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ΠΙΝΑ*
ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Β'. ΤΟΜΟΥ.

Άρ. 25.
Ό διάδοχος Κωνσταντίνος. — ’ Ανταπόζρισις έξ Αθηνών. — 

Μία έπίσζεψις έν τω Γεροντοκομείφ Ιωαννίνων. — II αρχαία 
ρωσσική φιλολογία κ. τ. λ. (Συνέχεια). — Ή Κερύνεια έν 
Κύπρφ. — "Ηγέρθη, ούζ εστιν ώδβ.” — *0  πρίγζηψ \εο- 
πόλδος τής ’Αγγλίας και ή σύζυγος αύτού. — Μικρός ρω
μαίος ποιμήν. — ΤΙ επαυλις τού βασιλέως τής Ρουμανίας. — 
Η κόμησσα Σοφία ΙΙοτόκη. — Τό άσμα το“ Χιαβάθα (συνέ

χεια). — Βιολάντη (Συνέχεια). Ιίολιτιζή Έπιθεώρησις. — 
Οικονομική Έπιθεώρησις. — Νεκρολογία1.. — Διάφορα. — 
Γραμματοκιβώτιου τού Εσπέρου................................................

Άρ. 26.
Έκ τών νέων ήμών επαρχιών. II κωμόπολις Κισσός. — 'Η 

αρχαία ρωσσική Φιλολογία ζτλ. (Τέλος). — II τομή τοΰ 
’Ισθμού τής Κορίνθου. — Το φωτογραφικόν πολύκροτου. — 
Σκέψεις ύπό Ί. Κοστευιέτσζη (μετάφρ. Στ. Λοοέρδου). — 
Ή χειρίς. (.Μετάφρ. A. Ρ. Ι’αγκαβή). — Ερρίκος Ουδσωυ, 
ό άγγλος θαλασσοπόρος. — Αί όπλοθήκαι τής Βιέννης και 
τοΰ Βερολίνου. — ’Αρχαιολογική άνακάλυψις. — Βιολάντη 
(Συνέχεια). — Σχετικά τινα έπί τής άνακαλόψεως τής 
’Αμερικής. — Το έν ’Ιρλανδία κακούργημα. — IΙολιτική 
Έπιθεώρησις. — Διάφορα. — {Βιβλιοκρισία. — Γραμματο
κιβώτιου ..........................................................................................

Άρ. 27.
Ό άγιος 'Ιλαρίων έυ Κύπριο. — Σκέψεις ύπό Ί. Κοστευιέτσκη 

(μετάφρ. Στεφ. Λοοέρδου. Τέλος). — Περί Τύνιοος ύπό 
’ίΐλ. Βασιλειάδου. — Ιωσήφ Γαριοάλδης. — Έκ τοΰ "Αιδου 
τού Δάντου. Άσμα F/. Μετάφρ. II. Ματαράγκα. — Τά 
έγκαίυα του σιδηροδρόμου τοΰ Ιοθάρδου. — Διάσημος δίκη. — 
Ό σωτήριος χορός. — Ποίησις. ΤΙ Σαπφώ ύπό ΙΙ.,Άπο- 
στολίδου. — Βιολάντη (συνέχεια). — Ιίολιτιζή Ί .πιθεώρη- 
σις. — Οικονομική Επιθεώρησις. — Ετυμολογικά. — Διά
φορα. — Γραμματοκιβώτιο’/. — Αινίγματα...........................

’ . Άρ. 28·
ΤΙ Κέρκυρα. Περί τού έν Βερολίνφ Πανεπιστημίου. — 

Σύγχρονα σκιαγραφήματα. — ’Ολίγα τινά περί φάρων καί 
φανών. — Πρόχειρος έπί τοΰ πάγου πόλις. — Τό ασμα του 
Χιαβάθα (Τέλος). — Περί I ύνιδος (τέλος). — ΤΙ εορτή τού 
άγιου Ίωάννου έν Ρωσσία. — Βιολάντη (συνέχεια). — 
Τά έν Κεστορατίω Ζωγράφεια διδασκαλεία. — Μαργαρΐται. — 
Πολιτική Έπιθεώρησις. — Οικονομική Έπιθεώρησις. — 
Διάφορα...........................................................................................

Άρ. 21).
ΤΙ νήσος "Εδρα. — Οί "Ελληνες έν τώ Κριμαϊκώ πολέμιο. — 

Η πλατεία τών προξένων έν Αλεξάνδρειά. — ΙΙοιζίλαι ει
κόνες έπί ολλανδικού έδάφους σχεδιασθεΐσαι. — Ποίησις. — 
Βιολάντη (συνέχεια). — Θήρα έν τή νοτίφ ’Αφρική. — 
Βιβλιοκρισία. — Ό στρατηγός Μιχαήλ Σκόβελεφ. — Μαρ
γαρίτα!. — Ιίολιτιζή έπιθεώρησις. — Διάφορα. — Γραμ
ματοκιβώτιου ...............................................................................

Άρ. 30.
ΤΙ βασιλική έπαυλις έν Κερκύρα. Περί "Ελληνικών γραμ

ματοσήμων. — Τό φρούριον τοΰ Κάιρου. — ΙΙοιζίλαι εικόνες 
έξ 'Ολλανδίας (συνέχεια). — Ο ένστιγματισμός. — Βιο- 
λάντη (τέλος). — Περί τής έν Μακεδονία Δράμας. — Το 
νέον δημαρχείου έν ΙΙαρισίοις. Θήρα έν τή νοτίφ ’Αφρική 
(συνέχεια). — Μία τών πηγών τοΰ Δάντου. — Μαργαρί- 
ται. — Ιίολιτιζή Έπιθεώρησις. — Οικονομική Έπιθεώρη- 
σις. — Διάφορα. — Γοαμματοκιβώτιον................................

Άρ. 3|·
Τά ’Ιωάννινα. — Η μερολόγιον Delong. — ΙΙοιζίλαι εικόνες 

ές 'Ολλανδίας (συνέχεια). — Γαστρονομικός χάρτης τής 
Ελλάδος. — 'Ο ναύαρχος Σέϋμουρ. ’Αλέξιος ό Κομνηνός 

(Δράμα ιστορικόν). — 11 έν Μόσχα εκθεσις. — Κρίσις έν
Αιγύπτφ. — Ο τάφος τού Μολιέρου. - Θήρα έν τή νοτίφ 

’Αφρική (συνέχεια). — 'Ο τελευταίος τών Σαβέλλων. — 
ΙΙροζήρυξις. — Πολιτική Έπιθεώρησις. — Ανταπόζρισις έξ 
Αίγυπτου. — Βιβλιοκρισία. — Προβλήματα...........................

Άρ. 32.
Ή μονή τής Φανερωμένης έν Σαλαμίνι. — II πρώτη αρχή 

τοΰ σιδηροδρόμου. — Οικογενειακόν δράμα. — Ό τελευταίος 
τών Σαβέλλων (συνέχεια). — Οί "Αγγλοι έν Αιγύπτφ. — 
Ό στρατηγός Wolseley. — Τό έν Γαλα ζίω Ελληνικόν έζ 
παιδευτήριον., — ’Αλέξιος ό Κομνηνός (συνέχεια). Θήρα 
έν τή νοτίφ ’Αφρική (συνέχεια). — Προκήρυξις.— Ιίολιτιζή 
Επιθεώρησις. — Οικονομική Έπιθεώρησις. — Διάφορα. — 
Αινίγματα.....................................................................................

Άρ. 33.
Ο καταρράκτης τής Στυγός. — ΙΙοιζίλαι εικόνες έξ 'Ολλαν

δίας. — ΤΙ Νυμέγη (τέλος). — ’Αλέξιος ό Κομνηνός (συνέ
χεια). — ΤΙ Μονεμβασία. — Αγγλικά στρατόπεδα έν Κύ- 
πρφ.' — ΤΙ θωρηκτή αμαξοστοιχία. — Τό ναυτικόν τής 
Ελλάδος. — Κολάσεως άσμα γ'. — Ό τελευταίος τών 

Σαβέλλων (συνέχεια). — Ό πολιτισμός τών ’Αράβων. —'Η
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ιατρική έν Κίνα. — Θήρα έν τή νοτίφ Αφρική (συνέχεια). — 
Πολιτική έπιθεώρησις. — Οικονομική έπιθεώρησις. — Διά
φορα. — Γραμματοκιβώτιου. — Λύσεις................................

Άρ. 34.
Αί ΙΙάτραι. — Οί "Αγγλοι έν Αιγύπτιο. — ’Αλέξιος ό Κομνηνός 

(συνέχεια). — ΤΙ ’Ολυμπία. — Ποίησις. — Διαγώνισμα 
έπί καλλονή έν Βουδαπέστη. — ΙΙερι αύτοχειρίας. — Νέα 
άνακάλυψις έν ΙΙομπηΐα. — Ο τελευταίος τών Σαβέλλων 
(συνέχεια). — ’Αρχαία πλοία. — Ο συρμός (ποίημα σατυρι
κόν). — I Ιολιτική έπιθεώρησις. —Εμπορικά. — Διάφορα. — 
Γραμματοκιβώτιου. — Αινίγματα...........................................

Άρ. 35.
Τά Φέρσαλα. — II σκιάς έν τοίς άνακτόροις τού Γεζερέ. — 

’Αλέξιος ό Κομνηνός (συνέχεια). — Ιίτήσις καί ασμα ιχθύων.
— ΤΊ δρχήστρα τοΰ χρόνου. ’Αλληγορία. — Καταρράκτης
έν τοίς Πυρηναίοις. — II Ελισάβετ ύπογράφουσα τήν θανα
τικήν ποινήν τής Μαρίας Στουάρτ. — Ο τελευταίος τών 
Σαβέλλων (συνέχεια). — Νοσταλγία, ποίησις Α. Παράσχου.— 
Θήρα έν τή νοτίφ Αφρική (τέλος). — Ιίολιτιζή έπιθεώρη- 
σις. — Οικονομική έπιθεώρησις. — II έν Λειψία εμπορική 
πανήγυρις. — Βιβλιοκρισία. — Διάφορα. — Γραμματοκιβώ
τιου. — Αινίγματα καί λύσεις................................................

Άρ. 36.
Τό χωρίου Ζάλογγου έν Σουλιιυ. — Ό περίπλους τής γής. — 

ΙΙτήσις καί ασματα ιχθύων (τέλος). — Τά πνευματικά ωρο
λόγια. — ΤΙ ορχήστρα τοΰ χρόνου. ’Αλληγορία (τέλος).— 
Ποίησις. — \ί Έλληνίδες κοραι τών αρχαίων. — Ό τελευ
ταίος τών Σαβέλλων (τέλος). — ’Αλέξιος ό Κομνηνός (τέλος).
— ΤΙ έν Τεργέστη εκθεσις. — Ο θησαυρός τοΰ άγιου
Διονυσίου. — Ιίολιτιζή έπιθεώρησις. — Οικονομική έπιθεώ- 
ρησις. — Ο Ιούλιος Νωριάζ. — Διάφορα. — Γραμματοζι- 
βωτιον. — Προβλήματα καί λύσεις...........................................

Άρ. 37.
ΤΙ έν Άθήναις μονή τών Άσωμάτων. — Τό ανώνυμου Αριστούρ

γημα. — ‘θ βυζαντινός πρόεδρος τοΰ Καζαβέλλα. — ΤΙ 
νήσος Μαοέϊρα. — Οδηγός τής Παλαιστίνης.— ΙΙοίησις. — 
Αί έν ΙΙεργάμφ άρχαιολογιζαί Ανακαλύψεις. — ΙΙερι τρο
χιοδρόμων. — Ο Μιχαήλ ΙΙερρέν. Διήγημα. — Αί ίάτριαι 
έν τή άρχαιότητι. — Ιίολιτιζή έπιθεώρησις. — Οιζονομική 
έπιθεώοησις. — Διάφορά. — .Αινίγματα καί λύσεις

Άρ. 38.
Έζ Σουλίου. Ιο μέγαρον τοΰ Αλή πασά. — ’Αρχαίος ίνδιζός 

μύθος. — 0 θάνατος τοΰ ήγέμόνος τής Τύνιδος. — 0 τρίτος 
διάδοχος τής Γερμανίας. — Οδηγός τής Παλαιστίνης (συνέ- 
έχεια). — Τό μέγιστον τοΰ κόσμου πλοίου. — ΙΙοίησις. — 
'II γέφυρα τής Χαλκίδας. — <· δρόμος πρός τήν αγοράν έν 
Σιβηρία. — '0 Μιχαήλ Περρέν. Διήγημα (τέλος). — 
Βιβλιογραφικά. — II νήσος Μαδαγασκάρ. — Ιίολιτιζή έπι- 
θεώρησις. — Οικονομική έπιθεώρησις. — Διάφορα. — 
Γραμματοκιβιύτιον. — Αινίγματα καί λύσεις......................

Άρ. 39.
'Η Καρδαμύλη. — II σιδηρά πύλη παρά τήν ’ Ορσοοαν. — 

’Αρχαιολογική άνακάλυψις έν τή Άκροπόλει τών ’Αθηνών. — 
Τά έγζαίνια τού σιδηροδρόμου τής IΙελοποννήσου. — ΙΙοίη- 
σις Άχ. Παράσχου. - 'Οδηγός τής Παλαιστίνης (συνένεια). — 
'Η θαυμασία κόρη (διήγημα). — ΤΙ βασίλισσα Βικτωρία 
δεχομένη εις άζρύασιν τον λορδον AVoLSELEY. — Μιχαήλ 
ό ΙΙαλαιολόγος. Διήγημα ιστορικόν. Πολιτική έπιθεώρη- 
σι:. — Διάφορα. — Αινίγματα καί λύσεις..........................

Άρ. 40.
'Π Σπάρτη. — Αί τρεις συναντήσει:. Διήγημα I ουργένιεβ.— 

'Ο Δομοζός. — 'Οδηγός τής Παλαιστίνης (συνεχεία). — 
Λεσχηνεία θερινή. — '11 ’Αντιγόνη τοΰ Σοφοκλέους. — II 
αλληλογραφία τοΰ κόμητος Καβούρ. — Μιχαήλ ό ΙΙαλαιο- 
λόγος (συνέχεια). — ΤΙ κατώτερα ζαί Ανώτερα έζπαίοευσις 
έν Κίνα. — ΙΙερι τοΰ έσχάτως έν Αθήναις άνακαλυφθέντος 
Αγάλματος. — Πολιτική έπιθεώρησις. — Οικονομική έπι- 
θεώρησις. — Διάφορα. — Αινίγματα καί λύσεις . . . .

Άρ. 41.
'Η Ακτοπλοΐα έν Έλάδι. — Αί τρεις συναντήσεις. Διήγημα 

Τουργένιεβ (συνέχεια). — Αί νήσοι τοΰ Αιόλου. — Μιχαήλ 
ό ΙΙαλαιολόγος (συνέχεια). — Έζ τής αρχαίας γερμανικής 
Φιλολογίας. Ό Λόκης καί ή Σιγύνη. — Ό χειμών. — 0 
σιτισμός. — Ποίησις.— I Ιροσφώνησις πρός τόν Γλάοστωνα.— 
Λέων Γαμβέττας. — Πολιτική έπιθεώρησις. — Βιβλιο
γραφία. — Διάφορα. — Γραμματοκιβώτιου. — Προβλήματα 
καί λύσεις.....................................................................................

