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(Μετά είχίνος, ΰρα σελ. 257.)

Β
ΗΝ εικόνα τοΰ λογίοο τούτου Φιλέλληνος 
δημοσιεύοντες σήμερον κατά τήν μικρόν 
προ τοΰ θανάτου αύτοΰ γενομένην φω

τογραφίαν, παραθέτομεν ενταύθα σημειώσεις τι- 
νάς περί τοΰ βίου αύτοΰ, δστις συνεδέετο προς 
τήν 'Ελλάδα, καθότι ό Εϊχθαλ καί έν 'Ελλάδι 
έπί χρόνον ικανόν έζησε καί τήν ήμετέραν 
γλώσσαν άντικείμενον ενδελεχών μελετών έποι-
ήσατο.

Ό βίος τοΰ Γουσταύου Εϊχθαλ ανήκει εν 
μέρει μέν είς τήν ιστορίαν τής φιλολογίας, έν 
μέρει δέ εις τήν ιστορίαν τών φιλοσοφικών 
Ιδεών τοΰ 19'Λ αίώνος. Δι’ ήμάς τους "Ελληνας 
πολύτιμος είναι ή μνήμη αύτοΰ ού μόνον διά 
τάς περί τής Ελληνικής γλώσσης καί τής φι
λοσοφίας τοΰ Σωκράτους μελέτας αύτοΰ, άλλά 
καί διά τύ μέρος, δπερ έλαβεν είς τήν Τδρυσιν 
τής προς ένθάρρυνσιν τών ‘Ελληνικών γραμμάτων 
'Εταιρίας.

Ό Γουσταΰος Εϊχθαλ έγεννήθη έν Νανσή 
τής Γαλλίας τήν 22 Μαρτίου 1804 έκ γονέων 
Ισραηλιτών. Παραδεχθείς έν ήλικία 13 έτών 
τήν καθολικήν θρησκείαν έξεπαιδεύθη έν τψ έν 
Παρισίοις Αυκείφ 'Ερρίκου Δ', καί διεκρίθη έκ 
παιδικής ήδη ήλικίας διά τήν ζωηρότητα καί 
ετοιμότητα τοΰ πνεύματος, ήτις έχαρακτήριζεν 
αύτόν μέχρι βαθέος γήρατος. Έν έτει 1822 
έγένετο εις τών ένθερμοτέρων μαθητών τοΰ 
Comte, τοΰ ίδρυτοΰ τής θετικής φιλοσοφίας, 
καί κατέστη βραδύτερον οπαδός πιστός τοΰ φι
λοσόφου Saint-Simon. Περιηγηθείς έπί τινα 
έτη τήν Γαλλίαν καί’Αγγλίαν χάριν έμπορικών 
έργασιών, ας άνέλαβε κατά τάς πατροπαραδότους 
τής οικογένειας του παραδόσεις, έπανήλθεν είς
Παρισίους τώ 1829.

Μετά τήν βιαίαν διάλυσιν τής Σχολής τοΰ 
Saint-Simon ό Εϊχθαλ άπήλθεν έν έτει 1833 
είς τήν 'Ελλάδα, πρόθεσιν έχων ώς αγαθός 
φιλέλλην νά έργασθή ύπέρ τής άναπτύξεως καί 
εύημερίας τής ύπό τοΰ μακροχρονίου πολέμου 
δεινοπαθούσης χώρας. Μετά ετέρου Γάλλου 
φίλου του, τοΰ ’Αλεξάνδρου Ί’ουζοΰ, ΐδρυσεν έν 
’Αθήναις ‘Γραφεΐον Πολιτικής Οικονομίας”, ύπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ τότε ύπουργοΰ Κωλέττου. 
Κατά τήν είκοσάμηνον [έν ’Αθήναις διαμονήν του 
ό 'Εϊχθαλ έσχετίσθη πρός πάντας τούς προεξάρ- 
χοντας άνδρας τής άναγεννηθείσης 'Ελλάδος, καί 
έκτοτε συνέλαβε τήν ιδέαν νά καταστήση τήν 
νεοελληνικήν γλώσσαν, δεόντως διωρθωμένην καί 
κεκαθαρισμένην, γλώσσαν παγκόσμιον, ώρισμένην 
νά καταλάβη έν τή συγχρόνψ Εύρώπη οιαν θέ
σιν κατεΐχεν έν αύτή κατά τόν μεσαιώνα ή λα
τινική. Άλλ’ αί φιλοσοφικοί τοΰ νέου φιλέλ- 
ληνος ίδέαι άπήρεσκον τή τότε ' Ελληνική’Αντι
βασιλείς, καί τήν 4 ’Οκτωβρίου 1834 ό 'Εϊχθαλ 
άπελύθη τής ύπηρεσίας μέ δλας τάς διαμαρ
τυρήσεις τοΰ φίλου αύτοΰ Κωλέττου. Μετά 
τινας ήμέρας διωρίσθη πάλιν καί έπί μήνάς 
τινας περιηγήθη τήν Πελοπόννησον καί τήν βό
ρειον 'Ελλάδα. Τήν α’. Ιουνίου 1835 ό βασι
λεύς Όθων έκηρύχθη ένήλιξ, ό κόμης Άρμανσ- 

βεργ διωρίσθη γραμματεύς καί ό Κωλέττης 
ήναγκάσθη νά παραιτηθή. 'Ο 'Εϊχθαλ, στερηθείς 
τοΰ προστάτου αύτοΰ, έδωκε τήν παραίτησιν του 
καί άπήλθεν είς Γαλλίαν.

Τότε δέ έξέδωκε τό σύγγραμμά του ' Οί δύο 
κόσμοι”, έν ω έδημοσίευσε τάς έν Έλλάδι παρα
τηρήσεις του καί πληροφορίας. Τό περίεργον 
είναι δτι έν τφ βιβλίφ του τούτφ (έκδοθέντι τψ 
1836) ό Εϊχθαλ άγγέλει τήν μετατροπήν τής 
Αύστριακής αύτοκρατορίας είς μοναρχίαν αύστρο- 
ούγγρικήν ώς άναγκαϊον προσόν, νέας πολιτικής 
διοργανώσεως τής Εύρώπης. Άπό τοΰ έτους 
1837 μέχρι τοΰ 1847 ήσχολήθη είς διαφόρους 
έθνογραφικάς μελέτας καί συγγραφάς, μή λησμο- 
νών καί τήν προσφιλή αύτώ Ελλάδα καί τό 
σχέδιόν του νά καταστήση τήν νεοελληνικήν 
γλώσσαν γλώσσαν διεθνή, δπερ καί ύπερησπίσθη 
έν φυλλαδίψ φέροντι τόν τίτλον· "Ή πρακτική 
χρήσις τής Έλλην. γλώσσης ώς γλώσσης παγ
κοσμίου.” Τρία δέ έτη μετά ταΰτα ίδρυσε μετά 
τοΰ Beule καί τοΰ Brunet de Presles τήν 
'Εταιρίαν διά τήν ένθάρρυνσιν τών Ελληνικών 
σπουδών, ύπέρ τής όποιας μετά ζήλου λίαν άξιε- 
παίνου είργάζετο. Έπί τοΰ άντικειμένου τούτου 
γράφει ό Εϊχθαλ· "Πρόκειται πρό πάντων 
περί ζητήματος πρακτικού. Οίαδήποτε καί άν 
ώσι τά έλαττώματα τής έθνικής προφοράς, ταΰτα 
είναι άσογκρίτως όλιγώτερα τών διαφόρων τεχνη
τών τρόπων τής προφοράς, δι’ ών ήθέλησαν έν 
Εύρώπη νά τήν άντικαταστήσωσιν ... Τό μέγα 
προτέρημα τής έθνικής προφοράς θά ήτο να 
δοθή τή Ελληνική γλώσση έν δλφ τώ κόσμφ 
ή ένότης, ής τοσοϋτον χρήζει . . . Μόνον 
ουτω δύναται νά πραγματοποιηθή τό δνειρον 
έκεΐνο, τό όποιον προσεμειδία καί τψ Βολταίρφ, 
νά καταστή δηλ. ή έλληνική γλώσσα γλώσσα 
διεθνής καί παγκόσμιος.”

'Η ιδέα αΰτη γοΰ Εϊχθαλ εύρε καί έν Έλ
λάδι δπαδούς ένθέρμους, έν οίς άναφέρομεν τόν 
Φίλιππον Ίωάννου καί τόν σεβαστόν ήμών φίλον 
κ. Ίωάννην Βαλέτταν. Έν έτει 1870 ό Εϊχθαλ 
έγραψεν έπιστολήν πρός φίλον του έν Λονδίνφ, 
έν ή λέγει· ' Ανάγκη εΐναι νά παράσχωμεν είς 
τόν πολιτισμόν τήν ώραιοτέραν γλώσσαν, ήν ποτέ 
παρήγαγεν ή άνθρωπίνη μεγαλοφυία.”

Έν έτει 1880 έδημοσίευσεν ό άκάματος συγ- 
γραφεύς σπουδαίαν μελέτην περί τής "θεολογίας 
καί τών θρησκευτικών δοξασιών τοΰ Σωκράτους”, 
ήτις μετεφράσθη ελληνιστί παρά τοΰ κ. Βαλέττα. 
Τέλος έν έτει 1884 έδημοσίευσεν έν τή "’Επι
στημονική Επιθεωρήσει” διατριβήν περί τής 
Ελληνικής γλώσσης "ώς κοινής έπιστημονικής 
γλώσσης”.

Άλλά τά συγγράμματα τοΰ Εϊχθαλ δέν 
ήσαν οί μόνοι τίτλοι, οδς είχεν ό λόγιος άνήρ 
είς τήν έχτίμησιν τών πολλών φίλων του. Τό 
άκμαΐον αύτοΰ γήρας είχέ τι τό ήρεμον, προ- 
καλοΰν τόν γενικόν σεβασμόν. Γνωστόν ήτο δτι 
ό εύφυέστατος ούτος άνήρ, άπέχων πάσης πο- 
ταπής φιλοδοξίας, ύπηρέτησε πάντοτε τά υψιστα· 
συμφέροντα τής κοινωνίας καί δτι ή άγάπη αύ
τοΰ πρός πάσαν πρόοδον άπετέλει τδν κύριον 
τοΰ βίου του σκοπόν. Πολλούς νέους λογίους 
καί συνεβούλευε καί ένεθάρρυνεν, ιδίως δέ πρδς 
τούς έν Παρισίοις σπουδάζοντας Έλληνας ήτο 
είδος προξένου. Διό καί δτε τή 9 Απριλίου 
1886 άπέθανεν έν ήλικίφ 82 έτών, πάντες έθρή- 

νησαν τήν άπώλειαν ένδς τών εύφυεστέρων τοΰ 
αίώνος ήμών άνδρών.

"Εν τών σπουδαιοτέρων έργων τοΰ διαπρεπούς 
τούτου Φιλέλληνος έκδοθέν παρά τοΰ υίοΰ αύτοΰ 
κ. Εύγενίοο Εϊχθαλ μετά τδν θάνατόν του, 
είναι τδ κατά τδ παρελθόν έτος έκδοθέν έν Πα
ρισίοις σύγγραμμα αύτοΰ, τδ έπιγραφόμενον " ΊΙ 
Έλληνική γλώσσα” μετά προλεγομένων τοΰ έπί
σης μεγάλου Φιλέλληνος μαρκησίου de Queux 
de Saint-Hilaire.

Τό έκ σελίδων 424 συγκείμενον βιβλίον 
περιέχει ·

α'.) Έκθεσίν περί τών υπηρεσιών, ας ό Έϊχ- 
θαλ προσήνεγκε τή Έλλάδι καί τή σπου
δή τής Ελληνικής γλώσσης, γραφεΐσαν 
ύπδ τοΰ διαπρεπούς μαρκησίου de Queux 
de Saint-Hilaire καί άναγνωσθεΐσαν έν 
Παρισίοις 1886—1887.

6'.) Περί τής πρακτικής χρήσεως τής Ελ
ληνικής γλώσσης ύπδ Γουσταύου Εϊχθαλ.

γ'.) Παράρτημα περί τοΰ "Μέλλοντος τοΰ 
Ελληνικού έθνους καί τής Ελληνικής 
γλώσσης ύπδ Μάρκου Ί’ενιέρη.

δ'.) Περί τής έθνικής προφοράς τής Ελλη
νικής γλώσσης καί τής εισαγωγής αύτής 
έν τή κλασική έκπαιδεύσει.

ε'.) Έπιστολήν πρδς τδν κ. Λουδοβίκον Μάλ- 
λετ περί διεθνούς γλώσσης.

στ'.) Περί βαθμιαίας μεταρρυθμίσεως καί τής 
σημερινής καταστάσεως τής Ελληνικής 
γλώσσης. ’Ενταύθα περιελήφθη καί λό
γος έκφωνηθείς τώ 1869 παρά τώ κ. Ήρ. 
Βασσιάδη, Προέδρου τοΰ έν Κωνσταν- 
τινουπόλει Έλλ. φιλολογικού Συλλόγου 
περί τών διαφόρων τύπων τής νεοελλη
νικής γλώσσης.

ζ'.) Ή Έλληνική γλώσσα ώς κοινή έπιστη- 
μονική γλώσσα.

η'.) Ό Βολταΐρος καί τό ελληνικόν ζήτημα 
έν έτει 1770.

θ'.) Περί τοΰ νέου νόμου περί μέσης έκπαι- 
δεύσεως έν Έωσσία.

ι'.) Περί τής ίδρύσεως καί άναπτύξεως τής 
Έταιρίας πρός διάδοσιν τών Ελληνικών 
γραμμάτων έν Γαλλίφ (άπδ Απριλίου 
1867 μέχρις Απριλίου 1877).

Πρδς άπόδειξιν τής σπουδαιότητος τοΰ βι
βλίου καί τής άκραιφνοΰς άγάπης, ήν έτρεφεν 
δ συγγραφεύς πρδς τήν γλώσσαν ήμών, παρα- 
θέτομεν ένταύθα περικοπάς τινας τής έπιστολής, 
ήν δ 'Εϊχθαλ έγραψεν έν έτει 1871 πρδς τδν 
κ. Λ. Μάλλετ, γραμματέα τοΰ Εμπορικού γρα
φείου, καί έν ή άφ’ ου έκθέτει τούς λόγους, δι’ 
οΰς ύπάρχει άνάγκη διεθνούς γλώσσης, λέγει·

" Έκ τών δύο μεγάλων γλωσσών τής άρχαι- 
ότητος, αιτινες ύπήρξαν γλώσσαι διεθνείς, ή μία, 
ή έλληνική, ζή έτι, διότι δέν ήτο, ώς ή λατι
νική, απλώς ή γλώσσα πόλεως κοσμοκράτορος 
(τής 'Ρώμης), άλλά ή γλώσσα ολοκλήρου φυλής. 
Ώς ή φυλή αυτή, ουτω καί ή γλώσσα έπέζησεν 
εις τήν καταστροφήν, τήν καταρρίψασαν τήν Βυ
ζαντινήν αύτοκρατορίαν. Ώς ή έλληνική φυλή, 
οΰτω καί ή έλληνική γλώσσα, άπδ μιας ήδη 
έκατονταετηρίδος ήρξατο άναγεννωμένη, καί σή
μερον δσημέραι έξαπλοΰται καί άναπτύσσεται.

Τδ έμπορικδν πνεύμα, ή άγάπη πρός τάς 
έπιστήμας, τά πολιτικά συμβάντα μετέφερον άπδ 
τοΰ τέλους τοΰ παρελθόντος αίώνος πλείστους 
βσους "Ελληνας είς τήν Εύρώπην καί ιδίως είς 
τήν Γαλλίαν. Ταύτοχρόνως δε καί τά σχολεία 
καί τά έμπορικά γραφεία είχον πολλαπλασιασθή 
παρά τώ Έλληνικφ έθνει, δπερ μέχρι τοΰ έτους 
1821 έμεινεν ώσεί άποκεκλεισμένον άπδ τής 
δλομελείας τών έθνών. Άπδ τής συστάσεως 
δμως τοΰ 'Ελληνικού βασιλείου ή άνάπτυξις αΰτη 
προέβη βήμασι γιγαντιαίοις καί έν ω έσωτερικώς 
σχολεία ίδρύοντο έπί σχολείων, έξωτερικώς αί 
Έλληνικαί άποικίαι έξετείνοντο καί έπολλα- 
πλασιάζοντο. Σήμερον δλα τά παράλια τής 
Μεσογείου καί τοΰ Εύξείνου Πόντου γέμουσιν 
ελληνικών κοινοτήτων. Τοιαϋται ύπάρχουσιν έν 
Κωνσταντινουπόλει, έν Βάρνη, έν Όδησσψ, Ταϊ- 
γανίφ, Κάρς, Τραπεζοΰντι, έν Σμύρνη καί δλη 
τή άκτή τής Μικράς Ασίας, έν ’Αλεξάνδρειά 
καί παρά τδν Νείλον πέραν έτι τών Καταρ
ρακτών· έν Τεργέστη, Νεαπόλει, Λίβόρνφ, Μασ
σαλία, έν Λονδίνοι, Λιβερπόλει καί Μαγκεστρία» 
έν Αμερική, έν Άγίψ Φραγκίσκο), έν ταΐς Ίν- 
δίαις καί έν πλείσταις άλλαις χώραις.

Απανταχού αί άποικίαι αύται μετέφερον καί 
διατηροΰσι τήν γλώσσάν των, ίδρύουσιν έκκλη
σίας, σχολεία, έφημερίοας. Απανταχού έπίσης 
εύρίσκουσι τήν γλώσσαν αύτών διδασκομένην ώς 
γλώσσαν κλασικήν. Είπον τήν γλώσσαν αύ
τών, διότι μέ δλας τάς έπελθούσας μεταβολάς 
ή νεωτέρα έλληνική γλώσσα δέν εΐναι ή έξα- 
κολούθησις τής άρχαίας· εΐναι ή γλώσσα έκείνη, 
ήτις συνεπεία τών καταχτήσεων τοΰ Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου έγενικεύθη ύπδ τδ δνομα τής κοι
νής γλώσσης, άληθοΰς γλώσσης διεθνούς, όμι- 
λουμένης παρά τών κατακτηθεισών χωρών, έν 
αίς άνεπλήρωσε τάς έγχωρίους διαλέκτους . . .

Διά τής ισχύος τής άθικτου διατηρηθείσης 
καταγωγής της καί διά τοΰ πλούτου τής άρ
χαίας γλώσσης, ή νεωτέρα έλληνική γλώσσα 
ευκόλως συνεβιβάσθη πρδς τήν πρόοδον τοΰ νεω- 
τέρου πολιτισμού, καί άν άναμνησθώμεν δτι αί 
έπιστήμαι καί αί τέχναι ήμών πρδς τήν ελλη
νικήν γλώσσαν άποτείνονται, όσάκις πρόκειται 
νά πλασθή νέα λέξις, δέν πρέπει ν’ άπορώμεν, 
δτι καί αύτοί οί Έλληνες άπδ τής αύτής ήντ- 
λησαν πηγής.

Έν τούτοις, κατά παράδοξον άντίθεσιν, οί 
"Ελληνες εύρίσκοντες απανταχού τήν γλώσσαν 
αύτών έν βαθμώ γλώσσης κλασικής καί ώς τοι
αύτην διδασκομένην, εύρον αύτήν έν έκάστη 
χώρα προφερομένην κατά τρόπον ίδιάζοντα . . . 
Τδ σύστημα τοΰτο ύπήρξεν ή αιτία τής άπδ 
τοΰ 16ου αίώνος διακοπής τών σχέσεων μεταξύ 
τής δυτικής Εύρώπης καί τής Ελλάδος. Συνέ
πεια δέ τής διακοπής ταύτης ή έλληνική γλώσσα, 
μέχρι σχεδόν πρδ πεντήκοντα έτών, έθεωρεϊτο 
έν τή Εσπερία ώς γλώσσα νεκρά. . .

’Αλλ’ αί διαμαρτυρία! κατά τής παραδόξου 
ταύτης προφοράς ούδέποτε έπαυσαν καί άπδ τής 
άναγεννήσεως τής Ελλάδος έπετάθησαν. Έν 
Γερμανία, έν Αγγλία τδ ζήτημα τίθεται καθ’ έ
κάστην ύπδ συζήτησιν. Έν ’Αγγλία μεταξύ τών 
δπαδών τής γνήσιας Ελληνικής προφοράς ύπάρ- 
χουσιν άνδρες, οίοι δ Γλάδστων, δ Βλάκιε, δ 
Μάξ Μύλλερ. Έν Γαλλία οί διασημότεροι τών 
Ελληνιστών καί καθηγητών, καί οΐ άρχαΐοι 
μαθηταί τής έν Αθήναις γαλλικής Σχολής μετα
χειρίζονται τήν νέαν προφοράν. Καί έν ’Αμε
ρική ή γνήσια προφορά ποιείται δσημέραι μεγα- 
λειτέρας προόδους.”

Ό σοφός φιλέλλην καταλήγει είς τδ συμ
πέρασμα δτι άπαξ παραδεκτής γενομένης τής 
δμοιομόρφου προφοράς τής Ελληνικής γλώσσης 
έν δλοις τοΐς Έκπαιδευτηρίοις τοΰ κόσμου, ή 

έλληνική γλώσσα, ή ώραιοτέρα, ήν ποτέ ή άν
θρωπίνη ευφυΐα παρήγαγε, θέλει καταστή γλώσσα 
διεθνής, παρέχουσα ού μόνον πλείστας δσας ώφε- 
λείας είς τήν διανοητικήν άνάπτυξιν άλλά καί 
χρησιμεύουσα ώς μέσον συνεννοήσεως καί συν
δέσμου πρός λαόν ένεργητικόν, ζωηρόν καί κοσμο
πολίτην. Ή ΐδρυσις γλώσσης διεθνούς είναι 
μία τών άναγκών τοΰ ήμετέρου αίώνος, καί ώς 
γλώσσα διεθνής ούδεμία άλλη έχει τοσαύτα 
προσόντα δσα ή ελληνική.

ΓΑΙΤΟΥ
Φ Α ϊ Σ Τ Ο Σ.

Ύπό Αλ. ‘Ρ. 'Ραγκαβή.

Φαΰστος.
Πώς παραδόξως άμυδρά ή τής αύγής 
άκτίς είς τά έδάφη διοράται, 
καί ώς άκόμη είς τά έγκατα τής γής 
τδ λυκαυγές αύτής άντανακλάται! 
’Ατμός έδώ, παρέκει νέφη φλογερά, 
καί άναθρώσκει άπδ τών νεφών πυρά· 
ώς χρυσούς μίτος κατ’ άρχάς λεπτύνεται, 
καί έπειτα ώς ρύαξ άναβρύει· 
είς πολλάς φλέβας έπειτα έκτείνεται 
κ’ εύρύτατον τό ρεΰμά της κυλίει. 
Έδώ δ’ είς ταύτην τήν στενήν γωνίαν 
άναλαμβάνει πάλιν κοίτην μίαν. 
Πλήρης σπινθήρων εΐν’ ή άτμοσφαϊρα, 
ώς χρυσή άμμος πέριξ άν σκορπίζεται. 
Ό βράχος, ώς προκύπτ’ είς τδν άέρα, 
ίδέ, ίδέ ώς άνω πώς φλογίζεται!

Μεφιστοφελής.
0 Μαμμωνάς τοΰ οίκου του πλουσίαν 

δέν διεκόσμησε φωτοχυσίαν; 
Καλόν δτι τήν είδες. Ώς νοώ, έκεΐ 
οί κεκλημένοι φθάνουσιν ορμητικοί.

Φαΰστος.
Έκ τών άέρων καταιγίς τί φοβερά! 
καί πώς τά νώτά μου λυσσώσα τύπτει!

Μεφιστοφελής.
Κράτει τοΰ βράχου τά γεροντικά πλευρά, 
άλλως αύτή κατά κρημνών σέ ρίπτει. 
Διπλήν φέρ’ ή ομίχλη άχλύν σκότους. 
Είς τούς δρυμώνας άκουσον τούς κρότους. 
Πετώσι γλαύκες έντρομ’ είς τά δάση. 
Κλάδους λύσσα ή θύελλα νά θλάση 
καί τούς χλωρούς τών άνακτόρων στύλους, 
οΐτινες θόλους φέρουν πυκνοφύλλους. 
Τής άτμοσφαίρας τί παράφορος δρμή! 
Χασμώντ αί ρίζαι καί μυκώνται οί κορμοί. 
Τά δένδρα πίπτουν· τά αυντρίμματά των 
σωρεύονται άτάκτως έν <υ τρύζουσι, 
καί δΓ αύτών, έπάνω τών χασμάτων 
οί άνεμοι φυσώσι καί συρίζουσι. 
Φωνάς άκούεις άνω διαφόρους, 
φωνάς μακράν, φωνάς πλησίον. 
Μαγικόν ασμα, λύσσης έλεγεΐον 
άπδ παντός άνασκιρτα τοΰ όρους.

ΣΤΡΙΓΛΑΙ (Λ χορώ).
’Επάνω αί στρίγλαι! Τοΰ Βρόκου τδ δρος! 
Ξηρά μέν τά χόρτα, χλωρός δ’ εΐν’ δ σπόρος. 
Συνάζοντ’ έκεΐ οί πολλοί άναβάται.
Τδν Λεγόμενον πρόεδρον έχουν τά πλήθη.*)

·) Ταΰτα περιίχουβι καί οατυρικάς νύξεις είς τήν 
σύγχρονον φιλολογίαν.

♦) Λεγάμενος, δν δέν θέλει ή δέν πρέπει τις 
νά όνομάση. ’Ενταύθα δ Διάβολος. Έν τφ Γερμανικφ 
Urian, είχεν έν τψ Με'βαιΰνι τήν αύτήν αημασίαν (ώς 
έν Parzival τοΰ Wolfgang von Esohenbacli.

Πηδούν καί περνούν δπου ρίζαι καί λίθοι. 
0 τράγος πήδα καί ή στρίγλα πηδάται.

ΦΩΝΗ.
Ή γραία Βάβω μόνη της προβαίνει, 
θηλυκού χοίρου, βλέπετ’, έπιβαίνει.

Χορός.
Τιμή είς δν άξίζει τήν τιμήν· έμπρδς 
ή γραία Βάβω! Τήν δεχόμεθα λαμπρώς. 
Έφιππος είς τδν χοίρον, μήτερ, φθάσε. 
Σ’ άκολοοθοΰν, ιδού, αί στρίγλαι πάσαι.

Φωνή.
Σύ ποιαν δδδν ήλθες;

Φωνή.
Άπ’ έπάνω, 

έκ τών Πετρών τοΰ Ιλσεν έγώ φθάνω. 
’Εμπρός διήλθον φωλεάς κακής γλαυκός. 
Ό δφθαλμός της τί πυρώδης καί κακός!

Φωνή.
Τοΰ διαβόλου! Τί περνάς βιαστικός;

<1> ω ν ή.
Μέ έγδαρεν ή τρισκατηραμένη! 
Ιδού, ίδέ. Παντού πληγή μοί μένει.

Χορός στριγλών. 
Πλατύς εΐν’ δ δρόμος, μακράν έτι φθάνει. 
Τί θέλει τδ σπρώχνε καί τδ παραγκώνει; 
Τδ σάρωθρον ξεΐ καί κέντα ή περόνη. 
Τδ έμβρυον πνίγεται, ή μήτηρ σκάνει.

Ήμίχορος (άρρ«»ωμ).
Είς τδν οίκον σορόμεθα ώς τδν κοχλίαν· 
αί γυναίκες δ’, έκεϊναι έπήγαν καί τρέχουν 
έπειδή τοΰ κακού άν ζητούν τήν οικίαν, 
κατά χίλια βήματα πάντας προτρέχουν.

Ό άλλος ήμίχορος.
"Ομως τοΰτ ώς σπουδαΐον ούδείς εκλαμβάνει. 
Ή γυνή άν καί χίλια βήματα τρέχη, 
προθυμίαν καί δρεξιν δσην άν έχη, 
δ άνήρ μ’ έν του πήδημα μόνον προφθάνει.

Φ ω ν ή (άνω).
Έκ τής Λίμνης τών Βράχων άνέλθετ’ έπάνω. 

Φωνή (κάτωϋίν).
θέλω, θέλω ν’ άνέλθω, άλλ’ δμως δέν φθάνω. 
Έδώ κάτω έλούσθημεν δλοι κ’ έπλύθημεν, 
νά παράξωμεν δμως δέν έδυνήθημεν.*)

Οί δύο χοροί.
Ό άνεμος πίπτει, τδ άστρον έκρύβη 
ωχρά τούς αιθέρας διάττει ή Φοίβη, 
καί σίζων, βομβών ό τών μάγων χορός 
μυριάδας άνάπτει σπινθήρων πυρός.

Φωνή (κάτωθιν).
Σταθήτε.

Φωνή (άχωάει·). 
Τις κράζει έκ βάθους;

Φωνή (κάτωΰίν).
Σταθήτε. 

Κ’ ήμεΐς, ν’ άναβώμεν κ’ ήμεΐς, βοηθήτε. 
Ν’ άναβώ προσπαθώ τριακόσια έτη, 
κ’ είς τήν άκραν νά φθάσω δέν δύναμαι έτι. 
Έκεΐ θέλω κ’ έγώ, δπου εΐν’ οί έταΐροι.

Άμφότεροι οί χοροί. 
Περόνη καί ράβδος καί σάρωθρον φέρει 
καί τράγος έπίσης είς δλα τά μέρη. 
Ν' άναβή δστις τώρα δέν είναι καλός, 
έκεΐνος εΐν’ άνθρωπος άπολωλώς.

Ή μίστριγλα (κάτω). 
Ματαίως κινούμαι καί σιληπορδώ. 
Άλλαι τρέχουν έμπρός, κ’ έγώ μένω έδώ· 
Κατ’ οίκον δέν εχω στιγμής ήσυχίαν, 
κ’ έκεΐ πλήν νά φθάσω έλπίδα κάμμίαν.
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Χορός στριγλών.
Τής στρίγλας τούς μΰς άλοιφή ώφελεΐ.

Είς λέβης ώς πλοΐον, 
εν ράκος, ίστίον!

και ποτέ δέν πέτα δστις τώρ’ αμελεί. 
Άμφότεροι οι χοροί.

"Οταν δέ άναβώμεν ήμεΐς είς τά ΰψη, 
τά πεδία τό πλήθος ήμών άς κάλυψη. 
Έκταθήτ, έκταθήτ έπ’ αύτών κατά σμήνη· 
τό χωρίον στριγλότοπος δλον ας γίνη.

('Ορμοΰν προ! τα κάτω.) 
Μεφιστοφελής.

Πατούν καί τρέχουν, σπρώχνουν, άγκωνίζουν, 
λαλούν, βομβούν, μουγκρίζουν καί συρίζουν, 
καί πέριξ των πΰρ, φλόγες, δυσωδία!
"Ολη καί δλη στριγλοπολιτεία!
Μ ή μάς χωρίσουν μεΐν’ έδώ. — Ποΰ μένει;

Φαύστος (μακρά&ν).
Ιδού.

Μεφιστοφελής.
Πώς; νΗδη τόσον χωρισμένοι! 

Οικοδεσπότην άς μ’ ακούσουν ήδη. 
Αΐ! τόπον τφ Κυρίφ Πονηρίδη!*)  
Κρατήσατέ με, κύριε καθηγητά, 
δπως τά πλήθη φύγωμεν τ’ άγαπητά. 
Το παρακάμνουν ώς καί δι’ ήμάς αύτοί. 
Έκεΐ πλησίον βλέπω λάμπει κάτι τί. 
Τί μ’ έλκει πρός τούς θάμνους δέν ήξεύρω · 
άλλ’ επου, επου. Είσοδον θά ευρώ.

*) Κατά τούς ταλμουθιστάς ό Άδάμ πρδ τής Ευας 
είχεν άλλην γυναίκα, καλουμένην Λιλίς ή Λιλίθ, 
έξ ής έτεκε μόνον διαβόλους. Σημαίνει δέ Λίλ έβρα- 
ϊστί τδ νυκτερινόν. Κατά τούς ‘Ραβίνους ή Λιλίθ 
συνεπλάσθη μετά τοΰ Άδάμ, συγκεκολλημένη μετ' αύ- 
τοΰ έκ τών νώτων. ’Επειδή ήριζον πάντοτε, ό Κύριος 
έχώρισε τά δύω σώματα. Άλλ’ ή ίρις δέν έπαυσε, καί 
τής Λιλίθ έπιδοθείσης είς τήν λατρείαν τών διαβόλων, 
δ Άδάμ άπέβαλεν αύτήν, καί τότε έπλάσθη ή Ι'.ΰα. 
‘Η Λιλίθ περιγοάφεται ώς έχουσα λαμπράν κόμην, είς 
ής τούς πλοκάμους διάβολοι ένεφώλευον.

Φαύστος.
Όδήγει με, ώ πνεύμα άντιρρήσεως. 
θαυμαστός είσαι. ”Ω τής σής φρονήσεως! 
Τήν νύκτα ήλθομεν τών Τελωνίων 
έπί τόν Βρόκον, ώς είς μοναστήριον!

Μεφιστοφελής.
Δέν βλέπεις τά πυκνά πυρά πλησίον; 
Είναι φαιδρόν έδώ συλλαλητήριον. 
Έν μικροΐς κύκλοις ποιος μένει μόνος;

Φαΰστο ς.
‘Υπέρ τών άνω μάλλον είμ’ έγώ μερών. 
Έκεΐ πΰρ βλέπω καί καπνόν συγχρόνως, 
δπου τό πλήθος τρέχει πρός τόν πονηρόν. 
Έκεΐ πολλά αινίγματα θά λύωνται.

Μεφιστοφελής.
Κ’ έκεΐ έπίσης άλλα θενά φύωνται. 
Άφες τόν μέγαν κόσμον των νά χαίρη. 
Οίκήσωμεν τά ήσυχ’ αύτά μέρη.
’Αλήθεια υπάρχει γνωστοτάτη, 
δτι ό μέγας κόσμος μικρούς πλάττει.
Στρίγλας γυμνάς βλέπω μικράς καί νέας, 
καί συνετώς ένδεδυμένας γραίας.
Πρός χάριν μου δυσμένειαν μή δείξης. 
Πρός μικρόν κόπον διασκέδασις πολλή! 
”Οργαν’ ακούω μουσικά. Τί πλήξις!
θά συνηθίσω κ’ είς αύτά. Τί ώφελεΐ; 
Προχώρει τώρα· είναι άναγκαΐον. 
θά σέ παρουσιάσω δπως πρέπει· 
χαρών αιτίας θά σοι δώσω νέων. 
Ίδέ τί εύρύ μέρος, τί ώραΐον!
Ό όφθαλμός τό τέλος του δέν βλέπει. 
Έδώ πυραί, χορός καί οίνος ρέων, 
καί φλυαρίαι, τράπεζαι καί έρως. 
Λαμπρότερόν του πού θά ευρης μέρος;

Φαύστος.
Άλλ’ εις τούς φίλους σου έμέ είσάγων 
τόν δαίμονα θά παίζης ή τόν μάγον;

Μεφιστοφελής.
Άλλας ήμέρας ζώ άγνώστως. Ήμπορώ- 
τάς δ’ έπισήμους τά παράσημα φορώ, 
ούχί περικνημίδα· πλήν περίπου 
παράσημον μοί είν’ ό ποΰς τού ίππου.

*) Junker Voland. Αύτη ή έπωνυμία έδίδετο 
ένίοτε έν μίσαιώνι είς τδν διάβολον.

Βλέπεις έκεΐ τόν έρποντα κοχλίαν 
τήν γήν πώς δοκιμάζει δια τής ρινος;
Μέ έμυρίσθη, καί τήν γνωριμίαν 
μάτην έλπίζω ν’ άποφύγω κάνενός. 
Πυραί καί πυραί πάλιν δπου άν πατής. 
Είσ’ ό γαμβρός, καί είμαι ό προξενητής. 

'Πρό? τινα! καθημίνου! πιρϊ aStvvoptvovs άνθρακα!.) 
Αί, γέροντες μου Κύριοι, πώς γίνεται; 
Μεμακρυσμένοι κάθησθε καί όκνηροί!
Δέν εύθυμεΐτε, τρώγετε καί πίνετε. 
Αρκούντως μένει μόνος δστις οικουρεί.

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ.
Μή δίδε πίστιν απολύτως τοΐς λαοΐς, 
καί δταν τοΐς δουλεύης καί τούς εύποιής. 
Καθώς τών γυναικών, αύτών έπίσης 
φέρονται πρός τούς νέους δλ’ αί κλίσεις.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ.
Ό κόσμος πόσον έξετράπη προϊών! 
Οί άνδρες ήσαν άριστοι οί παλαιοί. 
Ή ήμετέρα δτε ήρχ’ έπιρροή, 
τότ έπεκράτει ό χρηστός χρυσούς αιών.

ΟΨΙΠΛΟΥΤΟΣ.
Δεν ήμεθα νοός έστερημένοι, 
κ’ έπράττομεν πολλά παρά τό δέον. 

’Ήδη τό παν είς άλλας βάσεις βαίνει, 
δτε θά τό ήθέλομεν έδραΐον.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ.
Τις σήμερον υπάρχει ό βιβλίον 
άναγινώσκων όπωσοΰν σπουδαΐον; 
Ή δ’ οίησις τών αγαθών μας νέων 
είν άνωτέρα μέτρων καί ορίων. 
Μεφιστοφελής (αίφνης φαινόμινο! ΰπίργηρως). 
Αισθάνομαι τό τέλος πώς έγγίζει.
Δέν θέλω πλέον τό βουνόν πατήσει. 
Άφ’ ού θολός ό πίθος μου ξυνίζει, 
έγγίζει καί ό κόσμος πρός τή δύσει.

Στρίγλα (μιταπράτις).
Μ ή ταχέως παρέρχεσθε, ώ παροδίται. 
Δέν υπάρχει τοιαύτη συχνή εύκαιρία. 
Ναί, προσέξατε δσα πωλώ νά ίδήτε. 

’Έχω, Κύριοι, έχω πολλά καί παντοΐα. 
Δέν ύπάρχ’ είς τήν γήν τό αύτοΐς συγκρινό- 

μενον · 
καί ούδέν θά εύρήτε, ούδέν μεταξύ των 
δ κακών τοΐς άνθρώποις αιτία δέν ήτον, 
κ’ έργαλεϊον όλέθρου τινός μή γενόμενον. 
Πάσα μάχαιρα στίγματα φέρει αιμάτων· 
ούδέ εν δλων τούτων υπάρχει ποτήριον 
τό μή απαξ καν χύσαν θερμόν δηλητήριον, 
τήν βεβαίαν πηγήν έπιβούλων θανάτων 
ώς καί τούτων ούδέν τών λαμπρών κοσμημάτων 
μή γυναίκα έλκύσαν καί φθείραν τιμίαν. 
Έδώ κρέμονται σπάθαι. Δέν βλέπετε μίαν 
μή δεσμούς διαρρήξασαν τών στενωτάτων, 
ή μή δούσαν πληγήν είς τά νώτα οολίαν.

Μ εφιστοφελής.
Συγχέεις τούς καιρούς έπ’ άληθείας, 
κυρά. "Ο,τ’ είχε γίνει είχε γίνει. 
Πώλει μας τώρα νέας πραγματείας. 
Τό νέον μόνον τώρα μάς ήδύνει.

Φα ϋστος.
Φοβούμαι μήπως λησμονήσω έμαυτόν. 
Πάρα πολύ ή τύρβη αΰτη μ’ ήρεσε.

Μεφιστοφελής.
Πρός τ’ άνω βλέπεις σπεύδοντα τόν συρφετόν. 
Νομίζεις δτι σύρεις έν φ σύρεσαι.

Φαύστος.
Τί είν’ αύτή;

Μεφιστοφελής.
Ίδέ την. Πώς θά σοι φανή;

Είν’ ή Λιλίθ.
Φαύστος.

Τίς;

Μεφιστοφελής.
Τοΰ Άδάμ πρώτη γυνή.*)  

'Η κόμη της είς καλλονήν έμπρέπει. 
Ίδέ την δμως νά προσέχης πρέπει.
Είς τάς πλεξίδας της άν ένα νέον 
συλλάβη, δέν τόν απολύει πλέον.

Φαύστος.
Ίδέ, ή γραία, καί ή νέα κόρη, 
αί δύω πώς έχόρευον κ’ έπήδων!

Μεφιστοφελής.
Δέν ήσυχάζουν σήμερον. Τάς είδον. 
Χορός! Είς τόν χορόν κ’ ήμεΐς! Προχώρει.

Φ α ΰ σ τ Ο ς (χορ^νων μετά της vias).
Είς τόν ύπνον μου δνειοον είδα γλυκύ. 
Ήν είς κήπον καλόν ήνθισμένη μηλέα. 
Δύω μήλα οί κλάδοι της είχον ώραία 
Νά τά κόψω κρυφίως άνέβην έκεΐ.

(Έπεται συνέχεια.)

ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑι.

ΑΚΤΗ ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΝ.
(Μετά είκόνος, ορα σελ. 261.)

ΑΤΑ τούς χρόνους, καθ’ οΰς ή άτμοπλοια 
δέν είχεν είσέτι γενικευθή, ώς έγενι- 
κεύθη αΰτη σήμερον, καί ή δΐ ιστιο

φόρων πλοίων συγκοινωνία εύρίσκετο έν τή άκμή 
της, ή μικρά πόλις τοΰ Γαλαξειδίου έν τω Κο
ρινθιακό) κόλπιρ είχεν άποκτήσει σημασίαν ικα
νήν, διά τήν στερεάν τών πλοίων αύτής κατα
σκευήν καί ιδίως διά τό τολμηρόν καί έπιχει- 
ρηματικόν πνεύμα τών κατοίκων της, οιτινες 
κατά τό πλεΐστον ήσαν ναυτικοί. Ή λέξις 
“Γαλαξειδιώτης πλοίαρχος” έμφαίνει άνδρα πε- 
πειραμένον είς τά ναυτικά καί δυνάμενον νά 
κυβερνήση μετ’ έπιτυχίας πλοΐον καί νά έκτελή 
δΐ αύτοΰ μακρούς πλόας μέχρι Τεργέστης, Μασ
σαλίας, Γενούης, ’Αγγλίας καί μέχρις αύτής τής 
Αμερικής. Ή φήμη τών Γαλαξειδιωτών είναι 
έφάμιλλος τής τών 'Υδραίων, Σπετσιωτών καί 
Ψαριανών.

Τά έν Γαλαξειδίφ ναυπηγούμενα τότε πλοία 
δέν ήσαν μόνον στερεά, άλλά καί ή δαπάνη 
αύτών ήτο μετρία. Ή κατασκευή π. χ. πλοίου 
στερεού χωρητικότητας 140 τόννων δέν ύπερέ- 
βαινε τάς 20 χιλιάδας δραχμών, ήτοι ήτο εύω- 
νοτέρα κατά τό ήμισυ πλοίου τής αύτής χωρη- 
τικότητος ναυπηγουμένου έν Μασσαλίφ ή έν 
Τεργέστη. Τό εΰωνον τούτο άφ’ ένός καί ή 
λιτότης τών Γαλαξειδιωτών ναυτών άφ’ έτέρου 
κατώρθουν ν’ άποφέρωσι μεγάλα κέρδη, καθότι 
πρός τούτοις πολλάκις ό αύτός ήτο καί πλοιο
κτήτης καί πλοίαρχος καί έμπορος, άγοράζων 
έπί πιστώσει πραγματείας, ας μετεπώλει έπι- 
κερδώς έν τινι τών λιμένων τής Τουρκίας. Πολ
λοί τών πλοιοκτητών τούτων ήδυνήθησαν οΰτω 
νά σχηματίσωσι μεγάλην περιουσίαν. "Ενεκα 
δέ τής τοιαύτης γενικής τάσεως τών Γαλαξει- 
διωτών πρός τό ναυτικόν έπάγγελμα, τό Γαλα-

Β
ΛΙΓΑΙ τοποθεσίαι έν τώ κόσμο) θέλγουσι 
τό βλέμμα τοΰ περιηγητοΰ τοσοΰτον, 
δσον αί τοποθεσίαι τής νήσου Κερκύρας, 

μιας τών έπτά νήσων τοΰ Ίονίου πελάγους. "Αμα 
τις έξελθη έκ τής πόλεως πρός τό νότιον μέρος 
τής λεγομενης Σπιανάδας” εύρίσκεται ένώπιον

ξείδιον ήτο ή μόνη πόλις τής 
Ελλάδος, έν ή ό άριθμός τών 

γυναικών ήτο ανώτερος τοΰ 
τών άνδρών. Οΰτω έν τή άπα- 
ριθμήσει τών κατοίκων τοΰ 
Γαλαξειδίου τοΰ έτους 1870 
έκ τών 4'/2 χιλιάδων κατοί
κων, οί 1900 ήσαν άρρενες, 
οί δέ 2600 θήλεις, δηλ. ό 
άριθμός τών γυναικών ήτο 
κατά τό </ι άνώτερος. Άφ’ 8- 
του δμως ό άτμός κατέστη 
θαλασσοκράτωρ, τό ;Γ«λαξεί- 
διον έξέπεσε καί σήμερον δλί- 
γα είναι τά ιστιοφόρα πλοία, 
τα όποια ναυπηγούνται έκεΐ. 
Άλλά δέν άμφιβάλλομεν δτι 
οί έπιχειρηματίαι Γαλαξει- 
διώται θέλουσι ταχέως άντι- 
καταστήσει τά πλοΐά των δΐ 
άτμοπλοίων, συμβαδίζοντας μέ 
τό πνεύμα τοΰ αιώνας.

ΒΡΑΧΟΙ ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΝ. 

πανοράματος μαγευτικού. Πρός τά δεξιά τής εύ- 
ρείας καί καλώς διατηρουμένης λεωφόρου κεΐν- 
ται έν μέσω πυκνής φυτείας κομψαί έξοχικαί 
οίκίαι· πρός τ’ άριστερά ή κυανή θάλασσα βρέ
χει διά τών κυμάτων αύτής τήν βάσιν τοΰ βρά
χου, έφ’ ού έκτείνεται ή όδός. Άνερχόμενός 
τις πρός τήν κορυφήν τοΰ λόφου προχωρεί έν 
μέσοι άληθοΰς έκστάσεως καί εύρίσκεται μετά

ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑι. 

ήμισείας ώρας περίπατον έπί 
λόφου, δθεν τό βλέμμα έξου- 
σιάζει τόν εύρύν κόλπον καί 
άναπαύεται έπί τών καταφύ- 
των όρέων, τών στεφανούντων 
τήν παραδείσιον κοιλάδα. Τό 
πανόραμα τοΰτο έχει τί τό 
άμιμητόν, καί πρός τό μέρος 
τούτο οί κάτοικοι τής Κερ- 
κύρας στρέφουσι τά βήματά 
των, όσάκις θέλουσι νά περι- 
πατήσωσιν έν ύπαιθρο) καί 
ν’ άναπνεύσωσι καθαρόν άέρα. 
Οί τήν νήσον έπί πολλά έτη 
κατέχοντες Άγγλοι ιδίως αύτό 
περιεποιήθησαν.

Πρός τό μέρος τούτο έκτε- 
λούνται καί αί ωραιότεροι έκ- 
δρομαί έν τω εσωτερικω τής 
νήσου, διότι καί προσιτοί δΐ 
άμάξης είναι. Αί άμαξιταί 
όδοί δφείλονται κυρίως είς 
τήν πρωτοβουλίαν τοΰ Γάλ
λου στρατηγού Donzelot, 8- 
στις ήτο διοικητής τής Κερκύ- 
ρας δταν οί Γάλλος κατεΐχον 

τήν Επτάνησον. Δυστυχώς ή ήμετέρα κυβέρ- 
νησις δλίγον μέριμνα περί συντηρήσεως τών κα
λώς χαραχθεισών τούτων οδών καί μετά λύπης 
πρέπει ν' άναγράψωμεν δτι κινδυνεύομεν νά μετα- 
βαινωμεν σήμερον έπί ήμιόνων έκεΐ δπου πρό 
έξήκοντα καί πλέον έτών μετέδαινον οί άνθρωποι 
έφ’ άμάξης. Αί τοποθεσίαι δμως μένουσιν αί 
αύται, ώραΐαι καί μαγευτικοί. Δάση έλαιών
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χαλύπτουσι τήν νήσον δλην- αί κοιλάδες και 
αύται αί φάραγγες γέμουσι πυκνής φυτείας καί 
ή επιμελής καλλιέργεια κα'ι του ελάχιστου τμή
ματος γής προδίδει τήν δραστηριότητα τών γαι
οκτημόνων και χωρικών.

“Εν τών ωραιότερων χωρίων τής νήσου είναι 
το χωρίον Ποταμός, ού τήν εικόνα παραθέ- 
τομεν.

ΒΡΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ
ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑι.

Υπό Ί. Μ.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 264.)

(Συνέχεια.)

ΕΤΑ τήν βραχεΐαν καί ατελή ταύτην 
περιγραφήν τών κυριωτάτων λειψάνων 
τοΰ τελειοτάτου τών αριστουργημάτων 

τής αραβικής τέχνης, δφείλω νά σημειώσω δτι 
ό μέγας τεχνικός πλούτος έν τή διακοσμήσει 
τοΰ μνημείου τούτου δέν εκτυλίσσεται έπι πολυ
τίμου μαρμάρου, ή αλαβάστρου, ή τούλάχιστον 
άπλοΰ λίθου. Οί Άραβες τεχνΐται, έξεργαοά- 
μενοι έξ άπλοΰ γύψου τά άπειρα άναπλάσματα 
τών λεπτοτάτων καί μυριοπλόκων έκείνων κοσμη
μάτων καί έπιγραφών προσήρμοσαν έπί τών 
τοίχων, τών στεφάνών αύτών, τών σκελών τών 
θυρών, τών τόξων τών θυρίδων, τών άψίδων κλπ. 
Διά τοΰτο ταΰτα παρουσιάζουσι τδ θέαμα μυριο- 
ποικίλων λευκών τριχάπτων, ή μυριοτρήτων 
χαρτών όμοιων έκείνοις, δι’ ών οί ζαχαροπλα- 
σται καλύπτουσι τούς πλακούντας ή τάς ζαχα- 
ροπήκτους δπώρας. Έκ μαρμάρου εΐναι μόνον 
αί πλάκες αί καλύπτουσαι μέρος τοΰ έδάφους 
καί οί συγκροτοΰντες τάς παραστάδας, τάς ύπο- 
βασταζούσας τάς άψίδας καί στοάς, ισχνοί καί 
βραχείς κίονες, οίτινες, παχύτεροι δντες περί το 
μέσον καί λεπτότεροι περί τά άκρα, δεν είναι 
πολλοΰ Θαυμασμού άξιοι.

Σημειωτέον προσέτι, δτι καί τά άραβικα 
γράμματα, δντα τά πλεΐστα λεπτά, κωνοειδή 
καί κάθετα ή δριζόντια, εύκόλως συμπλέκονται 
μετά τών λεπτών καί πολυποίκιλων άραβικών 
κοσμημάτων.

Άλλ’ έχει αρά γε ή άραβική τέχνη σχέσιν 
τινά καί άναλογίαν πρός τήν Ελληνικήν; Κατ’ έμέ 
κριτήν ή άπλότης, ή φυσικότης, ή λεπτότης καί 
ή συμμετρία τών προϊόντων τής Ελληνικής 
τέχνης ίκανοποιοΰσι καί τέρπουσι τήν δρασιν, 
τόν νοΰν καί τήν φαντασίαν καί άνυψοΰσι τόν 
άνθρωπον εις κόσμον ιδανικόν μέν μή άποχωρι- 
ζόμενον δμως έντελώς τοΰ πραγματικού. Τό 
λεπτεπίλεπτον καί έπ’ άπειρον πολύπλοκον τής 
άραβικής τεχνικής διακοσμήσεως θαμβοί τήν 
δρασιν καί σκοτεΐ τόν νοΰν, τήν δέ φαντασίαν 
έξάπτει καί άφαρπάζει μετάγουσα είς κόσμον 
έπίπλαστον καί ψευδή. Μία άπλή καί εύθεΐα 
γραμμή έπί πεντελικοΰ μαρμάρου έν τή μετώπη 
τοΰ Παρθενώνος έχει μείζονα χάριν, ή μύρια 
άραβικά ποικίλματα άναπεπλασμένα έκ γύψου.

Είς διάστημα ενός τετάρτου τής ώρας άπό 
τής Άλχάμβρας κεΐται τό Γενεραλίφ (δρα είκ.), 
ή άγροτική, οδτως είπεΐν, έπαυλις αύτής. Σπου
δαία λείψανα τέχνης δέν διεσώθησαν έν αύτφ.

Οί κήποι δμως αύτοΰ είναι θαυμάσιοι καί ή έξ 
αύτοΰ θέα λαμπρά. Οί "Άραβες, διοχετεύσαντες 
δι’ υδραγωγείου ένα βραχίονα τοΰ ποταμού Δαρ- 
ρου έπί τον λόφον τής Άλχάμβρας, κατέστησαν 
αύτόν κατάρρυτον καί έπιτήδειον είς πάσαν 
βλάστησιν καί φυτείαν. Χρυσομηλέαι, κιτρέαι, 
φοίνικες, άλόαι, δάφναι, ροδοδάφναι, κυπάρισσοι, 
αιγειροι, πτελέαι, άκακίαι, κάκτοι, άμπελοι, 
μύρτοι, ιάσμαι καί πάντα τά έπίλοιπα είδη τών 
άρωματικών δένδρων, θάμνων και άνθέων κα
λύπτουσι τόν εύτυχή τούτον λόφον. Κρήναι 
καί πίδακες καί όχετοί έκχέουσι τά ύδατα παν- 
ταχοΰ, καί ύπό τήν χλόην καί τά άνθη καί τά 

I φυλλώματα τών θάμνων άκούεις κατά παν βήμα 
κελαρύζοντα τά ρυάκια.

Τό πανόραμα άπό τής Άλχάμβρας καί τοΰ 
Γενεραλίφ μάλιστα περί τήν δύσιν τοΰ ήλιου 
είναι έκ τών σπανιωτάτων καί μαγευτικωτάτων. 
Κάτωθι βλέπεις τήν Γρενάδαν κεκλιμένην έπί 
τριών λόφων καί δύο ποταμών- πρός δυσμάς 
καί μεσημβρίαν άπέραντος έκτυλίσσεται πρό τών 
δφθαλμών σου ή βαθύχλοος καί πρασιναυγής 
Βέγα, ήν στέφουσιν όρη, ών τάς δειράδας καί 
κορυφάς καλύπτει ό ήλιος διά ροδίνου διαφανούς 
πέπλου. Ή δέ πάντων έξέχουσα χιονοσκεπής 
Σιέρρα Νεβάδα φαίνεται ώσεί περιβεβλημένη 
άργυρόχρυσον μανδύαν. Τά άπαράμιλλα ταΰτα 
φυσικά κάλλη τής τοποθεσίας άπέδιδον έκατον- 
ταπλασίως μείζονα ωραιότητα είς τήν έπί τοΰ 
ύψηλοΰ τούτου λόφου έγειρομένην Άλχάμβραν 
καί τά πέριξ κείμενα πολυπληθή άραβικά μέ
γαρα. Διά ταΰτα πάντα δικαίως οί "Άραβες 
παρέβαλλον τήν Γρενάδαν πρός παράδεισον.

Μετά τήν έπίσκεψιν τής Άλχάμβρας καί τοΰ 
Γενεραλίφ κατέβημην διά τής όπισθίας κλιτύος 
τοΰ λόφου είς τήν χαράδραν τών Μολίνων καί 
έκεΐθεν είς τήν φάραγγα τοΰ Δάρρου, δν δια- 
βάντες έπορεύθημεν είς τδν καθεδρικόν Ναόν.

Ό Ναός ούτος, ού ή οικοδομή ήρξατο τφ 1532 
καί συνετελέσθη τφ 1639, ών έλληνορωμαϊκής 
άρχιτεκτονικής, τυγχάνει ύψηλός, έλαφρός, κα
τάφωτος, μεγαλοπρεπής καί ωραίος. Τό ιερόν 
καί ό χορός αύτοΰ εΐναι άναπεπταμένα καί 
φωτεινά καί ούχί τοσοΰτον πεφορτισμένα ύπό 
παμποικίλου κόσμου, ώς τά τών Μητροπόλεων 
τοΰ Τολέδου καί τής Σεβίλλης. Διαιρείται είς 
πέντε χορούς σχηματιζομένους ύπό είκοσι πα
στάδων έκ κιόνων συγκροτουμένων, καί περιέχει 
δέκα πέντε πολυτελείς ναΐσκους. Τό ιερόν στη
ρίζεται έπί είκοσι Κορινθιακών κιόνων, διαιρού
μενων είς δύο τάξεις. Έπί τών βάθρων τών 
πρώτων δώδεκα ιστανται κολοσσαϊα ’ τά άγάλ- 
ματα τών δώδεκα Αποστόλων. 'Η δευτέρα 
τάξις υποβαστάζει πλούσιον έπιστόλιον καλυπτό- 
μενον ύπό στεφάνων καί κεφαλών τών Χερουβίμ. 
Τάς άψίδας κοσμοΰσιν έξ μεγάλαι γραφαί τού 
Άλόνσου Κάνου. Ανωθεν ύψοΰται ό θόλος μετά 
θυρίδων έχουσών έζωγραφημένας τάς ύάλους. 
Τό περιτείχισμα τοΰ χορού είναι τεράστιον έρ
γον, πλήρες παντοίων καί πολυτίμων μαρμάρων, 
γλυφών καί κοσμημάτων.

Έν τφ Βασιλικφ παρεκκλησίφ τφ ύπό τήν 
άψίδα τοΰ ναοΰ εύρίσκονται οί λαμπροί τάφοι 
τοΰ Φερδινάνδου καί τής Ισαβέλλας, καί τής 
Ιωάννας καί Φιλίππου τοΰ ωραίου. Έν αύτΓ 
φυλάττονται προσέτι τό διάδημα καί τό σκή- 
πτρον τής ’Ισαβέλλας καί τό ξίφος τοΰ Φερδι- 
νάνδου. Τά ιερά σκεύη καί άμφια τής μητρο- 
πόλεως ταύτης δέν δύνανται νά συγκριθώσι κατά 
τόν πλούτον τής ύλης καί τής τέχνης πρός τά 
τών μητροπόλεων τής Σεβίλλης καί τοΰ Το
λέδου.

Έξελθόντες τοΰ Ναοΰ, είσήλθομεν είς τήν 
άλλοτε διάσημον πλατείαν τής Βιβράμβλας, 
ήτις σήμερον καλείται πλατεία τοΰ Συντάγματος. 

Έν αύτή ύπάρχει τδ άρχιεπισκοπικδν μέγαρον. 
Έπί μιας τών πλευρών αύτής βλέπει τις άγαλμα 
τής Παναγίας πολυτελώς περιβεβλημένης και 
πέριξ αύτοΰ λαμπάδας καί άνωθεν καίουσαν 
κανδήλαν. Εντεύθεν είσήλθομεν είς τήν δλως 
άνατολικήν άρχαίαν άγοράν, τήν Άλκαΰσε- 
ριαν, καί έπειτα είς τήν περίεργον όδόν τοΰ 
Ζακατίν, ήτις είναι τόσον στενή, ώστε αι 
στέγαι τών έκατέρωθεν παμπαλαίων οικιών σχε
δόν απτονται άλλήλων, καί τά ύπ αύτάς μαγα- 
ζεΐα εύρίσκονται έν διηνεκεΐ σκοτία. Δυστυχώς 
αί οδοί τής Γρενάδης μάλιστα έν ταΐς παλαιαΐς 
συνοικίαις εΐναι στεναί πολλάκις μέχρι τριών 
ποδών καί λίαν άκάθαρτοι, ώστε άπορεΐ τις, πώς 
ανθρώπινα δντα δύνανται νά ζώσιν έν τοιαύτη 
δυσώδει άτμοσφαίρα. Μάτην έζήτησα έν Γρε- 
νάδη τά ώραία έκ.εΐνα πάτιο τής Σεβίλλης και 
έν ταΐς νεωτέραις αύτής όδοΐς. Έκ τοΰ Ζα
κατίν έξήλθομεν είς τήν Νέαν πλατείαν, 
έφ’ ής κεΐται τδ ώραΐον δημαρχεΐον, ου την 
κομψήν μετώπην κοσμοΰσι πολυτελείς μαρμάρινοι 
κίονες. Απέναντι αύτής άρχεται ή άνάντης 
οδός ή άγουσα είς τδν λόφον τής Άλχάμβρας.

Άκολουθοΰντες τή όδφ ταύτη διήλθομεν διά 
τής θριαμβευτικής πύλης Καρόλου τοΰ Ε'. καί 
είσήλθομεν είς τούς περιβάλλοντας τήν Άλ
χάμβραν καταρρύτους καί καταφύτους κήπους. 
Άφ’ ού δέ έφθάσαμεν είς τήν ύπδ άγαλμάτων 
κεκοσμημένην ώραίαν κρήνην Καρόλου τοΰ Ε'. 
άπέλυσα τδν όδηγόν μου, καί μόνος είσελθών 
είς τόν περίβολον τής Άλχάμβρας περιήλθον 
τό δεύτερον δλας τάς αύλάς καί αίθούσας αυ
τής. “Έπειτα περιειργάσθην τό έν τή οίκιφ 
τοΰ Καδή πλήρες έπιγραφών καί κοσμημάτων 
ώραιότατον άργιλλόπλαστον άγγεΐον τής άραβι
κής πλαστικής. Έπειτα έκ τών έπάλξεων άπή- 
λαυσα θεάματος έκ τών σπανιωτάτων καί μαγευ- 
τικωτάτων, τής δύσεως τοΰ ήλιου.

Άφ’ ού δέ τήν πρότερον χρυσαυγή Βέγαν 
καί τά περιστέφοντα αύτήν λαμπροφόρα και 
ροδόχροα όρη καί τήν άργυρόχρυσον Νεβάδαν 
ήρξατο καλύπτων ό σκιερός πέπλος τής προσεγ- 
γιζούσης νυκτός, κατελήφθην ύπό τίνος μυστη
ριώδους καί άορίστου μελαγχολίας, καί καθήσας 
έπί τίνος πέτρας ήρχισα ν' άνακυκλώ έν τή 
μνήμη καί φαντασίφ μου τούς χρόνους τής άρα
βικής δυναστείας, δτε ή νΰν ήκρωτηριασμένη και 
έτοιμόρροπος Άλχάμβρα άρτιμελής καί ροδό- 
χρους ύψοΰτο άπδ τοΰ καταρρύτου καί κατα- 
φύτου όμωνύμου ύψηλοΰ λόφου έλαφρά πρδς τόν 
ούρανόν, καί ώς παμποίκιλον βασιλικόν διάδημα 
έστεφε τήν κάτωθι άβρώς κεκλιμένην μεγάλην, 
πλουσίαν καί εύδαίμονα Γρενάδαν- δτε τήν νΰν 
έρημον καί νεκράν Άλχάμβραν έπλήρουν ζωής 
καί κινήσεως Βασιλείς καί μεγιστάνες καί χα
ρέμια καί εύνοΰχοι- καί αί κρήναι καί οί πίδακες 
καί οί λουτρώνες αύτής ήσαν έν ένεργεία καί 
τά πολύτιμα μύρα ρέοντα άενάως έμύρουν τά 
σώματα τών λουομένων καί έπλήρουν τήν άτμό- 
σφαιραν άνεκφράστου ευωδίας· δτε τά συμπόσια 
καί αί συμφωνίαι καί οί χοροί ήσαν σχεδόν 
συνεχή καί άδιάλειπτα. Άλλ’ έφανταζόμην καί 
τάς πολλάκις πικραινούσας τδν βίον τοΰτον τών 
ύλικών ήδονών καί άπολαύσεων ζηλοτυπίας καί 
μηχανορραφίας τών χαρεμίων καί τών εύνούχων 
καί τά άπαίσια αύτών έπακόλουθα, τάς μαστι
γώσεις καί τά δεσμωτήρια καί τάς στρεβλώσεις 
καί πάντα τά είδη τών θανάτων. Έξακολουθών 
δέ τήν σειράν τών σκέψεων μου διηπόρουν, πώς 
ή Γρενάδα, διατελοΰσα ύπδ τήν έπίδρασιν τοι- 
ούτου έκτεθυλημένου καί άγριου βίου έπί αι
ώνας, έμεγαλύνετο όσημέραι καί έπλούτει καί 
ηύτύχει, φθάσασα είς πληθυσμόν 400,000 ψυχών. 
Σήμερον δέ, άπολαύουσα τών άγαθών χριστια
νικής κυβερνήσεως, καί τών καρπών τής μεγάλης 

άναπτύξεως τοΰ πολιτισμοΰ καί τών φώτων τοΰ 
παρόντος αίώνος πένεται καί δυστυχεί, άριθ- 
μοΰσα μόλις 70,000 κατοίκων, καί δεικνύει τοΐς 
ξένοις τά ημίγυμνα καί ρυπαρά καί ειδεχθή 
σώματα και τούς άσέμνους κορδακιστικούς χο
ρούς τών τέκνων τής φυλής έκείνης, ήτις πλάνης 
πάντοτε καί φερέοικος καλείται ποΰ μέν Γύφτοι, 
ποΰ δέ Άτζίγγανοι, ένταΰθα δέ Χιτάνοι.

Ιό παράδοξον τοΰτο φαινόμενον τής άνθρω- 
πινης ιστορίας και άλλα δμοια αύτφ ήγωνιζόμην 
να εξηγήσω, οτε παράδοξος άνθρωπος άόρατος 
καί άπροσδόκητος έκ τών όπισθεν προσελθών 
διέκοψε τδν μίτον τών σκέψεών μου. Ήτο 
σχεδόν μέλας, είχε τό βλέμμα σκοτεινόν καί 
υπουλον, τόν πώγωνα βραχύν καί τεφρδν καί τήν 
περιβολήν ποικίλην τή κοπή καί τοΐς χρώμασι. 
Μοι ώμίλει, άλλά δέν ένόουν τί έλεγεν. Έπί 
τέλους έξαγαγών έκ τοΰ κόλπου μοι έπέδειξε τήν 
εικόνα του έν φωτογραφία, έφ’ ής ύπήρχε γαλ
λιστί ή έπιγραφή- "Βασιλεύς τών Χιτάνων”. 
Έξ αύτής καί έκ τών σχημάτων τών χειρών, 
δι’ ών έδείκνυε τδ Άλβαϋσίν, έμάντευσα δτι με 
έκάλει νά έπισκεφθώ τούς άκαθάρτους φωλεούς 
τών δυστυχών έκείνων πλασμάτων καί νά ϊδω 
τούς άσέμνους κορδακιστικούς χορούς των. Έγώ 
άπεποιούμην, άλλ’ έκεΐνος έπέμενεν. Απαλ
λαγείς έπι τέλους τοΰ οχληρού έκείνου άνθρώπου 
τή συνδρομή χωροφύλακος, κατήλθον είς τδ ξενο
δοχεΐον, καί εισερχόμενος είς αύτό, άνήγγειλα 
τφ ξενοδόχφ δτι τή έπιούση πρωί έμελλον 
ν’ άναχωρήσω είς Κόρδοβαν. !Ο γέρων ξενο
δόχος, συμπαθούς καί γλυκείας φυσιογνωμίας, 
έξέφρασε τήν λύπην του έπί τή ταχεία άναχω- 
ρήσει μου έκ τής πατρίδος του · έγώ παρεμύθησα 
αύτδν είπών δτι, αν δ θεός με ήξίου νά έπα- 
νέλθω είς τήν 'Ισπανίαν, θά διέτριβον τούλά
χιστον δέκα ήμέρας έν τή τοσοΰτον ένδιαφερούση 
μοι πόλει τής Γρενάδης.

(“Επεται τό τέλος.)

ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.

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

δέ έκ τής Περσικής.

Ύπό Χρ. Παπαδοπούλου.

(Συνέχεια.)

59) Άληθής μόσχος έστι ό δομήν παρέχων 
και ουχι ό παρασκευαζόμενος ύπδ φαρμακοποιού · 
δ σοφός έοικε τή πλάστιγγι τού φαρμακοποιού 
έχων τήν άξίαν αύτοΰ- δ άμαθής έοικε πολε- 
μικψ τυμπάνφ ήχοΰντι, έσωθεν δέ κενώ.

60) Ού δει τινα άγειν μακράν φίλου, κτησά- 
μενον αύτδν έπί πολλοΰ χρόνου.

61) Ωσπερ ή σοφία άλίσκεται ταΐς χερσί 
τοΰ έχοντος ύπερβάλλουσάν τινα έπιθυμίαν, ουτω 
καί ό άσθενής ύπδ ίσχυράς γυναικός.

62) Ή φρόνησις άνευ τής ισχύος ούκ έστι 
ειμή δόλος καί τέχνασμα- ή ισχύς άνευ φρο- 
νήσεως ούκ έστι είμή άμάθεια καί παραφροσύνη.

63) Άνήρ γενναιόφρων καί έλευθεριάζων 
έστιν αιρετωτερος εύλαβοΰς νηστεύοντος καί 
συσωρεύοντος τά έαυτοΰ πλούτη.

64) Ό άπαρνούμενος τών τρυφών ΐνα κερ
δίση την τιμήν τών άνθρώπων, ύποπίπτει έκ τής 
θεμιτής έπιθυμίας είς τήν άπηγορευμένην.

65) Σμικρδν έπί σμικρφ γίγνεται μέγα καί 
σταγών έπί σταγόνος καθίσταται ρύαξ. Οί άσθε- 

νεΐς συλλέγουσι μικρούς λίθους, δπως, χρείας 
τυχουσης, βάλωσι τδν έαυτών πολέμιον.

66) Ού δει τόν σοφόν άνέχεσθαι έξ ήπίοτη- 
τος τοΰ άφρονος άμαθοΰς, έπείπερ τδ τοιοΰτον 
εξει τα άτοπήματα αύτοΰ- δ τφ σοφφ δφειλό- 
μενος σεβασμός άρθήσεται, ή δ' άμάθεια τοΰ 
έτέρου έσεται στερεά.

67) Ο διαπράττων άμαρτήματά έστιν άξιος 
μομφής, καί άξιομεμπτότερος δ σοφός.

68) Οί μή έσθίοντες τδν άρτον ζώντος ού 
μιμνήσκονται τοΰ δνόματος αύτοΰ άποβιώσαντος.

69) Ό διαγαγών τδν έαυτοΰ βίον έν άνέσει 
και άβρότητι ού δύναται γνοΰναι τδν πεινώντα.

70) Ού δεΐ αίτεΐσθαί τινα, έν ώρα άμηχανίας 
και σιτοδείας, πόρους παρά τών ένδεών.

71) Τοΐς λογικοΐς δύο τινά είσι μή δεκτά- 
τύ έσθίειν πλέον τού παρά τοΰ δοτήρος δοθέντος 
καί θνήσκειν πρδ τοΰ ώρισμένου.

72) Αϊτών, ή μή τόν σόν έπιούσιον άρτον 
δ θεός δώσει ήμΐν αύτόν.

73) Γδ μή παρά θεοΰ προωρισμένον, ού 
δύναται χειρ προσπελάσαι.

74) Αλιεύς τις μή άπολαύων τής τοΰ θεοΰ 
εύνοιας ού δύναται άλιεΰσαι ίχθΰν έν τω Τίγρει.

75) 'Η έναντιότης τής τύχης τών άγαθών 
έχει τήν δψιν έστραμμένην πρδς τήν τέρψιν, ή 
δέ εύτυχία τών κακών τήν κεφαλήν κεκλιμένην.

76) '0 ζηλότυπος έστί γαστρίμαργος ταΐς 
τοΰ θεοΰ δωρεαΐς καί πολέμιος τών άθώων.

77) Μαθητής μή έχων άγαθήν βούλησιν 
έστιν έραστής άνευ χρυσού- περιηγητής στερού
μενος γνώσεών έστι πτηνδν άνευ πτερών- σοφός 
μή πράττων τάγαθά έστι δένδρον άνευ καρπού’ 
θρησκευτικός δέ άνευ τοΰ είδέναι έστιν οικία 
άνευ πύλης.

78) '0 άμαρτάνων καί αϊτών συγγνώμην 
έστιν αίρετώτερος εύλαβοΰς άλαζονευομένου.

79) Σοφός μή πράττων τάγαθά έστι μέλισσα 
μή παράγουσα μέλι.

80) Άνήο στερούμενος άνθρωπότητός έστι 
γυνή- μοναχός δέ πλεονέκτης ληστής.

81) Ού δεΐ συνάπτειν φιλίαν τοΐς φύλαξιν 
έλεφάντων ή οϊκοδομήσαι οικίαν άνάλογον τφ 
τούτων άναστήματι.

82) Καίτοι τό παρά τοΰ ήγεμόνος δοθέν 
ίμάτιόν έστι τιμαλφές, τιμαλφέστερα δμως τά 
έμά ράκη.

83) Ού δεΐ ένεργεΐν καί πράττειν τάναντία 
τών παραινέσεων τών νοΰν έχόντων-’ ούδέ μή 
πυνθάνεσθαι περί τών έν άγνοια διακειμένων.

84) Μή λέγε δ,τι μή γινώσκεις, μηδέ σπεΰδε 
πράττειν τι άνευ έξακριβώσεως.

85) Κάλλιον τδ έκκενώσαι οικίαν, ή άνη- 
συχεΐσθαι έκ τοΰ κυρίου αύτής.

86) '0 τοΐς κακοΐς συναναχρωννύμενος, καί- 
τοι μή μολυνθή ύπό τής φύσεως αύτών, δια- 
τελέσει δμως ύποπτος δτι γενήσεται συμμέτοχος 
τής διαγωγής αύτών.

87) Έσο ταπεινός τφ παρέχοντί σοι άγαθό- 
τητα, τφ δέ έρίζοντί σοι ρίψον ' κόνιν έπί τοΐς 
δφθαλμοΐς αύτοΰ.

88) Άνήρ νουνεχής μή διαπυνθανόμενος 
παρά τίνος ού χρή λαλεΐν αείποτε ή μετριότης 
τοΰ λόγου όφείλει συνφδειν τή δρθοφροσύνη.

II

(Έπεται τό τέλος.)

ΤΟ ΑΤΥΧΕΣ ΠΑΙΔΙΟΝ.

Ύπό ’Ελένης Ν. ΤΣηροϋ.

Πλησίον κλίνης μητρός θνησκούσης 
μικρόν παιδίον θρηνοΰν πικρώς 

μετά φωνής πολύ συγκινούσης 
θεόν ικέτευε καί θερμώς-

"θεέ, τήν μάνα μή μου τήν πάρης, 
τδ μόνον στήριγμα έπί γής!

Έάν θελήσης, ή θεία χάρις 
’μπορεί νά έλθη καί έπ’ αύτής!”

Μάνα μου, σήκου, ποΰ θά μ’ άφήσης, 
έρημο, ξένο καί μοναχό;

Ποΰ θά πηγαίνω, έάν δέν ζήσης;
Ποΰ θά καθήσω, τό δρφανό;

Έλα, μανοΰλα μ’ έλα όπίσω!
Δέν μέ λυπεΐσαι, δέν μέ πονεϊς;

Δέν συλλογίζεσαι πώς θά ζήσω 
χωρίς μανοΰλα, χωρίς γονείς;

" Παρακαλώ Σε πολύ, θεέ μου, 
να μοΰ χαρίσης πιά τή αααά!

Είς τήν ζωήν μου κ’ έγώ ποτέ μου 
δέν θά ξεχάσω Σε έδώ νά!”

"Τψωσ’ ή μήτηρ τά βλέμματά της 
κ’ ηύχήθη ένδακρυς τδ παιδί, 

κ ειπον τά χείλη της τά ωχρά της 
Π θεία Πρόνοια ναναι μαζί!”

Τδ φώς έσβέσθη τών δφθαλμών της — 
πέθαν’, έπήγε ’στους ούρανούς, 

καί τδ παιδίον τδ δρφανόν της 
έλύθ’ εις δάκρυα καί κλαυθμούς.

ΑΣΤΕΓΟΙ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 26S.)

δημοσιευομένη σήμερον είκών εΐναι έρ
γον “Άγγλου ζωγράφου, τοΰ Stanhope 
Forbes, δστις κατά τά τελευταία έτη

έκτήσατο ικανήν φήμην έν τή πατρίδι αύτοΰ, 
ώστε τά έργα αύτοΰ θαυμάζονται έν ταΐς δια-
φόροις έκθέσεσι, καί — δπερ ούσιωδέστερον — 
προθύμους εύρίσκουσιν άγοραστάς. Ιδίως έζέχει 
δ καλλιτέχνης ούτος είς τήν παράστασιν σκηνών 
τοΰ καθημερινού βίου, σκηνών τής πραγματικό
τητας. 'Ως δ Αίμύλιος Ζολάς έν τοΐς μυθιστο- 
ρήμασιν αύτοΰ, ουτω καί δ Forbes έν ταΐς ει-
κόσιν αύτοΰ παρουσιάζει ήμΐν τδν πραγματικόν 
βίον, ξηρόν, θλιβερόν, άνευ ποιητικού γοήτρου, 
άνευ τής έλαχίστης ρωμαντικότητος.

Ή είκών αύτοΰ, ήν δημοσιεύομεν, παριστφ 
δδδν χωρίου τινδς κατά τήν δύσιν τοΰ ήλιου έν 
ήμέρφ προκεχωρημένου φθινοπώρου. Ή ώρα 
είναι μελαγχολική, δ ούρανδς δμιχλώδης, αι 
οίκίαι πτωχικαί, τά δένδρα άπολέσαντα τό πρά
σινον αύτών κόσμημα ύψοΰνται ξηρά και τεθλιμ
μένα προαισθανόμενα τήν προσέγγισιν τοΰ χει- 
μώνος. Έν τή όδφ βαδίζει πτωχή γυνή κρα
τούσα έν ταΐς άγκάλαις αύτής τδ κοιμώμενον 
τέκνον της, κόρην ξανθήν καί άθιυαν. Τδ πρό- 
σωπον τής γυναικός έμφαίνει βαθεΐαν λύπην καί 
φέρει ήμάς εις τήν ύπόθεσιν, δτι μή δυνηθεΐσα 
νά πληρώση τό γλίσχρον ένοίκιον έξεδιώχθη 
παρά άσπλάγχνου ιδιοκτήτου, δτι χήρα ούσα
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ΤΟ ΓΕΝΕΡΑΛΙΦ, Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΑΛΧΑΜΒΡΑΣ ΕΝ ΓΡΕΝΑΔΗι. ΑΣΤΕΓΟΙ.
(Είκών Stanhope Forbes.)
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ούδένα έχει προστάτην καί μεταβαίνει ήδη είς 
έτερον χωρίον, όπως ζητήση εργασίαν ή ελεη
μοσύνην. "Οπιθεν αύτής φαίνεται άμαξα νομά
δων εργατών καί τούτων Αστέγων καί περιφερό
μενων άπδ τόποι» είς τόπον, δπως κερδίσωσι τδν 
έπιούσιον άρτον. Μελαγχολικήν δψιν έχει δ 
μικρός όνος ό αύρων τήν άμαξαν, καί ό κύων, 
ό παρακολουθών τδν πεζή βαίνοντα κύριόν του. 
Έν γένει δέ ή δλη είκών πληροί ημάς λύπης 
καί σκέψεων περί τών δυστυχών εκείνων πλα
σμάτων, τδ όποια δεινήν ύφίστανται τήν πάλην 
τοΰ βίου.

ΕΥΔΙΑ ΜΕΤΑ ΘΥΕΛΛΑΝ.

Μετάφρασις τοΰ ’Αγγλικού μυθιστορήματος 
Called back τοΰ Conway

υπό

τής δεσποινίδος Σοφίας Εύαγ. ΒαλτατΖή.

(Συνέχεια.)
ΙΣ τάς λέξεις ταύτας ή καρδία μου 
έπληρώθη ελπίδων, ήσθάνθην καλώς δτι 
μέ είχον μεταχειρισθή σκληρότατα, καί 

δτι ά άνήρ ούτος μέ μετεχειρίσθη ώς δργανον 
διά τους προσωπικούς του σκοπούς· ήμην έν 
τούτοις διατεθειμένος νά ΰποστώ τήν δυστυχίαν 
μου άταράχως έάν ήδύνατο νά μοί μείνη καί 
ή έλαχίστη έλπίς.

— θέλετε νά μοί είπητε τί γνωρίζετε περί 
τής δυστυχούς μου συζύγου; υποθέτω δτι δέν 
θά ήτο πάντοτε είς τήν κατάστασιν είς ήν εύ
ρίσκεται τώρα.

— Βεβαίως όχι, ή περίστασις αύτη είναι 
έξαιρετική · πρό τινων έτών ύπέστη σφοοράν τινά 
συγκίνησιν, μεγίστην καί αίφνιδίαν άπώλειαν καί 
έκτοτε έσβέσθη τδ παρελθόν έκ τής μνήμης της. 
Μετά μακράν άσθένειαν ήγέρθη, άλλά τδ μνη- 
μονικδν είχεν έντελώς έκλείψει, είχεν άπολέσει 
τήν άνάμνησιν τών τόπων καί οί φίλοι της κα
τέστησαν ξένοι δι’ αύτήν. Τδ πνεύμα της, ώς 
τδ λέγετε, ήδύνατο νά συγκριθή πρδς πνεύμα 
παιδιού, ώστε δπως τδ παιδικόν πνεύμα άνα- 
πτύσσεται, ουτω μετά πολλάς φροντίδας καί τδ 
ίδικόν της έπίσης θ’ άναπτυχθή.

— ΙΙοία ήτο ή αιτία τής άσθενείας της; 
Ποια ήτο ή συγκίνησις;

— Αύτή είναι έρώτησις είς ήν δέν δύναμαι 
ν’ άπαντήσω.

— Άλλ’ έχω τδ δικαίωμα νά τήν γνωρίσω!
— "Εχετε τδ δικαίωμα νά μέ έρωτήσετε, 

άλλ’ έχω καί έγώ τδ δικαίωμα νά μή άπαντήσω.
— Είπατέ μοι τούλάχιστόν τι περί τής οι

κογένειας, περί τών γονέων της;
— Είμαι, νομίζω, δ μόνος συγγενής δστις 

τή άπέ μείνε.
Τω άπέτεινον άκόμη καί άλλας έρωτήσεις, 

άλλά δέν ήδυνήθην ν’ άπολαύσω εύαρέστους 
άπαντήσεις. Ήδυνάμην νά έπιστρέψω είς ’Αγ
γλίαν μέ τήν αύτήν πάντοτε άγνοιαν μέ τήν 
όποιαν είχον άναχωρήσει έκεΐθεν, άλλ’ υπήρχε 
σημεΐόν τι έπί τού όποιου άπήτουν θετικήν άπάν-
τησιν.

— Τί σχέσεις έχει ό φίλος σας, αύτδς δ 
Ιταλός, δστις όμιλεΐ τήν άγγλικήν, μέ τήν Παυ- 
λίναν ; - ——- - · - ·

'Ο Κένερης ύψωσε τούς ώμους ύπομειδιάσας.
— Ό Μάκαρης! χαίρω πολύ, κύριε Βώγαν 

διότι μέ έρωτάτέ τι πρδς δ δύναμαι ν’ άπαν
τήσω τέλος πάντων. “Εν ή δύο έτη πρδ τής 
άσθενείας τής Παυλίνας, δ Μάκαρης έφαντάσθη 
δτι τήν ήγάπα, καί σήμερον είναι παρωργισμένος 

έναντίον μου διότι τήν ύπάνδρευσα μέ άλλον· 
λέγει δτι περιέμενε τήν θεραπείαν τής Παυλίνας, 
διά νά προσπαθήση νά έπιτύχη τήν χεΐρά της. 
Διατί δέν ήδύνατο νά έξυπηρετήση τά σχέδιά 
σας, δσον καλώς φαίνεται δτι τά έξυπηρέτησα 
έγώ;

Ό Κένερης μέ ήτένισεν έν άγανακτήσει·
— Μήπως τδ μετανοήτε, κύριε Βώγαν;
— "Οχι, έάν ύπάρχη έστω καί ή έλαχίστη 

έλπίς θεραπείας. "Οπως δήποτε, ιατρέ, σάς λέγω 
φανερά δτι μέ άπατήσατε μέ δλως δόλιον τρόπον.

Ήγέρθην μέ σκοπόν ν’ άναχωρήσω, τότε δ 
Κένερης μοί ώμίλησεν συγκεκινημένος.

— Κύριε Βώγαν, μή μέ κρίνετε πολύ αύ- 
στηρώς, σάς έβλαψα· ύπάρχουσι πράγματα άτινα 
δέν γνωρίζετε καί διά τοΰτο πρέπει νά σάς είπω 
περισσότερα άφ’ δτι είχον σκοπόν νά σάς έξη- 
γήσω. Ή έπιθυμία ήν είχον νά ΐδω τήν Παυ
λίναν είς λαμπράν θέσιν, μέ ώθει μέ σφοδρο- 
τάτην δύναμιν· τή όφείλω μέγιστον ποσδν χρη
μάτων άλλοτε είχεν περιουσίαν περίπου πεντή- 
κοντα χιλιάδων λιρών. "Ολην αύτήν τήν κατά- 
στασιν τήν έδαπάνησα.

— Καί τολμάτε νά τδ όμολογήσητε; τδν 
λέγω σοβαοώς.

Έποίησε κίνησίν τινα διά τής χειρός.
— Μάλιστα, ειπεν άξιοπρεπώς. Έδαπάνησα 

τήν περιουσίαν ταύτην ύπέρ τής άνεξαρτησίας 
τής ’Ιταλίας. Είχον έπιφορτισθή νά τήν δια- 
χειρισθώ, άλλ’ ήθελον κλέψει καί τδν πατέρα 
μου άκόμη καί τόν υιόν μου αύτόν, ούδ’ έπί 
στιγμήν διστάζων νά διαθέσω αύτά τά χρήματα 
πρδς τόσον εύγενή σκοπόν! "Εκαστος δβολδς έδα- 
πανήθη διά τήν μεγάλην αύτήν ιδέαν, επομένως 
έγένετο χρήσις άποτελεσματική.

— Ήτον δμως έγκληματική πράξις νά λη- 
στεύσητε μίαν ορφανήν.

— Όνομάσατέ την δπως θέλητε, έχρειάζοντο 
χρήματα, διατί νά μήν κάμω είς τήν πατρίδα 
μου τήν θυσίαν τής τιμής μου άφοΰ ήμην έτοι
μος νά θυσιάσω καί αύτήν τήν ζωήν μου;

— Δέν μάς ώφελεΐ νά φιλονεικώμεν περί 
τούτου, τώρα πλέον είναι γεγονός τετελεσμένον.

— Μάλιστα, άλλά σας λέγω αύτδ διά νά 
σάς δώσω νά ένοήσητε τήν αιτίαν ήτις μέ έκαμνεν 
νά ποθώ λαμπράν άποκατάστασιν διά τήν Παυ
λίναν. Προσέτι, κύριε Βώγαν (καί έδώ ώμί
λησεν μετά φωνής μόλις άκουομένης), έπεθύμουν 
νά τήν άποκαταστήσω δσον τδ δυνατόν τάχιον 
διότι εύρίσκομαι είς τήν άνάγκην νά έπιχειρισθώ 
διεξοδικόν ταξείδιον τού όποιου μοί είναι άδύ
νατον νά προΐδω τδ τέλος καί τις ήξεύρεε καί άν 
θά έπιστρέψω. Ανευ τής περιπτώσεως ταύτης 
νομίζω δτι δέν ήθελον άποφασίσει νά σάς έπα- 
νίδω, καί πιθανόν νά μήν σάς έπανίδω πλέον 
ποτέ.

— ’Ίσως θέλετε νά είπητε δτι εύρίσκεσθε 
μεμυημένος είς συνωμοσίαν τινά;

— θέλω νά είπω δ,τι είπον, ούδέν πλέον 
ή έλαττον τώρα σάς άποχαιρετώ.

Μολονότι ήμην παρωργισμένος έναντίον του, 
δέν ήδυνήθην ν’ άποποιηθώ τήν χεΐρά του ήν 
μου έτεινε.

— Χαίρετε, μοί λέγει, ίσως μετά τινα έτη 
θά σάς γράψω διά νά σάς έρωτήσω έάν αί προ
βλέψεις μου αί άφορώσαι είς τήν θεραπείαν τής 
Παυλίνας έπηλήθευσαν άλλ’ έάν σιωπήσω μή 
λάβετε τδν κόπον νά έρευνήσητε περί έμού ή 
νά πληροφορηθήτε τά κατ’ έμέ.

Τοιουτοτρόπως άπεχωρίσθημεν, τδ όχημα μέ 
έπερίμενε διά νά μέ φέρη είς τό ξενοδοχεΐον· 
καθ’ όδδν άπήντησα έκεΐνον δν ό Κένερης ώνό- 
μαζε Μάκαρην· έκαμεν σχήμα είς τδν Αμαξη
λάτην νά σταματήση άνέβη έπί τής άμάξης καί 
έκάθησεν πλησίον μου.

— Εΐδετε τδν ιατρόν, κύριε Βώγαν, μέ 
ήρώτησεν;

— Μάλιστα, πρδ ολίγου.
— Καί έμάθετε ελπίζω δ,τι έπεθυμεΐτε νά 

γνωρίσητε;
— Άπήντησεν είς πολλάς έρωτήσεις μου.
— Άλλ’ δχι είς δλας. Ό Κένερης δέν δύ

ναται ν’ άπαντήση είς δλας.
Έγέλασε γέλωτα κυνικόν, έγώ δμως ήμην 

σιωπηλός.
— Έάν μέ είχατε έρωτήσει, έξηκολούθησε, 

θά ήδυνάμην νά σάς δώσω πολλάς περισσοτέρας 
πληροφορίας άπδ τδν Κένερην.

— Ήλθον μέ σκοπόν νά έρωτήσω τδν ιατρόν 
Κένερην περί τής διανοητικής καταστάσεως τής 
συζύγου μου, ήν μοί φαίνεται δτι γνωρίζετε. 
Έάν δύνασθε νά μοί παράσχητε είς αύτήν τήν 
περίστασιν χρησίμους τινάς πληροφορίας, θά σάς 
είμαι εύγνώμων.

— Τδν έρωτήσατε τήν αιτίαν τής καταστά
σεως τής συζύγου σας;

— Μάλιστα, μοί ειπεν δτι έπήλθε συνέπεια 
σφοοράς συγκινήσεως.

— Καί τδν έρωτήσατε όποια ήτο ή συγ- 
κίνησις αυτή; Άλλά βεβαίως δέν σάς τήν ειπεν.

— 'Υποθέτω δτι είχεν αιτίας νά τήν άπο- 
σιωπήση.

— Μάλιστα, εκτάκτους αιτίας, αιτίας οίκο- 
γενειακάς.

— Έάν δύνασθε νά μέ πληροφορήσητε, λά
βετε τήν καλωσύνην νά τδ κάμετε.

— Όχι έδώ, κύριε Βώγαν, ό ιατρός καί 
έγώ εΐμεθα φίλοι. Έάν ώμίλουν, ήθέλατε τρέ- 
ξει ίσως έσπευσμένως πρδς αύτδν καί έλθει είς 
ρήξιν μετ’ αύτού καί τότε θά ύποστώ τάς συν
έπειας τής δργής του. θά έπιστρέψετε είς Λον- 
δΐνον ύποθέτω;

— Μάλιστα, σκοπεύω ν’ άναχωρήσω άμέσως.
— Δώσατέ μοι τήν διεύθυνσίν σας, ίσως σάς 

γράψω, ή καλλίτερον άκόμη, αισθάνομαι τήν διά- 
θεσιν νά γείνω κοινωνικός, θά σάς έπισκεφθώ 
αμα φθάσω είς Λονδΐνον καί ταύτοχρόνως θά 
προσφέρω τά σέβη μου είς τήν κυρίαν Βώγαν.

Έπεθύμουν τόσον νά γνωρίσω τδ μυστήριον 
τής δλης ύποθέσεως ώστε τω έδωκα τδ έπι- 
σκεπτήριόν μου.

Άμέσως έσταμάτησε τδ όχημα, κατέοη, 
μ’ έχαιρέτισε, καί είς τό βλέμμα του δπερ διε- 
σταυρώθη μέ τδ ίδικόν μου παρετήρησα τήν 
έκφρασιν αισθήματος θριαμβευτικού καί πα
νούργου.

— Χαίρετε, κύριε Βώγαν, δπως δήποτε ίσως 
δύναται τις νά σάς συγχαρή δτι ένυμφεύθητε 
γυναίκα ής άδύνατον ν’ άνευρεθή τδ παρελθόν;

‘Ρίπτων μου το τελευταΐον τούτο βέλος (βέλος 
δπερ βαθέως έτρωσε τήν καρδίαν μου) άνεχώ- 
ρησιν, εύτυχώς δι’ έκεΐνον, πριν λάβω καιρόν 
νά τδν συλλάβω άπδ τδν λαιμόν διά νά τδν 
άναγκάσω νά μοί δώση έξηγήσεις διά τάς τε
λευταίας ταύτας λέξεις.

Έπεθύμουν πολύ νά έπανίδω τήν σύζυγόν 
μου καί έσπευσμένως άνεχώρησα καί πάλιν είς 
’Αγγλίαν.

Ζ’.

Διεκδίκησις συγγένειας.

Μάλιστα, ήτον εύτυχής ίδοΰσά με έπιστρέ- 
φοντα! Μέ ύπεδέχθη κάλλιστα, έχουσα δμως 
πάντοτε τδ διστάζον καί θλιβερόν ύφος της. Ό 
κυριεύων με φόβος δτι μέχρι τής έπιστροφής 
μου ή άνάμνησις ήθελε σβεσθή έκ τοΰ μνημο- 
νικού της, δέν είχεν ύπόστασιν.

Μέ άνεγνώρισεν, καί μέ ύπεδέχθη τόσον κα
λώς ή πτωχή μου Παυλίνα! Έάν ήδυνάμην νά 
εύρω μέσον δι’ ού νά έπανσφέρω, έστω καί άπαξ 
μόνον, τδ έκλεΐψαν μνημονικόν της.

Μήνες παρήλθον άνευ σπουδαίου τινδς έπει- 
σοδίου. Έάν ήτο άληθές ή κατάστασις τής φιλ- 
τάτης μου, ώς ό Κένερης τδ προεΐδεν, νά θερα- 
πευθή βαθμηδόν, άναμφιβόλως ή πρόοδος αύτη 
έπραγματοποιεΐτο μέ άπελπιστικήν βραδύτητα.

Ότέ μέν μοί έφαίνετο καλά, ότέ πάλιν χειρό
τερον, άλλ’ ή άλήθεια ήτον δτι ύπήρχεν έλα
χίστη μεταβολή είς τήν κατάστασιν της· έπί 
ώρας ολοκλήρους έμενεν είς άναίσθητον καί άδιά- 
φορον κατάστασιν, ομιλούσα μόνον, δτε τή ώμί
λουν, πάντοτε πρόθυμος νά μέ συνοδεύση όπου- 
δήποτε, καί νά κάμη δ,τι ήθελον καί τοΰτο 
έπετύγχανον τότε μόνον δτε έπετύγχανε νά μ’ έν- 
νοήση.

Πτωχή Παυλίνα!
Οί καλλίτεροι ιατροί τής Αγγλίας τήν έπε- 

σκέφθησαν, δλοι έλεγον τά αύτά, "είναι δυνατόν 
νά τή έπανέλθη τδ λογικόν”, άλλά πάντες προσ
έθεταν δτι ή θεραπεία θά άπέβαινεν εύκολω- 
τέρα, έάν έγνώριζον άκριβώς τάς περιστάσεις 
αΐτινες είχον έπιφέοει τδ πάθημα, άλλ’ άμφι- 
βάλλω αν θά δυνηθώμεν νά τάς γνωρίσωμεν 
ποτέ.

Ό Κένερης δέν μοί έδωκεν σημεΐον ζωής 
καί ό Μάκαρης μέ άφήκεν άνευ είδήσεών του. 
Φοβούμαι μάλλον παρά έπιθυμώ τήν άφιξιν τοΰ 
τελευταίου, άφ’ δτου προέφερε τάς τελευταίας 
έκείνας λέξεις. Ή Άννέζα ήτις ήδύνατο νά μέ 
φωτίση έγινεν άφαντος.

Μετεμελήθην διότι δέν είχον έρωτήσει τδν 
ιατρόν πού ήδυνάμην νά τήν ευρώ, άλλ’ άφ’ έτέ
ρου ύπέθετον δτι ήθελεν άρνηθή νά μοί τδ εΐπη. 
Αΐ ήμέραι παρήρχοντο ουτω, καί τδ μόνον δπερ 
ήδυνάμην νά πράξω μέ τήν βοήθειαν τής Πρι- 
σκίλλας ήτον νά Ασφαλίσω είς τήν φίλην άσθενή 
τήν εύτυχεστέραν κατά τδ ένδν δπαρξιν, έλπίζων 
δτι σύν τω χρόνο» καί μέ τρυφεράν φροντίδα, 
θά ήδύνατο ν’ άναρρώση.

Κατοικούμεν πάντοτε είς τήν όδδν Βαλπόλ. 
Είχον άλλοτε σκοπόν ν’ άγοράσω οικίαν καί νά 
τήν διασκευάσω κομψώς, άλλά πρδς τί.

άποδίδουσιν είς 
άπδ τής κοι- 
αιτίας, άλλά 
γνωρίζει τήν

*Η 
Παυλίνα δέν ήτο ικανή δπως έκτελέση χρέη 
οίκοδεσποίνης, δέν έλάμβανε τδ έλάχιστον ένδια- 
φέρον καί ή οικιακή εύχαρίστησις δέν τή ήτο 
καταληπτή, ώστε μένομεν είς τήν παλαιάν μας 
κατοικίαν καί βιώ βίον έρη μίτου.

Δέν έπιθυμώ νά ίδώ φίλους, καί μέ κατη- 
γορούσιν έγκαταλιπόντα τοιουτοτρόπως τάς άρ- 
χαίας μου σχέσεις.

"Οσοι είδον τήν Παυλίναν 
ζηλοτυπίαν τήν άποχώρησίν μου 
νωνίας, άλλοι έπινοούσιν άλλας 
μέχρι τούδε, νομίζω δτι ούδείς 
Αλήθειαν.

'Υπάρχουσι στιγμαί καθ’ άς 
καθίσταται Αφόρητος καί λυπούμαι πικρώς δτι 
ό Κένιων μέ ώδήγησεν εις τήν έκκλησίαν τού 
Τουρίνου, άλλ’ αί λυπηροί αύται εντυπώσεις δέν 
διαρκούσιν. Αισθάνομαι δτι μέ δλα ταΰτα ό πρός 
τήν Παυλίναν έρως μου δσον άπεγοητευμένος 
καί άν ή, μέ κατέστησε κρείττονα έμαυτοΰ καί 
μάλιστα εύτυχέστεοον παρ’ άλλοτε. Μένω ολο
κλήρους ώρας θαυμάζων τήν έξαισίαν καλλονήν 
της, άπαραλλάκτως ώς νά έθαύμαζον λαμπράν 
τινά εικόνα ή ώραΐον άγαλμα. Προσπαθώ νά 
φαντασθώ τδ πρόσωπόν της άστράπτον έκ τής 
ζωηρά,ς έκείνης εύφυΐας ήν είχεν άλλοτε άναμ
φιβόλως. Είθε νά γνωρίσω ποτέ έκεϊνο δπερ 
έρριψε τδν σκοτεινόν αύτδν πέπλον έπί τού πνεύ
ματός της, καί παρακαλώ τδν "Υψιστον νά δια- 
λυθή ποτέ καί νά δυνηθώ νά ΐδω τό ζωηρόν 

βλέμμα της άνταποκρινόμενον πρδς τδ ίδικόν μου. 
Έάν είχον τήν βεβαιότητα τοιαύτης εύτυχίας, 
θά περιέμενον άνευ μεμψιμοιρίας έστω καί με- 
χρισοΰ λευκανθή ή κόμη μου.

Παρηγοροΰμαι σκεπτόμενος δτι δποιονδήποτε 
καί άν είναι τδ άποτέλεσμα τοΰ γάμου μας έν 
τφ βίφ μου, δέν κατέστησε τούλάχιστον θλιβε- 
ρώτερον τδ μέλλον τής Παυλίνας μου διότι 
άναμφιβόλως αί ήμέραι της παρέρχονται εύχα- 
ριστότερον δι’ έκείνην τώρα ή δταν εύρίσκετο 
ύπδ τήν έπιτήρησιν τής διεστραμμένης έκείνης 
γραίας ίταλίδος. Ή Πρισκίλλη τήν άγαπα καί 
τήν θωπεύει ώς παιδίον καί έγώ προσπαθώ νά 
τή παράσχω τδ κατά δύναμιν τοιαύτας ήδονάς 
άς δύναται νά αίσθανθή.

Ενίοτε, δχι πάντοτε, φαίνεται ώς νά συν
αισθάνεται τάς προσπάθειας μου καί άπαξ ή δίς 
έλαβε τήν χεΐρά μου καί τήν έφερεν έπί τών 
χειλέων της, είς ένδειξιν εύγνωμοσύνης. Αρ
χίζει νά μ’ άγαπα, ώς τδ παιδίον άγαπα τδν 
πατέρα του, ώς δυστυχές άδύνατον πλάσμα 
άγαπφ τδν εύεργέτην του. Τούτο βεβαίως είναι 
δι’ έμέ έλαχίστη άμοιβή · έν τούτοις είμαι εύ- 
τυχής καί δΐ αύτό άκόμη.

(Έπεται συνέχεια.)

Η ΣΑΜΟΣ
μετά τόν ΓΓελοποννησιακόν πόλεμον.

Ύπό’Επαμ. Σταματιιώου.

(Συνέχεια καί τέλος.)

Β
Ν τούτοις ό Άντίοχος είσέβαλεν είς τήν 
Ελλάδα έν έτει 191 π. Χρ. Ήν δέ 
τότε είς τδ έπακρον τής δόξης αύτού, 
πολλών καί μεγάλων εθνών άρχων καί παρα

σκευήν μεγάλην έχων· τούτου δ’ένεκα οί'Ρω
μαίοι, καί τοι κηρύξαντες τδν κατ’ αύτού πό
λεμον, διέκειντο είς μέγαν φόβον καί δημοσίας 
μέν τελετάς έπί δύο ήμέρας διέταξαν, ύπεσχέ- 
θησαν δέ τοΐς θεοΐς θυσίας καί πανηγυρικούς 
άγώνας μετά τήν αίσίαν έκβασιν τού πολέμου. 
Άλλ’ δμως ό Άντίοχος περιέπεσεν είς πλεΐστα
σφάλματα, ών πρώτιστον ύπήρξεν δτι μεταβάς 
είς Χαλκίδα ήράσθη έμμανώς, καίτοι παρήλιξ 
ών, νεάνιδός τίνος Εύβίας λαλουμένης, ή συ- 
ζευχθείς κατέτριβε τόν καιρόν τελών πανηγυρι
κούς γάμους, τούθ’ δπερ μιμούμενοι καί οί 
ύπ’ αύτόν, παρέλυσαν πάσαν στρατιωτικήν πει
θαρχίαν. "Ωστε δταν δ Άντίοχος άνένηψεν έκ 
τής παραφοράς του, ό 'Ρωμαίος στρατηγός 
Άκίλιος Μάνιος μετά δισχιλίων Ιππέων, δισ- 
μυρίων πεζών καί τινων έλεφάντων, πολλάς 
ύποτάξας πόλεις, είσήλασεν ήδη εις Θεσσαλίαν. 
Ταύτα πληροφορηθείς ό Άντίοχος έσπευσε νά 
δχυρώση τάς θερμοπύλας, ύπομιμνήσκων τδν 
Λεωνίδαν δπως ένθαρρύνη τούς στρατιώτας του · 
άλλ’ δμως ύπέστη δεινήν αύτόσε ήτταν καί μόλις 
ήδυνήθη νά σωθή μετά πεντακοσίων ιππέων καί 
τής συζύγου αύτού είς Έλάτειαν, άφ’ δπου κα- 
τέφυγεν έπί τού παρά τή Έφέσφ στόλου του.

Τήν ήτταν τοΰ Άντιόχου ταύτην έξεδίκησε 
βραδύτερον ό ναύαρχος αύτού Πολυξενίδας ό‘Ρό
διος. Τήν άρχηγίαν τοΰ 'Ρωμαϊκού στόλου είχεν 
ήδη περιβληθή δ τής Ιταλίας φύλαξ Λίβιος, δστις, 
καταλιπών τδν ναύαρχον τών συμμάχων αύτοΰ 
'Ροδίων ΓΙαυσίμαχον μετά τού 'Ροδιακοΰ στόλου 
καί ‘Ρωμαϊκών τινων πλοίων είς τήν Αίολίδα, 
κατηυθύνθη μετά τοΰ έπιλοίπου στόλου του είς

τού Άντιόχου τον στόλον άν 
τήν κάθοδον αύτοΰ έν 'Ρόδω, 
Ή πρότασις τοΰ Πολυξενίδου 
είς τδν Παυσίμαχον, δστις 

Πάνορμον πόλιν τής 
τοΐς Σαμίοις,

'Ελλήσποντον δπως ύποδεχθή τδν έξ Ιταλίας 
άφικνούμενον νέον στρατόν καί τιμωρήση σύναμα 
τήν Αβυδον άπειθοΰσαν. Ό Πολυξενίδας, μισών 
τδν Παυσίμαχον, διότι ούτος ύβριστικώς είχεν 
ομιλήσει περί αύτού εις τινα πρδς τδν στρατόν 
του προσλαλιάν, καί διανοούμενος πώς νά έκ- 
δικηθή ούχί διά λόγων, άλλά δΐ έργων τδν 
άντίπαλον συμπολίτην αύτοΰ, έδράξατο ποοθύμως 
τής περιστάσεως ταύτης ΐνα πραγματοποιήση 
τούς φιλέκδικους σκοπούς του. Πέμψας λοιπόν 
κρυφίως άνθρωπόν τινα πρδς αύτόν, έξέθηκεν δτι 
λυπεΐται ήναγκασμένος ών νά πολέμα πρδς τήν 
πατρίδα αύτοΰ καί δτι είναι έτοιμος νά τι' παρα- 
δώση ολόκληρον 
συνέπραττεν είς 
δθεν ήτο φυγάς. 
έφάνη καλλίστη 
έσπευσε νά μεταβή είς 
’Ασιατικής ηπείρου, άνήκουσαν 
δπως διασκεφθή έπί τής προτάσεως τοΰ Πολυ
ξενίδου· ούτος δ’ ΐνα έπί μάλλον έξαπατήση τδν 
Ιίαυσίμαχον, τφ έπεμψεν έγγραφον καί έσφρα- 
γισμένην τήν πρότασιν του. Καί έδυσπίστει μέν 
κατ’ άρχάς ό 'Ρόδιος ναύαρχος, άλλ’ άναλογιζό- 
μενος δτι άν δ Πολυξενίδας ύπεκρίνετο, βεβαίως 
δέν θά έπεμπεν αύτόγραφον έπιστολήν, ήπατήθη 
έπί τοσοΰτον, ώστε μέρος μέν τοΰ στόλου έπεμ
ψεν είς Αλικαρνασσόν ΐνα φέρη τροφάς, μέρος 
δέ είς Σάμον, ούτος δέ μένων είς Πάνορμον, 
άπεξεδέχετο τήν πραγματοποίησιν τής προτάσεως 
τοΰ Πολυξενίδου, δστις ώς άρχήν τής προδοσίας 
ύπισχνεΐτο ν’ άφοπλίση τά πλοία αύτοΰ, νά τά 
διασκορπίση είς διαφόρους λιμένας καί νά μείνη 
αύτδς μετ’ δλίγων είς "Εφεσον.

Κατά συγκυρίαν στρατιώτης τις τού Άντι
όχου, διαπεραιωθείς ένεκεν ιδίων ύποθέσεων είς 
Σάμον, συνελήφθη ώς κατάσκοπος παρά τών τού 
Παυσιμάχου νηών καί ήχθη είς Πάνορμον δπως 
άνακριθή ύπδ τοΰ ναυάρχου. Έκεΐ δ’ είτε έκ 
φόβου, είτε έξ άγνοιας άπεκάλυψε τό στρατήγημα 
τού Πολυξενίδου, όμολογήσας δτι άπας δ στόλος 
ήν είς "Εφεσον συνηγμένος καί έτοιμος είς πλοΰν, 
δτι οί έρέται έφρούρουν τήν Μαγνησίαν καί δτι 
τά πάντα προανήγελλον έφισταμένην ναυμαχίαν. 
Ή διομολογία αύτη έδύνατο ν’ άνοιξη τούς 
δφθαλμούς τοΰ Παυσιμάχου, άλλά τοσοΰτο πε
πεισμένος ήν ούτος περί τής προδοσίας τοΰ ναυ
άρχου τών έχθρών, ώστε ούδεμίαν πορέσχε πί- 
στιν είς τούς λόγους τοΰ στρατιώτου. Έν τού- 
τοις ό Πολυξενίδας, παρασκευάσας τδν στόλον 
του καί προσκαλεσάμενος έκ Μαγνησίας τούς 
έρέτας, άπέπλευσε νύκτωρ μετά έβδομήκοντα 
νηών καί προσωρμίσθη είς ΙΊύγελα. Διαμείνας 
δ’ αδτόθι μίαν ήμέραν, έξέπλευσε νύκτωρ αύθις 
καί προσωρμίσθη είς τδ μέρος τής ηπείρου τδ 
άνήκον τοΐς Σαμίοις καί έκεΐθεν έπεμψε πειρα
τήν τινα, Νίκανδρον καλούμενον, μετά πέντε 
νηών είς Πάνορμον δπως έκ τών όπισθεν άπο- 
κόψη τήν άποχώρησίν τοΰ Παυσιμάχου- αύτδς 
δέ διαιρέσας τδν στόλον του είς δύο μοίρας, 
είσήλθεν είς Πάνορμον. Έκπλαγείς ό Παυσί- 
μαχος δτε είδε τδν έχθρδν πρδ αύτοΰ, προσε- 
πάθει νά παοατάξη τδν στρατόν του· άλλ’ ή 
αιφνίδια τοΰ Νικάνδρου έμφάνισις έκ τής ξηράς 
παρέλυσε πάσας αύτοΰ τάς προσπάθειας. Μή 
δυνάμενος άλλο νά πράξη, έκέλευσε τότε τούς 
ναύτας νά είσέλθωσιν είς τάς νήας καί προσπα- 
θήσωσιν δπως έκβιάσωσι τήν είσοδον· δ Πολυ
ξενίδας δμως, έπιπεσών κατά τής ναυαρχίδος 
καί τών λοιπών νηών, τδν μέν Παυσίμαχον 
έφόνευσε, τδν δέ στόλον του πάντα έκυρίευσεν 
έκτδς πέντε τριήρεων, αΐτινες ήδυνήθησαν νά 
σωθώσι πρδς τήν Σάμον. Μετά δέ τήν νίκην 
ταύτην ή νήσος αυτή μετά τής Φωκαίας καί 
Κύμης περιήλθον ύπδ τήν έξουσίαν τοΰ Άντι-
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όχου, βΐς δν ύπέβαλεν αύθις τήν λύσιν τής άλυ
του προς τήν Πριήνην διαφοράς αύτής και δστις 
ώρισε τών δύο λαών τά δρια.

'Η δεινή αυτή ήττα ήνάγκασε τδν πολιορ- 
κοΰντα τήν Άβυδον στρατηγόν τδν 'Ρωμαίων 
ν’ άποχωρήση τής πόλεως ταύτης, τφ φόβφ μή 
δ Πολυξενίδας, έπαρθεΐς έπί τή νίκη ταύτη, 
έπέλθη καί κατ’ αύτοΰ. Μεταβάς λοιπόν είς 
Φώκαιαν, συνηνώθη μετά τοΰ στόλου, δν οί'Ρό
διοι εϊχον πέμψει πρδς επικουρίαν τών 'Ρωμαίων 
ύπδ τδν στρατηγόν Εΰδαμον, έκεΐθεν δέ άμφό- 
τεροι οί σύμμαχοι έπλευσαν πρδς τήν’Ασιατικήν 
τών Σαμίων παραλίαν· άλλά σφοδρά τρικυμία, 
καθ’ όδόν έπισυμβάσα, ήνάγκασεν αύτούς νμ 
διαχωρισθώσιν.

Ύποπτεύων δ Πολυξενίδας δτι οί εχθροί του 
ήθελον κατευθυνθή εις Σάμον, άνεχώρησε καί 
αύτός έκ τής Εφέσου καί πρώτον μέν διε- 
περαιώθη είς Μυόννησον, είτα οέ είς Μάκριν, 
ένθεν ίδών τά διασκορπισμένα πλοία τών έχ- 
θρών, ένόμισε κατάλληλον τήν εύκαιρίαν ινα 
έπιπέση κατ’ αύτών· άλλά τής σφοδρότητος τοΰ 
άνέμου μή έπιτρεψάσης τοΰτο, άνήχθη είς τήν 
νήσον Αίθαλίαν δπως έκεΐθεν έφορμήση κατά 
τών έχθρών, όπόταν ήθελον προσορμισθή είς 
Σάμον. Τής νυκτδς άρξαμένης, μικρά μοίρα 
τοΰ 'Ρωμαϊκού στόλου κατέφυγεν είς έρημόν 
τινα λιμένα τής ’Ασιατικής παραλίας τών Σα
μίων, ένθα μετ’ ού πολύ συνήλθε καί σόμπας 
δ 'Ρωμαϊκός στόλος· πληροφορηθείς δμως ό 
Λίβιος δτι ό Πολυξενίδας διέμενεν έν Αίθαλία, 
κατηυθύνθη είς Κωρύκιον πρδς συνάντησιν καί 
τής 'Ροδιακής μοίρας. Καί δ μέν Ιίολυςενίδας 
μετά μακράν καί ανωφελή έν ’Αίθαλία προσ
δοκίαν, μή βλέπων τούς έχθρούς ερχομένους, 
έπέστρεψεν είς Εφεσον, οί δέ σύμμαχοι, εύ- 
ρόντες τάς Οαλάσσας έλευθέρας, έπλευσαν είς 
Σάμον. Έκεΐθεν δέ μετέβησαν δπως προκαλέ- 
σωσιν είς ναυμαχίαν τδν Πολυςενίδαν· άλλ’ έ- 
πειδή ούτος άπέφευγε ταύτην, έπανήλθον κάκεΐ- 
νοι είς Σάμον, ένθεν δ Λίβιος έπεμψε τέσσαρας 
τριήρεις ύπδ τδν Έπικράτην δπως φρουρώσι τδ 
στενόν τής Κεφαλληνίας, διότι τάς θαλάσσας 
ταύτας έλυμαίνετο πειρατής τις Λακεδαιμόνιος 
μετά πολιτών τής νήσου έκείνης.

Ό Έπικράτης, μεταβαίνων είς Πειραιά, 
συνήντησε τδν Λ. 'Ρηγίλλον, δστις έπέμπετο έκ 
'Ρώμης δπως άναλάβη τήν άρχηγίαν τοΰ στρα
τού. Ό νέος ούτος στρατηγός, πληροφορηθείς 
τήν παρά τή Σάμω άποτυχίαν τών 'Ροδίων καί 
παραλαβών μεθ’ έαυτοΰ τόν τε' Έπικράτην καί 
’Αθηναίας τινάς νήας, διέπλευσε τδ Αίγαΐον 
Πέλαγος καί προσωρμίσθη είς Χίον, ένθα μετ’ ού 
πολύ άφίκετο έκ Σάμου καί δ 'Ρόδιος Τιμασι- 
κράτης, λέγων δτι έπέμφθη ΐνα έμποδίση τάς 
νήας τοΰ Άντιόχου, αιτινες, έφορμοΰσαι έξ Άού- 
δου καί 'Ελλησπόντου, ήνώχλουν τά φορτηγά 
τών 'Ρωμαίων πλοία. Ό 'Ρηγίλλος, έλθουν είς 
Σάμον, άνέλαβε τήν άρχηγίαν καί συγκροτήσας 
πολεμικόν συμβούλιον, άπεφάσισε νά έκπλεύση 
μετά παντός τοΰ στόλου είς Έφεσον ΐνα έκφο- 
βίση τδν έχθρόν■ δ δέ Λίβιος διετάχθη μετά 
μέρους τοΰ στόλου νά πλεύση είς Λυκίαν δπως, 
εί δυνατόν, προσλάβη είς τήν 'Ρωμαϊκήν συμ- 
μαχίαν τά Πάτταρα, πρωτεύουσαν τής έπαρχίας 
έκείνης.

Ό Λίβιος, παραλαβών νήάς τινας, μετέβη 
είς Πάτταρα· άλλ’ άπαντήσας παρά τών κατοί
κων σφοδράν άντίστασιν, ήναγκάσθη νά τούς 
προσβάλη· καί έτρεψε μέν αύτούς είς φυγήν έν 
μια μάχη, άλλά μετά τοσαύτης θυσίας, ώστε 
είσελθών είς τά πλοία αύτοΰ, ύπεχρεώθη νά 
έπανέλθη εις Σάμον. '0 δέ 'Ρηγίλλος, άπο- 
τυχών έπ’ ίσης ένεκα σφοδρά; τρικυμίας νά 
προβή μέχρι τής ’Εφέσου καί είς Σάμον προσ-

ωρμισμένος ών, έπλευσεν αμα μαθών παρά τοΰ 
Λιβίου τήν έκβασιν τών προσπαθειών του δπως 
έκδικήση τήν έπιμονήν τών Πατταρέων κατά 
τής πόλεως αύτών. Καί προέβη μέν μέχρι 
Μιλήτου· άλλ’ ύπείκων είς τάς προτροπάς τών 
‘Ροδίων, οΐτινες τφ συνεβούλευον δτι δέν πρέπει 
ν’ άπομακρύνηται τής Εφέσου, άφίνων όπισθεν 
τδν έχθρόν έλεύθερον νά ένεργή κατά τοσούτων 
έλευθέρων πόλεων, έπανέκαμψεν αύθις είς Σάμον.

Έν τούτοις Σέλευκος δ υιός τοΰ Άντιόχου, 
θέλων νά φέρη περισπασμόν είς τούς 'Ρωμαίους 
καί τούς συμμάχους αύτών, έστρεψε τας προσ
πάθειας του κατά τής Περγάμου, πρωτευούσης 
τοΰ δμωνύμου βασιλείου. Πληροφορηθείς τοΰτο 
Εύμένης ό βασιλεύς αύτής, δστις τότε ήτο είς 
Σάμον μετά τοΰ στόλου αύτοΰ, σύμμαχος τών 
'Ρωμαίων, ήναγκάσθη νά έπιστρέψη έκεΐ πρδς 
άποτροπήν τοΰ κινδύνου · μετ’ ού πολύ δέ και 
οΐ ‘Ρωμαίοι καί'Ρόδιοι, άναχωρήσαντες έκ Σά
μου, έπλευσαν δμοίως είς Ελαίαν πρδς ύπερ- 
άσπισιν τοΰ βασιλέως τής Περγάμου· άλλ’ άπο- 
κρουσθέντος ίσχυρώς τοΰ Σελεύκου ύπδ τοΰ 
Άχαιοΰ Διοφανοΰς καί άναγκασθέντος μετά δύο 
ήττας ν’ άναχωρήση τή; Περγάμου, έπέστρεψαν 
οΐ τε 'Ρωμαίοι καί οί 'Ρόδιοι εί; Σάμον.

Άλλ’ δμως τά τοΰ Άντιόχου, πανταχόθεν 
πιεζομένου, διέκειντο εί; κακήν κατάστασιν ■ δι’ 
δ, άφ’ ού διά παντοίων μέσων προσπάθησα; νά 
έλκύση ύπέρ έαυτοΰ ΓΙρουσσίαν τόν τής Βιθυνίας 
βασιλέα, άπέτυχεν, έλθών έκ Σάρδεων είς Έφε
σον, έκέλευσε τόν Πολυξενίδαν νά προκαλέση 
είς ναυμαχίαν τούς έχθρούς· αύτός δέ παραλαβών 
τόν στρατόν, έτράπη κατά τοΰ Νοτίου, πόλεως 
άνηκούσης τοΐς Κολοφωνίοις, δπως τιμωρήση 
τούς κατοίκους αύτοΰ ώς προδίδοντας τοΐς' Ρω- 
μαίοις πάσας τάς κινήσεις τοΰ στόλου του. 
Σύναμα δ’ ήλπιζεν δτι καί οί 'Ρωμαίοι, πληρο
φορούμενοι τήν πολιορκίαν τοΰ Νοτίου, ήθελον 
έκπλεύσει τής Σάμου πρδς βοήθειαν αύτών, ώστε 
δ Πολυξενίδας έδύνατο τότε νά ναυμαχήση πρδς 
αύτούς. Οί Κολοφώνιοι, φοβηθέντες ζέπί τή 
άφίξει τοσούτου στρατού κατ’ αύτών, έπεμψαν 
πρέσβεις πρδς τούς έν Σάμφ 'Ρωμαίους, έπι- 
καλούμενοι βοήθειαν· ούτοι δ’ έλλειψιν τροφών 
πάσχοντες, είχον πέμψει μέρος τοΰ στόλου αύ
τών είς Χίον δπως λάδωσι τοιαύτας, συγχρόνως 
δ’ έπειδή δ ' Ρηγίλλος έμαθεν δτι οί Τήϊοι έβο- 
ήθουν τω Άντιόχφ, είχεν έκπλεύσει πρδς τιμω
ρίαν αύτών, ώστε δέν έδυνήθησαν νά παράσχωσιν 
έπικουρίαν τοΐς Κολοφωνίοις.

Έν τούτοις δ Πολυξενίδας, πληροφορηθείς 
τήν έκ Σάμου έξοδον τών έχθρών, άπέπλευσε 
καί αύτός τής Εφέσου πρδς ναυμαχίαν παρ- 
εσκευασμένος· συναντηθέντες δέ οί στόλοι, συνε
πλάκησαν πεισματωδώς καί μετά πολλάς περι
πέτειας ήττήθη τέλος δ Ιίολυςενίδας, άπολέσας 
τεσσαράκοντα δύο νήας. Τοιουτοτρόπως οί 'Ρω
μαίοι, έκλιπόντος τοΰ ναυτικού τώ Άντιόχφ καί 
τήν Σάμον πάντοτε δρμητήριον έχοντες, έπο- 
λέμησαν καρτερώς τδν μονάρχην έκεΐνον, μέχρις 
ού τή 15 ’Οκτωβρίου 190 π. Χρ. κατανικήσαντες 
αύτόν περί τήν Μαγνησίαν, τόν ύποχρέωσαν 
ν’ άποχωρήση όπισθεν τοΰ Ταύρου, πληρώνων 
καί τά έξοδα τοΰ πολέμου, συμποσούμενα είς 
χίλια πεντακόσια εύβοϊκά τάλαντα.

Μετά τήν καταστροφήν τοΰ ισχυρού έκείνου 
έχθροΰ, δστις άρδην διέσεισε τήν ίσχύν τοΰ 
'Ρωμαϊκού κράτους, οί'Ρόδιοι διέκειντο είς δια
φωνίαν πρδς τδν Ευμενή περί τών έν Άσία 
Έλληνίδων πόλεων, διότι ούτος μέν άντεποιεΐτο 
τήν κτήσιν αύτών ώς άμοιβήν τών ύπηρεσιών, 
ας προσέφερε τοΐς 'Ρωμαίοι;, οί δέ 'Ρόδιοι έμ- 
παλιν διετείνοντο δτι πρέπει έκεϊναι ν’ άφεθώσιν 
έλεύθεραι, πέμψαντες σύναμα καί πρέσβεις εις 
'Ρώμην δπως ύποστηρίξωσι τον ισχυρισμόν αυ

τών. Έν τούτοις οί 'Ρωμαίοι, κηρύξαντες τάς 
Ελληνικά; πόλεις αύτονόμους, διένειμαν τά 
λείψανα τοΰ κράτους τοΰ Άντιόχου μεταξύ τών 
'Ροδίων καί τοΰ βασιλέως τής Περγάμου· και 
οί μέν 'Ρόδιοι, λίαν ισχυροί τότε δντες έλαβον 
τήν Λυδίαν, ’Ιωνίαν, τήν έφ’ 'Ελλησπόντφ Φρυ
γίαν, τήν Λυκαονίαν, τάς έν Εύρώπη κτήσεις 
τοΰ Άντιόχου, τήν Χερσόνησον καί τήν Λυσι- 
μάχειαν· είς δέ τδν βασιλέα περιήλθε μεταξύ 
άλλων χωρών τώ τίτλφ προστασίας καί ή 
Σάμος.

Τελευτήσαντος δέ τοΰ Εύμένους μετά έν έτος, 
συντελευτήσαντος δέ είς μικράν ήλικίαν τοΰ υίοΰ 
καί διαδόχου αύτοΰ, άνήλθεν έπί τδν θρόνον 
ό άδελφός του Άτταλος Β'. δ Φιλάδελφος τού- 
πίκλην (157—137 π. Χρ.), δστις άπέκρουσε τδν 
Προυσσίαν, άπειλοΰντα τό κράτος του, άποκατέ- 
στησε τόν Άριάραθον έπί τοΰ θρόνου τής Καπ
παδοκίας καί έκτισε τήν ’Αττάλειαν, Φιλαδέλ
φειαν καί άλλας πόλεις· παραδοθείς δμως έν 
τώ γήρατι αύτοΰ είς τήν τρυφήν καί τήν διοί- 
κησιν τοΰ κράτους είς τόν εύνοούμενον αύτοΰ 
Φιλοποίμενα όλοσχερώς καταλιπών, άπεβίωσε, 
δηλητηριασθείς υπό τοΰ άνεψιοΰ αύτοΰ Άττάλου 
τοΰ 1". τοΰ καί Φιλομήτορος έπικληθέντος, δστις, 
άναβάς έπί τόν θρόνον (137—132 π. Χρ.) έπο- 
λέμησε μέν κατά πρώτον έπιτυχώ; πρδς Ntao- 
μήδη τόν βασιλέα τής Βιθυνίας, άλλά βραδύ- 
τερον βλάξ γενόμενος, παρήτησε τά τής βασι
λείας δπως δοθή είς τήν καλλιέργειαν τοΰ κήπου 
του· τηκόμενος δ’ έκ θλίψεως δι’ δσα έπραξεν 
ανόσια, κατεκλείσθη είς τδ άνάκτορον, ένθα έλε- 
εινώς έξεμέτρησε τδ ζήν, άτεκνος, καί καταλιπών 
διά διαθήκης κληρονόμον τοΰ κράτους αύτοΰ τδν 
δήμον τών 'Ρωμαίων.

Τών πολέμων, ους ’Άτταλος δ Β'. καί 'Άτ
ταλος δ Γ'. ύπέστη πρδς τδν ΓΙρουσσίαν καί πρδς 
τδν Νικομήδη, συμμετέσχε βεβαίως καί ή Σάμος 
μετά τοΰ έπιβαλλομένου αύτή άριθμοΰ νηών · 
άλλ’ ίσχυρότερον κλονισμόν ήσθάνθη έπί τοΰ 
πολέμου, δστις παρηκολούθησε τδν θάνατον τοΰ 
Άττάλου. Οί 'Ρωμαίοι, δραξάμενοι τής δια
θήκης αύτοΰ, ήτις καί πλαστή παρά πολλών 
έθεωρήθη, ώκειοποιήθησαν τδ βασιλείαν τής Περ
γάμου· άλλ’ Άριστόνικος δ υιός τοΰ Εύμένους 
έκ παλλακίδος Έφεσίας, δργισθείς διότι οί' Ρω
μαίοι κατέσχον τό βασιλείαν, έπανέστη κατ’ αύ
τών τφ 132 π. Χρ. καί παρά τοΰ λαοΰ τής 
Περγάμου, μετ’ ένθουσιασμοΰ δεκτός γενόμενος 
ώς βασιλεύς, προσέβαλε και νικήσας ήχμαλώτισε 
(131 π. Χρ.) τδν ύπατον τών 'Ρωμαίων Λικί- 
νιον. Τότε πολλαί πόλεις συνετάχθησαν αύτΓ, 
ή δέ Σάμος, Μύνδος καί Κολοφών, μή άναγνω- 
ρίσασαι τήν εξουσίαν του, πολιορκηθεΐσαι ύπ’ αύ
τοΰ ήλώθησαν μετά πεισματώδη άγώνα. Άλλ' δ 
ΙΙερπέννας, νικήσας έν Στρατονικεία τόν Άρι- 
στόνικον, υπέταξε τή 'Ρώμη τήν τε Πέργαμον 
καί τάς ύπ’ αύτή χώρας· έκεΐνον δ’ αίχμαλω- 
τεύσας, μετήγαγεν είς'Ρώμην, ένθα ριφθείς κε- 
λεύσει τής Γερουσίας είς φυλακήν, έφονεύθη 
πνιγείς. Τοιουτοτρόπως μετά έκατόν πεντήκοντα 
τεσσάρων έτών διάρκειαν έπεσε τδ βασίλειον τής 
Περγάμου, ή δέ Σάμος μετά πασών τών έν 
Άσία Έλληνίδων πόλεων, περιελθοΰσαι δλο- 
σχερώς ύπό τήν κυριαρχίαν τών 'Ρωμαίων, 
κατέστησαν 'Ρωμαϊκή έπαρχία ύπδ το όνομα 
Ά σ ί α.

Η ΣΙΔΗΡΑ ΑΥΛΑΙΑ ΕΝ ΤΟΙΣ 
ΘΕΑΤΡΟΙΣ.

Κΐ κατά τά τελευταία ταΰτα έτη 
« συμβάσαι καταστρεπτικοί έν 
$τοΐς θεάτροις πυρκαϊαί, αί το- 

σοΰτον φόβον έμπνεύσασαι είς τδ φι- 
λοθεάμον κοινόν, έπέφερον τήν έπινόη- 
σιν αύλαίας σιδηράς χωριζούσης τά 
δύο μεγάλα τών θεάτρων τμήματα, 
τήν σκηνήν καί τήν αίθουσαν, έν ή 
κάθηνται οί θεαταί. Τά δύο ταΰτα 
τμήματα εΐναι κεχωρισμένα καί ταύ- 
τοχρόνως ηνωμένα. Έπειδή δέ ώς έπί 
τδ πλεΐστον αί πυρκαϊκαί έκοήγνυνται 
έπί τής σκηνής, επόμενον εΐναι δτι 
χωριζομένης τής σκηνής άπδ τής λοι
πή; αιθούσης ύπάρχει μεγάλη πιθανό- 
της δτι άποτρέπεται δ άμεσος κίν
δυνος άπδ τών θεατών, οΐτινες έχουσι 
τδν καιρόν ν’ άπέλθωσιν έν άσφαλεία. 
Τδν χωρισμόν τοΰτον άποτελεΐ ή σι
δηρά αύλαία. Άλλ’ ή έκ σιδηρών 
έλασμάτων συγκειμένη αυτή αύλαία ού 
μόνον δέν καταβιβάζεται ταχέως αρ
κετά, δπως έμποδίση τήν μετάδοσιν τών
φλογών, άλλά καί δέν δύναται νά πα-
ρακωλύση τήν εις τήν αίθουσαν είσχώ- 
ρησιν τών άερίων, τών παραγομένων 
έκ τοΰ έμπρησμοΰ, τά δποΐα μεταδι
δόμενα είς τήν αίθουσαν καταστρέφουσι 
μετά τοσαύτης ευκολίας πολυτίμους 
ύπάρξεις.

Έπρεπεν έπομένως νά εύρεθή μέ
σον πρός έντελή άποχωρισμόν τής σκη-

Η ΣΙΔΗΡΑ ΑΥΛΑΙΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΘΕΑΤΡΟΙΣ.

νής άπδ τής αιθούσης διά σιδηράς 
αύλαίας στερεάς· άλλ’ ή αύλαία αΰτη 
είχε βάρος άπό 6—7 χιλιάδων χιλιο- 
γράμμων, καί ή κίνησις τοιούτου 
βαρέος παραπετάσματος δέν ήτο εύ
κολος καί άπήτει ικανόν καιρόν. Τοΰτο 
έπεχείρησεν έσχάτως νά θεραπεύση ό 
μηχανικός Έδοΰ, δστις έφήρμωσε νέας 
μεθόδου αύλαίαν έν διαφόροις θεάτροις 
τών Παρισίων. Ή αύλαία αΰτη συν- 
ίσταται έξ έλασμάτων σιδηρών καί 
σύγκειται έκ δύο μερών, τοΰ μέν άνω- 
τέρου στερεού, τοΰ δέ κατωτέρου κι
νητού, δυναμένου τούτου μετά πάσης 
εύκολίας νά καταβιβάζηται, δσάκι; 
παρουσιάζεται ή άνάγκη. Έν τή πα
ρατεθειμένη είκόνι φαίνεται εύκρινώς 
πώς έκτελεΐται ή κίνησις τής αύλαίας. 
Ή κινητική δύναμις εΐναι τδ ΰδωρ, 
δπερ έπενεργεΐ δραστηρίω; δι’ άπλου- 
στάτου ηλεκτρικού μηχανήματος. Τόσον 
δέ εύκολος εΐναι δ χειρισμό; τοΰ μη
χανήματος τούτου, ώστε έν τφ" Γαλ
λικό» θεάτρφ” ή σιδηρά αύλαία κα- 
ταπετάννυται άνά πάσαν πράξιν · ούσα 
δέ ή αύλαία έζωγραφημένη πρό; τδ 
μέρος τών θεατών φαίνεται συνήθης 
θεατρική αύλαία. Έπί τής σκηνής είσί 
τοποθετειμένα δύο κομβία, ών τδ εν 
κινεί τδ μηχάνημα τής καταβιβάσεως 
τής αύλαίας, τδ δέ έτερον τδ τής άνα- 
βιβάσεως. Άλλα τοιαύτα ηλεκτρικά 
κομβία ύπάρχουσιν έν τή θέσει, έν η 
διαμένει δ ύποβολεύς, έν τφ δωματίψ 
τοΰ θυρωρού καί είς άλλα πρόσφορα

ΑΝΘΟΓΤΩΛΙΔΕΣ ΕΝ ΑΡΧΑΙΑι ΕΛΛΗΝΙΚΗ. ΑΓΟΡΑ..
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μέρη, άλλά τά κομβία ταΰτα χρησιμεύουσι μόνον 
προς καταβίβασιν τής αυλαίας έν ώρα ανάγκης. 
Μηχανικοί τινες έγνωμοδότησαν δπως έπί τής 
σκηνής μή τοποθετηθή τδ μηχάνημα τής άνα- 
βιβάσεως τής αυλαίας, καί τοΰτο διά τδν άπλου- 
στατον λόγον, ΐνα μή συμβή σύγχυσίς τις με
ταξύ τών δύο μηχανημάτων· άλλά καί ή άνω- 
μαλία αυτή αίρεται αμα τά δύο διάφορα μη
χανήματα άπέχουσιν άλλήλων. ’Αναμφισβήτητον 
είναι δτι τδ υδραυλικόν τοΰτο καί ηλεκτρικόν 
σύστημα τής σιδηράς αύλαίας, δπως έπενοήθη 
παρά τοΰ Έδοΰ, είναι τδ πάντων πρακτικώτατον 
καί δτι θέλει συντόμως έφαρμοσθή έφ’ δλων 
τών θεάτρων τής γαλλικής πρωτευούσης, δπως 
προληφθώσι τά φρικτά δυστυχήματα, ατινα 
τόσον συχνά έμβάλλουσιν εις δικαίους φόβους 
τδ είς τάς παραστάσεις συρρέον κοινόν.

'Υγρά αύλαία διά τά θέατρα έν ώρα πυρ- 
καϊάς. Ώς συμπλήρωμα είς τά περί τών προ- 
φυλακτικών μέσων έν τοΐς Οεάτροις κατά τής 
πυρκαϊας, άναφέρομεν καί τδ έσχάτως προταθέν 
περί ύγρας ή ρευστής αύλαίας. Τδ σχέ
διον τοΰτο άποβλέπει είς τδ νά χωρισθή ή σκηνή 
άπδ τοΰ λοιποΰ θεάτρου διά αύλαίας έξ υδατος 
κατεχούσης τήν αύτήν θέσιν, ήν κατέχει ή συ
νήθης αύλαία. Πρδς τοΰτο επρεπε νά τοποθε- 
τεθή άνωθεν τής σκηνής σωλήν σίδηρους, έχων 
πρδς τδ κάτω μέρος ρήγμα καθ’ δλον τδ μή
κος του, 3 — 4 χιλιοστομέτρων πάχους· δ 
σωλήν ούτος θά συγκοινωνή έκατέρωθεν πρδς τδ 
δημόσιον ύδραγωγεΐον τής πόλεως, δπως έν 
άνάγκη, άνοιγομένων δύο στροφίγγων, παραλάβη 
τδ άναγκαΐον ύδωρ. Τδ ύδωρ τοΰτο έχον τήν 
άπαιτουμένην πίεσιν θά κατήρχετο διά τοΰ 
ψήγματος τοΰ σωλήνος καί θά εσχημάτιζεν εί
δος αύλαίας (υδάτινης) άποχωριζούσης τήν σκη
νήν άπδ τής δλης αιθούσης τοΰ θεάτρου. ’Επει
δή ώς έπί τδ πλεΐστον ή πυρκαϊά έκρήγνυται 
έπί τής σκηνής καί έπειδή τδ έπικινδυνωδέστερον 
στοιχεΐον διά τήν ζωήν τών θεατών είναι ό έκ 
τής πυρκαϊας άναδιδόμενος καπνός, δ κατακλύζων 
τήν αίθουσαν, τό υδάτινον παραπέτασμα θ’ άπε- 
σόβει τδν φοβερόν τοΰτον κίνδυνον. Σπουδαία 
βεβαίως θά ήτο ή ζημία ή ύπό τοΰ χειμάρρου 
τούτου τφ θβάτρφ καί ιδίως τή σκηνή προξενου- 
μένη· ούχ ήττον δμως θά ήτο δλιγωτέρα τής 
έκ τοΰ πυρδς έπενεγκουμένης. Πρδς χειρισμόν 
τής ύγρας ταύτης αύλαίας θά ήρκει νά διαμένη 
παρά τούς στρόφιγγας καθ’ δλην τήν παράστασιν 
είς πυροσβέστης, δστις αμα έννοών τοΰ κίνδυνον 
τής πυρκαϊας άνοιξη τούς στρόφιγγας καί δδη- 
γήση τδ ύδωρ είς τδν μέγαν σιδηροΰν σωλήνα, 
δθεν τοΰτο ώς χείμαρρος θά κατήρχετο. Διά 
τήν έκροήν τών ύδάτων θά ήτο εύκολώτατον νά 
δρυχθή βαθεΐα ύπόνομος, δδηγοΰσα τά δδατα 
πρδς τήν κεντρικήν ύπόνομον τής πόλεως. 'Ο 
προτείνων τό σχέδιον τοΰτο Γάλλος μηχανικός 
A. Achard είναι γνώμης δτι διά τοΰ τοιούτου 
άποχωρισμοΰ τής σκηνής άπό τοΰ λοιποΰ θεά
τρου θά προληφθώσι πλεΐστα δσα δυστυχήματα 
καί καταστροφαί. ’Εννοείται δτι τδ σχέδιον 
τοΰτο δέν δύναται νά έφαρμοσθή ή είς πόλεις, 
έν αίς ύπάρχει δημόσιον ύδραγωγεΐον μετά πι- 
έσεως, διότι άπαιτεΐται μεγάλη ποσότης υδατος.

ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΚΑΠΝΟΥ.
δ Εξις τοΰ καπνίζειν εΐναι άρχαιοτάτη · 
§ άναφέρεται δτι οί ’Ινδοί έν ’Αμερική 
j) ήναπτον τετυλιγμένα άρωματικά φύλλα, 

δπως διά τοΰ άναπεμπομένου έξ αύτών καπνού 
έκδιώκωσιν δχληρά καί πολλάκις έπιβλαβή έν
τομα. Καθ’ ήν έποχήν οί πρώτοι Εύρωπαΐοι

μετέβησαν είς’Αμερικήν κατά τούς χρόνους τοΰ 
Κολόμβου καί μικρόν μετ’ αύτόν, ή έξις τοΰ 
καπνίζειν είς έκεΐνα τά μέρη ήτο γενική. Βε
βαίως οί άγριοι έκεΐνοι ’Ινδοί δέν ήδύναντο να 
φαντασθώσιν δτι τδ έθιμον τοΰτο ήθελέ ποτέ 
μεταδοθή καί λάβει τοσαύτην άνάπτυξιν έν δλιι» 
τω κόσμο», καί δτι τά άρωματικά φύλλα ήθελον 
καταστή άντικείμενον έκτεταμένου έμπορίου έπα- 
σχολούντα μυριάδας χειρών.

Έν έτει 1558 μετεκομίσθη τδ πρώτον φυτδν 
τοΰ καπνού είς Πορτογαλλίαν, ένθα έπενοήθη νά 
τρίβωνται τά άπεξηραμένα φύλλα είς λεπτήν 
κόνιν καί νά ροφώνται διά τής ρινός. Πρδς δι- 
καιολόγησιν τής έξεως ταύτης 'έλέγετο δτι τά 
φύλλα ταύτα (δ ταμβάκος) είχον ιαματικήν δύ- 
ναμιν, άπαλλάσσοντα τδν έγκέφαλον πάσης έπι- 
βλαβοΰς έπηρείας. Διετέλει τότε έν Πορτογαλλία 
πρεσβευτής τής Γαλλίας ό ’Ιωάννης Νικώ 
(Jean Nicot), δστις μετέδωκε τήν χρήσιν τοΰ 
ταμβάκου είς τήν Γαλλίαν. Πρδς τιμήν αύτοΰ 
ώνομάσθη τό άμερικανικδν φυτόν παρά τών βο
τανικών herba nicotiana (χόρτον νικοτιανόν), 
αν καί ό έν λόγο» πρεσβευτής ούδέν είχε πρός 
τοΰτο δικαίωμα.

Άπδ τών μέσων τοΰ 16”J αίώνος ό ταμβάκος 
έγένετο έν Γαλλία άντικείμενον συρμού καί άν- 
δρες καί γυναίκες, ιδίως έκ τών ύψηλοτέρων τής 
κοινωνίας τάξεων έθεώρουν άπαραίτητον τήν ταμ- 
βακοθήκην, ήτις ένίοτε είχε μεγάλας διαστάσεις.

ΤΙ χρήσις τοΰ ταμβάκου έγενικεύθη έν Εύ- 
ρώπη Ιδίως άπδ τών χρόνων τοΰ μεγάλου Φρι- 
δερίκου τής Πρωσσίας, δστις μανιωδώς έποιεΐτο 
χρήσιν αύτοΰ καί είχε πλείστας δσας ταμβακο
θήκας διεσπαρμένας είς δλα τά δωμάτια τών 
άνακτόρων. Ό βασιλεύς ούτος έδωρεΐτο είς 
τούς εύνοουμένους αύτοΰ ταμβακοθήκας, πολλά
κις πολυτελεστάτας φερούσας καί τήν εικόνα του. 
’Ενίοτε θέλων ν’ άνταμείψη έξαιρετικήν ύπηρε- 
σίαν έδώρει μεγάλας ταμβακοθήκας πεπληρω- 
μένας ούχί άρωματικής κόνεως άλλά χρυσών 
νομισμάτων, καί αύται ήσαν καί αί εύπροσδεκτώ- 
τεραι.

Βραδύτερον είσήχθη έν Εύρώπη ή έξις τοΰ 
καπνίζειν. 'Ολλανδοί ναΰται καί στρατιώται, 

Ιέρχόμενοι έκ τών άποικιών, μετέφερον τήν έξιν 
ταύτην είς τήν Εύρώπην. Έκ τών χωρών τής 
Γερμανίας ή πρώτη χώρα, έν ή έκάπνισαν οί 
άνθρωποι, ήτο ή Σαξωνία. Έν αρχή ή έξις εύρε 
πολλούς τούς άντιπάλους καί ιδίως έκ μέρους 
τών κληρικών, οίτινες έλεγον "δτι είναι άπρε
πες καί άσεβές τδ βεβηλοΰν διά τοΰ καπνοΰ τό 
στόμα, τήν θύραν τής εισόδου καί τής έξόδου 
τής ψυχής, τδ στόμα, τδ προωρισμένον ν’ άνα- 
πνέη τδν ζήδωρον άέρα καί νά ψάλλη αίνους 
πρδς τδν "Υψιστον”. ’Αλλ’ δλαι αί προτροπαί 
αύται, δλαι αί έπιβαλλόμεναι ποιναί κατά τών 
καπνιζόντων άπέβησαι μάταιαι· ή έξις έγένετο 
γενική. 'Ημέραν τινά άραψ ύπηρέτης τοΰ πρίγ- 
κηπος τοΰ Βρανδεμβούργου προσέφερε καπνόν 
είς χωρικόν τινα, δστις φοβηθείς άνέκραξεν 
"ΧΟχι, όχι, διάβολε · δέν θέλω νά καταπιώ πΰρ 
τής κολάσεως!”

Μεγάλας ποινάς έπέβαλλον είς τούς καπνί- 
I] ζοντας ιδίως οί Πάπαι Ούρβανδς δ Ζ'. καί Ίν- 

νοκέντιος δ Ζ'., οίτινες άφώριζον πάντα χριστι
ανόν, δστις μετέβαινεν είς τήν έκκλησίαν κα

ί} πνίζων. Έν'Ρωσσίφ έπεκράτει μέχρι τοΰ έτους 
I 1634 ή ποινή τοΰ άποκόπτειν τήν ρίνα είς τούς 

καπνίζοντας. Ό Σουλτάνος Άμυρας δ Δ', έπέ- 
βαλε κατά τών καπνιζόντων ποινήν θανάτου. 
Έν Ούγγαρία οί καπνίζοντες έτιμωροΰντο διά 
προστίμου, οί μέν εδγενεΐς 16 φιορ., οί δέ 
χωρικοί 3 φιορ. Περίεργος είναι άστυνομική 
διάταξις τής έν Ελβετία πόλεως Βέρνης τοΰ 

Ι] έτους 1661. 'Η διάταξις αυτή άναφέρει τάς 

10 έντολάς· μετά τήν έκτην έντολήν έρχεται 
ώς έβδομη ή άπαγόρευσις τοΰ καπνίζειν. 'Ο 
βασιλεύς τής ’Αγγλίας ’Ιάκωβος Α'. έπέβαλε 
βαρύτατον φόρον έπί τοΰ καπνοΰ καί αί έν ’Αγ
γλία ίατρικαί Σχολαί έκήρυττον τδ έπιβλαβές 
καί έπικίνδυνον αύτοΰ. Τδ καπνίζειν ύπήρξε 
μάλιστα έν ’Αγγλία καί συχόντατα άφορμή δια
ζυγίων, διότι έκεΐ οί άσπονδότεροι τοΰ καπνοΰ 
έχθροί ήσαν αί γυναίκες.

Ήρωες, ήτοι τρία διηγήματα έκ τής Ελ
ληνικής Μυθολογίας, ύπό Μιχαήλ Κωνσταντινι- 
δου. Έν Λονδίνω 1888. — Λίαν έπιτυχής ήτο 
ή ιδέα τοΰ λογίου έν Λονδίνο,» καθηγητοΰ τών 
Ελληνικών γραμμάτων, Κυρίου Μιχαήλ Κων- 
σταντινίδου νά δημοσιεύση τά διηγήματα 
ταΰτα έκ τής Ελληνικής Μυθολογίας, τόν Περ- 
σέα, τούς ’Αργοναύτας καί τδν θησέα, διότι, ώς 
λίαν εύστόχως λέγει έν τω Προοίμιο» του "ή 
ήρωϊκή έποχή, καθ’ ήν τδ Ελληνικόν έθνος, 
νεαρόν καί πλήρες ζωής έβαινε γοργοί τφ βήματι 
πρδς τήν ήμέρωσιν τών ήθών καί τήν διανοη
τικήν καί πολιτικήν αύτοΰ άνάπτυξιν, εΐναι πηγή 
άνεξάντλητος μεγάλων άνδραγαθημάτων καί έν
δοξων πράξεων”. ' Η Μυθολογία εΐναι ή έμ- 
πνεύσασα τούς μεγάλους ήμών ποιητάς, ών τα 
άθάνατα έργα θαυμάζονται καί Οαυμασθήσονταν 
έν δσφ ύπάρχει κόσμος. Επόμενον ήτο δτι τοι- 
αΰται μυθικαί ύποθέσεις ήθελον δώσει δλην λίαν 
κατάλληλον διά διηγήματα διδακτικά καί δια- 
σκεδαστικά, καί τοιαΰτα είναι τά έν τφ βιβλίο» 
τοΰ Κυρίου Κωνσταντινίδου, δστις τδ συνέταξε 
κατά τδ ύπόδειγμα τοΰ ομωνύμου βιβλίου τοΰ 
Άγγλου συγγραφέως Καρόλου Kingsley. Γό βι- 
βλίον είναι άριστα τετυπωμένον καί πολυτελώς 
διεσκευασμένον καί δεδεμένον, ώστε χρησιμεύει 
καί ώς άληθής στολισμός πάσης Ελληνικής βι
βλιοθήκης.

Καιρός χαμένος. Ποιήματα Ήλία 1. Ζε- 
νεμβίση. Έν Γενεύη 1888. Έκδ. β'. — Συλ
λογή χαριεστάτων ποιηματίων, διηρημένη είς 
δύο μέρη, ών τό μέν πρώτον περιέχει τά λυ
ρικά, τό δέ δεύτερον τά σατυρικά. Παρατίθεται 
δέ καί ή πορτογαλλική μετάφρασις αύτών, γενο- 
μένη παρά τοΰ ιατρού Francisco Ferraz de 
Macedo. 'Ο αύτός ΓΙορτογάλλος λόγιος μετέ
φρασε πρό δύο έτών καί έτερον ποίημα τοΰ 
Κυρίου Ήλία Ζενεμβίση, τδ ώραιότατον "Χω
ρίς Μάνα”, ού καί δ '"Έσπερος” έποιήσατο 
μνείαν. Φαντασία ζωηρά, εικόνες ποιητικαί, 
στίχοι ρέοντες καί αρμονικοί — τοιαΰτα είναι 
τά χαρακτηρίζοντα τά ποιήματα ταΰτα προσόντα. 
Ώς δείγμα παραθέτομεν ένταΰθα τδ ποίημα "Ή 
ζωή”, τό όποιον καθ’ ήμάς εΐναι εν τών έπι- 
τυχεστέρων ·

Η ΖΩΗ.

'Ο καθένας — άκοΰστέ με, φίλοι —
"Ενα μόνο ’ς τδν κόσμο ποθεί,
Νά πέρνα τή ζωή χωρίς θλίψι . . .
Καί τή θλίψι μέ πείσμα ζητεί.

Είδα χθές άγγελόπλαστη κόρη,
— Ποΰ χαραΐς ήτο πάντα γεμάτη —
Μέ τήν δψι χλωμή νά διαβαίνη,
Δακρυσμένο τ’ ώραΐό της ’μάτι.

♦

Αγάπα!... Τής καρδίας της τή δίψα 
Μαύρη κόρη ζητούσε νά σβύση ! 
Τρέχει πίσω ’ς τδν έρωτα — θέλει 
Τήν γλυκειά του μορφή νά γνωρίση.

♦
Τήν έγνώρισεν . .. "Υπνο δέν βρίσκει! 

Έζητοΰσε χαρά ν’ άποκτήση, 
Τιόρα κλαίει! τδ δάκρυ μονάχα 
Τής καρδιάς της τή δίψα θά σβύση.

*
'Ο καθένας — άκοΰστέ με, φίλοι — 

"Ενα μόνο ’ς τδν κόσμο ποθεί,
Νά πέρνα τή ζωή χωρίς θλίψι, 
Μά τή θλίψι μέ πείσμα ζητεί.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Αγαθοεργία. Ή σειρά τών αγαθοεργιών 

τοΰ άξιοτίμου ήμών ομογενούς, Κυρίου Γρηγο- 
ρίου Γ. Μαρασλή, δημάρχου ’Οδησσού, άνα- 
γράφει νέαν αύτού πράξιν. Έπρότεινε πρό τινων 
ήμερών είς τό δημαρχεΐον ’Οδησσού νά έγείρη 
ίδια αύτού δαπάνη έν τώ μέσω τής άγοράς εν 
κατάστημα καί νά τδ δωρήση είς τδν δήμον τής 
πόλεως ταύτης. Τδ κατάστημα, δι’ δ θέλουσι 
δαπανηθή περί τάς 40 χιλιάδας ρουβλίων, θά 
διαιρήται είς τρία τμήματα, τό εν άνεξάρτητον 
τοϋ άλλου. Έν τφ πρώτφ τμήματι θά ύπάρχη 
Ά συ λ ον τών άστέγων πτωχών, οίτινες άντί 4 
καπικίων δύνανται νά διέρχωνται έν αύτω τήν 
νύκτα έντός κοιτώνων εύρυχώρων, καθαρών καί 
εύαέρων μέ θερμοκρασίαν 15° 'Ρ. διαρκοΰντος 
τοΰ χειμώνος. Είς τδ δεύτερον τμήμα, Νηπι- 
ακδν Ασυλον, Οά καταφεύγουσι τά μικρά 
έκεΐνα παιδία, ών οί γονείς άπουσιάζοντες καθ’ δ- 
λην τήν ήμέραν έν τή άγορα καί άσχολούμενοι 
είς τάς έργασίας των έγκαταλείπουσι τά άθωα 
ταύτα πλασματα, πολλάκις άνευ τροφής καί 
περιποιήσεως. Ενταύθα ύπδ τήν έπίβλεψιν σο- 
βαρας γυναικός Οά σπουδάζουσι κατά τήν Φρε- 
βελιανήν μέθοδον, Οά γευματίζουσι, τδ δέ εσπέρας 
θά μεταβαίνωσι πάλιν είς τάς οικίας των. Έν 
τφ τρίτψ τέλος τμήματι θά ύπάρχη Μαγει- 
ρεΐον οικονομικόν, ένθα δ πτωχός δαπανών 4 
ή 5 καπίκια θά λαμβάνη άφθονον καί ύγιεινήν 
τροφήν. Τά φιλάνθρωπα ταΰτα έργα δμιλοΰσιν 
άφ’ εαυτών καί άπαλλάττουσιν ήμάς νά πλέ- 
ξωμεν τδν στέφανον τού εύεργέτου.

0 "“Εσπερος” προθύμως πάντοτε άναγράφει 
τάς τών φιλανθρώπων έκείνων άνδρών εύγενεΐς 
πράξεις, οίτινες έχοντες πλούτον ποιούσι τόσον 
άγαθήν αύτού χρήσιν, καί έν δσφ ζώσιν άγάλ- 
λονται βλέποντες μετ’ ένδομύχου χαράς τά έργα 
των. Ατυχώς ή φάλαγξ τών εύγενών τούτων 
άνθρώπων όσημέραι άραιοΰται.

’Εθνική’Επιτροπή τής έν Liverpool Ελ
ληνικής κοινότητος. — Έν Liverpool, τή έμ- 
πορικωτάτη πόλει τής ’Αγγλίας, τή ύπό πλεί- 
στων δμογενών ήμών κατοικουμένη, ίδρύθη 
έσχάτως "Επιτροπή”, άντιπροσωπεύουσα τήν 
Ελληνικήν κοινότητα ύπό έθνικήν έποψιν καί 
άσχολουμένη είς τήν διευθέτησιν τών κατά και
ρούς παρουσιαζομένων έθνικών ζητημάτων. Τής 
Επιτροπής ταύτης, συγκειμένης έκ τριών μελών, 
τών ΚΚ. Πασπάτη, Σκρινή καί Κορνηλίου, πρό
εδρος μέν έξελέγη ό κ. Ν. Γ. Πασπάτης, γραμ- 
ματεύς δέ ό κ. Α. Τζικαλιώτης.

Έπικροτοΰμεν είς τήν ιδρυσιν τής έπιτροπής 
ταύτης ώς συντελούσης είς τήν ενότητα τών έν 
τφ έξωτερικφ ζώντων Ελλήνων καί εύχόμεθα 
άπό καρδίας βπως δ πρακτικός αύτής σκοπός 
άποβή άποτελεσματικός, μιμηθώσι δέ τό πατριω

τικόν τούτο παράδειγμα καί άλλαι τών έν τφ 
έξωτερικφ Έλληνικαί κοινότητες, ένθυμούμεναι 
τό ώραΐον ρητόν "Έν τή ενώσει ή ισχύς”.

ΩΡΑΙ ΣΧΟΛΗΣ.
Αίνιγμα 587.

Είμαι νήσος, μικρά νήσος, 
Μικρόν τμήμα ξηρόν ίσως 
Μιάς νήσου καρποφόρου.
Άν μέ άποκεφαλίσης,
Είς τάς χεϊρας χαρτοφόρου 
Πάντως θά μέ άπαντήσης.

Μ. Μ. έν ‘Ρόδφ.

Αίνιγμα 588.

Τ’ δ’νομά μου, αν ποθής — 
'Ενός άνθους δύο πτώσεις 
Τεχνηέ ντως άν ένώσης 
Διά συμφώνου — Οά εύρης.

’Λ. Άκά^αλος έν Καΐρφ.

Αίνιγμα 589.

Μ’ εύρίσκεις έν Αμερική, 
Πλήν δύσκολον θά σ' ήναι 
Νά τρέξης τώρα ώς έκεΐ· 
Λοιπόν μέ άλλον τρόπον 
θέλω σέ βοηθήσει, 
Καί τότε θά μέ λύσης· 
Τόν χάρτην λάβε πρός στιγμήν, 
Πλήν ούδ’ αύτό αξίζει.
Εΐμ’ δνομα τόσον γνωστόν, 

"Ωστε καί Sv συμβεβηκδς 
Μόνον άν σ’ αναφέρω 
Σ’ τήν μνήμην σοί τό φέρω. 
Κατέκτησάν με ' Ισπανοί 
Πρδ χρόνων. Δέν μ’ εύρίσκεις; 
Θές μοι τότ’ άλλην κεφαλήν, 
Κ’ είς τήν βιβλιοθήκην σου 
Δράμε καί θά μ’ εύρης.

Αίκ. Βασιλειάδου έν Τεργέστη.

Αίνιγμα 590.

Τόν μέν πρώτον μου, ώ λύτα, 
Εΐναι άριθμητικόν,
Στολισμός δέ είναι τ’ άλλο 
Κ’ έπιπλον τών αιθουσών.
Τ’ δλον δμως άποφεύγουν 
Ζώα κι’ άνθρωποι κοινώς, 
Έπειδ’ εΐμ’ αιχμαλωσίας 
Αύτουργδς παντοτεινός.
Ιωακείμ Χαρανιάς έν Κωνσταντινουπόλει.

Πρόβλημα 591.

Α Α Α Α Α Γ

Γ Ε Η Η Η θ

θ 1 I 1 Κ Μ

Ν Ν Ν Ν 0 0

0 II Ρ Ρ Ρ Σ

Σ Σ Τ r Ω Ω

Έκ τών άνω 36 γραμμάτων νά σχηματι- 
σθώσιν δριζοντείως άναγινωσκόμενα εξ έλληνικών 
πόλεων δνόματα, ών έκαστον νά σύγκηται έξ 
6 γραμμάτων.

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 582. Αινίγματος 583.

Τδ στοιχεΐον Ρ. “Ιρις _ 'Ρίς.

Αινίγματος 584.

Βουλή — Ούλή.

Προβλήματος 585.

Π ήλος. = Πηλός.
Λ αύρα. = Λαΰρα.
Α δρατός. = Αόρατος.
Τ όνος. = Τόνος.
Ω ον = Ώόν.
Ν άμα =■ Νάμα.

Προβλήματος 588.

Μηδένα πρό τού τέλους μακάριζε.

ΕλιχΓατ. Ιά 577 — 581 ή δεσποινίς ’Ιφιγένεια 
Α. Πασσαλίδου έν’Αλεξάνδρειά· τά 577, 579 ή Κυρία 
Ίφιγ. Καραγεωργιάδου έν Λεμησσώ· τά 578—581 
ή Κυρία Σ. Βαλεντή έν Πόρτ-Σαΐδ· τά 580 ό κ. ’Αλέ
ξανδρος Γούσης έν Μακοβείφ (‘Ρουμανίας) · τά 577, 
579 ό κ. Βασίλειος Ε. Βασιλάς έν Τεργέστη· τά 
581, 585 ***· τά 585 ό κ. Π. Ί. Χάϊτας έν Βουκου- 
ρεστίω- τά 583—586 ή δεσποινίς Αίκ. Π. Βασίλει
ά δ ο υ έν Τεργέστη· τά 582, 583, 585, 586 ή δεσποινίς 
Εύφημία Π. ’Λκεστορίδου έν Μαγκεστρίφ.

ΕΚΚΤΒΕΓΣΙΣ

ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.
ΕΤΟΥΣ Ζ'.

Έν Λειψία κατά ’Ιανουάριον 1888.

Κέρδος α................. αριθμός 525
- β'................. 837
- Τ'.................. 861
- δ'. . . . . - 1075

ε.................. - 1074
στ'. . . . 329

- C................. 834
η'................. - 1434

- θ'. ... . 935

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
Άρχιμ. Κωνστ. Καλοζύμης.
Εύθ. Καββαθας.
Κ. Παπασωτηρίου.
Άριστ. θωμαΐδης (γραμματεύς).

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ.
Ί. Περβάνογλος.

Παρακαλοΰνται οί Κύριοι κάτοχοι τών 
κερδισάντων γραμματίων νά δηλώσωσι τοΰτο 
έγγράφως πρδς τήν Διεύθυνσιν τοΰ 
Ε σ π έ ρ ο ο, δπως άποσταλώσιν αύτοΐς τά 

κέρδη.
Σ. τ. Δ.

Διευθυντής καί έκΜτης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ 
έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 4Ι.

Τυποις- ΓΟΥΛ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΣ
Stadt, Bartensteingasse 14.

Έναντι τοϋ Κοινοβουλίου καί τοΰ Δημαρχείου
VIENNE.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ.
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έπί έζδόσ. δαν. ζλ. . . - 2.50 - 5
Συμφωνία καί κατ' Αποκοπήν.

ΤΑ ΔΩΡΑ ΜΑΣ- ΦΙΛΙΚΗ ΤΟΜΠΟΛΑ
(J «Μηνύτωρ τής Παγκοσμίου Τύχης» εΐσήλθε τή 1 Ίανουαρίου τοΰ 1888 

είς τό ενδέκατον αύτοΰ έτος.— Δεκαετείς ζαλαί καί ευσυνείδητοι ύπηρεσίαι, πεν- 
ταετηρίδες δύο άφοβου καί Ακηλιδύτου οικονομικού βίου, βίου προόδων πασιφανεστάτων, 
φιλίας πραγματικής μεταξύ πελατών καθ’έκάστην πολυπληθεστέρων καθισταμένων 
καί ύπέρ ταΰτα ό οικονομικός όδηγός τιμώμενος διά τής Αμεταπτώτου έμπιστοσύνης 
αύτών — τοΰτο θεωρείται ώς δπαρξις. Ή γενική αδτη εμπιστοσύνη έκ μακριές 
δικαιολογούμενη πείρας άόιαφιλοίΐϊκήτου, είναι περγαμηνή έκτιμήσεως καί σεβασμού.

Ώς διάμεσον μεταξύ Ανατολής καί Δύσεως χρησίμεύοντες^ ήδυνήθημεν νά 
προσπορίσωμεν έαυτοϊς θέσιν μοναδικήν, έξαιρετιζήν, όφείλομεν οέ ταύτην είς τήν 
έκλεκτήν ήμών πελατείαν Ούδέποτε λησμονήσομε·? τά πρός αύτήν καθήκοντα ήμών. 
Ή εύτυχία αύτής είναι καί ήμετέρα Προδοϋναι τήν άλήθειαν, ήτις άποτελεϊ τόν 
φρουρόν αύτής, ταύτόν τώ προδοϋναι τά κοινά ήμών συμφέροντα, άπερ στενώτατα 
πλέον συνδέονται πρός άλληλα. Έάν ό «Μηνύτωρ» δύναται έλευθέρως ού μόνον 
ν'άπωθή μετ’Αγανακτήσεως τά δώρα Αρταξέρξου, άλλά καί νά μή έπιζήτή ταΰτα, 
έάν ούδέν πιστωτικόν κατάστημα οέν ήδυνήθη νά έπιβληθή αύτώ οδτε δι’ Απειλών 
καί ψευδών κατηγοριών καί σκοτείων μέσων, ούτε διά μέσων αναξίων καί αχαρακτή
ριστων πειρασμών — τοΰτο προήλθεν έκ τοΰ δτι ή θέσις ήμών κατόπιν τοσαύτης 
έργασίας έντίμως κατακτηθεϊσα απαλλάσσει ήμάς πόσης ύπονοίας. Αί κατακρίσεις 
ήμών, ώς πας τις γινώσκει, ούδαμώς ύποκρύπτουσι συμφέρον, οί δ* έπαινοι γίνονται

έπίσης δωρεάν, διότι ή συνείδησις υπαγορεύει ήμΐν τούτους. “Ενα μόνον έχομεν έν 
πάσιν οδηγόν, τό συμφέρον τών αναγνωστών ήμών, δπερ ταύτίζεται μετά τοΰ 
ήμετέρου. Ενταύθα έγκειται τό μυστήριον τής άγερώχου ανεξαρτησίας ήμών καί 
τής έλευθέρας ήμών άμεροληψίας. Ούδέποτε δυνησόμεθα συνθηζολογήσαι μετά τοΰ 
έχθρού — άλλως τε περιελθοντος είς αδυναμίαν καί καταβληθέντος ύπό τό βάρος 
τών ορθών ήμών υπολογισμών — χωρίς διά μιας ν' άπολέσωμεν τούς καλούς ήμών 
πελότας καί τούς Αληθείς ήμών φίλους. Λέγουσιν δτι: τά μικρά ιϊώρα Λατηροΰβι 
τήν φιλίαν.

Έδέησε λοιπόν ΐνα νΰν δτε πρόκειται νά είσέλθωμεν είς τό ενδέκατον ήμών 
έτος φόρον εύγνωμοσύνης έκτίνοντες. έκζητήσωμεν εύάρεστόν τινα έζπληξιν πρός 
τούς πιστούς ήμών σονδρομητάς καί πελότας, έορτάζοντες μετ’ αύτών ούτως είπεϊν 
είδος Αργυρών γόμων

’Ιδού δέ είς ποιον συμπέρασμα ζατελήξαμεν κατόπιν συνδιασζέώεως μεθ'δλων 
τών συντακτών ήμών, συνελθόντων είς μέγα συμβούλιον. Διωργανώθη δωρεά» μεγάλη 
Τόμπολα ύπό τοΰ «Μηνύτορος τής Παγκοσμίου Τύχης» προς Αποκλειστικόν όφελος 
τών (ΓΐΊ'ίρομητώΐ' τοΰ 1888. Ή Τόμπολα α’υτη περιλαμβάνει τάς πέντε άρχιζάς 
όμολογία.ς τάς ύποδεικνυομένας κατωτέρω, αιτινες πάσαί είσιν Ασφαλέστατα! καί^α' 
τάξεως.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Άριθ. ’Ετησίων 

Κληρώσεων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ Μεγαλειτερ 

κέρδη

Ιον Μία Όμολογ. 3% Σέρβικου Δανείου 1881 5 14 Ίαν., 14 Μαρτ., 14 Ίουν., 14 Αύγ., 14 9βρ. φράγκα 100,000
2ον Μία Όμολογ. Όθωμαν. Σιδηροδρόμων 1870 8 1 Φεβρ., 1 Άπριλ., 1 Ίουν., 1 Αύγ., 1 ΙΟβρ.

1 ’Ιουνίου, 1 Δεκεμβρίου, 1 Μαρτίου
600,000

3ον Εν Τοκομερίδιου Dombau-Basilica 1888 3 200,000
4ον Έν Τοκομ. Ίταλ. ’Ερυθρού Σταυρού 1885 ♦ 1 Φεβρ., 1 Μαιου, 1 Αύγούστου, 1 Νοεμβρίου 100,000
5 ον Έν Τοκομ. Ούγγρ. 'Ερυθρού Σταυρού 1882 3 1 Μαρτίου, 1 ’Ιουλίου, 1 Νοεμβρίου 50,000

21 φράγκα 1,050,000
Τάς υπηρεσίας ήμών δέν περιορίζομεν είς μίαν μόνην, άπαξ γινομένην κλήρωσιν. 

Ούχί! Καθ’ εχαΟτον μή»α θέλομεν άνανεόνει τήν κλήρωσιν τών 5 λαχειοφόρων 
ανωτέρω όμολογιών, καθ’ δλον τό έτος 1888. —Ό πρώτος ύπό τής τύχης εύνοηθη- 
σόμενος Αριθμός θέλει λάβει μίαν Σέρβική» 'Ομολογίαν ό δεύτερος μίαν Όμολγίαν 
Σιδηροδρόμων Toi-pxiag* ό τρίτος μίαν τού bombau-Lose ό τέταρτον μίαν τοΰ 
•Ιταλικού 'Ερυθρόν Σταυροί* δ πέμπτος μίαν τοΰ Οόγγρικοΰ ’Ερυθρού Σταυροί.

"Οπως ζαταστήσωμεν έντελέστερον τό μέτρον ήμών, εύρομεν οιά τό έτος 1887 
καί θέλομεν διατηρήσει διά τό 1888 τό άσφαλέστερον καί τιμιώτερον μέσον, δι'ού 
θέλομεν όρίσει τούς πέντε χερό'ίζοντας προνομιούχους. — Οί τοΰ 1888 Ουινίρομήταϊ 
ήμώ»^ διαιρεθήσονται είς 90 Σειράς, έκαστη τής όποιας ύποδιαιρεθήσεται αύθις είς 
90 Αριθμούς 1—90. Εκαστος συνδρομητής έξει κατά πρώτον — αμα τη παραλαβή 
τής άπι.δείξεως τής πληρωμής τής συνδρομής αύτοΰ — είτα δ’ έπί τής ταινίας 
τής έφημερίδος αύτού πρός τά αριστερά αριθμόν δεικνύοντα τήν Σειρά», καί πρός 
τά δε$ά έ’τερον Αριθμόν δεικνύοντα τόν Αριθμό» τής Σειράς. — Ό τρόπος δι' ού 
γίγνεται ή κλήρωσις κατά πρώτον μέν τών Σειρώυ, είτα δέ τών Αριθμώ», ούδεμίαν 
έπιδέχεται ύπόνοιαν. Διότι κατ’ εύτυχή συγκυρίαν τό πρώτο» καί τό τελευτ'αΐον 
Σάββαρον έκόστου μηνός λαμβάνει χώραν ή έκκύβευσις τοϋ Ιίυβερυητικού Λαχείου 
τής Πόλεως Βιί»»ης, κατά τό όποιον 90 αριθμοί ύπάρχουσιν έν τή κάλπη. Πας 
ορφανός έκλεγόμενος ϋπύ τώ» άρχώ» έπί παρουσία ϋώδεχα ενόρκων καί έν δημοσίφ 
συνεδρία, έπισήμως καί άνευ ούδεμιάς όπισθοβουλίας έξάγει τό κυβερνητικόν τοΰτο 
λαχεϊον. Ό αύτός παίς θέλει έξαγάγει τούς αριθμούς τώ» πέντε χερόησονσών 
Όμ'ολογιώ». — "Οσον Αφορά τήν ήμετέραν Τόμπολα οί πέντε κατά τό πρώτον 
Σάββατο» τοΰ μηνός έξαχθησόμενοι αριθμοί θέλουσιν ύποδείξει κατά σειρά» τάς 
πέντε μελλούσας νά κερδήσωσι Σειράς οί δέ πέντε κατά τό τελευταίου Σάββατο» 
τοΰ μηνός έξελευσόμενοι αριθμοί τούς πέντε χερόήαοντας αριθμούς.

Οδτω γενήσεται ή διπλή κλήρωσις τοϋ λαχείου ήμών κατά αήνα, ήτοι κατά 
τόν έπισημότερον τρόπον. Οί κατά τήν ήμετέραν Τόμπολα κληρωθησόμενοι άριθμοί 
έσονται — συνεπείφ ειδικής συμφωνίας — οί αύτοί καί οί κληρωθησόμενοι διά τό 
Κυβερνητικόν Λαχεϊον τής Πόλεως Βιέννης. Ούτως, ούτε έκπληςις, άλλ’ ούτε λάθος 
γενήσεται, διότι ούδέν άσφαλέστερον τούτου.

Ό πληρώσων συνδρομήν ένός τόν «Μηνύτορα τής Παγκοσμίου Τύχης» ήτοι 6 
φράγκα, ή 7 βουμανικά φράγκα, ή_ 7 δραχμάς, ή 2. 50 βούβλια είς τραπεζιτικά γραμ
μάτια, ταχυδρομικόν ένταλμα, η γραμματόσημα όποιουδήποτε κράτους — έξει 
δικαίωμα ΐνα συμμετάσχη τής κληρώσεως. Ό πρό τοΰ τέλους μηνός τίνος γινόμενος 
συνδρομητής έχει δικαίωμα νά συμμετάσχη τής κληρώσεως άπό τοΰ έπομένου μηνός- 
Ή άπόδειξις τής πληρωμής τής συνδρομής όέο» νά παρουβιασθή ώς τίτλος, κατά
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τήν παράδοσιν τών ζερδηθεισών Όμολογιών ζατά τήν Τόμπολα. Πρός Αποφυγήν 
λάθους ή συγχύσεως καί πρός εύζολίαν πόσης έξελέγξεως οί άριθμοί, καί τών 
Αριστερόθεν Σειρών καί τών δεξιόθεν ’Αριθμώ», έκτυπωθήσονται καθαρότατα καί 
έπί τής άποδείξεως τής πληρωμής τής συνδρομής, καί έπί τής ταινίας τής έφημε
ρίδος τοΰ συνδρομητοΰς. Πάντες οί συνδρομηταί καί φίλοι δσοι εύαρεστούνται νά 
ποιήσωσιν έργον προσηλυτιστούν ύπέρ τοϋ «Μηνύτορος τής Παγκοσμίου .Τύχης» 
θέλουσιν εδρει έν τή Τόμπολα ήμών νέα στοιχεία δπως προαελκύσωσιν αύτη φίλους 
καί γνωρίμους αύτής. Δρατ'τόμεθα δέ τής έύζαιρίας ταύτης δπως άπευθύνωμεν 
αύτοϊς τάς είλικρινεστέρας ήμών εύχαριστίας διά τήν εύγενή αύτών συνδρομήν.

ΕΤΡΤΝΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1888.
Βεβαίως οί ήμέτεροι άναγνώσται παρετήσησαν μεθ’ όποιας Ακρίβειας προβλέ

ψεων καί μεθ’ οποίας ποικιλίας πληροφοριών κρίνομεν τούς Ανθρώπους καί τά 
πράγματα δσοι είς τόν οικονομολογικόν κύκλον Ανάγονται. Δέν διέφυγεν αύτούς — 
διότι τό πράγμα είναι φανερόν — δτι τά πιστωτικά καταστήματα, άπερ συνιστώμεν 
ήτοι τό Credit Mobilier Rothschild καί ή Έγγειος Πίστωσις τής Αυστρίας 
Ανέρχονται τό Καπιτώλιον, ένώ αί Ί’ράπεζαι καί αί Έταιρίαι, Ας συνιστώμεν ως 
έπιζινδύνους, ήτοι ή Laenderbank, αί Alpines de Bouteiix καί τό Μονοπώλιο» 
τών Καπνών κατέρχονται είς τήν άβυσσον

Δέν εΐμεθα άδικοι έάν περιοριζώμεθα μόνον είς άπλάς πλατωνικός θεωρίας. 
Τοΰ λοιπού θέλομεν θέσει είς ενέργειαν καί έπωφεληθή τάς οικονομολογικός μελέ
τας, είς δς Ασχολούνται, πρός τό καλόν τοϋ «Μηνύτορος» καί τών πολυπληθών 
αύτοΰ πελατών,’συνεργάται πρώτης άξίας καί είδικότητος άναντιλέκτου. Δέν θέ
λομεν άσχοληθή μόνον είς τάς λαχειοφόρους Όυ,ολογίας, αιτινες άποτελοΰσι τυχηράν 
πηγήν πλούτου, άλλά θέλομεν πάσας ήμών τάς μέριμνας καταβάλει είς τήν τοπο- 
θέτησιν κεφαλαίου έπί χρηματισμψ άσφαλεϊ, δστις άποτελεϊ τακτικήν πηγήν κερδών 
σπουδαίων έν μίκρφ χρόνφ, μετά κινδύνων φρονίμων περιοριζομένων.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΗΜΩΝ.
Τάς καλλιτέρας καί πολυτιμοτέρας πληροφορίας διαφυλάττοντες , ώς δίκαιον, 

διά τούς συνδρομητάς ήμών καί διά τούς μεθ’ ήμών μόνον συναλλαττομένους, πάνυ 
δμως εύαρέστως εΐμεθα πρόθυμοι νά παρέξωμεν τάς χαλλιτέρας πληροφορίας οικο
νομικότατε καί έμπορικάς, κυρίως περί Ασφαλειών είς πάντας δσοι, πρίν ή προβώσιν 
είς πράξίν τινα, ήθελον περιποιήσει ήμΐν τήν τιμήν νά ζητήσωσι τοιαύτας παρ'ημών. 

Πάσιν ήμών τοΐς συνδρομηταϊς καί πελάταις έκφράζομεν τάς θερμοτέρας εύχάς 
καί συγχαρητήρια διά τό έτος 1888.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΔΙΔΟΝΤΑΙ

ΔΩΡΕΑΝ
ΕΦ' ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ.

VIENNE. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΕΦ’ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ.


