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ΕΙΚΟΝΕΣ.
‘Η πόλις Καλαμπάκα ί>· fit-σσαλϊα. — ΊΙ πόλις Βικτωρία, πρωτείουΟα τής 

νήσον Χόγχ-Ιίό/χ. — ·Ο σχοινόσυρτος σιόήρόόροιιος ίν Χό;·χ-Κό^χ. — Ιίόρρ υδρο
φόρος ίν Άιιάλφΐ). Είχοιν 'Ιουλίου Σάλλες. — Τό μαυσωλείου εν Charlottenburg 
παρά τύ ΒερολΓιον. — ΊΙ μίλαιυα ιίρχτος εν ‘Αμερική.

Η ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑι.
(Μετά είκόνος, όρα σελ. 321.)

μικρά θεσσαλική πόλις 
Καλαμπάκα κεΐται έν θέ
σει άχυρα είς τους πρό- 
ποδας υψηλών και Απο
τόμων βράχων, έφ’ ών 
έρείδεται ώς ζητούσα νά 
έξασφαλισθή κατά πάσης 
έπιδρομής. Αί οδοί είναι 

στεναί καί ανωφερείς, κακώς 
έστρωμέναι, αι οίκίαι μικραί και 
άποπνέουσαι άέρα πενίας καί έγ-

καταλειψεώς. Κρήναι ήρειπωμέναι, δώματα 
καταρρέοντα, έξώσται άπολέσαντες τήν στερεό
τητα αύτών — ταΰτα πάντα παρέχουσι τή πό- 
λει οψιν άνάσσης έκπεσάσης τής αρχής. Έν 
μέσω τών νεωτέρων οικοδομών φαίνονται τά 
λείψανα άρχαίων τειχών έλληνικής τέχνης, έν 
μέσω τών άμπέλων κατάκεινται πλάκες ενεπί
γραφοι· καί τά έν τοΐς ναοΐς έντετοιχισμένα 
άνάγλυφα άνακαλούσεν είς τήν μνήμην τούς 
κλασικούς τής 'Ελλάδος χρόνους, καθ’ ούς ή 
πόλις εκαλείτο Αίγίνιον (Στράβων). Βραδύτερον
ώνομάσθη Σταγοί, καί ύπήρξεν έδρα μεγάλης 
άρχιεπισκοπής. Σώζεται μέχρι σήμερον ό ωραίος 
μητ-ροπολιτικδς ναός, οίκοδομηθείς περί τά 1300 
ύπό τοΰ βυζαντινού αύτοκράτορος ’Ανδρονίκου 
τού Παλαιολόγου. Ή μεγάλη καί πλούσια άρ- 
χιεπισκοπή έγένετο μικρά έπισκοπή, έξαρτωμένη 
άπό τής αρχιεπισκοπής τής Ααρίσσης, καί ό 
άλλοτε έν μεγαλοπρεπεΐ μεγάρω κατοικών άρ- 
χιεπίσκοπος τών Σταγών άρκεΐται σήμερον είς 
εύτελή οικίαν, ήτις μικρόν διαφέρει καλύβης.

ΜΕΛΕΤΗ
έπϊ

ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΦΙΣΤΩΝ.

ύπό

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΩΤΙΔΗ
ΠροΕενικοΟ δικαστοϋ παρά τώ ΠροΕενικώ Γραφείψ 
τής έν Κιυνσταντινουπόλει Β. Ελληνικής Πρεσβείας.

P3AMENHS εΐτα τής συζητήσεως περί 
καλού, ό σοφιστής λέγει βτι καλόν εΐναι 
ώραία παρθένος, ή έκεΐνο, δπερ προστι

θέμενον εις τά άλλα τά πρότερον κακά καί 
αισχρά, συντελεί δπως φαίνωνται καλά, οίον ό 
χρυσός, ό έλέφας καί ό λίθος*), κάλλιστον δέ 
εΐναι, προσθέτει, παντί, πάντοτε καί πανταχοΰ,

♦) Ή δοξασία αΰτη περί καλού ομοιάζει τή Με
γαρική, καθ’ ήν πάσα γνώμη προέρχεται έκ τών αισθή
σεων, ώς τοιαύτη δέ είναι απατηλή, καϊ έπομένως δτι 
ούδέν δύναται νά γνωρίζη δ άνθρωπος. 

δταν πώς άνθρωπος πλούσιος, υγιής καί τιμώ
μενος ύπό τών άνθρώπων, άφού περιποιηθή κα
λώς τούς γονείς του τελευτήσαντας, άξιωθή νά 
ταφή καί αύτός, αμ’ άποθανών, καλώς καί με
γαλοπρεπούς · άλλ' είπόντος τού Σωκράτους δτι 
δέν είναι δυνατόν νά γένηται τοΰτο πρός πάντα;, 
διότι τινέ; μέν είναι άξιοι, τινές δ’ ούχί, καί 
δτι ένεκα τούτου εΐναι άνάγκη νά έξετάση τις 
τό πρέπον και τήν φύσιν αύτοΰ, ό σοφιστής γνω
ματεύει, δτι πρέπον εΐναι τό προστιθέμενον εις 
τι καί ποιούν αύτό νά φαίνηται μάλλον ή να 
ήναι καλόν· δέν ήδύνατο δέ βεβαίως νά εΐπη 
τό έναντίον, διότι ούτως ήθελεν άπαρνηθή εαυ
τόν. Συμφώνως τή γνώμη αύτοΰ περί τοΰ πρέ
ποντος λέγει, δτι καλόν καί πολλοΰ άξιον εΐναι 
νά ήναί τις Ικανός, άφού άγορεύση καλώς έν 
τώ δικαστηρίω ή καί άλλαχού νά παύση, λαμ- 
βάνων οδτω τό μέγιστον τών άθλων, τήν τε 
ιδίαν αύτού σωτηρίαν καί τήν τών πραγμάτων 
καί φίλων του· πάν δέ άλλο, λέγει, βτι εΐναι 
περίτριμμα τών λόγων καί φλυαρία.

Πόσον ύψηλό; εΐναι ό ύπό τού Σωκράτους 
διδόμενος ορισμός τοΰ καλού καί πόσον άπέχει 
τού αισθητού καί φθαρτού καλού! Καλόν κατ’ αύ
τόν εΐναι τό πάντοτε ύπάρχον, ούτε γεννώμενον, 
ούτε καταστρεφόμενον, ούτε αύξανόμενον, ούτε 
έλαττούμενον, ούτε τό μέν πρός τόν Α έν τή 
δείνα περιστάσει καί τή-δείνα εποχή φαινόμενου 
καλόν, τό δέ πρός τόν Β έν άλλη περιστάσει 
καί εποχή φαινόμενον αισχρόν, ούδέ τό έπί τοΰ 
προσώπου τής γυναικός ή έν ούρανω φαινόμενον 
καλόν, άλλά τό καλόν αύτό καθ’ έαυτό, μεθ’ έ
αυτοΰ, μονοειδές καί πάντοτε δν, τό θειον· ώ; 
τοιοΰτον δέ τήν έννοιαν σχετίζεται τω καλώ καί 
τό άγαθόν, δπερ σχετικώς μέν είναι τό χρήσιμον 
καί ωφέλιμον τώ λογικώ άνθρώπφ, άπολύτως 
δέ ή επιμέλεια καί ή τελειοποίησις τής ψυχής.

Έν τω έτέρφ διαλόγφ 'Ιππία τώ έλάσσονι, 
ό σοφιστής ήμών όρμώμενος έκ τών λόγων, ούς 
εΐπεν έν τή 'αρχή τοΰ διαλόγου, προκειμένου 
περί Όδυσσέως καί ’Αχιλλέως, δτι δηλαδή ό 
Όδυσσεύς ήτο πολύτροπος καί ψευδής, λέγει δτι 
οί ψευδείς εΐναι δυνατόν νά κατορθώσι πολλά 
πράγματα καί άπατώσι τούς άνθρώπους, διότι 
εΐναι φρόνιμοι καί γνωρίζουσιν δ,τι πράττουσιν· 
άρα οί ψευδείς είσί σοφοί, καί ενεκα τούτου δύ
νανται νά ψεύδονται, οΐ δέ άμαθεΐς δέν εΐναι 
ψευδείς ούδέ σοφοί, έπειδή δέν δύνανται νά ψεύ
δονται. 'Ως δέ ήρξατο ό διάλογος ούτος, ουτω 
καί τελευτά διά παραδοξολογιών, διότι ό σο
φιστής διακηρύττει δτι ό έκουσία αδικών είναι 
κρείσσων τοΰ άκουσίφ άδικοΰντος, ό δ’ έκουσία 
άμαρτάνων καί αισχρά καί άδικα πράττων, εΐναι 
άγαθός.

Έν τή πολιτείφ τοΰ Πλάτωνος έτερος σο
φιστής, ό θρασύμαχος, μαθητής καί αύτός τών 
μεγάλων σοφιστών γενόμενος, παραπλήσιας ταΐς 
προειρημέναις άρχαϊς άναπτύσσει περί τοΰ δι
καίου καί άδικου· καί δή λέγει δτι τό δίκαιον 
ούδέν άλλο είναι ή τό συμφέρον τοΰ ίσχυροτέρου, 
τό συμφέρον τής καθεστηκυΐας άρχής καί οικεία 
βλάβη είς τόν πειθόμενον καί ύπηρετοΰντα αύτήν· 
δτι άρχει πάντων τών δικαίων ή άδικία· οί 
δ’ άρχόμενοι ποιοΰσι τό συμφέρον έκείνου δστις 
εΐναι ισχυρότερος, καί παρέχουσιν αύτφ τήν 
εύδαιμονίαν, ένώ αύτοί εαυτούς ούδέ τό παράπαν 
ώφελούσι· προστίθησι δέ δτι ό δίκαιος άνήρ

·<■* ;· <<■

πάντοτε καί πανταχοΰ ούδέν κερδαίνει έζ τε 
πρός τούς πολίτας συμβολαίων καί τών τήν 
λιν καί δταν- μέν γίνωνται συνεισφοοαί. 
δίκαιος πλέον τοΰ άδικου συνεισφέρει· ί 
πάλιν λαμβάνωσί τι άπό τής πόλεως, 
κερδαίνει πολλά, ό δέ ούδέν· καί δταν μέν ό 

ώφε- 
είμή 
συμ- 

ό δέ δίκαιος ούδέν έκ τοΰ δημοσίου 
αναγκαζόμενος μάλιστα νά δυσαρε-

ων 
πό

α μέν 
όταν δέ 

άπό τής πόλεως, ό μέν 
δέ ούδέν καϊ 

άδικος λαμβάνη άρχήν τινα, καί άν δέν 
λήται, τούλάχιστον δέν ζημιοΰται άλλο τι, 
δτι άναγκάζεται νά άμελή τά ίδια έαυτοΰ 
φέροντα· ό δέ δίκαιος 
ωφελείται, 
στήται πρός τε τούς συγγενείς καί τούς φίλους, 
διότι δέν θέλει νά ύπηρετήση αύτοΐς παρά τό 
δίκαιον. Πρός δέ ό εύαγγελικός σοφιστής προ
τρέπει τόν θέλοντα νά άδικήση, νά άφαιρή κρύφα 
τε καί βία, πάντα δμως όμοΰ· ή τοιαύτη δέ 
άδικία είναι κατ’ αύτόν ή τελειοτάτη, ή τυραν- 
νικωτάτη πασών, καί καθίστησι, λέγει, εύδα·.- 
μονέστατον τόν άδικούντα· άλλως δέ άφαιρών 
τις εν πρό; έν χωριστά τά άλλότρια εΐναι άθλι- 
ώτατος καί πανουργότατος, οίοι οί ιερόσυλοι, οί 
τυμβωρύχοι καί οί κλέπται- άν δέ μάλιστα ό 
άφαιρών τά χρήματα τών συμπολιτών του κα· 
τορθώση καί νά ύποδουλώση αύτούς, ω! τότε, 
τότε θέλει καλεΐσθαι μακάριος καί εύδαίμων. 
Ιέλος τά τερατώδη αύτοΰ δόγματα τελευτά ό 
σοφιστής συμπεραίνων δτι ή άδικία ή επιτήδειοι; 
γινόμενη είναι έλευθεριώτερον καί δεσποτικώ- 
τερον τής δικαιοσύνης, καί δτι, ΐνα εύδαιμονή- 
σωσιν οι άνθρωποι, πρέπει νά τραπώσι τήν οδόν 
τής άδικίας, κρυπτόμενοι δμως, δταν άδικώσιν, 
ΐνα φαίνωνται δίκαιοι.

Τοιαΰτα περίπου τά δόγματα τών πρώτων 
σοφιστών, δόγματα το πλεΐστον ολέθρια, άνα- 
τρέποντα άρδην πάν 3,τι ιερόν καί βσιον δύναται 
νά έχη ό άνθρωπος καί ή κοινωνία.

Δυστυχώς ούδέν τών συγγραμμάτων αύτών 
σώζεται, ΐνα δυνηθή τις νά κρίνη άσφαλώ; καί 
δικαίως περί αύτών· αί μόναι δέ πηγαί έξ ών 
δύναται τις νά άρυσθή σήμερον πάσαν περί αύ
τών πληροφορίαν είναι ό Πλάτων καί ό Ξενο
φών, μάλιστα δ’ ό Πλάτων, διότι έν τοΐς Άπο- 
μνημονεύμασι τού Ξενοφώντος βραχέα τινά άπαν- 
τώσιν.

’Αλλά καί εί; αύτόν τόν Πλάτωνα είναι ζή
τημα, άν πρέπη νά πιστεύση τις έντελώς, ώ; 
είς άαφαλή μάρτυρα, διότι πολλαχοΰ τών δια
λόγων αύτοΰ φαίνεται ύπερβολικός παριστών ώς 
γελοίους καί άκριτους περί τε τά δόγματα αύτών 
καί περί τό συζητεΐν, άνά πάν βήμα είς αντι
φάσεις περιπίπτοντας άνθρώπους, ών τήν εύφυΐαν 
καί τήν πολυμάθειαν εθαύμασεν απας ό τότε 
κόσμος, καί οίτινες τά μέγιστα έπεκράτησαν έν 
Έλλάδι.

'Ένεκα τούτου ό μέγας ιστορικός τής ’Αγ
γλίας Γρότε έν τή Ελληνική αύτοΰ ιστορία 
λέγει δτι, έπειδή τά συγγράμματα τών σοφιστών 
δέν σώζονται, εύρίσκονται ούτοι είς οΐαν θέσιν 
ήθελεν εΰρεθή καί αύτός ό Σωκράτης, έάν έκρί- 
ναμεν αύτόν στηριζόμενοι έπί τών Νεφελών τοΰ 
’Αριστοφάνους· έν άλλαις δηλ. λέξεσι φρονεί, 
δτι οί προειρημένοι διάλογοι τοΰ Πλάτωνος δύ
νανται νά θεωρηθώσιν έν μέρει ώς σάτυρα φι
λοσοφική τών δοξασιών τών σοφιστών.

Φαίνεται δτι ό "Άγγλος ιστορικός διατίλών 
υπό τήν γοητείαν, ήν ήσκησεν έπ’ αύτοΰ ή με- 
γαλοφυία, ή πολυμάθεια καί ή ρητορική δεινότης 

τών σοφιστών, δέν ήδύνατο νά πιστεύση δτι τοι- 
ούτοι άνθρωποι ήδύναντό ποτέ νά πρεσβεύωσι 
τάς στρεβλάς καί δλεθρίας περί παντός άρχάς 
τάς άπαντώσας έν τω Πλάτωνι.

'Ημείς έκ τής γνώμης τοΰ Γρότε τολμώμεν 
νά δεχθώμεν βτι ό Πλάτων είναι όλίγον υπερ
βολικός ώς πρός τό σχολαστικόν μόνον μέρος 
τών σοφιστών, ών τινες προσεΐχον μάλλον είς 
τάς λέξεις ή είς τήν ούσίαν τών εννοιών, ώς εΐ- 
δομεν τόν Πρόδικον, ούχι δέ καί ώς πρός τάς 
δοξασίας αύτών, διότι δέν δυνάμεθα νά πιστεύ- 
οωμεν δτι ό διδάσκαλος τής άληθείας καί τού 
δικαίου ήδύνατο, καί άν υποτεθή δτι ήθελε νά 
έκδικηθή τούς συντελέσαντας είς τόν θάνατον 
τού διδασκάλου του, άν ούτοι συνετέλεσαν, νά 
θέση είς το στόμα άνθρώπων, διακρινομένων έπί 
ρητορική δεινότητι καί πολυμαθεία, τερατώδεις 
άρχάς μή πρεσβευομένας ύπ’ αύτών· άλλως τε 
καί άνατρέχοντες είς αύτήν τήν ιστορίαν τής 
'Ελλάδος, κατά τήν έποχήν ταύτην βλέπομεν 
βτι αί αύται περίπου άρχαΐ τών σοφιστών περί 
άρετής, περί δικαιοσύνης, περί τών νόμων, περί 
τής εύδαιμονίας καί περί παντός έν γένει, αί 
άπαντώσαι έν τω Πλάτωνι, έφηρμόσθησαν κατά 
γράμμα δυστυχώς μετ’ ού πολύν χρόνον έν'Ελ- 
λάδι, έν τε τφ οικογενειακή», κοινωνικοί καί πο
λιτικοί βίω, ώς θέλουσιν είκονίσει ήμΐν παρα- 
κατιών ό Θουκυδίδης καί ό Ισοκράτης. Ουτω 
δέ δικαιούμεθα νά συμπεράνωμεν ασφαλώς δτι 
αί άρχαΐ αύται δέν παρήχθησαν άφ’ έαυτών, 
ούδ’ έπλάσθησαν ύπό τοΰ Πλάτωνος διά τόν μέν 
ή τόν δέ τών προεκτεθειμένων λόγων, άλλ’ βτι 
οί πρώτοι έπίσημοι σοφισταΐ οί πνευματικώς 
ώφελήσαντες τήν Ελλάδα διά τών πνευματικών 
καί ρητορικών αύτών προτερημάτων, άν ούχί 
πάντες, τινές τούλάχιστον αύτών βοηθούμενοι 
καί ύπό τών μεταγενεστέρων άρχών τής Μεγα- 
ριζής, τής Κυνικής, τής Κυρηναϊκής καί Πυρ- 
ρωνικής σχολής, καί τής έπελθούσης τότε μετα
βολής έν τω βίω τής Ελλάδος, ώς θέλομεν 
άναπτύξει άμέσως, έδίδαξαν τά δόγματα, ατινα 
έν μικρογραφία είκονίσαμεν άνωτέρω, τά καθιε- 
ροΰντα τήν οικογενειακήν, κοινωνικήν καί πολι
τικήν άποσύνθεσιν, ήν συνεπλήρωσαν οί δεύτεροι 
σοφισταΐ.

νΗδη έγείρεται τό ζήτημα πώς ή σοφιστική 
έπεκράτησε τής άληθοΰς Φιλοσοφίας, τής Σω
κρατικής· πώς αύτός ό Σωκράτης, αύτός ό Πλά
των δέν κατώρθωσαν νά άνατρέψωσιν αύτήν· πώς 
αύτή ή Ελλάς δέν έξανέστη κατά τών οπαδών 
αύτής, άλλ’ έκούσα καί εύχαρίστως έπινε τό 
θανατηφόρον δηλητήριον, βπερ έπότιζον αύτή 
ούτοι, άλλως τε καί άφού ύπήρχεν ό σωτήρ, 
δστις προθύμως άνεδέχετο νά σώση αύτήν;

Κοθόλου είπεΐν ή φιλοσοφία είναι συνδεδε- 
μένη μετά τοΰ βίου τοΰ άνθρώπου, καί άμοι- 
βαίως ταΰτα έπιδρώσιν έπ’ άλληλα, ούτως, ώστε 
καταντά ή αυτή νά ηναι προϊόν τών καθεστώτων 
πραγμάτων, ή τά καθεστώτα πράγματα προϊόν 
ταύτης, ώς συνέβη κατά τήν έποχήν τής άκμής 
τής Ελλάδος, καθ’ήν ή άληθής φιλοσοφία περί 
τοΰ άληθοΰς, τοΰ καλοΰ, τοΰ άγαθοΰ, τής άρετής 
καί τής εύδαιμονίας κρατήσασα έθεμελίωσε τόν 
τε άρχαΐον και νεώτερον πολιτισμόν. Τοΰτο 
συνέβη καί είς τήν σοφιστικήν. Αυτή είναι 
προϊόν έποχής, καθ’ ήν άνεφύησαν διάφοροι τών 
παρελθουσών έποχών άνάγκαι, καί τό κοινόν 
αίσθημα ύπέκυψεν είς τήν έξέγερσιν ήν παρή- 
γαγε, τοΰτο μέν, ή μεγίστη έλευθερία τής έκ- 
κλησίας τοΰ δήμου, ήν ύπέρ πάντα άφθόνως 
έχορήγησεν ό Περικλής είς πάντα πολίτην, καί 
οί τών δικαστηρίων άγώνες, ών μετεΐχον ήδη 
πάντες, τοΰτο δέ, ή άνάγκη, δπως άποσκορακίση 
πλέον ό άνθρωπος πάσαν θεωρητικήν φιλοσοφίαν 
δύσκολον είς αύτόν καταστάσαν, καί γείνη δλως 

πρακτικός, άκολουθών τή ιδία αύτοΰ θελήσει 
περί τήν έκλογήν τών κανόνων καθ’ ούς ήθελε 
διάγει τόν βίον του. '0 Έλλην, καί μάλιστα 
ό ’Αθηναίος, είχεν άπαλλαγή τοΰ έκ τών έπι- 
δρομών τών βαρβάρων κινδύνου · άπαυδήσας δέ 
ύπό τών μαχών καί τών μεγάλων έκστρατειών, 
καθ ’ άς έδρεψε πάντοτε άμαράντους δάφνας, καί 
διαφθαρείς ύπό τού Πελοποννησιακοΰ πολέμου, 
έπεθύμει πλέον έπιστρέφων είς τήν πατρίδα του 
νά άναπαυθή καί ήσυχάση διάγων βίον οπωσ
δήποτε ήδονικόν καί ευθυμον καί καθιστάμενος 
βλος υλικός· βαρυνθείς δέ τάς ούδόλως είς αύτό 
συντελούσα; αόστηράς θεωρίας τοΰ Σωκράτους, 
έξελέξατο τήν φιλοσοφίαν έκείνην, τήν θερα- 
πεύουσαν μάλλον τά πάθη του καί τήν σύμφωνον 
πρός τήν φυσικήν αύτοΰ ώς άνθρώπου άδυνα- 
μίαν · ή φιλοσοφία αυτή ήτο ή σοφιστική. 
Αυτή δ’ έγένετο εύκολωτέρα καί έλαβε μάλιστα 
εύρυτέρας διαστάσεις, μετ’ ού πολύν χρόνον, διά 
τής ύποστηρίξεως, ήν παρέσχον αύτή αί μετα- 
γενέστεραι φιλοσοφικά! σχολαί, ή Μεγαρική, ή 
Κυνική, ή Κυρηναϊκή καί ή Πυρρωνική, αιτινες 
περί τάς αύτάς περίπου άνατρεπτικάς άρχάς, 
άν ούχί κατά τήν σύστασιν αύτών, άλλά τού
λάχιστον μεταγενέστερον, περιεστρέφοντο, διότι, 
ή μέν Μεγαρική σχολή, ώς καί οί σοφισταΐ, 
έφρόνει δτι πάσα γνώμη προέρχεται έκ τών 
αισθήσεων καί μόνον δτι, ώς τοιαύτη, είναι εύ- 
μετάβλητος καί άστατος, καθόσον αί έκ τών 
αισθήσεων έντυπώσεις εΐναι τοιαΰται, καί δτι 
έπομένως ούδέν δύναται νά ίσχυρισθή ό άνθρωπος 
δτι γνωρίζει· ή δέ Κυνική σχολή έπρέσβευε τήν 
άρχήν τής άκρα; έγκρατείας έν παντί, έν τε τω 
ύλικφ, τώ πνευματικά» καϊ ήθικω κόσμφ, ήτις 
καταντά νά ή ούδέν άλλο ή φιλαυτία, ή εγωι
σμός, καί, ώς είκός, άρνησις παντός καθήκοντος 
τοΰ άνθρώπου πρός εαυτόν, τήν κοινωνίαν καί 
τήν πολιτείαν. Η δέ Κυρηναϊκή σχολή έπρέ
σβευε τήν άρχήν τής σωματικής μέν ηδονής 
(λείας κινήσεως) ώς σκοποΰ τοΰ άνθρώπου, τοΰ 
πόνου δέ (τραχείας κινήσεως) ώς άποφευκτέου 
καί άποκρουστέου, ήν άρχήν έπρέσβευον καί ο'ί 
ήμέτεροι σοφισταΐ. 'Η δέ Πυρρωνική σχολή 
έφρόνει βτι ή φύσις τών πραγμάτων εΐναι είς 
ήμάς πάντη άγνωστος, έπειδή ή αΐσθησις δέν 
δεικνύει ήμΐν τά πράγματα, ώς είναι, άλλ’ ώς 
φαίνονται ήμΐν δτι είναι· ενεκα δέ τούτου δέν 
δυνάμεθα νά ίσχυριζώμεθα δτι τό πράγμα τοΰτο 
είναι τοιοΰτον, άλλ’ δτι φαίνεται ήμΐν τοιοΰτον· 
άρα μή δυνάμενοι νά εϊμεθα βέβαιοι, διότι περί 
τών φαινομένων πραγμάτων δέν δύναται νά 
ύπάρξη βεβαιότης, δφείλομεν νά εϊμεθα επι
φυλακτικοί περί πάν. 'Η άρχή αυτή ύπεστήριξε 
σπουδαίως τήν τοΰ Ιίρωταγόρου περί τοΰ δτι 
μέτρον πάντων τών πραγμάτων είναι ό άνθρω
πος κ. τ. λ. τών μή δντων ώς εΐναι, τών δέ 
μή δντων, ώς δέν είναι, ήν θέλομεν άναπτύξει, 
προϊούσης τής μελέτης ήμών.

'0 σοφός Γερμανός Swegler ώς μίαν τών 
κυριωτέρων αιτιών, δι’ άς έπεκράτησεν έν Έλ
λάδι ή σοφιστική, θεωρεί τήν έσφαλμένην πο
ρείαν, ήν έβάδισε μέχρι τότε ή φιλοσοφία. Ό 
Πλάτων καί ό ’Αριστοτέλης, λέγει, άφορώντες 
είς τήν θεωρητικήν έπίγνωσιν τών δντων δέν 
έπέτυχον ϊκανώς τού σκοπουμένου, έπειδή ποι- 
ήσαντες υποθέσεις τινάς έπισφαλεΐς περί τών 
ύψίστων προβλημάτων τής πρώτης λεγομένης 
φιλοσοφίας, καί μή γενόμενοι ικανοί, δπως συμ- 
βιβάσωσι πρός άλληλα τό είδος πρός τήν ύλην, 
τήν ιδέαν πρός τό πράγματι ύπάρχον, καί τά 
νοητά πρός τά αισθητά καί φυσικά, διήρεσαν 
ουτω τά οντα, καί κατά τοΰτο κατέλιπον ατελές 
τό έργον τής φιλοσοφίας. 'Ένεκα τούτου ή φι
λοσοφία αύτών δέν ήδύνατο νά διδάξη τοΐς μετα- 
γενεστέροις δ,τι ειπερ ποτέ καί νΰν έπρεπε νά 

διδαξη, δτε μάλιστα και αύτή ή θρησκευτική 
πιστις έσάλευεν άποβαλοΰσα τό πρώην αύτής 
κύρος. Επρεπε δέ νΰν οί μεταχειριζόμενοι τοι
αύτην τινά φιλοσοφίαν νά παράσχωσι τω φιλο- 
σοφοΰντι βεβαϊαν πίστιν περί τών ένδιαφερόντων 
τω άνθρώπω αντικειμένων, άναιροΰντες πάσαν 
αμφιβολίαν καί έναντιολογίαν, τήν δέ θρησκείαν 
καί τά άλλα ήθη νά συναρμόσωσιν έπί τό άσφα- 
λέστερον, καί τήν διάνοιαν καί φαντασίαν τήν 
άμφιβάλλουσαν περί τής ειμαρμένης καί τοΰ 
προορισμού τοΰ άνθρώπου νά καταστήσωσιν ήσυ- 
χον καί ήρεμον, πείθοντες δΐ άληθών λόγων. 
Πάν δ,τι λοιπόν οί πρώην φιλόσοφοι κατέλιπον 
άόριστον καί ατελές, προσπαθοΰσιν ύστερον οί 
μεταγενέστεροι, ώς οίόν τε, νά έξακριβώσωσιν άντ- 
εισάγοντες τοιαύτην τινά θεωρίαν περί τής τών 
δντων φύσεως, ήτις νομίζουσιν δτι είναι ικανή, 
δπως τήν τε διαίρεσιν τήν έπικρατήσασαν έξά- 
ρωσιν έκ τοΰ μέσου, καί τάς άπορούσας καί με
τεώρους διανοίας άπαλλάξωσι πάσης άμφιβολίας.

Ώς εννοείτε, ό σοφό; Γερμανός θίγει έν τών 
ύψίστων ζητημάτων τοΰ τελείου ή άτελοΰς τής 
πρώτης 'Ελληνικής φιλοσοφίας, ήτις χρησιμεύει 
άπό αιώνων καί χρησιμεύσει έσαεί, ώ; βάσις 
πασών τών κοινωνιών, πασών τών πολιτειών. 
Τό μέγα τοΰτο ζήτημα, άν θέληση τις μάλιστα 
να σχετίση πρός αύτό καί τήν μελέτην τών 
νεωτέρων φιλοσοφικών συστημάτων τής Εύρώπης, 
έν συγκρίσει πρό; τήν άρχαίαν Ελληνικήν φιλο
σοφίαν, δύναται νά παράσχη άφορμήν είς εύρυ- 
τάτην μελέτην ή μάλλον συγγραφήν, οΐα δέν 
δύναται νά ήναι ή ήμετέρα.

(Έπεται συνέχεια.)

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΝΑΥΤΟΥ.
Διήγημα πρωτότυπον ύπό Άλεΐ. Ί. Γειυργιάδου.

(Συνέχεια και τέλος.)

Β
 άγαθός ναύτης έ'στριψεν όλίγον τόν μύ- 
στακά του, έφερε τήν πλώσκαν είς τά 
χείλη διά νά καταστήση ίσως όλισθηράν 
τήν ευγλωττίαν του καί ήρξατο τής διηγήσεώς 

του ώς έξης ·
" Είνε είκοσιπέντε χρόνια τώρα, φίλε μου, 

και δμως νομίζω δτι είνε άκόμη χθές. "Ημουν 
νέος, έπάνω είς τό ζουμί, ποΰ λέγει ό λόγος· 
τό μουστάκι μου τό έστριβα μέ περισσοτέρα 
υπερηφάνεια καί αί κόραι τοΰ χωρίου δταν έπέρ- 
νων ήκουα νά ψιθυρίζουν δτι ήμην ώραΐο παλ- 
ληκάρι και δτι ή άρραβωνιστική μου ή Άννιώ 
είχε τύχη . . . Αΐ! νεότης . . .”

Καί ό ναύτης έπί τή άναμνήσει τής άκμαίας 
έκείνης ηλικίας, ήτις άπεΐχεν ήδη άπ’ αύτοΰ εν 
τέταρτον αίώνος, έξέβαλεν έλαφρόν πλήν βαθύν 
στεναγμόν.

Μετά μικράν σιγήν έξηκολούθησεν ■
"Ήμουν καί τότε ναυτικός, άλλ’ ή ήλικία 

μου δέν μοΰ έσυγχώρει άκόμη νά έλθω νά κα- 
θήσω είς τό τιμόνι. Ήμουν άπλοΰς ναύτης, 
άλλ’ είχα τόσον ζήλον δι’ αύτό τό στάδιον, τό 
γεμάτον άπό κινδύνους, ώστε ό μακαρίτης ό 
καπετάν Χαράλαμπος μέ έλεγε πολλάκις δτι θά 
έγινόμην καλός ναυτικός μίαν ήμέραν. Έκά- 
μναμεν καί τότε τά ταξείδια τής Πόλεως καθ’ ή- 
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μέραν, άλλ’ δταν έγυρίζαμεν είς τδ χωρίο ή 
σακκοΰλα τοΰ καπετάνιου ήτο τότε πολύ βαρύ
τερα άπδ τήν ίδικήν μου τώρα.

"Μίαν ημέραν είχαμεν φορτώσει σταφύλια 
διά τήν Πόλιν- ήταν δτι άρχιζαν τούς τρύγους. 
Έφδάσαμεν εις τήν πόλιν, έξεφορτώσαμεν και 
τήν άλλην ήμέραν ήμεθα έτοιμοι νά κινήσωμεν 
διά τδ χωρίον. Μεταξύ τών πέντε έπιβατών 
το'υς οποίους εϊχομεν πάρει είς τδ πλοιάριον 
ήτο καί ή άρραβωνιαστική μου ή Άννιώ, ή 
όποια τώρα είνε γυναϊκά μου, έδώ καί τόσα 
χρόνια. Ήτο μαζή μέ τήν μητέρα της και 
είχαν καταβή είς τήν πόλιν διά νά ψωνίσουν τά 
νυφιάτικα. Άμα μέ είδεν έκοκκίνισεν, άλλ’ έγώ 
εγεινα άλλος τόσος άπδ τήν χαράν μου. Νά 
ταξειδεύσω μαζή μέ εκείνην! αί, αύτδ ούτε τδ 
είχα δνειρευθή.

“At, μά νά σοϋ ’πώ κί δλα, ήτο εύμορφο 
πλάσμα τότε είς τήν νειότη της ή Άννιώ μου. 
Τά δεκαεπτά χρονάκιά της καί τα γλυκά της 
μάτια μέ έκαμναν πάντοτε νά επιθυμώ τδ χωριό 
μας διά νά ’πάγω νά τήν ίδώ.

“Ήτον τέτοια ώρα δταν έβγήκαμεν άπδ τήν 
πόλιν καί δταν έγυρίσαμε τδν Κάβο τοΰ Σεραϊοΰ, 
ένας βόρειας δυνατός έφούσκωσε τά πανιά μας 
δπως σήμερα, άλλ’ ένθυμοΰμαι τότε ήταν κάτι 
περισσότερον. Τδ καΐκι έπετοΰσε επάνω ’ς τά 
κύματα ’σάν γλάρος καί εμένα έπετοΰσε ή καρ
διά μου άπδ τήν χαράν δσιυ έβλεπα τήν Άννιώ 
ποΰ έκάθητο είς τήν πρύμα καί τυλιγμένη ’ς τδ 
σάλι της έκύτταζε τά κύματα ποΰ έκυλοΰσαν 
γαλανά γαλανά ωσάν τά μάτια της. 'Ο άνεμος 
έκυμάτιζε τά ξανθά μαλλιά της έπάνω είς τδ 
ώραΐό της μέτωπο, καί πότε πότε μοΰ ήρχετο 
άπδ τήν πλώρη δπου έκαθήμην νά πεταχθώ νά 
τήν άγκαλιάσω τήν εύμορφη έκείνη κόρη, ή 
όποια είς ένα μήνα θά ήταν ίδική μου.

“"Οταν έπεράσαμε τδν Μικρό Τζεκμετζέ είς 
δλίγην ώραν, ό άνεμος έπερίσσευσε· ή θάλασσα 
έβόϋζε μέ περισσοτέραν δύναμιν είς τά πλευρά 
τοΰ σκάφους. Καί άκόμη εϊχομεν νά περάσιομε 
τδν Μεγάλο Τζεκμετζέ, τόν φοβερόν έκεΐνον 
κόλπον, δπου θά περάσωμε καί τώρα έντδς 
δλίγου.

— Καπετάν Χαράλαμπε, είπε τότε ένας χω
ριανός μας έπιβάτης, δέν είνε καλόν νά προ- 
χωρήσωμεν μέ αύτδν τδν καιρόν, άν θέλης νά 
μ’ άκούσης. ‘Ο άέρας δέν παίζει καί είς τδν 
Μεγάλο Τζεκμετζέ φοβούμαι πολύ μήπως μεί- 
νωμε ’ς τή μέση.

“'Ο καπετάνιος μας ό όποιος ήτο πεισμα
τάρικο κεφάλι έβγαλε ένα δυνατό γέλοιο.

— "Ωχ! άδελφέ, τοΰ λέγει, δέν μέ λέτε πώς 
είσθε φοβητζιάριδες! καί τί έχει αύτδς ό και
ρός; έγώ μέ χειρότερους καιρούς έκαμα ταξείδια 
καί έγελοΰσα, καί τώρα μέ αύτήν τήν χαρά 
θεοΰ νά φοβηθώ! ά, μά είνε έντροπή.

— Ναί, άλλά, καπετάν Χαράλαμπε, θά 
περάσωμε τδν Μεγάλο Τζεκμετζέ καί μέ αύτδν 
τδν άέρα κάμνει κύματα ωσάν βουνά έκεΐ. Δέν 
είνε καλλίτερα νά περιμείνωμεν έδώ άντίκρυ είς 
τδ Γαρδά ή είς κανέν άλλο μέρος έως δτου νά 
παύση ή τρικυμία;

— Άφήστέ με νά κάμω δπως ξεύρω, έπα- 
νέλαβεν ό καπετάνιος· θά ήτο γελοΐον νά μεί- 
νωμεν μέ τέτοια ψωροφορτοΰνα. θά προχωρή
σω μεν.

" Έγώ δστις έως έκείνην τήν στιγμήν δέν 
έσήκωνα τά μάτιά μου άπδ τήν άρραβωνιστική 
μου, έγύρισα καί έρριψα μιά ματιά είς τήν θά
λασσαν. Μακράν, έκεΐ κάτω έφαίνετο τδ άνοι
γμα τοΰ κόλπου, άλλ’ είχαν τόσον άφρδν καί 
τόση φορτσάδα τά κύματα, ώστε ένόμιζα δτι 
έβλεπα κανέν μέρος χιονισμένο. Ή θάλασσα 
έβραζε καί τδ πλοΐον ήρχιζε νά πήδα άπδ κύμα 

είς κΰμα ’σάν γλάρος καί ή πρώρά του νά 
τινάζη τά νερά έως μέσα.

— Τυλιχθήτε είς ταΐς κάπαις σας, είπε 
τότε ό καπετάν Χαράλαμπος πρδς τους έπι- 
βάτας.

“Τά νερά ήρχισαν νά πέφτουν ώς βροχή 
άπδ τά πλάγια. Έγώ, ό όποιος ποτέ δέν είχα 
φοβηθή έως τότε, έφοβήθην δταν είδα τά κύ
ματα τά όποια έπέρνων άπδ κάτω μας ώσαν 
κινητά βουνά, άλλά διά νά ’πώ τήν άλήθεια 
περισσότερον μέ έμελλε διά τήν Άννιώ παρά δι’ 
έμένα. Νά φοβηθώ έγώ άπδ θάλασσα, όποΰ τά 
κύματά της ήσαν ή πρώτη κούνιά μου καί τα 
παιδικά μου χρόνια έπέρασαν ώσάν άφρδς έπάνω 
εις τά νερά! Άλλά, παληκάρι μου, άν έγνώρισες 
αύτδν τδν διάβολο ’ποΰ τδν 'λέγουν άγάπη, Θά 
ξεύρεις δτι δταν άγαπήση κανείς δέν είνε πλέον 
ό ίδιος.

"Έμβήκαμεν είς τδν κόλπον· ό άνεμος πλέον 
έρχόμενος άπδ τά άνοικτά, έφυσσοΰσε μέ λύσσα 
καί τά κύματα όποΰ ήρχοντο κατεπάνω μας 
ένόμιζες δτι ήθελαν νά μάς καταπιούν. Μερικά 
μάλιστα όποΰ έσπαζαν πλησίον μας έγέμιζαν τδ 
σκάφος άπδ νερά καί μόλις έπροφθάναμεν νά τά 
άδειάζωμεν.

— Μάϊνα τή μαΐστρα! έφώναξεν ό καπετά
νιος δταν είδεν δτι τδ πλοΐον θ’ άνεποδογυρίζετο.

" Έκαταβιβάσαμεν τδ πανί, άλλά δέν ήμ- 
πορούσαμε καί νά κόψωμε τήν όρμήν τοΰ άνέ- 
μου, δστις έφυσοΰσε δυνατώτερα άπδ στιγμής 
είς στιγμήν.

'“Έξαφνα τδ κατάρτι έσπασε μέ φοβερό 
τριγμό καί τδ πανί τδ όποιον έβαστοΰσεν άπέ- 
μεινε κρεμασμένον είς τά σχοινιά· δλοι έμειναν 
παγωμένοι είς το άπαίσιον έκεΐνο κράκ. "Επρεπε 
νά στήσωμεν τδ άλλο κατάρτι, άλλ’ έως δτου 
νά τδ κάμωμεν, θά μάς έκαμνε κομμάτια ή 
έξηγριωμένη θάλασσα.

— Τδ κατάρτι στήσατε, καί δπίσω! έφώναξε 
τότε δ καπετάν Χαράλαμπος, κατακίτρινος άπδ 
τδν φόβον του, δταν έννόησεν δτι ήμεθα χα
μένοι.

"Τό αιμά μου τότε μοΰ άνέβη είς τδ κεφάλι. 
Δέν μέ έμελλε διόλου διά τδν θάνατόν μου, άλλά 
νά ίδώ τήν Άννιώ μου, τήν ψυχήν μου, νά 
χαθή έμπρός είς τά μάτιά μου! ώ, αύτδ πλέον 
ήτο χιλιάκις θάνατος δι’ έμέ. Αρπάζω ένα 
μαχαίρι καί χύνομαι είς τδν λαιμό τοΰ καπε
τάνιου, διά νά τδν σκοτώσω, λυσσασμένος άπδ 
άπελπισίαν.

— "Αθλιε! τοΰ φωνάζω έτοιμαζόμενος νά 
έμπήξω τδ μαχαίρι είς τδ στήθος του· έξ αιτίας 
σου, κακούργε, είμεθα χαμένοι ένώ ή μπορούσαμε 
νά περιμένωμεν.

— "Ελεος! έλεος! έτραύλιζεν δ καπετάνιος 
νεκρός άπδ τδν τρόμον του.

“Εύτυχώς, ένας ναύτης έκράτησε τδ χέρι 
μου διότι άλλέως καί έγώ δέν ήξεύρω τί θά 
έγίνετο.

“Έγώ καί ό ναύτης τότε έδέσαμε τδν κα
πετάνιο είς τό σπασμένο κατάρτι καί άφήσαντες 
αύτδν νά φωνάζη έστήσαμε τδ άλλο κατάρτι, 
άνεβάσαμε τδ πανί καί άφοΰ έκάθισα είς τδ 
τιμόνι έγύρισα τήν πρώραν είς τά κύματα ένώ 
οί άλλοι εύκαίρωναν τδ πλοίο. Τδ πάν ήτο 
είς τήν δύναμιν καί τήν έπιδεξιότητα τοΰ τι
μονιέρη, καί δσον γιά μένα, ήμποροΰσα τήν 
στιγμήν έκείνη νά σπάσω μέ ένα γρόνθο ένα 
κατάρτι.

“ Μετά μίαν ώραν άράξαμεν είς τήν Καλλι- 
κράτειαν. "Οταν έογήκαμεν είς τήν ξηράν ύστερον 
άπδ τδν φοβερόν έκεΐνον κίνδυνον, δλοι ήλθαν 
καί μοΰ έσφιγγαν τδ χέρι διά νά μέ εύχαρι- 
στήσουν, άλλ’ έγώ τήν Άννιώ μου μόνον έκύτ- 
ταζα, τήν Άννιώ μου, ή όποια μέ τά δάκρυα 

είς τούς δφθαλμούς μοΰ έχαμογελοΰσε γλυκά 
γλυκά ώσάν νά μοΰ έλεγε·;

— Είσαι γενναίος· σύ μέ έσωσες άπδ τδν 
θάνατον νά είσαι βέβαιος δτι σέ άγαπώ καί θά 
σέ άγαπώ διά πάντα!

"Έτρεςα μέ θολά τά’μάτια άπό τήν χαράν 
μου καί τήν άγκάλιασα, καί τήν έφίλησα κλαίων 
ώς παιδίον. Διά πρώτην φοράν τότε ή πέτρινη 
καρδία μου έσυγκινήθη τόσον. Ώ! τήν στιγμήν 
έκείνην ήμουν εύτυχής! εύτυχής δσο ήμπορεΐς 
νά φαντασθής, διότι έκράτουν είς τάς άγκάλας 
μου έκείνην, τήν όποιαν είχα γλυτώσει άπό τά 

! » κύματα.
Ένταΰθα ό άγαθός ναυτικός έπέρανε τήν 

διήγησίν του· ίχνος δακρύου είχεν άναλάμψει 
έν τω κανθφ τοΰ δφθαλμοΰ του, δακρύου μαρμα- 
ρύσσοντος άρχαίας γλυκεράς άναμνήσεις, δια- 
σωθείσας άμιγεΐς έν τΓ μυχφ τής καρδίας του.

Ήκροάσθην μετ’ ένδιαφέροντος τήν ώραίαν 
έκείνην διήγησίν καί δταν μετά μίαν ώραν έφθά- 
σαμεν είς Έπιβάτας, τδ τέρμα τοΰ διάπλου 
ήμών, ό καπετάνιος άποχαιρετών με διά γενναίας 
χειραψίας μοί είπεν

— Είνε θαλασσινή ιστορία αύτή ποΰ σοΰ 
έδιηγήθην, παλληκάρι μου, άλλ’ είς τήν τρα- 
χεΐαν αύτήν ναυτικήν ζωήν όποΰ έγήρασα, είνε 
μία άπό τάς γλυκυτέρας άναμνήσεις τής νεό
τητάς μου.

ΠΕΡΙ ΧΕΙΡΙΔΩΝ (ΧΕΙΡΟΚΤΙΩΝ).

ΛΙΓΙΣΤΟΙ τών φορούντων χειρίδας γινώ- 
σκουσιν δτι ή χειρίς έχει ένδοξον παρελ
θόν καί δτι σπουδαίως έπέδρασεν καί 

έπιδρα έπί τών ιδιότροπων τοΰ συρμού αλμάτων. 
Δέν είναι είσέτι ίστορικώς άποδεδειγμένον, πότε 
κατά πρώτον είσήχθη ή έξις τοΰ καλύπτειν τάς 
χεΐρας διά χειριδών. Κατά τούς προβενσαλικούς 
ποιητάς πρώτος ό ιππότης Ίβεΐνος έφόρεσε χει
ρίδας. Ή πληροφορία δμως αυτή άνήκει είς 
τδν κύκλον τών μύθων καί παραδόσεων. Δέν 
είναι γνωστόν, αν αί χειρίδες ηναι καταγωγής 
κοσμικής ή έκκλησιαστικής · βέβαιον μόνον είναι, 
δτι έπί Λουδοβίκου τοΰ ’Αγαθού καί Κορόλου 
τοΰ Φαλακρού διεκρίνοντο αί χειμερινοί χειρίδες 
άπδ τών θερινών, καί τά εκκλησιαστικά χρονικά 
τών χρόνων έκείνων άναφέρουσιν δτι οί άνώτεροι 
κληρικοί μεγάλως περιεποιοΰντο τάς χειρίδας, 
μάλιστα δέ μία τών συνόδων άπαγορεύει αύτοΐς 
τήν χρήσιν λευκών χειριδών, καί δ μοναχός 
Έλινάρδος (1184) μέμφεται τών μελών τής 
έκκλησίας δτι φοροΰσιν ένδύματα κοσμικά καί 
χειριοας .

Μέ τήν εισαγωγήν τήν χειριδών έπεκράτησαν 
καί τινα έθιμα άρκούντως περίεργα· ούτως, ώς 
μανθάνομεν έκ τοΰ έπους τοΰ 'Ρολάνδου, ή χει
ρίς έθεωρεΐτο ώς σύμβολον υποταγής, καί ό 
ήρως 'Ρολάνδος πρδ τοΰ θανάτου αύτοΰ προσ
φέρει τφ θεψ διά τής δεξιάς του τήν χειρίδα 
του, ήν παραλαμβάνουσιν άγγελοι πρός τοΰτο έξ 
ούρανοΰ άποσταλέντες. Ό τσάρος Παΰλος Α'. 
τής 'Ρωσσίας διέταξε νά έπιχρίσωσι τδ άνά- 
κτορον τοΰ Μιχαήλ διά ροοίνου χρώματος, διότι 
τοιοΰτο ήτο τδ χρώμα τών χειριδών, ας έφόρει 
ή έρωμένη τοΰ ήγεμόνος, πριγκήπισσα Γαγάρην 
καθ’ ήν ήμέραν έσυζητεϊτο πώς νά έπιχρισθή 
έξωτερικώς τό άνάκτορον.

Γνωστόν είναι δτι τδ ρίψιμον χειρίδος κατά 
τοΰ προσώπου τινδς έσήμαινε πρόκλησιν. Έν 

Ένίοτε κατεΐχεν ή
Έν τοΐς Άπομνημο- 

Καοόλου

άρχαιοτέρα εποχή έν τινι γερμανικώ Πανεπι- 
στημίφ (τφ τοΰ Giessen) ύπήρχεν έθιμον νά 
προσφέρηται τφ νέω άναγορευομένφ διδάκτορι 
ζεύγος χειριδών, ώς “νυμφίω τής επιστήμης”. 
Ή άπονομή χειριδών 
συνεδέετο καί πρδς τήν 
άναγόρευσιν άνωτέρων 
λειτουργών τής Έκ
κλησίας. Έν τοΐς τά- 
φοις πολλών έπισκό- 
πων καί ηγουμένων 
τής ια'. καί ιβ'. έκα- 
τονταετηρίδος εύρέθη- 
σαν χειρίδες φέρουσαι 
κεντημένον χρυσοΰν 
σταυρόν. Έπί τής βα- 
σιλίσσης Ελισάβετ τής 
Αγγλίας ύπήρχε τδ 
έθιμον, αί πρδς αύτήν 
διδόμενοι άναφοραί νά 
συνοδϊύωνται ύπδ χει
ρίδος, πεπληρωμένης 
χρυσών νομισμάτων.

Πολλάκις έγένετο 
χρήσις χειριδών δη
λητηριασμένων πρδς 
θανάτωσιν εχθρού. Τήν 
κακήν ταύτην χρήσιν 
φαίνεται δτι είσήγαγεν 
έν Γαλλία ή Ίταλίς 
Αικατερίνη ή έκ Μεδίκων. 
χειρίς θέσιν έκδικητοΰ.
νεύμασι τοΰ Γραμμών περί τής αύλής 
τοΰ Β'. άναφέρεται τδ έξής έπεισόδιον. Εύγενής 
τις Άγγλίς, θέλουσα 
νά έμπαίξη δυσειδή 
άλλ’ είς άκρον ματαίαν 
Κυρίαν τής Αύλής, 
άπέστειλεν αύτή δήθεν 
έκ μέρους θαυμαστού 
τίνος ζεύγος χειριδών 
μέ τήν παράκλησιν νά 
φορέση αύτάς εις τδν 
προσεχή αύλικδν χο
ρόν. Ή συνοδεύουσμ 
τό δώρον έπιστολή έ
λεγε σύν τοΐς άλλοις· 
"Αί χειρίδες αύται θά 
φιλήσωσι τάς ώραιο- 
τέρας τοΰ κόσμου χεΐ
ρας”. Τδ αύτδ δώρον 
μέ τήν αύτήν άφιέ- 
ρωσιν άπέστειλεν ή 
Άγγλίς καί πρδς έτέ- 
ραν Κυρίαν, άντίζηλον 
τής μνησθείσης Κυρίας 
μετά όμοιας έπιστολής. 
"Οτε δέ αυτή έν τφ χο
ρφ προέβη μετημφιε- 
σμένη πρδς τδν ύποτι- 
θέμενον έραστήν της, 
βλέπει αίφνης προβαί- 
νουσαν καί έτέραν προ- 
σωπιδοφόρον μετά τών 
αύτών χειριδών. ’Εν
νοείται βτι δεινή έξερράγη 
ριών έρις πρδς μεγάλην τών παρισταμένων δια- 
σκέδασιν.

Οί ίπποτικοί τοΰ μεσαιώνος χρόνοι μεγάλην 
παρέσχον είς τάς χειρίδας σημασίαν- δ έρωτευ- 
μένος ιππότης έθεώρει πολύτιμον δώρον έκ μέ
ρους τής έρωμένης του ζεύγος χειριδών. Κατά 
τδν ιε'. αιώνα ή χειρίς έγένετο άντικείμενον 
συρμοΰ, καί γενική ήτο ή έξις τών άρωματικών 
χειριδών. Άπόδειξις πόσον πολύτιμοι ήσαν αύ

μεταξύ τών δύο Κυ-

ται, είναι δτι ή Έρριέττη τής Γαλλίας νυμφευ- 
θεΐσα τφ 1625 τδν βασιλέα τής ’Αγγλίας Κά
ρολον τδν Α'., έλαβεν ώς προίκα μεταξύ άλλων 
κοσμημάτων μόνον έξ ζεύγη άρωματικών χει-

Η ΠΟΛΙΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΟΓΚ-ΚΟΓΚ.

ρίδων. Αί χειρίδες έφοροΰντο καί πολυτελώς 
κεκοσμημέναι. Ή πρώτη σύζυγος τοΰ βασιλέως 
τής Γαλλίας Ερρίκου τοΰ Δ', έφόρει χειρίδας 
κεκοσμημένας δι’ άδαμάντων. Ή μανία αύτη 

Ο ΣΧΟΙΝΟΣΥΡΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΝ ΧΟΓΚ-ΚΟΓΚ.

προύκάλεσε τήν άγανάκτησιν τών σοβαρών άν- 
θρώπων· ‘ Κατηραμέναι χειρίδες, λέγει είς τού
των, πόσα κακά διεπράξετε ήδη έν τψ κόσμφ! 
Εϊσθαι έπιφοβώτεραι τής σιδηράς έκείνης χει
ρίδος, δι’ ής δ Μάλχος έρράπισε τδν Σωτήρα 
ήμών!” Καί έτερος άναβοα· "Άθλιοι κατα- 
σκευασταί χειριδών, τί ώφελεΐ δτι πωλεΐτε εύ- 
ώδεις χειρίδας έχοντες δυσώδη τήν συνείδησιν;”

Προϊόντος τοΰ χρόνου ή πολυτέλεια τών χει
ριδών έξέλιπε βαθμηδόν, ούχ ήττον δμως καί

παλιν εύρίσκονται άνθρωποι μεμφόμενοι τής τοι- 
αύτης πολυτελείας. Φιλόσοφός τις κατηγορεί 
ένα συμπολίτην του, δστις άγοράζει είς τήν σύ
ζυγόν του μεταξωτάς χειρίδας μετά άργυρών 

κομβίων άντί 3 ’/2 ταλ- 
λήρων. Μέ τήν έναρ- 
ξιν τοΰ αίώνος τούτου 
αΐ χειρίδες δέν ήσαν 
πλέον εξαιρετικός στο
λισμός· άλλ’ αί εύγε
νεΐς καί πλούσιαι Κυ- 
ρίαι είχον τήν φιλο
τιμίαν νά τάς άγορά- 
ζωσι παρά τών δια- 
σημοτέρων καταστη
μάτων. "Έάν Κυρία 
τοΰ συρμοΰ, λέγει έφη- 
μερίς γαλλική τοΰ συρ
μοΰ τοΰ έτους 1806, 
θέλη νά παρουσιασθή 
εύπρεπώς είς τδ θέα- 
τρον, φορεΐ ένδυμασίαν 
έκ τοΰ διάσημου κατα
στήματος τής κυρίας 
Γερμών, χειρίδας τοΰ 
Λαβουλαί, υποδήματα 
τοΰ Έρβαί, πίλον τοΰ 
Αεροά καί δίοπτρα τοΰ 
Ίέρκεν, τοΰ πρώτου 
δπτικοΰ τής έποχής 
χειριδών, τών ύποδη-τοΰ.” Τά χρώματα τών

μάτων, τού φορέματος, τοΰ πίλου δέον νά συμ- 
φωνώσιν.

Κατα τον 16'" αιώνα ήτο ύποχρεωμένος τις
δσάκις έκαμνεν έπισκέ- 
ψεις ν’ άφαιρή τάς χει
ρίδας, καί άπρεπέστα- 
τον έθεωρεΐτο νά έμ- 
φανίζηταί τις ένώπιον 
υψηλών προσώπων φο
ρών χειρίδας. Έπί Ερ
ρίκου τοΰ Γ'. τής Γαλ
λίας αί εύγενεΐς Κυ
ρίαν καί κεντώσαι έφό- 
ρουν χειρίδας, αύτδς 
δέ ό βασιλεύς έκοιματο 
φορών χειρίδας. Με
γάλην έντύπωσιν ένε- 
ποίησεν ό βασιλεύς οδ- 
τος έν Βιέννη, δτε 
έφάνη έν τφ γεύματι 
τής Αύλής τρώγων καί 
έν τω έπισήμφ χορφ 
χορεύων μέ χειρίδας.

Τέλος άναφέρομεν 
δτι ή βιομηχανία τών 
χειριδών έλαβε μεγά
λην άνάπτυξιν έν Βι
έννη, ιδίως κατά τούς 
χρόνους τής Μαρίας 
θηρεσίας καί τοΰ υίοϋ 
αύτής, τοΰ αύτοκράτο
ρος ’Ιωσήφ τοΰ Β'.

ΕΝΑΕΡΙΟΣ Η ΣΧΟΙΝΟΣΥΡΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟ
ΔΡΟΜΟΣ ΕΝ ΧΟΓΚ-ΚΟΓΚ.

Π
ΡΟ τινων έτών έφευρέθη σύστημα σιδη
ροδρόμων πρδς ταχεΐαν καί άναπαυτικήν 
άνάβασιν δρέων· τδ σύστημα τοΰτο βα
σίζεται έπί τής διά ισχυρών σχοινιών άνασύρ- 

σεως τών σιδηροδρομικών αμαξών. Τοιαΰται 
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γραμμαί λειτουργούσα ήδη έν διαφόροις τής 
Εύρώπης χώραις, έν Ελβετία, ’Αγγλία, Ιτα
λία: και Γαλλία, πρό τίνος δέ συνέστη τοι- 
οΰτος σχοινόσυρτος σιδηρόδρομος καί έν Κίνα, 
έν Χόγκ-Κόγκ. Ή νήσος Χόγκ-Κόγκ, ή νήσος 
τών αρωματικών ύδάτων, ώς μεταφράζεται ή 
κινεζική λέξις, σχηματίζει όγκον πετρώδη έπι
φανείας 95 τετραγωνικών χιλιομέτρων και έ’χει 
έδαφος σκληρόν έκ γρανίτου. 'Η νήσος αυτή 
παρεχωρήθη τφ 1841 τοΐς Άγγλοις καϊ κα
τέστη έκτοτε εις τών σημαντικωτέρων έμπο- 
ρικών σταθμών. Ή πρωτεύουσα αύτής, ή Βι
κτωρία, μέ τάς εύθείας αύτής όδούς, μέ τάς 
ύψηλάς καί στερεάς αύτής οικίας και μέ δλα 
τά προσόντα τοΰ πολιτισμού, δύναται νά παρα- 
βληθή πρός τάς καλλιτέρας εύρωπαϊκάς πόλεις- 
είς τοΰτο προσθετέον και το ώραΐον και μαλα
κόν κλίμα καί ή πυκνή φυτεία τών μεσημβρινών 
χωρών, τά όποια καθιστδσι τήν διαμονήν εύχά- 
ριστον είς άκρον · άλλ’ οί κάτοικοι τής Βικτω
ρίας μιμούνται τάς άγγλικάς έξεις και τά άγ- 
γλικά συστήματα, καί διαμένοντες καθ’ δλην 
τήν ήμέραν έντός τής πόλεως χάριν τών υπο- 
θέσεών των, εύχαριστοΰνται τό έσπέρας νά μετα- 
βαίνωσιν είς τάς έξοχάς των, τάς παρακειμένας 
τή πόλει, δπως έν τφ κόλπφ τών οικογενειών 
των διέλθωσιν ώρας ησυχίας καί άναπαύσεως, 
μακράν τού θορύβου καί τών φροντίδων τής 
πόλεως.

Αί έξοχικαί αύται έπαύλεις κεΐνται τό πλεΐ- 
στον έπί τών παρά τήν πόλιν όψωμάτων, καί 
μέχρις έσχάτων τό μόνον άναπαυτικόν μέσον 
τής μεταφοράς ήτο τό φορεΐον, τό όποιον έφερον 
έπ’ ώμων τέσσαρες στιβαροί Κινέζοι. Τό μέσον 
τοΰτο κατέστη δμως άνεπαρκές, διό καί ίδρύθη 
'Εταιρία πρός σχηματισμόν σιδηροδρομικής γραμ
μής συνδεούσης τήν πόλιν μετά τής κορυφής 
τοΰ παρακειμένου όρους, έπειδή δέ ή κλίσις 
κατά μέσον δρον είναι 33 τοΐς °/0, έδέησε νά 
κατασκευασθή σιδηρόδρομος σχοινόσυρτος. 'Η 
γραμμή αυτή ανέρχεται είς ύψος 500 μέτρων 
ύπεράνω τής πόλεως καί έχει μήκος 1600 μέ
τρων. Χάριν τοΰ στερεού καί σκληρού έδάφους 
ό σιδηρόδρομος ούτος έθεμελιώθη στερεώτατος. 
Μία είναι ή γραμμή, μόνον έν τφ μέσω έχει 
μικράν διακλάδωσιν, δπως συναντώμεναι αί άμα- 
ξοστοιχίαι άποφεύγωσιν άλλήλας. Αί αμαξαι 
άνασύρονται διά συστήματος ισχυρών σχοινιών 
έκ χάλυβος, έχόντων άντίστασιν 120 χιλιογράμ- 
μων κατά τετραγωνικόν χιλιοστόμετρον, καί 
δυναμένων μέ πάχος 3 έκατοστομέτρων ν’ άνα- 
σύρωσι βάρος 40 χιλιάδων χιλιογράμμων περί
που. Τό βάρος μιας άμάξης πλήρους φορτίου 
άνέρχεται είς 10 χιλ. χιλιογράμμων, δπερ άντι- 
στοιχεΐ πρός έντασιν τοΰ σχοινιού είς δύναμιν 
3 μέχρι 4 χιλιάδων χιλιογράμμων· έπομένως 
άπαιτεΐται δεκάκις πλειότερον βάρος, δπως δια- 
σπάση τό σχοινίον.

’Επί δύο κορυφών τοΰ όρους είσί τοποθετη
μένοι δύο άτμοκίνητοι μηχαναί 40 ίππων δυ- 
νάμεως· αί μηχαναί αύται, πρός ας στερεώς 
συνδέονται τά σχοινιά, λειτουργοΰσι θαυμασίως, 
είναι δέ ύπό τήν έπιτήρησιν δύο μηχανικών 
ίσταμένων παρά τήν μηχανήν καί έπιτηρούντων 
τήν άσφαλή τών σχοινιών έργασίαν. Αί σιδη
ροδρομικοί αμαξαι είναι στερεώταται καί δύναν
ται νά περιλάβωσιν έν έκάστφ τών δύο αύτών 
παραρτημάτων, πρώτης καί δευτέρας θέσεως, 
άνά 25 έπιβάτας. Ή χρήσις τής γραμμής ταύ
της κατέστη γενική καί τά παλαιά φορεία κα- 
τηργήθησαν ήδη έντελώς.

ΒΙΚ ΤΩΡ ΟΥΓΚΩ.
Έκ τών τοϋ Ε- De Amicis. *)

Μετάφρ. Ί. Καραγιαννάκη.

I.

ΣΤΙ ζών, έν Γαλλία, συγγραφεύς άνελ- 
θών κατά τά τελευταία ταΰτα έτη είς 
βαθμόν δόξης καί ισχύος τοιοΰτον ο·ον 

ούδεμία φιλολογίας δοξομανία ώνειρεύθη ποτέ 
νά προσέγγιση. Είν’, ώς σύμπας σχεδόν ό κόσμος 
παραδέχεται, ό πρώτος τής Εύρώπης ζών ποιη
τής. Όγδοηκοντούτης σχεδόν, έγεννήθη τό δεύ
τερον έτος τού αίώνος. Le siecle avait deux 
ans. Ην ήδη επιφανής πρό πεντηκονταετίας, 
δταν ό ’Αλέξανδρος Δουμάς έλεγεν, όμιλών περί 
αύτού, τοΐς εαυτού φίλοις·— 'ϊπέστημεν παν
τελή άμαύρωσιν — καί δέν ήνίττετό τι άλλο 
ή τό δράμα Μαριών Δελόρμ. Το όνομα αύτοΰ 
καί τά έργα έσπάρησαν άνά τόν κόσμον πάντα. 
Νέου τίνος αύτοΰ βιβλίου πωλείται εκατοστός 
χιλιάδων άντιτύπων έν όλίγαις ήμέραις. Τά 
νεανικά αύτοΰ έργα έπιζητούνται σήμερον ώς 
δτε τύ πρώτον άνήγγειλαν τό όνομα αύτοΰ άνά 
τήν Εύρώπην. Ά πάντες οί πεντήκοντα αύτοΰ 
τόμοι είσί μεστοί νεότητος καί ζωής ώσεί είδον 
τό φώς, πάντες όμοΰ, πρό τινων έτών. Ό βίος 
τοΰ άνθρώπου τούτου διηνεκής γέγονεν άγών· 
άγων φιλολογίας, πρώτον, κηρυχθείς παρά τοΰ 
θεάτρου· άγών πολιτικός, είτα, διακοπείς 
κατά τάς συνελεύσεις καί συνεχισθείς έν έξο- 
ρίφ· ό μέν κατά τοΰ κλασικισμού, ό έτερος 
κατ’ αύτοκράτορος. άμφότεροι έκβάντες ύπέρ αύ
τοΰ. Ούδείς έτερος σύγχρονος συγγραφεύς πλέον 
αύτοΰ κατεπολεμήθη, καί ούδείς έτερος έκα- 
θέσθη, γέρων, έφ’ ύψηλοτέρου έξ έχθρικών έρει- 
πίων σωρού. Φάλαγγες άντιπάλων έμμανών 
έφραξαν αύτφ τήν όδόν — αύτός διήλθε — καί 
έκεΐνοι ήφανίσθησαν. Οί μεγάλοι αύτφ άντί- 
ζηλοι κατήλθον ό είς μετά τόν άλλον έν τφ 
τάφφ, ύπό τά έκείνου ομματα. Ειρμός τραγικών 
συμφορών έξωλόθρευσε τήν οικογένειαν αύτοΰ ■ 
πάντες τοΰ δένδρου οί κλάδοι έπεσαν ό είς έπί 
τοΰ άλλου κεραυνωθέντες· ό γηραιός κορμός 
έμεινε στερρός καί άκίνητος. Υπεβλήθη πάσαις 
ταΐς δοκιμασίαις· γέγονε πένης, κατεδιώχθη, 
έξωρίσθη, — μόνος — άλήτης — χλευαζόμενος 
— δνειδιζόμενος· έξηκολούθησεν δμως άπαθώς, 
μετά θαυμαστής έπιμονής, τό ύπερμέγεθες αύτοΰ 
έργον. Καθ’ ους χρόνους έφαίνετο εξαντληθείς, 
άνηγέρθη αίφνης, μεταμεμορφωμένος, μετ’ έργων 
μεστών νέων δυνάμεων καί υποσχέσεων νέων. 
Έφ’ άπασών τής φιλολογίας τών οδών έθετο τό 
έκμαγεΐον τών γιγαντιαίων αύτοΰ βημάτων. Είς 
τό βήμα, έν τφ θεάτρφ, τφ δικαστηρίφ, τή πα
τρίδι, τή έξορία, έν τή ποιήσει καί τή κριτική, 
νέος καί έβδομηκοντούτης, έγένετο πάντοτε, ατρό
μητο;, έπίμονος, άχαλίνωτος, παράφορος, προ
κλητικός, βίαιος, τραχύς. Καί διήγειρεν έχθρών 
στρατιάς, άλλ’ έσύρη όπισθεν αύτών. Λεγεών 
φανατικών καί άφωσιωμένων συγγραφέων έσφίγ- 
χθη καί σφίγγεται περί αύτόν, καί μάχεται πρός 
ύπεράσπισιν καί έν τφ δνόματι έκείνου. Χίλιοι 
έκλεκτοί νόες, έν διαφόροις χρόνοις, δέν έλαμψαν 
εξ άλλου φωτός ή έκ τής άντανακλάσεως τοΰ 
πνεύματος αύτοΰ· άλλοι, συσταλέντες έν τή τρο
χιά αύτοΰ, ήφανίσθησαν έν τφ έαυτοΰ κόλπφ· 
άλλοι έμόχθησαν μάτην, καθ’ δλον τον βίον, 
ΐν’ άρωσιν άπό τού μετώπου τόν παρ’ αύτοΰ 
χαραχθέντα τύπον. ‘Η ζωγραφική, ή γλυπτική 
καί ή μουσική έγένοντο κύριαι τών πλασμάτων

Η *) Έκ τών “Παρισινών ’Αναμνήσεων” τής V’,; 
έκδύσεως τοϋ ίτους 1882. Σ. τοϋ Μ. 

τής έαυτοΰ διανοίας, καί κατέστησαν αύτά δη
μώδη, τό δεύτερον, έν άπάσαις ταΐς πεπολι- 
τισμέναις χώραις. Πλούτος άπειρος εικόνων, 
έννοκον, μεταφορών, τρόπων, μορφών νέων τής 
τέχνης, σπαταληθείς παρ’ αύτοΰ, κυκλοφορεί, 
ζή καί καρποφορεί έν άπάσαις τής Εύρώπης 
ταΐς φιλολ.ογίαις. IIρό ήμίσεως αίώνος ειν άντι- 
κείμενον διηνεκές φλογερών καί γονίμων συζη
τήσεων. Πάντα σχεδόν τά τής φιλολογίας νέα 
ζητήματα ή έχουσι ρίζαν έν τοΐς έργοις αύτοΰ, 
ή στρέφονται όρμητικώς περί αύτά, καί αύτός 
προΐσταται, άνώνυμος καί άόρατος, πάντων τών 
συζητήσεων. Άλλά νΰν αί συζητήσεις, έφ’ δσον 
αύτόν άποβλέπουσιν, έν Γαλλία, τούλάχιστον, 
έπαυσαν σχεδόν παντελώς. Ή ήλικία, αί συμ
φορά!, ή άπειρος φήμη, ή ισχυρά τών έργων 
αύτού ζωτικότης, ένισχυθεΐσα ύπό προσφάτων 
πομπειών, ή μεγάλη τοΰ δνόματος αύτού δημο- 
τικότης τηρούμενη ζωηρά διηνεκώς ύπό τοΰ 
λόγου αύτοΰ καί τής παρουσίας, έθεντο αύτόν 
έκτός σχεδόν καί άνωθι τής κριτικής. Οί τρα- 
χύτεροι αύτού φιλολογικοί έχθροί τής άλλοτε 
έσίγησαν· οί μανιωδέστεροι αύτοΰ πολιτικοί άντί- 
παλοι άκοντίζουσι τόν δημοκράτην, άλλά σέβον
ται τόν ποιητήν, ώς δόξαν τής Γαλλίας. Ό μή 
άναγνωρίζων ώς δραματικόν ποιητήν, παραδέχε
ται αύτόν ώς μυθιστοριογράφον- ό άπωθών ώς 
μυθιστοριογράφον, λατρεύει αύτόν ώς ποιητήν 
λυρικόν · άλλοι άποστρεφόμενοι τήν φιλολογικήν 
αύτοΰ ποιότητα, παραδέχονται αύτοΰ τάς ιδέας· 
άλλοι πολεμίζοντες τάς ιδέας, είσί τής μορφής 
αύτοΰ ένθουσιασταί- ό ούδέν τών έργων αύτοΰ 
διακεκριμένα»; θαυμάζων, θαυμάζει καί ύπερυψοΐ 
τήν μεγαλοπρεπή έκτασιν τοΰ οικοδομήματος 
δπερ σχηματίζουσι πάντα όμοΰ· ούδείς άμφισβη- 
τεΐ αύτφ τό πνεύμα· ούδείς, όμιλών περί αύτοΰ 
πρός τούς ξένους, δείκνυται άμελών ή έχθαίρων 
τού άποδιδομένου αύτφ σεβασμού ■ καί ό μισών 
αύτόν, είν’ ύπερήφανος έπί τούτφ. Έκτός τού
του, ή στιγμαία πολιτική αύρα είν’ αύτφ εύ- 
νοϊκή. Ποιητής δημώδης καί τροπαιοΰχος ρή- 
τωρ, φέρει έπί τοΰ έκ δάφνης στεφάνου ώς φω
τός κύκλον άγιον σωτηρίου τής πατρίδος πνεύ
ματος. Άνήλθεν είς τοιοΰτον δόξης σημεΐον, 
πέραν τοΰ όποιου δέν δύναται τις πλέον νά 
άνέλθη ή άποθνήσκων. Ό οίκος αύτοΰ όμοιάζει 
άνακτόρφ. Συγγραφείς και καλλιτέχναι πασών 
τών χωρών, πρίγκηπες καί έργάται, γυναίκες 
καί νεανίαι, ένθουσιασταί φλογώδεις, βαίνουσι 
πρός έπίσκεψιν αύτού. Πάσα έν τφ κοινφ έμ- 
φάνισις αύτοΰ είνε θρίαμβος. 'Η είκών αύτοΰ 
πανταχού, τό όνομα αύτοΰ άντηχεΐ είς πάσαν 
συνδιάλεξιν. Όμιλεΐται ήδη περί αύτοΰ ώς 
περί δόξης καθιερωθείσης ύπό τών αιώνων, καί 
άπονέμονται αύτφ έκ τών ύπερβολικών έκείνων 
καί πανδήμων έπαίνων οΐτινες τοΐς νεκροΐς μόνον 
άποδίδονται. Καί αύτός είν’ έτι πλήρης ζωής, 
ισχύος, ιδεών, σχεδίων, καϊ έκάστην στιγμήν 
άγγέλλει τήν δημοσίευσιν νέου έργου.*)

II.

Έκφράζων έκεΐν’ δπερ διά τδν Βίκτωρα 
Ούγκώ σκέπτομαι, έκφράζω, νομίζω, έκεΐν’ δπερ 
περί αύτοΰ οί σύγχρονοί μοι νεανίαι σκέπτονται. 
Ούδείς ήμών, βεβαίως, ό μή άναμιμνησκόμενος 
ήμερών έν αίς, νεανίας, κατεβρόχθισε τούς πρώ
τους τόμους τοΰ Ούγκώ οΐτινες περιέπεσον έν 
ταΐς χερσίν αύτοΰ. Ταΐς πάσιν άναμφιβόλως 
γέγονε συγκίνησις νέα, βαθεΐα, συγκεχημένη, 
άνεξίτηλος. Πάντες κατά καιρούς ήρωτήσαμεν 
εαυτούς, διακόπτοντες τήν άνάγνωσιν· —'Οποίος

*) Τό άρθρον τοΰτο έγράφη πρό τοϋ θανάτου τού 
μεγάλου τής Γαλλία; ποιητοϋ. 

τις είν’ ούτος; — Γλυκύς καί τρομερός ταυτο- 
χρόνως, ιδανικός καί μέγας, φρενομανής καί 
δεινός, τίθησι παρά ρητορική στρεβλότητι ήν 
άναστρέφει, τήν άποκάλυψιν μεγάλης άληθείας 
προκαλούσης κραυγήν έκπλήξεως. Μετά τής 
αυτής ισχύος άναπαρίστησιν ήμΐν τοΰ φιλήματος 
δυο εραστών τήν ήδύτητα καί τήν φρίκην έγ- 
κλήματος. Αφελής ώς παιδίον, ωμός ώς αιμο
χαρής, άγαπητός ώς γυνή, κρυψίνους ώς προ
φήτης, άπαθής ώς άνθρωπος άνευ φίλτρων καί 
άνευ έλπίδων. Γινώσκει τό παν νά έκφράζη· 
άμφιβόλους τής έφηβίας παθήσεις, έφ’ αίς χι- 
λιάκις είχε τρομάξει μάτην ή ήμετέρα διάνοια· 
τάς πρώτα; άνεκφράστους έρωτικάς τής παιδικής 
ήλικίας συγχύσεις, τούς μυχιαιτάτους άγώνας 
τής καρδίας τής κορασίδος καί τής τοΰ δολο
φόνου συνειδήσεως ■ ά~οκρύφους τής ψυχής βαθύ
τητας, ας ήσθανόμεθα έν ήμΐν, έν αίς δμως τό 
όμμα τής ήμετέρας διανοίας ούδέποτ είχε δι- 
εισδύσει. Έναγκαλίζεται διά τής φαντασίας τό 
σόμπαν. Έχει, εί δυνατόν ρηθήναι, δύο ψυχάς 
περιπλανωμένας συγχρόνως είς δύο κόσμους, καί 
έκαστον έργον αύτοΰ φέρει τόν τύπον τής διπλής 
αυτού ταύτης φύσεως. Τίς ό μή ποιησάμενος 
χιλιάκις τήν παρατήρησιν ταύτην; 'Υψηλά υφί- 
σταται ό αιώνιος αύτοΰ κυανούς ούρανός δστις 
διαρρέει έν έκαστη σελίδι, τά στερεώματα, τά 
διηνεκώς επικαλούμενα άστρα, οί άγγελοι, αί 
αύγαί, οί έκ φωτός ώκεανοί, χίλιοι όνειροι καί 
όπτασίαι χίλιαι τής μελλούσης ζωής, κόσμος 
άπας ιδεώδης, έν φ αύτός ώς έκστατικός βυθί
ζεται, συνεπιφέρων τόν άναγνώστην τεθαμβω- 
μένον καί εκπληκτον καί κάτωθι, μέλαιναι καί 
θυελλώδεις θάλασσα1., σκότη έπί ζόφων, ή αι
ώνια αύτοΰ σκιά, αί άβυσσοι, τά βάραθρα, ό 
δχετός, ή αύλή τών θαυμάτων, ό δήμιος, ό 
φρΰνος, ή σήψις, ή δυσμορφία, ή άθλιότης, πάν 
δ,τι έπί τής γής φρικώδές έστι καί αύχμηρόν. 
Τό πεδίον τής πλάσεως αύτοΰ δέν έχει δρια. 
Πλησιάσατε Κοζέτταν καί Λουκρητίαν Βόργιαν, 
'Ρολάνδον καί Κουαζιμόδον, θεάν καί Μαρίαν 
Τυδόρ, Γαβρόχην καί Κάρολον V., τάς άπο- 
θανούσας δεκαπενταετεΐς αύτοΰ παρθένους, τούς 
καταδίκους, τούς σουλτάνους, τούς αύτοκρατορι- 
κούς φρουρούς, τούς έπαίτας, τούς ιερείς αύτοΰ, 
καί θά νομίσητε δτι έχετε πρό ύμών τό έργον 
ούχί ένός μόνου, άλλά λεγεώνος ποιητών. Επά
νελθετε έπιτροχάδην εις άπάσας αύτοΰ τάς δη
μιουργίας ■ καταλείπουσι τήν έντύπωσιν ύπερμεγέ- 
θους έκ τεμαχίων έποποίας, καί συγκεχυμένην 
άνάμνησιν έρώτων θείων, μαχών τιτανικών, άνη- 
κούστων άθλιοτήτων, θανάτων φρικωδών, δια- 
κοπτομένην έστιν δτε υπό ρευμάτων φωτός, έν 
φ βρύει μυριάς άτόμων κατά το ήμισυ πλα
σμάτων πραγματικφν καί κατά τό λοιπόν φα
σμάτων, ατινα συνταράσσουσι τήν φαντασίαν. 
Πάντα τά έργα αύτοΰ είσίν ώς κεχρωματισμένα 
ύπό τής άντανακλάσεως ζωής μυστηριώδους ήν 
έζησεν, άλλοτε, έν μυστηριώδει κόσμφ, ούτινος 
φαίνεται αίνιττόμενος έν έκαστη σελίδι, άνυπό- 
μονος έπί τοΐς ώρισμένοις αύτφ έπί τής γής 
όρίοις. ’Αχανής φαντασμαγορία πραγμάτων άγνώ- 
στων τή άνθρωπότητι φαίνεται διηνεκώς αύτόν 
ταράσσουσα, ώς οπτασία πυρετώδης. Πάν δ,τι 
πλέον παράδοξον καί ζοφώδες έπί τοΰ χωρίζοντος, 
απο τοΰ τών όνείρων, τόν πραγματικόν κόσμον 
όρίου ύπάρχει, ζητεί ούτος, σπουδάζει καί οίκειο- 
ποιεΐται. Οί μυθώδεις τής ’Ασίας βασιλείς, αί 
δεισιδαιμονίαι πάντων τών αιώνων, αί πλέον 
άλλόκοτοι πασών τών χωρών παραδόσεις, τά 
άνιαρώτερα τής γής τοπεΐα, τά φρικωδέστερα 
τής θαλάσσης τέρατα, τά τρομερώτερα τής φύ
σεως φαινόμενα, αί τραγικώτεραι άγωνίαι, αί 
μανίαι πάσαι, πάσαι τής άνθρωπίνης διανοίας 
αί πλάναι, τά πάντα διήλθον τής γραφίδος αύ

τοΰ. Βλέπει τό πάν ούκ οΐδα διά τίνος θαυ
μάσιου πρίσματος, δι’ οΰ, τούναντίον, δ άνα- 
γνώστης βλέπει πάντοτε αύτόν. Έν τφ βάθει 
πασών τών σκηνών καί όπισθεν πάντων αύτοΰ 
τών προσώπων άνατέλλει ή υπερμεγέθης καί 
ύπερήφανος αύτοΰ κεφαλή. Πάντα σχεδόν αύτοΰ 
τα πλασματα φέρουσι τόν κολοσσαΐον τύπον τής 
εαυτού σφραγίδας, καί όμιλοΰσι τήν γλώσσαν τοΰ 
πνεύματος· είσίν, ώς αύτός, μεγάλοι ποιηταί ή 
δνειροπόλοι μεγάλοι· άνδρείκελα, έπί τοΰ με
τώπου ών τινων έχει χαράξει τό έαυτοΰ ,δνομα · 
φασματα, ατινα φαίνονται μεγενθυνόμενα ώς διά 
μέσου τής άχλύος τών πολικών θαλασσών, ή 
φωτιζόμενα ύπό τοΰ φωτός θεατρικής εύκλειας 
μεταμορφούσης αύτά. Ούτως ’Ιαβέρης, Ζυμ- 
πλαίν, Γριβουλέτος, Σιμουδαίν, θύρσους, Κουα- 
ζιμόδο. Ουτω Ναπολέων αύτοΰ ό III., παρι- 
σταμενος, λυοικώς, ώς κακοποιός άγροΐκος. 
’Ολίγα τά έκ σαρκών καί δστέων πρόσωπα, 
τά εχοντα τό άνάστημα καί τήν φωνήν ήμών. 
Καί ούτως ή κορυφαία αύτοΰ Notre Dame, 
μεταμορφουμένη παρ' αύτού είς τρομερόν μνη- 
μεΐον ώς δρος τών Άλπεων. Πάντα αύτοΰ τά 
έργα είσίν, ώς αύτός περί τών κυμάτων ώκεανοΰ 
έν καταιγίδι λέγει, melangees de montagne et 
de songe.

Μόνον κατά τήν πρώτην στιγμήν τής συλλή- 
ψεως είνε παρατηρητής άτάραχος και σταθερός· 
είτα ή άήττητος αύτοΰ λυρική φύσις έκρήγνυ- 
ται, συλλαμβάνει στιβαρα τή χειρί τό έαυτοΰ 
πλάσμα, καί μεταφέρει αύτό τής γής ύπεράνω. 
Άπό τής πρώτης μέχρι τής τελευταίας σελίδας 
πάρεστιν άεί, ύψαύχην καί βίαιος δεσπότης, 
παράγων ήμΐν έκ τής άναγνώσεως άγώνα. Ώθει 
ήμάς πρός τά πρόσω βιαίως, άπελαύνει, άνυψοΐ, 
τινάσσει, ταπεινοί, άνατρέπει έν τή βιαία αύτοΰ 
φυγή, άδιαφορών έπί τή ήμετέρα ύπάρξει. Άνα- 
πάλλομεν μεγίστη όρμή έν τοΐς πλέον άντιθέτοις 
ατινα δύναται νά διεγείρη ή άνάγνωσις αίσθή- 
μασιν, άπό τής εύερεθίστου άνίας είς τόν φλο
γώδη ένθουσιασμόν, ώς ύπό τής χειρός αύτοΰ 
κραδαινόμενοι. ’Ατελεύτητοι σελίδες διαδέχονται 
άλλήλας έν αίς ό Ούγκώ δέν είνε πλέον ό αύ
τός. Παρεκτρέπεται, πλανάται ψηλαφητί έν ταΐς 
σκοτίαις, καί παραλαλεΐ. Δέν άκούομεν πλέον 
τήν φωνήν τοΰ άνθρώπου- άλλά τήν ώρυγήν ή 
τό τραύλισμα τοΰ παράφρονος. Καί αί ΰπερ- 
μεγεθεις περίοδοι πίπτουσιν έπί έτέρων τοιούτων, 
κατά σωρείας, σκοτεινά’· καί βαρεΐαι, ή αί μι- 
κραί τομαί έφ’ όμοιων, πυκναί καί βίαιαι ώς 
χάλαζα, καί διώκονται καί πιέζονται οί παρα- 
λογισμοί, αί κενότητες, αί παράφοροι ύπερβολαί 
καί αί σχολαστικότητες. 'Ο Βίκτωρ Ούγκώ 
σχολαστικός! Καί δμως ναί· δταν έκατοντάκις 
έκφράζη ήμΐν τήν ιδέαν ήν εύθύς έξ άρχής 
συνελάβομεν, δταν δεικνύη ήμΐν ήσυχα»; καί 
μετ’ έπιμονής, μίαν πρός μίαν, τάς χιλίας μι- 
κράς πλευράς λίθου δν αύτός νομίζει θησαυρόν 
καί ό όποιος είνε ψευδαδάμας. Καί έν τφ με
ταξύ έκείνφ, ενώ δνειροπολοΰμεν ή φρυάσσομεν, 
παρίστανται τφ νφ ήμών αί άπηνεΐς τών κρι
τικών άναλύσεις, ή μήνις τών κλασικιστών, τό 
άνάθεμα τών σχολαστικών, οί χλευασμοί τών 
άπειρων αύτοΰ άντιπάλων, καί έσμέν έτοιμοι ΐνα 
εΐπωμεν. — ‘Έχουσι δίκαιον! — Άλλά τί! Έν 
τφ τής σελιδο; βάθει ένεστι σκέψις τις άναγ- 
κάζουσα ήμάς ν’ άναπηδήσωμεν κράζοντες· — 
ν0χι πρός θεού! 'Έχουσιν άδικον! — φράσις 
καθηλουμένη τφ έγκεφάλφ ήμών καί τή καρδία; 
καθ’ δλον τόν βίον· λέξις υψηλή, έπανορθοΰσα 
έν ήμΐν τό πάν. Καί ό Ούγκώ ΐσταται έκ νέου 
όρθιος καί γίγας έπί τοΰ ύποστηρίγματος δπερ 
άμφεταλαντεόετο. Αυτή είν’ ή μεγάλη αύτοΰ 
δύναμις· ή άπροσδόκητος έκλυσις, ή άπρόοπτος 
λάμψις ή φωτίζουσα τήν εύρεΐαν άγνωστον χώ

ραν, ή άγροίκως άνοιγομένη καί κλεισμένη θύρα 
δι ής διορώμεν το θαύμα un grand coup dans 
la poitrine, ώς θά έλεγεν ό Ζολά, άφαιροϋν 
ήμΐν έπί στιγμήν τήν άναπνοήν, καί έγκατα- 
λεΐπον σχίσματα καί ταραχάς. Πάσα σχεδόν 
αύτοΰ ή τέχνη έγκειται έν μακρά μακροθύμφ 
έργασία παρασκευαζούση άποτέλεσμ’ άπροσδό- 
κητον. Δέν είν’ ό έπί τών πτερύγων ίσοορο- 
πούμενος άετός · είν’ ό βράχος δστις έκρήγνυται 
άπό τοΰ ήφαιστείου, απτεται τών νεφών καί 
έπαναπίπτει. Δέν φροντίζει περί ήμών ένώ 
παρασκευάζει· περιφρονεΐ καί έρεθίζει · είν’ έρ- 
γάτης περιφρονητής καί άγριος- άδιαφορεΐ έπί 
ταΐς άνυπομονησίαις καί έπιτιμήσεσιν ήμών. Τά 
έλαττώματα είσίν αύτφ μεγάλα ώς τό πνεύμα· 
ούχί φακοί, άλλά κυφώματα κολοσσαΐα δια- 
στρέφουσι τήν όψιν ήμών. Ή άρχιτεκτονισή 
τοΰ πλειστου μέρους τών έαυτοΰ μυθιστοριών 
εινε δύσμορφος. Επεισόδια άκαιρα, τεχνάσματα 
κτηνώδη, νήματα άφηγήσεως άφρόνως κυπτό
μενα καί συνδεόμενα αύθις· άποπλανήσεις, ή 
μάλλον έμμανεΐς δρόμοι, ών δέν φαίνεται τό 
μέσον, καί έφ’ ών τις είς έκαστον βήμα προ
αισθάνεται κρημνόν.

(Έπεται συνέχεια.)

ΚΟΡΗ ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΕΝ ΑΜΑΛΦΗι.
Είκών ’Ιουλίου Σάλλες.

»
ΤΟ ή ώραιοτέρα μεταξύ τών ώραίων τής 
Άμάλφης γυναικών, γνωστή δέ παρά 
τφ λαφ ύπό τήν έπωνυμίαν “Ή μά
γισσα τής Άμάλφης”. "Οταν ή 'Ροζέλλα μέ 

τό έλαφρόν της βήμα καί κρατούσα τόν άμ- 
φορέα έπί τοΰ ώμου διήρχετο τάς όδούς τής 
κωμοπόλεως, πάντων τά βλέμματα έστρέφοντο 
πρός αύτήν, διότι ήτο πράγματι έμφάνισις πλή
ρης χαριτος, ήτο ή προσωποποίησις τής νεα
νικής καλλονής καί γυναικείας χάριτος, διεγεί- 
ρουσα τον θαυμασμόν τών συμπολιτών της. 
Αλλ ή ώραια 'Ροζέλλα ήτο καί ύπερήφανος 
καί δέν έδιδεν άκρόασιν είς τάς έρωτικάς λέξεις 
καί τούς στενασμούς, δι’ ών οί νεανίαι έξέφραζον 
τόν πρός αύτήν έρωτά των. Εις μόνος νέος, 
ό λεμβούχος Μάζος, δέν τή ήτο άδιάφορος, καί 
δταν ούτος τό έσπέρας μέ τήν κιθάραν του 
εψαλλεν ύπό τό παράθυρόν της τά έρωτικά 
ασματά του, έν οίς έξύμνει τόν άστέρα του, 
τήν άνασσαν του, τήν μάγισσάν του, τότε άπό 
τοΰ παραθύρου έπιπτε πρό τών ποδών του άν
θος, το όποιον ούτος έκράτει ώς εχέγγυον έλ- 
πίδος γλυκείας. Συνέβη ποτέ, ξένος άνήρ νά 
έπισκεφθή τήν πόλιν Άμάλφην καί ν’ άπαντήση 
την ώραιαν 'Ροζέλλαν, φέρουσαν τόν άμφορέα. 
Μαγευθείς ύπό τής καλλονής ταύτης ό ξένος 
έπλησίασε τήν κόρην· ό ξένος ήτο νέος, ήτο 
εύειδής, ήτο πλούσιος καί ή 'Ροζέλλα — ήτο 
γυνή, άδύνατος καί ματαία! — Μάτην ό Μάζος 
έψαλλε τώρα ύπό τό παράθυρόν τής έρωμένης 
του· ματην περιέμενε τό προσφερόμενον αύτώ 
άνθος. Μετ’ όλίγας ήμέρας διεδόθη έν Άμάλφη 
ή φήμη δτι ή ώραία 'Ροζέλλα έγένετο άφαντος, 
δτι άνεχώρησε μετά τοΰ πλουσίου ξένου. Ή 
καρδία τοΰ δυστυχοΰς Μάζου έπλήγη βαθέως· 
έπί μήνας έξηκολούθει είσέτι ψάλλων ύπό τό 
παραθυρον τής σκληράς έρωμένης του · πρωίαν 
δέ τινα άπέπλευσε διά τής λέμβου του καί δεν 
έφάνη πλέον . . . Έτη παρήλθον έκτοτε· ή 
'Ροζέλλα έλησμονήθη· ή καλύβη τοΰ Μάζου 
κατέρρευσεν άλλ’ είς τήν παραλίαν τής Άμάλ
φης ακούεται καί σήμερον έτι άδόμενον τό δη-
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ΚΟΡΗ ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΕΝ ΑΜΑΛΦΗι. (Είκών ’Ιουλίου Σάλλες.) ΤΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ ΕΝ CHARLOTTENBURG ΠΑΡΑ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ.

μ.ώδες άσμα τής ωραίας 'Ροζέλλας, τής “ μα- 
γίσσης τής ’Αμάλφης”, ήτις άπήλδε τής πα- 
τρίδος της, ΐνα ώς [)όδον μαρανδέν προώρως 
άποδάνη δυστυχής καί έγχαταλελειμμένη. ("Ορα 
περί τοΰ έπεισοδίου τούτου τδ δημώδες ποίημα 
La fata di Amalfi εν τή Συλλογή τών δημω
δών τής Νεαπόλεως ασμάτων.)

ΤΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ ΕΝ CHARLOTTEN
BURG ΠΑΡΑ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ.

(Μετά είχένο;, ορα σελ. 329.)

νεχρδς τοΰ πρδ μικρού άποβιώσαντος 
αύτοκράτορος τής Γερμανίας Γουλιέλ- 
μου τοΰ Α'. χατετέβη έν τω έν Char

lottenburg μεγαλόπρεπε? μαυσωλείω, έν ώ κοι- 

μώνται τδν αιώνιον ύπνον οί γονείς αύτοΰ, ό 
βασιλεύς τής Πρωσσίας Φριδερΐκος Γουλιέλμος Γζ. 
καί ή ωραία καί πολύπαθης βασίλισσα Λουίζα.

Τδ λαμπρδν μαυσωλεϊον, κατά τδν άρχαΐον 
’Ελληνικόν ρυδμόν, έκτίσδη ύπδ τοΰ διάσημου 
άρχιτέκτονος Schinkel καί διαιρείται είς δύο 
πατώματα, τδ εν ύπόγειον καί τδ έτερον ισό
γειον. Έν τή ύπογείιυ κρύπτη κεΐνται τά δστά 
τοΰ βασιλικού ζεύγους, τδ δέ ισόγειον, έστεμ- 

μένον ύπδ δόλου, περιέχει τά ύπδ τοΰ γλύπτου 
Rauch έπεξεργασδέντα μαρμάρινα άγάλματα, 
άληδή αριστουργήματα, δαυμαζόμενα ύπδ τών 
έπισκεπτομένων τδ μνημεϊον.

Ό άποδανών αύτοκράτωρ έζέφρασε πρδ τοΰ 
δανατου αύτοΰ τήν έπιδυμίαν του νά ταφή πλη
σίον τών γονέων του, δπερ καί έγένετο. ’Επειδή 
δέ δέλει στηδή καί αύτώ μνημεϊον, γίνεται αχέ· 
ψις νά εύρυνδή ό χώρος τοΰ δλου μαυσωλείου.

'Η πόλις Charlottenburg ίδρύδη ύπδ τής 
βασιλίσσης Σοφίας Καρλόττης, συζύγου τοΰ βα- 
σιλέως Φριδερίκου τοΰ Α'., ήτις άνήγειρεν έν- 
ταΰδα τώ 170G τδ ώραΐον άνάκτορον. 'Η πόλις 
έκαλεΐτο πρότερον Λυτσελβουργον έκ τοΰ παρα
κειμένου χωρίου Αύτσωφ, Τδ άνάκτορον καί 
ό έκτεταμένος αύτοΰ κήπος έςετάβησαν ύπδ τής 
βασιλίσσης Αουΐζης, ήτις ήγάπα τήν διαμονήν 
ταύτην.

'Η παρατεδειμένη είκών παριστφ τδ μέρος 
τοΰ μαυσωλείου, έν ω εύρίσκονται τά μαρμάρινα 
άγάλματα τών γονέων τοΰ άποβιώσαντος αύτο
κράτορος.
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ΤΟ ΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΑ.

Έκ τοΰ Γερμανικού τοΰ Ernst von Wildenbruch.

ΑεΝ έχβις σταΰλο άερικό και στολισμένο σπίτι, 
/ \ καί μέ χορτάρι δροσερό γεμάτο το παχνί σοο; 

Αβι^Μήνα και δέ σέ πότισαν και νηστικό σ’ άφησαν; 
Σέ νοιώθουνε ’σάν λαχταρεΐς, σοΰ δίνουν ’σάν γυρεύεις; 
Πες μου άλογο βασιλικό, πες μου άτι ζηλεμμένο.
— .Μέ νοιώθουνε ’σάν λαχταρώ, μοΰ δίνουν ’σαν γυρεύω.
— Πες μου άλογο βασιλικό, τ’ είνε καί σέ πικραίνει; 
Γιατί μοΰ στέκεσαι βουβό, γερμένο τό κεφάλι;
Πές μου, γιατί οέν χλιμιντράς, χαρούμενο ’σάν πρώτα, 
δταν πηδούσες τήν αύγή περήφανο ’ς τόν κάμπο; 
Γιατ’ι τό μάτι σου γοργό ’σάν πρώτα δέν Αστράφτει; 
Γιατί δέ σε'ις τή χήτη σου καμαρωτό ’σάν πρώτα;
— Δέν χλιμιντρώ, δέν χλιμιντρώ, γιατί πονεΐ ή καρδιά μου. 
Ό βασιληάς μέ ξέχασε, ό άφέντης δέ μέ θέλει.
Τί τούκαμα καί μέ ξέχνα, καί μοναχό μ’ άφίνει; 
Δέ μέ καβαλλικεύει πειά, καί πάει ένας χρόνος. 
Σήμερα τά χαράμματα ήρθαν κοντά μου πάλι. 
Μέ στόλισαν ’σάν μιά φορά μέ τά χρυσά στολίδια, 
μοΰ βάλαν σέλλα κεντητή καί χάμουρα Ασημένια. 
Χλιμίντρησα καί ρώτησα: ’Στό βασιληά μέ πάτε;
Μ’ έκύτταξε ένας γέροντας, σταυλίτης άσπρομάλλης, 
έβόγκηξαν τά στήθιά του, γεμίσανε τά μάτια, 
καϊ μοΰ ’πε: Ναί, ’ς τό βασιληά- έγώ ήρθα νά σέ πάω. 
Καί πάμε πέρα, μακρυά, ’ς ένα φαρδΰ σωκάκι. 
Άγνάντεψα τους άρχηγοΰς που πήγαιναν μαζή μας, 
δταν βαροΰσε ή σάλπιγγα τραγούδι τοΰ πολέμου, 
κ’ έγώ μέ τόν άφέντη μου περήφανο πηδούσα. 
Μουθούνισα κ’ έκύτταξα νά ίδώ τό βασιληά μου · 
μά ήρθαν δλοι, δλοι τους, μόνον αυτός δέν ήρθε. 
Κι’ άκουσ’ άντάρα μακρυνή, βουβή, φαρμακωμένη, 
ώσάν νά πέφταν χώματα ’σέ άνοιγμένο λάκκο, 
κ’ είδα ένα αμάξι νά περνά άνάμεσα ’ς τόν κόσμο, 
καί τό τραβούσαν άλογα όχτώ μαυροντυμένα. 
’Αργά, μονά, λυπητερά βαροΰσαν ή καμπάναις, 
καί μ’ έβαλαν νά περπατώ πίσω άπ’ τό μαΰρο αμάξι.

Άπόμεινε άδεια ή σέλλα μου, καί κείνος δέν έφάνη! 
Καί πήγα άπό κοντά άργά, κι’ άργά άργά πατούσα. 
Χίλιοι δεξιά, χίλιοι ζερβιά, καί χίλιοι άπό πίσω, 
χίλιαις χιλιάδες ήτανε, κανείς λαλιά δέν είχε, 
κ’ έμπρός μακρηά, άτελειώτη τραβούσε ή μαύρη στράτα. 
’Σ τήν πόρτα ’σάν έφτάσαμε, στάθηκ’ άγριεμμένο·
— Χωρίς τόν καβαλλάρη μου δέν πάω παραπέρα!
Είς τούς παληούς καλούς καιρούς, ’σάν έβγαινα ’ς τόν κάμπο, 
καμαρωτό ’ς τή ράχη μου τό βασιληά μου είχα.
Άνέμιζαν τόν κορνιαχτό ψηλά τά πέταλά μου, 
καί μιά φωνή χιλιόστομη ολόγυρα βροντούσε: 
"Καλό ’ς τόνε τό βασιληά”, λέγαν τά παλληκάρια, 
"Καλώς σάς ηυρα σύντροφοι” τούς άπαντοΰσ’ ό γέρος. 
Καί τόρα πάλι, σήμερα, θά ξαναρθή ’σάν πρώτα, 
καί θά ρωτήση καί θά είπή: Πού είνε τ’ άλογό μου; 
καί θά κυττάξη γύρω του, γιά νά μέ ίδή, νά μ’ εύρη. 
’Αφήστε νά σταθώ έδώ, νά τόν άκαρτερέψω.
Γά χαλινάρια δάγκωσα, Αγρίεψα άφρισμένο, 
καί άπό τό χέρι λύθηκα, ποΰ άγάλια μέ τραβούσε. 
Νά, κι’ ό σταυλίτης έρχεται, τή χήτη μου χαϊδεύει, 
καί μοΰ μιλεΐ, καί τρέχουνε τά δάκρυα του ποτάμι.
— Μή μοΰ άγριεύης, έννοια σου, περήφανο μου άτι. 
'0 βασιληάς, ό γέρος σου έδφ κοντά σου είνε.
Τόν έπνιξαν τά κλάμματα, δέν είπε άλλο λόγο, 
καί τό κεφάλι γύρισε, καί μοΰ ’δείξε τ’ αμάξι. 
Άργά τό άμάξι πήγαινε, κι’ δλο μπροστά πηγαίνει, 
κι’ άργά βαρούν, βουβά βαρούν μαζή τοο τά ταμπούρλα. 
Δέ ξέρω πώς, δέ ξέρω τί μέσ’ ’ς τήν καρδιά μου μπήκε, 
καί μού ’κόψε τά ύπατα ’σά δίκοπο μαχαίρι.
"Ολοι βουβοί, βουβό κ’ έγώ ’ς τή μακρυνή τή στράτα, 
έπήγα πάλι άπδ κοντά, κι’ άργά, άργά πατούσα.
"Εχω καί σταΰλο άερικό, καί στολισμένο σπίτι, 
καί μέ χορτάρι δροσερό γεμάτο τό παχνί μου, 
μέ νοιώθουνε ’σάν λαχταρώ, μοΰ δίνουν ’σάν γυρεύω. 
Μά πέστε μου, ό βασιληάς πότε θέ νάρθη πίσω; 
Δέ θά ’βγη πειά, δέ θά προβή άπ’ τό ψηλό παλάτι; 
’Σ τό άλογό του τό πιστό δέ θ’ άνεβή ’σάν πρώτα ; 
Δέν έχετε φωνή, λαλιά; έβουβαθήκατ’ δλοι;
Τί κλαΐτε, κλαΐτε γύρω μου; τί κλαΐτε καί βογκάτε;
— Σώπ’ άλογο βασιλικό, καί μή ρωτάς τί κλαΐμε.
Δέν τό τραβάς νά σοΰ τό ποΰν, δέν είνε νά τό μάθης . . . 
Τή χήτη τήν περήφανη κρέμασ’ την κάτω, κάτω, 
κι’ αυτό τό χώμα ποΰ πατεϊς, μή σκάφτης μέ τά νύχια. 
Είν’ άγιο χώμα, καί βαθειά σκεπάζει πεθαμένους. 
Τόν πεθαμένο μή ξυπνάς, κουράστη καί κοιμάται.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ 
ύπό

Μ. Μαλλιαράκη.
(Συνέχεια.)

Ε'.

πόλις τής Σύμης, ήν άτελώς περιε- 
γράψαμεν, έστί σύμπλεγμα οικιών άρ-
χομένων άπό τοΰ λιμένος καί περατου-

μένων είς τό άρχαΐον χωρίον, κρυπτομένων πρός
νότον ύπό τοΰ χωρίζοντος τδν λιμένα τούτον έκ
τού έτέρου τού έν τή έξοχή Πέδι διά τραχέως 
Ακρωτηρίου καί πάλιν άναφαινομένου άνωθεν 
τής κοιλάδος ταύτης. Ή άγορά καί τά έμπο
ρικά καταστήματα κεΐνται παρά τήν κρηπίδα 
τοΰ λιμένος έν τή νέα παραλία; πόλει τή κα- 
λοομένη Αίγιαλός. Περί μικράν πλατείαν 
τετράγωνον έγείρονται τά κεντρικώτερα καφενεία 
καί τινα γραφεία τών σπογγεμπόρων. ’Εντεύθεν 
άρχεται άνερχομένη ή όδός, ή διά βαθμιδών 
διακοπτομένη, δι’ ής τήν λιθόστρωσιν έδαπανή- 
θησαν ύπέρ τάς χιλίας δθωμανικάς λίρας.

Αί οίκίαι τών εύπορωτέρων είσί διόρωφοι,
μετά αύλής καί κηπαρίων, έν οίς καλλιεργούνται 
λεμονέαι, πορτοκαλλέαι καί άνθη. Τήν πόλιν 
ταύτην καθωραΐζουσιν οί ναοί, δι’ ούς οΐ Σο- 
μαΐοι δαπανώσιν Αφειδώς, καί τά έκπαιδευτικά 
καταστήματα. Ύπάρχουσι ναοί ένοριακοί δύο 
καί δέκα, έν οίς καί ό νεόδμητος τής Αγίας 
Τριάδος βυζαντινού ρυθμού, καί ιερείς είκοσι 
καί όκτώ λειτουργοΰντες έν τοΐς ναοΐς τούτοις· 
’Εκτός τών ναών τούτων ύπάρχουσι καί μονίδρια 
καί έξωκκλήσια ισάριθμα πρός τάς ήμέρας τοΰ 
έτους άνά πάσαν λόχμην καί πάντα βράχον 
άπορρώγα, φαινόμενα ώς φωλεαί όριέων. Σπου
δαία! δέ μοναί είσίν ή τοΰ ’Αρχαγγέλου Μι
χαήλ τοΰ Πανορμιώτου καί ή τοΰ’Αρχιστρατήγου 
Μιχαήλ, τοΰ έπιλεγομένου Μιχαήλη.

'0 πρός τήν παιδείαν ζήλος τών Συμαίων
καταφαίνεται έκ τών έκπαιδευτικών αύτών κατα
στημάτων. Τρία δημοτικά σχολεία, ών έκαστον 
διευθύνει είς διδάσκαλος μεθ’ ένδς βοηθού, δια- 
νέμοοσι τήν προκαταρκτικήν έκπαίδευσιν καί τό 
νέον συνδιδακτικόν σύστημα είς έξακοσίους παΐ-
δας άρρενας. Τό έν τή συνοικία τοΰ 'Αγίου 
Ίωάννοο κατάστημα τοΰ δημοτικού σχολείου, 
κομψόν καί εύρύχωρον κτίριον, άνηγέρθη δαπάνη 
τών άδελφών Πετρίδου, οίτινες ήγειραν έπίσης 
καί ώραΐον πύργον μετά ώρολογίου είς τήν Ανα
τολικήν πλευράν τοΰ λιμένος, έν ή ίσοπεδώθη 
μικρά πλατεία, περί ήν ίδρύθησαν άποθήκαι καί 
ώκοδομήθησαν οίκίαι κομψαί, καί δπου τό εσπέ
ρας συναθροίζονται οί Συμαΐοι δπως άναπνεύ- 
σωσι τόν θαλάσσιον άέρα. Τό έτερον κατάστημα 
τοΰ δημοτικού σχολείου έδωρήσαντο είς τήν Κοι
νότητα οί υιοί Κατριοΰ. Ό πρό τίνος δέ άπο- 
βιώσας Ί ωαννίδη ς έκληροδότησεν είς τήν Κοι
νότητα τδ κτίριον, έν ω ύπάρχει τό Παρθενα- 
γωγεΐον καί Νηπιαγωγεΐον, ατινα είσίν άριστα 
διωργανιομένα. Ή περιοχή τού καταστήματος 
είναι ευρύχωρος καί ή θέσις ύψηλή καί ευάερος· 
έντός περιβόλου τετειχισμένου περικλείονται αί 
αϊθουσαι καί τά δωμάτια τών παραδόσεων, κήπος 
σύδενδρος καί δεξαμεναί, έν αίς συνάγεται τό 
βρόχιον ύδωρ πρός άρδευσιν τών δένδρων καί 
πρός πόσιν. ’Εκτός του καταστήματος τούτου 
ό φιλόμοοσος δωρητής έδωρήσατο οικίαν καί δύο 
έμπορικά καταστήματα, ατινα μετά θάνατον τής 
συζύγου τοο θά περιέλθωσιν είς τήν κυριότητα 
τής Κοινότητος πρδς συντήρησιν τού Παρθενα
γωγείου.

Τό 'Ελληνικόν σχολεΐον κεΐται έν τή άνω 
χώρα. Έν αύτφ διδάσκουσι δύο διδάσκαλοι τήν

ελληνικήν γλώσσαν καί έτερος τήν γαλλικήν. 
Οί μαθηταί απολυόμενοι καί μεταβαίνοντες είς 
’Αθήνας κατατάσσονται είς τήν β'. και αυτήν 
τήν γ'. γυμνασιακήν τάξιν. Μεταβαίνουσι δε 
πολλοί τών μαθητών κατ’ έτος πρός τελειοτέραν 
γυμνασιακήν καί έπιστημονικήν έκπαίδευσιν, 
καταταασόμενοι είς τήν ιατρικήν, νομικήν καί 
φιλοσοφικήν σχολήν τού έν Άθήναις έθνικοΰ 
Πανεπιστημίου ή είς τά έν Γερμανία Πανεπι
στήμια.

Ή Κοινότης Σύμης συντηρεί δύο δημοτικούς 
ιατρούς, έπισκεπτομένους δωρεάν τούς Ασθενείς, 
εν φαρμακεΐον έν ώραίφ καταστήματι περιλαμ- 
βάνοντι δλα τά Αναγκαία φάρμακα παρασκευ
αζόμενα ύπό φαρμακοποιού μισθοδοτουμένου 
ύπ’ αύτής καί ένδς βοηθού, και διδόμενα δω
ρεάν.

"Οπερ δέ μέ κατέθελξεν έστί τό ταπητουρ- 
γεΐον, τό όποιον σσνέστησεν ή Κοινότης άρτίως, 
καί δπου περί τά τεσσαράκοντα πτωχά κοράσια 
ύφαίνουσιν ύπό τήν διεύθυνσιν Συμαίας υφάν
τριας τάπητας στερεούς. Τό έριον νήθεται καί 
βάφεται έν Σύμη· ουτω δέ πολλαί γυναίκες 
εύρίσκουσιν έργασίαν, συνάμα δέ Αναπτύσσεται 
βιομηχανία έπικερδής έν τφ τόπω.

Έν Σύμη ύπάρχουσι δύο έργοστάσια πρός 
έπιδιόρθωσιν σπογγαλιευτικών μηχανών, τρία 
σιδηρουργεία, δύο μικρά βυρσοδεψεία, είς άλευ- 
ρόμηλος δι’ άτμοΰ. Τό σφαγεΐον καί τά κατα
στήματα τών κρεωπωλείων άνήκουσιν είς τήν 
Κοινότητα. Είς τόν μυχόν τοΰ λιμένος έκτεί- 
νεται χώρος όμαλός καί έπίπεδος. Ένταΰθα 
είναι τό ναυπηγεΐον, ένθα ναυπηγούνται πλοι
άρια κομψά καί έλαφρά. Έπί τών Ιπποτών 
έναυπηγοΰντο πλοιάρια έλαφρότατα καλούμενα 
fustes, πλέοντα διά κωπών καί ιστίων, πρός ά 
ούδέν πλοΐον ήδύνατο νά συναγωνισθή. Οί 
Τούρκοι ώνόμαζον τά πλοία ταύτα Simbequirs, 
έξ ου καί ή νήσος έκαλεΐτο νήσος τών Simbe
quirs (Lacroix, lies de la Gr6ce).

Πρό τινων έτών συνέστη έν Σύμη άναγνω- 
στήριον ύπδ τήν έπωνυμίαν "Η Αίγλη” παρά 
τήν κρηπίδα τού λιμένος, συντηρούμενον διά 
συνδρομών. Έν αύτφ έσχηματίσθη βιβλιοθήκη 
διά δωρεών, ό δέ φιλαναγνώστης εύρίσκει δια
φόρους έφημερίδος καί περιοδικά. Άλλά φαί
νεται δτι ό ζήλος τών ιδρυτών καί συνδρομητών 
δέν είναι δπως έδει άκμαΐος, διότι όσάκις με- 
τέβην είς τό άναγνωστήριον εύρον μόνον τόν 
καφεπώλην καθήμενον μέ χεΐρας έσταυρωμένας 
καί χασμώμενον.

Στ'.

Κατά τόν Lacroix ή Σύμη έχει δύο λιμένας, 
έχει δμως τρεις πρός τό Ανατολικόν καί ένα 
πρός τό δυτικόν άκρον, έν ω έγείρεται ή μονή 
τού Πανορμιώτου, καί ετερον πρός βορράν. Οί 
λιμένες ούτοι είσίν εύρύχωροι καί Ασφαλείς, 
πλήν βαθεΐς καί Ανεπίδεκτοι Αγκυροβολιάς καθ’ δ
λην αυτών τήν έκτασιν. Είς τόν μυχόν τοΰ 
κυριωτέρου λιμένος κρύπτεται ή πόλις. Άνα- 
τολικώτερον έστιν ό καλούμενος Έμποριός, καί 
νοτιώτερον ό τού Πέδι. "Οθεν ή Σύμη έστιν 
ευλίμενος καθ’ δλα αύτής τά σημεία.

Τό έδαφος τής νήσου είναι πετρώδες καί 
Ανώμαλον, άνά μέσον δέ τών τιτανόλιθων υπάρ
χει γή σιδηρούχος, ένθα καλλιεργείται ή συκή, 
ή άμογδαλέα καί ή άμπελος. Αί άμυγδαλέαι 
ιδίως εύδοκιμοΰσι. Κατά τόν Lacroix ή Σύμη 
ήν γόνιμος είς σιτηρά, διότι έν τοΐς άρχαίοις 
αύτής νομίσμασι παρίσταται δράγμα σίτου καί 
κεφαλή Δήμητρος έστεμμένη διά σταχύων. Πα- 
ρήγε δέ οίνους άρίστους καί έτρεφε μέγαν Αριθ
μόν αιγών καί τράγων. Καί τώρα οί παραγό-

μενοι οίνοι είσίν άριστοι κατά ποιόν, Ασήμαντοι 
δέ κατά ποσόν· περί δέ τής καλλιέργειας τών 
σιτηρών δέν δύναται νά γείνη σπουδαίος λόγος, 
διότι ή καλλιέργεια αύτη προϋποτίθησι γήν, ής 
ή ΰπαρξις είναι άμφισβητήσιμος έν Σύμη. Πι
θανόν κατά τήν Αρχαιότητα νά υπήρχεν έδαφος 
καλλιεργούμενον, διότι κατά τήν παράδοσιν υπήρ
χαν και δάση συγκρατοΰντα τά χώματα καί 
γονιμοποιοΰντα τήν γήν. "Ηδη δμως ένεκα τής 
έλλείψεως τών δασών οί ύετοί παρασύρουσι τά 
χώματα καί άπογυμνοΰσι τό έδαφος, ώς συμ
βαίνει είς δλας τάς περί τήν 'Ρόδον νήσους, 
μετά πολλοΰ δέ μόχθου καί δαπανών οί έρα- 
σται τής γεωργίας σχηματίζουσι κτήμα, άπο- 
σπώντες τινάς λίθους καί χρησιμοποιοΰντες τήν 
εις τας σχισμάδας αύτών ύπολανθάνουσαν γήν.

Ή σπουδαιοτέρα τών Συμαίων έξοχή έστί 
τό λεγόμενον Πέδι, κοιλάς πετρώδης άρχομένη 
άπό τής άνω πόλεως καί κατερχομένη είς τόν 
λιμένα. Έν τή κοιλάδι ταύτη έσχηματίσθησαν 
Αγροί καλλιεργήσιμοι, ένθα έφυτεύθησαν συκαΐ 
καί άμπελοι. "Εκαστος Σομαΐος έχει μικράν 
έκτασιν, έκαστος δέ άμπελών περιλαμβάνει συ
νήθως δωδεκάδα ή εικοσάδα κλημάτων, έκτος 
δλίγων μεγαλειτέρας έκτάσεως. Παρά τήν θά
λασσαν ύπάρχουσι κήποι μέ διάφορα όπωροφόρα 
δένδρα καί λαχανικά, καί κομψοί εξοχικοί οί- 
κίσκοι, Αρδευόμενοι διά φρεατίνων ύδάτων. Μα
κρόθεν το Πέδι έν έποχή βλαστήσεως φαίνεται 
ώς χλοερά δασις έν μέσω φαιάς έκτάσεως, πυ· 
ρακτουμένης ύπό τών καυστικών τοΰ ήλιου 
άκτίνων. Είς τόν μυχόν τοΰ άνατολικωτέρου 
λιμένος, τού Εμπορίου, ύπάρχουσι μονίδρια έν 
μέσφ δένδρων καί οίκίαι έξοχικαί. Τόν λιμένα 
τούτον κοσμεί ό κήπος τών άδελφών Πετρίδου, 
έκτεινόμενος παρά τήν άκτήν περιβαλλομένην 
ύπό κρηπίδος, ένθα προσεγγίζουσιν αΐ λέμβοι. 
Δΐ ώραίας κλίμακος άπέβημεν είς τήν ξηοάν 
καί είσήλθομεν είς τόν κήπον, δι' δν καίτοι μι
κρός έκτάσεως ό ιδιοκτήτης έδαπάνησε περί 
τάς δύο χιλιάδας λιρών. Πρός συλλογήν τοΰ 
βροχίνου υδατος κατεσκεύασεν εύρυτάτας δεξα- 
μενάς, διότι τό φρεάτινον ύδωρ εΐναι ύφάλμυρον 
καί Ακατάλληλον πρός άρδευσιν τών δένδρων. 

"Ενεκα δέ τής περισυνής Ανομβρίας αί δεξα
μεναί έμειναν κεναί, καί τά δένδρα έκινδύνευον 
ν’ άποθάνωσιν έκ τής δίψης, έάν μή ό ιδιο
κτήτης έλάμβανε πρόνοιαν νά μεταφέρη ύδωρ 
έκ τής άπέναντι άκτής τής Καρίας πρός άρδευσιν 
αύτών!

Ή Σύμη στερείται ρεόντων ύδάτων. Διά 
τοΰτο, αόχμών γενομένων, έφυγον οί Κάρες πριν 
ή άποδιώξη αύτούς ό Μίνως. Οί Συμαΐοι δμως 
οί νΰν άγαπώσι πλειότερον τών Καρών τούς 
βράχους των καί άντί νά φύγωσιν είς τό κα
λούμενον Ούράνιον, φέρουσιν έκ τής Καρίας δ,τι 
ήρνήθη αύτοΐς ό ουρανός. Τό ύδωρ είναι τω 
δντι τό Apto-ov τών στοιχείων καρά τόν Θηβαίον 
μελοποιόν, τό πολυτιμότερον δέ χρήμα έν Σύμη, 
έν έποχή Ανομβρίας. Αί ταλαίπωροι γυναίκες 
έπ’ ώμων φέρουσαι τάς ύδρίας κατήρχοντο είς 
τό Πέδι, βαδίζουααι δύσβατον καί πετρώδη οδόν, 
δπως προμηθευθώσιν ύδωρ έκ τών φρεάτων, τά 
όποια ήνέωξεν ή πρόνοια τής Δημογεροντίας, 
καθ’ έκάστην δέ ή όδός αύτη ήν πλήρης γυ
ναικών ύδροφόρων άπό πρωίας μέχρις έσπέρας. 
Έκάστη οικία έχει δεξαμενήν πληρουμένην υδα
τος βροχίνου πρός χρήσιν αυτής. Έπειδή δμως 
δέν έβρεξεν ήναγκάσθησαν οί εύπορώτεροι νά 
μεταφέρωσιν ύδωρ διά πλοιαρίων έκ τών άκτών 
τής Έλασσονος Ασίας πρός πλήρωσιν αύτών!

(Έπεται συνέχεια )
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Η ΜΕΛΑΙΝΑ ΑΡΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.

(Μετά εϊκόνος, δρα σελ. 333.)

τά πυκνά τής ’Αμερικής δάση διαι- 
& τάται έν άγρίφ έτι καταστάσει ή άρ- 
| κτος, το θηριώδες τοΰτο μαστοφόρον 

ζώον, τδ όποιον άπαντώμεν έν ήμερα σχεδόν 
καταστάσει έν τοΐς θηριοτροφείοις κα'ι βοτανικοΐς 
κήποις τής Εύρώπης. ‘ Η άρκτος ήμερωμένη 
Απόλλυσι πολλάς τών έξεων αύτής, άλλ’ έν 
’Αμερική έν τή ήρεμία τών δασών καί Ακολου
θούσα μόνον τάς ένστικτους αύτής τάσεις Εμ
φανίζεται ήμΐν ύπδ τήν άληθή αύτής μορφήν. 
Και έν μέν χειμώνι, πιεζομένη ύπδ τής πείνης 
ή άρκτος έπιτίθεται κατά τών Ανθρώπων και 
τών ζώων, έν καιρω θέρους δμως άρχεΐται ώς 
έπ'ι τδ πλεΐστον εις φυτικήν τροφήν, είς μέλι 
καί μύρμηκας, Αφίνουσα ανενόχλητα τά ζώα.

Έπιστεύετο μέχρι τινδς δτι τά νεογνά τών 
άρκτων έγεννώντο ατελή καί δτι βαθμηδόν έλάμ- 
βανον τήν φυσικήν αύτών μορφήν. Ό ’Αριστο
τέλης περιγράφει τδ νεογνόν τής άρκτου ώς 
πλάσμα τυφλόν και άμορφον, τδ όποιον ή μή- 
τηρ λείχουσα έσχημάτιζε βαθμηδόν. Τοΰτο 
δμως άπεδείχθη ώς πρόληψις, διατηρηθεΐσα 
καθ’ δλον τδν μεσαιώνα. Μόλις ό μέγας φυ
σιοδίφης Βυφών άπέδειξεν δτι ή άρκτος, αμα 
γεννηθεΐσα, είναι τελεία, έχουσα μόνον έλλειψίν 
τινα ισορροπίας έν τοΐς μέλεσι τοΰ σώματος, ήν 
κατ’ δλίγον άπόλλυσι, στερεωμένων τών μελών 
της. Τά νεογνά τής άρκτου δέν είναι μέν ώραΐα, 
άλλά τέρπουσι διά τής ζωηρότητος καί τής 
χάριτος αύτών, άρέσκονται δέ παίζοντα άδια- 
κόπως. ‘Η μήτηρ των τά επιβλέπει καί έν 
Ανάγκη τά ύπερασπίζεται· συχνότατα δέ τά περι
ποιείται καί ιδίως τά άναγκάζει νά λούωνται, 
καί άμα εύρεθή παρά τινα πηγήν ή πλησίον 
ρύακος άρπάζουσα αύτά διά τών δδόντων της 
τά βυθίζει είς τό καθαρόν ύδωρ. Τοιαύτην οι
κογενειακήν σκηνήν παριστα ή ήμετέρα είκών, 
σχεδιασθεΐσα έκ τής φύσεως.

ΕΪΔΙΑ ΜΕΤΑ ΘΥΕΛΛΑΝ.
Μετάφρασις τοΰ ’Αγγλικού μυθιστορήματος 

Called back τού Conway 
ύπό

τής δεσποινίδος Σοφίας Εύαγ. ΒαλτατΖή.

(Συνέχεια.)

— Αύτδ είναι εΰκολον νά τδ Απόδειξη τις. 
Έάν ό δυστυχής Κένερης ήτο έδώ, θά σάς τδ 
έβεβαίου. Άλλ’ έκεΐνος μοί ώμίλησε πάντη 
διαφόρως.

— Ώ τότε ύπήρχον αίτίαι πρδς τοΰτο, άλλ’ Α- 
διάφορον· δύναμαι νά φέρω τήν μαρτυρίαν άλ
λων άνθρώπων.

— Πρδς τούτοις, τω είπον άτενίζων αύτδν 
κατά πρόσωπον καί όμιλών άταράχως, πρέπει 
νά μάθω διατί έδολοφονήσατε νέον τινά, πρδ 
τριών έτών έν τινι οίκίφ τής όδοΰ Όρατίου.

Όποια αίσθησις φόβου ή δργής καί αν τδν 
έκυρίευσε κατ’ έκείνην τήν στιγμήν, τδ πρόσωπόν 
του δμως Εξέφραζε τήν μεγαλητέραν έκπληξιν 
άλλ’ έβλεπον δτι δέν ήτο ή έκπληξις τοΰ άδίκως 
κατηγορουμένου άθώου, άλλ’ ή έκπληξις τοΰ δτι 
τδ έγκλημα είχεν γίνει γνωστόν. Ήνέωξεν τδ 

στόμα καί μέ ήτένισε έπί στιγμήν σιωπηλός. 
Μετά δέκα δευτερόλεπτα έπανήλθεν είς έαυτδν 
καί άνέκραξεν·

— Είσθε τρελλός, Κύριε Βώγαν.
— Είς τάς 20 Αύγούστου 186 ., είς τήν 

ύπ’ άρθ. 8. οικίαν τής όδοΰ Όρατίου διετρυπήσατε 
δι’ έγχειρεδίου τήν καρδίαν νέου τινός, δστις 
έκάθητο πλησίον τής τραπέζης· δ ιατρός Κένερης 
εύρίσκετο μεθ’ ύμών έν τω δωματίιρ, καθώς και 
τρίτος τις φέρων έπί τοΰ προσώπου του σημεΐον 
ούλής.

Δέν προσεπάθησε νά τδ διαφιλονεικήση, άνε- 
πήδησεν έχων τά χαρακτηριστικά ήλλοιωμένα 
έξ δργής, ήρπασε τδν βραχίονά μου, καί έπί 
στιγμήν ένόμισα δτι είχε σκοπόν νά έπιτεθή, 
άλλά παρετήρησα δτι ήθελε μόνον νά έξετάση 
προσεκτικώς τδ πρόσωπόν μου· δέν άπεσύρθην 
διότι ήμην βέβαιος δτε δέν ήδύνατο νά μέ Ανα
γνώριση, τόσον ή τυφλότης μεταβάλλει τήν φυ
σιογνωμίαν. Άλλά μ’ άνεγνώρισεν καί Αφησα; 
τδν βραχίονά μου, έκτύπησε τδ έδαφος μέ 
δργήν.

— ’Ηλίθιοι! βλάκες! έτονθόρισε, διατί δέν 
μέ άφήκαν νά τελειώσω τδ έργον;

Διέσχισεν απαξ καί δίς τδ δωμάτιον κατά 
πλάτος καί μήκος, καί άναλαμβάνων τήν Ατα
ραξίαν του, έστάθη έπροσθέν μου.

— Είσθε μέγας ύποκριτής, κύριε Βώγαν, μοί 
λέγει, τόσον ήσύχως καί άναιδώς ώστε έξε- 
πλάγην. Κατωρθώσατε νά άπατήσητε καί έμέ 
άκόμη, δστις είμαι ή δυσπιστία προσωποποιη- 
μένη.

— Δέν άρνεΐσαι καν τδ έγκλημα, κακούργε; 
— έκίνησε τούς ώμους — Διατί νά τδ άρνηθώ 
είς τινα δστις ήτο μάρτυς; Είς οίονδήποτε άλ
λον θά τό άρνηθώ Αφεύκτως, χωρίς νά διστάσω, 
άλλως τε ώς ύμεΐς ένδιαφέρεσθε είς πάντα 
ταΰτα, δέν ύπάρχει αιτία δι’ έμέ νά κρύψω τί.

— Ένδιαφέρομαι!
— Βεβαίως, άφοΰ συνεζεύχθητε τήν άδελ- 

φήν μου. Το>ρα, καλέ μου φίλε, εύτυχής μου νεό
νυμφε, άγαπητέ μοι γαμβρέ, θά σάς είπω διατί 
έφόνευσα τόν άνθρωπον έκεΐνον, καί τί έσήμαινον 
αί λέξεις μου ας έπρόφερον έν Γενεύη.

Τό ειρωνικόν άπεχθές καί άγριον ύφος δπερ 
είχε προφέρων τάς λέξεις ταύτας, μέ έκαμον νά 
προαισθανθώ τό τί θά συνέβαινεν · αί χεΐρές μου 
είχον μεγάλην διάθεσιν νά τδν τινάξωσιν έξω 
τής θύρας.

— Ό νέος ούτος (δέν θά σάς είπω τδ δνομά 
του δι’ αιτίας ας πρέπει νά έννοήσητε) ήτο ό 
έραστής τής Παυλίνας. Μεταφράσετε τό έραστής 
ίταλιστί, μέ τδ νόημα δ έχει ή λέξις drudo είς 
τήν γλώσσαν ταύτην καί θά έννοήσητε τί θέλω νά 
είπω. Ήμεΐς έκ μητρδς έχομεν εύγενή τήν κατα
γωγήν ήτις δέν Ανέχεται τήν έλαχίστην Ατίμωσιν. 
Ήτο ό έραστής τής Παυλίνας, τής συζύγου σας, 
τδ Επαναλαμβάνω, είχεν άρνηθή νά τήν νυμ- 
φευθή καί διά τοΰτο έγώ καί ό Κένερης τδν 
έφονεύσαμεν — τόν έφονεύσαμεν έν Λονδίνφ 
ένώπιόν της. ‘Ως σάς είπον ήδη, κύριε Βώγαν, 
είναι πλεονέκτημα νά νυμφεύηταί τις γυναίκα 
μή δυναμένην νά ένθυμήται τδ παλελθόν της.

Δέν άπεκρίθην, διότι γλώσσα τόσον αισχρά 
δέν χρήζει άπαντήσεως. Ήγέρθην άμέσως καί 
έπροχώρησα πρδς 'αύτόν· ούτος άνέγνωσε τδν 
σκοπόν μου έπί τοΰ προσώπου μου.

— Ό'/ι έδώ, μοι λέγει ζωηρώς καί Απο- 
μακρυνόμενος, πρός τί έδώ χυδαία πάλη με
ταξύ δύο έντιμων άνθρώπων, όχι- ας λάβη χώ
ραν συνάντησις μεταξύ μας έπί οίουδήποτε μέ
ρους τής ήπείρου, άδιάφορον τδ ποΰ, τήν δέχομαι, 
καί θά σάς άποδείξω πόσον σάς μισώ.

Είχε δίκαιον ό πονηρός έκεΐνος δστις έμενε 
κύριος έαυτοΰ. Είς τί ήδύνατο νά χρησιμεύση 

πάλη μεταξύ μας, πάλη άπρεπής ήτις δέν μοί 
έδιδε τήν έλπίδα τοΰ νά τδν φονεύσω, καί έν 
τοσούτω ή Παυλίνα ήδύνατο νά είναι είς τδ 
χείλος τοΰ τάφου.

— Έξελθε, άνεφώνησα, δολοφόνε καί άναν
δρε· πάσα λέξις ήν έπρόφερες είναι ψευδής καί 
διότι μέ άποστρέφεσαι έγινες ένοχος βδελυρω- 
τέρου ψεύδους. Έξελθε δπως σωθής, δπως δια- 
φύγης τδν δι’ αγχόνης θάνατον.

Μοί έρριψε βλέμμα θριαμβευτικόν καί κα- 
κόβουλον άναχωρών.

Μετά τήν άναχώρησίν του ό Αήρ τοΰ δω
ματίου μοί έφαίνετο καθαρώτεοος. Άνέβην 
άμέσως είς τδ δωμάτιον τής Παυλίνας καί κα- 
θήσας παρά τδ προσκέφαλόν της, ήκουσα έκ τών 
ύπό τοΰ πυρετοΰ άπεξηραμένων χειλέων της 
διηνεκώς Επιπλήξεις, πότε άγγλιστί, πότε ίτα- 
λιστί πρός τινα, δν ήγάπα. Τδν έπεκαλεΐτο, τδν 
προειδοποιεί καί ένόουν δτι αί λέξεις αΰται 
άπηυθύνοντο πρός Εκείνον δν ό Μάκαρης έλεγεν 
δτι Εφόνευσεν, διότι ήτο ό Εραστής τής άδελφής 
του, τής συζύγου μου!

Ό τρισάθλιος Εψεύδετο, και ήμην πεπεισμένος 
περί τούτου. Πολλάκις έλεγον κατ’ έμαυτδν 
δτι μοί είπε αισχρόν ψεύδος, καί δτι ή Παυλίνα 
ήτο Αθώα ώς άγγελος, Αλλ' δσον καί άν προσε- 
πάθουν νά παρηγορηθώ μέ τάς σκέψεις ταύτας, 
ήσθανόμην δτι τδ βδελυρδν τοΰτο ψεύδος, εως 
βτου δυνηθώ ν’ άποδείξω δτι είναι ψεύδος, θά 
μοί κατέτρωγε τήν καρδίαν, θά μέ κατεδίωκεν 
άδιακόπως, έως δτου θά τδ έξελάμβανον ώς 
άλήθειαν ■ δέν θά μέ άφηνεν στιγμήν ήσυχίας 
καί γαλήνης, καί έπί τέλους θά ήρχετο ή στιγμή 
καθ’ ήν θά κατηρώμην τήν ήμέραν δτε ό Κέ- 
νιων μέ παρέσυρεν έντδς τής άρχαίας Εκκλησίας 
τοΰ Αγίου Ίωάννου, διά νά θαυμάσω Εκείνο δπερ 
ώνόμαζεν “ώραιοτάτην θέαν”.

Πώς ν’ άποδείξω τδ ψεύδος τοΰτο; Δύο μόνον 
άνθρωποι ύπήρχον είς τδν κόσμον οΐτινες έγνώ
ριζον τήν Ιστορίαν τής Παυλίνας, ό Κένερης καί 
ή Άννέτα. Ή Άννέτα έγινεν άφαντος καί ό 
Κένερης ήτο είς τά μεταλλεία τής Σιβηρίας, ή 
τεθαμμένος ζών είς άλλον τινά τοιούτου είδους 
τάφον. Καί άκόμη ώς πρδς τήν γραίαν ίταλίδα, 
ή συκοφαντία τοΰ Μάκαρη μέ έκαμνε νά συν- 
αισθάνωμαι τά δηλητηριασμένα βέλη της. Αί 
μυστηριώδεις λέξεις ας είπεν, “δέν είναι πλα
σμένη ούτε δι’ έρωτα, ούτε διά γάμον”, ήδύναντο 
νά έχωσι άλλην τινά σημασίαν ή έκείνην ήν 
ένόμιζον, σημασίαν άτιμωτικήν διά τήν Παυ
λίναν. Άλλά καί άλλα γεγονότα μοί έπανήρ- 
χοντο είς τήν μνήμην, ή σπουδή τού Κένερη 
νά ύπανδρεύση τήν άνεψιάν του, ή Επιθυμία νά 
Απαλλαγή αύτής. Τοιαΰται ίδέαι μέ ήρέθιζον 
είς βαθμόν καθιστώντά με τρελλόν. Δέν ήδυ- 
νάμην νά ήσυχάσω πλησίον τής Παυλίνας καί 
ένεκα τούτου Εξήλθον διά ν’ άνασπεύσω, καί 
περιεπάτουν άνευ σκοπού. Δύο ιδέας ή σχέδια 
είχον κατά νοΰν, τδ εν ήτο νά έπισκεφθώ τδν 
περίφημον φρενολόγον ιατρόν, δπως μάθω έάν 
ήδυνάμην νά διατηρήσω τήν έλπίδα τού νά ιδω 
ποτέ τήν Παυλίναν ύγιά, τδ έτερον ήτο νά διευ- 
θυνθώ πρδς τήν όδδν Όρατίου, δπως Επιθεωρήσω 
καλώς τήν οικίαν. Διηυθύνθην πρώτον πρδς τδν 
Ιατρόν.

Τω είπον τά πάντα, Εξαιρέσει βεβαίως τοΰ 
αισχρού ψεύδους τοΰ Μάκαρη · δέν ήδυνάμην νά 
τω Εξηγήσω εδκρινώς τήν ύπόθεσιν έάν δέν έλε
γον τάς λεπτομέρειας. Κατώρθωσα νά τφ έμ- 
πνεύσω Ενδιαφέρον, είχεν ήδη ίδεΐ τήν Παυλίναν 
καί Εξήτασε προσεκτικώς τήν κατάστασιν της. 
Υποθέτω δτι έπίστευσε τά πάντα, ώς πολλοί 
άλλοι θά έπραττον είς τήν θέσιν του, Εκτός του 
παραδόξου φαινομένου δπερ εγώ δ ίδιος είχον 
πάθει· άλλως τε δέν έξέφρασε τήν έλαχίστην

είρωνίαν έπί τοΰ γεγονότος, διότι άναμφιβόλως 
ήτο συνειθισμένος είς τάς φαντασιοπληξίας καί 
τάς Ανωμάλους τοΰ πνεύματος Εξάψεις, καί βε
βαίως άπέδωκε τδ φαινόμενον τούτο είς τοιαύτην 
τενά εξαψιν. Άλλ’ όποιαν παρηγοριάν ή όποιαν 
έλπίδα ήδύνατο νά μοί δώση;

— ‘Ως σάς είπον ήδη, κύριε Βώγαν, είπεν, 
έχομεν παραδείγματα τοιαΰτα Απώλειας τοΰ μνη- 
μονικοΰ, άλλά δύναται καί ν’ άνακτηθή πάλιν.

Η ΜΕΛΑΙΝΑ ΑΡΚΤΟΣ ΕΝ AMEPIKHt.

θά έπισκεφθώ τήν σύζυγόν σας, άλλά νομίζω 
δτι κατά τδ παρόν πάσχει Ακόμη έξ Εγκεφαλικού 
πυρετοΰ δστις καθιστά περιττάς τάς Επισκέψεις 
φρενολόγου ιατρού· θά τήν ίδω δταν παρέλθη 
ό πυρετός καί Ελπίζω τότε νά τήν ευρώ ίαθεΐσαν 
έκ τής άσθενείας της, άλλά νομίζω δτι ή ζωή 
θ’ άρχίση έκ νέου δι’ έκείνην, άφ’ ής ώρας ό 
νοΰς της διεταράχθη. Τοιουτοτρόπως ύμεΐς, ό 
σύζυγός της, θά είσθε ίσως ξένος δι’ αυτήν. 

’Επαναλαμβάνω δτι τοιαύτη περίστασις δέν είναι 
άνευ παραδείγματος. Βεβαίως αί περικυκλοΰσαι 
αύτήν περιστάσεις είναι δλως έξαιρετικαί.

Έγκατέλειψα τδν ιατρόν καί διηυθύνθην είς 
τδ γραφεΐον δπου ένφκοιάζετο ή οικία τής όδοΰ 
Όρατίου.

Κατώρθωσα νά λάβω τάς κλείδας, συνάμα 
δέ καί τινας πληροφορίας· έμαθον δτι κατά τήν 
Εποχήν τού Εγκλήματος ή οικία είχεν ένοικιασθή 
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μετ’ ί-ίτ.λων διά τινας εβδομάδας είς Ιταλόν 
τοΰ οποίου είχον λησμονήσει τδ δνομα. Έπειδή 
έπλήρωσεν έχ προκαταβολής τδ ένοίκιον ένόμισαν 
περιττδν νά λάβωσι πληροφορίας περί αύτοΰ- ή 
οικία έμεινε κενή έπι ίκανδν χρόνον, άλλως τε 
δέν είχε τι τδ ιδιαίτερον, είμή μόνον δτι δ 
ιδιοκτήτης τήν ένοικίαζεν είς τιμήν ήν πολλοί 
εδρισκον πολύ ακριβήν.

"Εδωκα τδ δνομα και τήν διεύθυνσίν μου και 
έλαβον τάς κλεΐς. Διήλθον δλον τδ άπόγευμα 
κάμνων έρευνας έν τή οικία, άλλ’ οί κόποι μου 
δέν άντημείφθησαν ύπδ ούδεμιάς άνακαλύψεως, 
μοί έφάνη δέ δτι έν τή οικία δέν ύπήρχε γω
νία έν ή ήδύνατο νά κρυβή πτώμα· δέν ύπήρχε 
κήπος δπως τδ θάψωσι, καί τότε έπέστρεψα τάς 
κλείδας λέγων δτι ή οικία δέν μοί συμφέρει. 
Επανερχόμενος οίκαδε ήμην λίαν καταβεβλημ- 
μένος καί τδ ψεύδος τοΰ Μ άχαρη μ’ έβασάνιζε 
περισσότερον καί κατέτρωγε τήν καρδίαν μου. 
'Η βάσανος αύτη ηυξανε δσημέραι, διότι ένδοι- 
ασμδς σκληρός έτάραττε τδν νοΰν μου άκατα- 
παύστως. Τέλος ήμέραν τινά μοί άνήγγειλον δτι 
ή πυρετώδης κατάστασις τής Παυλίνας παρήλθεν, 
δτι ήτο έκτδς κινδύνου καί δτι έπανήρχετο είς 
έαυτήν.

Έπανήρχετο είς έαυτήν, άλλά πώς; θά τήν 
έπανεύρω άραγε ώς τήν είχον γνωρίσει ή καθώς 
ήτο πρδ τής δλεθρίας έκείνης νυκτός. Ή καρ
δία μου έπαλλεν, ένφ έπλησίαζον τήν κλίνην 
της. ’Αδύνατος, έξηντλημένη, χωρίς νά δύναται 
νά κινηθή ή νά δμιλήση ήνοιξεν τούς δφθαλμούς 
της, καί μέ ήτένισεν. Τδ βλέμμα της εξέφραζε 
τήν έκπληξιν, ώς νά μή μέ είχεν ίδεΐ ποτέ, έξέ- 
φραζεν έν τ’ αύτώ δτι τδ μνημονικόν της είχεν 
έπανέλθει.

Δέν μέ άνεχνώρισεν, δηλαδή συνέβη δ,τι δ 
ίατρδς προεΐδεν έφαινόμην ώς ξένος πρδ τών 
ώραίων δφθαλμών της, οΰς ήνέωξεν, μέ παρε- 
τήρησε καί έπειτα πάλιν τούς έκλεισε ώς άπηυ- 
δημένους. Ένδακρυς έξήλθον τοΰ δωματίου, ή 
καρδία μου ήσθάνετο έναλλάξ τοιαύτην χαραν 
καί λύπην, έλπίδα καί άνησυχίαν, δποίαν ούδε- 
μία λέξις δύναται νά έκφραση. Αίφνης, τδ 
αισχρόν ψεύδος τοΰ Μάκαρη ένεφανίσθη έν τή 
μνήμη μου· ένόμιζον δτι μέ έσφιγγε τδν λάρυγγα, 
δτι μέ έστενοχώρει, δτι ήρχιζε νά παλαίη μετ’ έ
μοΰ, καί ν’ άντηχώσιν εις τήν άκοήν μου τα 
έξής “λέγω, τήν αλήθειαν! "Οσον καί άν μέ 
άποκρούητε, λέγω τήν άλήθειαν’ , έξήλθον άλη- 
θώς, έκ τοΰ στόματος αισχρού άνθρώπου, άλλά 
τό στόμα τοΰτο, άπαξ τούλάχιστον είπε τήν αλή
θειαν, άλλως τε διατί τδ έγκλημα έκεΐνο δέν 
είναι άκριβές; Δέν διαπράττεται έγκλημα άνευ 
αιτίας. Καί τότε άκόμη δτε ήλθεν ή στιγμή 
ήν είχον τόσον έπιθυμήσει καί ήν έπεκαλούμην 
μετά τοσούτου πόθου, δτε έπανήλθε τδ μνημο- 
νικδν είς τήν δυστυχή καί άγαπητήν μοι σύζυγον, 
ήσθάνθην έμαυτόν δλως κυριευμένον καί κατε- 
στραμμένον ύπδ τοΰ ψεύδους τούτου, καί ήρώτουν 
έμαυτόν πεφοβισμένος εάν τω δντι ήτο ψεύδος.

— Έγενόμεθα ξένοι πρός άλλήλους, άνεφώ- 
νησα, δέν μέ αναγνωρίζει, θέλω νά έχω τήν 
άπόδειξιν δτι τδ ψεύδος τούτο είναι τφ δντι 
ψεύδος, καί έάν δέν τδ κατορθώσω, θά μείνωμεν 
άπδ τοΰδε ξένοι ό εις πρδς τδν άλλον.

Άλλά πώς νά έχη τις τήν θετικότητα δτι 
δ Μάκαρης έψεύοθη άναιοώς; Έάν ήρώτων τήν 
Παυλίναν ήδυνάμην άραγε νά περιμένω άπάν- 
τησιν; Καί έάν μοί άπεκρίνετο, ή άπάντησίς της 
ήθελεν άραγε μέ καθησυχάσει; Ώ έάν ήδυνάμην 
νά ίδω τόν Κένερην. Ισως ήτον άπατεών, άλλά 
δέν ήτο, τό ήσθανόμην, δέν ήτο τόσον τέλειος 
άπατεών δσον ό Μάκαρης.

‘Υπό τό κράτος τών λυπηρών τούτων στο
χασμών, έλαβον ύπερτάτην άπόφασιν. "Οταν ή 

ζωή κινδυνεύη, εξωθείται τις συχνάκις δπως 
λάβη μέτρα έκτακτα καί άποφασιστικά. Δι’ έμέ, 
έπρόκειτο τώρα περισσότερον ή περί τής ζωής 
μου αύτής, έξηρτάτο ή ύπόληψις συνάμα καί ή 
εύτυχία δύο άνθρώπων! Ναί! θέλω τδ πράξει! 
δσον παράτολμον καί άν φαίνηται τό τοιοΰτον 
σχέδιον, θά υπάγω είς Σιβηρίαν, καί άν ό χρόνος 
ή έπιμονή, αί προστασίαι ή ή πανουργία κατορ- 
θώσωσι νά μέ φέρωσι άπέναντι τοΰ Κένερη, 
θ’ άποσπάσω βεβαίως τήν άλήθειαν έκ τών χει- 
λέων του.

(Έπεται συνέχεια.)

ΧΕΙΜΩΝΑΝΘΟΙ.
Ύπό Ίωάννου Πολέμη.

ΕΕΔΟΘΗ πρδ μικρού έν ’Αθήναις συλ
λογή ποιημάτων, φέρουσα τδν άνω 
τίτλον. Ό ποιήσας αύτά είναι ό γνω

στός έν τώ φιλολογικοί κόσμφ Κύριος ’Ιωάν
νης Πολέμης, ού πολλάκις άνέγνωμεν έργα 
πολλοϋ λόγου άξια. Ή προκειμένη Συλλογή 
διαιρείται είς τρία τμήματα, εχοντα τούς έξής 
τίτλους· Χειμώνανθοι, "Εμμετρα διηγήματα, 
Λογάκια τής άγάπης, καί περιλαμβάνοντα έν 
σελίσι 220 ώραία ποιήματα έν γλώσση δημώ- 
δει, γεγραμμένα μετά πολλοϋ αισθήματος. Τδ 
βιβλίον είναι μετά πολλής φιλοκαλίας τετυπω- 
μένον, έπί δέ τοΰ έξωφύλλου είναι άπεικονι- 
σμένον άνθος μέ τά φυσικά αύτοΰ χρώματα 
κατά σχέδιον τοΰ φιλοκάλου Κυρίου θεμ. Άν- 
νίνου.

Παραθέτομεν ένταύθα έν τών, καθ’ ήμάς, 
έπιτυχεστέρων ποιημάτων τής ώραίας ταύτης 
Συλλογής·

ΛΥΠΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑ.

Στδ δρόμο ποΰ ψηλά πηγαίνει 
απαντήθηκαν μιά φορά 
ή Λύπ’ ή μαυροφορεμένη 
κ’ ή άνθοστόλιστη Χαρά.

Κ* εΐν’ ή Χαρά γεμάτη νειάτα, 
ξανθομαλλοϋσα, γαλανή, 

•λ’ είνε ή Λύπη μαυρομμάτα, 
γλυκεία παρθένα ταπεινή.

-Μέσα ’ς τά χείλη της ’ςτήν άκρη 
κρύβει ένα γέλιο ή Χαρά, 
κρύβει κ’ ή Λύπη ένα δάκρυ 
’ςτά μάτιά της τά φωτερά.

Κ- εΐπ’ ή Χαρά’ — Σάν τί σοϋ λείπει 
κ’ έχεις τδ βλέμμα ταπεινό;
Και τής άπήντηαεν ή Λύπη·
— Πονώ, αιώνια πονώ!

Και ή Χαρά, καλή παρθένα, 
τήν συμπρνεϊ ’ςτ’ αληθινά 
κ’ έννοιωσ’ άμέσως δακρυσμένα 
τά μάτιά της τά γαλανά.

Πρώτη φορά όπου δακρύζει 
αύτή τοϋ γέλιου ή συντροφιά!
Κ’ ή Λύπη ποΰ τήν αντικρίζει 
θαμβόνετ’ άπ’ τήν εύμορφιά.

Κ’ είπεν ή Λύπη·— Σ’ ώμορφαίνει 
τύ δάκρυ μου, Χαρά τρελλή! . . .
Κ’ εύθύς ‘ς τό πλάι της πηγαίνει 
καϊ τήν φιλεϊ, καϊ τήν φιλεϊ.

Κ' ή Λύπη, νά, χαμογελάει, 
αύτή τοϋ πόνου ή συντροφιά, 
και ή Χαρά ποΰ τήν κυττάει 
θαμβόνετ’ άπ’ τήν εύμορφιά.

Κ’ εΐπ' ή Χαρά· — Σέ ώμορφαίνει 
τό γέλιο μου, Λύπη δειλή! . . . 
Κ’ εύθύς 'ς τό πλάι της πηγαίνει 
καϊ τήν φιλεϊ, καϊ τήν φιλεϊ.

♦’
Κ' έν φ φιλιούνται καϊ χαϊδεύουν 
ή μιά τής άλλης τά μαλλιά, 
δάκρυα, γέλια άνακατεύουν 
μέσα 'ς εκείνα τά φιλιά.

*
Λέγ' ή Χαρά, ή ζηλεμένη,
’ς τή Λύπη πού αιώνια ζή·
— 'Π μιά τήν άλλην ώμορφαίνει, 
έλα νά ζήσωμε μαζή.

Ή Λύπη πειά δέν τήν άφίνει, 
μά κ' ή Χαρά τήν προσκαλεϊ . . . 
Κ' τ, ουό γυναίκες, τί νά γείνη; 
θέλουν ν’ άρέσουν πειό πολύ.

♦
Γι’ αύτό ζευγάρι πάντα ζή 
ή Λύπη κ’ ή Χαρά μαζή.

Καί £τερ α περί τής προφοράς τής 
γλώσσης ήμών. Ό διδάκτωρ τής Φιλοσο
φίας καί υφηγητής έν τφ πανεπιστημίφ τής 
Λειψίας, Κύριος Gregory, δ γνωστός έπί ταΐς 
έρεύναις τής Αγίας Γραφής, λόγον ποιούμενος 
κατ’ αύτάς περί τών ακουσίων σφαλμάτων τών 
άντιγραφέων τοΰ κειμένου αύτής ένεκα τοΰ Ιω
τακισμού τής Έλλ. γλώσσης, ώς καί τών δμοιο- 
φώνων αι καί ε, είπε δημοσία, ένώπιον πολυ
πληθέστατου άκροατηρίου σχεδόν τά έξής· "Πώς 
"προύφέρετο ή Ελληνική γλώσσα έπί Περι- 
"κλέους δέν γινώσκω, δτι δμως άπδ τών άρχών 
“τοΰ Χριστιανισμού, έπομένως καί πολλφ πρό- 
“τερον, αΰτη προύφέρετο ώς καί παρά τοΐς Έλ- 
"λησι σήμερον, είναι γεγονός άναντίρρητον, διότι 
“άλλως δέν είναι δυνατόν νά έξηγηθώσι τά πα- 
“ρεισφρήσαντα άκούσια τών άντιγραφέων σφάλ
ματα. Ή κατ’ "Ερασμον προφορά είναι δλως 
“άτοπος καί πρέπει νά έκλειψη (diese Aus- 
“sprache ist ein Zopf, der ausgeschnitten 
“werden muss), θά έκλειψη δέ έξ άνάγκης, 
"διότι ή Έλληνική γλώσσα είναι ζώσα. ’

Σημεκυτέον δτι δ κ. Gregory είναι ’Αμερι
κανός, όμιλών καί γράφων εύχερώς τήν νεο
ελληνικήν, ήν έσπούδασε καί χάριν τής οποίας 
πρδ δύο έτών κατήλθεν είς τήν Ελλάδα καί 
διέτριψεν έπί έξ μήνας. Έκεΐ δέ διατριβών 
έξήτασεν έπιμελέστατα τά τής ήμετέρας Έκ
κλησίας, απερ καί έξέθηκεν έν τψ ένταύθα Συλ- 
λόγφ “Άδόλφου” άγοντι τήν έπέτειον αύτοΰ, 
ένθα είχε κληθή νά είπη τδν κατάλληλον έπί 
τή έορτή λόγον. 'Ο λόγος οΰτος, δν δ ρήτωρ 
κοσμεί ποικίλως διά τών χρωμάτων τοΰ Φιλ
ελληνισμού, δημοσιευθήσεται προσεχώς έν θεο- 
λογικφ Περιοδικφ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.

Η ΕΝ ΔΑΜΑΣΚΩι ΑΣΣΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ.

Ύπό Χρ. Παπαδοπούλου όικαστοΟ.

ΑΤΑ τήν έσχάτως έν Δαμασκψ διαμονήν 
μου έπεσκέφθην μεταξύ άλλων άρχαιο- 
τήτων καί τά χερσαία τείχη αύτής, 

απερ κεΐνται έντδς τής άγοράς τής πόλεως. 
άπέναντι τοΰ εύρυσθενοΰς μεγάρου τοΰ στραταρ^ 

χείου. Τά τείχη ταύτα, ώς γνωστόν έκ τής 
ιστορίας, έκτίσθησαν ύπό τίνος Φλωρεντινού Μα- 
μαλούκου, διατελέσαντος κυβερνήτου τής πόλεως 
ταύτης· ύπδ στρατιωτικήν έποψιν ταύτα ούκ 
είσι μεγάλης σημασίας, άτε μή δεδμημένα τε
χνηέντως, ούδέ κείμενα έν έπικαίρφ θέσει τής 
πόλεως. Τά τείχη ταύτα εχοντα ύψος 25 γ. μ. 
καί σχήμα τριγωνοειδές δύνανται νά θεωρηθώσιν 
ή άκρόπολις τής Δαμασκού · φρουρούνται δέ ύπό 
τίνος στρατιωτικού τάγματος φέροντα τηλεβόλα 
τινα, έξ ών καί τινα μεγάλης όλκής.

Διατοέξαντες ουν ταύτα έπισταμένως καί 
μετ’ άκρας περιέργειας άνεύρομεν τυχαίως δύο 
έπιγραφάς, ών ή πρώτη άραοική, έν ή άνα- 
φέρεται τό δνομα τού Σελαελδίνου, δστις 
έπεσκεύασε τά τείχη ταΰτα καί ένέγραψεν έπί 
τίνος φαιού λίθου τδ δνομα αύτού μετά τής 
χρονολογίας, ήτις άπετρίβη. Σημειωτέον δέ δτι 
παρά τψ μεγάλφ τεμένει τών Όμμιάδων σώ
ζεται καί τδ μαυσωλεΐον τού μνησθέντος δια- 
σήμου άνδρός, κεκοσμημένον κομψοπρεπώς διά 
πολλών άραβουργημάτων καί μετά πολλής τής 
πολυτείας.

Δευτέρα δέ έπί τίνος πινακίδος έντετει- 
χισμένης ύπάρχει έφθαρμένη Άσσυριακή έπι- 
γραφή, έξ ής μετά πολλής τής δυσκολίας 
άνέγνωμεν τδ δνομα τοΰ Tiglath-Pileser, 
δστις, κατά τούς ιστορικούς, ύπήρξε βασιλεύς 
τής ’Ασσυρίας, κατά τδ 750 π. Χρ. Έκ τής 
κατά πρώτον ουν εύρέσεως τής Άσσυριακής ταύ
τη; έπιγραφήν καί άναγνώσεως τοΰ όνόματος 
τοΰ Tiglatji-Pileser καταφαίνεται οτι αΰτη 
είχε πολλήν σπουδαιότητα καί ήθελε διαχύσει 
πολύ φώς έν τή ιστορία: τής Συρίας, !άλλά δυ- 
δυστυχώς άγτετρίβη ύπδ τοΰ χρόνου. Έκ τού 
δνόματος τούτου όρμώμενός τις δύναται άραρό- 
τερον είπεΐν δτι ό βασιλεύς οΰτος έγένετο κύριος 
τής Δαμασκού καί ήρξεν αύτής.

Τοιαύτης φύσεως πινακίδες άνευρέθησαν καί 
άλλοτε έν τοΐς έρειπίοις τής άρχαίας πόλεως - 
Νινευή ύπδ τού διασήμου άγγλου αρχαιολόγου 
καί Άσσυριολόγου κ. Σμίθ, αιτινες έρμηνευ- 
θεΐσαι παρ’ αύτοΰ έπέχυσαν πολύ φώς είς τήν 
βαθυτέραν καί σκοτεινοτέραν έποχήν τής άνθρω
πό τητος.

Τοιαΰται έτι άρχαιόταται Άσσυριακαί έπι- 
γραφαί άνευρέθησαν έν Μεσοποταμία; καί διηρ- 
μηνεύθησαν ύπδ τοΰ δεινού σημιτιστοΰ κ. F. 
Delitzsch, δστις έδημοσίευσε καί δγκωδέστατον 
Άσσυριακόν Λεξικόν καθυποβληθέν έν τφ Ζ'. 
Διεθνεΐ Συνέδριο) τών ’Ανατολιστών συγκροτη- 
θέντι έν Βιέννη κατά τό 1886. "Οσον δέ διά 
τήν εΰρεσιν καί έπίθεσιν τής πινακίδος ταύτης 
έν τή τειχοδομία τής πόλεως ύποθέτομεν δτι 
έν τή κατασκευή τούτων μετεκομίσθη έξ άνα- 
σκαφών άλλου μέρους καί έτέθη τυχαίως πως 
έν τή οικοδομή έκεΐσε· πιθανόν δέ έν τή άνα- 
σκαφή έκείνη νά άνεκαλύφθησαν καί άλλαι πι
νακίδες καί νά ώσιν έρριμμέναι, ή καί κεχω- 
σμέναι άλλαχοΰ, ή καί αύται νά άπετέλουν 
βιβλιοθήκην τινά.

Τό όλίγα ταΰτα καθυποβάλλομεν ύπό τήν 
έμβριθή μελέτην τών Άσσυριολόγων καί παρέ- 
χομεν άφορμήν σπουδαίας έρεύνης τοΐς μέλλουσιν 
αψασθκι τής μελέτης τής έν λόγφ έντετειχισμέ- 
νης πινακίδος καί ποιήσαι άνασκαφάς είς τό άνα- 
τολικδν μέρος τής πόλεως Δαμασκού, ένθα ύπάρ
χουσι πολλά άρχαΐα έρείπια πρός άνακάλυψιν 
καί έτέρων τής αύτής φύσεως Άσσυριακών επι
γραφών, αιτινες δύνανται νά διαλευκάνωσι τήν 
καθόλου ιστορίαν καί γραμματολογίαν τής Συ
ρίας.

ΕΥΦΥΐΑ ΚΥΝΟΣ.

Π
ΡΟ μικρού έξεδικάσθη έν τφ κακουργιο- 
δικείφ τών Παρισίων ύπόθεσι; δραμα
τική, ής τό κυριώτερον μέρος κατείχε 
μέγας κύων, άναγνωρισθείς ώς σωτήρ. Κατά 

τον παρελθόντα Δεκέμβριον έπιλοχίας τών θωρα
κοφόρων, Βερδιλλιάκ καλούμενος, διαμένων έν 
Λυών, έλαβεν άδειαν άπουσίας, ΐνα έπισκεφθή 
έν Παρισίοις τούς συζύγους Βρυνώ, ύποδηματο- 
ποιούς, οΐτινες γνωρίσαντες αύτόν έκ παιδικής 
ηλικίας ήγάπων αυτόν ώς ίδιον σχεδόν τέκνον 
των. Ήμέραν τινά ό Βερδιλλιάκ, έπωφελού- 
μενος τής άπουσίας τοΰ Βρυνώ, ώρμησε κατά 
τής συζύγου του, δπως τήν πνίξη καί ληστεύση 
έν άνέσει τήν κατοικίαν. Ό Βερδιλλιάκ ήτο 
φύσις κακούργος και πολλάκις είχεν ήδη τιμω- 
ρηθή έπί κλοπή. 'Η κυρία Βρυνώ έντρομος 
έρρηξε κραυγήν, καί άμέσως ό κύων, έννοήσας 
δτι ή κυρία του διέτρεχε τδν έσχατον κίνδυνον 
ώρμησε διά μεγάλου άλματος κατά τοΰ δολο
φόνου, δν ήνάγκασε νά φύγη, καί ούτως έσώθη 
ή δυστυχής γυνή. Έν τψ δικαστηρίφ δ Βερ- 
διλλιάκ είπεν δτι ή πείνα ήνάγκασεν αύτόν νά 
προβή είς τδ κακούργημα, τό δέ δικαστήριον 
τών ενόρκων, ύπέρ τδ δέον επιεικώς φεοόμενον, 
κατεδίκασεν αύτόν είς δκταετή ειρκτήν.

Γνωστή είναι ή εύφυία κυνών τινων είς τδ 
νά σώζωσιν άνθρώπους καταποντιζομένους έν τψ 
ΰδατι ή τεθαμμένους ύπό στιβάδας χιόνος, άλλά 
σπανιώτερον βεβαίως είναι κύων έννοών έξ άπλής 
κραυγής τόν κίνδυνον, δν διατρέχει & κύριός του 
καί άπεύδων είς βοήθειάν του, ορμών κατά τοΰ 
φονέως, καί μάλιστα δταν ό φονεύς ούτος ήναι 
οικείος καί γνωστός αύτφ.

Ό κύων οΰτος, κατά τήν όμολογίαν τών κυ
ρίων του, είναι κάλλιστος -πρός δσους άγαπα, 
άλλά διάκειται είς άκρον έχθρικός πρδς πάντα 
ξένον, είναι δέ καί τά μάλιστα άφωσιωμένας 
καί πρδς τά ζώα, τά άνήκοντα τή οίκογενείφ. 
Ήμέραν τινά μικρά γαλή τής κυρίας Βρυ9ώ 
έγένετο άφαντος έκ τής οικίας. '0 κύων ήτο 
περίλυπος καί έπί τρεις ήμέρας διηρεύνα δλας 
τάς γωνίας είς άναζήτησιν τής άπολεσθείσης 
συντρόφου του· τέλος τήν τετάρτην ήμέραν άπ- 
ήλθε καί οΰτος τής οικίας, καί περί τδ έσπέρας 
έπανήλθε κρατών έκ τοΰ στόματός του τήν μι- 
κράν γαλήν, ήν τίς οίδε ποΰ εΰρεν. Ό κύων 
οΰτος εΐναι ήλιχίας τριών έτών καί μετά τό 
άνδραγάθημά του κατέστη ό φίλος δλης τής 
γειτονίας.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ.

ΠΟΙΑ διαφορά ύπάρχει μεταξύ τών τη
λεφώνων τής μεσημβρινής καί τής βο
ρείου Γερμανίας έςάγεται έκ τοΰ άκο-

λούθου πίνακος · Έν Βαυαρία τό πρώτον τηλέ- 
φωνον έσυστήθη έν έτει 1882, σήμερον δέ τοΰ 
μέν Μονάχου ή τηλεφωνική Εταιρία έχει 1534 
ουνδρομητάς, τής δέ Αδγούστης μόνον 200. Έν 
τή βορείφ Γερμανίφ ή πρόοδος είναι καταπλη
κτική. Ίδ πρώτον τηλέφωνον, ώς δοκίμιον, 
έσυστήθη έν Βερολίνφ τφ 1877. Τρία έτη μετά 
ταΰτα τα γραφεία τών τηλεφώνων έν Γερμανίφ 
ήσαν 1000 καί σήμερον ταΰτα άνέρχονται είς 
τήν γερμανικήν αύτοκρατορίαν είς 24 χιλιάδας. 
Καί ού μονον αί πλησιόχωροι πόλεις συγκοινω- 
νούσι διά τηλεφώνου, άλλά καί αί άρκούντως 
άπομεμακρυσμέναι, ώς ή Λειψία, ήτις απέχει 
τοΰ Βερολίνου τρεις ώρας διά τής ταχείας σι
δηροδρομικής άμαξοστοιχίας. Καθ’ έκάστην δέ 
ιδρύονται νέα τηλεφωνικά γραφεία.

Αίνιγμα 804.

Τοΰ Άπελλούς καί Ζεύξιδος 
ό όπαδδς ύπήρξα,

Καί μέ τά πρώτα τέσσαρα 
καλύπτω σου τδ σώμα ■ 

Είς τδν γλαυκόν δέ ουρανόν 
μαρμαΐρον τό σόν όμμα

Μ’ ενατενίζει, άν έν Α 
’ς τήν μέσην μου έμοάλης, 

Άφ’ οΰ τά τρία πρώτα μου 
έντέχνως άποβάλης.

1. Κ. έν Λεμησσφ.

Πρόβλημα 605.

Έμπορός τις έχων 20 μέτρα ύφάσματος 
έπώλει καθ’ έκάστην εν μέτρον, τό όποιον καί 
άπέκοπτεν. Έρωτάται ήδη, μετά πόσας ήμέρας 
ήτο το ύφασμα έντελώς κεκομμένον.

Πρόβλημα 608.

Διά τών άρχικών στοιχείων τών κάτωθι 34 
Ελληνικών πόλεων νά σχηματισθή γνωμικόν 
άρχαΐον, εύριακόμενον έν τοΐς συγγράμμασι τοΰ 
Μενάνδρου καί συγκείμενον έξ 7 λέξεων·

Άθήναι, Άργος, ’Λάγρίνιον, Αϊγιον, “Άρτα, 
Γαλαξεΐδι, Έλαοσών, Ίμβρος, Ίος., Ίσθμια, 
Ίθώμη, Ιθάκη, ’Ιτέα, Κέρκυρα, Λαμία, Λεύκάς, 
'Νάξος, Ναύπλιον, Νεμέα, Νίσύρος, ’Ολυμπία, 
Ερχόμενός, Οίτυλον, “Όλυνθος, Πόρος, ‘Ρόδος,- 
'Ρίον, Σάμος, Σύρος, Τανάγρα, Τήνος, Τρίπολις, 
Υπάτη, Ί’αρά.

ΛΎΣΕΙΣ.

Αινίγματος 601.

Βόσπορος — Σπόρος — Πόρος — "Ορος.

Αινίγματος 602.

Φ — α — σια — νός.

Αινίγματος 603.

Οίνος — Όνος.

Ελ.νβαν. Ιά 595—599 ή Κυρία’Ιφιγένεια Κα- 
ραγεωργιάδου έν Λεμησσφ· τά 595, 597, 598 καϊ 
599 ή Κυρία Αίκ. Ί. Μπαξεβανίοου έν Ταϊγανίφ· 
τά 595—600 ή Κ’ ’Ιφιγένεια Α. ΓΙασσαλίδου έν 
Άλεςανδρείφ · τά 595—597, 599, 601 καϊ 603 ή δεσποι
νίς Εριφύλη Κ. Ζέρρου έν Προύση· τά 598, 599 
δ κ. ’Αριστείδης Παπανικολής έν Σμύρνη· τδ 
601 ή δεσποινίς ‘Ελένη Α. Λύτσικα έν Γαλαζίφ · 
τά 600, 601 ό κ. Γ. Ρ. έν Μόσχα· τδ 601 ό κ. ’Αλές. 
Γούσης έν Μακοβεΐφ (‘Ρουμανίας).
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Πσρακαλοΰνται οί έπιστέλλοντες πρός τόν Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα χαθαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν 
έπιστρέφονται.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
Τ2Ν ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗι ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΛΟΤΛ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής διώρυγος 

Σουέζ), εις Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίοι», Πό^το-Σαίδ, Αδεν, Βομβάης, 
Κολόμβου, Πέναγγ χαΐ Σιγγαπώρης τή α. έχάστου μηνός εις τάς 
4 μ. μ.

Είς Καλχούτταν διά Πόρτο-Σαΐδ, Σουέζ, Αδεν χαΐ Κολόμ-βου τή 15 Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 ’Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.

Επί τής γραμμής Τεργέστης-Βομβάης τά Ατμόπλοια ίίλουσι διανύει 10 μίλια 
τήν 4ραν, μεταξύ δέ Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έχάστην ΙΙαρασχεοήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κερχόρας (συγκοινωνία πρός τό ΓΙόρτο-Σαΐδ χαΐ τήν Συρίαν).

Πλειοτίρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργε'ατη Διεύθυνσίί και τό Γενικόν 
Πρακτωρεϊον τοΰ αύστρο-ουγγρικοϋ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6). 

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έχάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμιου, Βρεντησίου, Πειραιώς, και διά 
’Αγκώνος κτλ.

ΓΡΑΜΜΗ ΒΡΕΝΤΗΣΙΟΥ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Έκ Βρεντησίου τήν Πέμπτην 
έχάστης έβδομάδο; τό μεσονύκτιον διά Κέρκυραν, Πάτρας, Κόρινθον, 
’Αθήνα; καί Πειραιά.

Έκ Πειραιώς διά τοΰ σιδηροδρόμου είς Κόρινθον, καί έκ Κό
ρινθου διά τοΰ άτμοπλοίου έχάστην Δευτέραν, τήν μεσημβρίαν διά 
Πάτρας, Κέρκυραν ε’ις Βρεντήσιον.

Τήν Τετάρτην (έχάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 Ίανουαρίου) τή 8 μ. μ. 
είς Φιούμιον, Κέρκυραν, Πάτρας, Κατάκωλον, Καλάμας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Ί ό Σάββατον τή 2 μ. μ. είς Κωνσταντίνουπολιν μέ προσέγγισιν είς Κέρκυραν 
καί. Πειραιά· εΐτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τοΰ Εύςείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοΰ Δουνάδεως.

ΕΙΣ ΤΥΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπό τής 4 Ίανουαρίου 
ε’ις τάς 4 μ. μ. διά ’Αγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν ’Αγκώνι δια Φιούμιον 
καί έκ Φιουμίου).

Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έχάστης έβδο- 
μάδος.

ISO

BROCKHAUS’
CONVE RSATIONS - LEXIK0N.

------ -----------

Έχδοσις 1Γ. έπηυξημένη καί διά 400 εικόνων καί γεωγρα
φικών χαρτών χεκοσμημένη.

Τό πλούσιον τοΰτο Λεξικόν, έν τεύχεσι 240 πρός φοίνικας 50 
έκαστον, θέλει άποτελέσει 16 όγκώδεις τόμους, ών οί 11 έδημο- 
σιεύθησαν ήδη.

Η ΡΩΕΣ
ήτοι

ΤΡΙΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
έκ τής

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ

ύπό

Μέχαήλ Κωνσταντινίδου 
καθηγητοΰ τών 'Ελληνικών γραμμάτων 

ίν Λονδίνιμ.

Έκαστος τόμος τιμάται·
’Άδετος μίν μαρκών 7.50.
Διδίμένος δια λινοί: μ. 9.
Ήμιδιρμάτινος μ. 9.50.
Έπί έξαιρετ»κοΰ χάρτου καί πλουσίως διδιμινοβ μ. 15.

£
Τύποις Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι

1888.

Έξεδόθη πρό μικροΰ έκ τών 
Καταστημάτων Carl Gerold'e Sohn 
έν Blurry Αυστρίας·

ITHAKA
von

Alexander Freiherr von Warsberg.

Βιβλίον κομψότατον είς σχήμα 
4ου μετά πολλών εικόνων, έν αΐς 
5 κεχρωματισμέναι καί χάρτης τής 
’Ιθάκης. Τό βιβλίον τοΰτο τιμάται 
φρ. 25 πολυτελώς δεδεμένον. Άπευ- 
θυντέον πρός τό Κατάστημα Carl 
Gerold’s Sohn είς Βεέττιρ’.

ΜΕΓΑ ΜΥΡΟΠΟΙΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΕΙΩΝ
τών Κυρίων

F. WOLFF ΚΑΙ ΥΙΟΥ

έν ΚΑΡΛΣΡΟΥΗι (τής Βάδης).

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ
ΑΝΘΕΩΝ.

Τό μέγιστον τοΰτο μυροποιεΐον, ίδρυθέν έν έτει 1857, έκτήσατο δικαίαν 
φήμην ού μόνον έν Γερμανίφ άλλά και έν τι' έξωτερικΓ διά τήν καθαράν κατασκευήν 
μύρων χαί σαπώνων παντός είδους. Οΐ καταστηματάρχαι, έχοντες ύπ’ δψιν τό 
γενικόν συμφέρον καί γινώσκοντες πόσον επιβλαβείς συνέπειας εχει ή παντοία τών 
μύρων νόθευσις, φροντίζουσιν δπως τά προϊόντα αύτών ώσι πάντοτε καθαρά καί γνήσια, 
συντεινοντα είς τήν ευεξίαν τοΰ σώματος. Τά κυριώτερα προϊόντα τοΰ προτύπου 
τούτου ιδρύματος είναι· σάπωνες παντός είδους, αρώματος καί σχήματος, άρωμα- 
τικα υδατα, μΰρα έκ πεύκων κατασκευαζόμενα πρός άρωματισμόν τών δωματίων, 
πνεύμα άνθέων μΰρον διά τό ρινόμακτρα, όδοντόκονις καί χόνις διά τήν λείαν 
του δέρματος διαστήρησιν.

Άπευθυντέον πρός τους Κυρίους F. Wolff & Sohn έν Karlsruhe (Baden), 
Kaiserstrasse άρ. 106.

Διευθυντής χαί έκδότης- Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 4ι. 

Τύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.