Άρ. 42.
'Η τριπλή γέφυρα. — Αί τρεις συναντήσεις. Διήγημα I ουρ- 

γένιεβ (τέλος). — Αί έν Έπιδαύρφ Ανασζαφαί τής άρχαιβλογ. 
Εταιρίας. — 'Οδηγός τής Παλαιστίνης (συνέχεια). — Έν 
Αιγύπτφ. — 'II νύξ τής 4 Νοεμβρίου 180 . Ιστορικόν 
έπεισόδιον. — ΙΙοίησις. — Φίλιπποι. — Εθνογραφία τής 
’Ανατολικής Εύριόπης. — Πολιτική έπιθεώρησις. — Οίκονο-
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μική έπιθεώρησις. — Διάφορα. — Γραμματοκιβώτιον. — 
Προβλήματα και λύσεις................................................................

Άρ. 43.
'Οδηγός τής Παλαιστίνη; (συνέχεια). — Φίλιπποι (τέλος). — 

Ή Κυρία Ιουλία Εδμ. ’Αδάμ. — Αί Καλαμαι και τύ 
φραγκικόν φρούριον. —’Αρχαιολογικά· ανακαλύψει; εν \υ- 
κ·α. — Τύ’ ναυάγιον τής Κι’μβρίας. — ΙΙεριήγησις έν Νέα 
Γουινέα. — Μιχαήλ ό ΙΙαλαιολόγος (συνέχεια).—-Ιίολιτική 
έπιθεώρησις. — Οικονομική έπιθεώρησις., — Διάφορα. — 
Γραμματοκιβώτιον. — Προβλήματα και λύσεις.....................

Αρ. 44. , „ ,
Γέφυρα έπί τοΰ Εύρώτα. — Παρά τον τάφον τοΰ βασιλέως 

Οθωνος. — Ό ήγεμών τής Γύνιδος. — Οι Δελφοί. — Η 
μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή έν Κωνσταντινουπόλει. — Οδηγός 
τής Παλαιστίνη; (συνέχεια). — Μιχαήλ ύ Παλαιολογος 
(συνέχεια). — Ό μουσουργό; Ριχάρδος Βάγνερ. — Πολιτική 
έπιθεώρησις. — Οικονομική έπιθεώρησις. — Βιβλιογραφικά. — 
Πλειστηριασμος αύτογράφων. — Γραμματοκιβώτιον. — Αι
νίγματα καί λύσεις.....................................................................

Άρ. 45.
'Οδηγός τής Παλαιστίνης. — Ιίαρά τόν τάφον τού βασιλέως 

"Οθωνος (συνέχεια). — Οί κήποι. — Αί πηγαι τοΰ 'Ρήνου. — 
Ό ναός τής Τσιδος έν Φιλαΐς τής Λίγύπτου.—- ΙΙοίησις. — 
Μιχαήλ ύ ΙΙαλαιολόγος (συνέχεια). — Λεωνίδας Δρόσης. 
"Ελλην καλλιτέχνης. — Πολιτική έπιθεώρησις. — Οικονομική 
έπιθεώρησις. — Διάφορα. — Γραμματοκιβώτιον. — Αινίγματα 
καί λύσεις.....................................................................................
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΤΩΝ ΕΝ ΤΩι Β'. ΤΟΜΩι ΕΙΚΟΝΩΝ.

Τά ’Ιωάννινα, 
χάρτης τής Έλλάδο; 
έν Αιγύπτιο. — ΤΊ πυρπόλησί;

Αρ. 25.
'0 διάδοχος Κωνσταντίνος. — 'Π Κερύνεια έν Κύπριο. — Ήγέρθη, 

ούκ έστιν ώδε. — ‘0 πριγκηψ Λεοπόλδος τής ’Αγγλίας καί ή σύζυγος 
αύτοϋ. — ’Ρωμαίος ποιμήν. — 'Η έπαυλις τοΰ βασιλέως τής 'Ρουμανίας.

Άρ. 26.
'Η κωμόπολις Κισσός έν Θεσσαλία. — Χάρτης τοϋ ’Ισθμού τής 

Κορίνθου. — Ίο φωτογραφικόν πολύκροτον (εικόνες έξ). — ’Ερρίκος 
Οΰδσων. — Αί όπλοθήκαι τής Βιέννης καί τοΰ Βερολίνου. — Ό λόρδος 
Φριδ. Cavendish. — 'Ο θωμάς Burke.

Άρ. 27.

Ό άγιος Ίλαρίων έν Κύπρο». — ’Ιωσήφ Γαριβάλδης. — Μικρά 
Έλληνίς χωρική. — 'Εορτή έν Αυκέρνη. — Τύποι έκ Τύνιδος (εικόνες 
τέσσαρες). '0 σωτήριος χορός.

Άρ. 28.
Ή Κέρκυρα. — Φάροι (εικόνες τρεις). — '0 βέης τής Τύνιδος. — 

Τά άνάκτορα τού βέη έν Τύνιδι. — ΤΙ έυρτή τοΰ άγ. Ίωάννου. — '0 
αποχωρισμός τού Χιαβάθα.

Άρ. 29.
'Π νήσος'Ύδρα. — Ό κυνηγός Baldwin. — ΤΊ τιμωρηθείσα περιέρ

γεια. — ΤΙ πλατεία τών προξένων έν ’Αλεξάνδρειά. — Έν τώ δάσει. — 
Θήρα έν τή νοτίφ ’Αφρική (εικόνες δύο).

Άρ. 30.
ΤΙ βασιλική έπαυλις έν Κερκύρα. — Το φρούριον τοΰ Κάιρου. — '0 

ένστιγματισμός (εικόνες τρεις). — ΤΙ πόλις Νυμέγη. — Τά ερείπια τοΰ 
Vat.khof παρά τήν Νυμέγην. — Θήρα έν τή νοτίω ’Αφρική (εικόνες δύο).

Άρ. 31.
Το δημαρχείον τής Νυμέγης. — Γαστρονομικός 
- ΤΙ έν. Μόσχα έκθεσις. — Ό στρατιωτικός νόμος 
” . ις'τοΰ αγγλικού Προξενείου έν ’Αλεξάνδρειά. — 

Ό ναύαρχος Σέϋμουρ. — Τύ Πόρτ-Σαιδ. — Θήρα αίγοκέρω. —'Ρινόκερως 
αμυνόμενος.

Άρ. 32.
'Π μονή τής Φανερωμένη;. — ΤΙ πρώτη άρχή τοΰ σιδηροδρόμου. — 

Ό στρατηγός WOLSELEY. — Τά φρούρια τοΰ Άβουκίρ. — Οί "Αγγλοι έν 
Αιγύπτιο (εικόνες δύο). — Θήρα έλέφαντος.

Άρ. 33.
ΤΙ Στύξ. — 'Η αγορά τή; Νυμέγης. — ΤΊ Μονεμβασία. — Αγγλικά 

στρατόπεδα έν Κύπριο. — ΤΙ θωρηζτή αμαξοστοιχία. — Τύ ναυτικόν τής 
Ελλάδος (ΤΙ 'Ύδρα, αί Σπέτσαι, ή Κύπρος ζαί ή 'Ρόδος). — Καταχθόνια 
συναυλία.

Άρ. 34.
Αί ΙΙάτραι. — 'Η τύ α'. βραβεΐον έπί καλλονή λαβούσα. — Οί Άγγλοι 

έν Καΐριρ. — ΤΙ Νίκη τοΰ Παιωνίου. — '0 Ερμή; τοΰ Πραξιτέλους. — 
Τύ έσωτερικον τοΰ ναού τού Διύς έν ’Ολυμπία. — Το ’Ολυμπιακόν Μου- 
σείον. — 'Έξ εικόνες τοΰ σατυρικού ποιήματος.

Άρ. 35.
Τά Φέρσαλα. — 'Η σκιά; έν τοΐς άναζτόροις τοΰ Γεζερέ έν Καίρψ. — 

Καταρράκτη; έν τοΐ; Πυρηναίοις. — 'Η Ελισάβετ ύπογράφουσα τήν θανα
τικήν ποινήν τής Μαρίας Στουάρτ. — Θήρα αντιλόπης. — Θήρα λέοντος.

Άρ. 36.
Τύ χωρίον Ζάλογγον. — Τά πνευματικά ώρολόγια (εικόνες τρεις). — 

'0 περίπλους τής γης. — Αί έλληνίδες κόραι παρά τοΐς άρχαίοις. — 'Η 
έν Τεργέστη έκθεσις.

Άρ· 46.
’Αλέξανδρο; Κουμουνδοΰρος. — ΤΙ Κεφαλληνία. — Παρά τον 

τάφον τοΰ βασιλέως "Οθωνος (τέλος). — ΙΙερσεΰ; καί Άνδρο- 
Κέδα. — Μιχαήλ ό ΙΙαλαιολόγος (συνέχεια). — ΙΙοίησις. — 

ιβλιογραφιζά. — Ό πριγκηψ Γόρτσακωφ. — Ίο έζ πάγου 
παλάτιον. — Ιίολιτική έπιθεώρησις. — Διάφορα. — Ι’ραμ- 
ματοζιβώτιον. — Αινίγματα ζαί λύσεις................................

Άρ. 47.
'Η πόλις Άμισός. — Ό ’Λχιλλεΰς έν τή δημώδει μεσαιωνική 

ποιήσει. — ΤΊρίρον έν Μεσοποταμία. — Τύ οπιον. — '0 
Δαλές τοΰ έρυθροπώγωνο; ΙΙφέφερμαν. Διήγημα. — ΙΙοίη- 
σις. — Οί βασιλόπαιδες τής 'Ελλάδος. — Τα έγκαίνια τής 
αποβάθρας έν Λάρνακι Κύπρου. — Αί διαταράξεις τοΰ μνη- 
μονικοΰ. — Μιχαήλ ύ ΙΙαλαιολόγος (συνέχεια). — Σκέψεις 
ερημίτου. ΤΙ πρώτη πρωία τοΰ έτους 1883. — Πολιτική 
έπιθεώρησις. — Οικονομική έπιθεώρησις. — Διάφορα. — 
Γραμματοκιβώτιον. — Αινίγματα καί λύσεις......................

Άρ. 48.

ΤΙ Έρκύνα καί τύ άντρον τοΰ Τροφωνίου. — 'Ιστορία τή; 
Γαλλικής Φιλολογίας. — Βίκτωρος Οόγκώ Τορκουεμάδα; 
(απόσπασμα). — ΤΙ αρχαία Τανάγρα. — Έπεισόδιον τοΰ 
γαλλο-πρωσσικοΰ πολέμου. — Λόγος εκφωνηθείς έν Χίω. — 
Ό Ραφαήλ Σάντης. — Μιχαήλ ό ΙΙαλαιολόγος (συνέχεια). —· 
‘Ο Γάλλος περιηγητής CrevaUX. — Ιίολιτική έπιθεώρη- 
σις. — Οικονομική Έπιθεώρησις. — Διάφορα. — Γραμματο
κιβώτιον. — ΑΙνίγματα καί λύσεις...........................................
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’Αρ. 37.
'Η μονή τών Άσωμάτων έν Άθήναις. — ΤΙ νήσος Μαοεϊρα. — Η 

άκρόπολις τής Περγάμου. — 'Ο βωμός τοϋ Διος έν ΙΙεργάμω. — Τύ σύμ
πλεγμα τοΰ Διός. — Τύ σύμπλεγμα τής’Αθήνας. — Οικογενειακό; τροχιό
δρομος. — Λέμβος τροχιοδρομική. — ΤΙ συγκαθεδρία.

’Ap. 38.
Ίο μέγαρον τοΰ Άλή πασά έν Σουλίφ. — '0 τρίτος διάδοχος τής 

Γερμανίας. — ΤΙ γέφυρα τής Χαλζίδος. — ‘Η πόλις Ίόππη. — 'Ό δρό
μος προς τήν αγοράν έν Σιβηρία. — Εικόνες έκ Μαδαγασκάρ. '0 υπουργός 
τών εξωτερικών. — '0 διοικητής τής Ταματάβας. Σωματοφύλακες τής 
βασιλίσσης.

’Αρ. 39.
Ή Καρδαμύλη έν Πελοποννήσιρ. — '0 πρωθυπουργός Γλάδστων. — 

'Η σιδηρά πύλη παρά τήν"Ορσοβαν. — Τύ νέον άγαλμα τής Άκροπόλεω;. — 
ΤΙ θέσις, έν η εύρέθη τό νέον άγαλμα. — Τά έγκαίνια τοΰ σιδηροδρόμου 
τής Πελοποννήσου. — ΤΙ βασίλισσα Βικτωρία υποδεχόμενη έν Βαλμόραλ 
τον στρατηγόν Wolseley.

Άρ. 40.
ΤΙ Σπάρτη. — Ό Δομοκός. · C1 

Σχολεΐον έν Κίνα. — Αί διδακτορικαί

ΤΙ ακτοπλοΐα έν Έλλάδι. — '0 Λόκης καί ή Σιγύνη. — Ό χειμών. — 
Ό σιτισμός. — Πυξις προσενεχθεΐσα τώ Γλάδστωνι. — Λέων Γαμβέττας. — 
'Η Αύγή (Παράρτημα έκτακτον τοΰ 'Εσπέρου).

Άρ. 42.

ΤΙ τριπλή γέφυρα. — 'Η έν 'Ιεροσολύμοις θεολογική Σχολή. — Ή 
γέφυρα έν Βουλάκ (Καΐρου). — θέα προς τάς πυραμίδας. — ΤΙ νύξ τής 
4 Νοεμβρίου 1805. — Το τέμενος του Όμάρ έν 'Ιερουσαλήμ.

Άρ. 43.
'Π 'Ιερουσαλήμ. — ’Ιουλία Έδμ. Άδάμ. — Γυναίκες τής Παλαι

στίνης. — Αί Καλάμαι και τό φραγκικόν φρούριον. — Μικλοΰχας-Μακ- 
λάϋ. — ‘Η Κιμβοία.

Άρ. 44.
Γέφυρα επί τοΰ Εύρώτα. — ΤΙ στήλη τοΰ "Οθωνος. — Ό ήγεμών 

τής Τύνιδος Άλή-Βέης. — Οί Δελφοί. — ΤΙ έν Φαναρίω Κωνσταντινου
πόλεως μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή. — Τύ μελόδραμα τοΰ 'Ρ. Βάγνερ 
"ΙΙάρσιφαλ”. (Ό μαγικός κήπος).

Άρ, 45.
'0 ναός τής Άναστάσεω; έν 'Ιερουσαλήμ. — Το ναΐδιον τοΰ "Οθωνος. — 

Αί πηγαι τοΰ 'Ρήνου. — Ό ναός τής Τσιδος. — '0 ’Απόλλων. ΤΙ 
’ Αθήνα. — Λεωνίδας Δρόσης. — ΤΙ οικία, έν ή έγεννήθη ό μουσουργός 
Βάγνερ.

Άρ. 46.
’Αλέξανδρος Κουμουνδοΰρος. — 'Η Κεφαλληνία. — Πεοσεύς και 

Άνρδομέδα. — '0 πριγκηψ Γόρτσακωφ. — Το έκ πάγου παλάτιον.
Αρ. 47.

ΤΙ Άμισός. — Τύ δπιον (εικόνες τέσσαρες). — '0 Διάδοχος Κων
σταντίνος. — Ό βασιλόπαις Γεώργιος. — Τά έγκαίνια τής έν Λάρνακι 
αποβάθρας. — Ό ’Αθανάσιος Διάκος ("Εκτακτον παράρτημα.)

# , ν Άρ. 48.
ΤΊ Έρκύνακαί τύ άντρον τοΰ Τροφωνίου. — ’Αρχαία άγαλμάτια τής 

Τανάγρας (εικόνες τέσσαρες). — Οί δύο άγγελοι τοΰ 'Ραφαήλ. — Ό άνδριάς 
τοΰ 'Ραφαήλ. — Ό άγιος ΙΙαΰλος διδάσκων έν Άθήναις (είκών 'Ραφαήλ). — 
Ό Γάλλος περιηγητής CbEVAUX.

— 'Η ’Αντιγόνη και ή ’Ισμήνη. —■ 
<αί εξετάσεις έν Κίνα.

’Άρ. 41.
— ΌΛόκη ........................... ..

σσαρες). — '0 Διάδοχος Κων- 
■ Τά έγκαίνια τής έν Λάρναχι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

(Μετά είκόνος.)

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

0 ΔΙΑΔΟΧΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

©4- Εν ΛΕΙΨΙΑι ττΑ 1 13 Μαίου 1882

(συνέχεια). — Βιολάντη (συνέχεια). — Πολίτικη έπιθεώρησις. — Οικονομική έπιθεώρησις. 
— Νέκρολογίαι. — Διάφορα. — Γραμματοκιβώτιον τοΰ 'Εσπέρου.

ΕΙΚΟΝΕΣ.
Ό ΛάιΓο^ος Κωνσταντίνος. — (Η Κερύνεια ίν Κύπρο». — Ήγέρθη, ούκ εστιι 

ώιΓε. — 'Ο πριγκηψ Λεοπόλιίος τής'Αγγλίας καί ή σύζυγος αύτοϋ. — Ρωμαίος ποι
μήν. — Η έπαυλις τοΰ βασιλέως τής ' Ρουμανίας.

Ό ιΓιάιΙΟχος Κωνσταντίνος. — Άίταπόκρισις ε'ί'Αθηνών.— Μία ε'πίσκεψι 
τώ Γεροι-τοκομείο» Ίωαννίνων. — Ή αρχαία ρωσσική φιλολογία κτλ. (συνέχεια) 
Ίί Κερύνεια έν Κύπρο». — Ήγέρθη, ούκ έστιν ώιίε. — Ό Αεοπύλίος
'Αγγλίας καί ή σύζυγος αύτοϋ. — Μικρός 'Ρωμαίος ποιμήν. — Η έπαυλις τοΰ ί 
λέως τής 'Ρουμανίας. — Ή κόμησσα Σοφία ΙΙοτύκη. — Το ασμα τοΰ Χια

’"Γά'άάΧ'
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ΑΝΤΑΠΟΚΡ1ΣΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ.
Τή 15 ’Απριλίου 1882.

Τό σπουδαιότατου γεγονός τοΰ τελευταίου 
δεκαπενθημέρου ύπό έποψ'.ν κοινωνικήν ύπήρξεν 
ή σύνοδος εν Άθήναις τοΰ συνεδρίου τών ιατρών, 
γενομένη τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα. Π πρω
τοβουλία τή; συγκαλέσεω; αύτοΰ δφείλεται εις 
τήν ιατρικήν εταιρείαν τών’ Αθηνών, ή; έπαξίως 
προΐσταται ό καθηγητής τής ιατρικής και διευ
θυντής τοΰ οφθαλμοιατρείου κ. Άνδρέας Άνα- 
γνωστάκης. Οί συνελθόντες άνήλθον εις 150 
περίπου, ών πολλοί έκ τών επαρχιών καί αρ
κετοί έκ Κωνσταντινουπόλεως, Σμύρνης, Κάιρου 
καί άλλων τοΰ έξωτερικού ελληνικών κοινοτήτων ’ 
συνήλθον δέ έν τή αιθούση τοΰ ’Οφθαλμοιατρείου. 
Τούς Ιατρούς τοΰ συνεδρίου προςεφώνησε διά 
προςλαλιάς εύγλωττοτάτης ό κ. Άναγνωστάζης, 
δστις καί άνηγορεύθη τατζικός πρόεδρος τοΰ 
συνεδρίου, τής τιμής τοΰ επιτίμου προέδρου έπι- 
φυλαχθείσης εις τόν υπουργόν τής παιδείας καί 
ιατρόν κ. Κωνσταντίνον Λομβαρδού. Δέν πρό
κειται ένταΰθα ν’ Αναλύσω διά μακρών τάς έπι- 
στημονικάς εργασίας τοΰ συνεδρίου ούδέ άπλούν 
κατάλογον τών Αναγνωσθέντων υπομνημάτων καί 
τών γενομένων Ανακοινώσεων νά περιλάβω ■ άλ
λως τό έργουιδέν θά ήτο δύσκολου, έπειδή θά 
ήδυνάμην νάντιγράψω τόν κατάλογον τοΰτον έζ 
τών καθημερινών εφημερίδων, αιτινες μετά 
πολλοΰ ζήλου παρηκολούθουν τάς προόδους τοΰ 
συνεδρίου. Ένταΰθα πρόκειται μόνον νά κατα
δείξω τήν σημασίαν ήν έχει διά τήν παρ’ ήμΐν 

τήμην καί τόν Ελληνισμόν ή σύνοδος αυτή 
ρώτον τοΰτο τών 

‘Ως γνω- 
Έσπέρου 

συνέδριου ήτο

έπισ· 
τών ιατρών έν Άθήναις, τό π| 
έν Έλλάδι επιστημονικών συνεδρίων, 
ρίζουσι βεβαίως οί άναγνώσται τοΰ 
τό πρώτον έν γένει έν Άθήναις 
τό τών έλληνικών συλλόγων, συνελθόν τώ 1879, 
δπερ έξέφρασε διαφόρους εύχάς υπέρ βελτιώσεως 
τών εκπαιδευτικών πραγμάτων παρ’ ήμΐν καί 
υπέρ διαδόσεως τών πνευματικών παραγόντων 
τοΰ έθνους · αλλά τό μετ’ εκείνο δεύτερον συ
νελθόν συνέδριου τών ιατρών είχε καθαρώς επι
στημονικόν χαρακτήρα, σαφή καί ώρισμένον. 
Διακεκριμένοι Ιατροί "Ελληνες έκ τε τοΰ βασι
λείου καί τοΰ έξωτερικοΰ συνεζήτησαν θέματα 
ιατρικά γενικού ένδιαφέροντος, ιδίως δέ άξιαι 
προσοχής εινε αί Ανακοινώσει; αί άναφερόμεναι 
εις τοπικά; έν Έλλάδι ή έν ’Ανατολή Ασθένειας 
καί αί συζητήσεις περί τών αιτίων τής πέρυσιν 
ένσκηψάσης έν Άθήναις επιδημίας τοΰ κοιλιακού 
τύφου. Τιμά δέ τό συνέδριου καί ή τελευταία 
αύτοΰ άπόφασις, δι ής ώς έδρα τοΰ δευτέρου 
συνεδρίου ώρίσθη ή Κωνσταντινούπολις, έπειδή 
κατά τοιοΰτον τρόπον κυροΰται ή πνευματική 
καί έπιστημονική ένότης τοΰ Ελληνισμού καθ’ 
απασαν τήν Ανατολήν.

Αί ήμέραι, καθ’ ας συνήρχετο ένταύθα τό 
συνέδριου τώυ ιατρών δέν παρήλθον απαρατή
ρητου καί ύπό τών μή μετεχόντων αύτού, έπειδή 
καί ό δήμος καί ταλλα σωματεία τής πόλεως 
έφρόντισαν νά δείξωσιν δση αύτοΐς δύναμις τό 
ένδιαφέρον αυτών ξενίζοντες τούς τοΰ συνεδρίου. 
Ούτως ό μέν δήμος έφρόντισε τήν πρώτην νύκτα 
νά φωτισθή διά πολύχρων βεγγαλικών πυρών ή 
Άκρόπολις, εις ήν έπετράπη ή είσοδος οι ιδίων 
είςσητηρίων. Τό θέαμα δέ υπήρξε μαγικόν καί 
τά άπαράμιλλα τής Αρχαιότητο; καλλιτεχνήματα 
ύπό τό φώς τών νυκτίων έκείνων πυρσών έλά- 
λουν γλώσσαν γοητευτικήν καί εις αύτούς τούς 
άμυήτους τών καλλονών αυτών. Οί σοβαροί 
κίονες τοΰ Παρθενώνος έγένοντο οίονεί ραδινώ- 
τεροι, τό μεγαλεΐον τών Προπυλαίων άνεδει- 
κνύετο μεγαλειότερον καί αί κόραι τοΰ Έρεχθείου 
ήσαν μονονού έμψυχοι. Τό θέαμα τούτο παρέχει 

άπό καιρού εις καιρόν ό δήμο; ή ή κυβέρνησις 
εις τού; επισήμους ξένους τούς έπισκεπτομένους 
τήν ήμετέραν πόλιν, ώς έν ταΐς πρωτευουσαις 
τής Εσπερίας άγονται οί φιλοξενούμενοι ηγε
μόνες εις τά μεγάλα θέατρα ΐνα γίνωσι θεαταί 
μεγάλης τίνος όρχηστιζής παρασιάσεως ή θαυ- 
ματουργικής σκηνογραφίας. Άλλ’ ήμεϊς αντί 
τών θαυμάσιων θεαμάτων 'φωταγωγοΰμεν τό θαυ
μάσιου έκεΐνο δάσος τών στηλών καί αγαλμάτων, 
καί αντί τών ταγμάτων τών ύπο το ήλεζτρικον 
φώς σχηματιζομένων δρχηστρίδων ποιοΰμεν έμ- 
πνους τά; αρρηφόρους τοΰ Έρεχθείου. Ή τοι- 
αυτη ύπαιθρο; fterie ύπό τόν γλυκύφωτον τή; 
Αττικής ούρανόν εινε πολλω γοητευτικωτέρα 
τών έν τοίς ύποστέγοι; θεάτροις τής Εσπερία; 
θ αυματου ργη μάτων.

Πλήν τού δήμου ή μέν αρχαιολογική Εται
ρεία ήνέφςε δωρεάν εις τούς εταίρους τού συνε
δρίου τά; συλλογά; αύτής, ή φιλεκπαιδευτική 
εταιρεία τά παρθεναγωγεΐά της καί ό Παρνασσός 
τό Αναγνωστήριου καί τό έντευζτήριόν του. Τήν 
τελευταίαν ήμέραν τοΰ συνεδρίου οί μετασχόντες 
αύτού παρεκάθησαν έν τφ μεγάλφ ξενοδοχείο» 
τής Αγγλίας εις κοινόν δείπνου, καί τήν επο- 
μένην έγένετο έν Φαλήρφ ζωηρότατον κοινόν 
δείπνου τών μελών τού Παρνασσού καί τών 
ιατρών φιλόξενουμένων. Τό δέ λιτόν τούτο δεί
πνου, εις δ παρεκάθησαν περίπου διακόσιοι δαιτυ- 
μόνες, άπέβη ζωηρότατον. II μεγάλη αίθουσα 
τού έν Φαλήρφ ξενοδοχείου έν η παρετεθη τό 
γεύμα ήτο φωτισμένου δι’ ηλεκτρικού φωτός ώς 
καί ή Ακτή βλη. Οί σύνεδροι ιατροί καί οί 
τού Παρνασσού έταΐροι διήλθον φαιδρότατα την 
έσπέραν έν μέσω μουσικής, χορών καί ασμάτων.

Καί άλλη δέ ήσυχος εορτή έτελέσθη παρ’ 
ήμΐν τήν 9 Απριλίου, τήν αύτήν δήλα δέ ήμέ
ραν καθ’ ήν έν Δρέσδη καί αλλαχού τής Γερ
μανία; έωρτάσθη ή έκατονταετηρίς τής γεννήσεω; 
τοΰ μεγάλου Γερμανού παιδαγωγού Frobel, 
τού έπινοητοΰ τών παιδικών λεγομένων κήπων. 
Ή Αξιότιμος κυρία Αασκαρίδου, ή παρ’ ήμΐν 
εύδοκιμώτατα είςαγαγούσα τήν μέθοδον ταύτην, 
έκάλεσε τήν ήμέραν έκείνην τούς γονείς καί 
φίλους τών μικρών παίδων τοΰ νηπιαγωγείου 
της, έν φ λειτουργεί τό φραιβελιανόν σύστημα, 
εις τάς έξετάσεις, αιτινες έφαίδρυναν καί συνεκί- 
νησαν τούς παριαταμένους. Ουτω δέ δέν καθυ
στέρησε καί ή Ελλάς τής δφειλομένης τιμής 
εις άνδρα οςτις έμόχθησε καί ήγωνίσθη ύπέρ 
τής άκόπου έκδιδάξεως τών μικρών παιδιών καί 
δςτις ώς σύνθημα δλου αύτοΰ τοΰ βίου προύστή- 
σατο τό γλυκύ έκεΐνο · "Ζήσωμεν ύπερ τών 
παιδιών!” Lasst uns den Kindeni leben!

Αξιοσημείωτο; εινε ή κατά τάς τελευταίας 
ήμέρας βελτίωσις τών τοΰ χρηματιστηρίου καί 
έν πολλοί; δυςανάλογος αΰξησις τής Αξίας τών 
χρεωγράφων. Τινές τών μετοχών ηύξήθησαν 
ένεκα τής διαδεδομένης προςεχοΰς ύπό τινων 
τών ένταΰθα Τραπεζών αναδοχής σιδηροδρομικών 
τινων γραμμών τοΰ βασιλείου.

Τήν έβδομάδα ταύτην έγένοντο επανειλημ
μένοι δοκιμαί τών αμαξών τοΰ ίπποσιδηρο- 
δρόμου, δστις βαίνει αξιόλογα. ‘II έναρξις τών 
έργασιών γενήσεται λίαν προςεχώς.

Εί; πολλω δέ σπουδαιοτέραν εορτήν καλού- 
μεθα τήν 22 Απριλίου, εις τήν έπίσημον δήλα 
δή έναρξιν τών έργασιών τής τομής τοΰ ’Ισθμού 
τής Κορίνθου, εις ήν θά παραστώσι καί οί βα
σιλείς. ’Ήδη δέ άφίκετο εί; Αθήνας ό στρα
τηγός Τύρρ (δ τήν τομήν άναλαβών) μετά τής 
συζύγου του · Αλλά περί τής τελετής ταύτης 
θά γράψω Ύμΐν διά μακρών έν τή προςεχεΐ μου 
έπιστολή. . Καλλίας.

ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΝ ΤΩι ΓΕΡΟΝΊΌ- 
ΚΟΜΕΙΩι ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ.

Παρά τήν εκκλησίαν τοΰ Αγίου Νικολάου 
καί τούς ποτιστικούς λαχανοκήπους τής πόλεως 
τών Ιωαννίνων κεΐται απλή τις καί Απέριττος 
οικοδομή, διακρινομένη τών λοιπών διά του 
ωχρού αύτής χρώματος καί τών δίκην παμμε- 
γέθων περιθωρίων μελανών γραμμών, αιτινες 
τήν έξωτερικήν αύτής περιστέφουσι πύλην, άνωθεν 
τής όποιας Αναγινώσκεται ή λέξις "Γεροντοκο- 
μεΐον”. Μικρός πλακόστρωτος διάδρομος καί 
κηπάριον χωρίζει τήν έξωτερικήν ταύτην πύλην 
τοΰ κυρίως διωρόφου οικοδομήματος, έπί τής 
προσόψεως τού οποίου κατά μήκος μεγάλοι; φέ
ρεται γράμμασιν ή έπιγραφή “ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΝ 
ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΕΙΜΝΉΣΤΩΝ ΕΥΕΡ
ΓΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΖΩΣ1ΜΑΔΩΝ”.
Τώ έν τφ Ασύλφ τούτφ πρώτον εισερχομένφ λίαν 
εύάρεστον έμποιεΐ αϊσθησιν ή έν αύτφ έπι- 
κρατοΰσα καθαριότης τού οικήματος έν γ-ένει, 
τών άπλουστάτων καί Απέριττων σκευών ώς καί 
ή ένδυμασία τών γηραιών αύτού οίκητόρων. 
’Οφείλεται δέ τοΰτο, ώς μανθάνω, εις τήν άξιέ- 
παινον μέριμναν καί καλήν θέλησιν τών πρό διε
τία; έπιτρόπων τοΰ φιλανθρωπικού τούτου ιδρύ
ματος τής τόσον δαψιλώς τό έθνος όλόκληρον 
καί ιδία τήν πόλιν τών ’Ιωαννίνων εύεργετησάσης 
Ζωσιμαίας αδελφότητος. Ήτον ή ώρα τού λιτού 
αύτών δείπνου δτε Ακολουθούμενος ύπό τοΰ έπι- 
στάτου είσήλθον εις τήν αίθουσαν τών γερόν
των έκαστος αύτών εΐχεν έμπροσθέν του μικράν 
καί λευκήν παροψίδα καί έρρόφα μέ δρεξιν έξ 
αύτής τόν έξ δσπρίων νήστιμον ζωμόν, διότι 
ήμέρα τής Αγίας καί μεγάλης έτύγχανε Τεσ
σαρακοστής. Μετά θρησκευτικής εύλαβείας Αλλά 
καί όλίγον Ανυπομόνως περιέμεινα έν σιγή τό 
τέλος τοΰ δείπνου, διότι πολλά; είχον νά Απο
τείνω έρωτήσεις εις τούς γηραιούς έκείνους 
Αντιπροσώπου; τών παρελθόντων χρόνων. Ίδια
δέ έφλεγόμην ύπό σφοδρά; επιθυμίας δπως συμ- 
βουλευθώ τά έτι σωζόμενα έκεΐνα καί ζώντα χρο
νικά έπί τής ιστορίας τής πολύπαθους μου πα- 
τρίδο; κατά τήν τού Άλή τρομοκρατίαν ώς καί 
έπί τινων ιδιαιτέρων γεγονότων καί προσώπων 
τής αύτής έποχής, περί τών οποίων τόσον συμ- 
παθητικώς ή δημώδη; ήμών όμιλεΐ ποίησις. 
Καί όμως, πραγμα παράδοξον, καί μετά τό τέλος, 
τό ύπ’ έμοΰ Ανυπομόνως περιμενόμενον, τού λιτού 
έκείνου δείπνου έπί ικανόν έτι χρόνον έμεινα 
άναυδος έπί τή θέα τών σεμνών έκείνων καί 
σεβασμίων πολιών. Μοί έφαίνετο βτι εύρισκόμην 
εις μεμαγευμένον τινα κόσμον καί δέν έτόλμων 
πρώτος νά λύσω τήν σιωπήν μή τυχόν αίφνης 
διαλυθή καί ή γοητεία καί έν άκαρεί έξαφανι- 
σθώσιν έκ τών όφθαλμών καί αί γηραιαί έκεΐναι 
μορφαί, παρ’ ών τόσον πολυτίμου; εμελλον νά 
Αρυσθώ πληροφορίας. Αλλά καί άλλο τι Αλ
λόκοτοι» αίδούς αίσθημα τήν γλώσσάν μου κα- 
τεκράτει δεσμώτιν. Συγκρίνων δήλα δή τήν 
Ασυμπλήρωτον έτι τών έτών μου τρίτην δεκάδα 
πρός τήν ώσπερ χιόνα λευκήν έκείνων κόμην 
ήσθανόμην έμαυτόν συνεσταλμένον, ώς τετραετες 
συστέλλεται παιδίον έν τή συναναστροφή τελείων 
Ανδρών, όταν Αποχωρήσωσιν αίφνης οί οικείοι 
αύτοΰ καί εύρεθή έν τω μέσφ αύτών μόνον. 
Τέλο; έπλησίασα τόν 7"' αριθμόν καί λαβών 
έδραν έτοποθετήθην παρά τήν κλίνην. Πλήν ώ; 
εύτυχή; μεσαιωνοδίφης εύρεθείς αίφνης ένώπιον 
Αγνώστου τέως χειρογράφου Ανυπομόνως Ανελίσσει 
τά; πρό αύτοΰ ώχράς έκείνας σελίδας καί έπι- 
θυμεΐ, εί δυνατόν δι’ ένός μόνου βλέμματος νά 
καταβροχθίση, ούτως είπεΐν, τό περιεχόμενόν 
των, ουτω καί έγώ ένώπιον τοΰ μεταγενεστέρου 
καί φθεγγομένου έκείνου Δωδωναίου χαλκίου

ύπό σφοδρά; ανυπομονησίας κατεχόμην καί έκ 
τών πολλών ερωτήσεων, ας νάπευθύνω αύτφ 
είχον, ποιαν νά Ανελκύσω ήγνόουν πρώτην. ΊΙ 
δέ άπάντησις τοΰ γέροντος εις τήν μετά τινα 
καθ’ έμαυτόν σκέψιν ώς καταλληλοτέραν προς 
έναρξιν θεωρηθεΐσαν έρώτησιν, αν ένθυμεΐται 
δηλονότι Ακριβώς τά κατά τον νέον έκεΐνον Φά- 
λαριν τή; άτυχούς μας ’Ηπείρου, μέ έκαμε μέ
χρι; ώτων νά έρυθριάσω· διότι ρίψας έπ’ εμέ 
έταστικόν καί είρον εν βλέμμα ό γέρων έφώνησε 
"Τί λές, παιδί μου; Έγώ εί; τον καιρόν τ’ Άλη- 
πασα ήμουνα γέρος, ώχ παιδί μου ...” — 
Εΐτα έξεπλάγην μαθών δτι ό όμιλών μοι ήν ό 
πρεσβύτερος τών έν τω Ασύλιρ γερόντων, εί καί 
άλλοι τών όμοστέγων του έφαίνοντο εις τούς 
οφθαλμούς μου γεροντώτεροι καί δμως ό Κώστα- 
Δερβένης (ουτω; εκαλείτο ό γ·έρων κατά τήν 
άνωθεν τή; κλίνη; αύτού έπί πινακιδίου σημείω- 
σιν) διέτρεχε το έκατοστον εικοστόν έκτον έτος 
τής ηλικίας του. Ειργάσθη εις τά φρούρια τοΰ 
Άργυροκάστρου καί Λεμποσχόβου ώς πρωτο
μάστορας ή έργολάβος καί αί έπί τοΰ ’Αλή κατα- 
σκευασθεΐσαι έπάλξεις τοΰ φρουρίου τών ’Ιωαν
νίνων, μοί εΐπεν, δτι ήσαν έργον τών χειρών 
του. Πρός τούτοις δέ δτι ώς πενταετές παιδίον 
ήσπάσθη τήν σεπτήν τοϋ όσιομάρτυρος Κοσμά, 
δεξιάν, τοΰ έπί τοσούτον, ώς γνωστόν, πρό; δια- 
τήρησιν τής τών πατέρων ήμών θρησκείας καί 
γλώσσης άνά πασαν τήν Ήπειρον κατά τούς 
πονηρούς χρόνους τής παρελθούσης έκοκονταε- 
τηρίδος συμβαλόντος. Άφοΰ πολλά; άλλα; έκ 
τοΰ στόματό; του ήρύσθην πληροφορίας, έστράφην 
πρό; τόν Αριθμόν 2. Καλείται ούτο; Κ. Ντελε- 
νίτσας καί ήδύνατο νά εχη κάλλιστα τόν προ- 
μνησθέντα Δερβένην πατέρα καί ούχί ώς πρωτό
τοκον τέκνον, διότι μόνον τό 86”'' έτος τής 
ήλικίας του β Ντελενίτσα; ουτο; διατρέχει. Ή 
εύγενής αύτού φυσιογνωμία καί τό ζωηρόν έτι 
βλέμμα καί ό λευκότατος μέν άλλ’ έτι περί τά 
άκρα μικρόν τι συνεστραμμένος αύτοΰ μύσταξ 
ειλκυσαν άμέσως πρό; αύτόν τήν καρδίαν μου, 
άλλ' δτε έκ τών χειλέων αύτοΰ ήκουσα δτι έν 
Άβαρίκφ καί Πλάκα έχρημάτισε σύντροφο; 
καί συμπολεμιστή; τοΰ Μάρκου, πρός δν ιδιαι
τέραν έξ όλων τών νεωτέρων ήμών ηρώων τρέφω 
λατρείαν, ήσθάνθην αίφνιδίως δονομένην τήν 
καρδίαν μου καί ήμην έτοιμος τά άσπασθώ τήν 
άξίαν έκείνην δεξιάν, έάν δέν ήδούμην τά βέβηλα 
καί περίεργα τοΰ επιστάτου καί βοηθού αύτού 
βλέμματα, πλήν Αντί τούτου έκόρεσα τήν έπι- 
θυμίαν καί έξ Ακράτου σεβασμού πρό; τον άνδρα 
περιέργιάν μου έρωτών τό σεμνόν έκεΐνο λεί- 
ψανον τοΰ Σουλίου περί τοΰ προσφιλούς ήρωο; 
καί μικρόν έδέησεν όλοτελώ; τόν κύριον τής 
έπισκέψεώς μου νά λησμονήσω σκοπόν, τόν 
πλουτισμόν δηλονότι τής έξ Ανεκδότων δημωδών 
ασμάτων Συλλογής μου ήν εί; τό κατάστημα 
εισερχόμενο; ύπό μάλλης μετ’ έμαυτοΰ εφερον. 
Έστράφην δθεν πρός τόν έκεΐ που πλησίον 
Ίωαννίτην Τζαμάραν εκατοντούτη περίπου, παρά 
τού όποιου ώς εύνοουμένου μουσικού τού Άλή 
χρημ-ατίσαντος ήκουσα τό τραγικόν τέλος τής 
ώραία; εκείνης Ίωαννίτιδος καί τών δεκαέξ 
άλλων πλασμάτων, τών οποίων τό οίκτρόν πά
θημα ή δημώδης ήμών έψαλε ποίησις. Παρά 
τοΰ ίδιου, ιός αύτόπτου μάρτυρος έμαθον δτι 
ή μέν Κυρά Φροσύνη ώς έξ έπισήμου οίκου 
καταγομένη ήξιώθη ταφής έν τω περιβόλια τής 
έκκλησίας τού Άρχιμανδρείου, έν τή οποία εκ
κλησία έν κατανύξει ή νεκρώσιμος έψάλη Ακο
λουθία, καί έπί τού τάφου αύτής έκαυσε τό 
νεκρολίβανον καί έτέθη σταυρός, δι’ ών φαίνεται 
καί έξηγνίσθη ή μνήμη της, άλλα τά δέκα καί 
ες εκείνα τέκνα τοΰ λαοΰ έρρίφθησαν άμνημό- 
νευτα είς τΑ χώματα τών έξω τής πόλεως Αγρών 

παρά τήν Οέσιν ' Κοπάνης”. II δημώδης δμως 
ήμών ποίησις δέν έστερξεν τοιαύτην άδικον διά- 
κρισιν καί Ανισότητα εί; τάς συμπάθειας· και 
τό επί τού τραγικού τούτου συμβάντος δημώδες 
ασμα καί έν Αρχή καί έν τέλει ποιείται έξ ίσου 
μνείαν τής Κυρά Φροσύνη; καί τών δεκαφτά, 
έν τω όποίφ Αριθμώ ώ; μία συμπεριλαμβάνεται 
καί ή Κυρά Φροσύνη ·

“Τ’ άκούσαταν τί γίνηκε 'ς τά Γιάννενα*  τή λίμνη 
“ποΰ πνίξανε ταίς δεκαφτά καί τήν Κυρά Φροαύνη;”

‘•Φύο' άγεράκι μου 6οριά, φύσα κατά τή λίμνη, 
“χαιρέτα μου τάς δεκαφτά καί τήν Κυρά Φροσύνη!’’

Έπεθύμουν νά έξακολουθήσω περαιτέρω τήν 
μετά τών γερόντων γνωριμίαν καί τά; έρευνας 
μου δτε αίφνης τό σήμαντρον τού παρακειμένου 
ναού τού Αγίου Νικολάου έκάλεσεν εί; εσπερινήν 
προσευχήν τού; πιστού;, έκ τών όποιων οί κά
τοικοι τοΰ Ασύλου έν ω εύρισκόμην δέν ήσαν 
βεβαίως οί τελευταίοι· διό ήναγκάσθην νά δια
κόψω τήν έπίσκεψίν μου καί τά; έπί τών Ανεκ
δότων ήμών δημωδών ασμάτων έρευνα;, τών 
όποιων το Αποτέλεσμα ίσως δοθή μοι άλλοτε 
ή εύκαιρία νά καθυποβάλω είς τον ευμενή καί 
φιλόμουσον τοΰ ’Εσπέρου” Αναγνώστην.

Ιωάννινα τή 15 Μαρτίου 1882.
Νικόλαο; Δόσιος 

(καθηγητής έν τψ Ζωσιμαίφ Γυμνασίφ).

Η ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΣΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ

Η ΕΠ’ ΑΪΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΤ ΒΪΖΑΝΤ1ΣΜ0Ϊ.

(Συνέχεια· δρα προηγ. τεύχος.)

Έπονται αί περί Ανατροφή; τοΰ βασιλόπαιδο; 
λεπτομέρειαι. Κατά τό 12”'έτος ήρξατο παίζων 
μέ τό δόρυ, κατά τό 13°' ιππεύει ίππους Ατιθάσ- 
αους. Έγεινε νέος ώραιότατος, τό πρόσωπόν 
του είναι λευκόν ώς ή χιών, καί ερυθρόν ώ; ό 
μηκών ή κόμη του ώ; χρυσός· οί όφθαλμοί 
του μεγάλοι καί φοβεροί τήν δψιν. Ό πατήρ τώ 
έξέλεξεν ίππον λευκόν ώς περιστεράν, ού τίνος ή 
χαίτη κοσμεΐτας διά πολλών κωδωνίσκων. Κατά 
τό IP' έτος τής ήλικίας του ό ευειδής βασιλό- 
παις ήρξατο θηρεύων άγρια θηρία. “Τέκνον μου, 
ένωρίς ήρχισας να σκέπτησαι περί Θήρας”, λέγει 
αύτφ ό πατήρ καί τόν Αποστέλλει μετά τών γυ- 
ναικαδέλφων του είς Θήραν λαγωών. Άλλ' ό 
Δεβγένης γέλα καί προσκαλεΐ τόν πατέρα εί; 
Απώτερα έρημα δάση · έκεΐ καταφθάνει τήν τα- 
χυτέραν τοΰ ταχυτέρου ίππου*)  έ'λαφον καί τήν 
άρκτον και φονεύει άγριον θηρίον, τό όποιον έτοι- 
μάζεται νά κατασπαράξη τόν πατέρα του.

Ό πατήρ χαίρων βλέπει τά ανδραγαθήματα 
τοΰ υίοΰ του. Ή μήτηρ άγάλλεται βλέπουσα 
αύτόν έπανακάμπτοντα· αύτό; δέ ό Δεβγένης 
ήρξατο έκτοτε περί Αγώνων σκεπτόμενος. Περί 
τής ρώμης καί τής άνδρία; αύτοΰ ήκουσεν ό 
Φιλόπαππος καί ή θυγάτηρ αύτοΰ Μαξίμη, καί 
ήρξαντο σκεπτόμενοι τίνι τρόποι νά συλλάβωσιν 
αύτόν. Ό Φιλόπαππος καί ή .Μαξίμη διεκρί- 
νοντο έπί άνδρία καί ίσχύϊ ■ έξεστράτευσαν λοι
πόν κατά τής ελληνικής χώρας καί στρατοπε- 
δεύσαντες μετά τοΰ στρατού των παρά τόν 
Εύφράτην, άπέστειλαν πρός τόν Δεβγένην γράμμα, 
δι’ ού ή Μαξίμη τόν προσεκάλει νά έλθη πρός 
__________ ·

*) Τό ρωσσικόν κείμενον έχει ένταΰθα Φερευκι.· 
Καί τοΰτο άπόδειςις τής έκ τοΰ Ελληνικού έπους παρα- 
φράσεως, καθότι τό (υιοσσικόν φάρις δέν είναι ή τό 
ήμέτερον φάρος, φάρης, φάριον ήτοι ίππος αρα
βικός. Ούτως Απαντάται ή λέξις καί έν τψ προειρη
μένο» Izet τής “Άλεξανδριάδος”. 

αυτήν μετ εύαρίθμων Ανδρών, διότι επιθυμεί νά 
θελχθή είς τήν νεότητα καί τήν άνδρίαν του. 
0 Άμήρ άποτρέπει τον Δεβγένην ν’ αναχώρηση, 
άλλ’ ούτος, ταλαντευθεί; έπ’ όλίγον, αποφασίζει 
νά μεταβή ■ άμα δέ διήλθε μετά τών Ανδρών 
αύτού τον Εύφράτην, ό Φιλόπαππος καί ή Μα
ξίμη έπετέθησαν κατ’ αύτού μέ ολας τάς δυνά
μεις των. 0 Δεβγένης ίδιον τούτο ώργίσθη καί 
«“ηριχθόίί έπί τού δόρατος δι’ ένος άλματος 
εύρέθη εί; τήν Αντίπεραν όχθην καί έπιβάς τοΰ 
ίππου του ήρξατο έπιτιθέμενο; καί φονεύων κατά 
χιλιάδα; τοΰ; εχθρούς. Καί αύτόν τον Φιλό- 
παππον κατέρριψε τού ίππου καί έκτύπησεν αύ
τόν διά τοΰ δόρατος είς τόν ώμον. Η Μαξίμη 
βλέπουσα τοΰτο ετοιμάζεται νά διατρυπήση τόν 
Δεβγένην, άλλ’ ούτο; άρπάσας τό δόρυ της καί 
κτυπήσας αύτήν κατά πρόσωπόν τήν έρριψε κατά 
γή; καί τήν έδεσεν όμού μετά τού πατρός της. 
Ο Φιλόπαππος Αποτεινόμενος πρός τόν νικητήν 
του λέγει- "Ώ χρυσοπτέρυγε 'ιέραξ! είσαι ισχυ
ρότερο; καί τολμηρότερος πάντων ήμών, άλλ’ 
υπάρχει καί ισχυρότερο; καί τολμηρότερο; σού. 
Ούτο; είναι ό διάσημο; Στρατήγ, δστι; έχει 
τέσσαρα; υίοΰ; καί τήν θυγατέρα Στρατήγοβναν, 
ήτις είναι ή ώραιοτέρα γυνή είς τόν κόσμον. 
Πολλοί βασιλείς καί ήγεμόνες έζήτησαν αύτήν 
εί; γάμον, άλλ’ ούδείς αύτών έξήλθε τή; χώρας 
αύτής ζών · σΰ ίσως κατορθώσης τοΰτο μέ τήν 
βοήθειαν τού θεού.” Μεθ’ δ ό Φιλόπαππος πα- 
ρακαλεΐ τόν Δεβγένην νά φεισθή τού γήρατος 
του καί νά τον άπολύση. Ό Δεβγένης τώ υπό
σχεται τούτο έάν το παρ’ αύτού λεχθέν άπο- 
δειχθή άληθέ;. Καί ή Μαξίμη έξαιτεΐται παρ’ 
αύτοΰ χάριν · "Πολλούς βασιλείς, τώ λέγει, καί 
ήγεμόνα; κατετρόπωσα· νΰν ό θεός ήθέλησε νά 
νικηθώ παρά σού · έάν μέ λάβης γυναίκα, ούδείς 
θά δυνηθή ν’ άντισταθή καθ’ ήμών ήνωμένων!’’ 
Άλλ’ ό σοφό; Δεβγένης ήνοιξε τό βιβλίον τή; 
ζωή; του, καί εΐδεν βτι έάν μέν νυμφευθή τήν 
Μαξίμην θά ζήση δεκαέξ έτη, έάν δέ τήν ώραίαν 
Στρατήγοβναν τριάκοντα εξ. Πέμπει επομένως 
τον Φιλόπαππον καί τήν Μαξίμην πρός τούς 
γονείς αύτού, παρακαλών αύτοΰ; νά κρατήσωσιν 
αύτοΰ; αιχμαλώτους μέν, άλλ’ έν τιμή, καί 
αυτός έπιδίδεται εί; νέους Αγώνας. Ό πατήρ 
τον άποτρέπει, λέγων αύτφ, δτι πολλοί ήδη 
έσκέφθησαν περί τής ώραία; Στρατηγοβνας, άλλ’ 
δτι ούδείς μέχρι τοΰδε ήδυνήθη νά ΐδη αύτήν. 
Ό Δεβγένης δμως, άθροισα; στρατόν καί παρα
λαβών μεθ’ εαυτού τιμαλφή ένδύματα, φθάνει 
εί; τά σύνορα τή; χώρα;, ένθα έμενεν ή Στρα- 
τήγοονα. Άφήσα; δέ τόν στρατόν μεταβαίνει 
μόνος είς τήν πόλιν.

Είς νέος αύλικό; τφ λέγει, δτι ό βασιλεύς 
μετά τών υιών του Απουσιάζει, θηρεύων έν τή 
Αλλοδαπή, άλλ’ βτι ή Στρατήγοβνα εύρίσκεται 
έν τφ οίζφ. Ό Δεβγένης διέρχεται τήν πόλιν 
ζαι ισταται πρό τών Ανακτόρων · ή ώραία Στρα
τήγοβνα τόν βλέπει έκ τού παραθύρου καί λέγει 
καθ’ έαυτήν · 'Ωραίος Ανήρ, Αλλ’ ούχί καί ισχυρός.

Ό Δεβγένης έπιστρέψας είς τό στρατόπεδόν 
του διασκεδάζει δλην τήν νύκτα καί διατάσσει 
νά κρούσωσι τά τύμπανα ζαί τάς λύρας. Ή Στρα
τήγοβνα έρωτα τήν μάμμην τη; · “Τί σημαίνει 
τοΰτο; — Ήλθεν έκ τή; έλληνικής χώρα; βα- 
σιλόπαις δστις επιθυμεί νά σέ νυμφευθή.” Τήν 
επομένην πρωίαν ό Δεβγένης πάλιν έμφανίζεται 
πρό τοΰ μεγάρου έπί λευκού ίππου, ου ή χαίτη 
κοσμείται διά κωδωνίσκων. Ή Στρατήγοβνα 
πάλιν τόν βλέπει έκ τού παραθύρου, ζαί πέμπει 
πρός αύτόν τήν τροφόν της, ήτις τφ λέγει ■ 
“Ώ φεγγοβόλε ήλιε, ή βασίλισσά μου με παρήγ- 
γειλε νά σοί ειπω, δτι είσαι μεν ώραΐος άλλ’ 
δχι καί ισχυρός. Πώς έτόλμησας νά έμφανισθής 
είς αύτήν τήν αύλήν; Κάλλιον νά έπιστρέψης 
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οΐκαδε πριν φθάσωσιν οί άδελφοί καί ό πατήρ.” 
'0 Δεβγένης κρούει προ τών παραθύρων τής 
βασιλόπαιδος άργυράν λύραν μέ χρυσάς χορδάς, 
και λέγει · "ΕΙπέ μοι τίς είναι ό πατήρ σου καί 
πίνες οί άδελφοί σου.” — 'Ο πατήρ μου φέρει 
θώρακα χρυσόν καί περικεφαλαίαν κεκοσμημένην 
διά τιμαλφών λίθων καί σμαράγδων, ό ίππος 
του φέρει κάλυμμα πράσινον · οί αδελφοί μου 
έχουσιν άργυροΰν θώρακα καί χρυσας περικε
φαλαίας, καί οί ίπποι των έχουσι κάλυμμα έρυ
θρόν. 'Ο Δεβγένης νίκα τόν πατέρα καί τους 
άδελφούς τής Στρατήγοβνας και άφίνει αύτούς 
έλευθέρους, λαμβάνει δε παρά τοΰ ήγεμόνος εις 
ένθύμησιν τιμαλφέστατον σταυρόν τοΰ προπάππου 
του. Μεθ’ δ νυμφεύεται τήν ώραίαν νεάνιδα· 
ό πενθερός του και οί γυναικάδελφοί του τφ 
προσφέρουσι δώρα πολύτιμα, έν οΐς 30 ίππους, 
30 ίέρακας, σκηνήν χρυσοκέντητο·?, εικόνα τής

Η ΚΕΡΤΝΕίΑ ΕΝ ΚΤΠΡΩι.

αγίας θεοδώρας, τέσσαρα δόρατα αραβικά καί 
50 χρυσοκεντήτους ζώνας.”

Ουτω τό ^ωσαικόν έπος. Τίς δύναται νά 
διαμφισβητήση τόν ελληνικόν αύτοϋ χαρακτήρα: 
Πώς νά μή αίσθανθή τις άναγινώσκων αύτό έν- 
δόμυχον χαράν έπί τή έπιρροή, ήν έξήσκησεν ό 
Βυζαντισμός έπί δλως ξένης φιλολογίας καθ’ ήν 
έποχήν μάλιστα τόσον μακράν ήδη εύρίσκετο ή 
δόξα τοΰ άρχαίου Έλληνισμοΰ; Έξετάζοντες 
έπισταμένως τό άνω μνημονευθέν έπος φθάνομεν 
είς τά έξης σπουδαία συμπεράσματα · Ό Διγενής 
παρ’ ήμΐν, ήτοι έν τοΐς διαφόροις περί αύτοϋ 
βυζαντιακοΐς έπεσιν, άποκαλεΐται άνίκητος· 
τήν αύτήν σημασίαν έχει καί τό ονομα τοΰ 
ρωσσικοΰ έπικοΰ ήρωος Άνίκα. Τό ούσιωδέ- 
στερον περιεχόμενον τοΰ ρωσσικοΰ έπους περί 
Άνίκα = μαχητοΰ, εΐναι οί μετά θάνατον 
άγώνες αύτοϋ. Εΐναι ήρως ισχυρός καί άν- 
δρεΐος, μετέσχε πολλών άγώνων, καί πολλάς 
ήρήμωσε πόλεις έν τφ βίφ του. "Επος τι κυ
ρίως άναφέρει δτι κατφκει έν τή ένδόξφ πόλει 
Έβλέσφ (φανερά παραφθορά τής Εφέσου). Άρ- 

χαΐαι ρωσαικαί εικόνες παριστώσιν αύτόν φέ- 
ροντα ανατολικόν έρυθρόν πίλον καί ξίφος. 'Ως 
ό ήμέτερος Διγενής οΰτω καί ο ρώσσος Άνίκας 
ζή πολλά έτη (ποτέ μεν 222, ποτέ δέ 331, άλ
λοτε δέ 390). —

Άλλ’ έχομεν καί άλλους έπικούς ήρωας τής 
'Ρωσσίας ούδέν τό εθνικόν κεκτημένους, καί 
φανερώς τήν έκ τοΰ Βυζαντίου προέλευσίν των 
προδίδοντας. Τοιοΰτος εΐναι ό Τουγάριν-Ζμε- 
γιέβιτς, βπερ ελληνιστί σημαίνει Τουγάριν- 
Δρακοντόπουλος. Έκ τών πολλών περί αύτοϋ 
έπών έν 'Ρωσσία ύπάρχει εν, έν ω άποκαλεΐται 
ουτος ήρως Κωνσταντινουπόλεως(Τζαρεγράτσκης), 
ευρισκόμενος παρά τφ μεγάλφ βασιλεΐ Κων
σταντίνο? καί τή βασιλίσση Ελένη. Ό ήρως 
ουτος έκστρατεύει κατά τοΰ Κιέβου· συλληφθείς 
όμως άπάγεται πρός τόν Βλαδίμηρον, οστις κατά 
παράκλησιν τής μητρός αύτοϋ τόν απολύει.

Άρκεΐ νά ρίψη τις βλέμμα έπί μορίων 
δσων μνημείων τής άρχαίας ρωσσικής Φιλολο
γίας δπως φθάση είς τό συμπέρασμα, δτι μεγίστη 
ήν ή έπ’ αύτής έπιρροή τοΰ Βυζαντισμοΰ. Τοι- 
αΰτα εΐναι ό μΰθος περί τοΰ ανδρείου Γεωργίου 
καί τοΰ λύκου, απλή σχεδόν παράφρασις τοΰ 
ήμετέρου "Γαδάρου, λύκου καί άλοοποΰς διή- 
γησις ωραία”· ό μΰθος "περί τοΰ σοφοΰ Άκή- 
ρου καί τοΰ οίοΰ του Άναθήνου”· τό "περί 
Κητοβράσου” έπος, τό όποιον ούδέν άλλο εΐναι 
ή ό περί Κενταύρων μΰθος· ωσαύτως καί τό 
περί "Δυστυχίας” έπος, παράφρασις καί τοΰτο 
τοΰ βυζαντιακοΰ · "Λόγος παρηγορητικός περί 
δυστυχίας καί ευτυχίας”, μέ μόνην τήν δια
φοράν δτι έν τφ ήμετέρφ ή Δυστυχία παρίσταται 
ύπό τήν μορφήν γυναικός, έν ω έν τφ ρωσσικφ 
ύπό - τήν μορφήν πολιοΰ γέροντος, καί τοΰτο 
κατά φυσικόν λόγον, καθότι ή Δυστυχία (γκόρε) 
παρά τοΐς 'Ρώσσοις εΐναι γένους άρσενικοΰ. Τοι- 
οΰτο τέλος εΐναι καί τό "Περί τής βασιλείας 
τής Βαβυλώνας” έπος, ένθα κύριον πρόσωπον 
διαδραματίζει ό "Ελλην βασιλεύς Λέων, δστις 

αποστέλλει είς Βαβυλώνα τρεις πρεσβευτάς, 
"Ελληνα, Άβγαζόν καί 'Ρωσΐνον ή Σλάβον, 
δπως λάβωσι τήν σημαίαν παρά τών τριών νη
πίων Άνανίου, Άγαοίου καί Μισαήλ. Ή προς 
τήν πόλιν οδός παρεμποδίζετο ύπό παντοίων 
προσκομμάτων · αύτή δέ ή πόλις περιεκυκλοΰτο 
ύπό παμμεγέθους δφεως, ού τό σώμα έξωγκοΰτο 
ώς θαλάσσιον κύμα- έκ τοΰ συρίγματος αύτοϋ 
οί άνθρωποι κατέπιπτον χαμαί καί πολλοί άπέ- 
θνησκον. Έν τούτοις οί πρεσβευταί αισίως άπέ- 
φυγον τούς κινδύνους δλους καί έπέστρεψαν πρός 
τον βασιλέα κομισταί διαφόρων τιμαλφών άντι- 
κειμένων, αμφορέων, πολυτίμων λίθων, χρυσοΰ.

"Ετερον χειρόγραφον τοΰ αύτοϋ έπους λέγει 
δτι έν Βαβυλώνι έβασίλευεν ό Ναβουχοδονόσωρ, 
δστις έστέγασε τήν πόλιν δλην σιδήρφ, κατε- 
χρύσωσε τήν στέγην, άνήγειρεν ύέλινον μέγαρον 
καί έν τφ μεγάρφ έστησεν ύέλινον θρόνον. Εΐτα 

δέ διέταξε νά κατασκευάσωσιν δφιν παμμεγέθη, 
δι’ ου περιεκύκλωσε τήν πόλιν· ώς καί έπί 
δλων τών δοχείων καί σκευών ν’ άπεικονίσωσιν 
δφιν. Οί δφεις ούτοι έζωογονήθησαν καί πρού- 
ξένησαν τοσαύτην άναστάτωσιν, ώστε ή Βαβυλών 
δλη ήρημώθη παραδοθεΐσα είς τήν έξουσίαν τών 
ερπετών έπί πολλά έτη. Τότε ένεθρονίσθη έν 
αύτή ό "Ελλην βασιλεύς Βασίλειος κτλ.

Άλλ’ άρκεΐ νά έξετάση τις γλωσσολογικώς 
τά έπη ταΰτα καί νά έπιστήση τήν προσοχήν 
του έπί τών μυρίων ελληνικών λέξεων καί φρά
σεων, τών έν αύτοΐς άπαντωμένων, δπως πεισθή 
περί τής έλληνικωτάτης αύτών καταγωγής καί 
τής έκ Βυζαντίου προελεύσεώς των.

(Έπεται συνέχεια καί τέλος.)

Η ΚΕΡΤΝΕΙΑ ΕΝ ΚΥΠΡΩι.
(Μετά είκόνος.)

'Η νήσος Κύπρος, ή τής Αφροδίτης πατρίς, 
περί ής κατά τά τελευταία ταΰτα έτη τοσοΰτος 

έγένετο λόγος, έχει μήκος μέν έκατόν ώς έγγιστα 
μιλιών καί πλάτος μεταξύ τριάκοντα καί πεντή- 
κοντα. 'Η χώρα εΐναι μάλλον όρεινή, καί τινα 
τών ορέων της διατηροΰσι τήν χιόνα καί κατά 
τό θέρος, τόσον εΐναι ύψηλά. 'Ως έκ τών ύψη-

ΙΙΓΕΡΘΗ, ΟΤΚ ΕΣΤΙΝ 2ΔΕ.” (Μάρκ. Εύαγγ.)

λών όρέων τό κλίμα τής νήσου είναι πρός βορ- 
ράν ψυχρότερον πολύ ή προς νότον, δπου τά 
όρη είναι ταπεινότερα. Τό θέρος ό καύσων εΐναι 
αρκούντως έπαισθητός ένεκα τών πολλών έρήμων 
καί άκαλλιεργήτων μερών, τά όποια πάλιν τόν 
χειμώνα είσίν έκτεθειμένα είς τούς έκ τής Μι- 
κράς Ασίας πνέοντας ψυχρούς ανέμους. Έν 
γένει δμως τό κλίμα είναι ύγιές, καί ύπέργηροι 
άνθρωποι ζώσι πολλοί. Ως δλαι αί έλληνικαί 

νήσοι, ουτω καί ή Κύπρος έχει τοποθεσίας μα
γευτικός, καί ήδη ό Έσπερος έσχεν αφορμήν 
νά δημοσιεύση εικόνας έκ Κόπρου. Καί σή
μερον πάλιν προσφέρομεν τήν εικόνα τής Κερυ- 
νείας, ής ή παρά τήν θάλασσαν θέσις εΐναι 

όντως γραφική. Δεξιά φαίνεται ή όδος ή άγουσα 
προς τήν Λευκωσίαν, τήν πρωτεύουσαν τής νή
σου · αριστερά δέ τό παραθαλάσσιον φρούριον 
εΐναι έργον βενετικόν άνήκον εις τήν έποχήν 
καθ’ ήν οί Βενετοι έξουσίαζον τήν δλην νήσον, 
ήν τφ 1571 οί Τούρκοι έκυρίευσαν.

'0 πληθυσμός τής Κύπρου άνέρχεται σή
μερον είς 150 χιλιάδας, έξ ών οί πλεΐστοι Ελ
ληνες ■ πάντοτε δέ ό πόθος τών Κυπρίων πρός 

ένωσιν μετά τής μητρός Ελλάδος διατηρείται 
ζωηρός. Μέ βλας τάς αύστηρότητας, μέ βλας 
τάς κολακείας των, μέ δλα τά δώρα ή τάς 
ποινάς των ούδέποτε θά κατορθώσωσιν οί "Αγγλοι 
νά καταπνίξωσι τό αίσθημα τοΰτο τής φιλο

πατρίας παρά τοΐς Κυπρίοις, ώς δέν κατώρθωσαν 
ούδ’ οί Τούρκοι μέ τήν τυραννικήν αύτών καί 
μακροχρόνιον διοίκησιν νά τό καταπνίξωσιν. Ας 
παραχώρηση δσας θέλει έλευθερίας είς τούς 
Κυπρίους ή αγγλική κυβέρνησές, αύτοί πάντοτε 
θά μείνωσι πιστοί είς τούς αρχαίους των πόθους, 
καί το σύνθημά των θά ήναι πάντοτε· "Ένω- 
σις μετά της Κλλαοος.
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"ΗΓΕΡΘΗ, ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΩΔΕ.”

(Μετά είκόνος, ορα αελ. 5.)

Ή ήμετέρα είκών παριστα τήν στιγμήν, καθ’ 
ήν αΐ μυροφόροι γυναίκες πρώτα*,  έμαθον τήν 
άνάστασιν τού Ιησού Χριστού.

Απλή καί ύψηλή όντως είναι ή περιγραφή 
τής στιγμής ταύτης έν τω Εύαγγελίο» τού Αγίου 
Μάρκου (κεφ. 16)· "Καί είσελθούσαι είς το 
"μνημεΐον είδαν νεανίσκον καΟήμενον έν τοΐς 
"δεξιοί;, περιβεβλημένον στολήν λευκήν· καί 
"έξεθαμβήθησαν. Ο δε λέγει αύταϊς ■ Μή έκ- 
"θαμβεΐσθε· Ίησοΰν ζητείτε τον Ναζαρηνδν τον 
"έσταυρωμένον · Ήγέρθη, ούκ έστιν ώδε· 
"”1δε ό τόπος όπου έθηκαν αυτόν.”

Ύπδ τήν έμπνευσιν τής περιγραφής ταύτης 
δ ζωγράφος έποίησε τήν ώραίαν ταύτην καί σε
μνήν εικόνα.

Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΛΕΟΠΟΛΔΟΣ ΤΗΣ ΑΓ
ΓΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΥΤΟΥ.

(Μετά είκόνος, 6ρα σελ. 8.)

Τήν παρελβούσαν Πέμπτην έτελέσθησαν έν 
τή βασιλική τού Ούίνδσωρ έπαύλει μετά πολλής 
τής πομπής οί γάμο*,  τού πρίγκηπος Λεοπόλδου, 
τοΰ τετάρτου καί νεωτάτου υιού τής βασιλίσσης 
Βικτωρίας μετά τής πριγκηπίσσης Ελένης, θυ- 
γατρδς τοΰ πρίγκηπος τοΰ Βάλδεκ. Ό πρίγκηψ 
Λεοπόλδο;, δστις πέρυσιν έλαβε τον τίτλον τού 
δουκδς τοΰ Άλβανή άγει το τριακοστδν τής ηλι
κίας του έτος, ή δέ σύζυγός του συνεπλήρωσε 
κατά τδν παρελθόντα Φεβρουάριον τό 21"ν έτος. 
Διά τήν τελετήν τών γάμον είχον μεταβή είς 
Αγγλίαν οί γονείς τής νεονύμφου ώς καί ή 
πρεσβυτέρα αύτής αδελφή, ή βασίλισσα τής Ολ
λανδίας. Αί άγγλικαί έφημερίδε; είσί πεπλη- 
ρωμέναι περιγραφών τής μεγαλοπρεπούς τελετής, 
ήτις έλαβε χώραν μεθ’ όλης τής έπιβαλλούσης 
έθιμοταξία; τής αγγλικής Αυλής. Το έν Ούίν
δσωρ κατά τήν περίστασιν ταύτην παρατεθέν 
γεύμα ήτο πολυτελέστατον, έκτάκτως δέ ωραία 
ήσαν τά τή νεονύμφω προσενεχθέντα δώρα.

Δυστυχώς τήν χαράν τών ημερών εκείνων 
έπεσκίασε δεινόν τής τύχης τραύμα. Τήν έπι- 
ούσαν τοΰ γάμου άπέθνησκεν έν Ludwigsburg 
έκ τοκετού ή αδελφή τής νύμφης, ή σύζυγος 
τοΰ διαδόχου τοΰ θρόνου τής Βυρτεμβέργης, 
μόλις τό 25°·*  έτος τής ήλικίας της άγουσα. 
Οί γονείς αμα τή τηλεγραφική αγγελία το9 δυ
στυχήματος τούτου άπήλθον έξ ’Αγγλίας — 
δπως άπό τής άπαστραπτούσης τού γάμου αι
θούσης τής μιας θυγατρδς μεταβώσι παρά τον 
ζοφερόν καί ψυχρόν τάφον τής άλλης. Φοβεραί 
τών άνθρωπίνων πραγμάτων αί μεταβολαί καί 
αντιθέσεις!

ΜΙΚΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ ΠΟΙΜΗΝ.
(Μετά είκόνος, 8ρα σελ. 9.)

’ Αντικείμενον, οπερ άνέκαθεν εΐλκυσε τον 
χρωστήρα τών εύρωπαίων ζωγράφων, είναι τύποι 
τινές τής μεσημβρινής Ιταλίας, ένθα ή ζωηρό- 
της τών χαρακτηριστικών τού προσώπου καί ή 
χάρις τής στάσεως καί τών κινήσεων, διεγείρει 
τόν θαυμασμόν κυρίως τών καλλιτεχνών. Τοι- 
ούτον τύπον παριστα καί ή ήμετέρα είκών, μι
κρόν ποιμένα έκ τών περιχώρων τής 'Ρώμης. 
Έν τφ μέλανι τοΰ παιδός δφθαλμω απαστράπτει 
ζωηρότης τού πνεύματος συνημμένη μετά με

λαγχολίας τινός, ήτις καθιστά τό πρόσωπον 
αύτοΰ τό ώραΐον έτι ελκυστικώτερον · ή κόμη 
αψτοΰ, μέλαινα καί πυκνή, κατέρχεται έπί τών 
ώμων του ώς πέπλος· ύπδ τόν πλατύ·» πίλον 
τό πρόσωπον άποκτα τι σύννοφρυ καί έσκεμ- 
μένον, ιός νά μή ήτο παιδός πρόσωπον τοΰτο 
άλλά άνδρδς πλέον. Έν γένει δέ καί είς τά 
άσημαντότερα μέρη τής είκόνος του ό ζωγράφος 
κατώρθωσε νά δώση τόν δλως ιδιαίτερον καί 
χαρακτηριστικόν τύπον, τόν όποιον έχουσιν οί 
ποιμενόπαιδες τής πεδιάδος τής Ρώμης. Ή 
εικών προδίδει άναντιρρήτως βαθείας έπί τών 
κατοίκων τής χώρας έκείνης μελέτας.

Η ΕΠΑΥΛΙΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ.

(Μετά είκόνος, 2ρα σελ. 18.)

Έν τφ μέσφ πυκνού καί δασιόδους πευκώνας 
είς τούς πρόποδας τών Καρπαθίων δρέών κεΐται 
ή μονή τοΰ Σινά, ήν έν έτει 1679 άνήγειρεν ό 
Μιχαήλ Καντακουζηνός. Έπί πολλάς δεκαετη
ρίδας ή μονή αύτη ήτο τό καταφύγιου τών πέριξ 
κατοίκων έν καιροΐς επιδρομών καί έμφυλίων 
σπαραγμών. Καί σήμερον έτι αί πύλαι αύτής 
φιλοξένως ανοίγονται παντί τφ έπισκεπτομένφ 
αύτήν.

’Από τής μονής ή οδός ανέρχεται πρός τό 
όρος καί είς μικρά·» άπόστασιν^πρός τά δεξιά 
εμφανίζεται τφ βλέμματι ή έξοχική τοΰ βασι- 
λέως Καρόλου τής 'Ρουμανίας επαυλις, ήν άνή- 
γειρεν ούτος έσχάτως ιδία δλως δαπάνη. Ούχί 
μακράν τής έπαύλεως κεΐται έν τόπφ συσκίφ 
καί άγριο» ό μικρός θηρευτικός [οίκίσκος, χρη
σιμεύω·» ώς κατάλυμμα κατά τάς έν καιρφ φθι
νοπώρου κυνηγετικός έκδρομάς.

ΊΙ επαυλις σχηματίζει έκτεταμένον σύμ
πλεγμα, έπιστεφόμενον ύπό τετραγώνου πύργου 
υψους 60 ώς έγγιστα μέτρων. 'Η πρός δυσμάς 
αύλή διαιρεί τήν έπαυλιν είς δύο τμήματα, ών 
τό μέν περιέχει τό βασιλικόν μέγαρον, το δέ 
τόν ξενώνα, τό λεγόμενον μέγαρον τών ιπποτών, 
ήνωμένον μετά] τοΰ βασιλικού μεγάρου διά με
γαλοπρεπούς στοάς. Ή κυρία πρόσοψις τού 
δλου οικοδομήματος, μήκος έχουσα 100 μέτρων, 
μέ τούς υψηλούς αύτοΰ δρόφους καί έξώστας, μέ 
τό ώρολόγιον έν [τφ μέσφ, μέ τδν πύργον καί 
τούς γλυπτούς κίονας αποτελεί σύνολον χαριέ- 
στατον καί μεγαλοπρεπές. Έν τή μεσαία αύλή 
υπάρχει κομψός πΐδαξ κατά τδν πομπηϊανικδν 
ρυθμόν, έν δέ τφ μεγάρφ εύρίσκονται τά λαμ- 
πρώς κεκοσμημένα ιδιαίτερα δωμάτια τού ήγε- 
μόνος καί τής συζύγου αύτού, θέατρον, σφαιρι- 
στήριον, μεγάλη αίθουσα υποδοχής, πλούσια 
βιβλιοθήκη κτλ. Έν τφ πύργφ είναι καί δω
μάτιο·» πλουσίως κατά τόν τουρκικόν τρόπον 
διεσκευασμένον. II έσωτερική διακόσμησις τής 
ώραίας ταύτης έπαύλεως δέν άποπερατώθη είς- 
έτι έντελώς· ούχ ήττον δμως κατά τάς τελευ
ταίας έκ Βουκουρεστίου ειδήσεις το βασιλικόν τής 
'Ρουμανίας ζεύγος προτίθεται νά διέλθη έφέτος 
τούς θερινούς μήνας έν αύτή.

Κομψότατος είναι ό παρακείμενος θηρευτικός 
οίκίσκος, δλως έκ ξύλου κατεσκευασμένος καί 
φέρων άνωθεν [τής θύρας έπιγραφήν τού έξόχου 
τής 'Ρουμανίας ποιητού ’Αλεξάνδρου, δι’ ής 
προσκαλούνται οί περιηγηταί νά είσέλθωσιν έν 
αύτφ. Δέν είναι τοΰτο τυπική άπλώς πρόσ- 
κλησις, διότι ό βασιλεύς καί ή βασίλισσα τής 
'Ρουμανίας λίαν φιλοφρόνως καί φιλοξένως δέ
χονται τούς προσκεκλημένους, οΰς παντοιοτρόπως 
περιποιούνται μέ τήν γερμανικήν έκείνην καί 

εύγενή άφέλειαν, ήτις πολυτιμοτέραν τήν περι- 
ποίησιν καθιστά.

Η ΚΟΜΗΣΣΑ ΣΟΦΙΑ ΠΟΤΟΚΗ 
ΕΛΛΗΝΙΣ ΤΟ ΓΈΝΟΣ.

Μια τών ήμερων τού έτους 1785 ό έν Κων- 
σταντινουπόλει πρέσους τής Γαλλίας, κύριος Δυ
βαρρής, έξελθών έφιππος είς περίπατον, ώς 
έσυνείθιζε καθ’ έκάστην μετά μεσημβρίαν, εΐδεν 
ούχί μακράν τής πόλεως πολλάς έλληνίδας ·»ε- 
άνιδας παιζούσας καί διασκεδαζούσας · μεταξύ 
αύτώ·» μία πρό πάντων κόρη, ώς δεκατετραετής, 
μεγάλην τφ ένεποίησεν έντύπωσιν καί διά τό 
ευειδες τού προσώπου καί διά τήν ε'ύλύγιστον 
τού σώματος καλλονήν καί πρό πάντων διά τήν 
παρρησίαν καί αφέλειαν, μεθ’ ής άπήντησεν είς 
τάς έρωτήσεις του. Καταγοητευθείς ύπδ τής 
έμφανίσεως ταύτης ό γάλλος διπλωμάτης, δστις 
ήτο ήδη προκεχωρημένος τήν ήλικίαν, συνέλαβεν 
αμέσως τήν άπόφασιν ν’ άναλάβη τήν ανατροφήν 
καί έκπαίδευσιν τής χαριεστάτης ταύτης Έλ- 
ληνιδος. Καί κατ' άρχάς μέν έσκέπτετο νά 
άγοράση αύτήν ώς δούλη·» · άλλ’ επειδή ό νόμος 
άπηγόρευε τούτο, άπετάνθη διά τρίτου προσώπου 
πρός τήν μητέρα αύτής. παρ’ ής έπί καταβολή 
1500 γροσίων έλαβε τήν κόρην. Έν τφ με- 
γάρφ τής πρεσβείας ό Δυβαρρής ήτοίμασε διά 
τήν προστατευομένην του κατάλληλον δωμάτιο·», 
έδωκεν αύτή γαλλίδα διδασκάλισσαν καί φορέ
ματα κατά τδν τελευταΐον παρισινόν συρμόν. 
Η ζωηρά Έλληνίς δέν έβράδυνε νά συνοικειωθή 

μέ τδν νέον βίον της, τοσούτφ μάλλον, καθ’ 
δσον ό άγαθδς πρέσβυς τή έπέτρεπε καί τήν 
μητέρα της καθ’ έκάστην νά έπισκέπτηται καί 
μέ τάς παλαιός συντρόφους της νά διασκεδάζη. 
11 Σοφία έκολακεύετο τά μάλιστα βλέπουσα 

τάς συντρόφους της θαυμαζούσας τά πολυτελή 
αύτής ένδύματα καί κοσμήματα- ή μήτηρ της 
δμως δέν ήδύνατο νά συνειθίση είς τούτο, καί 
έπανειλημμένως έλεγε·», οτι ή κόρη της ώς 
Φαναριώτισσα μόνον τήν ελληνικήν ένδυμασίαν 
έπρεπε νά φορή. Ό Δυβαρρής θέλω·» καί κατά 
τούτο νά τήν εύχαριστήση, παρήγγειλε πολυτελε- 
στάτην ελληνικήν ένδυμασίαν, ήτις έτι μάλλον 
έφανέρου τήν σπάνιάν τής νεάνιδος καλλονήν. 
Έν διβστήματι δύο έτών ή μικρά Σοφία δι- 
δαχθεΐσα άνεπτύχθη καί σωματικώς καί δια- 
νοητικώς, ό δέ γέρων προστάτης της ήτο κατεν- 
Οουσιασμένος διά τό κατόρθωμα τούτο. "Ισως 
έφαντάζετο δτι ήδύνατο ημέραν τινά νά σύνδεση 
αύτήν πρός εαυτόν διά στενωτέρου καί τρυφε- 
ρωτέρου δεσμού.

Αίφνης δμως ό Δυβαρρής άνεκλήθη παρά 
τής κυβερνήσεώς του καί διετάχθη νά μεταβή 
προσωρινώς είς Βαρσοβίαν καί είς Βερολίνο·» 
πρός διεξαγωγήν σπουδαίων διπλωματικών υπο
θέσεων. Φυσικόν ήτο νά συμπαραλάβη μεθ’ 
εαυτού καί τήν Σοφίαν, ήτις μετά πολλής τής 
θλίψεως άπεχωρίσθη άπό τής μητρός της καί 
άπό τής πατρίδος της, καίτοι ευγνωμονούσα τφ 
γενναίο» καί άφιλοκερδεΐ αύτής προστάτη.

Πρός μετάβασιν είς τήν νέαν θέσιν του ό 
πρεσβευτής διήλθε διά τής εύρωπαϊκής Τουρκίας 
καί άφιχθεί; μετά κοπιώδη οδοιπορίαν είς τήν 
οχυρόν πόλιν Καμένιεκ-Ποδόλσκη, ήτις κατ’ 
έκείνην τήν έποχήν ήτο είς τά σύνορα, άπε- 
φάσισε ν’ άναπαυθή έκεΐ έπί δκτώ τούλάχιστον 
ήμέρας. Πρός τούτο παρεκινήθη καί έκ τής 
δλως έξαιρετικής υποδοχής, ής έτυχε παρά τφ 
φρουράρχφ τής πόλεως έκείνης, τφ κόμητι στρα
τηγό» de Witt, δστις μετά όντως ρωσσικής 
φιλοξενείας τόν περιεποιήθη. Πτο ό DE WlTT 

ούτος απόγονος τού ομώνυμου πολιτικού τής 
'Ολλανδίας, τού έν έτει 1672 δολοφονηθέντος. 
'0 Δυβαρρής, στρατιωτικός καί ούτος καί έν
θερμος θαυμαστής τού διασήμου αρχιτέκτονας 
Vauban αετό πολλοΰ τού ένδιαφέροντος έξή- 
ταζεν έπί ώρα; ολοκλήρους τά άμυντικά έργα 
τοΰ άχυρού ρωσσικού φρουρίου, περιήρχετο τάς 
έπάλξεις, τάς τάφρους, καί συχνός έκαμνεν είς 
τά περίχωρα έκδρομάς. Έν τοσούτφ έν τφ 
φρουρίφ έφιλοξενεΐτο καί ή ώραία Ελληνίς, 
πρός τήν οποίαν εύθύς έκ πρώτης δψεως είχεν 
έλκυσθή ό εύγενής καί περιποιητικό; φρούραρχος. 
Δεν παρήλθον τρεις ήμέραι καί ήδη ό de Witt, 
πληγείς ύπό σφοδρού έρωτος, καί άναζητήσας 
τήν Σοφίαν τή έξεφράσθη καθαοώς καί είλι- 
κρινώς. Ή νεάνις δέν έμεινεν άναίσθητος είς 
τούς περιποιητικού; τού στρατηγού λόγους, το
σούτφ μάλλον, καθ’ δσον ήτο ούτος ό πρώτος 
άνήρ δστις είχεν ομιλήσει προς αύτήν περί 
έρωτος. Ένθαρρυνθεις ό DE Witt έκαμε τήν 
πρότασίν του, ήν ή Σοφία έδέχθη. Τότε ό 
φρούραρχος έν άγνοια τοΰ άνυπόπτου Γάλλου, 
τού τά έξωτερικά τοΰ φρουρίου έργα έπισκεπτο- 
μένου, διέταξεν άμέσως τόν ιερέα νά προβή είς 
τήν τέλεσιν τοΰ γάμου του. Πρός αποφυγήν 
πάσης ένοχλήσεως έκλεισε τήν πύλην τού φρου
ρίου, άνέσυρε τάς γεφύρας καί έδωκεν αύστηράν 
διαταγήν ούδενί νά έπιτραπή ή είσοδος. '0 
Δυβαρρής έπανελθών καί ευρών τήν πύλην κε- 
κλεισμένην ήρχιοε νά έννοή τί συμβαίνει. Έφώ- 
ναξεν, ήπείλησεν, ώργισθη · έπί τέλους δμως 
ήναγκάσθη νά καταλύση είς έλεεινόν εβραϊκόν 
ξενοδοχεΐον, καί νά διέλθη ολόκληρον τήν νύκτα 
έπί άλίγου ρυπαρού άχύρου. Έν τφ μεταξύ ό 
εύδαίμων φρούραρχος έτέλει τόν γάμον του μετά 
τής εύειδούς Έλληνίδος, ήτις ώς άγγελος έξ 
ούρανοΰ είχεν έμφανισθή είς τήν έρημίαν 
του.

Τήν έπιοΰσαν ό σύζυγος άπέστειλε πρός τον 
πρεσβευτήν τούς ύπηρέτας, τά πράγματα, τά 
δώρα δλα, τά όποια είχε κάμει είς τήν 
Σοφίαν. Συγχρόνως δέ τφ έπεμψε καί φιλο- 
φρονεστάτην έπιστολήν, δι’ ής τόν παρεκάλει 
νά άποφύγη πάσαν περαιτέρω συνέντευξιν, ήτις 
κατ’ ούδέν ήδύνατο πλέον νά μεταβάλη τά τε
τελεσμένα. Προσέθηκε καί ή νέα σύζυγος περι
ποιητικήν πρός τον πρεσβευτήν έπιστολήν, δι’ 
ής τόν διεβεβαίου περί τής αιώνιας εύγνωμο- 
σύνης της καί τφ έζήτει συγγνώμην, δτι τά νέα 
αύτής καθήκοντα τήν έμποδίζουσι νά συνοδεύση 
αύτόν περαιτέρω.

'Ο Δυβαρρής, άνήρ φιλόσοφος, ύπέκυψεν είς 
τό άναπόδραστον καί αύθημερόν άνεχώρησε διά 
Βαρσοβίαν, άφήσας τούς νεονύμφους έν τή ήσύχφ 
καί εύδαίμονι αύτών φυιλεα.

Μετά παρέλευσιν ενός έτους ή κόμησσα DE 
AVitt έδωρήσατο τφ συζύγφ αύτής υιόν, δστις 
έγένετο κατόπιν είς τών διαπρεπεστέρων 'Ρώσσων 
στρατηγών, καί έν έτει 1814 κατά τήν έν Βιέννη 
σύνοδον διήγειρε θαυμασμόν έν τοΐς άριστοκρα- 
τικοΐς τής Βιέννης κύκλοις διά τήν σπάνιάν 
αύτοΰ ώραιότητα.

"Ισως ό εύδαίμων φρούραρχος ολόκληρον θά 
διήρχετο τόν βίον έν τοιαύτη ήσύχφ εύτυχία, 
έάν δέν έκεντάτο ύπό τής φιλοδοξίας· έπόθει 
να έξαγάγη τήν νεαράν αύτού σύζυγον άπό τού 
έφήμου φρουρίου καί νά τήν έπιδείξη είς τόν 
κόσμον. Ζητήσας επομένως τήν άφεσίν του καί 
λαβών αύτήν μετέβη είς Μόσχαν καί είς Πε- 
τρουπολιν, ένθα ή ώραία Σοφία βαθυτάτην ένε
ποίησεν έντύπωσιν. Καί ό προβεβηκόις ήδη τήν 
ήλικίαν σύζυγος έκολακεύετο βλέπω·» τήν νεαράν 
του σύζυγον τό άντικείμενον τών περιποιήσεων 
εν τοΐς ύψηλοΐς τής πρωτευούσης κύκλοις. Είς 
τών ζωηροτέρων θαυμαστών τής κομήσσης be 

Witt έν Πετρουπόλει ήτο ό κόμη; Στανίσλαος 
Ποτόκη;, δστις κατήγετο έξ οίκου τής Πολωνίας 
άρχαιοτάτου καί διαπρεπούς. '0 κόμης Ποτόκης, 
νέος, ελκυστικός τούς τρόπους, εύφυής, ήτο πλου- 
σιώτατος. Τά κτήματά του έν Γαλικία είχον 
εκτασιν μικρού βασιλείου. Η Σοφία τόν είδε 
καί είχε τήν άδυναμίαν νά τόν άγαπήση. Ό 
κόμης Ποτόκη; λαβών τήν συγκατάθεσίν τη;, 
άνέλαοε νά διενεργήση τό άπό τοΰ κόμητος be 
WrrT διαζύγιό·» τη;. Έν τοσούτφ ό DE WlTT 
έπιθυμών νά έπιδείξη τήν σύζυγόν του καί έν 
’ Αγγλία άνεχώρησε μετ’ αύτής έκ Πετρουπόλεως. 
Έν 'Αμδούργφ ό κόμη; Ποτόκη;, διενεργήσα; 
τά πάντα, έπρόφθασε τον be Witt, καί αίφνης 
παρουσιάζεται ένώπιόν του έν τφ ξενοδοχείφ 
καί τφ ύποβάλλει τήν περί διαζυγίου άναφοράν, 
υπογεγραμμένην ήδη παρά τή; Σοφίας. Είμαι 
πεπεισμένος, στρατηγέ, τφ λέγει περαίνω·», οτι 
άπό άγάπην πρός τήν σύζυγόν σας καί άπό 
αίσθημα φιλίας πρός έμέ δέν θέλετε βραδύνει 
νά όπογράψητε τήν άναφοράν καί υμείς. Πρός 
διευκόλυνσιν έπιτρέψατέ μοι νά ύποβάλλω Γμΐν 
δύο σπουδαίους λόγους καί πρώτον ιδού ένταΰθα 
συναλλάγματα δύο εκατομμυρίων φιορινίων, τά 
όποια ό τραπεζίτης μου έχει εντολήν νά πλη- 
ρώση αμα τή έμφανίσει · ιδού έπειτα καί τα 
δύο ταΰτα πιστόλια. Καί αν μέν ύπογράψητε 
οίκειοθελώς τήν περί διαζυγίου άναφοράν, τότε 
τά συναλλάγματα ταΰτα είναι ίδικά σας ■ άν δέ 
άρνήσθε, τότε θά μονομαχήσωμεν άμέσως καί, 
σάς έγγυώμαι, ό είς έξ ήμών δέν θά έξέλθη ζών 
έκ τού δωματίου τούτου. Εκλέξατε καί άπο- 
φασίσατε, άλλά ταχέως!” Ό κόμης BE WlTT 
έμεινε·»έμβρόντητος. ’Αμέσως προσεκάλεσεν είς τό 
δωμάτιον τήν Σοφίαν, πρός ήν διηγήθη τά παντα. 
’Αλλά ή Σοφία τφέξέφρασε τήν άπόφασιν της νά 
διαζευχθή άπ’ αύτοΰ καί νά δώση τήν χεϊρά της 
είς τδν κόμητα Ποτόκην, είς δν καί μόνον άπό 
τούδε θέλει νά άνήκη. Ό Δυβαρρής είχε λαμ- 
πρώς εκδικηθή! Ό BE AVlTT δέν έταλαντεύθη 
έπί πολύ — υπέγραψε τό έγγραφον τοΰ δια- 
ξυ γιου, παρέλαβε τά συναλλάγματα καί άνεχώ- 
ρησεν. Έννοήσας τό πρόσκαιρον τής έν τφ 
κόσμιρ εύτυχίας ό κόμης be WlTT έπανήλθε 
πάλιν είς τον άρχαΐον έρωτά του, τήν θείαν 
φιάλην, είς τήν όποιαν έμεινε πιστό; μέχρι τής 
τελευταίας του άναπνοής.

'Ο κόμης Ποτόκη; έσπευσε νά έξασφαλίση 
τήν κατάκτησίν του διά τοΰ γάμου, καί μετέ
φερε τήν χαρίεσσαν σύζυγόν του είς τά έν Γα
λικία κτήματα, ένθα κατέλυσεν είς τήν έπαυλιν 
Τουλτσίν. ήν μεγαλοπρεπέστατα διεσκεύασε καί 
διεκόσμησεν. Ενταύθα τό νεαρόν ζεύγος έγεύθη 
βλη; τής ήσύχου εύδαιμονίας. Ό Ποτόκης έλά- 
τρευε τήν σύζυγόν του, ήτι; ήγάπα αύτόν πιστώς 
καί θερμώς. Σύγχρονός τις περιηγητής, ό Γάλ
λος κόμης BE LA GaBDE, ουτω περιγράφει τήν 
ώραίαν κόμησσα·» Ποτόκη · "Ελκυστικώτερον 
"πλάσμα τής γυναικος ταύτης ούδ’ ύπήρξεν ούδέ 
"υπάρχει έν τφ κόσμο». II πυκνή μέλαινα αύ- 
"τής κόμη, οί μελάνες, ζωηροί οφθαλμοί της, 
"έν οις άπαστράπτει γλυκυτάτη ερωτική φλόξ, 
"ή λεπτότης καί άπαράμιλλος χάρις τοΰ άνα- 
"στήματός της, ή ηγεμονική αύτής έμφάνισις 
“άποτελοΰσι σύνολον, όποιον ούδ’ οί έξοχώτεροι 
"τής άρχαίας Ελλάδος γλύπται ήδυνήθησαν νά 
"δώσωσιν είς τά; καλλιτέρας αύτών τής θεάς 
"τού ’Έρωτος παραστάσεις.

Ούδεμιάς έφείδετο ό κόμης θυσίας δπως 
εύχαριστήση καί τάς παραδοξωτέρας τή; συ
ζύγου του έπιθυμίας. Μια τών ημερών τή έδω
ρήσατο πολύτιμον μαργαρίτην, δν είχε λάβει 
δώρον παρά τής αύτοκρατείρας Αικατερίνης. 
'Η Σοφία έθαύμασε τδν ώραΐον μαργαρίτην, καί 
μειδιώσα παρετήρησεν δτι θά ήτο πράγμα πολύ 

εύχάριστον νά έχη τις ολόκληρον περιδέραιον 
έκ τοιούτων μαργαριτών, άλλ’ βτι τούτο ήτο 
άδύνατον, καθότι δέν εύρίσκοντο έν τφ κόσμφ 
πολλοί τοιούτοι μαργαρΐται. Δύο έτη μετά τήν 
ομιλίαν ταύτην ό Ποτόκη; τή προαέφερεν εκατό 
μαργαρίτα; άπαραλλάκτους κατά το μέγεθος καί 
τήν λαμπρότητα. Είχεν άποστείλει πράκτορα; 
είς ολα τά μέρη τοΰ κόσμου καί είχεν άγο- 
ράσει τούς μαργαρίτας, ών έκαστος κατά μέ
σον δρον τφ είχε κοστίσει χίλια χρυσά είκοσά- 
φραγκα.

Έν τή έπαύλει Τουλτσίν διήλθε τό ήγεμο- 
νικον ζεύγος ήμέρας άδολου εύδαιμονίας. Παρά 
τήν έπαυλιν ό κόμης είχε κατασκευάσει λαμ
πρόν καί έκτεταμένον κήπον, δν είς τιμήν τής 
συζύγου του ώνόμασε "Σοφίεβσκα”. Έν τφ 
κήπφ τούτφ ευρισκέ τις δ,τι ή πλέον έξημμένη 
τοΰ άνθρώπου φαντασία ήδύνατο νά έπιθυμήση. 
Κίονες, οβελίσκοι έκ μαρμάρου καί έκ γρανίτου, 
στοαί, ναοί άρχαΐοι, άγάλματα, άνάγλυφα, έπι- 
γραφαί — πάντα ήσαν τοποθετημένα μετά πλεί- 
στης δση; φιλοκαλία;. Ποιηταί έξύμνουν τά 
μυθώδη τού ώραίου τούτου κήπου πλούτη καί 
ζωγράφοι περιήρχοντο αύτόν δπως άπεικονίσωσι 
καί τήν μικροτέραν αύτοΰ γωνίαν.

Άλλά καί έν τφ γλυκυτάτφ τούτφ κρατήρι 
τή; εύτυχία; έπρεπε ν’ άναμιχθή καί ή πικρά 
τής δυστυχίας σταγών. Δαίμων φθονερός έρ- 
ριψε καί έπί τής φαιδράς ταύτης είκόνος τήν 
άπαισίαν σκιάν του ■ ό δαίμων ούτος ήτο ή 
πολιτική.

Ό κόμης Ποτόκης έκεντήθη ύπό δοξομανίας 
καί άσπασθείς τάς κατά τών συμφερόντων τής 
πατρίδος του άρχάς συνετέλεσεν εις τήν έν 
Γρόδνφ σύνοδον, έν ή έψηφίσθη ό διαμελισμός 
τής Πολωνίας. Φαίνεται δτι ό Ποτόκης έκολα
κεύετο ύπδ τής έλπίδο; ν’ άναγορευθή βασιλεύς 
τής Πολωνίας.

Παραιτηθεί; μετά τόν διαμελισμδν τής 11ο- 
λωνίας τής ρωσσικής υπηρεσίας, έτέθη πάλιν είς 
τήν διάθεσιν τών συμπατριωτών του· άλλ’ ούτοι 
άπέρριψαν τάς προτάσεις του, τδν έκήρυξαν προ
δότην καί τφ κατέσχον τά κτήματα (1794). 0
Ποτόκης έζήτησε τήν συνδρομήν τή; αύτοκρα
τείρας Αικατερίνης, ήτις έξηκολούθει εύνοούσα 
αύτόν, καί βτε ό Σουβόρωφ είσήλθε νικητής 
είς Βαρσοβίαν, έλαβε καί δ Ποτόκης τά κατα- 
σχεθέντα κτήματα, τά όποια ήσαν άρκούντως 
βεβλαμμένα. Ούχ ήττον δμως δτε έν έτει 1805 
άπεβίωσεν άφησε·» είς τήν άγαπητήν του Σοφίαν 
περιουσίαν κολοσσιαίαν.

Ένταΰθα άρχεται τό ώραιότερον στάδιο·» τοΰ 
βίου τής Σοφίας, διότι άν καί νέα άκόμη 
έμεινε πιστή είς τήν μνήμην τοΰ συζύγου της 
καί έπεδόθη είς άγαθοεργίας, άποδείξασα ουτω 
δτι καί ή καρδία της ήτο ώραία δσον καί 
ή μορφή της. Κατεγίνετο δέ είς τήν διοίκησιν 
τών έκτεταμένων κτημάτων της, είς τήν άνά- 
πτυξιν τής γεωργίας, τών μέσων τής συγκοινω
νίας καί τοΰ έμπορίου, καί — πράγμα έκτακτον 
δλως κατ’ έκείνους τούς χρόνου; — άνενδό- 
τως έμερίμνα ύπέρ τής βελτιώσεως τής τύχης 
τών πολυαρίθμων αύτή; δούλων. Δέν παρήρ- 
χετο ήμέρα, καθ’ ήν νά μή παρηγορήση, νά μή 
συνδράμη, νά μή εύεργετήση πτωχόν τινα, ή 
πάσχοντα, ή δυστυχοΰντα. Δικαίως δέ έθεω- 
ρεΐτο παρά τών μή συνειθισμένων είς τοιαύτας 
περιποιήσεις χωρικών ώς θεία Πρόνοια, ώς 
'Αγία.

Έν τών προσφιλεστέρων αύτή σχεδίων ήτο 
νά ΐδρύση πόλιν, ήτι; νά μή περιέχη είμή μόνον 
εύτυχεΐς καί ώς έκ τούτου άγαθούς καί ένα- 
ρέτους άνθρώπους. '0 αύτοκράτωρ’ Αλέξανδρος Α'., 
δστις μεγάλος τήν ηύνόει, τή είχε δωρήσει πρός 
τδν εύεργετικδν τούτον σκοπόν γαίας έκτετα-
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μένας καί καταλλήλους έν τή Ταυρική χερσο- 
νήσω, καί ή κόμησσα Σοφία έσπευσε νά μεταβή 
αότοπροσώπως εκεί, δπως πραγματοποίηση τήν 
φιλάνθρωπον ιδέαν. Έν εύφόρω καί χαριε-

είχε λησμονήσει ούτε τήν μητέρα της, ούτε τάς 
συντρόφους της, ούτε τήν γενέτειραν αύτής 
πόλιν!

Ίο σχέδιον δεν έπραγματοποιήθη ' ή Σοφιά-

Βερολίνο» τή 7 ’Οκτωβρίου 1823. 'Όσοι εν τή 
ακμή τοΰ βίου καί τής δόξης της την έθαυ- 
μασαν καί τήν ήγάπησαν, άλλοι τόσοι Αποθα- 
νοΰσαν τήν έθρήνησαν.

Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΛΕΟΠΟΛΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ KAI Η ΣΤΖΤ1ΌΣ ΑΤΤΟΤ.

στάτη κοιλάδι έν τώ μέσο» δύο ακρωτηρίων ήρ- 
ςατο χαραττόμενον τδ σχέδιον τής νέας πόλεως, 
τής όνομασθείσης Σοφιαπόλεως, μέ τάς οδούς 
της, μέ τάς πλατείας, μέ τούς κήπους της. 
Έπί ώρας ολοκλήρους ΐστατο ή Σοφία έπί 
τοΰ ένος τών Ακρωτηρίων έστραμμένον έχουσα 
το βλέμμα προς το μέρος, ένθα έκειτο ή Κων- 
σταντινούπολις, ή προσφιλής αυτής πατρίς. Δέν

πόλις ούδέποτε έκτίσθη. Νόσος στηθική, ήτις 
βαθμηδόν έπροχώρει, ήνάγκασε τήν κόμησσαν 
Ποτόκη νά μεταβή μετ’ ού πολύ είς Βερολΐνον, 
δπως συμβουλευθή τούς περιφημότερους τής 
έποχής έκείνης ιατρούς. '0 διάσημος Ούφελάν- 
δος, ό Hohn καί άλλοι ιατροί μάτην έπροσπά- 
θησαν νά σώσωσι τήν ώραίαν γυναίκα. '11 νόσος 
ήτο Ανίατος, καί ή Σοφία Ποτόκη Απέθανεν έν

μουσείφ ;τού Βερολίνου σώζεται 
είκών τής ώραίας κομήσσης 11ο-

Μ.

ΜΙΚΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ ΠΟΙΜΗΝ,
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TO ΑΣΜΑ TOT ΧΙΑΒΑΘΑ.
(συνέχεια- βρα τεύχος 23.)

Εις τον πρώτον τών κοράκων, 
Εις τον άνακτα Καγάγην, 
Τήν ζωήν χαρίζει μόνον, 
Νά τον έχη όμηρόν του· 
Και σφιγκτά τον περιβάλλει 
Μέ λεπτόν φλοιόν φιλύρας ' ‘ 
Καί τόν φέρ’ είς τήν καλύβην, 
Καί πρός τήν δοκόν τόν δένει.

“Κόρακα, έκεΐ τφ λέγει, 
Σέ τόν λήσταρχον, τόν πρώτον 
Ένοχον τής δυστυχίας, 
Σέ τόν πρώτον συλλαβόντα 
Τήν ιδέαν τής ληστείας, 
Σέ κρατώ ώς όμηρόν μου, 
Ασφαλείας άρραβώνα.”

Τόν άφίνει δ’ έκεΐ μόνον 
Σκυθρωπόν έπί τής στέγης' 
Νά έκφράση τήν όργήν του 
Μέ κρωγμούς απελπισίας, 
Μέ πτερύγων μαύρων κτύπους, 
Νά ζητή έλευθερίαν 
Καί βοήθειαν είς μάτην.

Καί παρέρχεται τό θέρος. 
Νότος πνέων άποστέλλει 
Τά θερμά φιλήματα του 
Έπί τής πλούσιας χώρας- 
Καί ό σίτος ώριμάσας 
Είν' έν όλη του τή δόςη 
Τών πρασίνων καί κίτρινων 
Πτερωτών του ένδυμάτων 
Έν τή διαρραγείση θήκη 
’ Απαστράπτουσιν οί στάχεις.

Ή δέ γραία ή Νοκόμη 
Είπε πρός τήν Μινεχάαν 
“Κόρη μου, ό μήν είν ουτος, 
Καθ’ δν πίπτουσι τά φύλλα 
Καί τό ρυζ’ είσεκομίσθη- 
"Ωριμος κΐ ό σίτος είναι- 
"Ας συλλέξωμεν τόν σίτον 
Άφαιρούσαι τήν στολήν του 
Τήν ξανθήν καί τά πτερά του.’

Πρόθυμος ή Μινεχάα 
Έκ τοΰ οίκου της έξήλθε 
Μέ τήν γραΐάν της μητέρα. 
Συγκαλοΰν δέ τάς γυναίκας 
Καί τούς νέους καί τάς νέας, 
Εις συγκομιδήν τοΰ σίτου 
Καί τήν άπολέπισίν του.

Είς τήν άκραν δέ τοΰ δάσους 
Ύπό δροσεράς έλατας ,
Κάθηνται οί στρατιώται, 
Οί λευκότριχες όπλϊται, 
Καί καπνίζοντες ακούουν 
Τών έργαζομένων νέων 
Τάς εύθύμους όμιλίας, 
Τασματα, τούς γέλωτάς των, 
Πώς ώς κόσσυφοι λαλοