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ΕΙΚΟΝΕΣ.

Ώραΐαι τοποΟεσίαι έν ΈλλάιΤι. Ή Κασταλία πηγή. — Άνάβασιβ tig τιι Με
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Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΠΗΓΗ.
(Μετά είζόνος.)

Πλησίον των Δελφών έ'ζειτο 
ή πηγή Κασταλία, ή Ιερά 
πηγή, ή παρέχουσα τό ύδωρ, 
έν τώ όποίω έζαθαρίζοντο 
οι μεταβαίνοντες νά έρωτή- 
σωσι τόν χρησμόν, ώς σή
μερον καθαρίζονται έν τώ 
Γάγγη παταμώ οί ’Ινδοί πριν 
είσέλθωσιν εις την μεγάλην 
παγόδαν.

Παρά την είσοδον γιγαν- 
τιαίας χαράδρας ζαί ύπδ βρά
χους αποτόμους 600 μέτρων 
ύψος έχοντας έζρέει ή πηγή 
τής Κασταλίας. Ή έζεϊ εύ- 
ρισζομένη τουρζιζή ζρήνη 
έακιάζετο επί τουρζοζρατίας 
ύπό τρισμεγίστου πλατάνου, 
ύπό τον όποιον, ώς έλεγεν 
ή παράδοσις, ή Λητώ έγεν- 
νησε τά δίδυμα αύτής τέζνα, 
τόν ’Απόλλωνα ζαί τήν’Αρ- 
τεμιν. Ό μέγας οδτος πλά
τανος ζατέπεσε τώ 1840, 
ζαί τήν θέσιν αύτοϋ ζατέ- 
λαοον δύο μικροί πλάτανοι, 
διαιωνίζοντες τήν άρχαίαν 
παράδοσιν. Ή μία των δυο
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Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΠΗΓΗ.

ύψηλών κορυφών, των έπι- 
κρεμαμένων τής Κασταλίας 
έλέγετο Ύάμπεια, ζαί απ’ 
αύτής έζρημνίσθη ό Αίσω
πος, δστις έν τινι των Άπο- 
λόγων αύτοϋ έμέμφετο πι- 
ζρώς τής δολιότητος ζαί 
απληστίας των ιερέων τοΰ 
’Απόλλωνος.

Σήμερον τά πάντα έξη- 
φανίσθησαν, τά πάντα ήλ- 
λοιώθησαν · ερείπια ζατέ- 
λαβον τήν θέσιν τών περι
φανών ναών τεμάχια κιό
νων, τεθραυσμένα επιστύλια, 
τμήματα έπιγραφών, έφθαρ- 
μένων ζατά τό πλεΐστον, 
είναι τά μόνα ίχνη τά ανα
καλούντο εις τήν μνήμην 
τήν άρχαίαν μεγαλοπρέπειαν. 
Ζώσαι μόνον έν μέσω τής 
γενικής καταστροφής καί τών 
άμορφων έρειπίων σώζονται 
αί ίεραί πηγαί, ρέουσαι σή
μερον έτι ώς έρρεον έν τοΐς 
ζλεινοΐς τής άρχαιότητος 
χρόνοις, καί άποδεικνύουσαι 
βτι τά τής φυσέως είναι αι
ώνια, έν ω πάντα τά άνθρώ- 
πινα είναι φθαρτά.
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ.

Τή 20 4 Μαρτίου 18S2.

Ό έν τή 'Εσπερία διαμένων ακούει καθ’ έκάστην περί παρα
δόξων άπεργειών καί βλέπει τοιαύτας. Έγώ αύτός ενθυμούμαι πρό 
έτών έν Βερολίνω παραδοξοτάτην καί έπίμονον έπί ήμέρας απερ
γίαν αμαξηλατών. Άλλά τί Οά εϊπητε αν άκούσητε δτι καί ήμεϊς , 
εϊχομεν έν ΆΟήναις τριήμερον απεργίαν τίνων; τών κρεωπωλών. 
'Ο έφετεινός βαρύς χειμών, ή έπιπεσούσα κατά τών βοών πρό 
τίνος έπιδημία, ίσως ο έν μέρει καί ή ένεκα τών πολλών έφε- 
τεινών μεγάλων κατά τούς χορούς δείπνων μείζωυ κατανάλωσις 
κρεών, διά νά μή παραλείψω καί ταύτην τήν ιδέαν τών πολλών, 
ήτις δμως εΐνε βεβαίως ύπερβολική, έπήνεγκον έκτακτον παρ’ ήμΐν 
σπάνιν καί έπαύξησιυ τής τιμής τών κρεών. Άρκεϊ ν’ αναφέρω 
Ύμϊν δτι τό βόειον κρέας άντί δρ. 1,80, δσον έπωλεϊτο κατ’ όκάυ 
— έχομευ, βλέπετε, άκόμη τά τουρκικά σταθμά — έν τή άρχή 
τού χειμώνος, άυήλθε τάς τελευταίας ήμέρας είς δρ. 2,60. Ή 
ύπερβολική αΰτη αΰξησις τής τιμής ήνάγκασε τήν άστυνομίαν ώς 
άρχήν άγορανομικήν νά προβή, άλλ’ ό τρόπος καθ’ δν έπενέβη 
ύπήρξε σχεδόν μωρός. Έξυπνήσαντες μίαν πρωίαν είδομεν έν 
ταϊς έφημερίσι δημοσιευμένον τό φιλόπολι αύτής veto, συνοδευό- 
μενον ύπό πίνακος τών ύπ’ αύτής δριζομένων τιμών τών κρεών, 
αίτινες έπεβάλλοντο τοΐς κρεωπώλαις. Αί τιμαί όμως αύται δέν 
ήδύναντο νά ίκανοποιήσωσι κατ’ ούδένα λόγον τούς κρεωπώλας, 
οϊτινες ένεκα τοΰ χειμώνος εΐχον άναγκασΟή αύτοί νά πληρώσωσι 
μείζονας τιμάς είς τούς πωλητάς τών ζώων. Αποτέλεσμα τής δια- 
τιμήσεως ταύτης ύπήρξεν ή έπί τρεις ήμέρας παύσις πάσης πωλή- 
σεως. Τά κρεωπωλεΐα έμειναν κλειστά καί μόνον κρυφίως έγίνετο 
αραιά τις πώλησις είς τάς παλαιάς τιμάς. Τέλος χθές έπήλθε 
συμβιβασμός μεταξύ τών κρεωπωλών καί τής άστυνομίας καί ώρί- 
σθησαυ προσωριυώς μέσαι τινές τιμαί έως έλθωσιυ άφθονώτερα 
καί εύθυνότερα ζώα είς τήν πόλιν. Ό τρόπος τής άγορανομικής 
άρχής έπεκρίθη γενικώς. Άπεφάσισε μέν νά πειθαυαγκάση τούς 
κρεωπώλας είς ύποοίβασιν τών τιμών, άλλ’ έπρεπε πρότερον νά 
φροντίση περί προμήθειας ζώων, ώστε έν περιπτώσει έπιμονής 
αύτών νά προμηθεύση αύτή είς τούς πολίτας κρέας άντί τής τιμής 
ήν ώριζεν. Όπωςδήποτε ό διευθύνων σήμερον τήν διοικητικήν 
άστυνομίαν γραμματεύς κ. Σακελλαριάδης έδειξε καί έν τούτω καί 
έν τισιν άλλοις προθυμίαν καί Οέλησιν.

θέλησιν ήρχισε ν’ άναπτύσση τόσω μείζονα δσω πλησιάζει 
ύ χρόνος τών νέων δημοτικών εκλογών καί ό δήμαρχος ήμών. 
Αί ύπόνομοι τής πόλεως καθαρίζονται τακτικώς, πρόχειρά τινα 
άλλα μέτρα έκ τών στοιχειωδών διά τήν καθαριότητα πάσης πό
λεως ήρξαντο λαμβανόμενα, τό ζήτημα τής οίκοδομήσεως τού νέου 
θεάτρου άπεφασίσθη, καθ’ ά ήδη άνήγγειλα Ύμϊν, καί έν γένει 
παρατηρεΐται κίνησίς τις έν τοΐς δημοτικοΐς πράγμασιν. Άλλά το 
δλον δέν έχει καλώς. Τά πάντα γίνονται ήμιτελή καί έπικρατεΐ 
έν τω συνόλω άστάθειά τις καί άβεβαιότης καί άτασθαλία. Ανοί
γονται λάκκοι καί μέυουσιν άνοικτοί· τό έξ αύτών έξαιρεθέν χώμα 
σχηματίζει σωρούς· άρχεται ή διόρθωσις τών οδών τής πόλεως 
καί δέν τελειόνει ποτέ- γίνονται προςπάθειαι περί αύξήσεως τοΰ 
ΰδατος τής πόλεως — ζητήματος ζωτικωτάτου — καί δέν εΐνε σπου
δαίοι ή συνδέονται ούτω μετά συμφερόντων ιδιωτικών ώστε αγνοεί 
τις ποΰ παύει τό ιδιωτικόν κέρδος καί ποΰ άρχεται τό δημοτικόν 
καλόν οίκοδομεΐται άγορά καί αί έργασίαι άναστέλλονται περί τό 
τέλος εύρισκομένων τών τοίχων άυεπαρκώς στερεών. Μέ μίαν 
λέξιν έλλείπει άπό τοΰ δημοτικοΰ συμβουλίου καί άπό τοΰ δημάρχου 
σχέδιόν τι προδιαγεγραμμένου, σταθερόν, γενναϊον, δυνάμενον νά 
προνοήση καί διαγράψη τά μέλλοντα γενέσθαι καί νά προσπορίση 
τή πόλει τά μέσα πρός έκπλήρωσιν τών άποφασισθέντων. Προς- 
τίθεται δέ είς ταΰτα καί άλλο κακόν, δτι δταν ποτέ ή κυβέρνησις 
θέληση ν’ άναμιχθή είς τά τοΰ δήμου, τό πράττει άσκέπτως καί 
χαριστικώς πρός τούς φίλους της ή τούς εύνοουμένους, ώστε άντί 

βλάβης προέρχεται ζημία. Άπεφασίσθη έπ εσχάτων ή σύστασις 
έπιτροπής ύπέρ τής ύγιείας καί τής καθαριότητας τής πόλεως. 
’Εκτός τοΰ προέδρου τοΰ ίατροσυυεδρίου, δςτις βεβαίως έχει εν τή 
έπιτροπή ταύτη προςήκουσαν θέσιν, οί λοιποί διορισθέντες άνή- 
κουσι πάντες είς τήν τάξιν τών λεγομένων ομογενών ήτοι τών 
παρ’ ήμΐν έκ τών έξω έγκαθιδρυθέντων πλουσίων. Μόνος λόγος 
τοΰ πράγματος εΐνε δτι δύνανται ή καί ύπόσχονταί τινες τούτων 
νά χορηγήσωσι χρήματα ύπέρ τής πόλεως. Άλλά νομίζομεν δτι 
οί κύριοι ούτοι πολύ εύχαρίστως Οά παρεΐχον δσα ένόμιζον δτι 
δύνανται νά χορηγήσωσι καί άνευ τοΰ άσκοπου τούτου διορισμού 
αύτών ώς μελών ιδίας έπιτροπής ύπέρ τής ύγιείας καί τής καθα- 
ριότητος τής πόλεως. Μεταξύ τών χρυσών όνομάτων τών διο- 
ρισθέντων δέν εϊδομεν ούτε ένα φαρμακοποιόν, ούτε ένα χημικόν, 
ούτε ένα μηχανικόν, ούτε ένα οδοποιόν, ούτε τέλος άνδρας τοι- 
ούτους οΐους καλεΐ ή περίστασις καί οΐοι θά εΐχον τόν τόπον των 
έν τοιαύτη έπιτροπή. Κακίζω τήν εκλογήν ταύτην, έπειδή παρα
τηρείται παρ’ ήμΐν γενικευόμενον φαινόμενου τι δπερ δυσάρεστους 
μόνον δύναται νά έχη συνέπειας, λέγω τήν ύποδούλωσιν τών 
πάντων είς τήν πολιτικήν ή τό χρήμα. Άποτυχόντες βουλευταί 
διορίζονται καθηγηταί τοΰ πανεπιστημίου, πολιτευόμενοι έκλέγονται 
πρόεδροι ή διευθυνταί εταιρειών, συλλόγων καί πιστωτικών κατα
στημάτων, οί δέ επιστήμονες, οί έπαΐοντες, εΐνε καταδεδικασμένοι 
νά έργάζωνται, πολλάκις νά έργάζωνται χωρίς νά τιμιόνται καί 
χωρίς ν’ άπολαμβάνωσί τι. Τά τοιαΰτα εΐνε βεβαίως άτοπα α’τινα 
πιστεύομευ νά έκλείψωσι σύν τω χρόνιο, δταν άφ’ ένός μέν δια- 
δοθή μάλλον τό γνώθι σαυτόν, άφ’ έτέρου δέ καταστώσιν 
εύπαρρησιαστότεροι οί άνδρες τής έργασίας καί τής έπιστήμης.

Έγραφον Ύμϊν άλλοτε περί τής ταπεινής θέσεως είς ήν 
εύρίσκεται παρ’ ήμΐν ή γεωγραφία, άνέφερον δέ ήδη τότε τόν 
άκάματον φίλον τής γεωγραφίας, κ. Ά. Μηλιαράκην, δςτις δση 
αύτω δύναμις έργάζεται ύπέρ τής διαδόσεως τών γεωγραφικών 
γνώσεων παρ’ ήμΐν. Κατ’ αύτάς έξέδωκεν ό φιλόπονος ούτος λό
γιος βραχύν 'Οδηγόν τών απλών τυπογραφικών περιγραφών, θέλων 
νά δώση τάς άναγκαίας δδηγίας είς τούς θέλοντας νά γράφωσι 
μονογραφικάς πραγματείας περί έλληνικών χωρών. Καί ή μέν 
συγγραφή αύτοΰ εΐνε, ώς είκός, έράνισμα έξ άξιολόγων ειδικών 
συγγραφών τής Εσπερίας, άλλ’ ό κ. Μηλιαράκης κατώρθωσεν ούχ 

ji ήττον νά έμπνευση είς τό θέμα ελληνικήν ζωήν διά τών άξιο
λόγων δρων ούς συυήγαγεν ή έπλασε. Τινές τούτων παρελήφθησαν 
έπιτηδειότατα έκ τής χρήσεως τοΰ λαοΰ. Έξεδόθη δέ τό βιβλιά
ριου ύπό τώυ καταστημάτων Άνδρέου Κορόμηλά, άτιυα άπό τιυος 
έργάζουται φιλοτιμότατα καί δραστηριότατα πρός βελτίωσιυ τής 
τυπογραφικής φιλοκαλίας καί πρός δημοσίευσιν δσου έυεστιυ άξιο- 
λόγωυ συγγραφών. Προκηρύσσουσι δέ τά καταστήματα ταΰτα.τήν 
προσεχή έναρξιυ τής δημοσιεύσεως Αρχείου γεωγραφικού, 
περιοδικής συγγραφής μελλούσης νά δημοσιεύη τάς άρίστας τών 
μονογραφιών, αίτινες θά στέλλωνται αύτοϊς συντεταγμένοι κατά 
τάς έν τώ 'Οδηγώ τοΰ κ. Μηλιαράκη διδομένας συμβουλάς καί 
δδηγίας. Εύχόμεθα έπιτυχίαυ είς τό σχεδίου τοΰτο, διότι οΰτω 
θά κατορθωθή νά πλασθή καί παρ’ ήμΐν γεωγραφική φιλολογία 
καί διαδοθή προςηκόντως ή μελέτη τής γεωγραφίας.

Αί έφημερίδες τής σήμερον δημοσιεύουσιν εϊδησίν τινα καθ’ 
ήν ή Α. Μ. δ βασιλεύς ήγόρασεν άντί 250 χιλ. δραχμών μέγα 
παρά τήν πλατείαν τού Άρεως, τό κοινώς λεγόμενον Πολύγωνον, 
οίκόπεδον τοΰ κ. Κεχαγιά, έφ’ ού μέλλει νά κτισθή μέγαρον διά 
τόν διάδοχον τοΰ θρόνου. Ό γυωρίζωυ τάς ’Αθήνας τάς πρό εικο
σαετίας Οά έκπλαγή βεβαίως έπί τή θέσει έν ή μέλλει νά οίκο- 
δομηθή τό μέγαρον τοΰτο, άλλά σήμερον δ τόπος έκεΐνος δέν εΐνε 
πλέον έ'ρημος, άπ’ εναντίας δέ δσημέραι έξαπλοΰται ή πόλις πρός 
τά έκεΐσε καί μετά βραχύν χρόνον Οά εΐνε πλεΐστοι οίκοι έκτισμένοι- 
εννοείται δέ δτι ή οικοδόμησις μεγάρου τοΰ διαδόχου Οά σχημα- 

| τίση πρός τά έκεϊ νέου κέντρου. Εύχόμεθα δέ ΐυα καί ηθικώς 
τό νέον τοΰτο μέγαρον καταστή κέντρου νέου εθνικού βίου.

Έχω ενώπιον μου δύο, άξιολόγους συγγραφάς, περί ών κρίνω 

άναγκαϊον νά εϊπω όλίγας τινάς λέξεις, άνεπαρκεϊς πρός τήν άξίαυ 
τώυ έργων. ΤΙ έκκλησιαστική 'Ιστορία τού καθηγητοΰ τής 
θεολογίας κ. Άναστ. Διομήδους Κυριάκού πληροί έν τή ήμετέρα 
φιλολογία, έν μέρει δέ καί έν τή καθόλου έπιστήμη, αληθή άνάγκην. 
Εΐνε συγγραφή διηρημένη είς τόμους δύο, ών ό μέν πρώτος 
πραγματεύεται τήν ιστορίαν τής χριστιανικής έκκλησίας άπό τών 
άρχών αύτής μέχρι τοΰ 860 μ. Χρ. ήτοι μέχρι τοΰ Σχίσματος, ό δέ 
δεύτερος πολλώ ογκωδέστερος ών καθικνεΐται μέχρι τών καθ’ ήμάς 
ήμερών. Τό νέον έν τή συγγραφή ταύτη εΐνε ή ιστορία τής έκ
κλησίας άπό τής Τουρκοκρατίας καί έντεΰθεν, έν ή πολλά άξιόλογα 
μετά κόπου συνειλεγμέυα εύρίσκει ό άναγνώστης. Τοΰ δέ φυσι
κού Δικαίου τού ύφηγητοΰ κ. Νεοκλέους Καζάζη έξεδόθη ό 
πρώτος τόμος, έξετάζων τό φυσικόν δίκαιον άπό τώυ χρόνων τής 
έλληυικής άρχαιότητος μέχρι τών ήμερών τού Έγέλου καί Κράουζε. 
Ή συγγραφή αΰτη δεικνύει, ώς πάσαι αί συγγραφαί τοΰ κ. Κα
ζάζη, έπίμονον μελέτην τού προκειμένου θέματος καί συγχρόνως 
πρωτοτυπίαν έν τή έκθέσει αύτοΰ διά γλώσσης ήτις έχει μέν 
ένίοτε ξενισμούς τινας, άλλ’ ήτις μετέχει γοργότητος καί ζωής, 
ήτις φωτίζει τά πολλάκις σκοτεινά ζητήματα ών τήν έκτύλιξιν 
άναλαμβάνει ό συγγραφεύς. Έν τώ προλόγω δ κ. Καζάζης μετά 
πικρίας δικαιολογούμενης εκφράζεται περί τής έπιμόνου άπαγο- 
ρεύσεως έν τώ έθνικώ Πανεπιστήμια; αύτοτελοΰς έδρας τής έπι
στήμης τοΰ φυσικού δικαίου.

Προσθέτω δύο λέξεις καί περί τών Σταλακτιτώυ, συλλογής 
λυρικών ποιήσεων τοΰ νεαρού κ. Γ. Δροσίνη, έκτετυπωμένης μεθ’ 
δλως ίδιαζούσης φιλοκαλίας έν τοΐς καταστήμασιν Ά. Κορόμηλά. 
Τά πλεΐστα τών ποιημάτων έχουσι βραχύτητα έπιγραμματικήν καί 
ένίοτε καί χάριν καί βάθος έπιγράμματος. Ό ποιητής δσημέραι 
γίνεται πρωτοτυπότερος, άπαλλασσόμενος τώυ δεσμών τής ξενικής 
μιμήσεως. ’Ενίοτε κατορθόυει νά πραγματεύηται μετά πολλοΰ 
αισθήματος καί χάριτος θέματα κοινωνικά. Τοιοΰτου τό κάπως 
μακράν ποίημα τό έπιγραφόμενου ή θυσία, γευυηθέν ύπό τής 
έυτυπώσεως τής περυσιυής έπιδημίας. Ή είς το χωρίου επά
νοδος έχει τινάς στροφάς ώραίας καί έμπνευσιν καί αίσθημα, 
άλλ’ έν συνόλω δέν εΐνε όμοιάληθες έλληνικώς έξεταζόμευον. Όπως- 
δήποτε ή συλλογή εΐνε άξια άναγυώσεως. Καλλίας.

ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ.
(Μ0ΝΑ1 EAAHNIKA1.)

(Μετά εικόνων.)

(Συνέχεια. Ορα "ροηγ. τεΰχο;.)

Ό ήγούμενος Νείλος έθεωρεΐτο ώς δ άνεγείρας έπί τώυ 
βράχων τάς προύτας έκκλησίας πρός άμυναν εαυτού τε καί δλης 
τής Θηβαΐδος, διότι άληθώς, καθ’ ά άυαφέρει τό χειρόγραφον, 
μέγας τρόμος έπεκράτει τότε ένεκα τώυ ληστών. Είς μνήμην 
τοΰ γεγονότος τούτου έγένετο ή έξής έπιγραφή μετά τήν άυέγερσιν 
τών τεσσάρων έκκλησιών “Άνεγερθέν έξ ολοκλήρου καί κοσμηθέν 
“δΐ εικόνων τή συνδρομή καί δαπάναις τοΰ άξιοτίμου μουαχοΰ 
“καί ίερέως Κυρ Νείλου καθηγουμένου τοΰ σεβαστού καί ιερού 
“μοναστηριού τής Ύπεραγίας Μητρός τοΰ Θεού, Δουπιανής, καί 
“προεξάρχοντος τής θηβαΐδος τής Στάγης, καθ’ ήν έποχήν έβα- 
“σίλευεν έν Τρίκκη δ εύσεβέστατος καί εύτυχέστατος Κύριος Συ- 
“μεώυ Παλαιολόγος Ούρέσιος, καί ήτον έπίσκοπος Στάγης δ άγα- 
“πητότατος τώ Θεώ Κύρ Βησσαρίων, δ ήμέτερος Ιεράρχης, έν 
“έτει 6875. (Έτος τής Κοσμογονίας άυτιστιχοΰν πρός τό έτος 
“1367 μετά Χριστόν.)’’

Διάδοχοι τοΰ Νείλου ύπήρξαυ οί καθηγούμενοι Νεόφυτος ή 
Νήφων καί άλλοι τινές θεωρούμενοι πάντες ώς οί μόνοι κορυφαίοι 
ή πρώτοι τής θηβαΐδος τής Στάγης. Ούτοι κρατούντες τήν ποι- 
μενικήν ράβδον άνά χεΐρας έπεσκέπτοντο δλα τά έρημητήρια καί 
αύτά τά Μετέωρα διοικοΰντες καί κυβερνώντες αύτά κατά τά κει- 11 

μένα έθιμα.*)  Φαίνεται δτι κατά τό πρώτου ήμισυ τού αίώνος 
μητροπολίτης τις τής Λαρίσσης, δ Κύρ Διονύσιος έτίμησε τό 
πρώτου πατέρα τινά τών Μετεώρων, Κύρ Ίωάσαφ όνόματι, διά 
τοΰ τίτλου τοΰ Ηγουμένου, δστις ισοφάριζε πρός τόν τοΰ Επι
σκόπου τής Στάγης, καί έκτοτε ή κατάχρησις αΰτη έξηκολούθησεν. 
Ύπήρξεν έν τούτοις καί προ τής έποχής ταύτης παράδειγμά τι 
τής τοιαύτης καταχρήσεως, δπερ τό χειρόγραφον μνημονεύει 
ώς έξής ·

“Ύπήρξέ ποτέ Γαλακτίων τις, δστις διά τών χρημάτων καί 
“τής συνδρομής τών λαϊκών άρχηγώυ έσφετερίσθη τόν τίτλου τοΰ 
“ Ηγουμένου, καί διά τών έπιδεικτικών του πράξεων κατέστρεψε 
“τά πάντα έν τή μονή τοΰ Μετεώρου. Μόλις δέ καί μετά βίας 
“κατώρθωσαυ οί μητροπολΐται Λαρίσσης καί Θεσσαλονίκης νά του 
“έξώσωσι καταρασθέυτες αύτόυ, δπως μή διαλυθή τό σώμα αύτοΰ 
“μετά θάυατου εις τά έξ ώυ συυετέθη· συυεπεία τής κατάρας 
“ταύτης δύυαταί τις υά ϊδη άκόμη αύτόυ έυ τή χώρα τής Άρτης 
“έχουτα τό δέρμα τεταμένου ώς τύμπαυου. Ώ, τοΰ φρικτοΰ θεά- 
“ματος!”**)

Αί λεπτομέρεια', αύται άποδεικυύουσιυ έπαρκώς, δτι τά άπλά 
καί ταπεινά ήθη τώυ ιδρυτών τής θηβαΐδος διεδέχθησαν χρόνοι, 
καθ’ ούς ή φιλοδοξία καί τό συμφέρον έτάραξαυ κατά τό μάλλον 
καί ήττον τά έρημητήρια ταΰτα, καί κατεβίβασαν τήν εύσέβειαυ 
άπό τής άρμοζούσης αύτή θέσεως. Άλλ’ άρά γε δέν εΐναι όμοια 
ή ιστορία πολλών μοναχικών ταγμάτων έν τε τή Εύρώπη καί τή 
’Ασία; Τά έρημήτηρια έγένοντο βαθμηδόν καί κατ’ όλίγον μεγάλα 
μοναστήρια, καί δ πατήρ έκάστου αύτών ήγειρεν άξιώσεις έπί τοΰ 
τίτλου τού 'Ηγουμένου · έντεΰθεν δέ ήγέρθησαν ζωηροί έριδες μετά 
τών έπισκόπωυ τής Στάγης.

Εν τώυ μάλλον ενόιαφερόυτων μερών τού χειρογράφου εΐναι 
τό άναφέρον λεπτομέρειας τινάς τής ιδίας ιστορίας τού Μετεώρου 
άπό τής ίδρύσεώς του. Πειραταί άναρριχηθέντες έπί τώυ βράχων 
έλεηλάτησαυ τάς μουάς τοΰ όρους Άθω. Μετά τούτο δέ δύο μο
ναχοί, δ Κύρ Γρηγόριος καί ό Κύρ Αθανάσιος, έγκατέλιπον τό 
Άγιου "Όρος καί άκούσαντες υά γείυηται πολύς λόγος περί τών 
ωφελειών τώυ μοναχών τής θηβαΐδος τής Στάγης, τοΰ έναρέτου 
βίου αύτών, καί τώυ θαυμάσιων χαρίτων τώυ Μετεώρων βράχων, 
άπεφάσισαν νά μεταβώσιν έκεϊ. Κατ’ άρνάς έγκατέστησαυ έπί 
τοΰ βράχου τοΰ έγγύς τής έκκλησίας Δουπιανής, όνομαζομένου 
Στύλου · άλλά βραδύτερου ο Κύρ Γρηγόριος παρατηρήσας δτι 

καίτοι ή τοΰ τοπείου θέα ήτο άληθώς μαγευτική, τό έπί τοΰ ΰψους 
τούτου δμως ψύχος ήτο ύπερβολικόν, άπεσύρθη είς Κωυσταντινού- 
πολιν. Ό Κύρ ’Αθανάσιος ισχυρότερος καί γενναιότερος, έλαβε 
παρά τοΰ Επισκόπου τής Στάγης τήν άδειαν ν’ άνυψώση τόν 
βράχον, δν έκάλουν "δ εύρύς βράχος”· άνακαλύψας δέ δτι τό 
έδαφος τής κορυφής αύτοΰ, εύρύτερον ή τό τών άλλων βράχων, 
ήτο καταλληλότατου πρός άυέγερσιν μονής, άυήγειρεν έκεϊ μικράν 
τινα έκκλησίαυ, ήτις έγένετο τό Μετέωρον. Έτερός τις μοναχός 
τοΰ όρους Άθω Κύρ Ίωάσαφ Παλαιολόγος μετέβη έκεϊ καί συνη- 
υώθη μετ’ αύτοΰ’ είχεν ούτος άδελφήν πλουσίαν καί ισχυρόν, καί 
έλαβε παρ’ αύτής τά μέσα δπως μεγαλύνη τήν έκκλησίαυ.

’Ανέκδοτόν τι τής εποχής ταύτης άποδεικνύει δτι τό ύψος 
τώυ βράχων δεν ήτο ικανόν δπως προφυλάξη τά μοναστήρια ταΰτα 
περισσότερον τών τοΰ όρους Άθω άπό τώυ άποπειρώυ τής λεη
λασίας· δσω μάλλον έπλούτουν ταΰτα, τόσω περισσότερου έξετί- 
θεντο εις αύτάς. 0 Αθανάσιος καί οί μοναχοί του άπό τοΰ ΰψους 
τού εύρέος βράχου των ύπερήσπισαν διά τών σφενδονών τό σπη
λαίου τοΰ Κύρ Βαρλαάμ, δπερ εΐχε προσβληθή ύπό τώυ ληστών.

*) ΙΙρέπει ·<ά διακρίνω(Λεν μετά προσοχής, διότι άλλως έπίκειται κίνδυνος διη
νεκούς συγχύσεως, τόν γενικόν δρον τόν περιλαμίάνοντα τούς βράχους καί τάς μονάς 
έν συνόλιρ (τά Μετέωρα ή τούς βράχους τών Μετεώρων), άπδ του ειδικού ορού (Με
τέωρον), περιλαμβάνοντος τό επιφανέστερον και ίσχυρότερον τών μοναστικών τούτων 
ιδρυμάτων, ήγερμένον έπι υψηλού στηρίγματος ύπερκειμένου τών άλλων βράχων.

**) II κατάρα αδτη συνεπάγεται αιώνιας βασάνους · ή ψηλαφητή δέ άπόδειξις 
αύτών είναι κατά τήν πρόληψιν τού μεσαιώνος, δτι αί σάρκες καί τό δέρμα δέν δύ
νανται νά διαλυΟώσι ποτέ καί μένουσι προςκεκολλημένα έπί τών όστών.
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Ό Αθανάσιος ούτος ήτο ό πρώτος δστις ζατφκησε τον εύρύν 
βράχον περί τό έτος 1356, είχε δέ τήν ιδιότητα τοΰ προφήτου· 
εΐχε προείπει τόν θάνατον τοΰ Καίσαρος Πρεαλίμβου, στρατηγού 
τοΰ Στεφάνου Δουσάν, και περί τό έτος 1372 τήν πρώτην άλωσιν 
τής Θεσσαλονίκης ύπό τών Τούρκων. Τρία δέ έτη πρό τοΰ συμ
βάντος τούτου εΐχεν εϊπει- “Βλέπω δλας τάς θύρας τής πόλεως 
“ζεκλεισμένας καί μίαν μόνην, τήν τής παραλίας, ήμιηνεφγμένην.” 
Έν τή διαθήκη του εΐχε γράψει τάς τρομεράς ταύτας γραμμάς· 
“Άς μή ύπερβώσι ποτέ αί γυναίκες τά ζεχαραγμένα δρια, καί 
“άς μή δώσωσιν αύταϊς ποτέ τροφήν οί μοναχοί καν έτι αύται ζιν- 
“δυνεύσωσι ν’ άποθάνωσι τής πείνης.” Όμοια διαταγή προύξένησεν 
άγανάκτησιν καί φρίκην είς τούς άναχωρητάς καί κοινοβίτας τής 
πρώτιστης πασών τών θηβαΐδων, τής έν Αίγύπτφ. Ούδέν αίσθημα 
σκληρόν ούτε φιλοδοξία τις έτάραττε τάς καρδίας τών χριστιανών 
τούτων άνδρών τε και γυναικών. Μάλιστα περί τόν τέταρτον 
αιώνα, φεύγοντες οΰτοι τάς πόλεις, τά πλούτη, τήν εύζωΐαν καί 
πάσας τάς έξεις τοΰ κοινοΰ βίου, καί παρακινούμενοι ύπό τής πρός 
τόν θεόν αγάπης, τής πρός τόν κόσμον περιφρονήσεως καί τής 
σωτηρίας τών ψυχών αύτών, κατέφυγον είς τάς άγριωτέρας καί 
άγονωτέρας ερήμους· καί ζατεσζεύασαν έν αύταϊς κελλία καί μο
ναστήρια, δπως άφοσιωθώσιν έκεΐ άποκλειστικώς είς τήν προσευχήν, 
ζαί ύποβληθώσιν είς τάς σζληροτέρας τών δοκιμασιών καί στε
ρήσεων.*)

*) Χαλκογραφία τις, συνημμένη είς άρθρου τι περί τών πατέρων τής θηβαΐδος, 
Απεικονίζει έν τφ Magasin Pittoresque τού 187» σελ. 377 περίεργον εικόνα, έφ’ ής 
ό Πέτρο; Λορεντζέττης, ζωγράφος τοΰ 14οο αίώνος, συνήνωσε κατά τάς παραδόσεις 
τάς ώραιοτέρας σελίδας τοΰ βίου τών μοναχών τής θηβαΐδος τής Αίγυπτου περί τδν 
4 ’ν αιώνα.

**) Υποτίθεται δμοίως οτι ό Ιωάννης Καντακουζηνός, άοπάσας τόν θρόνον τής 
’Ανατολής κατά τήν άνηλικιότητα Ίωάννου τοΰ Ε'. ή Παλαιολόγου, κατέφυγεν είς τι 
τών μοναστηρίων τούτων, τδ τοΰ άγιου Στεφάνου, τδ όποιον άνωκοδόμησεν· έβασί- 
λευσεν άπό τοΰ 1341 μέχρι τοΰ 1355, καί κατά τδ χρονικόν τοΰτο διάστημα έπολέ- 
μησε τούς Βουλγάρους, τούς Τούρκους καί τούς Γενουηνσίους, οίτινες έπολιόρκησαν 
πολλάκις τήν Κωνσταντινούπολιν. Έπί τέλους κορεσΟείς τών βασιλικών τιμών παρέ- 
δωκε τδ σκήπτρον είς Ίωάννην τόν Ε’. καί έγένετο μοναχός. Έν τφ μοναστηρίφ 
ήσχολήΟη είς μελέτας, καί έγένετο συγγραφεύς πολλών συγγραμμάτων, έν οίς καί τών 
’Απολογιών κατά τής αϊρέσεως τών Σαρακηνών, συγγραφεισών μέν έλληνιστί, βραδύ- 
τερον δμως, περί τό έτος 1543 μεταφρασΟεισών καί δημοσιευΟεισών έν Βασιλεία. ’Απο- 
οίδουσιν έτι αύτφ τέσσαρας χρονογραφίας τής Αυτοκρατορίας τής ’Ανατολής άπό τοΰ 
1320 μέχρι τοΰ 1360, περιεχούσας πρός τοϊς άλλοις καί τήν άπολογίαν του. ‘Η πα- 
ραίτησίς του έδόΟη περί τά τέλη του Δεκεμβρίου 1354. Γενόμενος μοναχός έλαβε τό 
όνομα Ίωάσαφ- ή δέ σύζυγός του έκλείαβη έν έτέρφ μοναστηρίφ ύπό τό δνορ,α Εύ- 
γενία. Έζησεν οδτω μέχρις ηλικίας προκεχωρημένης, μέχρι τού έτους 1375, καθ’ ήν 
έποχήν τφ έστειλεν έπιστολήν ό ΙΙάπας Γρηγόριος ό ΙΑ.

Ό HeVZEY αναφέρει τοιχογραφίαν τινά τοΰ 1484 παριστώσαν 
τόν ’Αθανάσιον εΐναι ένδεδυμένος μαζρόν χιτώνα λευκόν περιζε- 
καλυμμένον δι’ έπωμίου φαιού. Σχοινίον διερχόμενον διά δακτυλίου 
σιδηροΰ τφ έχρησίμευεν ώς ζώνη.

Ό ιδρυτής ούτος τοΰ Μετεώρου έγένετο περιφανής, κατά τά 
χρονικά τής θηβαΐδος, ύπό τό όνομα τοΰ έρημίτου βασιλέως Ίωά- 
σαφ· ήτο ανεψιός τοΰ Στεφάνου Δουσάν ζαί ύιός τοΰ Συμεώνος 
Ούρέσυ, καταλαβών δέ διά σερβικοΰ στρατού τό φρούριον τών 
Τριζκάλων συνέστησε τό βασίλειον τής Θεσσαλίας. Άπογοητευθείς 
ύπό τής έξουσίας έζήτησε τήν άνάπαυσιν έπί τοΰ βράχου τοΰ 
Μετεώρου καί έπιστρέψας έζ περιοδείας τινός έν Ήπείρφ άνήγειρε 
ναόν, δστις χρησιμεύει ζαί σήμερον έτι ώς άψίς είς τήν έζτοτε 
άνεγηγερμένην μεγάλην έζζλησίαν. Καίτοι ήσπάσθη τόν μονα
χικόν βίον, δέν άπώλεσεν δμως σπαν τό γόητρον τής αρχαίας του 
δυναστείας, καλείται δέ έν τοϊς διατάγμασιν “ό άγιώτατος βασιλεύς 
“Ίωάσαφ ζαί ό σεβασμιώτατος έν τοϊς μοναχοϊς”.**)

Έν τή έζθέσει άπαντα τις τήν άποζάλυψιν επεισοδίων τινών 
σκανδαλωδών, άποδιδομένων είς τούς λαϊκούς. Μιχαήλ τις Μουχ- 
τσαφής, πατήρ δύο τέκνων, κατέλαβε τό μοναστήριον τής 'Υπα
παντής, κείμενον είς 'ικανήν άπόστασιν άπό τοΰ σωροΰ τών πρός 
βορράν βράχων, ζαί έζησεν έζεϊ έν πληρέστατη άνέσει, ώσεί ήτο 
έν φρουρίφ, έπί 40 έτη. Έτερός τις, θεοδωρής ό Τρελλός, έχων 
μεθ’ έαυτοΰ γυναίκα, ζατφζησεν έν τω μοναστηρίφ τοΰ Παντο- 
ζράτορος, τφ πλησίον τοΰ Στύλου ζαί τής έκζλησίας Δουπιανής, 
καί έκαλλιέργει πρός ώφέλειάν του τούς άμπελώνας τοΰ έγζατα- 

λελειμμένου μοναστηριού. Καί Βοημοί τινες έστησαν έπί πολύν 
χρόνον τάς σζηνάς των έν τφ μοναστηρίφ τοΰ Καλλιστράτου.

Τό χείριστον εΐναι δτι ή διχόνοια διαταράξασα τάς ζεφαλάς 
πάντων τών μοναχών ήρέθισεν αύτούς τόσον, ώστε μετεβλήθησαν 
είς πολεμιστάς ■ ούτως οί πατέρες τοΰ βράχου τοΰ Βαρλαάμ, έπι- 
θυμοΰντες νά έχωσι γωνίαν τινά ζήπου έν τοϊς δάσεσιν, ΐνα άνα- 
παύωνται όλίγον, ήρχισαν νά ζαλλιεργώσι χέρσον τι μέρος, άλλ 
οί μοναχοί τοΰ Μετεώρου, ημέραν τινά, τήν Μεγάλην Δευτέραν, 
ώπλίσθησαν διά τεσσαραζοντάδος πελέζεων ζαί έχοντες ώς άρ- 
χηγόν τόν ήγούμενόν των, έσπευσαν τάς έσθήτας έχοντες άνεση- 
ζωμένας πρός τόν κήπον ζαί ζατέσκαψαν αύτόν μανιωδώς. Οί 
συντάζται τής έζ.θέσεως (έναντίον τοΰ ήγουμένου τοΰ Μετεώρου) 
θρηνοΰσιν έπί τή μνήμη τής παρεκτροπής ταύτης ζαί παραπονοϋνται 
πολύ έπί τή έγζαταλείψει τής ζοσμιζής έξουσίας· “Πώς λέγουσι 
“θά δυνηθώμεν νά συνενυοηθώμεν ζαί συμβιώσωμεν, άφ’ ού ούτε 
“πρόβατα ούτε βουβάλους έχομεν νά θρέψωμεν, ούδέ δυνάμεθα νά 
“θέσωμεν είς τό στόμα τών άρχόντων ανθόγαλα ή λεπτόν τυρόν 
“ζαί νά προμηθεύσωμεν είς τούς διζαστάς ήμιόνους ή πώλους ή 
“ποίμνια βουβάλων, έν ω οί ενάντιοι ήμών έχουσιν δλα τά μέσα 
“δπως συσζοτίσωσι τήν δικαιοσύνην.”

