 
έν Βρύγη οίκον. Τούτον παρεχώρησε τή Χρι- 
στίνη τή συγκαταθέσει τής Αδελφής αύτής. Ελά
χιστη περιουσία άπέμενεν είς τούς νεαρούς συ
ζύγους· δι δ καί δ κ. Λιβέ άνέλαβε τήν διοί- 
κησιν τών οικονομικών των καί ύπεσχέθη να 
τοΐς παρέχη ικανήν έπιχορήγησιν, ύπό τόν δρον 
δμως ν’ άλλάξωσιν όνομα καί νά παραδοθώσιν 
είς τήν λήθην. Τούτο ήτο καί δ διακαής πόθος 
τοΰ Εμμανουήλ, δστις ούδέποτε ήδύνατο νά 
παρηγορηθή. Καί ή Χριστίνη, καταβεβλημμένη, 
έδέχθη τά πάντα.

Πολλαί γαλλικαί οίκογένειαι έχουσιν έκτός 
τοΰ οικογενειακού των ονόματος καί τό ονομα 
κτήματός των τινός. Τό δνομα τής οικογένειας 
τών μαρκησίων Σάνζη ήτο Έρβέν τοΰτο τό 
δνομα άνέλαβεν ό Εμμανουήλ. Έν τή φυλακή 
είχε γνωρίζει τόν έφημέριον Βέζην, καταγόμενον 
έκ Βρύγης. '0 ίερεύς ούτος ήδυνήθη νά έκτι- 
μήση τήν εύγενή ψυχήν καί τόν έντιμον χαρα

κτήρα τοΰ καταδίκου καί συνεδέθη πρδς αύτόν 
διά στενής φιλίας. "Οταν δέ οί δύο άνδρες 
συνηντήθησαν πάλιν έν Βρύγη, ό έφημέριος άφω- 
σιώθη, ώς εΐδομεν, έντελώς είς τόν φίλον του 
καί είς τόν υιόν αύτοΰ, δν κατήρτισε δεόντως. 
Ίσως, έάν δέν άπουσίαζεν έκ Βρύγης, δέν θά 
έξετελεΐτο ή είς Αγγλίαν έκδρομή τοΰ νέου 
Χριστιανού· διότι ό έφημέριος πάντα τ’ άφο- 
ρώντα τήν οικογένειαν ταύτην γνωρίζων, θα προε- 
βλεπε τάς συνέπειας.

Ό Χριστιανό; άφίχθη είς τήν πατρικήν οι
κίαν κομίζων μεδ’ εαυτού τάς φαιδροτέρας τής 
νεότητάς του έλπίδας. "Οταν άφίχθη, μόνον ή 
γραία τροφός του, ή Κλάρα, έχάρη · ή Χριστίνη 
έφοβήθη χωρίς νά ήξευρη διατί· ό κ. Έρβέν 
έφριξεν, έννοήσας πρό πολλοϋ τά πάντα. Μετά 
τάς συνήθεις έρωτήσεις περί τής έκδρομής καί 
τάς πρώτας διαχύσεις ό Χριστιανός πρώτος έθιξε 

1 τό λεπτόν ζήτημα.
— Δέν μ’ έπεριμένετε, είπε πρδς τούς γο

νείς του, καί έτι δλιγώτερον περιμένετε τήν 
μεγάλην εΐδησιν, ήν σάς φέρω.

— Ποιαν εΐδησιν, τέκνον μου; Είμεθα έτοι
μοι νά χαρώμεν μαζύ σου.

— ’Έρχομαι, μήτερ, νά σάς ζητήσω τήν 
άδειαν νά νυμφευθώ.

— Πώς τοΰτο; άνέκραξεν ή Χριστίνη.
— 'Η ήμέρα έφθασεν, έψιθύρισεν ό πατήρ. 

Ό θεός νά μάς έλεήση!
— Νά νυμφευθής μέ τήν δεσποινίδα Άρα- 

βέλλαν Δέφ. Συγκατατίθεται λοιπόν; Συγκατα
τίθεται ή μήτηρ της, ή οίκογένειά της; Είναι 
τοΰτο δυνατόν;

— Ναί, μήτερ, μ’ άγαπα. Καί έγώ δέ 
τήν άγαπώ- είναι τόσον ώραία, τόσον καλή, 
τόσον έντελής! Είναι άγγελος!

(Έπεται συνέχεια.)

ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 201.)

Ο περί φυλακών ζήτημα είναι έν δλαις 
ταΐς χώραις τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου 
σπουδαΐον ύπό έποψιν κοινωνικήν καί 

πολιτικήν, ιδίως δμως καθίσταται ζωτικώτατον 
έν τή ήμετέρα πατρίδι, ένθα τά τών φυλακών 
διάκεινται, δυστυχώς, έν καταστάσει ούχί εύα- 
ρέστφ. Έφροντίσαμεν ν’ άνεγείρωμεν τεμένη 
τών Μουσών περικαλλή καί μεγαλοπρεπέστατα, 
Πανεπιστήμιον, Ακαδημίαν, Παρθεναγωγεία κττ. 
Άλλά περί φυλακών μέχρις έσχάτων όλίγον 
μόνον ή ούδόλως έμεριμνήσαμεν. Αί φυλακαί 
είναι έν πάση χώρα άναγκαΐον κακόν, διότι ό 
έγκληματίσας κακούργος πρέπει νά τιμωρήται· 
πρέπει νά άποχωρίζηται τής κοινωνίας, δπως 
μή παραβλάπτη αύτήν. Άφ’ ετέρου δμως οι 
τά τής πολιτείας διέποντες έχουσι καθήκον νά 
φροντίζωσι καί περί τών Αποβλήτων τούτων τής 
κοινωνίας μελών, παρέχοντες αύτοϊς τά πρδς 
υπαρξιν άπαιτούμενα καί ιδίως ήθικοποιοΰντες 
αύτά. "Οπως είναι σήμερον αί φυλακαί παρ’ ή
μΐν, ούδόλως έκτελοΰσι τόν σκοπόν των, διότι 
καί έστίαι νοσημάτων κατέστησαν ένεκα τοΰ 
ύπό ύγιεινήν έποψιν κακού αύτών διοργανισμοΰ, 
καί καταγώγια διαφθοράς ένεκα τοΰ έπί τό αύτό 
συναγελασμοΰ τοσούτων κακούργων. Έκτελεΐται 
διά τοΰ τρόπου τούτου ό φιλανθρωπικός σκοπός, 

δν πάσα τιμωρία δφείλει νά έπιδιώκη; Βεβαίως 
δχι. Καθίστανται καλλίτεροι ή ήμερώτεροι οί 
έπί τινα χρόνον έν ταΐς φυλακαΐς κρατηθέντες; 
Ούχί βεβαίως· τούναντίον μάλιστα γίνονται θη
ριωδέστεροι καί μάλλον έπικίνδυνοι.

Τούτων πάντων ένεκα άπό έτών ήδη ήρξαντο 
εύγενεΐς τινες καί φιλάνθρωποι πατριώται παρ’ ή
μΐν, άνδρες νομομαθείς καί έμβριθεΐς, νά σκέ- 
πτωνται περί διορθώσεως τών φυλακών, περί 
καταλληλοτέρου αύτών διοργανισμοΰ, περί ύγι- 
εστέρας αύτών τοποθετήσεως. Πολλών έπαίνων 
άξιοι είναι οί άνδρες ούτοι, διότι άν διά τών 
προσπαθειών αύτών κατορθωθή ή διόρθωσις τών 
ώς πρός τάς φυλακάς ήμών κακώς έχόντων, οί 
ύπέρ τοΰ ιερού τούτου σκοπού έργασθέντες θά 
ήναι άξιοι νά όνομασθώσιν εύεργέται τής άνθρω- 
πότητος.

Άνέγνωμεν πρό μικρού έκθεσίν τινα τοΰ 
αϊδεσιμωτάτου J. W. Horsley, Άγγλου ίε· 
ρέως, περί “Φυλακών καί μεταρρυθμίσεως αύ
τών”. Έκ τής σπουδαιοτάτης δέ ταύτης δια
τριβής άποσπώμέν τινα τά ούσιωδέστερα, διότι 
ό γράψας αύτήν διέτριψεν έπί δέκα δλα έτη 
έφημέριος τών έν Clerkenwell φυλακών.

" Τό περί φυλακών ζήτημα, λέγει άρχόμενος 
ό αίδ. Horsley, έποιήσατο κατά τά τελευταία 
ταΰτα έτη μεγάλας προόδους. Τά βασανιστήρια 
τών πρό έκατόν έτών έν ταΐς φυλακαΐς τής 
Αγγλίας κρατουμένων ήσαν Ανεκδιήγητα. Αρκεί 
ν’ άναγνώση τις περί τούτου τό σύγγραμμα τοΰ 
Δίξωνος, τό έπιγραφόμενον " '0 πύργος τοΰ Λον
δίνου”, δπως πεισθή οποία ύπήρξεν ή τότε τών 
φυλακών κατάστασις. 'Ομοιάζει αυτή πρός τήν 
σήμερον έν Αμερική ύπάρχουσαν. Όφείλομεν 
δμως νά ποιήσωμεν έξαίρεσιν ώς πρδς τήν φυ
λακήν " Έλμίραν” έν Νέα Ύόρκη, περιέχουσαν 
500 άρρενας καταδίκους άπό 16 μέχρι 30 έτών 
ηλικίας. Μεταξύ άλλων διατάξεων τής φυλακής 
ταύτης ύπάρχει καί ή έξής· Ή διεύθυνσις έχει 
τό δικαίωμα ν’ άφίνη έλευθέρους τους καταδίκους 
έπί λόγψ τιμής, άν κρίνη τοΰτο εύλογον. Οί 
κατάδικοι ούτοι δέν είναι βαρύποινοι, άλλά τρό
πον τινά ύπό έπιτήρησιν. ’Απαλλασσόμενοι τής 
ποινής μετά εν ή δύο έτη καθίστανται οί πλεΐ- 
στοι εύχρηστα τής κοινωνίας μέλη.”

"Έν ’Αγγλία τοιαύτη εύεργετική διάταξις 
δέν ύπάρχει, καί ό έπί έξυβρίσει π. χ. κατα
δικαζόμενος μετά τήν άπότισιν τής ποινής του 
καθίσταται άγριώτερος. Πολλάκις ή έν ταΐς 
φυλακαΐς κράτησις είναι κωμωδία, διότι πλεΐ- 
στοι δσοι έλεύθεροι έργάται έργάζονται πολύ 
κοπιωδέστερον τών κρατουμένων, ών ή έργασία 
είναι έλαφρά καί δλως άναξία άνδρών, καί περι
ορίζεται μόνον είς εξ ώρας καθ’ έκάστην. Έκτός 
τούτου έκαστος κατάδικος έχει πέντε λεπτών 
τής ώρας άνάπαυσιν έπί έκάστου τετάρτου τής 
ώρας. Άλλά καί ή ηθική μόρφωσις τών κατα
δίκων έντελώς παραμελεΐται έν Αγγλία, διότι 
και ό διωρισμένος έφημέριος ύποβλέπεται ύπό 
τών άρχών. Οί νομοθέται ένόμισαν δτι φρον- 
τίσαντες περί πειθαρχίας καί ύγιεινής έν ταΐς 
φυλακαΐς έξετέλεσαν τό καθήκον των δθεν 
κατ’ αύτούς τά μόνα άπαιραίτητα πρόσωπα έν 
αύτοϊς είναι ό ιατρός καί ό διευθυντής. Πράγ
ματι ύπό ύγιεινήν έποψιν αί έν Άγγλίφ φυ
λακαί είναι άρισται. Πρό έκατόν έτών, κατά 
τήν μαρτυρίαν τοΰ John Howard, τό μικρόν 
κελλίον τοΰ καταδίκου μόλις έφωτίζετο ύπό 
μικρού φεγγίτου καί ούδόλως άερίζετο, καί ό 
κακοήθης πυρετός καί ό τύφος ήσαν ώς έκ τού
του ένδημικά έν ταΐς φυλακαΐς νοσήματα. Σή
μερον ταΰτα έξέλιπον έντελώς. Ό μέσος δρος 
τών θανάτων έν ταΐς φυλακαΐς τοΰ Λονδίνου 
είναι σήμερον 8>/a τοΐς χιλίοις, άπέναντι 22 
τοΐς χιλίοις έν τή πόλει, καί τοΰτο αν καί αί 

τάξεις αί παρέχουσαι τούς καταδίκους ήναι αί 
χείριστα πασών διαιτώμεναι. Εύτύχημα θά 
ήτο, έαν τό ήμισυ τής φροντίδας ταύτης πα- 
ρεΐχετο καί είς τήν ηθικήν καί πνευματικήν 
μόρφωσιν.”

" Κατά τόν χρόνον τής έν ταΐς φυλακαΐς τοΰ 
Clerkenwell ύπηρεσίας μου (λέγει παρακατιών 
ό συγγραφεύς), 20 χιλιάδες κατάδικοι είσήρ- 
χοντο κατ’ έτος έν αύταϊς, ήτοι περίπου 70 
καθ’ έκάστην. Φυσικώς άδύνατον [μοί ήτο νά 
ϊδω πάντας· έπομένως ό έφημέριος ώφειλε νά 
έχη καί τινας βοηθούς, ιερείς ή διδασκάλους, 
καθιστώντας τήν μόρφωσιν εύχερεστέραν. "Ετε
ρον σφάλμα είναι καί νά έπιτρέπηται ό συναγε- 
λασμός τών διαφόρων καταδίκων, ,νά κάθηνται 
δηλ. έπί τό αύτό ό έπί άπλή έξυβρίσει κατα- 
δικασθείς καί ό χείριστος τών κακούργων, νά 
συναναστρέφωνται παϊδες ένδεκαετεΐς μετά νέων 
δεκαεννέα καί εικοσιν έτών τήν ήλικίαν. Λί 
ήλικίαι αύται έπρεπε νά χωρισθώσιν, ΐνα μή οί 
τρυφεροί παϊδες μάθωσι παρά τών μεγαλειτέρων 
δσα δέν θά έμάνθανον άν δέν συνανεστρέφοντο 
αύτούς. Είς τό κακόν τοΰτο σύστημα δέον ν’ ά- 
ποδοθώσι τά συχνά έγκλήματα τής πλαστογρα
φίας καί τής παραχαράξεως κατά τά τελευταία 
έτη. Άναντίρρητον είναι δτι καί ή διάδοσις τής 
παιδεύσεως έν ταΐς φυλακαΐς άριστα άποτε- 

| λέσματα ήθελεν έπιφέρει. Κατά τό παρελθόν 
έτος (1886) εύρίσκοντο έν ταΐς φυλακαΐς τοΰ 
Λονδίνου 47 χιλ. κατάδικοι, οΐτινες δέν έγί- 
νωσκον ούτε ν’ άναγινώσκωσιν ούτε νά γράφωσιν. 
Έκ δέ τών έν προλαβόντι τινί έτει 78 χιλιά
δων φυλακισθέντων έν Λονδίνφ 4*/2 χιλ. άν
δρες καί 8'/2 χιλ. γυναίκες ήσαν μόνον έγ- 
γράμματοι.”

Τή προτροπή τοΰ φιλάνθρωπου έφημερίου 
έσυστήθη έν Λονδίνφ Εταιρία, Αριθμούσα ήδη 
400 μέλη, ής σκοπός είναι ή μετά τήν άπό- 
λυσιν έκ τών φυλακών παραλαβή τών άνθρώπων 
τούτων καί ή φροντίς περί έργασίας δι’ αύτούς. 
Πόσον εύεργετική είναι ή τοιαύτη Εταιρία πας 
τις δύναται νά έννοήση, δστις καί κατ’ έλά- 
χιστον έμελέτησε τό περί φυλακών καί φυλα
κισμένων ζήτημα.

Δημοσιεύομεν σήμερον καί εικόνα παριστώσαν 
τήν πρότυπον έν Μοαβίτ τοΰ Βερολίνου φυλακήν, 
ήτις θεωρείται μία τών έντελεστέρων είς τό 
είδος της.

Έν Μοαβίτ, τφ τμήματι τοΰ Βερολίνου τφ 
έκτεινομένφ έπί τής δεξιάς τοΰ ποταμού Σπρέας 
όχθης μέχρι Σαρλοττεμβούργου, κεϊται μεταξύ 
τοΰ στρατώνος τών ούλάνων καί τοΰ σιδηροδρο
μικού τοΰ Αμβούργου σταθμού ή πρότυπος αδτη 
φυλακή, δυναμένη νά περιλάβη 565 άρρενας 
καταδίκους. Τό οικοδόμημα τοΰτο, άποπερατωθέν 
έν έτει 1849, σύγκειται έκ κεντρικού κτιρίου 
καί τεσσάρων πτερύγων, άκτινοειδώς άπ’ αύτοΰ 
διηκουσών. Έν τή είκόνι φαίνεται ή έξωτερική 
όψις τοΰ 'ιδρύματος, ώς και τά διάφορα έσωτερικά 
τμήματα, τά κελλία, ή έκκλησία κττ. Έκαστος 
φυλακισμένος ύποχρεοΰται καθ’ έκάστην νά 
έκτελέση τήν ώρισμένην αύτφ έργασίαν μέχρι 
μεσημβρίας, καί λαμβάνει παρά τής διευθύνσεως 
5 φοίνικας. Ό έκτός τής έργασίας ταύτης καί 
άλλην οίκειοθελώς έκτελών λαμβάνει 15 φοί
νικας περισσότερον. Τρις τής έβδομάδος παρα
δίδονται έν ώρισμέναις αίθούσαις τά μαθήματα 
τής γεωγραφίας, τής ιστορίας καί τής γερμανικής 
γλώσσης. Καθ’ έκάστην Κυριακήν οί κρατού
μενοι όδηγοΰνται είς τήν έκκλησίαν. Κατά τάς 
παραδόσεις καί έν τή έκκλησίφ είς φυλακισμένος 
δέν βλέπει τόν άλλον· τό αύτό συμβαίνει καί 

οσάκις οί κρατούμενοι όδηγοΰνται είς τόν περί
πατον έντός τής ειρκτής έν ώρισμένοις πρός 
τοΰτο διαδρόμοις κειμένοις έν ύπαίθρφ. Τρία 
τέταρτα τής ώρας καθ’ έκάστην δύνινται οί 
κρατούμενοι νά διαμένωσιν έν ύπαίθρφ. Τό 
σύστημα τής έν Μοαβίτ φυλακής είναι τό τής 
άπομονώσεως, σύστημα σκληρόν κατά τήν γνώ
μην τών περί φυλακών γραψάντων, άλλά σύ
στημα είς άκρον λυσιτελές διά τού; βαρυποίνους, 
καταδίκους.

Έν τέλει έκφράζομεν τήν εύχήν, δπως καί 
έν Έλλάδι διορθωθώσι συντόμως τά περί φυ
λακών κατά τήν έπιθυμίαν τών περί τό ζήτημα 
τοΰτο άσχολουμένων καί πρός εύχερεστέραν μόο- 
φωσιν τών δυστυχών πλασμάτων, ών κατάλυμμα 
είναι αί φυλακαί καί αί είρκταί.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΕΙΠΙΩΝ

τοΰ Σπαλάτου καί τής Σάλωνος έν Δαλματίφ.

(Μετά τεσσάρων εικόνων, ίρα σελ. 200 και -05.)

®
 Δαλματία, άνήκουσα σήμερον τα Αύ- 
στρία, περιέχει πλεΐστα δσα έρείπια τών 
ρωμαϊκών χρόνων, καθ’ ούς ή χώρα 

αυτή ήκμαζεν. Έν τοΐς έρειπίοις τούτοις πρώτην 
άναντιρρήτως θέσιν κατέχουσιν τά έν Σπαλάτω 
καί Σάλωνι (Salona) σωζόμενα, μαρτυροΰντα 
περί τής μεγαλοπρεπείας τών οίκοδομησάντων 
αύτά καί περί τής άναπτύξεως, είς ήν [περιήλθε 
κατά τούς χρόνους έκείνους ή Αρχιτεκτονική.

Ό έν Σπαλάτφ Αποβιβαζόμενος περιηγητής 
βλέπει κατά πρώτον ένώπιον του μεγαλοπρεπές 
ήρειπωμένον κτίριον, το όποιον άμέσως προδίδει 
τήν ρωμαϊκήν αύτοΰ καταγωγήν. Τό κτίριον 
τοΰτο ήτο τό άνάκτορον τοΰ 'Ρωμαίου αύτοκρά- 
τορος Διοκλητιανοΰ. Μόλις δύο είχον παρέλθει 
ετη, άφ’ δτου αί ρωμαϊκοί λεγεώνες έν ’Ασία 
άνηγόρευσαν αύτοκράτορα τόν νεαρόν αύτών στρα
τηλάτην Διοκλητιανόν, δτε ούτος, καταβολών 
τόν Αντίπαλόν του αύτοκράτορα Καοΐνον, διέταξε 
νά έγείρωσιν έν Σπαλάτφ άνάκτορον έφάμιλλον 
τών έν 'Ρώμη μεγάλων οικοδομημάτων. '0 
Διοκλητιανός, καίτοι άπλοΰς ών στρατιώτης, 
καίτοι δφείλων νά άγωνίζηται διηνεκώς και κατά 
τών Περσών καί κατά τών άγριων φυλών το* 
κάτω Δουνάβεως, αιτινες ήπείλουν πανταχόθεν 
τό καταρρέον ήδη ρωμαϊκόν κράτος, έμερίμνα 
δμως καί περί τοΰ γιγαντιαίου οικοδομήματος, 
δπερ εμελλε καί τοΰτο νά μεταδώση τό όνομά 
του είς τάς μεταγενεστέρας γενεάς. Δώδεκα δέ 
έτη μετά τήν έναρξιν αύτής έπερατώθη ή εύρεϊα 
οικοδομή. Μετά εικοσαετή βασιλείαν ό Διο- 
κλητιανός παρητήθη οίκειοθελώς τοΰ θρόνου καί 
άπεσύρθη ώς ιδιώτης είς Δαλματίαν, είς τι 
άνάκτορον του τοΰτο, δπως διαβιώση ένταύθα 
ήσύχως τάς τελευταίας τοΰ βίου του ήμέοας. 
Εύρεν δμως έν αύτφ καί τήν ποθουμένην ήσυ- 
χίαν; Άγνωστον. Τό βέβαιον δμως είναι, δτ·. 
δκτώ έτη, άφ’ ου άπεσύρθη είς αύτό, ηύτοκτό- 
νησε διά δηλητηρίου, προβάς είς τό Απελπιστικόν 
τοΰτο βήμα συνεπείφ νόσου Ανιάτου, ύφ’ ής κα- 
τετρύχετο.
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Δύο τινά παρεκίνησαν τόν αύτοκράτορα νά 
έγείρη έν Δαλματία τό μεγαλοπρεπές άνά- 
χτορον. Πρώτον μέν ή άγάπη πρός τήν ιδι
αιτέραν αύτού πατρίδα, διότι ό Διοκλητιανό; 
ήτο Δαλματός, γεννηθείς έν τω παρά τό Σπά- 
λατον κείμενο» χωρίφ Διόκλφ, άφ’ ού είχε και 
τό όνομα· δεύτερον δέ ή μαγευτική θέσις τής 
πόλεως Σπαλάτου, ούσα τότε έτι ωραιότερα η 
σήμερον. Δάση πυκνά έκάλυπτον τά πέριξ όρη, 
ρύακες δροσεροί έρρεον διά μέσου καταφύτων 
άγρών, άμπελοι και έλαϊαι έν αφθονία έκαλλιερ- 
γοΰντο.

Έκ τών σωζομένων λειψάνων τών άνακτορων 
έννοεΐ τις δτι ταΰτα συνέκειντο έκ συμπλέγματος 
πολλών οικημάτων, ών τά κυριώτερα ήσαν τό 
ήγεμονικόν ’μέγαρον, ° ;»νών, ό στρατών, τα 
λουτρά και οΐ ναοί. Ό αύτοκράτωρ Διοκλη- 
τιανός ήτο ήγεμών αγαπών τήν ασιατικήν μεγα
λοπρέπειαν. Τό δλον σύμπλεγμα τών οικοδομών 
περιεβάλλετο ύπδ ισχυρών τειχών, ώχυρωμένων 
διά τεσσάρων πύργων, έν οις έφύλαττε φρουρά.

'Η θέα τών άνακτόρων τούτων, καιτοι εν 
έρειπίοις κατακειμένων, είναι και σήμερον έτι 
καταπληκτική. Ευρισκόμενός τις ύπό τάς ερή
μους έκείνας στοάς, τάς σχηματιζομένας ύπό 
Αψηλών μαρμάρινων κιόνων, βλέπων τις την 
μεγαλοπρεπή λιθίνην κλίμακα τήν άγουσαν πρός 
τά δώματα τοΰ αύτοκράτορος, παρατηρών τις 
τόν χώρον, δπου εύρίσκετο ό πλούσιος ναός τοΰ 
Διός — νομίζει δτι βλέπει τούς βαρείς 'Ρω
μαίους όπλίτας διερχομένους μέ τό μεμετρη- 
μένον αυτών βήμα, και τήν αύτοκρατορικήν πομ
πήν, τήν διευθυνομένην άπό τών άνακτόρων πρός 
τόν ναόν. ’Απερχόμενος δέ τοΰ χώρου τουτου 
αισθάνεται τις τό άστατον τών άνθρωπίνων πραγ
μάτων και τήν ματαιότητα τοΰ κόσμου.

Είς άπόστασιν μιας καί ήμισείας ώρας άπό 
τοΰ Σπαλάτου κεϊνται τά έρείπια τή; άλλοτε 
άνδηρά; πόλεως Σάλωνας*) (Salona), τά όποια 
ολίγοι μόνον περιηγηταί μέχρι τούδε έπεσκέ- 
φθησαν, καί δλίγοι αρχαιολόγοι διηρεύνησαν. 'Η 
πόλις αυτή ήτο μία τών σημαντικωτέρων τοΰ 
ρωμαϊκού κράτους, πρωτεύουσα τής Δαλματίας 
καί ναυτικός σταθμός τής Άδριατική; θαλάσσης. 
Ή εκτασίς της ήτο μιας περίπου ώρας, ώς δύ- 
ναταί τις, νά κρίνη έκ τών σωζομένων αύτής 
έρειπίων. Κατά τήν μαρτυρίαν συγγραφέων τι- 
νών περιείχε πλέον τών 250 χιλ. κατοίκων. 
“Ηδη παρά τοΰ Ιουλίου Καίσαρος κληθεΐσα Ίου- 
λιανή άποικία ή πόλις Σάλων περιήλθεν εις τήν 
άκμήν της έπί Διοκλητιανοΰ. Έν έτει 639 
μ. Χρ. κατεστράφη έξ ολοκλήρου ύπό τών ’Αβα
ρών, βαρβαρικής φυλής έλθούσης έκ τοΰ κάτω 
Δουνάβεως. Οί έκτεθηλυμένοι κάτοικοι αύτής 
δέν ήδυνήθησαν ν’ άντισταθώσι κατά τοΰ χει
μάρρου τών βαρβαρικών τούτων ορδών, καί ή 
πόλις παρεδόθη είς τήν λεηλασίαν. 01 πλεΐ- 
στοι τών κατοίκων έσφάγησαν, καί μόνον όλί- 
γιστοι κατώρθωσαν νά διασωθώσιν έν ταΐς πλοί- 
οις. Μετά τήν ληστρικήν έπιδρομήν τών Άβά- 
ρων, έπήλθεν οί τών Κροατών, οΰς άπεδίωξαν 
οί Φράγκοι. Βραδύτεοον περιήλθεν ή χώρα είς 
τήν κυριαρχίαν τών Ούγγρων καί τών Βενετών, 
οιτινες ού μόνον έπίεζον αύτήν παντοιοτρόπως, 
άλλά καί τά πλεΐστα τών ωραίων αύτής δασών 
κατέστρεψαν, δπως κατασκευάσωσι τά πολεμικά 
αύτών σκάφη. Τέλος έπήλθον οί Ί οΰρκοι καί 
έν έτει 1812 ή δλη Δαλματία περιήλθεν εις 
τήν κατοχήν τής Αύστρίας.

Τά κυριώτερα τών σωζομένων σήμερον έρει
πίων τής Σάλωνος είναι τά τοΰ άμφιθεάτρου,

♦) ‘0 Στράβων ονομάζει τήν πόλιν Σάλωνα (ή 
Σάλων—ωνος). Μεταγενέστεροι συγγραφείς όνομάζοναιν 
αυτήν Σαλώνας (αί Σαλώναι). 

έκτεταμένου οικοδομήματος ρωμαϊκού ρυθμού, 
καί τά τοΰ μεγαλοπρεπούς ναού, ών άμφοτέρων 
παραθέτομεν εικόνας. Φύρδην μίγδην κεϊνται τά 
έρείπια τοΰ άμφιθεάτρου, μαρτυροΰντα περί τής 
πολυτελείας τοΰ κτιρίου· έν τφ χώριο δέ τούτφ 
ό Δαλματός κηπουρός καλλιεργεί σήμερον τά 
λάχανά του. Τό έδαφος τοΰ άρχαίου ναοΰ έχει 
κομψόν μωσαϊκόν, καί έκ τών στηλών τοΰ τε
μένους τούτου μόνον βάσεις τινές σώζονται. Έν 
γένει δι’ ή καταστροφή ένταΰθα ύπηρξε μεγάλη 
καί άποδεικνύει τήν λύσσαν τών λεηλατησάντων 
τήν πόλιν βαρβαρικών στιφών.

ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.

Αποφθέγματα τοΰ Σααδή, συλλεγέντα μέν έκ 
τοΰ 'Ροδώνος (Γκιουλιστάν) μεθερμηνευθέντα 

δέ έκ τής Περσικής.

Ύπό Χρ. Παπαδοπούλου.

(Συνέχεια.)

7) Τρία τινά ού μένουσι μόνιμα άνευ έτέρων 
τριών· ό πλούτος άνευ ληψοδοσίας, ή έπιστήμη 
άνευ φιλονεικιών, καί πόλις άνευ άρχής. Τό 
παρέχειν τοΐς κακοΐς χάριν έστίν άδικία καί 
περιφρόνησι; τοΐς άγαθοΐς. Τό συγχωρεΐν τοΐς 
καταπιέζουσίν έστιν άδικία τοΐς ένδεέσι.

S) Ού δει ένασμενίζεσθαι τή φιλία τών ήγε- 
μόνων, ούδέ καταθέλγεσθαι τή εδήχφ φωνή τών 
νέων, άτε τής μέν μεταβαλλομένης έπί άπλή 
φαντασία, τής δέ άλλοιουμένης έν ένί δνείρφ.

9) Μή ποιεί φανερόν τοΐς φίλοι; πάντα τά 
σά άπόρρητα, έπείπερ έλεύσεταί ποτέ ήμαρ, έν φ 
εσονταί σοι πολέμιοι. Μή ποίει τω σφ πολεμίω 
κακόν δυναμένφ ήμερα τινι γενέσθαι σοι φίλω. 
Τό γάρ άπόρρητον έστω είς αεί άπόρρητον.

10) ’Ασθενής πολέμιος Αποτασσόμενος καί 
παρέχων φιλίαν τινι ού προτίθεται ποιειν τι, 
είμή δπω; γίνη ισχυρότερο;· ού γάρ έστι πίστις 
τή φιλία τών φίλων, πολλω μάλλον ταΐς θω- 
πείαις τών πολεμίων· ό περιοοών άνίσχυρον 
πολέμιον έοικε τω άμελοΰντι πυρός δλίγου ση
μαίνοντος.

11) Δυσί πολέμιοι; ές αεί λάλει ουτω;, ώστε 
έάν ποτέ ούτοι γίνωσι φίλοι, μή εύρεθή; έν 
συγχύσει.

12) Ό συνδιαλλαττόμενο; τοΐς πολεμίοις 
τών έαυτοΰ φίλων προτίθεται ποιήσαι βλάβην 
αύτοΐς.

13) Ό διατελών δυσαποφάσιστος έπί τού 
πρακτέου, δέον ποιεΐσθαι έκλογήν τοΰ προσ- 
φοοωτέρου.

14) Ό έπιτυγχάνων τι χρυσίφ, ού δει δια- 
κινδεύειν τήν έαυτοΰ · πάντων καταφυγή τό ξίφος.

15) Μή λάμβανε ο’κτον έπί τή άσθενεία τοΰ 
πολεμίου, δστις ισχυρός ών ού λήψεται οίκτον 
έπί σοί.

16) Ό άποκτείνων φαΰλον άπαλλάττει τήν 
άνθρωπότητα τής κακίας καί σώζει αύτόν τής 
θείας όργής.

17) ΙΙλάνη έστι τό παραδέχεσθαι νουθεσίας 
εκ τίνος· καλόν δμως τό άκούειν αύτάς καί 
πράττειν τά έναντία τούτων.

18) Ώς γάρ δργή ύπερβάλλουσα έμποιεΐ 
τρόμον, ουτω καί άκαιρος άγαθότης αίρει τό 
σέβας. Μή έξάσκει τοσαύτην αύστηρότητα ΐνα 

άπεχθάνωνταί σοι, μήτε μειλιχιότητα τοιαύτην 
ΐνα έπιπέσωσιν έπί σοΰ.

19) Δύο τινές είσι πολέμιοι τοΰ κράτους καί 
τή; θρησκείας· ήγεμών άνευ ήπιότητο; καί θρη
σκευτικός άμοιρος έπιστήμη;.

20) Ού προσήκει τόν ηγεμόνα όργίζεσθαι 
κατά τών έαυτοΰ πολεμίων τοσοΰτον, ώστε άφε- 
λεΐν τή; πίστεως τών φίλων αύτοΰ.

21) Κακός άνήρ τυγχάνει ές φεί ύποχεί- 
ριος τοΐς πολεμίοις καί ού λυτρωθήσεται έξ 
αύτών.

22) Γενομένης έριδος καί διαιρέσεως έν τω 
στρατφ τών πολεμίων, έσο άτρέμας· έπελθούσης 
συμφωνία; καί ένώσεως τράπου είς φυγήν.

23) Ό πολέμιο; έν τή άσθενεία διφκει φι
λίαν καί διά ταύτης ένεργεΐ πράξεις, ας ό πο
λέμιος ού δύναται έπιχειρεΐν.

24) Δει καταβαλλεϊν τήν τοΰ δφεως κεφαλήν 
τή χειρί τοΰ πολεμίου, ατε τό τοιοΰτον ούκ 
άμοιρον ώφελείας.

25) Σίγα έπί άνιαρών δυναμένων παρέχειν 
τινι άθυμίαν · καλόν έτερον άγγελεΐν τοΰτο.

26) Ού δει άγγέλλειν τοΐς ήγεμόσι προδοσίαν 
δυναμένην έμποιεΐν ήμΐν βλάβην.

27) 'Ο νουθετών ίσχυρογνώμονα δεΐται νου
θεσία; έτέρου.

28) Μή άποδέχου τό ψεΰδος τών πολεμίων, 
μήτε τήν άπάτην τοΰ έγκωμιάζοντος, ατε ό 
έπαινος έμποιών τέρψιν μόνον τφνοΰν ούκ έχοντι.

29) '0 λόγος τοΰ ρήτορος ού δύναται λαβεΐν 
έντέλειάν τινα, είμή έν έπαναλήψει.

30) Έν παντί έκάστφ ό λόγος αύτοΰ φαί
νεται έντελής, καί τά τέκνα αύτοΰ εύειδή.

31) Δέκα άνδρες συνεσθίουσιν έν μια τρα- 
πέζη, άλλά δύο κΰνες ού δύνανται βιοΰν άλλή- 
λους. '0 πλούτος έν τή αύταρκεία, καί ούχί 
έν τφ κεφαλαίω.

32) '0 δυνάμενος πράξαι τό άγαθόν καί μή 
ποάττων αύτό περιελεύσεται είς βάσανον, έν 
ώρα άμηχανίας.

33) 'Ο βίος ήμών σύγκειται έκ τής τηρή- 
σεω; μιας πνοή; · δ κόσμος έστίν υπαοξις μεταξύ 
δύο μηδενικών.

34) Ώ; ό Σατανάς ού δύναται έπιτυχεΐν έν 
τοΐς είλικρινέσιν άνδράσιν, ουτω καί ήγεμών έν 
τοΐς ένδεέσι.

35) Τό ταχέως έπιτυγχάνον ού μενεΐ έπί 
πολύν χρόνον. Ού γάρ έστι μόνιμον έπί τή 
έξαπίνης εύπραγίφ.

36) Τό έργον ευδοκιμεί έν τή ύπομονή, ό 
δέ σπεύδων καταπίπτει ραδίως.

37) Τό σιγάν έστι κάλλιον τω άμαθεΐ, δς, 
εί μέ νέγίνωσκε τούτο τό πλεονέκτημα, ούκ έσται 
ά μαβής.

(Έπεται τό τέλος.)

ΣΑΔΗ-ΚΑΡΝΩ.

ό νέος πρόεδρος τής Γαλλικής
Δημοκρατίας.*)

έν Βερσαλλία·.; ύπό τής 
ε,’ Β Συνελεύσεω; άναγορι·.)- 

θεί; νιος Πρόεδρος τής 
γαλλικής Δημοκρατία; είς άντι- 
κατάστασιν τού παραιτηθέντο; 

ίαδή- 

τοΰ 
ώ;

Ιουλίου Γρεβύ , είναι ό Σ,
Καρνώ, τέω; βουλευτής.
ναι δέ έγγονό; τοΰ Καρνώ,
"διοργανωτοΰ τής νίκης”,
ώνομάσθη καί λαοόντος τόν τί
τλον τοΰ κόμητο; παρά τοΰ .\α- 
πολέοντος τοΰ Α., καί υιό; τοΰ 
γηραιού γερουσιαστοΰ Καρνώ, 
δστις καίτοι έν πλήρει δημο
κρατία ζών φέρει έν ταΐς ίδιωτι- 
καΐς αύτοΰ σχέσεσι τόν τίτλον 
τοΰ κόμητο;. Οί Καρνώ κατάγον
ται έκ Βουργουνδίας, 
ζονται Κελτικαί 
•· »► ft L’ ' »/.εςι; Καρν , 
όνομα, σημαίνει 
διαλέκτο» “ιερός 

Ό Σαδή - Καρνώ

ένθα σώ- 
παραδόσεις. ’ 11 
έξ ής καί το 
έν τή κελτική 

λίθος”.
έγεννήθη

έν τή πόλει Αιμόγη τή 11 Αύ
γουστου τοΰ έτους 1837. Είσ- 
αχθείς είς τό Πολυτεχνεϊον, 
έξήλθεν αύτοΰ πρώτος μεταξύ 
δλων τών συμμαθητών του, καί 
έγένετο μαθητής τής Σχολή; 
τών μηχανικών, δθεν πάλιν ποώ- 
τος έξήλθεν. Έν έτει 1870, δτε 
ηρξατο τού πολιτικού σταδίου διωρίσθη έκτακτο; 
διοικητής τή; Εθνική; Άμύνη; έν Νορμανδία, 
καί τφ 1871 εξελέγη βουλευτή;. Τετράκις διε- 
τέλεσε πρόεδρο; τή; δημοκρατική; Ένώσεως έν 
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τή Βουλή, γραμματεύς καί άντιπρόεδρο; τή; 
Βουλής, ύφυπουργός τών δημοσίων έργων κατά 
τα έτη 1878—1880, ύπουργό; τών δημοσίων 
έργων κατά τό 1880 καί 1881 καί τέλος όπουρ- 
γο; τών Οικονομικών έν τφ τελευταίο» ύπουρ- 
γείφ τοΰ Φοαισσινέ. Ή συζήτησι; έπί τοΰ

*) Τό κύριον ίνοιχα τοΰ Κρ·ά> δέν είναι Σιδί, 
αλλά Σαδή είς άνάμνηοιν τοΰ έξοχου ΙΙέρσου ποιητοΰ 
Σααδή, οΰ αποφθέγματα δημοσιεύομε·» κατ’ αύτάς έν 
τψ Έσπέοψ.

ΣΑΔΗ-ΚΑΡΝΩ.

ύπ’ αύτοΰ έπεξεργασθέντο; προϋπολογισμού έπέ- 
φερεν ύπουργικήν κρίσιν. 'Ο Καρνώ έπρότεινε 
δάνειον ένό; καί ήμίσεος δισεκατομμυρίου φράγ
κων, άλλ’ ή πρότασι; αυτή άπερρίφθη, καί ό 

ύπουργό; παρητήθη, εν άκριβώς έτο; πριν έκλε
χθή Πρόεδρο; τή; Δημοκρατία;.

0 Καρνώ έχει σύζυγον τήν Κυρίαν Καικι- 
λίαν Dupont-White, θυγατέρα τοΰ πλουσίου 
οικονομολόγου καί πολιτικού συγγραφέα»;, δστις 
διάφορα έγραψεν έμβριθή άρθρα έν τή “Επι
θεωρήσει τών δύο Κόσμων” καί άπεβίωσε πρό 
τινων έτών. Έχει δέ έκ τού γάμου του τέσ- 
σαοα τέκνα· τόν πρωτότοκόν του υιόν Σαδή, 
άνθυπολοχαγόν τοΰ 27w συντάγματος τοΰ πεζι- 

κοΰ, νΰν έν Διζόνη· μίαν θυγα
τέρα έγγαμον, καί δύο μικρότε
ρου; υιούς, Έονέστον καί Φραγ
κίσκον, σπουδάζοντας έτι.

'0 Καρνώ, καίτοι πεντηκον
τούτης τήν ήλικίαν, φαίνεται 
μόλις τεσσαρακοντούτης· είναι 
ισχνό; καί μέτριου άναστήμα- 
τος, ωχρό; μάλλον τήν δψιν, ή 
φυσιογνωμία του είναι σοβαρά 
καί έμπνέουσα σεβασμόν. Είναι 
άριστο; οικογενειάρχης καί άνήρ 
έργατικώτατος. Πριν έκλεχθή 
Πρόεδρο; καί καταλάβη τήν ώ- 
ρισμένην αύτω έν τοΐς Ήλυσίοις 
κατοικίαν, έζη έν τφ τρίτω πα- 
τώματι οικία; τίνος έν όδώ τών 
Δεξαμενών, άνηκούση; είς τήν 
Τράπεζαν 'Credit Lyonnais”. 
Τό εσπέρα; ούδέποτε έξήρχετο 
τή; οικία; άλλά κατεγίνετο εί; 
την οιοασκαλιαν τών νεωτέρων 
τέκνων του καί εί; τά; προσφι
λείς αύτω μηχανικάς καί άρχι- 
τεκτονικά; έργασία;· τήν Κυρια
κήν δέ τακτικώς έγευμάτιζε 
μετά τή; οικογένειας του παρά 
τφ γέροντι αύτοΰ πατρί. ’Άρι
στο; ών διαχειριστή; τή; ιδιαι
τέρα; αύτοΰ περιουσία; ηΰξησεν 
αύτήν σημαντικώ; καί θεωρεί
ται άνήρ εύκατάστατο; καί τα- 
κτικώτατος έν ταΐς δαπάναις 
αύτοΰ. 1 αΰτα πάντα είναι άρι
στα έχέγγυα περί τής μελλού- 
ση; αύτοΰ πορείας. Άλλά θά 

ουνηθή νά κυβέρνηση καλώς έν μέσο» τών δια
φόρων έν τή Βουλή κομμάτων, τών καθ’ έκά- 
στην διαπληκτιζομένων; θά έχη τήν άπαιτου- 
μενην δύναμιν νά διορθώση τά κακώς κείμενα 

καί νά διευθύνη άσφαλώ; τό σκάφος τής πολι
τεία; δια μέσου τών πανταχόθεν έπαπειλούντων 
αύτό σκοπέλων; Τοΰτο είναι ζήτημα, δπερ τό
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ΕΚ ΤΩΝ TOY BERANGER.

1.

Τοΰ φθινοπώρου ή ύγρά
Πνοή ιδού έγγίζει ■
Θλίψεις, πικράς, οδυνηρά;
Και πάλιν μοι κομίζει!

"Ω! τής χαράς μου ήρξαντο 
Τά άνθη ώχριώντα!
Μ’ ευρίσκει το φθινόπωρον, 
Δειλόν, άποκαμόντα!

Άπο τον βόρβορον αύτόν
Νά φύγω άφετέ με·
'Υπό ώραΐον ούρανόν
Νά ζήσω φέρετε με!

Τό ονειρόν μου, ή Ελλάς! 
Έκεΐ θέλω νά ζήσω!
’Επιθυμώ ς’ τά στήθη της 
Τους όφθαλμούς νά κλείσω!

2.

Προς τί μοι μεταφράζουσι
Τόν "Ομηρον; Ματαίως! 
'Υπήρξα "Ελλην πάντοτε 
Γνήσιος καί ακμαίος!

Σ’ τοΰ Περικλεούς τήν κλεινήν 
'Ελλάδα έγεννήθην,
Και τόν Σωκράτην δέσμιον
Έγώ συνελυπήθην!

Έθαύμασα και τάς άκτάς
Τοΰ Ίλυσσοΰ ανθούσα;
Και τάς μέλισσας ήκουσα
Του 'Υμηττού βομβούσας!

’Ώ! άφετέ με εις αυτήν
Τόν πόδα νά πατήσω · 
Επιθυμώ ς’ τά στήθη της 
Τούς όφθαλμούς νά κλείσω!

3.

‘0 τής Ελλάδος ήλιος 
'Ημέραν μόνον μίαν 

’Άς μοί θερμάνη πατρικώς, 
θεέ μου, τήν καρδίαν!

’Ελευθερία, μέ καλεΐς, 
Μέ ανοικτήν άγκάλην . . . 
"Πρόσελθε, ό Θρασύβουλος 
Ένίκησε και πάλιν!”

Ιδού έγώ, απέρχομαι,
'Ετοιμον τό πορθμεΐον!
Μή μεταβάλλης, θάλασσα,
Το κΰμα είς μνημεΐον!

Σ’ τόν Πειραιά, τήν Μούσαν μου 
Άφες νά προσέγγιση · 
Έκεΐ! Έκεΐ επιθυμώ 
Τό ομμα μου νά σβύση!

4.

Είναι γλυκύ; ό ουρανός
Τής φίλης Ιταλίας, 
Άλλ’ οίμοί! Τόν σκιάζουσι 
Τά νέφη τής δουλείας!

Προχωρεί, ναΰτά μου καλέ, 
Αύτοΰ μή προσέγγισης!
Πλέε πρός τήν Ελλάδα μου, 
Έκεΐ νά μ’ όδηγήσης!

Ποια τά κύματα αύτά;
Ό βράχος ούτος ποιος;
"Ω! πόσον λάμπει ό λιμήν
Τοΰ Πειραιώς ό θείος!

Βλέπω, θεέ, ποια χαρά! 
Έκεΐ ς’ τήν παραλίαν 
Σφαδάζουσαν, έκπνέουσαν 
Πλέον τήν τυραννίαν!

5.

Τείνατε χεΐρα αρωγόν 
Τών Αθηνών Παρθένοι, 
Εις τάς άκτάς σας άφετε 
Είς βάρβαρος νά μένη!

1 ον σκοτεινόν μου ούρανόν 
Εγκαταλείπω πλέον, 
Ή εύφυΐα είν’ έκεΐ 
Δούλη τών βασιλέων!

Είς τήν Ελλάδα έρχομαι, 
Ασυλον δώσατε μου!
Άπό διώκτας απηνείς
Τήν λύραν σώσατε μου!

Καί άν τό ασμά μου ποτέ
Αύτό σάς σιγκινήση
Καί τοΰ Τυρταίου τήν φωνήν 
Πάλιν σάς ένθυμήση,

"Ω! γής γωνίαν δότε μοι
Τόν τάφον μου νά κτίσω·
Έδώ! έδώ έπιθυμώ
Τούς όφθαλμούς νά κλείσω!

Έν ’Αλεξάνδρειά.
Γ. Κ. Κ ωνσταντινίδης,

ΚΑΡΔΙΑ-ΤΤΟΥΛΙ.

Είν’ ή καρδιά μας ’στο κλουβί 
πουλί φυλακισμένο, 

καί θέλει νύχτα μέρα 
νά πάγη ν’ αυρη τά πουλιά 

σέ δένδρο ανθισμένο 
κ’ ελεύθερο άέρα.

Ψ
Καί ή καρδιά μου ή φτωχή 

’στο στήθος μου κλεισμένη 
θέλει ν’ άφήση τό κλουβί, 

νά φύγη ’στά κλαδάκια, 
μ’ άλλαις καρδιαΐς, μ’ άλλα πουλιά 

νά ζή εύτυχισμένη 
άπο τόν κάμπο ’στά βουνά, 

άπ’ τ άνθη ’στά ρυάκια.
¥

Μά στο περβόλι τής ζωής, 
ποΰ η καρδιαΐς πετοΰνε, 

μούπαν πώς έχει κυνηγό, 
ξανθομαλλό παιδάκι, 

ποΰ σαϊτεύει τής καρδιαΐς 
έκεΐ ποΰ κελαϊδοΰνε, 

καί πώς αρπάζει τά πουλιά 
’στα νύχια ένα γεράκι.

♦

Γι’ αύτό ώς τώρα τήν φτωχή 
καρδιά μου φυλαγμένη' 

τήν είχα ’στό κλουβάκι, 
δπου μονάχη πάντοτε 

έζοΰσε πικραμένη, 

κ’ άν τραγουδάκι μώλεγε, 
ήτο πικρό φαρμάκι.

ί·

Μά το πορτάκι μιάν αύγή 
θ’ ανοίξω ’στο πουλάκι, 

καί θά τ’ άφήσω έλεύθερο 
νά φύγη ’στό λειβάδι 

καί ’στής αγάπης νά λουσθή 
τό καθαρό ρυάκι, 

μ’ άλλαις καρδιαΐς απ’ τό πρωί 
νά παίζη ώς το βράδυ.

♦

Κι’ άν τής καρδούλας μου γραφτό 
τής τώχει μαύρη τύχη, 

τοΰ κυνηγού φαρμακερή 
σαΐτα νά τήν εύρη, 

καί νά σπαράξη τό πουλί 
τοΰ γερακιού τό ’νύχι, 

πώς δέν θά παραπονεθώ 
ένας Θεός τό ξεύρει.

Έν Σμύρνη.
Δημήτριος Στάης.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Ο ΚΟΜΗΣ RUOLZ.

Ν' ηλικία 82 έτών άπεβίωσεν έν Παρι
σίοις ό κόμης Ruolz, ού τό όνομα έκτή- 
σατο φήμην ευρωπαϊκήν ώς συνδεόμενου 

πρός τήν έφεύρεσιν τής έπαργυρώσεως καί επι
χρυσώσει»; διά τής ήλεκτρο-χημικής μεθόδου. 
'0 κόμης Ruolz είναι ό εύρετής τών έπηργυρω- 
μένων καί έπικεχρυσωμένων σκευών, τών γνω
στών ύπό τύ όνομα Ruolz ή Christophle, καί
ών τοσαύτη σήμερον γίνεται χρήσις, ώστε έν 
ταΐς πλείσταις οίκίαις αντί τών βαρυτίμων αρ
γυρών σκευών μεταχειρίζονται σκεύη έκ τοΰ 
μίγματος τούτου. Ό εύφυής ούτος άνήρ έγεν- 
νήθη έν έτει 1805 έν Παρισίοις έξ οίκου πλου
σίου καί έπιφανοΰς· διό καί έλαβε λαμπράν ανα
τροφήν καί παίδευσιν σπάνιάν, άναγορευθεί; άλ- 
ληλοδιαδόχως διδάκτωρ τής φιλολογίας, τών 
φυσικών έπιστημών, τής νομικής καί τής ιατρι
κής. Ταύτοχρόνω; κατεγίνετο εις τήν μουσικήν 
καί ήδη έν έτει 1825 συνέταξε μικρόν μελόδραμα, 
δπερ παρεστάθη άπό σκηνής ένός τών πρώτων 
θεάτρων τής γαλλικής πρωτευούσης. Μεταβά; 
κατόπιν είς Ιταλίαν έγραψε καί έτερον μελό
δραμα, τον Αάραν, διδαχθέν έν Νεαπόλει. Μετά 
τήν έξ Ιταλίας έπάνοδόν του άπώλεσεν άπασαν 
τήν περιουσίαν του, καί άπεφάσισε έν τή άκα- 
μάτφ αύτοΰ δραστηριότητι νά έπανορθώση τήν 
ζημίαν διά τής βιομηχανίας. Έδέχθη κατ’ άρ- 
χας τήν ταπεινήν θέσιν χημικού έν τινι βαφείω, 
χρησιμοποιών ούτως δσα έν τή νεαρά αύτοΰ 
ηλικία έδιδάχθη. Ό αδελφός τοΰ βαφέως ήτο 
χρυσοχόος, καί ούτος ανέθεσε τω χημικω Ruolz 
νά εύρη μέθοδον έξαργυρώσεως νέαν. 'Ο Ruolz 
έπελήφθη τών πειραμάτων και κατώρθωσε νά 
εύρη τήν μέθοδον ταύτην διά τοΰ γαλβανισμού. 
Έν έτει 1840 έλαβε τό προνόμιον, δπερ τώ ήγο- 
ράσθη παρά τοΰ χρυσοχόου Christophle αντί 
150 χιλ. φράγκων. Έκτος δέ τούτου έτιμήθη 
καί διά βραβείου 6 χιλ. φράγκων ύπό τής Ακα
δημίας τών Έπιστημών. Έν έτει 1846 διω- 
ρίσθη έπόπτης τών σιδηροδρόμων καί έν έτει 
1854 μέλος τοΰ συμβουλίου τών Σιδηροδρόμων 
τοΰ κράτους. Τήν θέσιν ταύτην τήν λίαν τιμη
τικήν διετήρησε μέχρι τού θανάτου του.

Ή κατάχρησις πνευματωδών ποτών 
έν Γερμανία. Ή όσημέραι επιτεινόμενη κα- 
τάχρησις πνευματωδών ποτών έν ταΐς διάφοροι; 
χώραις τής Γερμανία; καί ιδίως έν Σαξωνίφ 
προύκάλεσαν τήν ΐδρυσιν Εταιρίας ή μάλλον 
Συλλόγου, δστις σκοπόν έχει τόν περιορισμόν 
τής τοιαύτη; καταχρήσεως. 0 Σύλλογος ούτος, 
καίτοι πρό έτών ιδρυθεί;, δέν έπέφερε, φαίνεται, 
τά ποθούμενα μέχρι τοΰδε αποτελέσματα, καθότι 
έσχάτως πάλιν άπετάνθη δι’ αναφοράς του προς 
τήν βουλήν τών αντιπροσώπων τής Γερμανίας, 
παρακαλών αύτήν νά ψηφίση νόμου; καί δια
τάξεις αύστηροτέρας κατά τών έπιδιδομένων είς 
τήν ύπέρμετρον χρήσιν πνευματωδών ποτών. Έν 
τή άναφορα ταύτη ό Σύλλογο; παρακαλεΐ τήν 
Βουλήν νά έπιβάλη πρόστιμα καί φυλάκισιν είς 
τού; διά τής μέθης αύτών προκαλοΰντας δη- 
μοσίφ σκάνδαλα. Τά δικαστήρια έπιβάλλοντα 
τοιαύτας ποινά; θέλουσιν έξασκεΐ σωτήριον έπιρ- 
ροήν έπί τής κοινής γνώμης καί προλάβει κιν
δύνους άναποφεύκτου; έκ τής καταχρήσεως τοΰ 
ύπερμέτρου πότου. Περιοριζομένου τοΰ πότου 
θέλουσι περιορισθή καί αί συχνότατα συμβαί- 
νουσαι φρενοβλάβειαι, καί τά μεγάλα δυστυχή
ματα τά ένσκήπτοντα έν ταΐς οίκογενείαις ένεκα 
τής καταστρεπτικής έξεως τών μελών αύτών. 
ΙΙρός τούτοις ό Σύλλογο; προτείνει καί τήν 
σύστασιν θεραπευτηρίων τών μεθύσων έν δια- 
φόροις τής Γερμανία; πόλεσι. Ί οιαΰτα θερα
πευτήρια ύπάρχουσιν ήδη, άλλ’ άνάγκη ύφί- 
σταται μείζονος αύτών άναπτύξεω; καί έντονω- 
τέρας έπιτηρήσεως έκ μέρους τών άρχών καί 
τών ιατρών δφείλουσιν έπομένως αι Κυβερνή
σεις νά παράσχωσιν αύτοΐς τά πρόσφορα προς 
τοΰτο μέσα. Έως δτου τοΰτο δέν γείνει, τά 
θεραπευτήρια ταύτα δέν Οά έκτελώσι τόν σκοπόν 
αύτών δεόντως. ’Ίσως θά ώφειλε καί ή Κυβέρ- 
νησις νά συστήση τοιαΰτα σωτήρια ιδρύματα, 
δπως ουτω προλαμβάνη τάς καταστρεπτικά; 
συνέπειας τής καταχρήσεως τών πνευματωδών 
ποτών. — Άλλ’ έρωτώμεν· είναι δυνατόν νά 
περιορισθή τόσον ταχέως ή κακή αύτη έξις, ήτις 
παρά τω γερμανικοί λαω έγένετο δευτέρα φύσις; 
Εΐναι δυνατόν νά πεισθή ό γερμανος έργάτης 
νά παραιτηθή τής φιάλη; τοΰ οινοπνεύματος, 
ήν έχει σύντροφον καί έν καιρψ τής έργασίας 
του καί ακόμη καί τήν νύκτα έν τή κλίνη ευ
ρισκόμενος; Άμφιβάλλομεν. 'Οπωσδήποτε άξιος 
έπαίνων είναι ό Σύλλογος έπί τή εύεργετική 
του ταύτη μερίμνη.

Άξιότιμε Κύριε Συντάκτα 
τού " Εσπέρου”.

Έν τω πολυτίμω υμών περιοδικοί τής 27 πα
ρελθόντος ’Οκτωβρίου άναγινώσκων τήν περί τής 
καθ' ημάς Ελληνικής γλώσσης διατριβήν τοΰ 
Διδάκτορος Κυρίου Η. C. Muller παρετήρησα 
δτι πίπτει εις μικρά τινα βιβλιογραφικά άμαρ- 
τήματα, δπερ χρήζουσι διορθώσεως.

‘Ο Κύριο; Γ. Βικέλας δέν μετέφρασε τά έπη 
τού 'Ομήρου άλλά μόνην τήν Ζ'. ραψωδίαν τής 
’Οδύσσειας· έδημοσιεύθη δέ ή μετάφρασις αύτη 
έν τω 'Ημερολογίφ τοΰ Μ. Π. Βρετοΰ τοΰ έτους 
1869.

Ό Γ. Γεννάδιος ούτε τοΰ Ξενοφώντος, ούτε 
τοΰ 'Ηροδότου τά συγγράμματα εις τήν καθ’ η
μάς 'Ελληνικήν μετέφρασε, καί τοΰτο ούδείς 
αγνοεί. Ό Κωνστ. Βαρδαλάχος μετέφρασε τήν 
Κύρου Άνάβασιν καί Κύρου παιδείαν. Έτυ- 
πώθησαν έν Άθήναις 1845. ‘0 X. Παμπού-
κης τά Απομνημονεύματα 1865. — '0 Α. Γ. 
Σκαλίδη; τά Ελληνικά 1873. — '0 Μ. Βρα- 
τσάνος τήν Άνάβασιν, 1884, έκδ. δ'.

Τόν δέ ‘Ηρόδοτον μετέφρασεν είς τήν καθ' η
μάς Ελληνικήν πρώτος (έάν δέν άπατώμαι) ό 
Α. 'Ραδινός 1836. "Επειτα ό Α. Γ. Σκαλίδης 
1875. "Επειτα ό Κ. Φιλαλήθης 1884. Είναι 
περιττόν νά αναφέρω τά; μεταφράσει; τοΰ 'Ομή
ρου, διότι δέν προτίθεμαι νά γράψω ένταΰθα 
πλήρη βιβλιοφραφίαν. Δέξασθε τήν διαβεβαίωσιν 
τής πρός υμάς βαθείας μου ύπολήψεω;

Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ.
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Αίνιγμα 569.

"Οταν έλθη ό χειμών, 
Κ’ έξω πίπτει ή χιών,

Σ’ αναγκάζω συχνάκις νά κύπτης, 
Καί μανία σου είμαι, 
Άν πλησίον σου κήμαι,

Αύθωρεί είς τό πΰρ νά μέ ρίπτης. 
Τύχη δμως καλή 
Μ’ άπεκόπ’ ή κεφαλή,

Καί άν με ήκουες τώρα θά έγέλας, 
’Σ’ τά λαγκάδια ό βοσκό; 
Μέ κρατεί, καί φαιδρό;

Δι’ έμοΰ οδηγεί τά; άγέλα;.
Ιωακείμ Χαρανιάς, Κυζικινός 

έν Κ ωνσταντινουπόλει.

Αίνιγμα 570.

θνη τών είμί τό εϊδωλον 
καί τών άνθρώπων χάρμα· 

Π άντε; γοργώς ακολουθού ν 
τό φαεινόν μου άρμα.

Τή; γεννησάσης με μητρός 
καλλίτερος τό χρώμα, 

Εχω γλυκεΐαν τήν φωνήν 
καί φλογερόν τό δμμα. 

Έγώ νικώ καί φρούρια 
καί ισχυρού; δαμάζω, 

Λαούς είς ύποδούλωσιν 
πολλάκις αναγκάζω.

Ενίοτε κ’ έλευθερώ
πτωχούς, πιεζομένους, 

Παρηγορώ τούς δυστυχεί;
καί τρέφω πενομένους.

'0 χρόνο; ό καταστροφεύς
ό πάντα καταβάλλων,

Ούδέποτε ήμαύρωσε
τύ κάλλος μου τό θάλλον 

"Αρχών είμί έπί τής γής
καί έπί τής θαλάσσης,

Και είμαι μάλιστ’ άρεστός 
καρδίας θνητής πάση;.

Παρήλθεν ό έμος αιών
κΐ ούδέποτ’ έπιστρέφει, 

'0 κόσμος δμως διαρκώς 
λατρείαν πρός με τρέφει.

Ν.

Πρόβλημα 571.
*

* *
* *

* * * *
Αλφαβητικά στοιχεία 
Έν τριγώνφ συμμετρίφ 
Σχηματίζουσι τρεις λέξεις.
Δέον δμως νά προσέξης,

Τό στοιχεΐον τ’ άρχικόν 
Νά ή καί τό τελικόν? 
θά σημαίνουσι δ’ αί λέξεις, 
Αν δεόντως τά; έκλέξης · 

Μέσον ποος συγκοινωνίαν, 
Βράχον είς τήν παραλίαν, 
Καί παρέχουσαν ζωήν 
Πολυθέλγητρον πνοήν.

Ν. .

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 565.

Αλφα — βητά — ρ — ιον.

Αινίγματος 566.

Θεμιστοκλής — Επαμεινώνδας.

Προβλήματος 567.

Ό πάππος αύτοΰ έγεννήθη τφ 1786, ώστε 
τω 1808 ήτο έν ηλικία 22 έτών.

Προβλήματος 568.
(Ίππείου άλματος.)

Ώ Ελλάς, πατρίς γλυκεία, 
το ζωοποιόν σου κλίμα 

Ίής ατράκτου μά; συνδέει 
τό ήμικομμένον νήμα.

Τό αιώνιόν σου έαρ 
τήν ζωήν άνανεώνει, 

Καί τά τραύματα τοΰ στήθου;
'0 αήρ σου βαλσαμώνει.

’Έλτσα»·. Τά 559, 560, 561, 563 ή δεσποινίς 
Ιφιγένεια Α. Πασσαλίδου έν ’Αλεξάνδρειά· τά 
561, 562, 563 ή δεσποινίς Εριφύλη Γ. Ζέρρου έν 
Προύση· τό 563 ό Κύριος Π. 1. Χάίτας έν Βουκου- 
ρεστίψ, έμμέτρω; οδτιυ*)· τά 562, 563 δκ. Άλ. Άκά- 
βαλος έν Καίρφ · τά 566, 567 ή δεσποινίς Χαρί- 
κλεία IJ. Χοίδά έν Πάτρα·.;- τά 566, 567 ό κ. Ίωακ. 
Χρ. Χαρανιάς έν Κωνσταντινουπόλει.

*) Τών γραμμάτων τήν σειρά 
Τήν έκράτησα γερά, 

Κ’ ιδού αίφνης άναλάμπουν 
Δυ’ ονόματα γνωστών,

Τανταλίδης, Ζαλακώστας
Τής ’ Ελλάδος ποιητών.

ν
’Στά θεσπέσιά των έ'πη 

Ένετρύφησα μέ πόνον.
Ητο άτυχή; έκείνη
Ή δυάς τών ποιητών.

Ό μέν εις τήν δρασίν του 
Φεϋ! άπώλεσε προώρως,

Ό δέ άλλος έστερήθη 
Τέκνου έκ τώ,ν λατρευτών.

Λϋσις αινίγματος 565.

Τό πρώτον εΐναι τ' άρχικόν 
τοϋ ’Αλφαβήτου γράμμα·

Τό δεύτερον ακολουθεί, 
προφέρεται συνάμα·

Τό τρίτ’ ώς άκρωτήριον 
είναι, φίλη, τό ‘Ρίον.

Τήν κεφαλήν τ’ άφαίρεσον 
κι’ αύθυς θά 'βρής τό ίο'.

Τά τρία αύτά κατά σειράν, 
άπλώς έάν τά θέσης,

Τήν λέξιν τοϋ αινίγματος 
άμέσως θά συνθέοης.'

Έν Μαγκεστρίφ.
Εΐς συνδρομητής.

Διευθυντής καί έκδοτης ■ Δρ. I. ΤΤΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ 
έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 41.

Τΰποις- ΓΟΥΛ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.
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Nos Etrennes: Tombola Amicale!
Le JHonittur i)f In Cljnnrr dlniurririlf le ι janvier 1888, entre dans 

sa ouzieme annee.
Dis ans deja de bons et loyaux services, deux lustres de vie financiere 

sans peur et sans reproche, de progres constants des plus notables, d’amitie 
reelle entre des clients de jour en jour plus nombreux et leur guide financier 
honord de leur ittdbranlable attachement, cela compte comme existence. 
C’est tin brevet, d’estime et de respectabilite que cette confiance geni-rale, si 
bien justifiee par une longue experience, — it tonic eprenve!

Nous avons su, trait d’union de l’Orient ιϊ l’Occident, conquerir une po
sition unique, exceptionnelle. C’est a notre clientele d’dlite que nous la devons. 
Ce n’est pas nous qui oublierions jamais nos devoirs enverS elle! Sa bonne 
fortune a lait la notre. Tralnr la verite, qui est sa sauvegarde, ce strait trahir 
nos interets coinmuns, aujourd’hui intimement lies. Si le Moniteur peut, tout 
a son aise, non settlement repousser avec dddain, tnais mettre sa dignite a ne 
pas rechercher les presents d’Artaxerces, — si auciuie Societe de credit n’a de 
prise sur Illi, non plus par des menaces et des calomnies, ou des tnenees tene- 
breuses, que par d'indignes compromis ou des seductions inavouables, — c’est 
que notre position, si laborieusement et si honnetement acquise, nous met a

l’abri de tout soupcon. Nos critiques, nul ne l'iugnore, sont aussi desinteressees 
que nos eloges sont absolument gratuits. Notre conscience nous les dicte. Nous 
ne pouvons avoir qu'un guide unique, l'interet de nos lecteurs, qui se contend 
avec notre propre interet. La est tout le secret de notre Here independance et 
de notre tranche impartiality. Nous ne saurions pactiser avec I'euuemi, — 
d'ailleurs reduit a l'impuissance et accabb- sous notre argumentation, sans perdre 
du meme coup nos bons clients, nos vrais amis.

On dit que ,.lcs pelits cadctiux eirtretiennent l’amitie··.
Nous avons du, par reconnaissance, et a J'onverture de noire ouzieme 

campagne, chercher quelque surprise agreable a faire a nos tiddies abounds et 
clients, — celdbrer avec eux une espece de note d’argent.

Void, de concert avec tons nos redacteurs constituds en Grand Conseil, 
a quelle combination nous nous sommes arretes. Une Tombola route graluile, 
et purement grncicuse, cela va sans dire, est organisee par le IJlIoiiitflir dr 
In itjanrr tJlniurririlr au profit exclusif de ses Abonnes pour 1888.

Cette Tombola comprendra les cinq obligations originates ci-apres 
indiquees, toutes les cinq de route securite et de premier ordre.

PRIMES DENOMINATION DES OBLIGATIONS
Norabre des

Tirag.annuels DATE DES TIRAGES PRIMES 
PRINCIPALES

j ere Une Obligations o’»/0 Emprunt Serbe de 1881 ring
•>c Une obli/j. Chemins Ottomans (Lots Tures) 1870 six
3e Un Coupon-Trime Dombau-Basilica 1886 trois
4” Un Coupon Trime Croir-ltouge Italienne 188H quatre
5e Un Coupon-Prime Croix-Rouge Hongroise 1882 trois

Vingt et un

14 Jane.. 14 Mars, 11 Juin, 14 Aoid, 14 Nov. F. 100.000
1 Fev., 1 Avril, 1 Juin, 1 Aoid, 1 Oct., 1 Dec. F. 600.000

1 Juin, 1 Decembre, 1 Mars. F. 200.000
1 Ferrier. 1 Mai. 1 Aoid, 1 Novembre. F. 100.000

1 Mars, 1 Juillei, 1 Novembre. F. 50.000

Total: F. 1,050.000

Ce n’est pas a un tirage, a un seul, une Ibis fait, que nous bornons nos 
graiieusetes. Non! '"est chaque mois que nous renouvellerons le tirage des 
cinq primes ci-dessus, durant tollte l’annee 1888.

Le premier nuniero designe par le sort recevra un Lot Serbe; — le 
second numr-ro sonant aura un Lot Turc; — le troisieme, un Dornhan Lose
— le quatrii-me, la Croix Rouge llalienne: — le cinquieme, la Croix Rouge 
llongroise.

Pour achever de rendre la combinaison parfaite, nous avons trouve pour 
1887, et nous maintenons pour 1888, le moyen le plus sur et le plus loyal de 
designer les cinq gagnants priviligiis.

Nos Abonnes pour 1888 se diviseront en 90 Series, chaque sirie se 
Mibdivisaut a son tour eu 90 Nuineros (1—90). Chaque Abomie, aura, — 
d’abord, sur sa quittance d’abonnement, — puis, sur sa baude de journal, it 
gauche, un chitire mdicatif de la — Silrie, — it ilroitc. un autre cliifi're in- 
dicatif du A’niiiero de cette Sirie.

Notre manic-re de proceder aux tirages, — un tirage de Series d’abord,
— un tirage de Numeros ensuite, — ne sera certes pas suspeete. 11 se trouve, 
par une lieureuse coincidence, que, par la main d’un orphelin, on precede; le

Itretnier Samedi et le dernier Samedi de chaque mois, aux tirages et le 
■oterie Goiiveriiemenlale de la Ville de Vienne oil 90 Numeros seulement 

sont dans l'urne, quand Torpbelin, choisi par les Aulorites. en presence de 
douze jures. eu seance puMique, aussi solennellement et sinc.erement que pos
sible, vient en extraire les cinq numeros gagnants.

Pour notre Tombola, les cinq numiros tires le premier samedi du 
mois dirout par ordre de sortie les cinq Series qui gagneront; et les cinq 
numeros tires le dernier samedi du mois. les cinq Ntimeros gagnants.

VoilA notre double tirage de cheque mois tout fait et de la ίιιςοη la plus 
officielle. Les numeros favorises, il notre Tombola, seront, — de Convention 
expresse, — exaclement les memes numeros qui sortiront a la l.oterie (ίοιι- 
vernenienlale de la Ville de Vienne. Done, ui surprise, ni mepriso; rien de 
plus correct.

Aura droit de participer a notre Tombola quiconque aura pave son abon- 
liement d’un an au fflonilfur Or In Itljanrr dlniuriirllr — so'it 6 Erancs, 
7 Lei, 7 Drachmas, ou Roubles 2.50, en billets de Banque, mandat-poste oil 
timbres-poste de tout pays. — L'abonnement pris avant la fin d’un mois prendra 
part aux tirages des mois suivants.

La quittance d'abotmement devra etre represented comme titre, a la 
delivrance des obligations gagnees a la Tombola. Afin d'6viter toute erreur ou

confusion, et comme facile moyen de eontrole, les cliilfres, et de Serie, A ganclm, 
et de Numero. a droite, seront nettement imprimes, et sur la quittance d’abon- 
nement, et sur la baude du journal de l'Abonue.

Tous nos abonnfis et amis, qui se plaisent a faire, a 1’envi, une propa
ganda si active en favour du IJlIoiiitflir dr Id ffljanrr (Jilliurrirllr trouveront, 
dans notre Tombola, un excitement nouveau pour y entrainer les amis et con- 
naissances. Nous ne saurions laisser dchapper cette occasion de leur adresser 
nos bien sinceres remerciements pour leur sympatliique conconrs.

Uxtension de nos operations en 1888.
Nos lecteurs n'out certes pas etc sans s'apereevoir avec. quel e surete de 

vues et avec quelle etendUe de reuseiguements nous jugeons les homines et les 
chose.- de la l-'inance. 11 ne leur aura pas echapp0, — car c’est trop frappant, 
— que les Institutions de Credit que nons recommandons, le Credit Mcbilier 
Rotlisebild. le Credit Foncier d'Autriche, montent an Capitolc, — tandis 
que les Hauques ou Compagnies mal accreditees, que nous signalons comme un 
peril, hi Laenderbank. les Alpines de Hontoux, les Tabaes Titres, sont 
trainees aux Gemonies, courent a l'abime.

Nous aurions grand tort de nous bonier a de simples considerations pla- 
toniques; doreuavant. nous mettrons en pratique et a profit les fitudes econo- 
miques et linancieres auxquelles se consacrent, pour le plus grand bien du 
Moniteur et de ses nombreux clients, des collaborateurs de premier merite et 
d'une competence indiscutable. Nous ne nous occuperons pas seulement des 
obligations li lots, qui sont une des sources accidentelles de la Eorturne; nous 
donnerons tous nos soins a la conduite attentive des placements en Speculation, 
source normale de benefices aussi rapides que considerables, avec des risques 
aussi sagement reiluits que strictement limites.

Exaetitude de nos lienseit/nenienfs.
Tout en riservant, comme de juste, nos meilleurs et plus precieux ren- 

seignements pour notre clientele assidue, pour ceux qui lout toutes leurs affaires 
avec nous, il nous sera toujours agreable de rciiseiguer att mieux. soit en 
matiere financiere ou commerciale, soit en matiere d’Assurauces surtout, toutes 
les personnes qui, avant de prendre un engagement quelconque, voudront bien 
nous faire l’liouueur de nous consulter.

A tous nos Abonnes et Clients notre devoueraent absolu, comme nos 
meilleurs souhaits et compliments pour la nouvelle Annee 1888.

JBmiitnir be la (Cljancc llnilwricllc,
RENSE1GNEMENTS GRATUITS

SUH
TOUTES LES ASSURANCES.

— VIENNE. ------

« A NOS ABONNES POUR 1888.' ©

RENSE1GNEMENTS GRATUITS
SUR

TOUTES LES ASSURANCES.

4


