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ΕΣΠΕΡΟΣ.

Τό Ν. ΚαρλοβάσιΟί’ iv Σάμω. — Μελέτη έπϊ τών μέχρι της Μακίδοιικήβ έποχής ‘Ελλήτωΐ’ ΰοφιοτών υπό Νικολάου Σχωτίύή. — Ασιατική Φιλολογία. ‘Τπό Χρ.
ΠαπαόΌποϋλου. (Τέλος.) — Περί ‘Ελληνικής γλώσσης ύπό A.Flament. — ‘Η Λ»αμΐτις χαί ή Βιομηχανία αί’της. — Βραχεία χαί αντοΰχέδιος πιριήγηβ^ ίν ‘Ισπανία.
‘Τπό‘1. Μ. (Τέλος.) — Ποίησις· Α'. ΙίαΟρέπταις. Β. Τό στόμα της. Γ'. ‘Ο Μορφονειός. ‘Τιτύ Κωνσταντίνου Μά»οι·. — ‘Ο κόλπος τοΰ Βόλου έν Οεσσαλία. — Εΰόία
μετά θύελλαν. Μετάφρ. τοΰ 'Αγγλικού μυθιστορήματος Called back τού Conway

ΤΟ

*) “Ορο τήν ιστορικήν μελέτην τοΰ κ. Έ. Σταματιάδου έν τοΐς τρισϊ προηγουμένως τεύχεσι τοΰ
‘Εσπέρου.

καϊ μουσική. Μετάφρασις II. Λ. — ΙΙερΐ γαιομήλωτ. — Διάφορα. — Αΐυίγματα καϊ
λύσεις.
ΕΙΚΟΝΕΣ.
Τό Ν. Καρλοβάσιον ίν Σάιιω. — Ή κατασκευή τών φυαιγγίων ιϊνιαμίτιόος. —
Τό ιΐυυαιιιτο.-τοιείου ίν Ccngio τής Ιταλίας. .— ‘Ο κόλπος τοΰ Βόλου. — ’ ‘Ο Βόλος
ίν Θεσσαλία. — ‘Η γέφυρα χαί τό τζαμίον ίν Κορόόόη. — Τό ε’σωτερικόΐ' τοΰ πα
λαιού τεμέτόυς ίν Κορόόΰη. — Άεριστήρ καπνοδόχων. — Ατμοκίνητου τροχήλατον.

Τά νΰν ήγεμών τής Σάμου είναι ό φιλόμουσος
καί λόγιος ’Αλέξανδρος Καραθεοδωρής
πασάς, άνήρ όρμώμενος έξ οικογένειας έπιφανοΰς
τής Κωνσταντινουπόλεως καί κοσμούμενος διά
πλείστων βσων προτερημάτων. "Απαξ τοΰ έτους
συνέρχεται ή βουλή τής Σάμου, ήτις σύγκειται
έκ 36 άντιπροσώπων τών διαφόρων κοινοτήτων
καί τοϋ άρχιεπισκόπου.
Οί κάτοικοι τής Σάμου άνέρχονται είς 36
χιλιάδας ψυχών. Τύ έμπόριον τής νήσου εΐναι
ζωηρύν καί τά κυριώτερα είδη τής έξαγωγής
εΐναι σίτος, σταφίς, οίνος καί δέρματα. Ή
πρωτεύουσα Βαθύ έχει 4*/ϊ χιλιάδας κατοίκων.

Ν. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΝ ΕΝ ΣΑΜΩι.

ΗΝ εικόνα τοΰ Ν. Καρλοβασίου δημοσιεύοντες σήμερον άναγράφομεν γεω' γραφικός τινας καί ίστορι£ κάς ειδήσεις περί τής νήσου
• Σάμου, ήτις κατά τήν άρχαιότητα τοσοΰτον έσχε
W μ-ερος έν τή ελληνική ιστο
ρία. Τάς πληροφορίας ταύ
τας έρανιζόμεθα έκ δια
φόρων συγγραμμάτων, ών
• τά κυριώτερα είσί· "Gue
rin, Description de Tile
de Patmos et de Samos,
Σταματιάδου “ Έπετηρίς τής ήγεμονίας Σάμου”.
Ή Σάμος εΐναι νήσος έχουσα έκτασιν 550
τετραγωνικών χιλιομέτρων καί κειμένη παρά
τήν δυτικήν παραλίαν τής Μικράς ’Ασίας, άφ’ ής
χωρίζεται κατά τύ άκρωτήριον τής Μυκάλης
ύπό πορθμού 1 >/2 χιλιομέτρου πλάτους. Άπο
ανατολών πρύς δυσμάς έκτείνονται σειραΐ όρέων>
είς τούς πρόποδας τών όποιων, ιδίως κατά τύ
μεσημβρινύν μέρος, κεΐνται μεγάλαι και εύφοροι
πεδιάδες. Ή μεγαλειτέρα και εύφορωτέρα τών
πεδιάδων τούτων είναι ή ΰπύ τοϋ Ίμβράσου
ποταμού διαρρεομένη, έν ή κατά τήν άρχαιότητα
έκειτο ή πρωτεύουσα πόλις Σάμος μετά τής
άκροπόλεως αύτής Άστυπαλαίας καί τοΰ 'Ηραίου,
τοΰ μεγαλοπρεπούς ίεροϋ τής "Ηρας.
Διά τής ναυτιλίας καί τοΰ έμπορίου οΐ κά
τοικοι τής Σάμου έκτήσαντο έν άρχαία ήδη
εποχή πλούτον πολύν, δν έπηύξησαν διά τής
δραστήριας καλλιέργειας τών άγρών και διά τής
βιομηχανίας αύτών. Τήν άκμήν αύτής είχεν ή
Σάμος έπί τής έξουσίας τού Πολυκράτους, μετά
τύν θάνατον τού όποιου περιήλθεν είς τήν κατο
χήν τών Περσών. Διά τής έν Μυκάλη ναυ
μαχίας (479 πρύ Χρ.) άπαλλαγεΐσα τών Περσών
συνεμάχησε μετά τών Αθηναίων, μείνασα πιστή
αύτών σύμμαχος μέχρι τού τέλους τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου καί άναδειχθεΐσα σπουδαία βοηθύς τής άθηναϊκής δημοκρατίας.*) Έξουσιασθεΐσα βραδύτερον ύπύ τών Περσών πάλιν,
ύπύ τών Μακεδόνων, τών ’Αθηναίων καί τών
'Ροδίων έγένετο ρωμαϊκή έπαρχία. Ό αύτοκράτωρ Όκταβιανός (20 πρύ Χρ.) έδώρησεν
αύτή τήν έλευθερίαν, άλλ’ ό Βεσπασιανύς κατήργησεν αύτήν πάλιν.
Κατά τύν μεσαιώνα καί τούς νεωτέρους χρό
νους κατελήφθη έναλλάξ ύπύ τών Βυζαντινών,
τών Αράβων, τών Βενετών, τών Γενουηνσίων
καί ύπύ τών Τούρκων, έλαβε μέρος ένεργύν είς
τήν ελληνικήν έπανάστασιν, άλλ’ άπεδόθη τή
Τουρκία διά τού Λονδινείου πρωτοκόλλου τοΰ
έτους 1830. Έν έτει 1832 ή Σάμος έκηρύχθη
ύποτελής ηγεμονία, ώς εΐναι μέχρι σήμερον. 'Ο
Σουλτάνος διορίζει τύν ήγεμόνα, βστις εΐναι
πάντοτε 'Έλλην, και λαμβάνει έτήσιον φόρον.

rijg Λιβποινίδοχ Σοφίας Εΰαγ. Βαλτατζή. (Συνέχεια.) — Άι-ριΟτήρ τών καπνο
δόχων. — Άτμοκίνρτον τροχήλατον. — Έκ τών τον' Πούδχιν. Γλυπτική, ζωγραφική
ύπό
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ΓΓροΕενικοΟ δικαστοΰ παρά τω ΤΤροΕενικώ Γραφείφ
τής έν ΚωνσταντινσυπάΧει -β. Ελληνικής Πρεσβείας.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

μελέτη ήμών μετέχει τοΰτο μέν τής
Ελληνικής φιλοσοφίας, τοΰτο δέ τής
ιστορίας τής άρχαίας Ελλάδος.
Τής μέν Ελληνικής φιλοσοφίας μετέχει, δι
ότι οΐ σοφισταΐ ήμών, πρεσβεύοντες και ύποστηρίζοντες άρχάς άνατρεπούσας πάσαν αληθή
φιλοσοφικήν άρχήν περί παντός, τάσσονται ώς
τοιοΰτοι έν αύτή οπό τών σοφών τών συγγραψάντων τήν ιστορίαν αύτής, τής δ’ Ελληνικής
ιστορίας, διότι μελετώμεν τάς άρχάς ταύτης
έφηρμοσμένας έν Έλλάδι, κορίως δ’ έν Άθή
ναις, τφ κέντρφ αύτής, και τά έκ τής έφαρμογής
ταύτης έπελθόντα οίκτρά άποτελέσματα έπι τής
ήθικής καταστάσεως αύτής έν τε τφ ίδιωτικω
και πολιτικιό βίω.
Άλλ’ άς μή νομίση τις δτι, έπειδή οί σοφιστα'ι ήμών συνδέονται μετά τής Ελληνικής
φιλοσοφίας, θέλομεν άναπτύξει πάντα τά φιλο
σοφικά συστήματα τής άρχαίας Ελλάδος, τά
θέντα τά πρώτα Θεμέλια τής κοινωνικής καί
πολιτικής αύτής ύπάρξεως κα'ι άναπτύξεως · ούδέ
θέλομεν άνέλθει εις μεταφυσικός μελέτας περί
τής φύσεως τών δντων, τοΰ νοός, τής ψυχής,
τών έννοιών, αιτινες ένησχόλησαν τούς μεγάλους
φιλοσόφους τής πρώτης περιόδου τής Ελληνι
κής φιλοσοφίας κα'ι τον Σωκράτη, Πλάτωνα
και Άριστοτέλην, κατά τήν δευτέραν αύτής
περίοδον.

Β

*) Ή μελέτη αΰτη άνεγνώσθη καϊ σονεζητήθη
ένώπιον τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει ‘Ελληνικού φιλο
λογικού συλλόγου.

Τοιαύτη εύρεΐα φιλοσοφική μελέτη ούτε
άναγκαία εΐναι είς τήν άνάπτυξιν τής περί τών
σοφιστών μελέτης ήμών, ούτε δύναται νά χωρήση έν τφ μικρφ χώρφ ούχί φιλοσοφικής συγ
γραφής, άλλ’ ειδικής πραγματείας, άκρφ δα
κτύλιο Οιγούσης τήν θετικήν μόνον φιλοσοφίαν
τής έποχής είς ήν άναφέρεται.
Οι σοφισταΐ ημών, πρακτικοί δντες άνδρες
καί χρηματισταί έπιτήδειοι, δέν άνυψώθησαν
πρύς εύτυχίαν καί τών συγχρόνων αύτοΐς καί
ήμών είς θεωρίας μεταφυσικός. Έπεθύμουν
δπως καί μετ’ έκείνων τών Ελλήνων ή συνανα
στροφή αύτών η έπαγωγύς καί τερπνή, καί μετά
τών μεταγενεστέρων ήμών. Δέν έφρόνουν συμ
φέρον τή ύγεία καί τω βαλαντίφ των, διότι τύν
πόνον ώς κακόν τφ άνθρώπφ άπέκρουον ούτοι,
νά ύποβάλωσι τύν νοΰν αύτών καί τύν τών άκροατών των είς τήν βάσανον τοΰ διά τοΰ νούς
συστήματος τοΰ Άναξαγόρου, τοΰ άριθμητικοΰ
συστήματος τοΰ Πυθαγόρου καί τοΰ περί άναριθμήτων σωματίων ή άτόμων συστήματος τοΰ
Δημοκρίτου, δι’ ών οΐ μεγάλοι ούτοι φιλόσοφοι
ύπεστήριζον τάς περί τών δντων καί τών αιτίων
αύτών θεωρίας των. Προετίμησαν εύκολωτέραν
όδόν· κατεβίβασαν τύν άνθρωπον άπύ τών αιθέρων,
είς οΐς ήθελε νά άνυψωθή διά τοΰ νοός του,
καί εθεντο αύτύν ένταΰθα έπί τοΰ μικροΰ ήμών
κόσμου.
Έν τφ στενφ τούτω χώρφ, έφ’ ού κινείται
καί ζή ό άνθρωπος, ή οικογένεια, ή κοινωνία
καί ή πολιτεία μπύ τύ κράτΐϊς„τώ^..^υσικών άδυναμιών ύφ’ ας έπλάσθη ύπύ τής θείας Πρόνοιας,
ήτο εύκολον τύ στάδιον τφ σοφιστή. Έν τοιούτφ πρακτικφ κύκλφ δέν ήτο άναγκαϊον δπως
μεταιωρήται είς τά ύψη, "να άνεύρη τύ άπόλυτον, τύ θειον καλόν, δπερ έπεδίωξεν ό Σω
κράτης καί ό Πλάτων καί οΐ μεταγενέστεροι
αύτών φιλόσοφοι. Ευρισκεν αύτύ εύκολώτερον
καί μετά πολλής τέρψεως έπί τοΰ ώραίου προ
σώπου τής Ασπασίας ή καί έπί τού τής Λαΐδος,
καί αν έκαλύπτετο τοΰτο δι’ ύλίγου ψιμυθίου,
καί έδίδασκεν αύτύ ώς καλόν, διότι καί τύ προ
στιθέμενον εις τι καί ποιούν αύτύ νά φαίνηται
καλύν έθεώρει ούτος ώραΐον. Δέν ήτο άναγκαΐον δπως άνέλθη είς τούς ούρανούς, ΐνα άνεύρη
τύ άπόλυτον άγαθόν, τύ άπόλυτον άληθές, τύ
θειον. Ευρισκε ταΰτα ένταΰθα, έν τή κοινωνίφ,
έν τή πολιτείφ σχετικά πρύς τήν έκάστου άνθρώπου περί αύτών γνώμην, έν τή γνώμη τοΰ
ψεύστου, έν τή γνώμη 'τοΰ άχαλιναγωγήτου
όχλου. Έν τφ πρακτικφ τούτφ κύκλφ ευρισκεν
έπικερδώς τήν άρετήν, τήν δικαιοσύνην, τήν
εύσέβειαν καί τήν άνδρείαν.
Εΐναι άληθές δτι ό μέγας σοφιστής Γοργίας
άνυψώθη είς μεταφυσικός μελέτας, συγγράψας
περί τοΰ μή δντος ή περί φύσεως, καθ’ δ σύγ
γραμμά του, άπολεσθέν, ύπεστήριζεν δτι “ούδέν
υπάρχει· δν δέ καί ύπάρχη δέν τύ γνωρίζομεν·
άλλά καί αν τύ γνωρίζωμεν, δέν δυνάμεθα νά
έρμηνεύσωμεν καί μεταδώσωμεν αύτύ είς άλ
λους”. Εΐναι άληθές έτι δτι καί ό σοφιστής Πρω
ταγόρας άνήλθεν είς ύψηλάς μελέτας, γνωματεύσας δτι "πάντων τών πραγμάτων μέτρον εΐναι
ό άνθρωπος, τών μέν δντων, ώς εΐναι, τών δέ
μή δντων, ώς δέν εΐναι”, δτι τύ αύτύ πράγμα
έπι διαφόρων προσώπων δλως διάφορον παράγει
έντύπωσιν, καί δτι ούδείς δύναται νά ίσχυρίζηται,
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δτι οΐονδήποτε πράγμα είναι τοιοΰτον ή τοιοΰτον,
κατά τήν άρχήν περίπου τοΰ 'Ηρακλείτου περί
τής άδιαλείπτου τών δντων μεταβολής.
Άλλά και ό μετεωρισμός ούτος τών δύο
μεγάλων σοφιστών δέν είναι άναγκαϊον δπως
παρασύρη καί ήμάς είς εύρείας φιλοσοφικός
μελέτας, διότι εύτυχώς καί αΐ άρχαί αύται,
καίτοι έκ πρώτης δψεως φαίνονται ύψηλαί, εΰρηνται έφηρμοσμέναι έν τφ κόσμφ τούτφ έν τφ
πρακτικφ κύκλφ, ώς καί αΐ άλλαι, ώς θέλομεν
αναπτύξει διά τής μελέτης ήμών παρακατιόντες.
Άλλ’ ούτε αύτύς ύ Σωκράτης, ούτε αύτός ό
Πλάτων, οίτινες εΐναι καί σύγχρονοι τών μεγά
λων σοφιστών, θέλουσι παρασύρει ήμάς είς ύψη
λάς φιλοσοφικάς μελέτας, διότι καί ό μέν καί
ό δέ, άλλά κυρίως ό πρώτος, έξετάζουσι, κατά
τούς διαλόγους τοΰ Πλάτωνος, ους θέλομεν άναπτύξει προϊούσης τής μελέτης ήμών, καί έλέγχουσι τάς δοξασίας τών σοφιστών, ώς έπί τύ
πλεΐστον, έν πρακτικφ κύκλφ, έν τφ κύκλφ τής
θετικής φιλοσοφίας έν γένει, καί είδικώς έν τφ
κύκλφ τής ήθικής, έν φ ό Σωκράτης έδίδασκε
περί εύσεοούς καί άσεβοΰς, περί καλού καί αισ
χρού, περί δικαίου καί άδικου, περί σωφρο
σύνης, περί μανίας, περί άνδρείας, περί πόλεως
καί πολιτικού.
Ύφ’ δ πνεύμα προείπομεν, ή μελέτη ήμών
άναφέρεται είς τήν δευτέραν περίοδον τής Ελ
ληνικής φιλοσοφίας, διότι κατ’ αύτήν άνεφάνησαν
οί μεγάλοι ήμών σοφισταΐ, οΐ μεγάλοι φιλόσοφοι,
Σωκράτης, Πλάτων καί ’Αριστοτέλης, καί οΐ
δεύτεροι σοφισταΐ κατά τήν διαίρεσιν, ήν ποι
είται ό Φιλόστρατος περί αύτών, καίτοι οΐ τε
λευταίοι ούτοι, κατά τύν ύπύ τοΰ αύτοΰ συγ
γραφέων χαρακτηρισμόν αύτών, δύνανται νά
θεωρηθώσιν ώς μετέχοντες καί τών μεταγενε
στέρων περιόδων τής Ελληνικής φιλοσοφίας,
έξαχρειούμενοι έπί μάλλον καί μάλλον προϊόντος
τοΰ χρόνου.
Άλλ' ήμεΐς παύομεν τήν μελέτην ήμών άρχομένην άπό τών άρχών περίπου τοΰ 5''“ π. Χρ.
αίώνος είς τήν έποχήν τής Μακεδονικής δυνα
στείας, ήτοι ύπέρ τά μέσα τοΰ τρίτου π. Χρ.
αίώνος.
Υπολείπονται καί μεταγενέστεροι "Ελληνες
σοφισταΐ, οΐ άναφανέντες κατά τήν Μακεδονικήν
δυναστείαν καί μετέπειτα κατά τήν 'Ρωμαϊκήν
κατάπτωσιν, τά άνδράρια δήλα δή έκεΐνα, ατινα
εΐχον τήν ύψηλήν τιμήν νά χρησιμεύωσιν ώς
τά κομψότερα τών επίπλων τών κοσμούντων τά
μεγαλοπρεπή μέγαρα τής 'Ρώμης, ή ώς πιστοί
φύλακες τών κυναρίων τών εύγενών δεσποινών
αύτής· οΐ χαμερπεΐς έκεϊνοι άνδρες, οΐ έχοντες
τήν τιμήν νά άκούωνται μόνον κατά τά Λου
κούλλεια δείπνα, ή καθ’ άς ώρας αί φιλάρεσκοι
κυρίαι τής 'Ρώμης ένησχολοΰντο περί τύν καλ
λωπισμόν αύτών.
Περί αύτών ίσως πραγματευθώμεν έν άλλη
ευκαιρία καί άλλη έποχή, άν έπιτρέψη ήμΐν ό
χρόνος.

Α.
Σοφιστής παρά τοΐς άρχαιοτέρως Έλλησιν
ώνομάζετο ό σοφός· τοΰτο μαρτυρεί ό 'Ηρόδο
τος, ύνομάζων σοφιστάς μετά σεβασμού ειλι
κρινούς άνδρας διακριθέντας έπί σοφίφ, τόν ’ Ανάχαρσιν, τόν Πυθαγόραν καί άλλους.
Βραδύτερον περί τάς άρχάς τής 5ί; π. Χρ.
έκατονταετηρίδος ή σοφιστική διακριθεΐσα τής
άληθοΰς φιλοσοφίας άπετέλεσεν ιδίαν έπιστήμην
ή μάλλον τέχνην· καί ταύτην μέν δ τε Πλάτων
καί ό’Αριστοτέλης ύνομάζουσι φανταστικήν καί
φαινομένην σοφίαν, τούς δέ ύπαδούς αύτής, τούς
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σοφιστάς, ό μέν πρώτος άποκαλεΐ έμμισθους
θηρευτός τών πλουσίων νέων, ό δέ δεύτερος
χρηματιστάς άπό φαινομένης σοφίας άλλ ούκ
ούσης.
Ό Φιλόστρατος, συγγραφεύς τοΰ βίου τών
σοφιστών, τήν σοφιστικήν, ρητορικήν φιλοσο
φούσαν ύνομάζων, διαιρεί είς δύο έποχάς· είς
τήν πρώτην καθ’ ήν ήκμασαν οί ρήτορες οΐ φιλοσοφοΰντες περί άρετής καί άνδρείας, καί είς
τήν δευτέραν καθ’ ήν οί σοφισταΐ, ώς λέγει,
εΐχον όπ’ δψει τούς πένητας καί τούς πλουσίους,
τούς άρίστους καί τούς τυράννους καί τάς έν
όνόματι ύποθέσεις.
Ήμεΐς, δπως μή έπέρχηται σύγχυσίς έν τοΐς
όνόμασι τοΰ σοφού καί τοΰ σοφιστοΰ, τόν μέν
σοφόν τον άσχοληθέντα σπουδαίως περί πάν τό
άφορών είς τόν φυσικόν, τον πνευματικόν καί
ηθικόν κόσμον τιθέμεθα έν τφ κύκλιο, έν φ όλοκληροι αιώνες εθεντο αύτόν — ό κύκλος δέ οΰτος εΐναι έκτος τής προκειμένης μελέτης, έφ’ δ
σον δέν παρίσταται ή άνάγκη τοΰ παραλληλισμού
αύτοΰ πρός τόν σοφιστήν — τόν δέ σοφιστήν,
ούχί δήλα δή τόν άληθή σοφόν, ώς έδέχετο ό
'Ηρόδοτος, άλλά τον φανταστικόν τόν θέλοντα
νά φαίνηται σοφόν, καί τοιοΰτος εΐναι ό ώς έν
τοΐς διαλόγοις τοΰ Πλάτωνος παριστάμενος καί
έν τω περί τών σοφιστών έλέγχφ τοΰ Άριστοτέλους οριζόμενος σοφιστής, έξετάζομεν κατά
δύο περιόδους.
Μή άπομακρυνόμενοι δέ τής διαιρέσεως, ήν
έποιήσατο ό Φιλόστρατος, πρώτον μέν έξετά
ζομεν τούς άρχαιοτέρους σοφιστάς, τούς διδα
σκάλους τής γραμματικής, τής ρητορικής, τής
μαθηματικής, τής έριστικής, καί τάς φιλοσοφικός
ή μάλλον σοφιστικας δοξασίας αύτών, δεύτερον
δέ τούς νεωτέρους, τούς κούφους έκείνους άπατεώνας, καί φλυάρους καί κερδοσκόπους άγύρτας,
τούς άνατροπεΐς πάσης ηθικής άρχής, τούς συζητοΰντας περί δνου σκιάς καί άσχολουμένους
δπως κατά τάς τοιαύτας συζητήσεις συγχύζωσι
τόν νοΰν τών άκουόντων αύτών διά ποικίλων
λογοπαιγνίων καί ψευδών τεχνασμάτων.
Οΐ διασημότεροι τών άρχαίων σοφιστών εΐναι
Γοργίας ό Λεοντΐνος, Πρωταγόρας ύ Αβδηρίτης,
Πρόδικος ό Κεΐος καί'Ιππίας ό Ήγεΐος, πάντες
ηθικώς λείψανα κατεσκληκότα τών άρχαίων σχο
λείων τής φιλοσοφίας.
Ούτοι ήσαν σχεδόν ξένοι και άγνωστοι έν
Έλλάδι τό πρώτον, άλλ’ ή μεγίστη έλευθερία,
ή έπικρατοΰσα τότε έν Άθήναις έν τε τοΐς δικαστηρίοις καί τή άγορα, ήνοιξεν αύτοΐς 'τάς
πύλας τής Ελλάδος.
Αΐ Άθήναι κατά τήν έποχήν έκείνην ήσαν
τό κέντρον πάσης ένεργείας καί διακρίσεως, τό
κέντρον τής δικαιοσύνης, αύτός ό’Αρειος Πάγος
τοΰ τότε κόσμου · πάσαι αί πόλεις καί μάλιστα
αί έκτος τής Ελλάδος κείμεναι, αίσθανόμεναι
τήν υπεροχήν ταύτην τών Αθηνών, έκρινον κα
λόν ή μάλλον άναγκαϊον δπως παραπέμπωσιν
είς αύτάς πάσας αυτών τάς δίκας.
Εύκαιρία κρείσσων ταύτης δεν ήτο δυνατόν
νά παραστή τοΐς σοφισταΐς, ών τό πλεΐστον άνή
κον είς τάς πόλεις ταύτας, δπως είσχωρήσωσιν
είς Αθήνας.
Διακρινόμενοι έν τή πατρίδι των έπι ρητο
ρική τέχνη καί εύγλωττία, κατώρθωσαν εύκόλως
νά λάβωσι τόν τίτλον τοΰ άπεσταλμένου, δπως
ύποστηρίξωσι τά δίκαια τών συμπολιτών των
ένώπιον τών δικαστηρίων τών ’Αθηνών.
Αί έλπίδες των δέν διεψεύσθησαν · έτυχον
έπισημοτάτης ύποδοχής έν Άθήναις. Ή σπά
νιά εύγλωττία καί ή Ρητορική αύτών τέχνη διήγειοαν πάντων τόν ένθουσιασμύν καί ήνοιξαν αύ
τοΐς τά βαλάντια τών πλουσίων, οίτινες τύ πάν
έδιδον, ΐνα μυούμενοι είς τά μυστήρια τής με

γάλης αύτών ρητορικής τέχνης δύνανται καί
αύτοί νά διακρίνωνται έν τε τοΐς δικαστηρίοις
καί τή άγορα.
(Έπεται συνέχεια.)

ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.

Αποφθέγματα τοΰ Σααδή, συλλεγέντα μέν έκ
τοΰ 'Ροδώνος (Γκιουλιστάν) μεθερμηνευθέντα
δέ έκ τής Περσικής.
Ύπό Χρ. Παπαδοποΰλου.
(Τέλος.)

89) Οί νοΰν έχοντες ές αεί δεΐ σταθμίζειν
τούς εαυτών λόγους, ΐνα μή μεταμεληθώσιν έκ
τής προς αύτούς γινομένης άπαντήσεως τών
άλλων.
90) Τύ ψεύδεσθει καθ’ έκάστην έοικε τραύματί τινι, ού ή πληγή διατελεΐ έπί πολύ· εί
μέν θεραπευθή, ή ούλή μενεΐ. Τό άνέχεσθαί
έστιν άγαθόν.
91) 'Ο άνήρ έστι τό πολυτιμότερον τών
δντων, τό δέ μηδαμινώτερον ό κύων κύων δέ
ευθύς έστι αίρετώτερος άνθρώπου έστερημένου
γνώσεως.
92) Άνήρ έστερημένος άξίας ούδόλως τυγ
χάνει ικανός λαβειν άρχήν.
93) Ού δεΐ εύπραγοΰντα άλαζονεύεσθαι, ούδέ
άμηχανούντα διατελεΐν έν λύπη.
94) Ή βούλησις τοΰ θεοΰ άρχει καί διέπει
τά πάντα.
95) Εί μέν ό θεός άνελκύση τό ξίφος τής
έκδικήσεως, ό προφήτης καί ό άγιος άποσύρουσι
τήν κεφαλήν. Εί δέ άνακινή τάς δφρΰς έπί καλοκάγαθία, συγκαθίζει τούς κακούς παρά τοΐς
άγαθοΐς.
96) 'Ο λόγος τών ισχυρών τό πρώτον μέν
έστι νουθεσία, εΐτα δέ άλυσις· ό άπειθών τοΐς
ίσχυροΐς τίθεται είς δεσμά.
97) Δεΐ λαμβάνειν αείποτε νουθεσίας έκ
τών παθημάτων τών άλλων.
98) ‘Ο κωφεύων τή φωνή τής άληθείας
ούδέποτε άκούσει αύτήν.
99) Τό εύτυχές τέρμα ένδεοΰς τινός έστι
αίρετώτερον τοΰ κακώς τελευτώντος ήγεμόνος.
100) Έστι δίκης όφθαλμός, όρών τά σά
άμαρτήματα καί κρύπτων αύτά.
101) Ό χρυσός ορύσσεται έκ τοΰ μεταλ
λείου τή έκμεταλλεύσει, έκ δέ τοΰ φιλαργύρου
τή διαρρήξει τής ψυχής αύτοΰ.
102) '0 θεός καθορά τά σά άμαρτήματα, ό
δέ γείτων ούδέν όρών αείποτε μεμψιμοιρεΐ.
103) ‘0 μή άφιέμενος τοΐς ύποδεεστέροις
τά παραπτώματα αύτών παιδεύεται παρά τών
ίσχυροτέρων αύτοΰ.
104) ‘0 νοΰν έχων άποδράσεται τής χώρας,
στάσεως γινομένης, ειρήνης δέ έπελθούσης, έλεύσεται.
105) '0 κυβεύων δεΐ έχειν τρία, έξ, άλλά
πολλάκις τάνάπαλιν.
106) 'Ο μή δεδοικώς τής έαυτοΰ κεφαλής
δύναται παραινβΐν τούς ηγεμόνας.
107) Δεΐ άείποτε τόν ήγεμόνα τιμωρεΐν τήν
άδικίαν καί έπιβάλλειν ποινήν τοΐς φονεΰσι.
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ
τής 'Ελληνικής γλώσσης έν τή Δύσει
χαί
ιδίως έν τοΐς Σχολείοις τού Βελγίου καί τής
‘Ολλανδίας
A. J. FI.AMENT,
άρχειοφόλακος έν Maastricht.
Τήν κάτωθι διατριβήν έλάβομεν έξ ‘Ολλανδίας έλλήνιστι γεγραμμένην -ζαί ασμένως ζαταχωρίζομεν αύτήν
έν τψ “Έσπέριρ", ώς συντελούσαν είς τόν σκοπόν, δν
έπιδιώκομεν, όπως ή γνησία τής γλώσσης ήμών προ
φορά γενίκευΟή έν Εύρώπη, καί άποκτήσή όσημέραι
πλειοτίρους τούς οπαδούς.

Σ. τ. Δ.

ΦΕΙΔΩ έν πρώτοι; νά ζητήσω συγγνώμην
παρά τών αναγνωστών μου, διότι δέν
είναι εύκολον Όλλανδφ νά γράφη έλληνιστί. 'Ο θαυμασμό; μου και ή συμπάθεια
μου προς τον γενναΐον και ένδοξον λαόν τών
' Ελλήνων και τήν ώραιοτάτην αυτών γλώσσαν
παρακινοΰσί με νά δημοσιεύσω σημειώσεις τινάς,
ώς έπί τό πλεϊστον βιβλιογραφικά;, περί τής
ιστορίας τής προφοράς τής'Ελληνικής γλώσσης
ύπό τών ελληνιστών τής Δύσεως καϊ έν τοΐς
σχολείοι; τοΰ Βελγίου και τής 'Ολλανδίας.
Πρό τής παλιγγενεσίας (renaissance) εις
τρόπος τής προφοράς ύπήρχεν, δν ήκολούθουν
πάντες οί Έλληνίζοντες, δηλαδή ή γνησία
προφορά. "Οτι οί παλαιοί "Ελληνες έτήρουν
τήν προφοράν ταύτην δταν οί Λατίνοι παρέλαβον
πλήθος λατινικών λέξεων είς τήν γλώσσαν των,
τοΰτο άπέδειξε πειστικώτατα ό λόγιος κ. A. 'Ρ.
Ραγκαδής (Gramiuaire <lu Grec actuel. Paris
1873 έν τώ Προλόγω).
Τήν προφοράν ταύτην παρέδωκε καί ή λα
τινική έκκλησία, λέγω παρέδωκε, διότι ή
λειτουργική γλώσσα τής παλαιάς έκκλησία; τής
'Ρώμης ήτο ή Ελληνική. Πάσαι αί συμβολι
κά! λέξεις, ώς τό μονόγραμμα ΙΧΘΥΣ, ήσαν
έλληνικαί, Τό 'Κύριε έλέησον” λατίνοι; γράμμασι δέν γράφεται Kurie eleeson, άλλά Kyrie
eleison, καί αί λέξεις ""Αγιος ό θεός, άγιος
ισχυρός” κτλ. έν τή άχολουθία τής μεγάλης
Παρασκευής δέν γράφονται Hagios ho Theos κτλ.
άλλά agios ο Theos κτλ.
Τήν προφοράν ταύτην έτήρουν έν τώ μεσαιώνι
πάντες οί γράφοντες τά έλληνικά, ώς τότε έν
χρήσει ήτο, λατινικοί; γράμμασι, καί ό Λουϊτπράνδος (Luitprandus Ticvnensis), ιστορικός
τής δεκάτης έκατονταετηρίδος έν τώ βιβλίω αύ
τοΰ “ Άνταπόδοσις” έγραψε καί ελληνικοί; καί
λατινικοί; γράμμασιν οΰτω;· αύτοΰ = autu,
τής πτωχείας =tis ptochias, ήγούμενον =
igumenon, βασιλεύ = wasileu, άθεοι καί
ασεβείς = athei ke asevis. Τό βιβλίον έξεδόθη έν Pertz, Monumeuta Germaniae.
Ί ήν προφοράν ταύτην έδίδασκον πάντες οί
έν τή Δύσει 'Έλληνες, οιτινες μετά τήν πτώσιν
τής Κωνσταντινουπόλεως έφυγον είς τήνΙταλίαν,
καί έν αύτοΐς ό πολύς Θεόδωρος Γαζής, δστις
έγραψε γραμματικήν έπί πολύν χρόνον έν χρήσει
παρά τοΐς 'Ελληνίζουσι, καί ής ό Έρασμος
έξέδωκε τάς δύο πρώτας βίβλους έν τψ Α'. τμήματι τών 'Απάντων αύτοΰ (έν Βασιλείφ 1540).
Άλλ’ ό Έρασμος έπειράθη νά μετασχημα
τίσω τήν γνησίαν προφοράν κατά τήν 'Ολλαν
δικήν, καί ήθέλησε ν’ απόδειξη δτι δέν πρέπει
τά φωνήεντα η καί υ καί αί δίφθογγοι ει καί
οι νά προφέρωνται ώς ι, ούδέ αί δίφθογγοι αυ
καί ευ ώς af καί ef. (De recte linguae Latinae Graecaeque pronuntiatione.)

II

Βεβαίως ό"Ερασμος ήτο λόγιος άνήρ, άλλ’ ού
τος δεν μετεσχημάτισε τήν προφοράν τής έλληνική; ούδ’ έν τή πατρίδι του. Καλώς γινώσκω δτι ό “Ερασμος δνομάζεται πατήρ τής
κατ’ αύτόν όνομασθείσης έρασμικής προ
φοράς, άλλ’ή προφορά του αΰτη είναι τέκνον
όψίγονον, γεννηθέν σχεδόν 50 έτη μετά τόν θά
νατον τοΰ πατρός. Τοΰτο 6’ απόδειξη άναμφι
βόλως ή βιβλιογραφία.
Κατά τήν 16*1' έκατονταετηρίδα έξεδόθησαν
έν Βελγίψ τά εξής βιβλία, άτινα ήσαν έν χρήσει
έν τοΐς σχολείοις τής έπαρχίας Λιμβούργου,
δηλ. έν ταΐς πόλεσι Μααστρίχτ, Σίτταρδ καί
'Ρουρμόνδ (άνηκούσαις σήμερον τή 'Ολλανδία) ·
α'. Theophili Golii, educationis puerilis lin
guae Graecae, Argentorati 1572 (Paris II,
1580). 'Η προφορά έν αύτω περιγράφεται ουτω·
β = vita, η = ita, ζ = zita, 0 = thita, μ —
uii, τ -- taf.
β'.) Absolutissimae institutiones in Graecam linguain, auctore Nicolao Clenardo κτλ.
Antverpiae Chr. Plautinus 1576.
Ή προφορά έν τή Γραμματική τοΰ Γολίου
τών διφθόγγων αυ, ευ ηυ καί ωυ περιγράφεται
σχεδόν ώς af, ef, if καί of.
'Π ψευδής έρασμική προφορά είσήχθη είς τά
σχολεία τής 'Ολλανδίας (ούχί καί τοΰ Βελγίου
καί τοΰ Λιμβούργου) μετά τό έτος 1605 ύπό
Γεράρδου Φοσσίου διά βιβλίου έκδοθέντος ψηφίσματι τής βουλής τής 'Ολλανδίας καί φέροντος
έπιγραφήν Gerardi Jo. Vossii, Linguae grae
cae rudimenta κτλ. Edit. post. Amstelodarni 1689. ‘0 Φόσσιος τό β προφέρει ώς b,
ούχί <υς υ, τό ιώτα λέγει τρισύλλαβον, τό η
ώς ε μακράν· έν τοΐς διφθόγγοις α, η, ω το
ιώτα δέν προφέρεται.
Έκ τών λόγων τοΰ Φοσσίου έξάγομεν δτι έν
τοΐς χρόνοι; αύτοΰ ή γνησία προφορά έτηρεΐτο,
διότι λεγει δτι δέν πρέπει νά προφέρωνται τά
φωνήεντα καί αί δίφθογγοι ώ; συνεθίζουσι καί
δτι οί πρόμαχοι τής προφοράς ταύτης είναι άνακόλουθοι· δτι οί προστάται τή; έρασμικής προ
φορά; καί άπό τών ζώων μεταχειρίζονται τά
σοφίσματα των, οΰτω; ό “Ερασμος άπό τοΰ
κόκκυγας καί ό Φόσσιος άπό τών προβάτων, τά
όποια φωνάζουσι be, ούχί bi. Τό τελευταϊον
τοΰτο σόφισμα τοσοΰτον έτάραξε τούς έλληνίζοντας, ώστε ό Lichtenberg παρψδών [στίχον
τοΰ Σαιξπήρου είπε- to ba or not to ba, that
is tlie question.
Άλλ’ ό Φόσσιος δέν έξέτεινε τήν έπιρροήν
του έν πολλοί; σχολείοις τής Γερμανίας καί τοΰ
Βελγίου, ένθα ήτο έν χρήσει ή γνησία προφορά,
ήν έδίδασκεν ή Γραμματική τοΰ Ιακώβου Γρετσέρου (καθηγητής ήτο ουτος έν τώ Πανεπιστή
μιο» τής Ίγγολστάδης), δστις έγραψε Rudimenta
linguae graecae κτλ. Έν αύτή ή προφορά
περιγράφεται ώς έν ταΐς Γραμματικοί; τοΰ Γολιου καί Κλενάρδου. "Ωστε ό Γρέτσερος ακο
λουθεί τήν γνησίαν προφοράν καί νουθετεί, οί
σπουδασταί ν’ άναγινώσκωσι κατά τούς τόνους
καί τήν προσωδίαν.
Πάντα τά βιβλία ταΰτα, τά όποια άνέφερον,
εύρίσκονται έν τή βιβλιοθήκη τής πόλεως Maas
tricht. Καταλήγω τό άρθρον τοΰτο μετά τής
ευχήί ’ Κίθε έκταθώσι τά δρια τής γλώσσης καί
τοΰ βασιλείου τών Ελλήνων!

[Άρ. 162. 15/27 Ίανουαρίου 1888.
Η ΔΥΝΑΜΐΤΙΣ ΚΑΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΥΤΗΣ.
(Μετά δύο εικόνων, δρα σελ. 277.)

πρόσφατο; έφεύρεσις τή; μελινίτιδο; καί
άλλων έκρηκτικών ουσιών ύπεσκέλισαν
κάπως τήν δυναμίτιδα, ήτις προ μικρού
έτι κατεΐχεν άποκλειστικήν σχεδόν θέσιν έν ταΐς
έκρηκτικαΐς υλαις. Έν τούτοι; δμως έν ψ ή
μελινΐτις άνήκει μόνον είς τήν στρατιωτικήν
δικαιοδοσίαν, ή δυναμΐτις ή κάλλιον είπεΐν ή
νιτρογλυκερίνη, ούσα ή βάσις τού προϊόντος τού
του, είναι ό ισχυρότερος βοηθό; τοΰ άνθρώπου
εί; τά έργα τής ειρήνης, εις τά μεταλλεία κτλ.
Εί; τήν δυναμίτιδα όφείλομεν, δτι διερχόμεθα
έν σιδηροδρόμω διά τοΰ κέντρου μεγάλων όρέων,
εί; τήν δυναμίτιδα όφείλομεν τάς έκτεταμένας
σήραγγα; τοΰ 'Αγίου Γοθάρδου, τοΰ Κινησίου
όρους καί τόσα; άλλα; κατασκευασθείσας καθ’ δ
λην τήν ύφήλιον. 'Η δυναμΐτις είναι το παντο
δύναμον έργαλεΐον τοΰ όρύκτου.
Εΐκοσιν ήδη παρήλθον έτη άφ’ δτου ή δυναμΐτι; κατασκευάζεται βιομηχανικών δέν ύπάρχει σχεδόν κράτος, έν ω νά μή ίδρύθησαν κατα
στήματα δυναμίτιδος. ‘Η Γαλλία έχει τρία, ή
Αγγλία τέσσαρα, έν οί; τό έν Άβερδήν, δπερ
παράγει έκατομμύρια πολλά χιλιογράμμων, ή
Γερμανία έχει όκτώ καταστήματα, προμηθεύοντα
τήν άναγκαίαν δυναμίτιδα διά τά έν Δονέτ; καί
Σιβηρία μεταλλεία, ή Ιταλία έχει δύο- καί ή
Αύστρία, ή Ισπανία, το Βέλγιον έκέκτηντο ήδη
τοιαΰτα καταστήματα, έν οίς κατασκευάζεται ή
τοσον ωφέλιμος εκρηκτική αυτή ουσία.
Είπομεν άνωτέρω δτι ώς βάσις τής δυναμίτιδο; χρησιμεύει ή νιτρογλυκερίνη είτε έν καταστάσει ρευστή είτε καί στερεά· αί λοιπαί υλαι,
αί μηχανικώς μετ’ αύτής ένούμεναι, δέν έχουσιν
ή δλως δευτερεύουσαν σημασίαν. Διό καί έν
τή κατασκευή τής δυναμίτιδος, ίδίω; έπί τής
νιτρογλυκερίνης οφείλει ό βιομήχανος νά έπιστήση τήν προσοχήν του. Διάφοροι ύπάρχουσι
τρόποι παρασκευή; τή; νιτρογλυκερίνης έν πρώ
τοι; ώ; πρός τήν ποσότητα τής γλυκερίνης καί
τοΰ θεϊκού καί νιτρικού όξέος, είτα δέ ώς πρός
τήν διάρκειαν καί τήν άσφάλειαν τής κατα
σκευής. Έν καλώς ώργανισμένφ έργοστασίφ ή
παραγωγή τή; νιτρογλυκερίνης πρέπει νά ήναι
περίπου 200 έπί τοΐς »/0 τής χρησιμοποιουμένης
γλυκερίνης. Τοιαύτην παραγωγήν παρέχει τό
’Ιταλικόν έργοστάσιον, οΰ τάς εικόνας παραθέτομεν.
'Η κατασκευή τής νιτρογλυκερίνης δέν είναι
πολύπλοκος. Έντός τών καταλλήλων άγγείων
χύνεται ή άναγκαία ποσότης τών δξέων, θεϊκού
μέν 60° καί νιτρικού 48°, ήτοι έπί 150 χιλιογράμμων νιτρικού όξέος, 300 χιλιόγραμμα θεϊκού.
Ιά πρός μίξιν άπαιτούμενα 50 χιλιόγραμμα
γλυκερίνη; χύνονται κατά σταγόνας έντός τών
δξέων. Δυο θερμόμετρα όρίζουσιν άνά πάσαν
στιγμήν τόν βαθμόν τής θερμότητος, ήτις δέν
πρέπει νά ύπεροαίνη τούς 30 ή 32°. Διά τή;
χύσεως τής γλυκερίνης δ έργάτης ρυθμίζει τήν
θερμότητα. 'Ρεύμα άέρος πεπιεσμένου ύποβοηθεΐ τήν μίξιν. "Αμα χυθή ή τελευταία σταγών
τής γλυκερίνης, ή κατασκευή έπερατώθη. Διά
τοιούτου άπλοΰ τρόπου, δεκαπεντάκι; έν μια
ήμέρφ έπαναλαμβανομένου, παράγονται καθ’ έκαστην δύο χιλιάδες χιλιογράμμων δυναμίτιδος.
Ή διάρκεια έκάστη; μίξεως δέν υπερβαίνει τά
20 ή 25 λεπτά τής ώρας.
'Η νιτρογλυκερίνη, έξαγομένη έκ τών άγ
γείων τίθεται έντός μολυβδίνων κυλίνδρων, ένθα
άποχωρίζεται άπό τών καθ’ όπέρβασιν δξέων
έπιπλέουσα, έν ω τά δξέα κατακάθηνται. Άπό
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τών κυλίνδρων ή νιτρογλυκερίνη με
ταφέρεται είς άλλα άγγεΐα, έν οίς
πλύνεται διά δέοντος υδατος καί τιθέ
μενη τέλος έντός διαλύσεως σόδα; άπόλλυσι τά ένυπάρχοντα έτι δξέα. Οΰτω
καθαρισθεΐσα ή νιτρογλυκερίνη ζυμοΰται, έξουδετεροΰται καί ένοΰται πρός
διαφόρους άπομυζητικά; ούσίας. Ή
κόνις όμοιάζουσα τήν κόνιν τοΰ κακάου
είναι ή δυναμΐτις, ήτις άπεξηραμένη
τίθεται έντός τών φυσιγγίων. Ή ζύμωσις γίνεται έπί μολυβδίνων τραπε
ζών, ώ; γίνεται ή ζύμωσις τοΰ άρτου.
Τά φυσίγγια έχουσι συνήθως μήκος 8
έκατοστομέτρων καί βάρος 70 — 80
γραμμαρίων. Τετυλιγμένα εντός χάρ
τινων θηκών τίθενται έντός πυξίδων
2’/2 χιλιογρ. καί είτα εντός κιβωτίων
25 χιλιογράμμων, δπως παραδοθώσιν
εί; τό έμπόριον.
Καί ή μέν παραγωγή τής δυναμί
τιδος είναι άπλουστάτη, ώς πάς τι;
πείθεται έκ τή; βραχείας ταύτη; περι
γραφή;, οί κίνδυνοι δμως, οί συνδεό
μενοι πρός αύτήν, είναι μέγιστοι.
Άνά πάν σχεδόν έτο; άγγέλλονται
εκρήξεις δυναμιτοποιείου, καί τοΰτο
διότι πρός άποφυγήν τών κινδύνων
τούτων άπαιτεΐται πείρα μεγάλη καί προσοχή
διαρκής. Δυστυχώ; πολλοί τών έργατών δέν
είναι άρκούντω; γεγυμνασμένοι καί ούχί πάν
τοτε προσεκτικοί· άρκεΐ δέ μόνον στιγμιαία άπροσεξία, δπως (έπενεχθή καταστροφή. Όποιον
εύρύ βιομηχανικόν στάδιον κεΐται άνοικτόν τή
δυναμίτιδι περιττόν ν’ άναφέρωμεν ένταΰθα· ό
κόσμος δλος τό γινώσκει.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΔΥΝΑΜ'ΤΙΔΟΣ.

ΒΡΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ
ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑι.
Υπό Ί. Μ.
(Μετά εικόνων, δρα σελ. 281 καί 28-1.)

Ζ’.
Άπό Γρενάβης είς Κόρδοβαν.

Ή Κόρδοβα.

ΛΗΡΗΣ άνεξαλείπτων έντυπώσεων άνεχώρουν τή 25Ί Μαρτίου πρωΐ έκ τοΰ
έπί τής μεσημβρινή; κλιτύο; τοΰ λόφου

Π

ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΤΟΓΤΟΙΕΙΟΝ ΕΝ CENGIO ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ.

τής Άλχάμβρας κειμένου ξενοδοχείου
τών επτά οροφών, δπως συνεχίσω
τήν περιήγησίν μου, άπερχόμενος είς
Κόρδοβαν. Τόν σιδηροδρομικόν σταθ
μόν εύρον έρημον άνθρώπων καί κτη
νών· διότι ή διά τήν Κόρδοβαν προωρισμένη άμαξοστοιχία δέν άνεχώρει
είμή μετά μίαν σχεδόν ώραν. "Ολοι
οί ξενοδόχοι έν 'Ισπανία έχουσι τήν
κακίστην συνήθειαν ν’ άποπέμπωσι τούς
ξένους εί; τού; σιδηροδρομικού; σταθ
μούς πολύ πρό τής τεταγμένης ώρα;
πρό; άναχώρησιν τών αμαξοστοιχιών.
Έν ψ δέ πρός διασκέδασιν τή;
μελαγχολία; μου περιεπάτουν άνω καί
κάτω έπί τή; αποβάθρας τοΰ σταθμού,
ήκουσα πολλών φωνών αδουσών όπι
σθεν υψηλού τοίχου άσματα μέλους
αραβικού. Ύπερβάς διά πλαγίας τί
νος διόδου τόν τοίχον τοΰτον εύρέθην
ένώπιον πλήθους άνδρών καί γυναικών,
νέων καί νεανίδων έργαζομένων πέριξ
μεγάλων θημωνιών ύπό εύρεΐαν σκιάδα
έκ καλάμων. "Ολων οί μεγάλοι καί
μέλανες οφθαλμοί προσηλώθησαν έπ’ έ
μέ καί με παρετήρουν μετά πολλής
περιεργίας. Άφ’ ού δέ άντήλλαξαν
μεταξύ των δλίγα; λέξεις συνοδευομένας ίύπό μειδιαμάτων καί παρήλθεν ή έκ τής
’■
ήρξαντο νά
παρουσίας μου πρώτη έντύπωσις,
λύωσι τά δέματα καί ν’ άποκαλύπτωσι τα πή
λινα ή μετάλλινα άβάκια τά περιέχοντα τό λιτόν
πρόγευμά των. Περιήλθον καί παοετήρησα μετά
προσοχή; τήν τροφήν τών πτωχών εκείνων άν
θρώπων, καί δέν εύρον αύτήν εύκαταφρόνητον.
Οί μέν είχον ένώπιον των παχύν ζωμόν έκ γεω
μήλων, λαχάνων καί δσπρίων έβρασμένων έν
ΰδατι καί έλαίω· οί δέ κρέας έψημένον μετά
γεωμήλων, ή λαχάνων, ή δσπρίων· άλλοι κρέας
μόνον έφθόν· άλλοι άρτον μετά τυρού, ή έλαιών,
ή τεμαχίου καπνιστού χοιρείου πάχους. Οί
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πάντες έτρωγον μετ’ δρέξεως καί έφαίνοντο ευ
τυχείς. Τινές με προσεκάλεσαν νά λάβω μέρος
εις το πατριαρχικόν έκεΐνο προάριστον. θά έδεχόμην έκθύμως τήν πρόσκλησιν, άν μή είχον
ήδη προαριστήσει έν τφ ξενοδοχείφ.
Έν τούτοις ό κώδων έσήμανε τήν ώραν τής
άναχωρήσεως. Όθεν άποχαιρετίσας τήν εύδαίμονα και άθώαν έκείνην δμήγυριν, εσπευσα εις
τδν σταθμόν συνοδευόμενος ύπδ τών ευφημιών
της. At άμαξαι ήσαν σχεδόν βλαι κεναί. Οί
'Ισπανοί, ώς φαίνεται, Αποστρέφονται τήν άπδ
τών εστιών αύτών άπομάκρυνσιν καθώς καί οί
"Αραβες. Έκτος τών ξένων δλίγους Ισπανούς
εΐδον μεταβαίνοντας άπδ Κορδόβης εις τήν Σεβίλλαν, ή άπό τής Σεβίλλης είς τήν Γρενάδαν,
ή άπδ τής Γρενάδης είς τήν Κόρδοβαν. Ή
άμαξοστοιχία έξεκίνησεν έκ τής Γρενάδης κατά
τήν ένάτην καί ήμίσειαν ώραν τής πρωίας, καί
έπί τρία τέταρτα τής ώρας διήρχετο διά τής
βόρειας πλευράς τής έριβώλακος καί κατάφυτου
έν μέρει πεδιάδος τής Γρενάδης, σταθμεύουσα
είς διαφόρους μεγάλας καί μικράς κώμας, καί
έπειτα είσήλθεν είς τήν δρεινήν καί βραχώδη
καί φαραγγώδη χώραν τήν έκτεινομένην μέχρι
τής Άρχιδόνος. Ή μεταξύ ‘Ρόδας καί Κορ
δόβης γή έχει ολας τάς φυσικάς καλλονάς
τής ώραίας ’Ανδαλουσίας. ’Αμπελώνες, έλαιώνες
καί τινα δάση καθωραΐζουσιν εκ διαλειμμάτων
τά πεδία καί τούς λόφους αύτής. Περί τήν
δγδόνην καί ήμίσειαν ώραν τής νυκτδς ή άμα
ξοστοιχία είσήρχετο είς τδν σιδηροδρομικόν
σταθμόν τής Κορδόβης.
Έξελθών τής άμάξης εύρον ένώπιον μου τδν
διερμηνέα τοΰ ξενοδοχείου Σουιζο, βστις με
ώδήγησεν είς τδ λεωφορεΐον. Είσελθών καί
έκεΐνος είς αύτδ έξηπλώθη άπέναντι μου καί
ήρχισε νά καπνίζη καί νά πτύη. Τοΰτο δέν με
έξέπληξε τδ παράπαν διότι έν 'Ισπανία πάντες,
κύριοι καί ύπηρέται, καπνίζουσιν άδιαλείπτως
καί έν τοΐς έστιατορίοις, καί έν ταΐς αίθούσαις,
καί έν τοΐς διαδρόμοις, καί έν ταΐς άμάξαις καί
έν ταΐς όδοΐς, καί έν τοΐς σιδηροδρόμοις, καί
ρυπαίνουσι τδ έδαφος πτύοντες. Αυτός δ φύλαξ
τοΰ σιδηροδρόμου, εισερχόμενος είς τήν άμαξαν
πρδς έξέτασιν τών σιδηροδρομικών διαβατηρίων,
έχει έν τφ στόματι τδ σιγάρον. Τδ ξενοδοχεΐον
Σουΐζο εύρον έπίσης καλόν καθώς καί τδ τής
Μαδρίτης έν Σεβίλλη.
Ή Κόρδοβα, κειμένη έπί ευφόρου καί ώραίας
πεδιάδος καί παρά τήν δεξιάν όχθην τοΰ ποταμοΰ Γουαδαλκιβίρ, ήτο έπί τής άραβικής δυνα
στείας πολυανθρωποτάτη καί πλουσιωτάτη. Κατά
τούς έγγράφως διατηρηθέντας ύπερβολικούς τοΰ
λαοΰ ύπολογισμούς, είχε διακοσίας χιλιάδας
οικιών, δγδοήκοντα χιλιάδας παλατίων, ένεακοσίους λουτρώνας καί δώδεκα χιλιάδας κωμών
έν τοΐς προαστείοις. Σήμερον δέ έχουσα πλη
θυσμόν μόνον τεσσαράκοντα ένέα χιλιάδων ψυχών
εύρίσκεται έν πλήρει παρακμή καί στερείται
πάσης κινήσεως καί ζωής. Διαδραμών τήν μεγίστην καί κεντρικωτάτην τών δδών αυτής, "Φέρια” εύρον σχεδόν έρημον άνθρώπων. Έπεκράτει
έν αύτή άκρα σιγή, ήν διέκοπτεν ένίοτε ή μελίρ
ρυτος φωνή όνου ήμικάρτου καί κατεσκληκότος.
Πάντες βμως οί ξένοι έπισκέπτονται τήν Κόρ
δοβαν, διότι κατέχει τδ μέγιστον καί μεγαλοπρεπέστατον τών τεμενών τοΰ μωαμεθανικού
κόσμου. Τοΰτο εσπευσα νά έπισκεφθώ καί έγώ
τή έπιούση ημέρα; τής άφίξεώς μου.
Πρδς βορράν τοΰ τεμένους ύπάρχει αύλή
μεγάλη κατάφυτος έκ πελωρίων χρυσομηλεών,
διατηρηθεισών άπδ τών χρόνων τών ’Αράβων,
στεφομένη ύπδ μακρών στοών, ών αί άψίδες
καλύπτονται ύπδ μαρμάρων. Έκ τής αύλής
ταύτης είσήλθον είς τό περίπυστον Τζαμίον.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Εύρεθείς αίφνης έν χώρφ πλήρει άπειρων χα
μηλών κιόνων καί μόλις φωτιζομένφ ύπδ άμυδροΰ φωτός, ένόμισα πρδς στιγμήν δτι ήμην έν
τός άλσους πυκνοΰ καί σκοτεινού. Τδ παράδοξον
καί ιδιόρρυθμον οικοδόμημα διατρέχουσι δέκα
ένέα χοροί άπό βορρά πρδς μεσημβρίαν καί τριά
κοντα εξ πτέρυγες άπδ άνατολών πρδς δυσμάς.
Τήν μεγάλην ταύτην πληθύν τών χορών καί
τών πτερύγων σχηματίζουσιν οκτακόσιοι έξήκοντα
μονόλιθοι βραχείς κίονες έκ πολυτίμου μαρμά
ρου, πορφύρου καί ίάσπιδος μετά ρηγμάτων πρά
σινων καί ίοειδών καί κιονοκράνων Κορινθιακών,
οι κίονες ούτοι, ύψους δέκα έως δώδεκα ποδών,
ύποβαστάζουσιν διπλάς έπαλλήλους άψίδας έπιστεγαζομένας ύπδ θόλων καί ήμιθολίων. Κατ’ άρχας ή στέγη ήτο έκ ξύλου κέδρου καί λάρικος,
άντικατέστη δέ μετά ταΰτα ύπδ τών χριστιανών
διά τών θόλων καί ήμιθολίων. 'Υπδ τών αύτών
τδ μέν μαρμαρόστρωτον έδαφος έκαλύφθη ύπό
κεράμων, ή δέ βορεία πλευρά έκλείσθη διά τοί
χου, έν φ πρότερον ήτο άνοικτή, καί τδ φώς
είσήρχετο άφθονον είς τδ άπέραντον οικοδόμημα
έκ τής αύλής τών Χρυσομηλεών. Έν καιρφ
νυκτδς τδ άραβικδν τέμενος έπί τών Καλιφών
έφώτιζον κατ’ άλλους μέν 7,425, κατ’ άλλους
δέ 10,805 άργυραΐ λυχνίαι πλήρεις άρωματικών
έλαίων. Μεταξύ αύτών συγκατελέγοντο καί οί
κώδωνες τοΰ άγιου ’Ιακώβου τής Κομποστέλης,
οΰς κυριεύσαντες οί ’Άραβες άνήρτησαν άναστρόφους δι’ άργυρών άλύσεων άπδ τής στέγης
καί έπλήρουν έλαίου, δπως φωτίζωσι τδν οί
κον τοΰ’Αλλάχ. 'Η ποσότης τοΰ καταναλισκομένου κατ’ έτος έλαίου άνήρχετο είς 24,000
λίτρων.
Κατά τδν δέκατον έκτον αιώνα τή άδεια
τοΰ αυτοκράτορος Καρόλου τοΰ Ε'. τδ κεντρικόν
μέρος τοΰ τεμένους καθηρέθη καί έν τή θέσει
αύτοΰ άνηγέρθη μεγαλοπρεπής χριστιανικός Ναός.
Πολλφ δέ πρότερον οί παρά τούς τοίχους τελευ
ταίοι στίχοι τών κιόνων περιφραχθέντες είχον
μετατραπή είς πεντήκοντα δύο παρεκκλήσια.
Ότε Κάρολος ό Ε'. επεσκέψατο μετά ταΰτα τήν
Κόρδοβαν καί είδε πρώτην ήδη φοράν τδ τζα
μίον καί τόν έν τω μέσω αύτοΰ κτισθέντα νέον
χριστιανικόν Ναόν, άνεφώνησεν. "’Άν έγνώριζον
πρότερον τδ άρχαΐον οικοδόμημα, ουδέποτε θά
έπέτρεπον νά έγγίσωσιν αύτό. Εθίσατε 3,τι
βλέπεται πανταχού έν τή θέσει έκείνου, δπερ
ούδαμοΰ βλέπεται.”
Εύτυχώς διεσώθη μέχρις ήμών άθικτον καί
άκέραιον έπί τής μεσημβρινής πλευράς τού θαυ
μάσιου παλαιού τεμένους τδ Μιχράβ, ή ΜίνΊ’ούχ (σκήνωμα τοΰ πνεύματος, τοΰ θεού ή
τοΰ Προφήτου), έν ώ έφυλάττετο εν τών πρώτων
χειρογράφων τοΰ Κορανίου καί έν δστοΰν ενός
τών βραχιόνων τοΰ Μωάμεθ. Οί Μωαμεθανοί
τής 'Ισπανίας πρδς αύτδ έστρέφοντο οσάκις
προσηύχοντο.
Έν τφ βάθει τοΰ άπδ βορρά πρδς μεσημ
βρίαν έξελισσομένου έκτου χορού οί κίονες συσφίγγονται, αί δέ άψίδες ώς ταινίαι διασταυρού
μενοι περιβάλλουσι τδν πρόδομον τοΰ Μιχράβ,
δστις έπιστεγάζεται διά ξυλικής, έφ’ ής ύπάρχουσιν άνάγλυφοι άστέρες κεχρυσωμένοι καί
κεχρωματισμένοι. Τόν τοίχον καί μάλιστα τδν
περί τδ τόξον τής θύρας τής εισαγούσης είς τδ
άδυτον καλύπτουσι λεπτότατα μωσαϊκά έκ κεχρωματισμένων ύάλων. 'Ρητά τοΰ Κορανίου
μετά γραμμάτων έκ κρυστάλλου κεχρυσωμένου
συμπλέκονται έπιχαρίτως μετά τεχνικωτάτων
κοσμημάτων καί ρωπογραφιών. Τδ σύνολον εί
ναι πολυτελέστατον, άρμονικώτατον καί κομψότατον. Έκ τοΰ προδόμου εισέρχεται τις είς τδ
Μιχράβ, δπερ είναι δκτάγωνον. Δέκα έξ κιο
νίσκοι έκ ποικίλων πολυτίμων μαρμάρων ύπο-
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βαστάζουσι μονόλιθον μαρμάρινον κογχωτδν θόλον
κεκοσμημένον πολυτελώς διά γλυφών λεπτοτάτης έργασίας, καί διά χρωμάτων σπάνιάς
ζωηρότητος.
’Απέναντι τοΰ Μιχράβ κεϊται τδ μικρόν τέ
μενος, έν φ οί Σουλτάνοι κεχωρισμένοι άπδ τοΰ
λαού έποίουν τάς προσευχάς αύτών. Εύτυχώς
κατά τήν έπίσκεψιν μου έργάται έκρήμνιζον τά
έπείσακτα κτίσματα καί έκάθαιρον τούς τοίχους
και τας αψίδας άπδ τοΰ έπιπροσθέτου πηλού καί
τής άσβέστου. Τά έπί τών τοίχων καί τών
άψίδων μωσαϊκά καί αί έπιγραφαί καί τά λοιπά
κοσμήματα κατά τδν πλούτον τής τεχνικής έξεργασιας καί τών χρωματισμών σχεδόν έξισοΰνται πρδς τά τοΰ Μιράχ.
Λέγεται δτι τά μοναδικά έν δλω τφ κόσμο»
μωσαϊκά τοΰ Μιχράβ, καθώς καί πολλούς κίονας
τοΰ δλου τεμένους, ών τά κιονόκρανα εΐναι τφ
δντι Βυζαντινού ρυθμού, έστειλε δώρον τώ Καλιφη ό αύτοκράτωο τοΰ Βυζαντίου 'Ρωμανός
ό Β'.
'Ο εν τώ μέσω τοΰ Τζαμιού ύψούμενος χρι
στιανικός Ναός καί συγκείμενος έκ τοΰ ίεροΰ
καί τοΰ χορού, είναι Γοτθικής άρχιτεκτονικής.
Ιό είκονοστάσιον τού'Ιεροΰ καί αί καθέδραι τοΰ
χορού εΐναι έκ τετορνευμένου ξύλου. Έν τώ
χορφ θαυμάζει τις τά άνάγλυφα τοΰ Κορνεγίου
τά παριστώντα διαφόρους σκηνάς έκ τής Π. Δια
θήκης.
Ό Καλίφης Άβδέραμος ό Α'. έθετο τφ 786
τδν θεμέλιον λίθον τοΰ περιβόητου τούτου Μωα
μεθανικού τεμένους, καί τφ 807 ή οικοδομή ήτο
ήδη συμπεπληρωμένη. Δυσκολεύεται τις νά
πιστευση οτι εργον τοιούτων κολοσσαίων δια
στάσεων καί τοιαύτης θαυμασίας τέχνης συνετελέσθη έν μια εικοσαετία. Έκ τούτου καί μόνου
δύναται τις νά πεισθή, δτι ό άραβικδς πολι
τισμός προήχθη έν 'Ισπανία είς τήν άνωτάτην
βαθμίδα τής άκμής αύτής.

Απέναντι και πρός δυσμάς τοΰ Τζαμιού κεΐται τό άρχιεπισκοπικδν μέγαρον, ού ή κλίμαξ
είναι περίεργος διά τδν πλούτον τών μαρμάρων,
έξ ών συγκροτείται.

Μικρόν πρδς μεσημβρίαν ύψοΰται έπί στήλης
έκ γρανίτου μετά κιονοκράνου έξ όρειχάλκου
κεχρυσωμένου τδ άγαλμα τοΰ ’Αγγέλου 'Ραφαήλ
πολιούχου τής Κορδόβης.
Όλίγον πρδς δυσμάς ύπάρχουσι τά λείψανα
τοΰ Άλκάζαρ καί όπισθεν αύτών οί κήποι
τών άράβων βασιλέων, οΐτινες, έκτεινόμενοι έπί
επικλινούς έδάφους, διαιρούνται διά δόμων καί
άνδήρων είς διάφορα τμήματα καί κοσμούνται
διά συστάδων μύρτων. ‘Η έν αύτοϊς φυτεία
είναι άκμαιοτάτη.
Εντεύθεν τραπείς πρδς δυσμάς διήλθον τήν
έπί τοΰ Γουαδαλκιβίρ λιθίνην, γέφυραν, ής ή
οικοδομή άποδίδεται τώ Όκταοίφ Αύγούστφ,
καί έπεσκέφθην τδν έκεΐθεν τού ποταμού ύψούμενον άρχαΐον πύργον τής Καρραχόλας.
Επειτα έπανήλθον είς τδ ξενοδοχεΐον διά τδ
άριστον.
Μετά μεσημβρίαν έπεσκέφθην τό δεύτερον
τδ αραβικόν τέμενος καί διέμεινα έν αύτώ δύο
περίπου ώρας περιεργαζόμενος μετά προσοχής
τδ παραδοξύτατον τών μνημείων δσα ποτέ είδον
έν τή ζωή μου. Μετά ταΰτα ήθέλησα νά διέλθω όδούς τινας μικράς καί μεγάλας τής πό
λεως, άλλ ό καυσων ήτο τοσοϋτον αφόρητος,
ώστε εσπευσα νά ζητήσω καταφύγιον είς τδ
Πάτιο τοΰ ξενοδοχείου, 3περ έδροσίζετο ύπό
πίδακος έν τψ μέσφ δενδρυλλίων καί άνθέων.
Ιή αυτή εσπέρα άνεχώρησα έκ Κορδόβης
καί τή 29ϊ Μαρτίου εύρισκόμην έκτός τών
όρίων τής ‘Ισπανίας. Έπισφραγίζων τήν σύν
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ΕΣΠΕΡΟΣ.

τομον καί άτελή έκθεσίν τής βραχείας καί αύτοσχεδίου περιοδείας μου έν Ισπανία, οφείλω νά
ομολογήσω οτι ούδεμία τών περιηγήσεων μου
ύπήρξε τοσοϋτον ένδιαφέρουσα οσον αΰτη.

Ο ΚΟΛΠΟΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑι.

(Μετά δύο εικόνων, δρα σελ. 280.)

Α'.
ΚΑΘΡΕΦΤΑΙΣ.
Σένα σ’ αρέσει, Φρόσω μου, Φρόσω καμαρωμένη,
"Ωραις νά καθρεφτίζεσαι, σκυφτή, γονατισμένη.
Σ’ τή; λίμνης τά βαθειά νερά.
Μένα μ’ αρέσει, Φρόσω μου, άφωνος, μαγίμμένος,
“Ωραις νά καθρεφτίζομαι, μπρός σου γονατισμένος,
Σ’ τά δυό σου μάτια τά γλαρά.

Β'.
ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΗΣ.

Μισώ, μισώ, μελαχρινή, τό πονηρό σου στόμα,
Μισώ τής τόσαις του ψευτιαΐς καί τήν κακολογία.
Ώς πόσα νάζαμε κακά; πόσα θά κάμη ακόμα;
Καί πόσους νάφερ’ άμοιρους, σέ μαύρη απελπισία;
Μά νά τό ίοώ — τριαντάφυλλου μπουμπούκι μυρω
δάτο —
Κ’ εύθύς μέ μιας έξέχασα κ’ έκδίζησι καί μίσος,
Κι’ άν τύχη καί τά "χείλη μου γευθοΰν φιλί δροσάτο
Νά ξεψυχήσω ήμπορώ σ’ τήν αγκαλιά σου ίσως.

Γ'.
Ο ΜΟΡΦΟΝΕΙΟΣ.
“Νικά δέ καί πΰρ καί σίδηρον καλή

τις ούσα.’’

Άνακρίων.

Δράκος μεγάλος πλάκωσε σ’ τοϋ μορφονειοϋ τή χώρα·
‘0 μορφονειός τόν πολεμά, ή φλόγα δέν τόν καίει,
Έσήμανε τοΰ δράκοντα ή υστερνή του ώρα.
*0 νειός τοΰ ανοίγει τήν καρδία κ’ αίμα ποτάμι ρέει.

Κ’ έχθρός περήφανος καλεϊ τό μορφονειό σέ μάχη·
*0 μορφονεώς τό δέχεται, φοράει τ' άρματά του,
Καί πριν ό έχθρός τοΰ πιτεθή, μέ μιά σπαθιά μονάχη,
Πάνω σ’ τό χώμα τό ψυχρό τόνε ξαπλώνει κάτου.

♦
Μ' αύτός ποΰ δέ φοβήθηκε μηδέ φωτιά τοΰ δράκου,
Μηδέ τοΰ ’χθροΰ του τ’ άρματα τά μυριαναθεμάτα,
“Ολα τοΰ κάζου τάζαμε, δλα θά παν τοΰ κάζου,
Τρέμει σάν τό ξερόφυλλο μπρός σέ μιά μαυρομάτα.

•
Κ’ έζείνη δέν τόν αγαπά, άλλον ζητά ή καρδιά της,
Κι’ ό νειός άπό τόν πόνο του σ' τήν θάλασσα πετιέται,
Κι’ άπό τό μέρος ποΰπεσεν, δταν φυσάει μπάτης,
’Ακούεται καμμιά φορά τή νειά νά καταριέται.

’Ιανουάριον 1888.
Κωνσταντίνο; Μάνος.

σκιαζόμενος ύπδ δρυών έπιστέφουσι τήν έγκαταλελειμμένην άκρόπολιν. Έπί τής χώρας βλης
βασιλεύει βαθεΐα σιωπή, ή συνήθης δπαδδς τών
έρειπίων καί τών άρχαίων μνημείων, τών μόνων
μαρτύρων τών παρελθόντων χρόνων.

μέχρις ώρας ευκολωτέρα καί ταχυτέοα
είς Θεσσαλίαν μετάβασις εΐναι διά θα
λάσσης, διά τοΰ κόλπου τοΰ Βόλου.
ΕΥΔΙΑ ΜΕΤΑ ΘΥΕΛΛΑΝ.
Πρδς βορράν, πρδς δυσμάς καί πρδς μεσημβρίαν
ή χώρα περικλείεται ύπδ ύψηλών δρέων ύψους
Μετάφρασις τοΰ ’Αγγλικού μυθιστορήματος
δύο χιλιάδων μέτρων, τά όποια διασχίζονται
Called back τού Conway
διά πετρωδών ατραπών. Ή άνατολική παραλία
ύπό
καταλήγει είς αποτόμους βράχους έξακολουθοΰντας τάς άπορρώγους ύπωρείας τών δύο με
τής βεσποινίδος Σοφίας Εύαγ. Βαλτατζή.
γάλων δρέων, τοΰ Πηλίου καί τής ’Όασης. Τδ
(Συνέχεια.)
διάσημον στενόν τών Ί'εμπών εΐναι άγρια φάραγξ κοσμουμένη ύπδ θάμνων ροδοδαφνών.
οιουτοτιόπω2 είς τήν ήσυχον κατοικίαν
Περί τδν κόλπον τοΰ Βόλου έκτείνονται αί
μας αί ήμέραι φεύγουσιν, οί μήνες πα
μεγάλαι καί εύφοροι τής Θεσσαλίας πεδιάδες.
ρέρχονται καί εύρισκόμεθα περί τά τέλη
Άπδ τοΰ κόλπου τούτου άπέπλευσαν έν άρχαιοτοϋ χειμώνος.
τάτη εποχή οί Άργοναΰται. Ό κόλπος εΐναι
’Ήδη οί ψευδέβενες καί αί πασχαλιαί δειτόσον εύρύς, ώστε δλοι οί στόλοι τής Εύρώπης
κνύουσι τούς νέους αύτών βλαστούς έντδς τών
θά ήδύναντο εύχερώς νά έλλιμενισθώσιν έν αύτφ.
μικρών κήπων, οΐτινες ώραΐζουσι τό έμπροσθεν
Ούδέν ώραιότερον τοΰ πανοράματος, τού
τών οικιών τών προαστείων.
έκτυλισσομένου ένώπιον τοΰ είς τδν κόλπον τοΰ
Εύτυχώς είμαι φιλαναγνώστης καί άνευ αύ
Βόλου εισερχομένου περιηγητοΰ. ’Όπισθεν φαί
τής τής εύχαριστήσεως, ό βίος μου θά ήτο τή
νονται αί άρμονικαί τής Εύβοιας γραμμαί · είς
άληθεία λίαν μονότονος. Δέν τολμώ ν’ άφήσω
τούς πρόποδας τών βράχων έκτείνονται εύφοροι
τήν Παυλίναν μόνην καί νά πηγαίνω είς τάς
πεδιάδες, έν αίς φαίνονται έν εύηλίφ φωτισμφ
συναναστροφάς. Διέρχομαι πολλάς ώρας τής
αί λευκαί οίκίαι τών τήδε κάκεΐσεν έσπαρμένων
ήμέρας άναγινώσκων καί σπουδάζων, ένφ ή σύ
χωρίων. Πρός τ’ αριστερά φαιόχροα ελη περιζυγός μου κάθηται είς τδ ίδιον δωμάτιον σιω
ζώννουσι τάς βραχώδους ύπωρείας τής Όθρυος·
πηλή, έκτος έάν τή αποτείνω τόν λόγον.
πρδς δέ τά δεξιά τδ Τρίκκερι μέ τούς έν μέρει
Είναι μέγα δυστύχημα δι’ έμέ νά στερούμαι
καταρρεύσαντας αρχαίους πύργους.
σχεδόν μουσικής, διότι παρετήρησα οτι ή έντύΉ παραλία σχηματίζει άπέραντον -ημικύ
πωσις τή; μουσικής έπί τής Παυλίνας είναι
κλιον · πρδς δυσμάς άνοίγεται ή έκτεταμένη πεβλαβερά. Οί ήχοι οΐτινες μέ ηύχαρίστουν έπιδιάς τοΰ Αλμυρού, γνωστή διά τήν καλλιέργειαν
φέρουν είς αύτήν νευρικόν έρεθισμδν καί τήν
τοΰ αρωματικού καπνού· πρδς άνατολάς δέ εμ
καθ'.στώσιν άνήσυχον, ώστε τδ κλειδοκύμβαλον
φανίζεται ή ζοφερά χερσόνησος τή; Μαγνησίας,
μένει κλειστόν καί τά τετράδια τής μουσικής
πλήρης συκομωρεών. Άπδ τοΰ υψους τοΰ Πη
ανοικτά, έκτός μόνον δταν ή Παυλίνα έξέρχεται
λίου ορούς, τδ όποιον έδόξασαν τοσαΰται παρα
μέ τήν γραίαν Πρισκίλλαν καί εύρίσκωμαι τοι
δόσεις, κατέρχονται έν γραφικωτάτη θέσει καί
ουτοτρόπως μόνος. Εκείνοι μόνον οΐτινες άγαέν μέσφ πυκνής φυτεία; αί μικραί οίκίαι τών
πώσι τήν μουσικήν ώς έγώ δύνανται νά έννοήχωρίων Πορταριάς καί Μακρυνίτσης. Μεταξύ
σωσι οποία είναι ή στέρησις είς ήν ύποβάλλομαι.
τών δύο τούτων χωρίων ύπάρχει βαθεΐα φάραγξ,
Πρωίαν τινά ένφ εύρισκόμην μόνος έν τή
καταλήγουσα είς τούς κήπους τοΰ αρχαίου Βό
οικία,
μοί άνήγγειλον δτι κύριός τις έπεθύμει
λου. Κάτωθεν δέ αυτών έκτείνεται τδ προνά
μέ
ίδη
■ δέν είπε τδ όνομά του είς τήν υπη
άστειον Περιβόλια, μέ τού; κατάφυτου; αύτοΰ
ρέτριαν,
άλλά
μόνον τή είπεν δτι ήρχετο έκ
κήπους καί τάς κομψά; έξοχικάς οικία;. Όλίγον
Γενεύης,
ώστε
δέν ήτο δυνατόν νά είναι άλλος
άπωτέρω, πρδς τά αριστερά, έπί λόφου, παρ φ
ή
ό
Μάκαρης.
Ή πρώτη μου άπόφασις ήτο
διέρχεται ή πρδς τάς Φερρά; όδός, ΐσταται τδ
νά
τδν
μηνύσω
δτι
δέν δύναμαι νά τδν δεχθώ.
άρχαΐον φρούριον μέ τδ καταρρέον τείχος του.
Πολλάκις άφ’ δτου είχον συναντηθή μετ’ αύτοΰ
Τδ παλαιόν τοΰτο [μέρος τής πόλεως καλείται
αί λέξεις του έπανήρχοντο είς τήν μνήμην μου,
Κάστρο, ή δέ νέα πόλις, ή παρά τήν θάλασσαν
αί λέξεις έκεϊναι δι’ ών μοί έδωκε νά έννοήσω
φέρει τδ δνομα “τά Μαγαζεΐα”, καί ένταΰθα αί
δτι είς τδ παρελθόν τής Παυλίνας ύπήρχέ τι
οδοί είναι έν εύθυγραμμία κεχαραγμέναι καί αί
δπερ ό θεΐός της έπεθύμει νά ύποκρύψη. Άλλ’ δοίκίαι κομψαί καί κατ’ ευρωπαϊκόν τρόπον έκτισάκις έσκεπτόμην αύτό, έλεγον κατ’ έμαυτόν
σμέναι.
δτι θά ήτον ή κακεντρέχεια έξηγριωμένου άνΕίς άπόστασιν μιας ώρας άπδ τοΰ Βόλου,
θρώπου δστις δέν είχεν έπιτύχει νά λάβη ώς
έπί τών δύο πλευρών τοΰ κόλπου, ύψοΰνται δύο
σύζυγον τήν γυναίκα ήν ήγάπα καί προσεπάθει
άκροπόλεις· πρδς δυσμάς έπί τοΰ βραχώδους
νά έρεθίση τάς ύπονοίας τοΰ άντιζήλου του διά
άκρωτηρίου Άγκύστρι ύπήρχεν ή άρχαία πόλις
νά τδν καταστήση δυστυχή. Δέν μέ έμελλεν
Παγασσαί, δθεν έξέπλευσαν οί Άργοναΰται
ο,τι καί άν έλεγεν περί τής γυναικός μου, άλλ’ έκαί ένθα έναυπηγήθη τδ πλοΐον ή Αργώ. 'Η
πειδή μοί ένέπνεεν άποστροφήν έδίσταζον νά τδν
πόλις Παγασσαί έδωκε τδ δνομα είς δλον τδν
δεχθώ.
κόλπον, δστις έν τή άρχαιότητι έκαλεΐτο ΓΙαγαΈν τούτοις δ Μάκαρης μόνος έγνώριζε τδ
σητικός. Έγκαταλειφθεΐσα ή πόλις τή διαταγή
παρελθόν
τής Παυλίνας· δσον άφορφ τδν Κένερην
βασιλέως τινδς τής Μακεδονίας κατηρειπώθη,
ήμην
βέβαιος
δτι δέν ήθελον τδν έπανίδει, λοι
καί σήμερον δέν είναι ούτε σκιά σκιάς. Απέ
πόν
δ
Μάκαρης
ήτον δ μόνος δστις ήδύνατο νά
ναντι τής θέσεως τών Παγασσών σώζονται μέχρι
μοί
δώση
πληροφορίας
τινάς περί τής γυναικός
σήμερον έρείπια άρχαίων φρουρίων καί οικοδο
μου, δ μόνος τοΰ όποιου ή παρουσία ήδύνατο
μών, προδίδοντα τήν θέσιν, έν ή έκειτο ή με
νά διεγείρη τδ άδρανές μνημονικόν της, καί νά
γάλη καί άνθηρά άλλοτε πόλις Δ η μητριάς.
έπιδράση ίσως είς τδ πνεΰμά της δμιλών πρδς
Μικρός στρογγύλος πύργος καί μικρός ναΐσκος
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αυτήν έστω και άσαφώς περί σκηνών καί γε
γονότων είς α Οά έλαβε βεβαίως μέρος, ώστε
άπεφάσισα νά τόν δεχθώ καί μάλιστα νά τόν
φέρω ένώπιον τής Παυλίνας. Έάν ήθελεν ήδύ
νατο νά τή όμιλήση περί τοΰ παρελθόντος καί
άκόμη περί τοΰ άλλοτε έρωτός του πρός αύτήν
καί περί οΐουδήποτε αντικειμένου βπερ ήδύνατο
νά βοηθήση τήν Παυλίναν είς τό ν’ άνεύρη τόν
άπολεσθέντα μίτον τής μνήμης της.
'0 Μάκαρης είσήλθεν καί μέ έχαιρέτισε με
ΰφος βπερ δέν έφαίνετο ειλικρινές. Προησθάνθην
εύθυς ώς έλαβον τήν χεΐρά του, βτι ή έπίσκεψίς
του προεμήνυε ούδέν τό καλόν· άλλά πρός τί
ν άνησυχώ διά τήν άφιξίν του; Μοί ήτο χρή
σιμος βπως έπιτύχω τοΰ σκοπού δν έπεδίωκον

καί όλίγον μέ ένεδιέφερεν τό μέσον· τό παν
ήτο νά τό μεταχειρισθώ είς τρόπον ώστε νά
μή δυνηθή νά μέ βλάψη. Άλλ’ άρά γε θά
έπιτύχω; Τό μέλλον θά τό δείςη.
Τω άνταπέδωκα σχεδόν έπίσης είλικρινώς
τόν χαιρετισμόν του, τω προσέφερον κάθισμα καί
έσήμανα διά νά φέρουν οίνον καί σιγαρέτα.
— Βλέπετε, έκτελώ τήν ύπόσχεσίν μου, κύ
ριε Βώγαν, είπε μειδιών.
— Ναί. Πάντοτε ήλπιζον δτι ήθέλατε τήν
έκτελέσει. Πρό πολλοΰ είσθε έν Άγγλίφ;
— Πρό δύο ήμερών.
— Πόσον καιρόν θά μείνετε;
— Εως δτου μέ άνακαλέσωσιν είς τό έξωτερικόν αί υποθέσεις. Έκεΐ δέν βαδίζουσι κα

0 ΒΟΛΟΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑι.

λώς δι’ έμέ, πρέπει νά περιμείνω αίθριωτέραν
άτμοσφαΐραν. Έρριψα έπ’ αύτοΰ έταστικόν
βλέμμα.
— Ένόμιζον δτι τό έπάγγελμά μου σάς
ήτο γνωστόν, μοί λέγει.
— Ύποθέτω δτι είσθε συνωμότης, δέν μετα
χειρίζομαι τήν λέξιν προσβλητικώς, άλλ’ είναι
ή μόνη ήν δύναμαι νά ευρώ.
— Μάλιστα, συνωμότης, άναμορφωτής, άπόστολος τής έλευθερίας, δπω.ς σάς άρέσει.
— Άλλ’ ή πατρίς σας ήλευθερώθη πρό πολ
λών έτών;
— Πλήν μέγα μέρος δέν είναι έλεύθερον
είσέτι. Εργάζομαι δι’ αύτό· ό δυστυχής φί
λος μου Κένερης έπραττε τό ίδιον, άλλ’ έφ-

Η ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΖΑΜΙΟΝ ΕΝ ΚΟΡΔΟΒΗι
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θασε δι’ αύτδν ή τελευταία ήμέρα τών μό
χθων του.
— Άπέθανεν; ήρώτησα έκπληκτος.
— Άπέθανεν δι’ δλους μας, δέν δύναμαι νά
σας δώσω λεπτομέρειας, .άλλ’ έοδομάδας τινας
μετά τήν άναχώρησιν σας έκ Γενεύης, σονελήφθη
είς ΙΊετρούπολιν, έμεινε πολλούς μήνας είς τήν
ειρκτήν πριν δικασθή καί μ’ έπληροφόρησαν δτι
ή δίκη έγένετο.
— Και τί τφ συνέβη;
— ’Εκείνο δπερ συμβαίνει πάντοτε, δ δυ
στυχής φίλος μας όδεύει τώρα πρδς τήν Σι
βηρίαν, καταδεδικασμένος είς Ισόβια δεσμά έντδς
τών μεταλλείων.
Μολονότι δέν ήμην πολύ διατεθειμένος ύπέρ
τοΰ Κένερη, άνετριχίασα μαθών τήν τύχην του.
— Και ύμεϊς έδραπετεύσατε; τφ εϊπον.
— Βεβαιότατα, άλλως δέν θά ήμην έδώ
καπνίζων τά καλά σιγαρέτα σας καί ροφών τδν
περίφημον βορδιγάλλειον οίνόν σας.
Έταράχθην πολύ διά τήν άδιαφορίαν μεθ’ ής
ώμίλει περί τής δυστυχίας τοΰ φίλου του. Έάν
έμέ έθλιβεν τόσον ή σκέψις δτι έργάζεται ό άν
θρωπος έκεΐνος είς τά μεταλλεία, τί έπρεπε νά
αίσθάνηται δ σύντροφος καί φίλος του;
— Τώρα, κύριε Βώγαν, μοί λέγει θά όμιλήσωμεν περί σπουδαίων ύποθέσεων καί πολύ
φοβούμαι μή σάς προξενήσω απρόοπτόν τινα
δυσαρέσκειαν.
— Είπατέ μοι τί έχετε νά μοί κοινοποιήσητε·
— Πρώτον θά σάς έρωτήσω τί σάς ειπεν δ
Κένερης περί έμοΰ;
— Μοί είπε τδ όνομα σας.
— Δέν σάς είπε τίποτε διά τήν οικογένειαν
μου; *Οχι, βεβαίως δέν σάς έδωζεν τδ άληθές
όνομά μου, ούτε τδ ίδικόν του. Δέν σάς ειπεν
δτι τδ όνομά μου ήτον Μάρκ ζαί δτι ή ΙΙαυλίνα καί έγώ εΐμεθα αδελφοί;
Τοιαύτη άνακοίνωσις μέ έξέπληξε μεγάλως,
ένεθυμήθην δσα μοί ειπεν ό ίατρδς περί τοΰ
έρωτος τοΰ άνθρώπου τούτου πρδς τήν Παυλίναν
καί δέν έδωκα τήν έλαχίστην πίστιν είς την
διαβεβαίωσίν του. ’Αλλά συλλογιζόμενος δτι
ήτο καλλίτερον ν’ άζούσω δ,τι είχε νά μοί
εΐπη τφ άπεζρίθην απλώς·
— ’Όχι, δ Κένερης δέν μοί τδ ειπεν.
— Πολύ καλά, τότε θά σάς διηγηθώ τήν
ιστορίαν δσον συντομώτερον δύναμαι. Είμαι
γνωστός είς τό έξωτερικόν, ύπδ πολλά δνόματα,
άλλά τδ άληθές όνομά μου είναι’Αντώνιος Μάρκ.
Ό πατήρ μου δστις ήτο καί πατήρ τής Παυ
λίνας, ύπανδρεύθη τήν άδελφήν τοΰ Κένερη,
άπέθανε νέος καί άφήκεν δλην του τήν μεγάλην
περιουσίαν είς τήν διάθεσιν τής συζύγου του,
ήτις καί αύτή άποθανοΰσα μετ’ ού πολύ άφήκε
αύτήν είς χεΐρας τοΰ θείου μου δστις τήν έλαβεν
ώς παρακαταθήκην μέ τήν ύποχρέωσιν νά φροντίζη διά τήν άδελφήν μου καί δΐ έμέ. Γνω
ρίζετε τί άπέγινεν ή περιουσία αΰτη, κύριε Βώγαν;
— 'Ο ιατρός Κένερη μοί τδ ειπεν, άπεκρίθην μενών έκπληκτος άκουσίως έκ τοΰ πει
στικού τρόπου μεθ’ ού διηγείτο τά συμβεβηκότα.
— Μάλιστα, ή περιουσία αΰτη έδαπανήθη
διά τό συμφέρον τής Ιταλίας, έχρησίμευεν δπως
διαθρέψωμεν πολλούς δημοκρατικούς καί δπως
άγοράσωμεν δπλα διά πολλούς άληθεΐς πατριώτας. "Ολη ή περιουσία μου έδαπανήθη τοι
ουτοτρόπως ύπ’ έκείνου, παρ’ φ ήτο παρακατα
τεθειμένη καί μ’ δλα ταΰτα ούδέποτε κατέκρινα
τδν Κένερην. "Οτε έμαθον όποιαν χρήσιν έποιήσατο τής περιουσίας μας, τδν συνεχώρησα ές
δλης καρδίας.
— "Ας μή γίνη πλέον όμιλία περί τούτου.
— Δέν βλέπω τά πράγματα έντελώς ώς
ύμεϊς· ή κυβέρνησις τοΰ Βίκτωρος Εμμανουήλ
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έπαγιώθη τώρα· ή ’Ιταλία είναι έλευθέρα, καί
ό πλοΰτός της θ’ αύξάνη βαθμηδόν.
— Τώρα, κύριε Βώγαν, ιδού όποια είναι ή
ιδέα μου. Νομίζω βτι έάν τά γεγονότα, ατινα
σάς διηγήθην, ήδύναντο νά γίνωσι γνωστά εις
τόν Βασιλέα θά έφθανέ τις είς άποτέλεσμα. Έν
ένί λόγφ νομίζω δτι έάν ύμεϊς άφ’ ενός διά
λογαριασμόν τής συζύγου σας, καί έγώ άφ’ έ
τέρου άποδείξωμεν δτι δ Κένερης οίκειοποιήθη
τήν περιουσίαν μάς καί τήν μετεχειρίσθη πρός
τδ καλόν τής πατρίδος άφίνων ήμάς άνευ δβολοΰ, βεβαίως μέγιστον μέρος τής πατρικής κλη
ρονομιάς ή καί ολόκληρο; θά μάς άνταπεοίδετο
εύχαρίστως ύπό τής ιταλικής κυβερνήσεις. Βε
βαίως έχετε-φίλους έν’Αγγλία οιτινες δύνανται
νά σάς συστήσωσι Θερμώς καί άποτελεσματικώς
πρδς τδν βασιλέα Βίκτωρα. Καί έγώ αύτδς
έχω φίλους έν Ιταλία ώς παραδείγματος χάριν
τδν Γαριβάλδην, δστις δύναται νά πιστοποιήση
περί τοΰ ποσοΰ δπερ τφ έδωζεν δ Κένερης.
'Η άφήγησίς του ήτο πιθανή, άλλως τε καί
τό σχέδιόν του δέν ήτον άνθρώπου δνειροπολοΰντος. “Ηρχιζα νά σκέπτωμαι δτι δύναται νά είναι
άληθώς ό άδελφος τής γυναικός μου, καί δτι
δ Κένερης δΐ άγνωστον αιτίαν μέ είχεν άποκρύψει τήν συγγένειαν.
— Άλλ’ έχω άρκετήν περιουσίαν, τφ εϊπον.
— Πλήν έγώ δέν έχω άρκετήν, άπεκρίθη
γελών, νομίζω δτι χάριν τής συζύγου σας πρέπει
νά συμπράξωμεν είς τήν ύπόθεσιν ταύτην.
— θά τδ συλλογισθώ.
— Καλώς, δέν βιάζομαι· έν τούτοις θά συναθροίσω τά έγγραφά μου, καί θά έτοιμάσω τήν
αΐτησίν μου. Τώρα δύναμαι νά ΐδω τήν άδελ
φήν μου;
— θά έπιστρέψη μετ’ δλίγον, περιμείνατε.
— Είναι καλλίτερα, κύριε Βώγαν;
Έκίνησα τήν κεφαλήν άρνητικώς.
— Δυστυχής κόρη! τότε φοβούμαι δτι δέν
θά μέ άναγνωρίση. Μετά τήν παιδικήν μας
ήλιζίαν διήλθομεν δλίγον καιρόν όμοΰ. Είμαι,
ώς βλέπετε, πολύ πρεσβύτερός της, καί άπδ τού
δεκάτου όγδοου έτους τής ήλικίας μου άγωνίζομαι καί συνομωτώ, είς τοιαύτας περιστάσεις
οί οικογενειακοί δεσμοί χαλαροΰνται καί λησμονοΰνται.
Καί μολοντούτο δέν έπίστευον δσα μοί έλε
γεν, πρός τούτοις ήθελον νά πληροφορηθώ τήν
σημασίαν τών λέξεων, ας είχε προφέρει δτε άποχωρίσθημεν είς Γενεύην.
— Κύριε Μάκαρη, τφ λέγω . . .
— Μέ συγχωρεΐτε, τό όνομά μου είναι Μάρκ.
— Τότε, κύριε Μάρκ, θά σάς παρακαλέσω
να μοι δώσητε πληροφορίας τινά; δσον άφορά
τό δυστύχημα δπερ έστέρησε τήν σύζυγόν μου
τών διανοητικών της δυνάμεων.
Ίο πρόσωπόν του έλαβε σοβαρόν ΰφος· "Δέν
δύναμαι τώρα νά ποάξω τούτο, θά σάς τδ είπω
προσεχώς.”
— θέλετε δμως μοί έξηγήσει τούλάχιστον
τάς λέξεις σας δτε άπεχωρίσθημεν έν Γενεύη;
— Σάς ζητώ συγγνώμην, διότι γνωρίζω δτι
σάς ώμίλησα κάπως ζωηρώς καί άπερισκέπτως,
άλλ’ επειδή έλησμόνησα τί εϊπον τότε, μοί εϊναι
βεβαίως άδύνατον νά δώσω έξήγησίν τινα.

Δέν άπεκρίθην, διότι άμφέβαλλον έάν έπαιζε
κωμωδίαν ή όχι.
— Γνωρίζω, έξηκολούθησεν, δτι δυσηρεστήθην
μαθών τδν γάμον τής Παυλίνας, διότι ό Κένερης
δέν έπρεπε νά συγκατανεύση ένεκα τής καταστάσεως εις ήν εύρίσκετο ή Παυλίνα καί το
σούτφ μάλλον, κύριε Βώγαν, καθόσον έσκεπτόμην
πάντοτε δτι θά τή δώσω ’ Ιταλόν ώς σύζυγον.
Ώνειροπόλουν δτι έάν έθεραπεύετο, χάρις είς
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τήν έξαισίαν αύτής καλλονήν, θά ύπανδρεύετο
άνθρωπον ύψηλοτέρας περιωπής.
Β έλευσις τής Παυλίνας μ’ έμπόδισε ν’ άποκριθώ· ήμην πολύ περίεργος νά ΐδω όποιαν έντύπωσιν θά τή έπροξένει ή παρουσία τοΰ δήθεν
άδελφοΰ της.
'Ο Μάκαρης ήγέρθη καί έπροχώρησεν πρδς
αύτήν· ' Παυλίνα, ειπεν, μέ άναγνωρίζεις;”
Άμέσως προσηλώσασα έπ’ αύτοΰ τούς δφθαλ
μούς της τόν παρετήρει μ’ έκπληκτον βλέμμα,
έπειτα έκίνησε τήν κεφαλήν ώ; ήθελε πράξει
τις ευρισκόμενος έν άμφιβολία. Έκεΐνος έλαβε
τήν χεΐρά της. Μοί έφάνη δέ δτι ή Παυλίνα
άπεσύρετο άπ’ αύτοΰ άκουσίως.
— Δυστυχής, δυστυχής κόρη, ειπεν· ή κατάστασίς της είναι χειροτέρα άφ’ δ,τι ένόμιζον,
κύριε Βώγαν. Παυλίνα, είναι καιρός άφ’ δτου
δέν εΐδομεν άλλήλους, άλλά βεβαίως δέν μέ
έλησμόνησας;
— Προσπάθησον νά ένθυμηθής τίς είναι
Παυλίνα, τή εϊπον.
” Εθεσε τήν χεΐρά έπί τού μετώπου της καί
έκίνησεν πάλιν τήν κεφαλήν.
— Non mi ricordo (δέν ένθυμοΰμαι) άπεκριθη, και τότε ώς εί αυτή ή διανοητική προσ
πάθεια τήν είχεν άπαυδήσει έπεσεν έπί καθί
σματος στενάζουσα.
"Ημην ένθουσιασμένος άκούων τήν άπάντησιν
ίταλιστί · ήτο γλώσσα ήν ώμίλει πολύ σπανίως,
μόνον δταν ήτο ύποχρεωμένη. Άλλ’ άφού τήν
μετεχειρίσθη τώρα, ήτο φανερόν δτι συνέδεε
συγκεχυμένοι; τόν έπισκέπτην πρό; τήν ’Ιτα
λίαν αύτό δι έμέ ήτο νέα άκτίς έλπίδος.
Παρετήρησα καί άλλο τι. Εϊπον ήδη δτι ή
Παυλίνα ύψωνε σπανίως τούς δφθαλμούς διά
νά ΐδη τινά, άλλά καθ’ δλον τό διάστημα τής
έπισκέψεως τοΰ Μάκαρη οί όφθαλμοί της δέν τόν
έγκατέλιπον. Έκεΐνος έκάθησε πλησίον της
καί άφοΰ τή άπέτεινε λέξεις τινάς έξηζολούθησε
τήν ομιλίαν μόνον μετ’ έμου. Έγώ δέ έν τφ
μεταξύ έβλεπον δτι ή Παυλίνα όλονέν τόν παρετήρει μετά προσοχής καί άνησυχίας, πολλάκις
μάλιστα ένόμιζον δτι άνεγίνωσκον είς τό βλέμμα
της έκφρασιν τινά φόβου. Τί μ’ ενδιαφέρει, έάν
είναι φόβος ή άπέχθεια, ή άνησυχία ή καί άκόμη
ό έρως, άρκεΐ δτι είναι ή πρώτη έμφάνισις τής
έπανερχομένης διανοίας. Ήρχιζον νά φαντά
ζομαι δτι έάν ή Παυλίνα έθεραπεύετο ποτέ,
τούτο ήδύνατο νά έπιτευχθή μόνον διά τοΰ έπισκέπτου καί έπομένως ένφ μάς άπεχαιρέτα, τφ
εϊπον είλικρινώς νά έλθη καί πάλιν έάν ήτο
δυνατόν καί τήν έπαύριον άκόμη.
Μοί τό ύπεσχέθη λίαν εύγενώς καί μάς έγκατέλιπεν.'
Έσυλλογίσθην δτι καί έκεΐνος θά ήτον δσον
καί έγώ ηύχαριστημένος έκ τού άποτελέσματος
τής συνεντεΰξεώς μας. Μετά τήν άναχώρησιν
του, ή Παυλίνα έφαίνετο άνήσυχος· πολλάκις
τήν είδα νά θλίβη τό μέτωπόν της μέ τήν
χεΐρά της, άπδ καιροΰ είς καιρόν προύχώρει
πρδς τδ παράθυρον καί έβλεπε δεξιά, άριστερά
πρδς τόν δρόμον. Δέν προσεΐχον πολύ είς δ,τι
έκαμνε, μολονότι άπαξ καί δϊς μοί έρριψε
βλέμμα ικετευτικόν ώς νά έζήτει τήν βοήθειάν
μου. Υπέθεσα δτι ύπήρχεν άναμφιβόλως άρχαία τις άνάμνησις ήτις συνεδέετο πρός τόν
Μάκαρην, καί ή διάνοιά της προσεπάθει νά ένθυμηθή καί περιέμενον άνυπομόνως τήν έπίσκεψιν ήν είχεν ύποσχεθή ό Μάκαρης νά μάς
κάμη τήν έπαύριον. Ημην βέβαιος δτι θά τόν
έπανίδω άφού είχε τήν άνάγκην μου.
’Επανήλθε τήν έπαύριον, τήν μετέπειτα ημέ
ραν καί πολλάς ήμέρας κατά συνέχειαν. Ήτο
φανερόν δτι έπεθύμει νά συμφιλιωθή μεθ’ ήμών,
έάν τούτο ήτο δυνατόν.

Άρ. 162. 15/27 Ίανουαρίου 1888.]
Προσεπάθησε νά φανή εύχάριστος καί πρέπει
νά ομολογήσω δτι, ύπό τοιαύτας περιστάσεις ήτο
λίαν ένδιαφέρον νά τόν άκούη τις όμιλοΰντα.
Έγνώριζεν ή ήξίου δτι έγνώριζεν λεπτομερώς
τάς συνωμοσίας καί τά πολιτικά συμβεβηκότα
ατινα είχον λάβει χώραν έντός τών τελευταίων
δέκα έτών ■ έγνώριζεν άπειρα άνέκδοτα καί συγκινητικάς προσωπικά; διηγήσεις. Είχεν πολε
μήσει ύπό τόν Γαριβάλδην καθ’ δλην τήν διάρ
κειαν τής ιταλικής έπαναστάσεως. Έγνώριζεν
έξ ιδίας πείρας τό έσωτερικόν τών ειρκτών, καί
πολλάκις διέφυγε τον θάνατον διά τρόπου προκαλοΰντος θαυμασμόν!
Δέν είχον αιτίαν νά άμφιβάλλω περί τής
φιλαλήθειας τών διηγήσεών του, μολονότι κάπως
τόν ύπώπτευον, καί τό εύγενές ΰφος δπερ άνελάμβανε, καί δ τόσον κατά τδ φαινόμενον ειλι
κρινής καί αφελής γέλως του δέν έκαμνον νά
λησμονήσω τήν έκφρασιν ήν είχον άλλοτε παρα
τηρήσει άπροσδοκήτως έπί τού προσώπου, τών
τρόπων καί τής συμπεριφοράς του. Άπήτουν
δέ νά παρευρίσκηται ή Παυλίνα εις τάς συνδια
λέξεις μας, καί τότε μόνον κατά πρώτον άπέδειξεν ή πτωχή είς τήν θέλησίν μου ταύτην
σιωπηλήν άλλ’ έκφραστικήν άντιπάθειαν.
Δέν ώμίλει ένώπιον τοΰ Μάκαρη, άλλά τδ
βλέμμα της τδν παρηκολούθει, καί έφαίνετο ώς
νά έξήσκη ό ’Ιταλός γοητείαν τινά έπ’ αύτής.
"Οτε είσήρχετο είς τδ δωμάτιόν τήν ήκουα νά
γογγύζη καί δτε άνεχώρει, άναστέναζεν, άλλ’ ήτο
άναστεναγμός άνακουφίσεως.
Καθημερινώς έγίνετο πλέον άνήσυχος καί
έταράττετο, ώστε ένόησα δτι ύπέφερεν. Ή καρδία μου έσπαράττετο έπί τφ λογισμω δτι τή
έπροξένουν λύπην, άλλ’ είχον άποφασίσει παντί
σθένει νά έπιμείνω είς τήν άπόπειράν μου καί
ήσθανόμην δτι ή κρίσιμος στιγμή προσήγγιζε
δΐ αύτήν.
Εσπέραν τινά μετά τδ γεΰμα, δ Μάκαρης
καί έγώ έπίνομεν ποτήριον οίνου, ή δέ Παυλίνα
άνεπαύετο έπί τοΰ άνακλίντρου πλησίον μας.
Οί άνήσυχοι όφθαλμοί της ήσαν προσηλωμένοι
ώς συνήθως έπί τοΰ ξένου, δστις ήρχισε νά διηγήται τινάς τών στρατιωτικών του περιπετειών.
Μάς έλεγεν, δτι άπαξ, έν' φ εύρίσκετο είς έσχατον
κίνδυνον, ό δεξιός βραχίων αύτοΰ είχεν θραυσθή
καί ό άριστερδς δέν είχεν άρκετήν δύναμιν δπως
χρησιμοποίηση τδ δπλον μέ τήν λόγχην, άφήρεσε τήν λόγχην καί κρατών διά τής άριστεράς
χειρός τήν ένέπηξεν είς τήν καρδίαν τοΰ άνταγωνιστοΰ του. Διά νά περιγράψη δέ κάλλιον
τήν πράξιν συνοδεύων τήν διήγησιν διά χειρο
νομίας έλαβε μίαν μάχαιραν ήτις εύρίσκετο έπί
τής τραπέζης, περιέγραψεν είς τόν άέρα τήν κίνησιν ώς προσβάλλων δήθεν τδν ύποτιθέμενον
Αύστριακόν μέ τήν λευκήν στολήν.
Ήκουσα, δπισθέν μου φωνήν βαθεΐαν καί
ύπόκωφον. Στραφείς βλέπω τήν Παυλίναν έξηπλωμένην μέ κλειστούς δφθαλμούς, άναίσθητον
έτρεξα πρός αύτήν, τήν ήρπασα καί τήν μετέ
φερα είς τό δωμάτιόν της, δπου τήν έθεσα έπί
τής κλίνης της. Ήτο σχεδόν ή έννάτη ώρα τής
νυκτός καί ή Πρισκίλλα έκτάκτως είχεν έξέλθει.
Έπέστρεψα άμέσως είς τό έστιατόριον καί έσπευ
σμένως ηύχήθην είς τδν Μάκαρην τήν καλήν
νύκτα.
— Ελπίζω, μοί λέγει, δτι δέν είναι τι σπου
δαίου.
— "Οχι, είναι απλή λειποθυμία, ίσως ή
δρμητική χειρονομία σας τήν έτρόμαξεν.
Τότε έπέστρεψα πλησίον τής κλίνης τής συ
ζύγου μου, καί προσέδραμον είς τά συνήθη φάρ
μακα, άλλά δυστυχώς δέν έπήνεγκον κανέν άπο
τέλεσμα. Ήτο έξηπλωμένη έκεΐ ώχρά ώς
άγαλμα· ή άδύνατος άναπνοή καί ό άσθενής
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σφυγμός αύτής μοί άπεοείκνυον μόνον δτι έζη·
έκειτο έπί τής κλίνης άναίσθητος καί άκίνητο;
ένόσιυ τή έτριβον τάς χεΐρας, τή έβρεχον τδ
μέτωπον καί προσεπάθουν νά τήν έπαναφέρω
είς τήν ζωήν. Καθ’ δλον αύτό τό διάστημα ή
καρδία μου έπαλλεν σφοδρότατα, ν’σθανόμην δτι
ή τρομερά στιγμή ήγγιζεν, δτι περιστατικόν τι
άνεζωπύρωσεν έν αύτή τό παρελθόν, καί δτι ή
σφοδρύτης τοΰ κλονισμού τήν έκαμε νά λειποθυμήση.
Μόλις έτόλμων νά σκεφθώ καί νά όμολογήσω είς έμαυτόν τήν άνόητον πεποίθησίν μου,
άλλ’ ήμην βέβαιος δτι δταν ή Παυλίνα άνοιξη
τούς δφθαλμούς θά λάμψωσι δΐ έμέ μέ νέον
φώς, τό φώ; έξεγειρομένης καί διαυγούς διά
νοιας. Τδ ομολογώ, ήτο μωρά ιδέα, άλλ’ έν
τούτοις τήν είχον.
Δΐ αύτήν τήν αιτίαν δέν έστειλα νά φέρω
τόν ιατρόν, καί έπαυσα τάς προσπάθειας μου
δπως τήν έπαναφέρω είς τήν ζωήν, καί άπεφάσισα νά τήν άφίσω είς αύτήν τήν κατάστασιν
έως δτου έφυπνισθή μόνη της. Έκράτουν τδν
καρπόν τής χειρός της διά τών δακτύλων μου,
δπως άριθμώ τούς σφυγμούς της καί έθεσα τήν
παρειάν μου έπί τής ίδικής της διά νά αίσθάνωμαι τήν άναπνοήν της, καί τοιουτοτρόπως
έπερίμενα νά έξυπνήση ή Παυλίνα, έξηκολούθουν
δέ νά ελπίζω άνοήτως δτι ήθελεν έγερθή έχουσα
ύγιεΐς τάς φρένας.
Έμεινε είς τήν κατάστασιν ταύτην τούλά
χιστον μίαν ολόκληρον ώραν, τόσον ώστε ήρχισα
ν’ άνησυχώ καί νά πιστεύω δτι θά ήτο φρονιμώτερον νά φέρω τδν ιατρόν.
Τήν στιγμήν καθ’ ήν άπεφάσισα τοΰτο, πα
ρετήρησα δτι οί σφυγμοί της έγένοντο ισχυρό
τεροι καί συχνότεροι, ή άναπνοή της έπαισθητοτέρα, καί έπί τοΰ προσώπου της είδον σημεία
έπανερχομένης ζωής. Μέ πυρετώδη άνυπομονησίαν περιέμενα. Τότε ή Παυλίνα, ή σύζυγός
μου, έπανήλθεν είς τήν ζωήν, ήγέρθη έκ τής
κλίνης καί έστρεψε τδ πρόσωπόν της πρδς έμέ,
άλλ’ οί όφθαλμοί της είχον έκφρασιν έμποιοΰσάν
μοι τρόμον και φρίκην.

Ό άεριστήρ ούτος σύγκειται έκ κινητού
πίλου ή καλύμματος, έχοντας πρδς τδ όπισθεν
μέρος δπήν κωνικήν, δΐ ής ό άνεμος εισέρχεται,
καθότι ή δπή αΰτη στρέφεται πρδς τδν πνέοντα
άνεμον. Διά τοΰ τρόπου τούτου γίνεται άπορρόφησις τού καπνού, ήτις είναι μεγαλειτέρα
δσφ ό άνεμος πνέει σφοδρότερος. Ό άνωθεν
τοΰ σωλήνος άετδς χρησιμεύει, δπως καταστήση αύτδν εύκίνητον έν τή έλαχίστη πνοή
τοΰ άνέμου. Τοιοΰτον σύστημα έτέθη είς χρήσιν
καί έν τοΐς άνεμομέτροις τοΰ Βουρδώνος, τά
όποια άπεδείχθησαν τόσον πρακτικά καί εύχρη
στα. Οί τοιοΰτοι άεριστήρες δύνανται νά τοποθετηθώσι καί είς μέρη, ένθα πρόκειται νά γείνη
άερισμδς καταβοθρών ή ύπογείων, δπως μή συγκεντρώνται έν αύτοΐς έπιβλαβή τή υγεία μιά
σματα.

ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΝ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 285.)

ΠΟ τινων έτών τό πρόβλημα τής δΐ
άτμοΰ κινήοεως είσήλθεν είς νέαν φάσιν.
Αί βαρεΐαι αμαξαι άντικατεστάθησαν
δΐ ελαφρών δχημάτων αύτοκινουμένων. Πρώτοι
οί Γάλλοι Διών, Βουτών καί Τρεπαρδοΰ έπενόησαν μηχανήν άτμοκίνητον μικράν καί έλαφράν, δΐ ής έπέτυχον ταχύτητα 40 χιλιομέτρων
τήν ώραν. Άποδειχθείσης άπαξ τής πρακτικότητος τής μηχανής ταύτης, οί έργοστασιάρχαι
έφήρμωσαν αυτήν είς διαφόρων ειδών άμάξας,
φορτηγά; καί μή, καί τέλος καί είς τροχήλατα.
Τδ άτμοκίνητον τροχήλατον, ώς παριστα αύτό
ή ήμετέρα εικών, σύγκειται έκ τής μηχανής
κειμένης έπί τριών τροχών, ών οί δύο έμπροσθεν
δίδουσι τήν διεύθυνσιν καί δ όπισθεν τήν κίνησιν.
Οί δύο μεγαλείτεροι τροχοί, σίδηροί, έχουσι διά
μετρον 0,80 τοΰ μέτρου, ό δέ τρίτος μόνον 0,60.
Ό λέβης τής μηχανής περιέχει 6 λίτρας υδατος
καί έμπροσθεν υπάρχει ή δεξαμενή, περιέχουσα
40 λίτρας. Εκατέρωθεν τού τροχού τής κινή(Έπεται συνέχεια.)
σεως υπάρχει κυλινδρικόν άγγεΐον περιέχον τήν
καύσιμον ύλην. Ό όδηγός κάθηται έπί μικρού
έφιππίου καί κρατεί διά μέν τής άριστεράς χειρδς τήν στρόφιγγα τού άτμοΰ, διά δέ τής δεξιάς
διευθύνει τήν αμαξαν. '0 λέβης δύναται νά
σχηματίση άτμδν έκ 36 λιτρών υδατος καθ’ ώ
ι
ραν καί νά έχη οΰτω τήν δύναμιν ένός ίππου.
Ή θέρμανσις γίνεται διά κδκ καί δέν παράγει
καπνόν· τδ κοκ βαθμηδόν καιόμενον καταπίπτει,
ΑΕΡΙΣΤΗΡ ΤΩΝ ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ.
ώστε ή δλη μηχανή λειτουργεί έπί 3/ι τής ώρας
χωρίς νά έχη άνάγκην προσθήκης καυσίμου ύλης.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 285.)
Τδ δεύτερον μέρος τοΰ τροχηλάτου σύγκειται
έκ τής άμάξης, ήτις δέν χρήζει περιγραφής,
3ΕΓΑΛΑ είναι τά παράπονα πολλάκις τών
διότι είναι άπλούστατον κάθισμα. "Εμπειρος
/ ένοικιαστών οικίας διά τήν άκατάλόδηγός δύναται εύκόλως έπί όμαλής όδοΰ νά
i ληλον κατασκευήν τών καπνοδόχων, αΐ
διανύση διά τού τροχηλάτου τούτου 30 χιλιό
τινες άντί ν’ άποδιώκωσι τδν καπνόν έκ τών μετρα τήν ώραν. Τό πρακτικόν είναι δτι τδ
οικιών, τδν ώθοΰσι πρός τά δωμάτια. Άρκεΐ
άτμοκίνητον τροχήλατον δύναται νά διατρέχη
απλή άκτίς ήλιου, ή δλίγος άνεμος, ή καί λεπτή
άνωφέρειαν (κατ’ άναλογίαν 6 έκατοστομέτρων
βροχή, δπως ό σωλήν τής καπνοδόχου μή λεικατά μέτρον) μέ ταχύτητα 10 χιλιομέτρων τήν
τουργήση τακτικώς. Ιδίως παρατηρεΐται τό
ώραν, σύρον βάρος μέχρις 80 χιλιογράμ.
άτοπον τούτο είς τά άνώτερα τών οικιών πατώ
'Ο περιγράφων τδ εύχρηστον τοΰτο όχημα,
ματα, ένθα πολλάκις άναγκάζονται οί ένοικοΰντες
ύποκόμης Βερκλώζης, έπιλέγει, δτι άγοράσας
νά άνοίγωσι θύρας καί παράθυρα πρδς άποφυγήν
αυτό διέτρεξεν έπί 6 μήνας εκατοντάδας χιλιο
μέτρων λίαν άναπαυτικώς καί εύαρέστως. Είναι
τοΰ δχληροΰ καπνού.
Πολλοί μέχρι τούδε
προύτάθησαν τρόποι θεραπείας τοΰ κακού, άλλ’ Ο
πράγματι, λέγει, μεγάλη διασκέδασις, νά δδηγή
τις τήν έλαφράν καί πειθήνιον ταύτην μηχανήν,
λοι, καλύμματα, πετεινοί, έλικες κτλ. άπεδείχθησαν άνεπαρκεΐς. Μηχανικός τις, Βέκερ κα
ήτις ιδίως χρησιμεύει είς μακροτέρους περι
πάτους.
λούμενος, έπενόησεν έπ’ έσχάτων άεριστήρα
πρακτικώτατον, ώς παριστα αύτό ή παρατεθει
μένη εικών.

■
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ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΓ ΠΟΓΣΚ1Ν.

ΓΛΥΠΤΙΚΗ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ.

Μετάφρασις ΤΤ. Λ.
ΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩΜΕΝ τόν Δημιουργόν τών
μυριάδων διά τήν αγαθότητα καί τδ
πρός τούς άνθροιπους έλεος! Τρεις θαυμασιαι άδελφαί έστάλησαν
ύπ’ Αύτοΰ, δπως καλλωπίζωσι καί εύφραίνωσι τον κό
σμον, δστις άνευ αύτών ήθελεν εΐσθαι έρημος, καί άνευ
ασμάτων ήθελε διανύει τό
στάδιον αύτοΰ. Ως φίλοι καί
σύμμαχοι ας συνδέσωμεν τούς
πόθους ήμών καί πρώτον άς
προπίωμεν ύπέρ τής γλυπτι
κής! Αισθητική καί ώραία
ούσα, πρώτη έπεσκέφθη τήν
γήν. Εΐναι στιγμιαία οπτα
σία, είναι λείψανον τοΰ έθνους
εκείνου, δπερ σύσσωμον άφωσιώθη είς αύτήν μετά τε τοΰ
πνεύματος καί του βίου αύτοΰ·
εΐναι εναργές φάσμα τοΰ φαεινοΰ έκείνου Ελληνισμού,
δστις δι’ ήμάς έβυθίσθη είς
βαθύ αιώνων χάσμα, συνεκαλύφθη ύπδ σκότους καί είς δν
μόνη ή τοΰ ποιητοϋ σκέψις νά
φθάση δύναται. Κόσμος, περιεστεμμένος διά βοτρύων καί
θαλλών, δι’ αρμονικής είζονι·
κότητος καί μεγαλοπρεπούς
είδωλολατρείας· κόσμος, στροφοδινούμενος έν εύρύθμω πρδς
τό κύμβαλον δρχήσει, έν πα
ραφορά βακχικών κινήσεων,
είς ον ή τοΰ καλού αΐσθησις
απανταχού είσεχώρησεν· βίς
τήν καλύβην πένητος, ύπδ
τούς κλάδους πλατάνου, ύπό
τούς μαρμάρινους κίονας, είς
τήν αγοράν, εύθύμου καί ιδιό
τροπου λαού βρύουσαν, είς τό
άνάγλυφον, τό έξωραίζον τδν
κρατήρα καί τδ άπεικονίζον
δλόκληρον περιπλεκομένην συ
νέχειαν γεγονότων έκ τής έπαγωγοΰ μυθολογίας, δπου
άφροστεφής καί σεμνή εξέρ
χεται έκ τών κυμάτων ή τοΰ
κάλλους θεά, τρίτονες νήχονται κροταλίζοντες, άργυρόεις
λευκοφαής έκπλέει ό Ποσειδών
έκ τοΰ βάθους τοΰ ώραίου αύτοϋ στοιχείου· κόσμος, έν ω
απασα ή θρησκεία ένεκλείετο
είς τδ κάλλος, είς τδ ανθρώ
πινον κάλλος, είς τδ ούράνιον τής γυναικός κάλ
λος, — δ κόσμος ούτος έμεινεν έν αύτή, έν τή
κομψή ταύτη γλυπτική· ούδέν άλλο πλήν αύ
τής ήδύνατο τόσον λαμπρώς νά άναπαραστήση
τήν περιφανή αύτοΰ υπαρξιν. Λευκήρης καί γαλακτόχρους ούσα καί έν τω διαφανεΐ μαρμάρφ
κάλλος, μαλθακίαν καί ήδυπάθειαν 'άποπνέουσα,
μίαν διετήρησε ιδέαν, μίαν έννοιαν, — τδ κάλ
λος, τό άγέρωχον τοΰ άνθρώπου κάλλος. ’Εν
οίαδήποτε ,τοΰ πάθους ;όρμή, έν οίφδήποτε
θερμή παραφορά καί άν εύρίσκηται δ άνθρωπος,
πάντοτε άναφαίνεται έν αύτή ώραΐος, αγέρωχος
καί άκουσίως λαμβάνει τήν αθλητικήν, έλευθέραν
αύτοΰ στάσιν. Έν τή γλυπτική τδ πάν συνεταυ-

Κ

τίσθη μετά τοΰ κάλλους καί τής ηδονής ■ καί
ναί μέν, δέν δύναται τις νά προσάψη είς τά
πάσχοντα αυτής συμπλέγματα παθητικόν καρδίας
δδυρμόν, άλλά, δυνατόν είπεΐν, τέρπεταί τις δι’
αύτας τας
τάς όδύνας αύτών, — τόσον ή αΐσθησις
τοΰ πλαστικού καί ήρέμου κάλλους υπερέχει έν
αύτή τής ψυχικής δρμής. Ούδέποτε δέ άπεικόνιζεν ένδελεχές καί βαθύ αίσθημα, απότομα
μόνον έδημιούργησε κινήματα. Λυσσώδη οργήν,
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άζαριαίαν πάθους οίμωγήν, φρίκην, τρόμον έπί
αίφνιδίω τινι συμβάντι, υπεροψίαν, περιφρόνησιν
και τέλος τδ κάλλος, αύτδ είς έαυτδ καταβεουθισμένον. Πάσας τοΰ θεατού τάς αισθήσεις είς
μίαν τρέπει ηδονήν, ηδονήν γαληνιαίαν, ήτις
συνεπάγεται τήν θρύψιν καί τήν αύτάρκειαν τοΰ
είδωλολάτρου κόσμου. Δέν εκφράζονται δι’ αυ
τής τά μυστικά και άπατηλά έκεΐνα αισθήματα,
ατινα έπιφέρουσιν άτελευτήτους δνειροπολήσεις.
Δέν δύναται δέ τις νά άναγνώση έν αύτή μακρο
χρόνιον ταραχών και συγκινήσεων γέμουααν ζωήν.
Εΐναι ώραία, στιγμαία, ώς καλλονή, ήτις, έγκατοπτρισθεϊσα καί ίδοΰσα τδ πρόσωπόν αύτής,
υπομειδιά καί, συμπαρασύρουσα δλόκληρον ομι-
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λον ύπερηφάνων νεανιών, φεύγει. Εΐναι θελ
κτική ώς ή ζωή, ώς ό κόσμος, ώς τδ αισθητικόν
κάλλος, είς δ καί βωμοΰ θέσιν έπέχει. Συνεγεννήθη μετά τού είδωλολάτρου, καλώς στερεωθέντος, κόσμου, άπεικόνισεν αύτδν καί συναπέθανε μετ’ αύτοΰ. Καί είς μάτην ήθελον νά
άναπαραστήσωσι δι’ αύτής τά έξοχα τοΰ Χρι
στιανισμού γεγονότα · ήτο επίσης τόσον άλλοτρία
πρό; αύτόν, ώς καί αύτή ή είδωλολατρεία. Ού
δέποτε δέ ύψηλαί καί δρμητικαί ίδέαι ήδυνήθησαν νά
έναποτυπωθώσιν έπί τής μαρ
μάρινου καί ήδυπαθοΰς έπιφανείας αύτής, διότι πάντοτε
κατεποντίζοντο έν αύτή ύπό
τής αίσθητικότητος.
Δέν εΐναι τοιαΰται αΐ δύο
συνάδελφοι αύτής, ή ζωγρα
φική καί ή μουσική, ας δ Χρι
στιανισμός έξήγαγεν έκ τής
μηδαμινότητος καί μετέβαλεν
είς γιγαντιαίας. Χάρις είς
τόν ένθουσιασμδν αύτοΰ άμφότεραι έτελειοποιήθησαν καί
έξοντώθησαν έκ τών δρίων τοΰ
αισθητικού κόσμου. Καί λυ
πούμαι μέν τήν μαρμαοίνην
καί νεφελοειδή γλυπτικήν μου,
άλλ’ δμως . . . φωτεινότερον
άς άναλάμψη τδ κύπελλόν μου
έν τω άφανεΐ κελλίω μου,
καί ζήτω ή ζωγραφική! Με
γαλοπρεπής, περικαλλής ώς
τδ φθινόπωρον, τήν πλουσίαν
αύτού στολήν περιβεβλημένον,
διά μέσου τού διαπήγματος
τοΰ βοτρυοστεφοΰς παραθύρου
στίλβουσα, ταπεινή καί ώς ή
οικουμένη άχανής, λαμπρά
τών όμμάτων μουσική, — εί
σαι ώραία! Ούδέποτε άπετόλμησεν ή γλυπτική νά άπεικονίση τάς θείας σου άποκαλύψεις. Ούδέποτε άνεπτύχθησαν έν αύτή τά λεπτά, μυ
στηριώδη μέν, άλλά γήινα
χαρακτηριστικά, ατινα άναθεωρών τις συναισθάνεται, πώς
ούρανδς καταπλημμυρεΐ τήν
ψυχήν και άνεκλάλητόν τι αί
σθημα κατακυριεύει αύτήν.
’Ιδού ώς έντός συννεφείας
παρέρχονται έπιμήκεις πινακοθήκαι, δπου έν άρχαίοις
έπιχρύσοις πλαισίοις ζωηράν
καί ένεκα τοΰ πανδαμάτορος
χρόνου άμαυράν επιδεικνύεις
έαυτήν, ένεδς δέ ΐσταται ενώ
πιον σου δ θεατής, έπαλλάξας
τάς χεΐρας αύτοΰ, καί ούδεμίαν
ήδη προδίδει τέρψιν ή δψις αύ
τοΰ, — μόνον τδ βλέμμα ούχί έπίγειον άποπνέει
ήδονήν. Δέν ήσο άπεικόνισμα ζωής ιδιαιτέρου τινδς
έθνους — ούχί· ήσο ύπερτέρα· ήσο άπεικόνισμα
παντός, ού τίνος εύμοιρεΐ ό μυστηριώδης καί
ύψηλός τών χριστιανών κόσμος. Άναβλέψατε
αύτήν, δτε σύννους στηρίζει έπί τής παλάμης
τήν ώραίαν αύτής κεφαλήν- πόσον ένθουν καί
μακρόν είναι τδ φωτεινόν αύτής βλέμμα! Δέν
έκφράζει μίαν καί μόνην δρμητικήν στιγμήν, ήν
άπεικονίζει ή γλυπτική, παρεκτείνει τήν στιγμήν
ταύτην, συνεχίζει τήν ζωήν πέραν τών δρίων
τής αίσθητικότητος, άρύεται φαντάσματα έξ άλ
λου άχανοΰς κόσμου, φαντάσματα, ών ούδέ τά
δνόματα δύναται τις νά έφεύρη. Πάν τδ άό-
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ριστον. δπερ άδυνατεΐ νά άπεικονιση ό μάρμαρος,
ανατεμνόμενο: ύπδ τής στερεάς τοΰ γλύπτου
σμίλης, διορίζει δ ένθους αύτής χρωστήρ. Άναπαριστσ. έπ’ ίσης πάθη, είς πάντας εύληπτα,
άλλ’ ή αίσθητικότης δέν δεσπόζει είς αύτά τό
σον· τδ άϋλον άκουσίως πανταχοΰ εισδύει. Τδ
δέ άλγος έκφράζεται ύπ’ αύτής ζωηρότερον καί
κινεί είς οίκτον, καί έν γένει άπαιτεΐ συμπά
θειαν καί ούχί ήδονήν. Καί ώς άντικείμενον
λαμβάνει ούχί ένα άνθρωπον, — τά δρια αύτή:
είναι εύρυχωρότερα — έμπερικλείει δλόκληρον
τδν κόσμον · πάντα τά περί τδν άνθρωπον φαν
τάσματα εΐναι ύπδ τήν έξουσίαν αύτής· δλη ή
αόρατο; αρμονία καί ή πρδς τήν φύσιν συνάφεια
τοΰ άνθρώπου έν αύτή καί μόνη έγκειται. Συν
δυάζει δέ τδ αισθητικόν μετά τοΰ άύλου.
Άλλά σφοδρότερον πομφόλυξον, τρίτον κύ
πελλόν μου! Λαμπρότερον άς σπινθηροβολήση
καί άς ύπερεκχυθή είς τδ χρυσοΰν σου χείλος
ό ηχητικός άφρός, — διαλάμπεις πρδς τιμήν
τής μουσικής. Εΐναι ένθουσιωδεστέρα, όρμητικωτέρα τών δύο συναδέλφων αύτής. Εΐναι δλη
παραφορά· αίφνης ώς έξ έφύδου ανασύρει τδν
άνθρωπον έκ τής γής αύτοΰ, καταναρκόνει αύτδν
διά τοΰ πατάγου κρατερών ήχων καί αύθωρεί
βυθίζει αύτόν εί; τόν κόσμον αύτής. ‘Ηγεμονικώς κρούει ώς πλήκτρα τά νεΰρα αύτοΐς, τήν
υπαρξιν καί μετατρέπει αύτήν είς ένα μόνον
σπασμόν. '0 άνθρωπος δέν τέρπεταί, δέν συμ
πάσχει ήδη — αύτδς άφ’ έαυτοΰ παραδίδεται
είς τδ άλγος · ή ψυχή αύτοΰ δέν μελετά τδ άκατανόητον φάντασμα, άλλά ζή, ζή τδν ίδιον αύ
τής βίον, βίον ορμητικόν, καταστρεπτικόν, τα
ραχώδη. ’Αόρατος, γλυκόφθογγος διέστειλεν
άπαντα τδν κόσμον, άνεπτύχθη καί άναπνέει ύπδ
μυρίας διαφόρους μορφάς. Καί εΐναι μέν οχληρά
καί ταραξικάρδιος, άλλά κραταιοτέρα καί ένθου
σιωδεστέρα ύπδ τούς άπεράντους, σκοτεινούς τής
μητροπόλεως θόλους, δπου μυριάδας γονυπε·
τούντων προσευχομένων προτρέπει είς εν αρ
μονικόν κίνημα, ολοκλήρους άποκαλύπτει τάς
μυχιαιτάτας αύτών σκέψεις, στροφοδινεΐται καί
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αίωρεΐται μετ’ αύτών πρός τδν ούρανόν, άφίνουσα όπισθεν έαυτής μακροχρόνιον ήρεμίαν καί
ήχον, δστις, έπί πολύν χρόνον τρέμων, εξαφανί
ζεται έντός μυχοΰ τίνος τοΰ ύψηλοΰ κωδωνο
στασίου.
Τινι τρύπιο δύναται τις νά συμπαραβάλη
ύμάς πρός άλλήλας, ώ τρεις κοσμοκράτειραι;
'Π μέν αισθητική καί θελκτική γλυπτική έμπνέει ήδονήν, ή δέ ζωγραφική ήρεμον έκστασιν
καί δνειροπόλησιν, ή δέ μουσική πάθος καί
ταραχήν ψυχής. Μελετώσα μαρμάρινόν τι έργον
γλυπτικής, ή ψυχή άκουσίως βυθίζεται είς μέθην·
θαυμάζουσα πόνημά τι ζωγραφικής, μετατρέπεται
σύνολος είς μελέτην- άκούουσα τήν μουσικήν, —
είς άλγεινδν δδυρμόν, οίονεί μία κατέλαβε τήν
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ψυχήν έπιθυμία, νά άπαλλαγή -τοΰ σώματος.
'Ημετέρα εΐναι ή μουσική! Νέου κόσμου ιδιο
κτησία εΐναι! "Εμεινε παρ’ ήμΐν, άφ’ ού έγκατέλιπον ήμάς καί γλυπτική καί ζωγραφική
καί άρχιτεκτονική. Ούδέποτε έπεποθήσαμεν τό
σον παραφοράς, αιτινες ένθαρρύνουσι τήν ψυχήν,
δσον τδν παρόντα χρόνον, δτε κατατρέχουσι και
σπαράττουσιν ήμάς άπασαι αί μηδαμηναί ίδιοτροπίαι καί ήδοναί, πρδς έπινόησιν τών όποιων
βασανίζει τόν νοΰν αύτοΰ ό ΙΘ'. αιών ήμών. Ί ά
πάντα συνωμοσίαν καθ’ ήμών σκευωροΰσι- σόμ
πας ούτος ό δελεαστικός ειρμός τών λεπτών τής
πολυτελείας εφευρέσεων μάλλον καί μάλλον
πειράται νά καταπνίξη καί άποκοιμίση τα αισθή
ματα ήμών. Μεγάλην δμως έχομεν έπιθυμίαν
νά σώσωμεν τήν ταλαίπωρον ήμών ζωήν, νά 0taφύγωμεν τούς φοβερούς τούτους λυμεώνας και
— έπεδόθημεν είς τήν μουσικήν.
Εσο λοιπόν
προστάτης καί σωτήρ ήμών, ώ μουσική! Μή
έγκαταλίπης ήμάς! Συχνότερον έξύπνιζε τάς
πλεονεκτικός ήμών ψυχάς! Δριμύτερον μάστιζε
διά τών φθόγγων σου τάς νωθράς ήμών αισθή
σεις! Τάραττε καί διασπάραττε αύτάς καί άποδίωκε, έστω καί έπί στιγμήν, τδν ψυχρόν καί
άποτρόπαιον τούτον έγωϊσμόν, δστις άγωνίζεται
νά έξουσιάση τδν κόσμον ήμών. Είθε έπί τή
ισχυρά τοΰ τόξου σου κρούσει ή τεταραγμένη
τοΰ κλέπτου ψυχή, έστω καί έπ’ ολίγον χρόνον,
νά αίσθανθή τύψεις συνειδότος· δ δέ κερδοσκόπος
νά λησμονήση τούς λογαριασμούς αύτοΰ, καί ή
άναίδεια καί ή προπέτεια άκουσίως να χύσωσι
δάκρυα ένώπιον γεννήματος μεγαλοφυΐας. Μή
έγκαταλίπης ήμάς, ώ θεότης ήμών! '0 Μέγας
τοΰ κόσμου Δημιουργός είς άλαλον περιέστησεν
ήμάς άπορίαν διά τής βαθείας Αύτοΰ σοφίας.
Είς τδν άγριον, μή άναπτυχθέντα έτι, άνθρωπον
ύπηγόρευσεν τήν περί τής αρχιτεκτονικής ιδέαν.
Δι’ άπλών, άνευ μηχανισμού, δυνάμεων μετα
θέτει δ άνθρωπος ολόκληρον έκ γρανίτου όγκον,
τδ άπότομον καί ύψηλδν αύτοΰ άκρον στρέφει
πρδς τδν ούρανόν καί γονυπετεΐ ένώπιον τοΰ
δύσμορφου μεγαλείου αύτοΰ. Είς τδν άρχαΐον,
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τόν περιφανή καί αισθητικόν κόσμον έστειλεν
Ουτος τήν ώραίαν γλυπτικήν, ήτις απεικόνισε
τύ λαμπρόν και αίδήμον κάλλος, — και σόμπας
ό άρχαΐος κόσμος μετεβλήθη είς έγκώμιον τοϋ
κάλλους, ού τίνος ή αισθητική συνήρμοσεν αύτόν
είς μίαν αρμονίαν κα'ι έχαλίνωσε τάς κτηνώδεις
άπολαύσεις. Είς δέ τους άνησύχους καί αινιγ
ματώδεις αιώνας, δπου συχνάκις είχον θριαμ
βεύσει ή βία καί ή αδικία, δπου ό δαίμων τής
δεισιδαιμονίας καί μισαλλοδοξίας άπεσκοράκιζε
παν τής ζωής τό αίγλήεν, έδωκε τήν ένθουν
ζωγραφικήν, ήτις εδειξεν είς τον κόσμον θεία
φαντάσματα ούρανίας αγίων χάριτας. Κατά δέ
τόν νεαρόν μέν, άλλ’ άτονον τοΰτον αιώνα έπέπεμψεν ό θεός τήν κραταιάν μουσικήν, δπως δι’
αύτής έν όρμή στρεφώμεθα πρός Αύτόν. Άλλ’ έάν
καί ή μουσική έγκαταλίπη ημάς, τί θέλει άποβή
ό κόσμος ήμών;
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Έν έτει 1585 Άγγλος μαθηματικός, ό θωμάς
λία. Καί πράγματι ό Παρμαντιέ (Parmentier)
Heriot, δστις δνομάζει έαυτόν υπηρέτην τοΰ
είναι ό πρώτος έν Γαλλία καλλιεργήσας τά
Raleigh, μετέσχε τής είς Βιργινίαν θαλασσο
γαιόμηλα.
Έγεννήθη ό εύεργέτης ούτος τής άνθρωπόπλοΐας τοΰ Φραγκίσκου Drake. Έν τή έκθέσει
τοΰ Heriot περί τών έν Βιργινία ευρηται ή έξής
τητος έν έτει 1737 καί άπεβίωσε τφ 1813. Ό
περικοπή· “ Openauk είναι είδος στρογγυλών
έπιστήμων ούτος, άποπερατώσας τάς φαρμακευ
ριζών, αιτινες φύονται έν γή έλώδει καί ύγρφ
τικός αύτοΰ σπουδάς, παρηκολούθησεν ώς φαρ
καί τόσον πυκνώς, ώστε φαίνονται συνεχόμεναι
μακοποιός τόν τ<~ 1757 είς Άννόβερον έκστραδιά σχοινιών. Αί [>ίζαι αΰται βραζόμενοι έχουσιν
τεύσαντα γαλλικόν στρατόν, καί πεντάκις ήχμαάρίστην γεΰσιν.” Φανερόν εΐναι δτι αί Openauk
λωτίσθη. Κατά τήν αιχμαλωσίαν του έτρέφετο
καλούμενοι αύται £ίζαι είναι τά γαιόμηλα ·
διά γαιομήλων, τά όποια πρό πολλοϋ ήδη έκαλπαράδοξον δμως φαίνεται δτι φύονται έν γή
λιεργοΰντο έν Γερμανίφ. Είσαχθέντα τά γαιό
ύγρα καί έλώδει, έν ω είναι γνωστόν δτι τά
μηλα κατά τόν 16ου ήδη αιώνα δέν έκαλλιεργαιόμηλα θέλουσι γήν ξηράν καί άποστρέφονται
γοΰντο έν Γαλλία, διότι ύπήρχε πρόληψις, δτι
τήν υγρασίαν.
παράγουσι τήν λέπραν καί ώς έκ τούτου δέν
Ό Φραγκίσκος Drake έπισκεφθείς κατά δια
άξίζουσιν ή ώς τροφή τών ζώων. Ελευθερωθείς
ταγήν τής κυβερνήσεώς του τήν 8 Ιουνίου 1585
ό Παρμαντιέ καί έπιστρέψας είς Γαλλίαν έπε
τήν έν Βιργινία άποικίαν, διέμεινε παρ’ αύτή
δόθη έν ίδίφ αύτοΰ κτήματι είς τήν καλλιέργειαν
έπί έβδομάδας. Παρακληθείς δέ ύπό τών άποίτών γαιομήλων, τά όποια καί έν άρχή έκαλοΰντο
κων νά παραλάβη αύτούς είς ’Αγγλίαν, συγparmentieres. Οί βασιλείς τής Γαλλίας Λου
κατετέθη, καί οί άποικοι έπεβιβάσθησαν είς τά
δοβίκος ιε'. καί ιστ’. μεγάλως ένδιεφέροντο διά
ΠΕΡΙ ΓΑΙΟΜΗΛΩΝ.
πλοία αύτοΰ, συμπαραλαβόντες τά πράγματά των.
τήν καλλιέργειαν ταύτην καί έπανειλημμένως
Πολύ πιθανόν έπομένως εΐναι, δτι μεταξύ άλλων
έπεσκέφθησαν τούς άγρούς τοΰ Παρμαντιέ· ό
Ο ζήτημα, πόθεν καί ύπό τίνος μετεκοπραγμάτων παρέλαβον οί άποικοι καί σάκκους
τελευταίος μάλιστα τών βασιλέων τούτων έφόρει
μίσθησαν τύ πρώτα γαιόμηλα είς Εύ
τινάς γαιομήλων, τά όποια έσυνείθιζον νά τρώέν τή κομβιοθήκη του τό άνθος τών γαιομήλων
ρώπην, είναι εν τών δυσκολωτέοων έν
γωσιν. Έκ τούτου έξηγεΐται, δτι έν τή ιστορία
κατά προτίμησιν.
τή ιστορία καί μένει μέχρι σήμερον άλυτον.άναφέρονται ό Raleigh καί ό Drake ώς είσαΠρός διάδοσιν τοΰ θρεπτικού καρποϋ, καθ’ ού
Καί δμως τό ζήτημα τοΰτο έχει μεγίστην πρα
γαγόντες τά γαιόμηλα έν Εύρώπη.
ύπήρχε τοσαύτη προκατάληψις, ό Παρμαντιέ
κτικήν σημασίαν, καθότι υποκειμένων τών γαιοΠαρά τήν παράδοσιν ταύτην ύπάρχει καί
μετεχειρίσθη τό έξής στρατήγημα· Τήν μέν
μήλων είς πολλάς νόσους άνάγκη παρίσταται νά
έτέρα, άποδίδουσα είς τούς 'Ισπανούς τήν εισα
ήμέραν έφύλαττεν αύστηρώς τούς άγρούς του
γινώσκη τις τήν καταγωγήν των, δπως έκ τής
γωγήν τοϋ θρεπτικού τούτου καρποϋ είς τήν
καί είς ουοένα έπέτρεπε τήν έπίσκεψιν αύτών,
πρώτης έκείνης πηγής προμηθευθή χρείας τυΕύρώπην. Ό περιηγητής Πέτρος Gieza de
τήν νύκτα δμως άφινεν αύτούς άφρουρήτους καί
χούσης νέα καί άπηλλαγμένα τής νόσου φυτά.
Leon, 'Ισπανός θαλασσοπόρος, περιηγήθείς άπό
οί γείτονες είσήρχοντο καί έκλεπτον γαιόμηλα,
Έκ τοϋ όνόματος αύτών έν'Ισπανία, Πορτοτοΰ έτοΰς 1532 μέχρι τοϋ 1550 άναφέρει περί
τα όποια εΰρισκον νοστιμώτατα — διότι ήσαν
γαλλίφ καί ’Αγγλία κρίνων τις (πατάτα-πάπας
δωρεάν. Ουτω κατωρθώθη ή διάδοσις.
φαγώσιμου />ίζης έν Περουβίφ, γνωστής ύπό τό
έν Πορτογαλλίφ), πείθεται δτι ή πατρίς τών
δνομα papas. Ή ρίζη αυτή βράζεται ή ξηραί
γαιομήλων είναι ή μεσημβρινή ’Αμερική.
νεται είς τόν ήλιον· ξηρά ,όνομάζεται chunna.
Έν έτει 1693 μέλος τι τής έν Λονδίνφ Βασ.
Δύο έτεροι συγγραφείς, ό Άκόστα, περιηγηθείς
Έταιρίας, ό δόκτωρ Σ. Σμίθ έγραψεν έκθεσίν,
τφ 1570 καί ό έν Περουβία γεννηθείς Γαρτζισωζομένην μέχρι σήμερον, έν ή λέγει δτι ό
λάσσος, τά αύτά άναφέρουσι. Καί σήμερον άκόμη
πάππος αύτοΰ έλαβε γαιόμηλον παρά τοΰ Sir
έπικρατοΰσιν έν Περουβίφ τά δύο ταΰτα ονό
ΔΙΑΦΟΡΑ.
Walter Raleigh*), δπερ καί έπεμψεν είς Ιρ
ματα, papas καί chunna.
λανδίαν. 'Η έκθεσις αυτή βασιζομένη έπί άμέθωμάς Βέκετ. Έν ταΐς κρύπταις τοΰ μηΌ έν Βρεσλαβία Γερμανός ιατρός Scholz
σου παραδόσεως φαίνεται άληθής. Καί άλλα
τροπολιτικοΰ Ναού τής Κανταβρυγίας έν Άγγλίφ
άναφέρει δτι έν έτει 1587 έκαλλιέργησεν έν τφ
έγγραφα άναφέρουσι τόν Raleigh ώς είσαγαγόντα
άνεκαλύφθη πρό μικρού λίθινος σαρκοφάγος,
κήπφ αύτοΰ φυτόν, δπερ έλαβεν έξ 'Ισπανίας
τά γαιόμηλα· προσθέτουσι δέ συγχρόνως δτι
περιέχων τά όστά τοΰ έν έτει 1170 δολοφονηκαί δνομάζει Pappas Hispanorum. Τό αύτό
μετέφερεν αύτά έκ Βιργινίας τής ’Αμερικής.
θέντος άρχιεπισκόπου τής’Αγγλίας θωμά Βέ
δνομα μεταχειρίζεται καί ό έν Βιέννη Κλούσιος
Άλλ’ ίστορικώς άποδεικνύεται καί έκ τοΰ δγκετ, τοΰ προμάχου τής παπικής ιεραρχίας κατά
τψ 1588 καί ό Bauhin 1590. Συνάδει ή δνοκώδους ήμερολογίου του καταφαίνεται, δτι ό
τοΰ βασιλέως τής ’Αγγλίας Ερρίκου Β'. Τά
μασία αδτη πρδς τήν τοϋ Άγγλου Γεράρδου,
Raleigh ούδέποτε μετέβη είς Βιργινίαν.
όστά είναι καλώς διετηρημένα, άπό τοΰ κρανίου
δστις ώς έπεξήγησιν προσθέσει " περουβιανή
'0 Άγγλος βοτανικός Γεράρδος συνέγραψεν
μόνον έλλείπει τμήμα, δπου κατά πάσαν πιθαπατάτα”.
έν έτει 1596 έγχειρίδιον Βοτανικής, έν φ περινότητα έπεσεν ό πέλεκυς τοΰ δολοφόνου ό τήν
Έπομένως δύναται τις νά παραδεχθή δτι οί
έχεται ή έξής περικοπή· “"Έλαβον έκ Βιργινίας
καιρίαν πληγήν τφ ιεράρχη κατενεγκών.
'Ισπανοί είναι οί πρώτοι λαβόντες γνώσιν τών
ρίζας τών βιργινείων γαιομήλων (patatoes), αΐΠερί τοΰ έξοχου τούτου κληρικού, δστις
γαιομήλων καί οί είσαγαγόντες τήν καλλιέργειαν
τινες φύονται καί άναπτύσσονται θαυμασίως έν
κατετάχθη καί μετά τών Αγίων ύπό τό δνομα
αύτών είς τήν Εύρώπην. ’Αποδίδεται δέ ή
τφ κήπφ μου.” Τά γαιόμηλα δνομάζει ό Γε
τοΰ Αγίου θωμά τής Κανταβρυγίας, μανθάτιμή αυτή είς τούς Άγγλους, διότι έν τή άγ
ράρδος έν τή Βοτανική του καί papas, ώς μέχρι
νομεν δτι ήτο υιός έμπορου, Γιλβέρτου, καί
γλική άποικίφ τής Βιργινίας, τή ύπό τοΰ Walter
σήμερον καλείται τό γαιόμηλον έν τή πορτο
έγεννήθη έν Λονδίνφ τφ 1118. Άφ' ού έσπούRaleigh ίδρυθείση, έκαλλιεργήθησαν τό πρώτον
γαλλική γλώσση. Έπειδή λοιπόν πρώτον έν
δασεν έν Παρισίοις θεολογίαν καί έν Βονωνίφ
μετ’ έπιτυχίας τά γαιόμηλα, ατινα καί μετεέτει 1584 μετέβησαν Εύρωπαΐοι είς Βιργινίαν
νομικά διωρίσθη τω 1155 ύπό τοΰ βασιλέως
κομίσθησαν είς Εύρώπην διά τών ύπό τόν Drake
πιθανώτατον είναι δτι ή εισαγωγή τών γαιομή
'Ερρίκου Β'. διδάσκαλος τοΰ υίοΰ αύτοΰ. Κενωπλοίων. Αυτή είναι ή αιτία, δι’ ήν συνήθως
λων εις Εύρώπην δέον νά τεθή μεταξύ τών
θείσης έν έτει 1161 τής θέσεως τοΰ Αρχιεπι
άποδίδεται είς τδν “Άγγλον Sir Francis Drake
έτών 1584 καί 1596, δτε έγράφη τό έγχειρίδιον
σκόπου τής Κανταβρυγίας ό θωμάς προύτάθη
ή εισαγωγή τών γαιομήλων είς τόν παλαιόν
τής Βοτανικής τοΰ Γεράρδου, έπομένως κατά
διά τήν θέσιν ταύτην καί ένεκα τής πρός τόν
Κόσμον.
τούς χρόνους τοΰ είς ’Αμερικήν πλοΰ τοΰ Ra
θρόνον καί τόν βασιλέα άφοσιώσεώς του διωleigh. Δυστυχώς κατ’ έκείνην τήν έποχήν οί
ρίσθη έν αύτή. Μόλις δμως κατέλαβε τήν ύψηθαλάσσιοι πλόες, καί μάλιστα είς χώρας άπολήν ταύτην θέσιν ό νέος ιεράρχης ειδοποίησε
κέντρους, συνεδέοντο πρός τοσούτους κινδύνους
τόν βασιλέα, δτι δέν δύναται ν’ άνεχθή τοΰ λοι
Ο ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΑΡΜΑΝΤΙΕ.
καί πρός τοσαύτας περιπετείας, ώστε ούδείς διεπού τήν πίεσιν καί τυραννίαν ήν ή βασιλεία
νοήθη νά κρατήση τακτικήν σημείωσιν περί τών
ΑΡΕΚΙΝΗΘΗΜΕΝ νά γράψωμεν τό άνωέξασκεΐ έπί τής έκκλησίας, καί δτι έννοεΐ τήν
νέων έν τή νέα χώρα άνακαλυπτομένων φυτών.
τέρω άρθρον περί τών γαιομήλων διότι
έκκλησίαν άνωτέραν. '0 βασιλεύς συνεκάλεσε
πρόκειται κατ’ αύτάς ν’ άποκαλυφθή
συνέλευσιν έξ εύγενών καί κληρικών, δπως γνω*) Διάσημος ναύαρχος τής Αγγλίας καί λόγιος
έν
Γαλλίφ
ό
άνδριάς
τοΰ
Παρμαντιέ,
ού
τό
μοδοτήση. 'Ο θωμάς, μή θελήσας νά όποκύψη
άνήρ, γεννηθείς τώ 1552, καταδικαστείς δέ είς θάνατον
δνομα στενότατα συνδέεται πρδς τήν καλλιέρ
είς τάς άποφάσεις τής Συνελεύσεως, έφυγεν είς
τψ 1618 ύπό τοδ βασιλέως ’Ιακώβου τοϋ Α'. ώς άναμιχθείς είς συνομωσίαν τινά κατ' αύτοΰ.
γειαν τοΰ ώφελίμου τούτου καρποϋ έν Γαλ
Γαλλίαν πρός τόν έκεΐ διαμένοντα Πάπαν “Αλέ
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ξανδρον τόν Γ'. Ό βασιλεύς ήθέλησε νά συν
διαλλαγή πρός τόν άρχιεπίσκοπον καί προσεκάλεσεν αύτόν πάλιν μετά επταετή άπουοίαν είς
’Αγγλίαν. Έπανελθών ό θωμάς ήρξατο σφοδρότερον τόν πόλεμον κατα τών άδικων τού
θρόνου άπαιτήσεων. Τέλος ήμέραν τινά ό βα
σιλεύς, έν οργή, άνεφώνησεν ένώπιον τών αύλικών του· "Δέν θά εύρεθή άνθρωπος νά μέ άπαλλάξη τοΰ παππά τούτου;” Τέσσαρες εύγενεΐς
“Άγγλοι άκούσαντες τούς λόγους τούτους μετέ
βησαν τήν 29 Δεκεμβρίου τοΰ 1170 είς Κανταβρυγίαν καί έφόνευσαν τόν άρχιεπίσκοπον παρα
τό θυσιαστήριον τής μητροπόλεως, έν φ έτέλει
τδν εσπερινόν. '0 βασιλεύς, άπειλούμενος ύπό
τοΰ Πάπα διά τοΰ άναθέματος, ήναγκάσθη νά
ζητήση συγχώρησιν γονυπετής πρό τοΰ τάφου
τοΰ άρχιεπισκόπου, οί δέ τέσσαρες φονεΐς του
μετέβησαν είς 'Ρώμην, ένθα τοΐς έπεβλήθη νά
μεταβώσιν είς Παλαιστίνην πρός έξιλέωσιν τοΰ
κακουργήματός των. Δύο έτη μετά ταΰτα ό
θωμάς Βέκετ έκηρύχθη άγιος καί ό τάφος αύ
τοΰ, ώς μάρτυρος τής Πίστεως, κατέστη τό γε
νικόν προσκυνητήριον έν Αγγλία. Κατ’ έτος
έτελεΐτο μεγάλη τελετή είς μνήμην αύτού, μέχοις ού ό βασιλεύς' Ερρίκος Η'., δστις μετά τόν
άποχωρισμόν του άπό τής έκκλησίας τής Ρώμης
εθεσε χεΐρά έπί τοΰ θησαυρού, τοΰ συσσωρευθέντος έν τφ παρεκκλησίφ, έν φ ήτο τεθαμμένος
ό Άγιος, διέγραψεν αύτόν άπό τοΰ Καταλόγου
τών Αγίων καί κατήργησε τήν έπί τή μνήμη
αύτοΰ τελουμένην εορτήν.
Άπό τής έποχής ταύτης ό τάφος είχεν έν
τελώς παραμεληθή καί ούδ’ έγνωρίζετο πού
εύρίσκετο. Ή πρό μικρού γενομένη άνασκαφή
έφερεν είς φώς πάλιν τό λείψανον τοΰ ισχυρού
ιεράρχου, δστις ζών δέν έπαυσεν άγωνιζόμενος
ύπέρ τής έκκλησίας καί ού ό θάνατος ύπήρξε
τραγικός τοσοϋτον.

‘Ιστορικάί πορτοκαλλέαι. Έν τφ θερμοκηπίφ τών άνακτόρων τών Βερσαλλιών ύπαρχει πορτοκαλλέα, έχουσα ήλικίαν 450 έτών ·
λέγεται μάλιστα δτι τδ δένδρον τούτο είναι ή
πρώτη είς Γαλλίαν είσαχθεϊσα πορτοκαλλέα.
Τό δένδρον τοΰτο, γνωστόν ύπό τό δνομα τοΰ
“Μεγάλου πρωτοστράτορος” έχει περίεργον ιστο
ρίαν. ’Αναφέρεται δτι έφυτεύθη έν Ιίαμπελούνη
κατά τό 1416 ύπό τής Έλεονώρας τής Καστιλλίας, συζύγου Καρόλου τοΰ Γ'., βασιλέως τής
Ναβάρρας. Βραδύτερον μετεκομίσθη είς Σαντιλλΰ, έκεΐθεν είς Φονταινβλώ καί τέλος είς
Βερσαλλίας (τφ 1684). Έν τφ Οαυμασίφ κήπφ
τής Κομπιένης ύπάρχουσι πεντήκοντα πορτοκαλλέαι, είσαχθεΐσαι είς Γαλλίαν ύπό τοΰ Ναπολέοντος Α'. Διατηροΰνται έπίσης είς διάφορα
μέρη τής Γαλλίας πορτοκαλλέαι έχουσαι εκα
τοντάδων τινών έτών ήλικίαν.
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ΛΥΣΕΙΣ.

Αίφνης τήν πρώτην συλλαβήν,
λύτα, άν άποβάλης,
Είς δν τι λίαν μισητόν,
Οέ νά μέ μεταβάλης,
Κι’ δλοι θά μ’ άποστρέφωνται
δσ’ ήδη μέ γνωρίσουν,
Κι’ είς δσους δέν μ’ έγνώρισαν —
κακώς θά μέ συστήσουν. —
Πλήν μέ τήν τρίτην συλλαβήν
τήν πρώτην μ’ άν ένωσης,
Άφ’ ού τά δυό των άρχικά
στοιχεία άποκόψης,
Κοιλάδων τότε θά μ’ ίδής
τά βάθη νά στολίζω,
Καί ναχω ήχον μουσικής
έν φ θά μουρμουρίζω. —
Τ’ δλου μου τέλος τ’ άρχικόν
’ς τήν τρίτην μ’ άν πρόθεσης,
Οιμοι! δέν μένω παρά βλάξ ·
λύσε μ’ άν ή μπόρεσης.

Λέξις είμί τρισύλλαβος,
καί έκ τών περιέργων
Τοΰ σκότους λέγουν πώς είμί
καί τών δαιμόνων έργον.
Τί είμαι δέ τό άγνοώ.
τοΰτο μόνον γνωρίζω,
"Οτ’ έν ω είμ’ άνύπαρκτον,
πολλούς καταφοβίζω. —

Αινίγματος 588.

Κάσος—Άσος.

“Ίον—ν1ου—“Ία. Ιουλία.

Αινίγματος 589.

Αινίγματος 590.

Μεξικόν — Λεξικόν.

‘Έν — έδρα = Ένέδρα.

Προβλήματος 591.

'Ιωακείμ Χαρανιάς, έν Κωνσταντινουπίλει.

Αίνιγμα 593.

Είμαι μικρόν, ούτιδανόν, άψυχον δν
Ζωής στερούμαι, ποδοπατοϋμαιΆλλ’ δταν όλοζώντανον
έντός ταφώ τής γής,
Παράδοξον! έβλάστησα
κατάμεστου ζωής.
Χάρις 'ς έμέ ό άνθρωπος ζή,
'Υπάρχει, κινείται, ή φύσις άνθεΐ.
Πλήν αίφνης, ώ άχάριστε,
σοί ήλθεν ή ιδέα,
Τήν κεφαλήν διά μιας
σκληρώς νά μ’ άποκόψης;
Έν τφ μέσφ τοΰ πελάγους
νήσος γίνομαι ώραία,
Ζωήν δίδουσα άκμαίαν
’ς τών κατοίκων μου τάς όψεις.
‘Η θάλασσα κι’ ή λεμονιά
ζωογονούν τήν φύσιν,
Βυθίζεσαι είς έκστασιν
καί χαίρεσαι τήν κτίσιν. —
Άλλά, σκληρέ κι’ άπάνθρωπε,
σέ βλέπω σκεπτικόν;
Μήπως τόν τράχηλόν μου νΰν
εύρίσκεις περιττόν;
Κόψε κι’ αύτόν. Πλήν τότ’ έγώ άπότομα
Ενώπιον σου δρθοΰμαι ξηρός, τραχύς, βαρύς.
Άν δέ έπί τών στέρνων μου
τούς πόδας σου κινής,
’Ασθμαίνεις, καταβάλλεσαι,
ίδρόνενς καί πονεΐς.

'EWcw. Τά 582, 583, 585, 586 ό κ. Χαρά
λαμπος Συμεωνί3ης έν ’Αλεξάνδρειά- τά αύτά ή
δεσποινίς ’Ιφιγένεια Α. Πασσαλίδοο έν ’Αλεξάν
δρειά- τά 583, 585 ή Κυρία Σ. ’Αστεριάδου έν Θεσ
σαλονίκη- τά 583, 585, 586 ή Κυρία Σμ. βαλεντή
έν Πδρτ-Σαϊδ- τά 582—586 ή δεσποινίς ’Εριφύλη
Γ. Ζέρρου έν Προΰση- τά 582, 583, 585 ή Κυρία
Αίκ. Ί. Μπαξεβανίδου έν Ταϊγανίφ- τά 582—585
ή Κυρία Κ. Γ. ΙΙέππα έν Άσμούν (Αίγύπτου)· τά
585, 586 ό κ. A. Ν. Λ. έν Μαγκεστρία- τδ 587 δ κ.
Άλέξ. Γούσης έν Μακοβίψ (‘Ρουμανίας)· τδ 590 ή
δεσποινίς Αίκ. Βασιλειάδου έν Τεργέστη.

ΕΚΚΓΒΕΤΣΙΣ

ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.
ΕΤΟΥΣ Ζ'.

Κέρδος α'. .
β'. .
Τ'- δ'. .
•
ε/. .
στ'.
C. .
/
η- ·.
θ'. .

. · . αριθμός 525
...
837
...
861
...
- 1075
...
- 1074
...
329
...
834
...
- 1434
...
935

Έν Λειψίφ κατά ’Ιανουάριον 1888.

X. Ί. Σ. έν Πειραιεΐ.

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

Αίνιγμα 594.

Αίνιγμα 592.

Αινίγματος 587.

Δύο λέξεις ήνωμέναι
Τ’ δλον μου άποτελοΰσι,
Αιτινες καί χωρισμέναι
Άνθος τό αύτό δηλοΰσι.
Πλήν έδώ σημειωτέον,
Πώς έκ τούτων τών άνθέων,
Τών μέν λέξεων ή πρώτη
“Άνθος μόνον εν σημαίνει,
Ή δευτέρα δ’ άφθονίαν
Καί πληθύν πολλήν έμφαίνει. —
Λησμονήσας λέγω τώρα,
"Οτι τ’ δλον είναι χώρα
Τής φιλτάτης μας πατρίδος.
Χώρ’ άνθέων καί σταφίδος.

II ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ.
Ί. Περβάνογλος.

Παρακαλοϋνται οί Κύριοι κάτοχοι τών
κερδισάντων γραμματίων νά δηλώσωσι τοΰτο
έγγράφως πρός τήν Διεύθυνσιν τοΰ
Εσπέρου, δπως άποσταλώσιν αύτοϊς τά
κέρδη.
Σ. τ. Δ.
Ν.

288

[Άρ. 162. 15/27 Ίανουαρίου 1888.

ΕΣΠΕΡΟΣ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — Δ1ΕΤΘΤΝΣΙΣ ELSTER-STRASSE 41.

LEIPZIG.

Παραζαλοΰνται οι έπιστέλλοντες πρός τόν Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα χαΟαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν
έπιστρέφονται.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤυΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ» ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΔΟΤΑ.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑ ΙΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς Ελλάδα
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμιου, Βρεντησίου. Πειραιώς, καί διά
’Αγκώνος κτλ.

ΓΡΑΜΜΗ ΒΡΕΝΤΗΣΙΟΥ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Έκ Βρεντησίου τήν Πέμπτην
έκάστης εβδομάδας τό μεσονύκτιον διά Κέρκυραν, Πάτρας, Κόρινθον,
’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
’Αθήνας καί Πειραιά.
Έκ Πειραιώς διά τοΰ σιδηροδρόμου είς Κόρινθον, καί έκ Κό
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής διώρυγας
ρινθου διά τοΰ άτμοπλοίου έκάστην Δευτέραν, τήν μεσημβρίαν διά
Σουέζ), εις Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαΐδ, Αδεν, Βομβάης,
Πάτρας. Κέρκυραν είς Βοεντήσιον.
Κολόμβου, Πέναγγ καί Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνός είς τάς
Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέοαν Τετάρτην άπό 10 Ίανουαρίου) τή β μ. μ.
4 μ. μ.
Είς Καλκούτταν δια Ιΐόρτο-Σαΐό, Σουέζ, Αδεν καί Κολόμβου τή 15 Ίανου
αρίου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγούστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 ’Οκτωβρίου,
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.
Επί τής γραυ,μής Τεργέστης-Βομίάης τά ατμόπλοια θέλουσι διανύει 10 μίλια
τήν ώραν, μεταξύ δε Βομβάη; καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Ιίαρασχευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρός τό Πόρτο-Σαΐδ και τήν Συρίαν).
Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Γεργε'στη Διεύ&υνσι; καί τό Γενικόν
Πρακτωρεϊον τοΰ αύστρο-ουγγρικοΰ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6).

BROCKHAUS’
CONVERSATIONS-LEXIKON.

είς Φιούμιον, Κέρκυραν, ΙΙάτρας, Κατάκιολον, Καλάυ,ας, Πειραιά. Ηεσσάλονίκην,
Ηεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.
Ιό Σάββατο·/ τή 2 μ. μ. είς Κωνσταντινούπολιν με προσέγνισιν είς Κέρκυραν
καί Πειραιά· είτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην. Σμύρνην, Συρίαν, Ηεσσαλίαν,
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τού Ευξείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τού Δουνάβεως.

ΕΙΣ ΊΥΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπό τής 4 Ίανουαρίου
είς τάς 4 μ. μ. διά ’Αγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κατάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον
καί έκ Φιουμιου).
Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης έβδομάδος.
|SO

Η Ρ Ω Ε Σ
ήτοι

ΤΡΙΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
έκ τής

Έκδοσις ΙΓ'. έπηυξημένη καί διά 400 εικόνων καί γεωγρα
φικών χαρτών κεκοσμημένη.
Τό πλούσιον τοΰτο Λεξικόν, έν τεύχεσι 240 πρός φοίνικας 50
έκαστον, θέλει άποτελέσει 16 ογκώδεις τόμους, ών οί 11 έδημοσιεύθησαν ήδη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ
ύπό
Μιχαήλ

Κωναταττινίβον

καθηγητοΰ τών Ελληνικών γραμμάτων
4ν Αονδίνω.

Έξεδόθη πρό μικρού έκ τών

Καταστημάτων Carl Gerold’s Sohn
έν Βεείτι; Αυστρίας·

ΙΤΉΑΚΑ
von

Alexander Freiherr von Warsberg.

Βιβλίον κομψότατον είς σχήμα
Λ"'1 μετά πολλών εικόνων, έν αίς

5 κεχρωματισμέναι καί χάρτης τής
Ιθάκης. Τό βιβλίον τοΰτο τιμαται

Έκαστος τόμος τιμαται·
"Αδετος μέτ μαρκώΐ’ 7.50.
Δεδεμε'νος διά λίΐ’οΰ μ. 9.
ΗμεδερμάτΜ’ος μ. 9.50.
Έπί ε’έαίρετεκού χάρτον καί πλονσίυ)ξ δεδερετος μ. 15.

φρ. 25 πολυτελώς δεδεμένον. Άπευθυντέον πρός τό Κατάστημα Carl

Gerold’s Sohn είς Bu'rrtji’.
Τύποις Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι
ι888.

ΜΕΓΑ ΜΓΡΟΠΟΙΕΙΟΝ ΚΑΙ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΕΙΩΝ
τών Κυρίων

F. WOLFF ΚΑΙ ΥΙΟΥ
έν ΚΑΡΛΣΡΟΥΗι (τής Βάδης).

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ

Τό μέγιστον τοΰτο μυροποιεΐον, ίδρυθέν έν έτει 1857, έκτήσατο δικαίαν
φήμην ού μόνον έν Γερμανίφ άλλά καί έν τώ έξωτερικώ διά τήν καθαράν κατασκευήν
μύρων καί σαπώνων παντός είδους. 01 καταστηματάρχαι, έχοντες ύπ’ δψιν τό
γενικόν συμφέρον καί γινώσκοντες πόσον έπιβλαβεΐς συνέπειας έχει ή παντοία τών
μύρων νόθευσις, φροντίζουσιν δπως τά προϊόντα αύτών ώσι πάντοτε καθαρά καί γνήσια,
συντείνοντα εις τήν εύεξίαν του σώματος. Τά κυριώτερα προϊόντα τοΰ προτύπου
τούτου ιδρύματος είναι· σάπωνες παντός είδους, άρώματος καί σχήματος, άρωματικά δδατα, μΰρα έκ πεύκων κατασκευαζόμενα πρός άρωματισμόν τών δωματίων,
πνεύμα άνθέων μύρον διά τό ρινόμακτρα, όδοντόκονις καί κόνις διά τήν λείαν
τού δέρματος διαστήρησιν.

ΑΝΘΕΩΝ.

Άπευθυντέον πρός τούς Κυρίους F. Wolff & Sohn έν Karlsruhe (Baden),
Kaiserstrasse άρ. 106.
Διευθυντής καί έκδότης- Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι.

Τύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.
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