οί κοσμικοί ούτοι άρχοντες ζαί διζασταί; Τοΰρζοι. 
έβασίλευε Σουλεϊμάν ό Μεγαλοπρεπής, ή ειρήνη 
οί χριστιανοί ούδόλως ζατεπιέζοντο. Τόν μητρο- 
Λαρίσσης ζατεϊχεν ό Βησσαρίων, ζαϊ ζατά τήν 

θρησζευτιζή τις έξέγερσις έν Θεσσαλία ζαϊ 
"Ισως τά έμμεσα παράπονα 

τά γενόμενα ένώπιον τοΰ αρχιεπισκόπου Στάγης, ύφ’ ού ζαϊ ένε- 
πνεύσθησαν, περιήλθον ζαϊ είς τάς άζοάς τοΰ άγιου Βησσαρίωνος, 
ζαϊ ούχϊ βραδέως περιωρίσθησαν αί ζαταγγελλόμεναι καταχρήσεις · 
άλλ’ ύπελείφθη έν τφ βάθει τών ιερών θυσιαστηρίων βαθεϊά τις 
σηπεδών, ήν οί άρχηγοϊ τής θηβαΐδος δέν ήδύναντο νά ζαταστρέ- 
ψωσιν, ή έξασθένισις τής πίστεως.

Τίνες ήσαν 
Έν τούτο ις 

άνεζαινίζετο καί 
πολιτικόν θρόνον
έποχήν ταύτην ήρχιαε 
ήμέραι εύημερίας διά τά μοναστήρια.

III.

Έπίσκεύις είς τδ Μετέωρον. — ΆνΑβασις δυσάρεστος. — Σκοτοδινίασις. — Ό 'Ηγού
μενος. — Έστιατόριον. — Χειρόγραφα. — Έπίσκεύις είς τήν Εκκλησίαν. — Κατά- 

βασις μάλλον δυσάρεστος ή ή ΑνΑβασις.

Σήμερον έζ τών εΐκοσιν ή είκοσι ζαϊ τεσσάρων μοναστηρίων, 
άτινα ύπήρχον άλλοτε, σώζονται μόνον επτά, έξ ών τρία μόνον 
εΐναι άξια έπισζέψεως.

Καθ’ ήν έποχήν έφθασα είς τά Μετέωρα τά έπτά ταΰτα μο
ναστήρια ζατφζοΰντο ύπό έζατόν περίπου μοναχών. Έζεϊ δέ 
δπου έζειντο τά λοιπά μοναστήρια, έγκαταλειφθέντα ζατ’ έποχάς 
ζατά τό μάλλον ζαϊ ήττον άπομεμαζρυσμένας, δέν βλέπει τις σή
μερον είμή έρείπια, έφ’ ών δεσπόζει νεζριζή σιγή. Μία έζ τών 
αιτιών τής παρακμής τών μοναστηρίων τούτων, παλαιών τε ζαϊ 
νέων, εΐναι βεβαίως ή απώλεια τών ιδιοκτησιών των, αΐτινες άφη- 
ρέθησαν ζατά τάς πολιτικά; ζρίσεις, ώς ζαϊ ή έλάττωσις τών 
πρός συντήρησιν αύτών αναγκαίων δωρεών. Τά τρία σπουδαιότερα 
μοναστήρια εΐναι τό Μετέωρον, τό τοΰ Άγιου Βαρλαάμ ζαϊ 
τό τοΰ Αγίου Στεφάνου, περιέχοντα πληθυσμόν σχετικώς σπου- 
δαϊον. Τά τέσσαρα δέ μικρά μοναστήρια κατοιζοΰνται ύπό πτωχών 
τινων μοναχών, καί τό έν μάλιστα έξ αύτών ύπό τριών ή τεσσάρων 
τό πολύ.

Τό μάλλον ένδιαφέρον μοναστήριον εΐναι τό Μετέωρον, ζαϊ 
προς αύτό κυρίως διηυθύνθην. Άπό τής Καλαμπάκας μέχρι τοΰ 
μοναστηριού ή οδός δέν εΐναι εύκολος · έπρεπε νά περιέλθω δλην 
τήν σωρείαν τών βράχων, πλησίον τών οποίων ζεΐται τό χωρίον, 
δι’ οδών σχεδόν ειπεΐν άδιαβάτων, διά μέσου δασών, θάμνων και 
βράχων, οίτινες διευκολύνουσι τάς έπιδρομάς, είς δς πάντοτε ήν 
έκτεθειμένος ό τόπος ούτος. Ό διερμηνεύς, δν εΐχον λάβει έν 
Τρικκάλοις, μοί διηγείτο ιστορίας έγκλημάτων λαβόντων χώραν

χεται εις 
πάντοτε ό θέλωυ νά 
δπως άυαζοινώση ταύτην εί;

έν τή μονή ζα- 
όπιυς 

Συνέπεσε νά μή πα
ν’ άναγγείλωμευ τήν 
εΰρομευ τό σχοινίον 

εΐς

άναμφι- 
'0 

διότι 
διότι 
έπι- 

μετά 
τό δικτυωτον καλά- 

περιμένω- 
άβασις ζαϊ

Μετά 
τό σχοι- 

.ζ είζ 
μοί έοωζε τάς 

έζάθισα δσον ήδυ- 
άυύ- 

τάξει 
πάντοτι 

:ό κενόν

έν τώ έπιζινδύνφ τούτφ τόπφ, αΐτινες ζαϊ ψευδείς άν ώσι περιε- 
γράφοντο ούτως, ώστε άνωρθοΰντο αί τρίχες έπι τής κεφαλής μου· 
όπωςδήποτε ήσαν πιθαναί. Έπι τέλους διήλθομεν τό μεταξύ διά
στημα σπεύδοντες, μυρίας προφυλάξεις λαμβάνοντες, ζαϊ τήν χεΐρα 
κρατούντες έπι τών όπλων.

0 βράχος τοΰ Μετεώρου άνυψοΰται είς άπειρον ύψος άνωθεν 
τής επιφάνειας τής πεδιάδος. Συνήθως ή άφιξις ξένου αγγέλ
λεται είς τό μοναστήριον διά φωνής, ή κραυγής, ή ήχου κέρατο;. 
Μετά τοΰτο οί μονάχοι ζαταβιβάζουσιν εν σχοινίον, δι ού κατέρ
χεται εις έξ αύτών, δστις ζητεί τήν άδειαν ήν πρέπει νά έχη 

επισκεφθή τάς μονός, καί άναβαίνει πάλι 
.ς τόν ήγούμενον. Άφ’ ού δέ έξελεγχθ 

τό διαβατήριον τοΰτο έ 
ταβιβάζουσιν έκ νέου τό σχοινίον, 
σέ άνυψώσωσι. 
ραστή ανάγκη 
άφιξιν ήμών · 
μέ τόν κάλαθον καταβιβασμένον · 
ή δύο μοναχοί έθεντο έν τφ καλάθι;) 
διάφορα δέματα περιέχοντα 
βόλως τροφάς καί προμήθειας, 
διερμηνεύς μου γνωστό: ήδη, 
πολλάκις συνώδευσε ξένους και 
ύπηρέτει ώς τοιοΰτος παρά τή έ 
σκοπή τών Τριζκάλων είσήλθε 
τοΰ μοναχού είς 
θιον παρακαλέσας ήμάς νά 
μεν μέχρις ού γείνη ή άν> 
ή έπίσημος τής άδειας έξέλεγξις.
25 περίπου λεπτά τής ώρας 
νίον κατεβιβάσθη έκ νέου και χάρι 
τόν Δημήτριον, δστις [ “
αναγκαίας δδηγίας, 
νάμην ασφαλώς καί αμέσως μέ 
ψωσαν είς τόν αιθέρα. 'Ομολογώ είλ 
κρινώς δτι τό είδος τοΰτο τοΰ 
δίου δέν μοϊ ήρεσε καθόλου· 
ήσθάνθην αποστροφήν πρός ,.-.,υ,, 
και έν τή περιπτώσει ταύτη ύπέστην 
γενικήν αδιαθεσίαν ζαϊ δλα 
πτώματα τής σζοτοδινιάσεως. 
τάστασις αυτή δέν διήρζεσε πλέον τών 
τεσσάρων ή πέντε λεπτών, άτινα δμως 
μοϊ έφάνησαν τέσσαρες ή πέντε ώραι. 
Τό καλάθιον έσταμάτησε ζαϊ μέ άπέ- 
συρον έξ αύτοΰ έπί τοΰ έδάφους. Τό 
είδος τοΰτο τής διαμεταζομίσεως εΐναι 
ίσως το μάλλον ανυπόφορου πασών 
τών άλλων περιπετειών τοΰ ταξειδίου. 
Μόλις απαλλαγείς τών κρίκων τοΰ 
στερεού έδάφους μικρού έδέησε νά λειποθυμήσω· 
εΐχον αδιαθεσίαν. Μέ έβεβαίωσαν 
πωσις δέν ήτο σπανία, καθόσον 

§ν ποτήριον ραζής, τό 
δπως μέ ζωογόνηση, μέ εύχαρίστησε πολύ.

(βρα τήυ ίίχόνα.)

ΑΝΑΒΑΣΙΣ ΕΊΣ ΤΑ METESJPA.

Πρόνοια σέΠ θεία 
ποιητήν.

τα συμ-
Ή 7.1-

πατήσας έπι 
τόσον πολλήν 

οτι ή τοιαύτη δυσάρεστος έντύ- 
πολλοϊ περιηγηταϊ ύπέστησαν 

όποιον αγαθός τις μοναχός μοϊταύτην· 
εδωκεν,

(Ακολουθεί.)

• Τά
φονται συνήθως έν όλη τή φρικώδει αύτών λεπτομέρεια·

ΑΦΑΝΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑ.
(Μετά είκόνος, δρα σςλ. 328.)

τραγικά συμβάντα τών ανθρώπων έζτίθενται καί περιγρά- 
ύπάρ- 

χουαιν δμως ζαί τραγικά έπεισόδια, τά όποια διέρχονται απαρα
τήρητα, διότι ό άνθρωπος δέν θεωρεί αύτά αντάξια τής προσο
χής του.

' Εν τών τοιούτων τραγικών συμβάντων παριστα ή ήμετέρα 
είκών, έργου διακεκριμέυου ζωγράφου. Ό καλλιτέχνης ώνόμασεν 
αύτήν τραγφδίαν έντός σταύλου, διότι σταΰλος εΐναι ή σκηνή 
αύτής. Όρνιθες διασζεδάζουσι μετά τών νεοσσών των έπί τοΰ 
έρριμμέυου άχύρου, φρουρούμεναι ύπό τοΰ άγρύπνου ζαϊ φυσικού 
αύτών φύλακος, τοΰ άλέκτορος. Αίφνης διά μιας θυρίδος έμφα- 
νίζεται ή αποτρόπαιος μορφή άλώπεκος μέ τά σπινθηροβολούντο 
αύτής βλέμματα και μέ τό άδηφάγον στόμα. Και αί μέν όρνιθες 
ζαταληφθεΐσαι ύπό φόβου φεύγουσι ζητοΰσαι νά προφυλάξωσι τά 

τρυφερά αύτών νεοσσά, ό δέ αλέκτωρ 
ίπποτικός ζαϊ γενναίος ζαί έν τφ έσχάτφ 
ζινδύνφ προσβλέπει προκλητιζώς τόν 
έχθρόν, ούδόλως συλλογιζόμενος τήν 
ιδίαν αύτοΰ αδυναμίαν απέναντι τοΰ 
ζατά πολύ ίσχυροτέρου αντιπάλου, άλλά 
μόνον του μέλημα έχων τήν ύπερά- 
σπισιν τών ύπό τήν έποπτείαν του 
διατελούντων πτηνών. ’Εννοείται δτι 
ή άλώπηξ δέν θά πτοηθή άπό τά 
άγρια τοΰ άλέκτορος βλέμματα, άλλ’ 
ότι δι’ ενός πηδήματος θά εύρεθή τά
χιστα έν μέσφ τών θυμάτων του, τά 
όποια τό §ν κατόπιν τοΰ άλλου θά 
ύποκύψωσιν είς τήν έπίθεσιν.

Έν τή είκόνι ύπάρχει πολύ ή άφέ- 
λεια, ή φυσικότης ζαϊ ή ζωηρότης 
είς τήν παράστασιν. Ό -καλλιτέχνης 
άποδειζνύεται ώς μελετήσας έπιμελώς 
τήν φύσιν ζαϊ είς τάς έλαχίστας αύτής 
λεπτομέρειας.

ΜΑΡΓΑΡ1ΤΑΙ.

Άπώλεσας ώραν μίαν; ΓΙροητοί- 
μασας μίαν δυστυχίαν διά τό μέλλον. 

Ναπολέων Α'.
** *

Ό άνθρωπος άδύνατον νά διδάξη 
παν ο,τι ό ούρανός έμπνέει.

Λαμαρτϊνος.
** *

Όνειροπολεϊν — ιδού ή εύτυχία. 
Προσδοκάν — ιδού ό βίος.

Βίκτωρ Ούγκώ.
** * 

προορίζει διά τήν δόξαν πλάττουσά σε
IT Κυρία Γιραρδίνου.

** * 
Τόν αύτόχειρα μήποτ’ ύβρίσης, 
Σ’ζέψαι, κόσμε, οτ είσαι θνητός. 
Ασθενής εΐναι κόρη ή κρίσις 

Παθών έντός.
Ούγος Φόσκολος.

** *
Η ψυχή τής έλευθερίας εΐναι ό πρός τόν νόμον σεβασμός. 

Κλόπστοκ.

■

*. * *
Εκ φιλοτιμίας άγαπώμεν τούς μέτριόφρονας.

Δούξ τοΰ ,Λέβης. * 
(Συλλογή Άνθοκλέους.)
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ΤΟ ΑΣΜΑ ΤΟΪ Χ1ΑΒΑΘΑ.

(συνέχεια· Spa προηγ. τεύχος.I

“’Ξύπνα, ερωμένη, ’ξύπνα, 
"Ανθος άγριον τοΰ δάσους, 
Πτηνόν άγριον τοΰ κάμπου, 
Σύ, μέ τής δορκάδος τ’ ομμα!

“Όταν μ' έρωτα μέ βλέπης 
Εΰτυχή μέ κάμνεις τόσον, 
"Οσον τό πρωί' τό κρίνον, 
"Οταν τό φιλή ή δρόσος.

“Τήν πνοήν γλυκεΐαν έχεις, 
Ώς τό άνθος τήν πρωίαν, 
Εύωδίαν άναπέμπεις, 
Ώς τό άνθος τήν έσπέραν.

“Ζέει δλον μου τό αίμα, 
"Οταν, κόρη, σ’ άπαντήσω, 
Ώς φλογίζεται τό έαρ 
Εις τήν λάμψιν τοΰ ήλιου.

“’Ξύπνα, δταν σέ προσβλέπω 
‘Η καρδία μου στενάζει, 
Ώς στενάζει τό κλονάρι 
Εις τών σταφυλών τόν μήνα.

“’Όταν ήσαι λυπημένη, 
Κι’ ή καρδία μου θολοΰται, 
Ώς θολοΰται τό ποτάμι 
"Οταν νέφος τό σκιάζη.

“Τό μειδίαμά σου, κόρη, 
Μοΰ θερμαίνει τήν καρδίαν; 
Ώς ό ήλιος θερμαίνει 
Τό ψυχρόν τής λίμνης κύμα·

“Γή και ΰδατα γελώσι, 
Κι’ ό ανέφελος όρίζων — 
Σβύννεται πλήν ή χαρά μου

“'Ξύπνα, ερωμένη, ’ξύπνα. 
Τής καρδίας μου σύ αίμα! 
’Εγώ είμαι! 'Ξύπνα, ’ξύπνα, 
’Ερωμένη, κύτταξέ με!”

Γλυκά έψαλεν ό ψάλτης 
Τό ερωτικόν του ασμα. 
Ό δέ κομπορρήμων Ίάγος, 
Ό δεινός εις τό έκθέτειν 
θαυμασίας ιστορίας, 
Τής Νοκόμης πιστός φίλος, 
Τους επαίνους τών παρόντων 
Προς τόν ποιητήν ζηλεύσας, 
Βλέμμα ρίπτει προς τούς ξένους, 
Ώς νά ήθελε νά είπη · . 
Τώρ’ ακούσατε ολίγον 
Καί τούς ίδικούς μου λόγους!

Ό Ίάγος ήν άγύρτης, 
Άλαζών και κομπορρήμων· 
Πας του λόγος ήτο ψεύδος 
Καί περιαυτολογία. 
Ό,τι εϊχον πράξει άλλοι, 
Αύτός πρώτος είχε κάμει · 
"Ο,τι είχον πάθει άλλοι, 
Είχε πάθει προ τών άλλων 
"Ο,τι θαύμα έτελεΐτο, 
Αυτός ήτο ό τελέσας.

Κατ’ αυτόν οΰδεις τό βέλος 
Τεχνικώτερά του ρίπτει, 
Οΰδεις είχεν άγκιστρίσει 
Ιχθύς τόσους καί μεγάλους, 
Οΰδεις άλλοτε φονεύσει 
Τόσας, ώς αύτός, βαρκάδας, 
Ουδέ κάστορας τοσούτους.

Ούδεις έτρεχε τοσοΰτον, 
Οΰδεις έκολύμβα τόσον, 
Οΰδεις είχε ταςειδεύσει, 
Οΰδεις είχεν ϊδει τόσα 
Τέρατα τε και σημεία, 
Όσ’ αύτός ό μυθολόγος, 
Καυχησίλογος Ίάγος.

Τονομά του είχε γεινει 
Χλευασμός καί παροιμία · 
Καί όσάκις κομπορρήμων 
Κυνηγός έδιηγεϊτο 
Τά απίθανα συμβάντα, 
"Η οσάκις στρατιώτης 
'Υπερβολικός έξύμνει 
Ν'ίκας καί λαμπρά του έργα, 
Όλοι έλεγαν Ιδού τον! 
Είναι δεύτερος Ίάγος!

Τοΰ νηπίου Χιαβάθα 
Τήν κοιτίδα είχε κάμει 
Τεχνηέντως ό Ίάγος 
Έκ τοΰ ξύλου τής φιλύρας. 
Ό Ίάγος είχε δείξει 
Εις τόν νέον Χιαβάθαν 
Πώς νά κάμη τόξα, βέλη, 
Τόξα μέν έκ τής μελιάς, 
Καί έκ τής ορυός τά βέλη. 
Νΰν δ’ έκάθητο έν μέσφ 
Τών συνδαιτυμόνων δλων 
Ό οΐηματίας γέρων, 
Δυσειδής, ρυτιδωμένος,

Καί τω είπον ολ’ οί ξένοι- 
“Διηγήσου μας, Ίάγε, 
θαυμαστόν τι παραμΰθι, 
Τήν χαράν μας νά φαιδρύνης, 
Νά περάση ό καιρός μας 
Καί νά τέρψης τούς παρόντος.”

Ό Ίάγος άπεκρίθη· 
“Θά σάς είπω ιστορίαν 
θαυμάσιων γεγονότων 
Τού κλεινού Όσσαίου, μάγου, 
Φίλου τέκνου του Εσπέρου.”

12.

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.

Είν’ ό ήλιος ό δύων 
Εις τά υδατα τά λεία;
Είν’ ό έρυθρόχρους κύκνος,7 

7) “Είν ό έρυθρόχρους κύκνος . . .” Ίΐ ποιητικω- 
τάτη παράδοση τοΰ έρυθροϋ κύκνου εδρηται παρά 
Schoolcraft “Έρευναι”. Τόμ. 11, σελ. 9· “Τρεις αδελ
φοί έςήλθον έπΐ θήραν επί οτοιχήματι τίς πρώτος ήθελε 
φέρει κυνήγι’ ϋπεχρεώθησαν δέ νά μή φονεόσωσιν άλλο 
ζώον ή ο,τι έκαστο; έκυνήγει συνήθως. Έλαβον δέ 
τρεις διαφόρους διευθύνσεις. ‘U Ότσηπβδς, ό νεώτερος 
τών αδελφών, δέν είχε προχωρήσει πολύ, δτε είδεν 
άρκτον, ζώον, τό όποιον κατά τήν συμφωνίαν δεν 
έπρεπε νά φονεόση. Ιίαρηκολούθησε τήν άρκτον, έ’ρ- 
ρίψε κατ' αύτής βέλος καί παρά τήν συμφωνίαν τήν 
έφόνευσεν. Αίφνης είδεν ίλην τήν περί αυτόν άτμο- 
σφαΐραν χρωματιζομένην έρυθράν έτριψε τούς οφθαλ
μούς του νομίζων δτι ήπατατο- πλήν εις μάτην τό 
ερυθρόν χρώμα διετηρεϊτο. Τέλος ήκουσε μακρόβεν

"Οστις πλέει πληγωμένος 
Διά βέλους μαγευμένου, 
Βάφων έρυθρόν τό κύμα 
Μέ τό πορφυροϋν του αίμα, 
Καί μέ τά στιλπνά πτερά του 
Λάμψιν χύνων εις τά πέρις;

Ναί· ό ήλιος ό δύων 
Εις τό ύδωρ είναι ούτος. 
Πορφυρούς είν’ ό όριζων, 
Πορφυροϋν τό πέρις ύδωρ. 
Είν' ό έρυθρόχρους κύκνος, 
Εϊς τό ΰδωρ καταδύων, 
Οστις τά πτερά ύψόνων 
Χρωματίζει καί τό ΰδωρ. 
Καί τό άστρον τής εσπέρας 
Λάμπει τρέμον έν τφ μεσφ 
Τοΰ αιθέρας τοΰ πυρίνου. 
Είναι στίλβων μαργαρίτης, 

“Ον φορεΐ τό Μέγα Πνεύμα 
Εις τό κράσπεδου του, βταν 
Τήν έσπέραν άταράχως 
Εις τόν ουρανόν προβαίνη.

Ιϊρός τό άστρον ό Ίάγος 
Ζωηρόν τό βλέμμα στρέφων 
“ Είν’ ό Έσπερος, τό θειον 
Τής έσπέρας άστρον! είπε, 
θαυμασίαν θά σάς είπω 
Ιστορίαν τοΰ Όσσαίου, 
Φίλου τέκνου τού Εσπέρου.''

“Προ πολλών, πολλών αιώνων, 
Ότ’ ό Ουρανός ακόμη 
I Ιλησιέστερος μάς ήτο, 
Κι’ οί θεοί οικείοι ήσαν, 
Έζη κυνηγός πρός άρκτον, 
"Οστις είχε δέκα κόρας 
Ευειδείς καί νέας βλας, 
Ώς ιτέας εύλυγίστους. 
Άλλ’ ή νεωτέρα όλων, 
Ή χαρίεσσα Όβήνη, 
Ιδιότροπος νεάνις, 
Ήτο ή ώραιοτέρα 
Άπασών τών αδελφών της.

“Όλαι έλαβον συζύγους 
Ευειδείς, εΰρώστους άνδρας

παράδοξόν τινα κρότον. Έφαίνετο κατ' άρχάς φωνή 
ανθρώπινη· τήν φωνήν παρακολουθήσα; εύρέθη μετ’ού 
πολύ εις τήν δχθην τή; λίμνης, οπού είδε καθήμενον 
κύκνον έρυθρόν, ού τά πτερά έλαμπαν εϊς τόν ήλιον. 
Ό κύκνος έςηκολούθει άναπίμπων τήν φωνήν. ’Επειδή 
ήτο έντός βολής ό κυνηγός έσημάδευσε καί έκτύπησεν, 
άλλά τό βέλος δέν έπέτυχεν· οδτω καί τό δεύτερον 
καί τό τρίτον βέλος, μέχρις ού ή φαρέτρα του Ελη 
έκενώθη. ‘0 δέ κύκνος έμενεν οπού ήτο, στρέφων 
γύρω τήν κεφαλήν, ύψόνων τόν λαιμόν του, καί βυθίζων 
αύτόν εϊς τό δδωρ ώς νά ήθελε ν’ άποφύγη τά βέλη. 
Ό 'Οτσηποάς έσπευσεν εϊς τήν οικίαν, έλαβεν Ελα τά 
βέλη του καί τά τών άδελφών του, καί τά Ερριψε κατά 
τοΰ ουραίου πτηνού, άνευ αποτελέσματος πάλιν. Τότε 
ένθυμήθη δτι εις τό ιατρικόν θηλάκιον τού άποθανόντος 
πατρός του ύπήρχον τρία βέλη μαγευμένα. Άνεπή- 
δησεν άμέσως καί έσπευσε πάλιν εϊς τήν οικίαν. Έν 
πάση άλλη περιπτώσει θά έδίσταζε νά πράξη βεβήλωσιν 
άνοίγων τό θηλάκιον τοΰ πατρός· νΰν όμως τό ήνοιξεν, 
έλαβε τά τρία βέλη καί έπέστρεψε πρός τήν λίμνην, 
άφίνων τά άλλα πράγματα τοΰ θηλακίου. διεσπαρμένα 
τήδε κάκεϊσεν εϊς τό δωμάτων. Ό κύκνος εύρίσκετο 
ακόμη εις τήν αύτήν θέσιν Ερριψε τό πρώτον βέλος 
μέ μεγάλην προσοχήν, καί έφθασε πλησίον τοΰ σκοπού · 
το δεύτερον βέλο; έπλησίασεν έτι περισσότερον δταν 
δέ έλαβε τό τρίτον βέλος η’σθάνθη τήν χειρά του στε- 
ρεωτέραν το έρριψε καί είδεν αύτό διερχόμενον διά 
■τοΰ λαιμοΰ τοΰ κύφνου πλησίον τοΰ στήθους. Άλλ’ 
δμως τό πτηνόν επέταξε, κατ’ άρχάς βραδέως πλήττον, 
τά πτερά του, κατόπιν δέ ϋψώθη βαθμηδόν εις τόν 
αέρα καί έγεινεν άφαντου πρός βυσμάς.

Καί πολεμιστές γενναίους· 
Μόνον πλήν ή νεωτέρα, 
Ή χαρίεσσα Όβήνη, 
Παραβλέπουσα καί νέους 
Κ’ επιδεικτικούς μνηστήρας, 
Ένυμφεύθη τόν Όσσαΐον, 
Δυσειδή, πτωχόν πρεσβύτην, 
Ζαρωμένον, κυ ρτω μένον 
Καί ισχνόν από τόν βήχα.

“’Αγαθήν ψυχήν εγκλείει 
Ή καρδία τοΰ Όσσαίου, 
Όστις ήτο φίλον τέκνον 
Τοΰ αστέρας τής Έσπέρας, 
Τοΰ άστέρος τών ’Ερώτων. 
Είχε τοΰ πατρός τήν φλόγα, 
Είχε τοΰ πατρός τήν χάριν, 
Τό μαγευτικόν του ΰφος 
Καί τήν εύροιαν τοΰ λόγου.

“01 μνηστήρες τής Όοήνης, 
Οι οίκτρώς άποτυχόντες 
Μ’ βλας τάς πλούσιας ζώνας 
Καί τά ελαφρά πτερά των, 
I όν έχλεύαζον, κ’ έγέλων 
Μέ τό νέον τούτο ζεύγος. 
Πλήν ήσύχως ή Όβήνη 
Άπεκρίνετο· Ουδόλως 
Μέ θαμβόνουσιν αί ζώναι 
Καί τά πλούσια πτερά σας ■ 
Δεν προσέχω εις τούς λόγους 
Ούδ’ εις τά ληρήματά σας· 
Ευτυχής καθ’ δλα είμαι, 
Ευτυχής μέ τόν Όσσαΐον.

“Προσκληθεϊσαι εις μεγάλην 
Εορτήν αί δέκα κόραι 
Μέ τούς άνδρας των ύπήγον 
Έν εσπερινή τή ώρα· 
Βήματι βραδεϊ προβαίνει 
Κΐ ό Όσσαϊος ό πρεσβύτης, 
Παρ’ αύτώ καί ή Όβήνη. 
Καί ώμίλουν μέν οί άλλοι 
Καί έγέλων καί εύθύμουν, 
Έσιώπων δέ οί δύο.

“Πρός δυσμάς τό βλέμμα στρέφει 
Ό Όσσαϊος, καί μέ σέβας 
Πρός τό άστρον ατενίζει 
Πρός τό τρέμον τής Έσπέρας, 
Πρός τό άστρον τών ’Ερώτων, 
Καί στενάζων ψιθυρίζει· 
Ώ! έλέησόν με, ΐίάτερ!

“Καί τών άδελφών ή πρώτη 
Λέγει τότε προς τάς άλλας· 
Δέν ακούετε; ό γέρων 
Τον πατέρα του φωνάζει. 
Ώ! δέν πίπτει τώρ’ ό γέρων 
Καί δέν σπάνει τόν λαιμόν του! 
Κΐ ό ακράτητος της γέλως 
’Αντηχεί έντός τοΰ δάσους.

“Εις τήν ατραπόν τού δάσους 
Τεθαμμένος ύπό φύλλα, 
Παλαιάς δρυός πεσούσης 
Έκειτο κορμός όγκώδης 
Σεσηπώς καί σπηλαιώδης. 
Ό Όσσαϊος άμα είδε 
Τόν κορμόν αύτόν τόν μέγαν, 
Άνεστέναξε βαθέως, 
Καί είσήλθεν εν τιΰ άμα 
Εις τό χαΐνον κοίλωμά του. 
’Από μέν τήν μίαν άκραν

Δύσμορφος είσήλθε γέρων, 
’Από δέ τήν άλλην αίφνης 
Εύρωστος εξήλθε νέος, 
Υψηλός, ορθός, ωραίος.

“Οΰτω δέ μετεμορφώθη 
θαυμασίως ό Όσσαϊος· 
Κ’ έπανήλθεν ή νεότης, 
’Επανήλθε καί τό κάλλος. — 
Φεΰ! Όσσαΐε! Φεΰ! Όβήνη! 
Τί κακόν σάς περιμένει! 
ΊΊ καλή, πιστή Όβήνη 
Αίφνης νΰν μετεμορφώθη 
Κΐ ασθενής κατέστη γραία, 
Δυσειδής καί μέ ρυτίδας 
Καί μέ τρέμοντας τούς πόδας. 
Άνεκάγχασαν ίδοΰσαι 
Αί εννέα άδελφαί της 
Καί οί σύζυγοί των βλοι · 
Κΐ ό ακράτητος των γέλως 
’Αντηχεί έντός τοΰ δάσους.

“Ό πιστός Όσσαϊος όμως 
Τήν Όβήνην δέν ήρνήθη, 
Άλλ’ έβάδιζε μαζύ της 
Καί τήν χεϊρά της έκράτει, 
Τήν ισχνήν καί μαραμένην 
Ώς τό φύλλον έν χειμώνι. 
Καί γλυκά, γλυκά ψυχήν του 
Γην έκάλει καί αγάπην, 
Έως οτου εις το μέρος 
Εφθασαν τό ώρισμένον, 

Εις τήν ίεράν καλύβην 
Τοΰ άστέρος τής 'Εσπέρας, 
Ι ού άστέρος τών ’Ερώτων.

“ Σκεπτικός καί σύννους ήτο 
Ό Όσσαϊος εις τό δεϊπνον 
Όλοι έτρωγον, εύθύμουν 
Κΐ ήσαν πλήρεις εΰτυχίας, 
' Εκτος μόνου τοΰ Όσσαίου. 
Ούτε ήθελε νά φάγ-η, 
Ούτε ήθελε νά πίη, 
Ούτ’ έλάλει προς ούοένα, 
Ούτε ήκουε κανένα, 
Άλλ' έκάθητο ήσύχως 
Μελαγχολικός καί σύννους, 
’Εναλλάξ ή τήν Όβήνην 
Ή τόν ουρανόν προσβλέπουν.

“Τότε δέ φωνή ήκούσθη 
Καί ψιθυρισμός μακρόθεν, 
Ώς φωνή από τά άστρα 
Η τοΰ οΰρανοΰ τόν θόλον. 

Κ’ είπεν ή φωνή· Όσσαΐε! 
Τέκνον μου ήγαπημένον, 
’Ασθενή τά δεσμά είναι, 
Τά τεχνάσματα τών μάγων 
Μηχανήματα δαιμόνων· 
Πρός έμέ έλθέ, Όσσαΐε!

“Έκ τοΰ προταθέντος τούτου 
Φαγητού, Όσσαΐε, φάγε' 
Είν’ εύλογημένον τούτο, 
Τήν ψυχήν σου θ' άγιάση · 
Τά πινάκια, τ’ αγγεία 
Δέν θά ήναι ξύλον, χώμα· 
Χρυσός είναι τά πινάκια, 
Τά άγγεΐα έξ αργύρου, 
Καί θά λάμπουν ώς σπινθήρες 
Καί θά στίλβουν ώς τά άστρα. 
Τοΰ λοιπού καί αί γυναίκες 
Δέν θά υποφέρουν πλέον 
Τύχην έργων έπιμόχθων,

Καί πτηνά θά γείνουν δλαι, 
Καί ώς τά πτηνά θά λάμπουν 
Εις τό φέγγος τών αστέρων, 
Εις τό λυκαυγές θά στίλβουν 
Κ’ εις τής δύσεως τήν λάμψιν.

“Αίφνης δσα ό Όσσαϊος 
Ώς άπλοΰς ήκουσε λόγους, 
’Ηκουσαν οί άλλοι βλοι 
Ώς πτηνών ψαλλόντων ασμα, 
Οταν ψάλλετ’ εις τό δάσος 
Εις τό σύσκιον το δάσος. 
Τότε ήρχισεν ό οίκος 
Νά κινήται, νά σαλεύη 
Καί όλίγον κατ’ ολίγον 
Νά ύψούτ’ εις τόν αέρα, 
'Από τής σκιάς τών δένδρων 
Προς τήν λάμψιν τών αστέρων. 
Καί τά ξύλινα άγγεΐα 
Μετεβλήθησαν εις σκεύη 
Έκ χρυσού καί έξ άργύρου· 
Καί οί τοίχοι τής καλύοης 
Έσπινθηροβόλουν δλοι, 
Κ' έλαμπεν ή στέγη δλη 
Ώς ή πτέρυξ χρυσαλλίδος.

“ Έκθαμβος δέ ό Όσσαϊος 
Μεταμορφωθείσας βλέπει 
Τάς έννέα κόρας, βλέπει 
Μεταμορφωθέντας βλους 
Τούς συζύγους των έπίσης 
Εις πτηνά ποικίλου είδους, 
Εις κοσσύφους καί εις κίχλας, 
Καί εις κολοιούς καί κίσσας. 
Καί πηδούν καί κελαδίζουν, 
Καί κτυπούν τάς πτε'ρυγάς των, 
Κ’ έξαπλόνουν τάς ουράς των 
Ώς πλατείς άνεμιστήοας.

“Μόνον ή Οβήνη μένει 
Αμετάβλητος, ώς γραία 
Δυσειδής, ρυτιδωμένη, 
Σκυθρωπή παρατηρούσα 
Κ' έν σιγή τάς άδελφάς της· 
Μέχρις δτου ό Όσσαϊος 
Στρέφων τ’ δμμα πρός τά άνω 
Άναπέμπει κραυγήν λύπης, 
Ώς παρά τήν δρύν τοΰ δάσους 
Είχεν άλλοτ άναπέμψει.

“Κ’ έπανήλθεν ή νεότης 
Τής γλυκείας του Όοήνης, 
Καί το κάλλος έπανήλθε, 
Καί τά ράκη τά δυσώδη 
Δέρμα εγ-ειναν ΐκτίδος, 
Καί ή ράβδος της άκόμη 

’Έγεινε πτερόν ώραΐον, 
Ώς ό άργυρος έκλάμπον.

“Πάλιν τρέμει ή καλύβη 
Καί κινείται καί σαλεύει 
Μεταξύ λεπτής νεφέλης, 
Καί αί καθαραί άκτΐνες 
Πιπτουσιν έπί τού άστρου 
Ιής Έσπέρας ώς νιφάδες 
Τής χιόνος, δπως πίπτει 
Εις τόν ποταμόν τό φύλλον 
Καί ό βάμβαξ εις τό ΰδωρ.

(ά-ζολουθεΐ.)
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ΑΕΒΑΧΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΡΡΥΤΑ
(ζατά τό ^ουμανιζόν τοΰ Δουϊλίου Ζανφιρέσζ.ου).

ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

Ώ πλήρη αναμνήσεων ερείπια μεγάλα, 
"Ατινα τώρα πρό έμού σιωπηλά ύψούτε 
Σωρούς πετρών ώς λείψανα πενθήρη λαμπηδόνας, 
Καϊ φέρετε έπ’ ώμων σας αιώνας τρισμεγίστους 
Και έτη μή δυνάμενα ν’ άριθμηθώσι πλέον, 
Ώ! είπατε μοι πρός στιγμήν τί εΐναι, τί ό χρόνος! 
Καί σύ, ώ Ζάκυνθος, είπέ, ή έποχή εκείνη 
ΓΙοϋ εΐναι δταν εύτυχής ό Βύρων έβαυζάλει 
’Επάνω τών κυμάτων σου τον φλογερόν του πόθον 
Καϊ ήνου στεναγμούς βαθεΐς παράφρονος αγάπης

Πρός στεναγμούς τής αύρας;

Ω Μεσολόγγι, οί καιροί τί έγειναν εκείνοι 
Καθ’ ούς έπί τών σών τειχών οι Έλληνες ανδρείοι 
Άπέθνησζον ώς ήρωες ιστοριών αρχαίων;
Τί έγειναν τά μνήματα τής σιγηράς κοιλάδος 
Ών αί σζιαϊ διέκοπτον τόν δρόμον τοΰ όδίτου; 
Πού εΐν’ ό ήρως Βότσαρης; . . . ΓΙοϋ εΐσαι, Μεσολόγγι; 
Ή αύρα μόνον άπαντα- "Παρέρχονται τά πάντα!’ 
Ή δέ ήχώ αντιφωνεί, σφιγχθεΐσα έν θαλάσση 
Ύπό αφρώδους κύματος- ‘Παρέρχονται τά πάντα!’

I.

’Από τής Ζακύνθου, ήτις πορτοκαλεώνας λούει 
Έν θαλάσση, και έφ’ δσον τώμμα κύκλω περιβλέπει, 
Δέν έθώπευσε τό ζΰμα, εις τά στήθη του λιζνίζον, 
Ώραιότερον λεμβούχον και άφρόντιδα τοσοΰτον 
"Οσον τόν καλόν Λεβάντην, τής Ζακύνθου τόν ναυτίλον. 
Τό εσπέρας, δταν ψάλλη, ύποτρέμουσ’ ή φωνή του 
Φέρει ύπνον ευφροσύνης τή σκιάδι τών ίάσμων, 
'Όπου πλήθος πτηνών μέσω αναπαύεται άνθέων 
"Οταν δέ πρός Έλληνίδας, μέλπων θλιβερώς, δεικνύη 
Χρυσαυγή τινα ακτίνα πώς και πότε αποθνήσκει 
ΓΙαίζουσα έπιχαρίτως μακρών μέσω βλεφαρίδων

Νεφελών εσπερινών,
Αύται είς τήν παραλίαν έρχονται — ώς έζ κυψέλης 
Τρέχουν μέλισσαι ζητούσαι άπαξ καν νά μεθυσθώσι 
Έπί ρόδων ύφ’ ήλιου πρό ολίγου άνοιγέντων — 
Έρχονται ν’ άκροασθώσι τήν όδύνην τού πελάγους, 
Ν’ άναπνεύσωσι τήν αύραν τήν δροσώδη τής έσπέρας 
Καί νά ΐδωσι πώς παίζει είς τούς χάλικας τό κύμα. 
"Καλλιβλέφαροι, γλυκεΐαι τής Ζακύνθου μου παρθένοι, 
"Εΐπατέ μ’, ή Καλαρρύτα ποΰ εύρίσκεται; ποϋ εΐναι; 
''Πού πλανατ’ ή βασιλίς σας; Διότι, μά τήν Άφροδίτην, 
"Χθές διήλθον νύκτα δλην έρωτών τό άνω δώμα, 
"Μή ό ούρανός δέν εΐχε μεταξύ τοσούτων άστρων 
"Πλάνητά τινα αστέρα άλλοθεν αύτοΰ έλθόντα 
"Και φωτίζοντα έκλάμπρως ζύκλωθι τούς άλλους κόσμους- — 
"Τήν έζήτησα έπίσης έν τώ μέσω τών άνεμων — 
' Έσταμάτησα τήν νύκτα έν τή έαυτής πορεία 
"Και ήρώτησα μή εΐχε μέσω σζοτερών πνευμάτων

Ψυχήν γυναιζός φιλτάτης· — 
"Έξηρεύνησα τά βάθη τού πελάγους ΐνα ϊδω 
"Μή έν μέσω τών κυμάτων και έζλεύζων Νηρηιδων 
"Μή ή θάλασσα έγκρύπτη τόν ώραΐον θησαυρόν μου . . . 
"Άλλ’ ούδέν, — ή νύξ, τό κύμα ζαϊ ό ούρανός έγέλων

Και μέ έβλεπαν μέ οίκτον!”
Αί Ζακύνθιαι γελώσιν, ή θαΐς αύτάς διακόπτει· 
"— Ώ Υάκινθε Αεβάντη, δύο λέξεις λέγω μόνον 
Έισ’ ώραΐος, άλλά τύχην φαίνεται ποτέ δέν είχες . . . 

" Έν ώ μεταξύ τών άστρων σύ ζητείς τήν Καλαρρύταν, 
"Φευ! έκείνη εδώ κάτω σ’ άπατα και σέ προδίδει!

II.
Ύπό θολούς χαραγμένους δι’ αραβικών γραμμάτων 
'Όπου ό χρυσός ερίζει πρός άφριζανόν γρανίτην, 
Τράπεζα λαμπρά άπλοΰται αίγυπτίου πορφυρίτου, 
"Ανωθεν δ’ αύτής και πέριξ χίλΓ έλαφραϊ λυχνίαι, 
Ώς τό άνθος τής νυμφαίας, χύνουν φώς σπινθηροβόλον, 
Ού αί ασθενείς άκτϊνες άφανίζονται ήδέως 
Έν τή τής νυκτός σκοτία, ώς έν άπωτάταις άκραις 
Άποθνήσκουσιν ήρέμως ψίθυροι μυστηριώδεις.
Κρατούμενη ύπό δύο δακτυλίων έξ άργύρου 
Ελαφρά, κομψή αιώρα, έφ’ ής χλαΐνα έξαπλοΰται 
Μακροθύσανος μετάξης, φερ’ ήσύχως βαυκαλόΰσα 
Έν τή έαυτής άγκάλη, ώσεϊ έπϊ κϋμα τρέμον, 
Σώμα γυναικός ώραΐον, έκλευκον, μεστόν χαρίτων. 
Ή Εσπέρα έν τω ζόσμω άν ποτέ ένεσαρκοϋτο 
Πλάσμα καλλονής έκπάγλου, ώ! ούδέποτε θά εΐχε 
Τακερον τοιοϋτον δμμα, στόμα μαγικόν τοσοΰτον, 
Και μειδίαμα έμφαΐνον διά χείλους γλυκυτέρου 
Περιπάθειαν τοσαύτην, άνεκλάλητον οδύνην.
Τό περίλυπόν της βλέμμα, έν σκιαΐς πεπλανημένον, 
Παρακολουθούν τήν πτήσιν φαίνεται πεφιλημένης 
Οπτασίας, ήτις φεύγει προ αύτής άζαταπαύστως 
Και ήν ούδ’ αύτός ό πόθος δύναται νά ζαταφθάση. 
Ρέουσι τά δάζρυά της έπί στήθους παλλομένου, 
Μάτην δέ νά ήσυχάση φόβον άγνωστον πειράται . . . 
Ή λευκή της δψις καίει, ή καρδία της κροτούσα 
Στόνον άζουσ άναδίδει- "’Αγαπώ και ύποφέρω!

III.
Τής Καλογραίας όπισθεν, μικρού άκρωτηρίου, 
Έπϊ ακτής και μεταξύ λιμνών πολυποίκιλων, 
Κοιμάται βαυκαλούμενον ύπ’ αύρας θαλασσίας 
Τό Μεσολόγγιον, ένω τό μέγα όνομά του 
Αιώνες μεταδίδουσι πρός φεύγοντας αιώνας, 
Τό.κϋμα πρός τόν άνεμον τόν εύπτερον περώντα, 
Ή νύξ ή άστερολαμπής πρός τάς πετώσας ώρας. 
"Στήθι, λεμβούχε! κύματα διχάζων μή δέν βλέπεις 
"Οτι ταράττεις σεβαστόν τον ύπνον τού φρουρίου 
Και διακόπτεις όνειρα ύψίστης εύτυχίας;
Τό τεφρωμένον μέτωπον αύτοΰ δέν διακρίνεις 
Πώς στέφει μεγαλοπρεπώς διά λαμπρών άκτίνων 
II μάρτυς τών θριάμβων του σελήνη ή γλυκεία; 
Δέν βλέπεις, ύπερήφανον ζ’ έν σιωπή βαθεία 
Το ζύμα πώς ζαταφίλεϊ έσθήτα τήν μακράν του;
Στήθι, ώ στήθι.. . ακόυσαν!” — "*0χι,  ποτέ!” — ΊΙ λέμβος 
Αιζνιζομέν ύπό πτερών τό ζΰμα διασχίζει 
Και ταχυτάτη ΐπταται, άστραπιαία σζέψις . . .
Ιδού αύτη . . . προσήγγισε τόν Άραβα τόν Πύργον, 

Έν ω ό Άγγλος Σϊρ Χοβάρδ, τής Άλβιώνος Κροΐσος, 
Το άγγλιζόν του κρύωμα και τήν τρελλήν του σπλήνα 
Μετέφερεν ύφ’ ήλιον Ελλάδος νά θερμάνη.
— Ώ γαύρον Αρχιπέλαγος, όπόσους Άγγλους τέρπεις! 
0 Φοίβος σου ζωογονεί ψυχράς ζαρδίας πόσας! — 
Ιδού ή λέμβος . . . Έρχεται . . . Ή άλυσις ήρεμα 

Ζωννύει τίγρεως λαιμόν, στύλον γλυπτού μαρμάρου, 
Και έκ τής λέμβου εύθαρσής έπϊ τής παραλίας 
Πηδά Αεβάντης ό καλός, ό ναύτης τής Ζακύνθου.

Σιωπηλός διέρχεται σιωπηλός αίθουσας,
Παντού προσεχών και τό παν έν προσοχή έτάζων. 
Σοεστάς λυχνίας έρωτα ζαϊ λόγους αποτείνει

Πρός τοίχους μή λαλοΰντας φεΰ! πρός θύρας σιωπώσας, 
Ένω είς πάσαν κίνησιν αισθάνεται βαθέως
Κροτούσαν τήν ζαρδίαν του, ριγούσαν τήν ψυχήν του. 
Κατά στιγμάς δέ φωταυγεΐς, ένώ ώχρός πλανάται,
Φωνή μεστή γλυζύτητος, άλλά μυστηριώδης, 
Μορμύρ’ έντός του- “Σ’ άγαπα! Έλθέ, έλθέ έγγύς μου! .. .” 
Έν βήμα . . . και ιδού αύτός! Έν βήμα . . . ζαϊ ό Κλέφτης 
Είς τής εισόδου τήν φλοιάν βωβός έξ άλγηδόνος
Κ’ έκ τής ζηλοτυπίας του άπολελιθωμένος,
Βλέπει τόν Άγγλον τρυφερώς τήν χεΐρά της φιλούντα, 
Τήν χεΐρά της τήν έκλευκον δι’ ήν Ζακύνθου ναΰται 
Πολλάκις ήγωνίσθησαν προσφέροντες αγάπην, 
’Ακάτους, δπλα, κεφαλήν, παν ο,τι Έλλην δίδει!

ΊΙ Καλαρρύτα, βλέπουσα έξαίφνης τόν λεμβούχον, 
Εκτείνει χεΐρα πρδς αύτόν ωχρά, τεταραγμένη, 
Ένώ τό βλέμμα της λαλεΐ- "Ί’.λθέ! ή Καλαρρύτα 
"Είς σέ ανήκει, εύτολμε Ζακύνθου κωπηλάτα! 
"Έλθέ, έλθέ, έράσμιον νυκτός φιλτάτης όναρ, 
"Ωραίε πόθε τής ψυχής μέ οφθαλμούς άγγέλου, 
"Κ έπϊ χειλέων φλογερών θές χείλη σου φλογώδη!”

Άλλά παράφορος αύτός έζ μίσους, έζ μανίας,.
Έζβάλλ’ έκ ζώνης παλαιόν πιστόλιον . . . Σκοπεύει . . . 
Πυρά, ώς φάσμα τάχιστον, διέρχεται τό δώμα. . . 
Έν σώμα πίπτει . . . Παλαιόν το οπλον του άν ήτο, 
Άλλ’ ήτο οπλον ζάλλιστον! — Έν τή σκιά στενάζει
Ή Καλαρρύτα κλαίουσα ... ‘0 Έλλην κωπηλάτης 
Καγχάζων κύκλω φέρεται — είναι παράφρων πλέον!

Κλεάνθης Παππάζογλης.

Π ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΣΣΙΚΠ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ

Η ΕΙΓ ΑΤΤΗΣ ΕΙ1ΙΡΡΟΗ ΤΟΤ ΒΤΖΑΝΤΙΣΜΟΤ.

ΪΙΙΟ Κ. Λ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟϊ.

Λαμβάνων τις άνά χεΐρας οίονδήποτε τών έργων τής αρχαίας 
ρωσσιζής φιλολογίας, έξαιρέσει όλιγίστων, ζαϊ έξετάζων αύτό έμ- 
βριθώς, διστάζει τή αλήθεια νά έζ.φράση γνώμην έάν ήναι γνη- 
σίως ρωσσιζόν, ή παράφρασις, ή ζαϊ άπλή έπϊ τέλους μετάφρασις 
τών άπειρων είς 'Ρωσσίαν ζατά άρχαιοτέρους χρόνους είσαχθέντων 
έλληνιζών έν γένει ζαϊ βυζαντιαζών ιδίως φιλολογιζών έργων. 
Τοσαύτη είναι ή όμοιότης, τοσαύτα τά έν άρχή δείγματα τής 
στενής σχέσεως ζαί άφομοιώσεως τών πρώτων πρός τά τελευταία. 
Μετά σοβαρωτέραν δέ μελέτην φθάνει τις είς τό συμπέρασμα, δτι 
αύτοτελής ή μάλλον ειπεΐν αύτόνομος αρχαία ρωσσιζή φιλολογία 
δέν ύπάρχει, τοσαύτη ύπήρξεν ή έπ’ αύτής έπιρροή τοΰ Βυζαν- 
τισμοΰ. Τόν Χριστιανισμόν ώς βάσιν τής έζπαιδεύσεως ζαϊ τοΰ 
πολιτισμού έλαβον οι 'Ρώσσοι παρ’ ήμών έπομένως ζαϊ ή έζπαί- 
δευσις ζαϊ ή ρωσσιζή φιλολογία ζατά τήν άρχαίαν αύτών περίοδον 
ύπέζυψαν τή έλληνική ή καθαρώς βυζαντιακή έπιρροή.

Πρό τοΰ Βλαδίμηρου έτι ή Ί'ωσσία έκέκτητο σχέσεις πρός 
τόν Ελληνισμόν, αΐτινες τή παραδοχή τοΰ χριστιανισμού έτι μάλλον 
έκραταιώθησαν. Ή ρωσσική χώρα, άποτελοΰσα τρόπω τινϊ έπαρ- 
χίαν, ύπέκυψεν έκκλησιαστιζώς τω πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. 
Οϊ πλεΐστοι τών Μητροπολιτών τής 'Ρωσσίας μέχρι τοΰ ήμίσεος 
τοΰ ΙΕ', αίώνος, δηλαδή μέχρι τής πτώσεως τής Κωνσταντινου
πόλεως, προήρχοντο έξ Ελλάδος. Και αύτοϊ οι έπίσκοποι έν άρχή 
έξελέγοντο ζαϊ έχειροτονοΰντο παρά τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινου
πόλεως. Μετά τών ιεραρχών τούτων ήρχοντο είς 'Ρωσσίαν ζαϊ 
πλεΐστοι άλλοι Έλληνες κληρικοί φέροντες μεθ’ έαυτών παντοΐα 
έλληνικά χειρόγρ&φα. ΤαύτοχρόΑως δέκαϊ'Ρώσσοι μετέβαινον είς 
Κωνσταντινούπολή, είς τό όρος Άθω, και είς τά λοιπά μέρη τής 

Ανατολής είτε χάριν προσκυνήσεως εϊτε χάριν αντιγραφής βιβλίων. 
Εκτός όμως τών καθαρώς έκκλησιαστικών τούτων σχέσεων ύπήρχον 
και σχεσεις πολίτικα! καί εμπορικοί. Και έν ταΐς πρώταις δέον 
νά ζατατάξωμεν τούς συγγενικούς δεσμούς τών ρώσσων ήγεμόνων 
μετά τών αύτοκρατόρων τοΰ Βυζαντίου. Ταΰτα πάντα έπϊ μάλλον 
καί μάλλον έκράτυνον τάς μετά τοΰ Βυζαντίου σχέσεις και συνε- 
σχέτισαν τήν άρχαίαν ρωσσικήν φιλολογίαν πρός τήν έλληνικήν. 
Τά φιλολογικά έργα τού Βυζαντίου έχρησίμευσαν τοϊς Μοσχοβίταις 
ώς κείμενα μεταφράσεων και ύποδείγματα ίδιας έθνικής φιλολογίας. 
Τούτο πολλάκις έγένετο καί τή μεσολαβήσει τών βουλγαρικών καϊ 
σερβικών μεταφράσεων.

Άμα τή παραδοχή τού Χριστιανισμού βλέπομεν ήδη τόν Βλα
δίμηρον καϊ τούς ύιούς αύτοΰ μεγίστην καταβάλλοντας φροντίδα 
πρός έζπαίδευσιν τού λαοΰ- σχολεία ϊδρύθησαν έν Κιέβω, ζαϊ 
ζατά διαταγήν τοΰ ήγεμόνος τά τέκνα τών έγζ.ριτωτέρων εύπατριδών 
ώφειλον νά κατατάσσωνται είς τάς παρά ταΐς μοναΐς καϊ τοϊς ναοΐς 
σχολάς, έν αΐς έδίδασκον ώς έπϊ τό πλεΐστον μοναχοί. Ό ύιός 
αύτοΰ Ίαροσλάβος ό Α'. ίδρυσε σχολεία έν Νοβγορόδω- καϊ ούτως 
ήδη έν άρχή τού ΙΑ', αίώνος ήρξαντο άναφαινόμενα έν Ί’ωσσία 
τά πρώτα φιλολογικά έργα, φεροντα, ώς ήτο επόμενον, χροιάν κα
θαρώς θρησκευτικήν, ζαϊ διότι οϊ διδάσκοντες Έλληνες ήσαν τό 
πλεΐστον κληρικοί, καϊ διότι ή κυρία φροντϊς τής διανοητικής άνα- 
πτύξεως ζατά τήν άρχαϊζήν έζείνην τής 'Ρωσσίας περίοδον άπέ- 
ολεπεν είς τήν μόρφωσιν εύπαιδεύτων ζληριζών. Ούτως αι άπαρχαϊ 
συνίσταντο είς λόγους έκκλησιαστικούς, πατρολογίας ζ. τ. τ. Μετα
γενεστέρους μόνον ήρξαντο άναφαινόμενα ψαλτήριο, Εύαγγέλια μεθ’ 
ερμηνειών καϊ Χρονογραφίαι- πάντα σχεδόν άπλαΐ μεταφράσεις 
τών είς Ρωσσίαν έκ Βυζαντίου προελθόντων.

Οϊ βυζαντινοί χρονογράφοι τού ΙΑ', αίώνος καϊ μετά ταύτα 
παρέχουσιν ύλην άφθονον άναγνώσεως περιέργου καϊ διδακτικής, 
εγκυκλοπαιοείαν ολην γνώσεων, έξ ών οι προπάτορες τών συγ
χρόνων Μοσχοβιτών έξήγαγον πάν τό άναγζαιούν αύτοΐς. Τοιαΰτα 
χειρόγραφα 'Ρώσσων χρονογράφων άπαντώνται μέχρι τοΰ ήμίσεος 
τού 111. αίώνος. Οΐ άρχαΐοι 'Ρώσσοι χρονογράφοι άκουσίως άπε- 
τείνοντο τοϊς βυζαντινοΐς χρονογράφοις, ώς τή κυρία αύτών πηγή, 
ή έν σλαυικαϊς μεταφράσεσιν ή έν αύτοΐς τοϊς έλληνικοΐς κει- 
μένοις. Έξ ού ή μεγίστη μεταξύ άμφοτέρων σχέσις ζαϊ όμοιότης. 
Εν γένει δέ έν ταΐς ρωασιζαΐς χρονογραφίαις προσετίθετο τή βυ- 
ζαντιζή ιστορία ή άφήγησις τών έθνιζών γεγονότων. 'Η άρχή 
τών χρονογραφιών τούτων έλέγετο Ila.ien έζ τοΰ παλαιός — πα
λαιό, ήτις άπετελει πολλάζις ιόιον, αύτοτελές σύγγραμμα περιέχον 
τήν ΙΙαλαιάν Διαθήζην. Μετά τήν πτώσιν τοΰ Βυζαντίου ένε- 
φανίσθησαν περιγραφαϊ τού συμβάντος τούτου, λίαν σπουδαίου ώς 
έζ τών σχέσεων τής 'Ρωσσίας πρός τό Βυζάντιον, άποτελοΰσαι έν 
ταΐς χρονογραφίαις τό τέλος τοΰ πρός τήν αλλοδαπήν συνδέσμου. 
Αί χρονογραφία1, αύται διεζρίνοντο έπϊ εύσυνόπτω έν γένει έκθέσει 
τών ιστορικών γεγονότων ύπάρχει δμως μεταξύ αύτών καϊ μία 
αρκούντως διεξοδιζή, κυζλοφορήσασα έν πολλαΐς χειρογράφοις άντι- 
γραφαΐς έν 'Ρωσσία ζαϊ γνωστή ύπό τό όνομα- “Άφήγησις περί 
τής κτίσεως ζαϊ τής πτώσεως τοΰ Βυζαντίου.” Αύτή αυτή ή έπι- 
γραφή ύποδειζνύει οτι ή άφήγησις διαιρείται είς δύο μέρη, ών 
τό μέν περιγράφει τήν ζτίσιν τής πόλεως τό δέ τήν παρά Μωά
μεθ τοΰ Β'. άλωσιν αύτής. Έζ τών έν αύτή λεπτομερειών, άς 
ούδαμώς άπαντώμεν έν ταΐς λοιπαΐς ρωσσικαΐς χρονογραφίαις, 
καταφαίνεται δτι ό συγγραφεύς αύτής ύπήρξεν ή μάρτυς τοΰ συμ
βάντος αύτόπτης ή τούλάχιστον δτι έγραψε ζατά παραδόσεις συγ
χρόνων. Η ιστορία αυτή έζεζτητο διά τούς Ρώσσους μεγίστην 
σπουδαιότητα ού μόνον ένεκα τής περιγραφής γεγονότος μεγάλως 
αυτούς - ενδιαφέροντος συνεπεία τής όμοδοξίας αύτών, άλλά ζαϊ 
ένεκα τών έν αύτγ] προρρήσεων περί τής μελλούσης πτώσεως τοΰ 
’Οθωμανικού κράτους καϊ τής τοΰ Βυζαντίου άναζτήσεως τή αρωγή 
έθνους όμοδόξου.

Μεγίστην ώσαύτως σπουδαιότητα έζέκτηντο κατά τήν έποχήν 
έζείνην ζαϊ αί άπειροι φιλολογικά! συγγραφαί, “Μέλισσαι” (H<ic.ii>i)
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καλούμενοι, άποτελούμεναι ώς έπί τό πλεΐστον έξ ευσύνοπτων 
£ητών τής Αγίας Γραφής, τών Αγίων Πατέρων καί τών αρχαίων 
κλασικών συγγραφέων. Έν αύταϊς άπαντώνται φύρδην μίγδην 
ρητά έκ τοΰ Εόρυπίδου, Πλουτάρχου, Κάτωνος καί Πλάτωνος, Επι
κούρου καί Μενάνδρου, τά όποια βεβαίως δέν ήδύναντο ν’ άπαρτί- 
ζωνται είμή παρά έμβριθοΰς κατόχου τής αρχαίας ελληνικής 
γλώσσης, ήτοι παρά τίνος τών έν 'Ρωσσία Ελλήνων κληρικών.

(“Επεται αννέχέια.)

ΑΡ. 1. ΑΛΙΕΙΑ ΕΝ TH; ΚΕΝΤΡΙΚΗ! ΑΦΡΙΚΗ..

κέρατο;τά όποια μετρούσιν

Τό
(τουφεκόπετρας) καταλήγοντος 

δόλωμα περιέβαλλε τόν λίθον τούτον

ΑΡ. 3. ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΛΙΕΙΑ ΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑ..ΑΡ. 2. ΑΛΙΕΙΑ ΕΝ ΤΗ. ΝΟΤΙΩ; ΑΜΕΡΙΚΗ..

να
» εν
3 εν
(ή

τή χερσονήσω ’Αλάσκα. ’Εν τή επαρχία

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΑΛΙΕΙΑΣ.
(Μετά εικόνων.)

Μία τών εργασιών τού ανθρώπου, 
ήτις ούδεμίαν σχεδόν έν τή σειρά 
τών αιώνων ύπέστη μεταβολήν, είναι 
ή αλιεία. "Οπως διά τοΰ δικτύου 
καί τοΰ αγκίστρου άλιεύουσιν οί κά
τοικοι τοΰ ’Ινδικού αρχιπελάγους, όπως 
ήλίευον οί άγριοι τής ’Αμερικής 
καί αύτοί έτι οί άνθρωποι τών προϊ
στορικών χρόνων, ούτως άλιεύουσι 
σήμερον καί οί κάτοικοι τών πεπο- 
λιτισμένων χωρών. Δίκτυον καί άγ- 
κιστρον, ιδού τά δύο έργαλεϊα τής 
αιώνων μακρών βίον. Έάν έπήλθον μικροί τινες μεταβολαί, αύται 
είναι ασήμαντοι καί ούδόλως τήν ούσίαν τού πράγματος άλλάσ- 
σουσιν.

Ό τών προϊστορικών χρόνων αλιεύς μετεχειρίζετο άγκιστρον 
κατεσκευασμένον έκ λίθου πυρίτου 
εις δύο όξείας άκρας. 
εντελώς. Έν ταΐς 
λίμναις τής Ελβετίας 
εύρέθησαν τοιούτα άγ
κιστρα έκ πυρίτου λί
θου καί έξ ορειχάλ
κου. Άλλ’ ό τρόπος 
ουτος δέν ήτο πολύ 
ασφαλής, διότι ό ιχ
θύς εύκόλως ήδύνατο

έκφύγη τού λίθου, 
ω τό μετ’ ού πολύ 
χρήσει άγκιστρον
£αμφίς) έκράτει 

αύτόν στερεώς. Τοιαΰ- 
ται αρχαιότατοι ραμ- 
φίδες εύρέθησαν παρά 
τοϊς Έσκιμώ καί έν 
Νιγκ-πώ τής Σινικής, τή ώς γνωστόν τά μάλιστα ίχθυοφόρω, 
τό προνόμιον τής κατασκευής τών αγκίστρων δλων είχεν άλλοτε 
μικρόν σιδηρουργείου, ού ό ιδιοκτήτης ύπερεπλούτισεν. Αλιεία 
δλως πρωτότυπος γίνεται έν Περουβία έν τή λίμνη Βελαφρού. 
Τήν αλιείαν ταύτην περιγράφει έκτενώς ό περιηγητής Marcoy 
(δρα εικόνα άρ. 2). Έπί άχυρίνων δεμάτων κάθηνται οί άλιεϊς 
ώς έφιπποι- οί έπί τής όχθης ίστάμενοι ώθούσι τούς άχυρίνους 
τούτους ίππους εις τήν λίμνην. Ό αλιεύς κάθηται μέ τούς πόδας 
εϊς τό ύδωρ καί κρατεί ελεύθερον τό άγκιστρον έν χερσίν. Οί 
ιχθύς είναι άφθονοι, άλλ’ ό τρόπος τής αλιείας δέν είναι εύκολος, 
διότι άπαιτεϊται γύμνασις άρκετή πρός διατήρησιν τής ισορροπίας 
έπί τών κινητών εκείνων καθισμάτων.

Στοιχεϊον ούσιώδες διά τήν αλιείαν είναι τό δόλωμα- μόνον 
ή πείρα έδίδαξε τούς άνθρώπους ποιον είδος δολώματος ώφειλον

νά μεταχειρίζωνται διά τά διάφορα είδη τών ιχθύων. Πολλάκις 
ή έλλειψις καταλλήλου δολώματος ήνάγκασε τούς άλιεϊς νά εΰρωσιι 
άλλα δολώματα εις άντικατάστασιν. Οδτω τεμάχιον όστράκου αντι
καθιστά ένίοτε τόν αλιευτικόν σκώληκα, ή τεμάχιον κρέατος τόν 
κοχλίαν. Έν ’Ιαπωνία καί τή Σινική παρετηρήθη δτι είδη τινά 
ιχθύων τρώγουσι κατά προτίμησιν τάς χρυσαλλίδας τών μεταξο
σκωλήκων- έν δέ τή’Αμερική ύπάρχουσιν ιδιαίτερα έργοστάσιακατα- 
σκευάζοντα τεμάχια σηπιών, καταλλήλως πρός δόλωμα κεκομμένα. 
’Επειδή δέ ιχθύς τινες είναι τά μάλιστα έκλεκτικοί καί δέν πλη- 
σιάζουσιν είμή μόνον τά διά μυιών δολωθέντα άγκιστρα, έπενοή- 
Οησαν αι --- - --
δειότητος κατασκευάζουσιν

τεχνητοί λεγόμενοι μυϊαι”, ας μετά τοσαύτης έπιτη- 
έκ πτερών πτηνών οί ’Ιάπωνες. Έν 

Βοστώνι τής ’Αμερικής τό κατά
στημα Bradford καί Anthony κα
τασκευάζει 200 ε’ίδη τεχνητών μυιών, 
μετά φωτογραφικής όντως ακρί
βειας απομιμούμενα τήν φύσιν. Εσχά
τως δέ έξεδόθη έν Λονδίνω καί όλό- 
κληρον σύγγραμμα περί τών τεχνη
τών διά τήν αλιείαν μυιών. Τό σύγ
γραμμα τούτο δέν ήδύνατο νά έκ- 
δοθή είμή έν χώρα, ένθα μανιωδώς 
έξασκεϊται ή αλιεία ύφ’ δλων τών 
τάξεων ανεξαιρέτως.

Περίεργον τεχνητόν δόλωμα εί
ναι ή άπομίμησις τής σηπίας έκ 

περιβεβλημμένου ύπό λακίδος δέρματος 
δόλωμα τούτο μεταχειρίζονται οί ’Ιάπωνες πρός 

Έν Βρασιλία τέλος μεταχειρίζονται ώς δόλωμα

μικρού τεμαχίου 
καρχαρίου. Τό 
αλιείαν τού τόνου, 
πτερά πτηνών.

Γνωστόν είναι δτι οι ιχθύς έλκύονται καί διά τής όσφρήσεως. 
Διά τούτο βλέπομεν τόν ’Ιάπωνα άλιεύοντα μικρούς ιχθύς καί πα- 
γούρους διά καπνιστού ή καί οπτού κρέατος ιχθύων · ό δέ Σίνης 

έλκύει τήν καρίδα τοΰ 
Γ άγγου πρός την 
όχθην διά λεπτού καί 
μακρού καλάμου, έφ 
ού σταλάζει σταγόνα 
αρωματικού έλαίου. 
Ή καρίς όδηγουμένη 
ύπό τής οσμής εξέρ
χεται τής φωλεάς 
της, ήτις αμέσως 
φράσσεται, καί τή κα- 
ρίδι αποκλείεται ού
τως ή όδός. Τό εί
δος τού αρωματικού 
έλαίου κρατοΰσιν οί 
Σΐναι μυστικόν.
οί ’Ινδοί τής βορείου 
τής νοτίου ’Αφρικής

τό ύδωρ χόρτα ναρκωτικά 
Οί ιχθύς ανέρχονται εις τήν

Οί κάτοικοι τού Ινδικού αρχιπελάγους, 
’Αμερικής, οι Βρασιλιανοί καί τινες φυλαί 
άποναρκούσι τούς ιχθύς (Νίπτοντες εις 
ή καί ρίζας τετριμμένος εϊς κόνιν. 
έπιφάνειαν καί ζαλισμένοι συλλαμβάνονται εύκόλως διά τής χειρός. 
Διά έπανειλημμένη; άποπλύνσεως άφαιροΰνται αί δηλητηριώδεις - 
τών χόρτων τούτων καί ριζών ούσίαι. Οί Άντεις, φυλή ινδική 
τής Περουβίας, άλιεύουσι τούς ναρκωθέντας ίχ^θϋς διά βελών, τά 
όποια οί άγριοι έκεϊνοι έπιτηδειότατα έκσφενδονίζουσιν (δρα εικόνα 
ύπ’ άρ. 5).

'Η νυκτερινή αλιεία, γινομένη διά καιομένων δάδων (πυρο
φάνι) είναι διαδεδομένη εις πλείστας δσας χώρας. Ό ύπό τής 
λάμψεως προσελκυόμενος ιχθύς συλλαμβάνεται ή διά τού αγκίστρου 
ή διά τοΰ κάμακος ή διά τού δικτύου. 'Ο μέγαί Ούμβόλδος περι
γράφει τό ώραΐον θέαμα, δπερ παριστά ή νυκτερινή αλιεία εν τώ

νά παρασύρη έντός

κόλπω τοΰ Ύέδδου (δρα εικόνα ύπ’ άρ. 3). Καί έν Νορβηγία 
άλιεύεται δ τόνος κατ’ αύτόν τόν τρόπον. Ό άλιεύς κρατεί έν μέν 
τή μια χειρί καιομένην δάδα, έν δέ τή έτέρα κάμακα, δι’ ού 
χτυπά τόν ιχθυν, όταν ουτος ώς ήλεκτρισθείς ύπό τής λάμψεως 
άνέρχεται εις τήν έπιφάνειαν τοΰ υδατος καί προσβλέπη αύτήν 
άσκαρόαμηκτι. Ούτως άλιεύονται παρά τάς όχθας τών βρασιλιανών 
ποταμών καί αί χελώναι καί άλλα είδη με
γάλων ιχθύων.

Εν τω Πεϊ-χώ ποταμω μεταχειρίζονται 
οί άλιεϊς μεγάλας τρίαινας προσηρμοσμένας 
εϊς τάς χεϊράς των διά δυνατών σχοινιών (δρα 
εικόνα ύπ αρ. 4). Πρός εύχερεστέραν τής 
λείας των καταδιωξιν έχουσιν είδος σχεδιών, 
συνισταμένων έκ δύο δοκών στερεωμένων διά 
σανίδων καί έχουσών τό σχήμα κλίμακος. 
Μετά θαυμασίας έπιτηδειότητος διατηροΰσιν 
οί άλιεϊς ούτοι τήν ισορροπίαν των, ιστανται 
ορθοί ώπλισμένοι διά τής τριαίνης καί τόν 
ίχΟύν περιμένοντες, δστις άνέρχεται άμερίμνως 
εϊς τήν έπιφάνειαν εις άναζήτησιν τών άκτί- 
νων τοΰ ήλιου. Συμβαίνει ένίοτε δυνατός ιχθύς 
τοΰ ποταμού τόν άδέξιον άλιέα, δστις έν τοιαύτη περιπτώσει όφείλει 
άμέσως ν αποκόψη τό σχοινίον, τό κρατούν τήν τρίαιναν προσηρ- 
μοσμένην εϊς τήν χεΐρά του, διότι άλλως κινδυνεύει νά πνιγή.

Τό παραδοξότερον 
είδος τής νυκτερινής 
άλιείας ένεργοΰσιν οί 
Σΐναι. Ή λέμβος έχει 
μήκος μέν όκτώ μέ
τρων, πλάτος δέ μόνον 
40 έκατοστομέτρων εις 
τήν μίαν πλευράν τής 
λέμβου είναι προσηρ- 
τημένη σανίς λευκού 
χρώματος σχηματίζου- 
σα μέ τό ύδωρ άμ- 
βλεϊαν γωνίαν καί εί- 
σερχομένη όλίγον έντός τού 
πλευράν ύπάρχει καθέτως 
Έν νυκτί σεληνιαία οί άλιεϊς έκκινοΰσιν ·’ ‘ 
ζομένη υπό τής σελήνης έκλαμβάνεται ύπό τών ιχθύων ώς φυσικός 
τις φραγμός, δν ζητοΰσι νά ύπερ- 
πηδήσωσι, καί οΰτως ή έντός τής 
λέμβου πίπτουσιν ή έντός τού 
άνοιχτοΰ δικτύου.

Εϊς τά άβαθή μέρη τής Κασ- 
πίας θαλάσσης οί Τάταροι καί 
Πέρσαι άλιεϊς μεταχειρίζονται δίκ
τυα έκσφενδονιστικά έκ μετάξης 
πρός άλίευσιν μικρών ιχθύων, 
προσελκυομένων διά στιλπνών λι- 
θαρίων, διά σκωλήκων ή καί μι
κρών έκ πηλού σφαιρών, τοπο- 
θετουμένων εϊς τό βάθος τοΰ δικτύου (δρα εικόνα, άρ. 6). 
ρωθεν τοΰ οικτυου είναι άνηρτημένα μικρά μολύβδινα βάρη, 
όποια δταν τό δίκτυον άνασύρηται συνεννούνται καί δίδουσι 
δικτύω σχήμα σάκκου.

Διαφοροτρόπως ένεργεϊται καί ή καταδίωξις τών ιχθύων. 
Ινοός πλήττει τό ΰδωρ διά μακρού καλάμου, ό Σίνης διά ξύλινης 

ράβδου- έν δέ τή ’Ιαπωνία γυναίκες καί παιδία άπό τής όχθης 
φωνάζουσιν, ώθούντες διά τών φωνών των τούς ιχθύς πρός τά 
δίκτυα, τά όποια ένίοτε τόσον πολύ πληροΰνται ώστε διαρρήγνυνται. 
Τοιαύτην άλιείαν είδεν ό περιηγητής Α. Μαράκ ένεργουμένην έν 
τώ μικρω ποταμω Έβόγα τής νοτίου ’Αφρικής. Έν τω ΰδατι το- 

ΑΡ. 4. ΑΛΙΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙ-XU ΠΟΤΑΜΟΝ.

φαλακροκοράκων

ΑΡ. 5. ΑΝΤΕΙΣ ΑΛΙΕΓΟΝΤΕΣ. ΑΡ. 0. ΑΛΙΕΙΑ ΕΝ ΤΗ; ΚΛΣΠΙΑι ΘΑΛΑΣΣΗ;.

υδατος- εις τήν έτέραν δέ τής λέμβου 
δίκτυον, σχηματίζον είδος τειχώματος.

■ ή λευκή σανίς φωτι-

ΑΡ. 1. ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΑ ΦΑΛΑΚΡΟΚΟΡΑΚΩΝ.

Ό

ποθετοΰνται φράκται έκ καλάμων- (δρα εικόνα άρ. 1) άνδρες, γυ
ναίκες καί παιδία (Νιπτόμενοι εις τό ΰδωρ διώκουσι τούς ιχθύς διά 
φωνών Ζαί διά κτυπημάτων πρός τούς φράκτας, ούς δέν δύνανται 
ούτοι νά ύπερπηδήσωσι καί εύκόλως συλλαμβάνονται.

Έτερον ι 
ιχθύων εις τάς 

είδος αλιείας είναι 
; νήσους Μολούκας.

φυτού φυομένου έν τή νήσω Κεράμ, σχημα
τίζεται μικρός άετός. Επειδή τό φύλλον τούτο 
είναι λεπτότατον καί πολύ έλαφρόν δ άετός 
κρατούμενος διά λεπτής κλωστής ύψοΰται τα
χέως καί εύκόλως. Εϊς τήν μακράν ούράν τού 
άετού προσαρμόζεται τό δόλωμα, συνιστάμενον 
έξ ιστού στερεωτάτου έγχωρίας άράχνης (τής 
λάβας). Δύο άλιεϊς έπιβαίνουσι τής λέμβου καί 
κωπηλατοΰσιν εναντίον τοΰ άνέμου, άφίνουσι 
δέ τόν άετόν εϊς τρόπον, ώστε ή άκρα τή; 
ούράς μέ τό άράχνιον δόλωμα νά έπιπλέη τοΰ 
υδατος. Ό ιχθύς, πλέων σχεδόν εϊς τήν έπι- 
φάνειαν, όρμα διά ν’ άρπάση τό δόλωμα, περι
πλέκεται δμως εϊς αύτό μέ τούς όδόντας του 

καί συλλαμβάνεται. Σφοδρώςπνέοντος τοΰ άνέμου ένεργεϊται συνήθως ή 
άλιεία αυτή,ήτις κατά πολύ ομοιάζει τήν λεγομένην παρ’ ήμϊν"συρτήν”.

Μοναδικόν είδος άλιείας γίνεται έν 
τούτω γεγυμνασμένων

ή αλιεία τών πετώντων 
Έκ τοΰ φύλλου τοΰ "ρίου”.

τή Σινική διά τών έπί 
ή θαλασσίων κοράκων 

(Cormox’ans), ώς έν 
τή ήμετέρα είκόνι ύπ’ 
άρ. 7. Οί έπιτηδειό- 
τεροι φαλακροκόρακες 
εΰρηνται έν τή μικρά 
πόλει Ύαγκσισέν, ής οί 
κάτοικοι, ώς λέγει δη
μώδης τις παράδοσις, 
έχουσι μυστικόν πρός 
εύκολωτέραν έκγύμνα- 
σιν τών φαλακροκορά
κων. Τό βέβαιον είναι 
δτι ή έκγύμνασις αυτή 

άπαιτεϊ ύπομονήν μεγάλην άφ’ ού δέ τελειώση, ό φαλακροκόραξ 
περιδένεται τόν τράχηλον μέ λινόν λαιμοδέτην καί ύποβάλλεται εις 
αύστηράν δίαιταν. Εις τά πλευρά τής πρός αλιείαν έξερχομένης 
λέμβου κάθηνται κατά σειράν δέκα ή καί δώδεκα φαλακροκόρακες, 

προσεκτικοί καί εύπειθεϊς ώς σκύλοι- 
εις σημεϊον δέδοθέν διά συρίγματος 
ύπό τοΰ άλιέως πηδώσιν δλοι εϊς 
τό ΰδωρ. Άμα άρπάσωσιν ϊχθύντόν 
φέρουσι καί τόν τοποθετούσιν έν τός 
τής λέμβου · ένίοτε δ ιχθύς είναι βα
ρύς καί τότε προσέρχονται εϊς επι
κουρίαν δύο ή καί πλείονες κόρακες. 
Όταν φαλακροκόραξ τις άπειθή- 
ση, δένεται σφιγκτώς τούς πόδας 
πρός τιμωρίαν. Τό έσπέρας επι
τρέπεται εις τούς φαλακροκόρακας 

νά άλιεύωσι δι’ ίδιον λογαριασμόν. Πέντε τό πολύ έτη άντέχουσι 
τά πτηνά ταΰτα εις τήν επίπονον αύτών έργασίαν.

Διεξελθόντες έν συντόμω καί άκροθιγώς μόνον είδη τινά τής 
αλιείας, τά περιεργότερα καί όλιγώτερον ίσως γνωστά τοϊς Εύρω- 
παίοις, ήθελήσαμεν νά δώσωμεν τοϊς ήμετέροις άναγνώσταις μι
κρόν ιδέαν περί τών διαφόρων επινοήσεων τοΰ ανθρώπου πρός 
αλιείαν τών ιχθύων. Υπάρχουσιν είδη ιχθύων εύκόλως άπατώμενα 
καί δελεαζόμενα, άλλα πάλιν, τά όποια δυνάμεθα ν’ άποκαλέσωμεν 
νουνεχή, ήνάγκασαν τόν άνθρωπον νά προβή εις επινοήσεις έκτάκτους 
καί πρωτοτύπους, καί έπ’ αύτών εφαρμόζεται τό λεγόμενον, δτι 
δ ιχθύς είναι δ τόν άνθρωπον τήν αλιείαν διδάξας.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕ2ΡΗΣΙΣ.
ΕΛΛΑΣ. Έξ ’Αθηνών άγγέλλεται πάλιν 

ύπουργική κρίσις. Συνεπεία τής άκυρώσεως τής 
εκλογής Βάλτου, ένθα, ώς γνωστόν, εξελέχθη 
βουλευτής ό έπί τών Στρατιωτικών ύπουργός 
κ. Βαλτινός, τό ύπουργεΐον Κουμουνδούρου έδωκε 
τήν παραίτησίν του. Κατά φυσικόν λόγον ό αρ
χηγός τής άντιπολιτεύσεως, κ. Τρικούπης, θέλει 
προσκληθή νά σχηματίση τό νέον ελληνικόν 
ύπουργεϊον. Συμπαγούς οΰσης τής άντιπολιτευ- 
σεως τοΰτο δέν θέλει παρέχει πολλάς δυσκολίας, 
άλλ' άμφιβάλλομεν έάν ό ζ. Ιρικούπης, άνερ- 
χόμενος είς τήν έξουσίαν, θέλει δυνηθή νά ευχά
ριστή ση πάντας τούς φίλους του. "!2στε άπί- 
θανον δέν εΐναι έντός βραχέος χρονικού διαστή
ματος ν' άκούσωμεν περί νέας υπουργικής κρισεως 
έν Έλλάδι. — Ό βασιλεύς εύρίσκετο έπί τινας 
ήμέρας κλινήρης συνεπεία έλαφροΰ κρυολογή
ματος.

ΑΓΓΛΙΑ. ’Απόπειρα έγένετο τή 2 Μαρτίου 
κατά τής βασιλίσσης τής ’Αγγλίας. Καθ’ ήν 
ώραν ή βασίλισσα Βικτωρία έξήρχετο τού σιδη
ροδρομικού σταθμού τού WlNDSOE, όπως μεταβή 
είς τά άνάκτορα, ρακένδυτης τις, όνόματι Mac 
Lean, πρώην γραφεύς παντοπωλείου, έπυροβό- 
λησε κατ’ αύτής, ευτυχώς άνευ αποτελέσματος. 
Ό δολοφόνος, δστις ',ήτοιμάζετο νά πυροβόληση 
κα’ι έκ δευτέρου, έμποδίσθη είς τούτο ύπό τινων 
έκεϊ παρευρισκομένων μαθητών τού Λυκείου, και 
αυθωρεί συνελήφθη. Φαίνεται δτι πάσχει τάς 
φρένας. Έν τή πρώτη αυτού άνακρίσει είπεν 
δτι ούδόλως εΐχε σκοπόν νά φονεύση τήν βασί
λισσαν, άλλ’ δτι ή πείνα ώθησεν αύτόν εις τό 
έγκλημα. Πανταχόθεν συνέρρευσαν τάς τελευ
ταίας ταύτας ήμέρας τά συγχαρητήρια τηλεγρα
φήματα πρός τήν άνασσαν. Ή αύτοκράτειρα 
τής Αύστρίας, ήτις χάριν Θήρας εύρίσκετο έν 
’Αγγλίφ, μετέβη εις Windsob και συνεχάρη 
αύτοπροσώπως τήν βασίλισσαν. Περί τών προ- 
λαβουσών αποπειρών κατά της βασιλίσσης Βικ
τωρίας δημοσιεύομεν άρθρον έν τοΐς Διαφόροις.

ΣΕΡΒΙΑ. Και ή Σερβία, τάς δάφνας τής 
‘Ρουμανίας ζηλεύσασα, έγένετο βασίλειον, καί ό 
ήγεμών Μιλάνος άνεκηρύχθη ύπό τής Σκουπ- 
τσίνας βασιλεύς τής Σερβίας ύπό τόν τίτλον 
"Μιλάνος Όβρένοβιτς Α'.” Κατά τήν περίστασιν 
ταύτην ό νέος βασιλεύς έξέδωκε προκήρυξιν, έν 
ή έκφράζεται δτι τή θελήσει ολοκλήρου τοΰ σερ- 
βιζ.ού έθνους επόμενος έδέχθη τόν τίτλον τοΰ 
βασιλέως. Τόν βίοι» του δλον θέλει αφιερώσει 
είς τήν ευημερίαν τοΰ λαού του· ή Σερβία, συμ- 
παθώς ύπό τής Εύρώπης ύποστηριζομένη, βαίνει 
πρός βέβαιον μέλλον. Είθε ό νέος αιών έμ- 
πνεύση τοΐς πάσι φιλοπατρίαν καί αύταπάρνησιν! 
Είθε ή νέα θέσις, ήν καταλαμβάνει σήμερον ή 
Σερβία, καθαγιασθή διά τής αγάπης τών πολιτών 
πρός τήν δικαιοσύνην, πρός τήν πρόοδον, τήν 
έλευθερίαν και τήν εύνομίαν! Ή προκήρυξις 
εΐναι γεγραμμένη μέ αίσθημα, καί αξιοπρεπής. 
Οί αντιπρόσωποι τών Δυνάμεων έσπευσαν νά 
συγχαρώσι τφ νέφ βασιλεΐ.

ΙΤΑΛΙΑ. Έκ 'Ρώμης άγγέλλεται ό θάνατος 
τού διάσημου στρατηγού Μεδίκη καί ή βαρεία 
ασθένεια τοΰ πρώην ύπουργού Λάντσα, ένός τών 
διαπρεπέστερων πολιτικών άνδρών τής νέας ’Ιτα
λίας. — ‘Η άντεπίσκεψις τοΰ αύτοκρατορικού 
τής Αύστρίας ζεύγους είς τόν βασιλέα τής Ιτα
λίας, θά λάβη χώραν, καθ’ ά άναφέρουσιν αί 
τελευταίοι έφημερίδες, έν Τουρίνφ κατά τόν 
προσεχή ’Απρίλιον.

Ύ. Γ. Ό Λάντσας άπεβίωσεν.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕ2ΡΗΣΙΣ.
Έν Λειψία τή 27/11 Μαρτίου 1882.

Δικαίως παρομοιάζει μεγάλη τις Έφημερίς 
τάς ιδιοτροπίας τού χρηματιστηρίου πρός τάς 
ιδιοτροπίας έρώσης γυναικός. Σήμερον εύθυμος, 
ζωηρά, εύδαίμων μετά μίαν ήμέραν καταβεβλημ- 
μένη καί περίλυπος μέχρι θανάτου. Κατά τάς 
τελευταίας ταύτας ήμέρας τό χρηματιστήριον 
άνέλαβε τήν άρχαίαν ζωηρότητά του καί αί 
έλπίδες ήσαν χρυσαι. Αρκεί νά μή έπέλθη νέα 
άποθάρρυνσις!

"Ο,τι πρό δεκαπέντε ήμερών άνεφέρομεν ώς 
φήμην περί τής κατασκευής τών σερβικών σιδηρο
δρόμων, τούτο καί έπραγματοποιήθη. 1 ούς σέρ
βικούς σιδηροδρόμους άνέλαβον ή αύστριακή 
τράπεζα τών Χωρών (Landerbailk) καί ή 
προεξοφλητική τών Παρισίων τράπεζα, αίτινες 
συνεννοηθεΐσαι μετά ετέρων άγγλικών καί γαλ
λικών τραπεζητικών οίκων, έσχημάτισαν εταιρίαν 
‘‘διά τήν κατασκευήν καί έκμετάλλευσιν τών 
σιδηροδρόμων τής Σερβίας (Compagnie pour la 
Construction et Sexploitation des chemins de 
fer de Serbie). Ή νέα αΰτη έταιρία, ής τά 
κεφάλαια ώρίσθησαν εις 15 έκατομ. φράγκων, 
χρήζει μόνον τής έγκρίσεως τοΰ έμποροδικείου 
τών Παρισίων καί τής σέρβικης κυβερνήσεως ή 
κάλλιο·» εΐπεΐν τής Σκουπτσίνας. Έκ τών 10 
έκατομ. φράγκων, ά ή σέρβική κυβέρνησις εΐχε 
παρά τή Union generale, έπιστρέφονται αύτή τά 
20. Τά δέ έπίλοιπα θέλουσι καλυφθή έν μέρει 
ύπό της νέας έταιρίας, έν μέρει δέ ύπό τών 
ομολογιών τών σερβικών σιδηροδρόμων.

Καί ή άλλη φήμη, περί ής άνεφέρομεν έν 
τή τελευταία ήμών έπιθεωρήσει, έπιβεβαιοΰται 
δυστυχώς. Κατωρθώθη ή ίδρυσις τής Union 
nouvelle ύπό τού άναγεννωμένου Bontoux μέ κε- 
φάλαιον 50 εκατομμυρίων φράγκων. Νέα πρόβατα 
πρός κούρευμα!

Τήν αύστρ’.ακήν άγοράν έπασχολεΐ τό ζήτημα 
περί καλύψεως τού έλλείμματος έν τφ προϋπο
λογισμοί τοΰ κράτους. Κατά τάς έπισήμους 
πληροφορίας φαίνεται δτι άπεφασίσθη νά έπι- 
τευχθή τοΰτο διά τής έκδόσεως δανείου 42 μέν 
έκατομ. φιορινίων πρός 5%, 14‘/ε δέ έκατομ. 
πρός 4'/2°/ο· Επίκουρος έρχεται ή Πιστωτική 
τής Αύστρίας τράπεζα, τό ίσχυρότατον τοΰτο 
πιστωτικόν κατάστημα. Προεξάρχει έν αύτφ ή 
όμάς ‘Ρότσιλδ, δπερ έπέφερε καί τήν τελευταίαν 
υψωσιν έν τφ χρηματιστήρίφ. Σημειωτέον δτι 
έπίκειται καί εκδοσις ούγγρικών ομολογιών 
πρός 5 %.

Τά γερμανικά χρηματιστήρια έπηρεάσθησαν 
ύπό τοΰ τελευταίου ισολογισμού τής προεξοφλη
τικής τού Βερολίνου έταιρίας (ΙΙ'/εθ/θ). Έλλει- 
πούσης δμως τής έξωθεν ώθήσεως, ή υψωσις οέν 
διετηρήθη.

Έν τέλει καί κωμικόν τι έπεισόδιον. Πρό
κειται περί κλοπής 40 χιλ. φράγκων. Ό διευ
θυντής τής Caisse hypothecate du Canton de 
Geneve είχε παραδώσει είς ένα τών συμβούλων 
ομολογίας τινάς τοΰ καταστήματος τούτου δπως 
πωλήση αύτάς έν Παρισίοις. Ό Κύριος ούτος 
μεταβαίνει είς Παρισίους, έπανέρχεται καί λέγει 
τφ διευθυντή δτι δέν έπώλησε τάς Ομολογίας 
άλλά τάς ένεχειρίασεν. Ό δέ διευθυντής, άντί 
νά συλλάβη τόν καταχραστήν, σπεύδει νά τφ 
έγχειρίση τό άναγκαϊον ποσδν πρός εξαγοράν 
τών ένεχειριασθεισών ομολογιών. Εννοείται δτι 
ό φίλος, άμα λαβών τά χρήματα, έγένετο άφαντος.

Ό τόκος τής προεξοφλήσεως κατεβιβάσθη καί 
πάλιν, έν Λονδίνφ μέν έντός δύο έβδομάδων 
δίς, άπό 5 είς 1 */2  *«'<·  «πό 4 >/2 είς 4 %, έν 
δέ Βερολίνψ καί Παρισίοις άπό 4 '/ε είς 4“/0.

________ Λ.

[Άρ. 21. 1|13 Μαρτίου 1882.

ΤΟ ΣΥΜΠ0ΣΙ0Ν
τού 'Ελληνικού κομητάτου έν Λονδίνφ.

Τό παρελθόν Σάββατον τό έσπέρας ελαβε 
χώραν έν Λονδίνφ τό ύπό τοΰ Ελληνικού κο
μητάτου δργανισθέν συμπόσιον διά τήν ειρηνικήν 
προσάρτησιν τής Θεσσαλίας είς τήν 'Ελλάδα. 
Ό κόμης 'Ροζβερής κατείχε τήν θέσιν τού 
προέδρου. Παρευρέθησαν δέ είς την ώραίαν τε
λετήν πλεϊστοι δσοι'Αγγλοι φιλέλληνες και έκ 
τών διακεκριμένων ομογενών ήμών άρκετοι, ήτοι 
ό έπιτετραμμένος τά τής Ελλάδος καί οί Κύριοι 
Α. Ίωνίδης, Μ. Κοριαλένιος, Βαλιέρης, 
Α. 'Ράλλης, Ε. 'Ροοοκανάκης, Σκλάβος, 
Σ. Χατζόπουλος έκ Μαγκεστρίας, I. Λ. Κλά
δος, πρόξενος τής Ελλάδος έν Βιρμιγγάμη. 
Προπόσεις έγένοντο πολλά! καί λόγοι εύθουσιαστι- 
κοί ύπέρ τής ‘Ελλάδος έξεφωνήθησαν. Είς τήν 
πρόποσιν τοΰ κόμητος Shaftesbury ύπέρ τού 
βασιλέως τών Ελλήνων άπήντησεν ό Έλλην 
έπιτετραμμένος, μνησθείς τής άδιασείστου εύγνω- 
μοσύνης τοΰ ελληνικού έθνους πρός τήν ’Αγγλίαν, 
ής δφείλεται κατά μέγα μέρος τό αίσιον τών 
τελευταίων διαπραγματεύσεων άποτέλεσμα. Ο 
Πρόεδρος προέπιε κατόπιν ύπέρ τής εύημερίας 
τής Ελλάδος, ήν ηύχήθη νά ϊδη προεξάρχουσαν 
έν μέσφ τών γειτονικών αύτής εθνών ώς ζωηρός 
καί άκτινοβόλος φάρος τοΰ πολιτισμού έν τή 
σκοτία τής ’Ανατολής. Ζωηρά! ζητωκραυγαί 
διεδέχθησαν τόν λόγον τούτον, καί ή μουσική 
έπαιάνισε τόν ύμνον τής ’Ελευθερίας, μεθ’ δ ό 
γραμματεύς τοΰ Ελληνικού κομητάτου άνέγνωσε 
συγχαρητήρια τηλεγραφήματα τού πρωθυπουργού 
τής Ελλάδος, τού δημοτικού συμβουλίου τού 
Βώλου καί άλλα. Ό λόρδος Δαλουζής προέπιεν 
υπέρ τοΰ έλληνικοΰ κομητάτου, τού αοκνως και 
άφιλοκερδώς ύπέρ τής 'Ελλάδος έργασθέντος. 
Κατόπιν ό βουλευτής Άρνόλδος έξεφώνησεν ώραι- 
ότατον καί σπουδαΐον λόγον, καταδείξας το μέρος 
τό όποιον έλαβεν ή ’Αγγλία είς τό ελληνικόν 
ζήτημα. Τέλος μετά τινας άκόμη προπόσεις ή 
λαμπρά τελετή έληξεν, άφήσασα είς πάντας τους 
παρευρεθέντας άνεξάλειπτον καί ώραίαν έντύ- 
πωσιν.

ΒΙΒΛΙΑ ΝΕΟΦΑΝΗ.

Dumont, A., Les ceramiques de la Grece 
propre. Partie I: Vases peints, Paris.

φρ. 20.—
Trois po6m.es grecs du moyen-age, 

iuedits, recueillis par le Prof. AV. Wagneb. 
Paris. μάρκ. 12.—

Gbegobovius, Athenais. Gescliiclite einer' 
byzantinischen Kaiserin. Leipzig, μάρκ. 6.— 

Pebrot, G., et Ch. Chipiez, Histoire de 
l’art dans 1’antiquitA Egypte, Assyrie, 
Perse, Asie mineure, Grece, Etrurie. Rome. 
Tome 1. L’Egypte. Paris. φρ. 30.— 

CollignonjM., Manuel d’Archeologie grecque.
Paris. φρ. 3.50

Pbesuhn, Em., Pompeji. Die neuesten Aus- 
grabungen von 1874 bis 1881. Leipzig.
("Εκδοσις πολυτελεστάτη.) μάρκ. 100.—

Sabdagna, V., Storia della Grecia antica 
dalle origini alia colonizzazione dell’ Asia 
minore. Verona. φρ. 3.50

Gibabd, P., L’Asclepieion d’Athenes. Paris, 
φρ. 5.50 

Majonica, H., Aquileja zur Romerzeit. Gorz. 
Eueipides, Tragedie, volgarizzate da G. de 

Spuches. Palermo. φρ. 5.—

ΔΙΑΦΟΡΑ.

’Απόπειρα κατά τής βασιλίσσης τής 
'Αγγλίας. Ή έσχάτως γενομένη παρά τό 
Λονδϊνον άπόπειρα κατά τής βασιλίσσης Βικτω
ρίας είναι ή έκτη κατά τό διάστημα τής τεσσα- 
ρακονταπενταετοΰς βασιλείας της. Ούδεμία τών 
άποπειρών τούτων έπέτυχεν. ή δέ βασίλισσα ούδέ 
κάν έλαφρώς έπληγώθη. ΊΙ πρώτη άπόπειρα, 
ή καί έπικινδυνωδεστέρα πασών, έγένετο τή 
10 'Ιουνίου 1810, τέσσαρας μόλις μήνας μετά 
τόν γάμον της. Δεκαοκταετής νέος, ’Όξφορδ 
όνόματι, έπυροβόλησε δίς κατά τής άνάσσης 
έξερχομένης μετά τού συζύγου της τών άνακτό
ρων. Ό Όξφορδ δικασθεΐς έκηρύχθη φρενοβλαβής, 
καί έκλείσθη έν φρενοκομείο». Ή δευτέρα καί 
ή τρίτη απόπειρα έγένοντο έν έτει 1842 ύπό 
δύο δύσμορφων καί κυρτών άνδρών, FbanciS 
καί Beau, καί ό μέν πρώτος κατεδικάσθη είς 
θάνατον, άλλ’ ή βασίλισσα τφ έχάρισε τήν ζωήν, 
ό δέ δεύτερος είς ειρκτήν, έν ή κα’ι άπέθανε. 
Τφ 1850 έγένετο ή τετάρτη άπόπειρα ύπό άνθυ- 
πολοχαγοΰ τίνος 'Ροβέρτου Ρατε, δστις θέλων 
νά έκδικηθή διότι δέν προεβιβάσθη, έκτύπησε 
τήν βασίλισσαν, έξερχομένην τής άμάςας, διά 
ράβδου είς το πρόσωπόν. Μέ ολας τας προσπά
θειας τοΰ δικηγόρου του νά τόν χαρακτηρίση 
φρενοβλαβή, ό Ρατε κατεδικάσθη ύπό τών ένορ
κων είς έπταετή ειρκτήν. Τφ 1872 έγένετο ή 
πέμπτη άπόπειρα, ήτις εΐχε καί τό κωμικόν της 
μέρος, διότι ό δολοφόνος έκράτει δπλον κενόν 
καί τεθραυσμένον είς τήν δεξιάν διά δέ τής 
άριστεράς χειρός έπαρουσίασεν είς τήν βασίλισσαν 
έγγραφον, κονδύλων καί μελάνην πρός ύπογραφήν. 
Ό νέος ούτος ούδέ κάν παρεπέμφθη είς τό 
κακουργιοδικεΐον, άλλ’ έκλείσθη κατ’ εύθεϊαν έν 
φρενοκομείφ. '11 έκτη τέλος άπόπειρα εΐναι ή 
πρό τινων ήμερών ύπό τού Μακ-Λήν γενομένη. 
«Ι’αίνεται δτι καί ό δολοφόνος ούτος θά κηρυχθη 
φρενοβλαβής.

Κατά τοΰτο τό ’Αγγλικόν έθνος εΐναι πολύ 
πρακτικόν. Χαρακτηρίζον τούς τοιούτους κα
κούργους φρενοβλαβείς καθιστά αύτούς έντελώς 
άσήμους καί άξιους οίκτου, ώριμους δέ μόνον 
διά τό φρενοκομεΐον. Ίσως προβαίνει συνήθως 
είς τό μέτρον τοΰτο ή άγγλική κυβέρνησις ένεκα 
τής φρικώδους ποινής, ήν οί άγγλικοί νόμοι έπι- 
βάλλουσι τοΐς βασιλοκτόνοις. Γνωστόν είναι δτι 
ό είς θάνατον καταδικασθείς βασιλοκτόνος κατα- 
σπαράττεται είς τέσσαρα τεμάχια, ών το μέν 
δέον νά έκτίθηται έν δημοσία πλατεία τού Λον
δίνου, το δεύτερον έν Ούαλλία, το τρίτον έν 
Έδιμβούργφ καί τό τέταρτον έν Δουβλίνφ.

Έν τή έκθέσει τών ύδρογραφιών έν 
Παρισίοις. Ό γνωστός μυθιστοριογράφος ’Αλέ
ξανδρος Δυμάς, άγοράσας πρό τινων έτών εικόνα, 
παριστάνουσαν Ιουδαίον έμπορον, έργον τοΰ δια
κεκριμένου ζωγράφου JaCQUET, έπώλησεν αύτήν 
έσχάτως εύρών συμφέρουσαν τιμήν. Τούτο ό 
ζωγράφος, δστις χάριν φιλίας τφ εΐχε παραχω
ρήσει αύτήν, έθεώρησεν ώς προσβολήν, καί ϊνα 
έκδικηθή έζωγράφισεν έτέραν εικόνα, παριστά- 
νουσαν και ταύτην Ιουδαίον έμπορον, άλλά είς 
τόν ’Ιουδαίον έδωκεν δλα τά χαρακτηριστικά τού 
προσάιπου τού Δυμά. Τήν εικόνα ταύτην έξέθηκε 
δημοσίως έν τή αιθούση τών ύδρογραφιών, ένθα 
έκίνει τήν περιέργειαν τού πλήθους. Οί περί 
τόν Δυμάν διατείνονται δτι ό Δυμάς ήγόρασε τήν 
πρώτην εικόνα χαριζόμενος τώ φίλφ του ζωγράφφ, 
δστις εύρίσκετο τότε είς χρηματικός δυσχερείας. 
‘Οπωςδήποτε τό περιστατικον τούτο έγεινεν άφορμή 
μεγάλου σκανδάλου καί δίκης, διότι περί τήν 
έσπέραν τής πρώτης ήμέρας τής έκθέσεως ό έπί 

θυγατρί γαμβρός τοΰ Δυμά μεταβάς είς τήν 
αίθουσαν έκτύπησε διά βαρείας ράβδου κατά τής 
είκόνος, ήτις βλαβεϊσα είς πολλά μέρη έπεσεν 
άπό τοΰ τοίχου καί κατεστράφη. Ό ζωγράφος 
ζητεί τώρα μεγάλην χρηματικήν άποζημίωσιν, 
καί ή δίκη, έκκρεμής εΐσέτι, κινεί τό ένδιαφέρον 
δλων τών κύκλων τής γαλλικής πρωτευούσης.

'Ανέκδοτοι μουσικαί συνθέσεις τοΰ 
Schubebt. Ό έν Βιέννη διαμένων διακεκρι
μένος όμομενής ήμών, κύριος Νικόλαος Δούμ- 
βας, ό γνωστός διά τό φιλόμουσον αύτοΰ, έχει 
συλλογήν πολύτιμον άνεκδότων τεμαχίων τοΰ 
έξοχου μουσικού Φραγκίσκου SCHUBEBT. Τά 
χειρόγραφα ταΰτα είσίν άληθής θησαυρός, συλ
λέγεις μετά πολλοΰ κόπου καί μετά πλείστης 
δσης φιλοκαλίας ύπό τού κ. Δούμβα. ' Εν τοΐς 
τεμαχίοις τούτοις ύπάρχουσι διάφορα μελοδρά
ματα, τά μέν έντελώς έπεξειργασμένα, τά δέ 
άκόμη ήμιτελή · προς δέ καί πέντε συμφωνία·., 
δεκαοκτώ λειτουργία·., δεκαπέντε τεμάχια διά τό 
κλειδοκύμβαλον, τριάκοντα χοροί καί πολλά άλλα 
έργα μεγάλης άξίας. Οί όλίγοι ίδόντες τήν 
σπάνιάν ταύτην συλλογήν εόρίσκουσιν αύτήν τά 
μάλιστα ένδιαφέρουσαν.

Τό δπιον. Τά δηλητηριώδη άποτελέσματα 
τού οπίου έπί τοΰ άνθρωπίνου οργανισμού είναι 
άρκούντως γνωστά. Τό δπιον έξάγεται κυρίως 
έκ τής Μικράς ’Ασίας, έκ Περσίας, Τουρκίας, 
Αιγύπτου καί Ινδιών- παράγεται δέ έκ τών 
κορυφών τού υπνωτικού μηκωνος, και διαφοροτρό- 
πως. Οί συνηθέστεροι τρόποι εΐναι ό διά χαράξεως 
τού φυτού, έξ ού έκρέει ύγρόν γαλακτώδες στε- 
ρεοποιούμενον έντός ολίγων ώρών, καί ό διά τής 
άποβράσεως τού φυτού. Ό δεύτερος ούτος τρό
πος είναι ό συνήθης έν Κίνα. Τό παραγόμενον 
ύγρόν στερεοποιείται διά τής έξατμίσεως καί τό 
έκχύλισμα τούτο εΐναι τό τιθέμενον είς τήν 
καπνοσύριγγα τοΰ δπιοπότου. ‘Ο μέσος δρος τού 
οπίου, δν καπνίζει καθ' έκάστην ό Σίνης είναι 15 
γραμμαρίων ώς έγγιστα- άρχεται δέ καπνίζων 
τό δπιον άπο τού 18"" έτους τής ήλικίας του. 
Οί κατ’ εξοχήν ποιούμενοι χρήσιν αύτοΰ εΐναι οί 
μανδαρίνοι, ύπάλληλοι καί λόγιοι, καί αί εργα
τικά! τάξεις. Αί μεσαία·, τάξεις εΐναι έγκρά- 
τέστεραι.

Νέον περίστροφον πυροβόλον. Τή 15 
Φεβρουάριου έγένοντο έν Τουλώνι τής Γαλλίας 
δοκιμαί διά νέου περιστρόφου πυροβόλου (canon
revolver), τείνουσαι είς τήν λύσιν τού ζητήματος 
τής προφυλάξεως τών πολεμικών πλοίων άπό 
τών τορπιλλοφόρων άτμακάτων. Αί δοκιμαί, 
έπιτυχοΰσαι πληρέστατα, άπέδειξαν δτι έν συγ- 
κρούσει τορπιλλοφόρου μετά πολεμικού πλοίου, 
έχοντος τοιοΰτο πυροβόλον, τό τορπιλλοφόρον 
ούδέποτε δύναται νά πλησιάση άρκούντως, δπως 
έπιτεθή μετά άποτελέσματος. Έφαρμοζομένης 
τής νέας ταύτης έφευρέσεως τά τορπιλλοφόρα 
και τορπιλλακοντιστικά πλοία καθίστανται έν
τελώς άχρηστα.

Έκδίκησις ποιητοΰ. Νέος ποιητής έν 
Λονδίνφ, όνόματι Sheehy έπαρουσίασεν είς εκ
δότην τινά τής πόλεως πολυσέλιδον χειρόγραφον, 
καί έπί πολλάς εβδομάδας έλάμβανε τήν στε
ρεότυπο·» άπάντησιν, δτι ό βιβλιοπώλης δέν έλαβεν 
άκόμη τον άπαιτούμενον καιρόν ν’ άναγνώση τό 
εργον. Κατά τήν τελευταίαν του έπίσκεψιν ό 
ποιητής έλαβε τήν άπάντησιν δτι τήν 27 Σεπ
τεμβρίου θέλει ληφθή ή οριστική άπόφασις. Οτε 

δέ τήν ώρισμένην ήμέραν μέ πάλλουσαν καρδίαν 
ένεφανίσθη είς τό γραφεϊον τοΰ έκδοτου, νέα 
πάλιν τφ έτάχθη προθεσμία. — Περί τήν έσπέ
ραν τής αύτής ήμέρας έκάθητο ό έκδοτης ήσύχως 
έν τφ γραφείφ του, δτε είσήλθεν ό ποιητής 
συνοδευόμενος ύπό δύο φίλων του, καί έν ώ οι 
δύο οπαδοί έδεσαν σφριγκτώς έπί τοΰ σκαμνιού 
του τόν βιβλιοπώλην, ό ποιητής τφ άνέγνωσε τό 
ποίημά του άπό τού πρώτου μέχρι τοΰ τελευ
ταίου στίχου. ’Εννοείται δτι μετά τό συμβάν 
τοΰτο ούδέ λόγος υπήρχε πλέον περί παραδοχής 
τοΰ χειρογράφου.

ΕΚ ΤΟϊ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ.

Έν τφ κακουργιοδικείω· “Κατηγορούμενε 
κατεδικάσθης άλλοτε;’’ — Ναι, κύριε Πρόεδρε, 
δύο φοράς άπό τούς ιατρούς.

*
* *

Κύριός τις άτυχής είς τάς χρηματιστικάς του 
επιχειρήσεις ώς καί είς τά οικογενειακά του, 
λέγει στενάζω·»- “Πόσον πικρά εΐναι ή ζωή!" — 
Ή κόρη του, μικρόν κοράσιον πενταετές, τό 
όποιον έπαιζεν έκεϊ πλησίον, τώ είπε- “Διατί 
δέν βάζεις ολίγη·» ζάκχαριν, πατέρα;”

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.

κ. Σ . . . . έν Αλεξανδρεία. Γίνεται σκέύις 
περί αυξήσεως τών περιεχομένων τού Εσπέρου. 
’Εννοείται δτι πρώτιστον τής διευθύνσεως μέλημα 
εΐναι, δπως βαθμηδόν τελειοποιήση τό φύλλον 
ύφ' δλας τάς έπόψεις. Σάς εύχαριστοΰμεν διά 
τάς φιλόφρονας έκφράσεις σας. — κ. Δ. Κ .. . 
έν Ιΐιζί'τφ. Τό ζητηθέν τεύχος (άρ. 18) άπε- 
στάλη Ύμϊν καί έλπίζομεν δτι τό έλάβετε. — 
κ. I. Π . . . έν Λοί'δίΐ'ω. Λυπούμεθα δτι δέν 
εύρέθη κατάλληλος φωτογραφία τού νέου δρθο- 
δόξου Ναοΰ. Έάν σταλή ήμΐν ή άλλη είκών, 
περί ής άναφέρετε, τοΰτο πολύ θέλει μάς εύχα- 
ριστήσει. — κ. Σ . . . έν Θισσαλοτίκΐ/. Έκα- 
τοικήσετε έν Γερμανία καί γνωρίζετε έκ πείρας 
πόσον οί Γερμανοί είναι βραδυκίνητοι. Δέν 
υπάρχει μέσον, δι’ ού νά έμβάλλη τις αύτοΐς 
δλίγην ζωηρότητα. Διό καί άπαιτεϊται μεγάλη 
δόσις ύπομονής. — κ. Α. 1’ . . . έν ’OStjtftfS. 
Παρηγορηθεΐτε, διότι καί ένταΰθα οί παγοδρο- 
μοΰντες τά αύτά έ'παθον εφέτος. Ό έκτάκτως 
γλυκύς χειμών έζημίωσεν ού μόνον τούς ένοι- 
κιαστάς τών λιμνών άλλά καί τούς άνθρακοπώ- 
λας . . . πρός χαράν τοΰ μεγαλειτέρου πλήθους. 
— κ. 0 . . . έν Ταϊ)'αι·ί<·>. Τό "ασμα τοΰ Χια
βάθα’’ θέλει έκδοθή καί έν ίδιαιτέρφ τόμφ κο- 
μψώς δεδεμένφ. — κ. II. Λ . . . . έν IVitfss. 
Πολύ μάς εύχαρίστησεν ή ύμετέρα έπιστολή ώς 
καί τό έν αύτή μικρόν φιλολογικόν έργον σας. 
Ώς πρός τάς άδυναμίας, ών τήν έξομολόγησιν 
τοσοϋτον χαριέντως ποιείτε, δέν συμφωνοΰμεν δι 
δλου μεθ’ ύμών, διότι πολλά έχομεν τού έναντίου 
δείγματα.

ΛΥΣΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Γ'.
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ΚΑΚΑΟΝ ΤΟΥ ΒΑΡΟΝΟΥ ΑΗΒΙΓ
(LIEBIG).

Εΰρηται παρ’ άπασι τοϊς φαρμαχείοις καί παντοπωλείοις τοΰ Κόσμου.

Τό ξυλογραφιχόν τούτο κατάστημα είναι εν τών αρίστων έν Λειψία, χαίρει δέ καί 
φήμην καλήν έν δλη τη Γερμανία.

Πάσα παραγγελία, άναγομένη είς τό είδος τής ξυλογραφίας, έκτελεΐται προβύμως καί 
ταχέως. Αί τιμαί είσί συγκαταβατικοί.

Τό κατάστημα τούτο, έν ψ έργάζονται άριστοι τεχνϊται, είναι ήδη ίδρυμένον πρό 
25 έτών, καί έςετέλεσε πλεϊστα 3σα καλλιτεχνικά έργα άξια λόγον καί διά διάφορους γρα- 
φικάς έπιΟεωρήσεις καί διά διδακτικά βιβλία.

Ό μακρύς αύτοϋ βίος είναι δι' αύτό ή καλλιτέρα σύστασις. [57

REINII. TETZER.

Έργοστάσιον δι 
άτμοΰ πρός κα
τασκευήν μελά
νης. Έν αύτώ 
κατασκευάζεται 
ή περίφημος με
λάνη ή γνωστή 
ύπό τό όνομα 

Kaisertinte 
(αύτοκρατορική 
μελάνη), τής ό
ποιας ή χρήσις 
έγένετο παγκό
σμιος. Τό έρ

ΕΝ ΒΕΡΟΑΙΝΩι.

γοστάσιον έχει 
άποθήκας δια
φόρων ειδών με
λάνης έν Ά μ
οτέλ οδά μω, 

έν Στοκόλμη, 
Μαδρίτη, Πέ
τρο υπόλε ι, 

Μόσχα, Νεα- 
πόλει καί 

Νέα-Ύόρκη.

μο

EAU DE COLOGNE.
Τό άριστον καί μόνον γνήσιον κατά τάς πρωτοτύπους 

συνταγάς τοΰ έφευρετοϋ κατασκευαζόμενον "Υδωρ τής Κο
λωνίας ευρηται παρά τω Κυρίω

ΙΩΑΝΝΗ» ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΙΝΑ»
JULICHS-PLATZ No. 4

έν ΚΟΛΩΝΙΑ»,

προνομιούχα» προμηθευτή πολλών αύτοκρατορικών καί βασι
λικών αύλών, κατόχω τών μεταλλίων καί βραβείων πασών τών 
παγκοσμίων έκθέσεων. Έφιστώ τήν προσοχήν τών αγο
ραστών, δτι έκαστη φιάλη τοΰ αρωματικού τούτου 
υδατος δέον νά φέρη τό όνομα Johann Maria Farina, 
καί τήν διεύθυνσιν- JiilicllS-Platz No. 4.

ΤΟ ΧΑΡΤΟΠΩΑΕΙΟΝ B. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟΥ

έν ΛΕΙΨΙΑι καί ΒΕΡΟΛΙΝΩι,

έν τών γνωστότερων χαρτοπωλείων τής Γερμανίας, προμηθεύει 
χάρτην παντός είδους καί δλων τών χρωμάτων εις τιμάς συγκατα- 
βατικάς.

Δέχεται παραγγελίας ές δλων τών μερών, 3ς έκτελεΐ μετά 
τής μεγαλειτέρας ταχύτητος καί ακρίβειας.

Τιμολόγια καί δείγματα πρόχειρα.

1201 BERTH. STEGISMHND.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑ ι 

τή 1 13 καί 15|27 έκάστου μηνός.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαι 32 = Ρούβλια 16). 

Τιμή καταχωρίσεων δί έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

ΕΙΠΣΤΑΣίΑΙ TOT ΕΣΠΕΡΟΤ.

ΑΘΗΝΑΙ καί ΗΕΙΡΛΙΕΤΣ- κ. Δημ. Α. Κορομηλάς, γραφεΐον "’Εφημερί- 
δος”. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ- κ. Μιχαήλ II. Μαντζαβΐνος. ΚΕΡΚΥΡΑ- κ. I. Να- 
χαμούλης. ΖΑΚΥΝΘΟΣ- κ. Ν. ΓΙαππαδόπουλος. ΒΩΛΟΣ ■ κ. Νικ. Γεωογιάδης, 
ιατρός. ΣΥΡΟΣ- κ. Δ. Β. 'Αθηναίος.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΑΙΓΥΠΤΟΣ- κ. Πέτρος Σαράντης, Βιβλιοπω
λείου 1 ‘Ο Φοΐνιξ” έν Άλεξανδρείφ.

ΙίΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΙΣ· κ. ’Ιωάννης Παπάδης, βιβλιοπώλης. ΘΕΣΣΑΛΟ- 
ΝΠίΙΙ- κ. Σ. Γράσσος, βιβλιοπώλης. ΚΑΒΑΛΛΑ · κκ. Α. Γ. Κούζη καί Σ“· 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ*  κ. Ξενοφών Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΤΑΙΑ*  Λίδεσ. Άνανίας'Αλε- 
ξανδρίδης. ΣΑΜΟΣ- κ. Σταματιάδης, έφορος τής Σαμιακής Βιβλιοθήκης. ΒΗ- 
ΡΓΪΤΟΣ- κ. Χρ. Χριστοφόρου. ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ*  ζ. Ν. Δόσιος.

ΛΕΜΗΣΣΟΣ καί ΝΙΚΩΣΙΑ Κύπρου- κ. Π. Δ. Παππαδάκης. ΛΑΡΝΑΒ*  
κ. ’Ιωάννης Πιερίδης. ΛΕΥΚΩΣΙΑ*  κ. Π. Κωνσταντιυίδης.

ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΠΟΝ- ζ. 'Αριστόδημος Α. Βοσζώφ. ΓΑΛΑΖΙΟΝ * κ. A. I. 
Σαρεγιάννης. ΙΒΡΑΙΛΑ*  κ. Ιωάννης Α. Βοσζώφ. ΤΟΤΡΝΟ-ΜΑΓΟΤΡΕΔΟΝ * 
κ. Διον. 1. Μηλιαρίσης. ΚΟΡΑΒΙΑ- κ. Νικόλαος Καραβίας. ΚΑΛΑΦΑΤΙΟΝ- 
ζ. Νικ. Κουκλέλης. Γ1ΟΤΡΓΕΒΟΝ*  κ. Γ.ύ'ίυμ. Πεταλάς.

ΠΕΤΡΟΤΠΟΛΙΣ■ κ. 'Ιάκωβος Μόνος. ιατρός. ΜΟΣΧΑ- κ. Γρηγ. I. Ροσ- 
σόλυμος. ΟΔΗΣΣΟΣ*  κ. θεμιστ. Α. Σολομός. ΤΑΙΓΑΝΙΟΝ*  κ. Δημ. Δ. Άλεξό- 
πουλος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ- κ. Στέφ. Λοβέρδος. ΓΕΙΣΚ- κ. Π. Α. Άξιώτης. ΝΙ- 
ΚΟΛΑΙΕΦ- ζ. Θεόδωρος Λυκιαροόπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ*  κ. Νικ. Γ. Τξιτξέλης. 
ΙΣΜΑΙΙΛΙΟΝ*  κκ. ’.Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ- κ. Α. Καρβούνης. 
ΠΟΤΙΟΝ- κ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης.

ΛΟΝΔΙΝΟΝ*  κ. ’Ιωάν. Α. Περβάνογλους, ΛΙΒΕΡΠΟΤΛ- κ. Γ. θ. Σκρινής. 
ΡΟΤΣΤΣΟΤΚΙΟΝ Βουλγαρίας- ζ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.
ΤΕΡΓΕΣΤΗ- ζ. Γεώργιος Γεωργούλης. ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ* ζ. ’Ιωάν. Κ. Σταυ- 

ρίδης.
ΝΕΑ-ΤΟΡΚΗ*  κ. Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής Ελλάδος.

Είς τά μέρη, ένθα είσετι δέν έσυστήθησαν όριστικώς έπιατασίαι, 
οί βουλόμενοι δυνανται νά γείνωσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τής 
έτησίας συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ' ευθείαν είς τήν διεύθυνσιν 
(ElSTER-Strasse No. 19) έν ΛΕΙΨΙΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως τοΰ Εσπέρου συνεννοηθεΐσης περί τούτου 
μετά τής Γενικής Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Γό φύλ
λον άπαστέλλεται έλεύθερον ταχυδρομικών τελών.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elster-Strasse No. 19. Leipzig.

Συντάκτης- Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELBTEB-STB. 12.

Χαρτοπωλείου· Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟΥ έν Βερολίνφ καί Λειψίφ. — Τύποις- Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν Λειψίφ.


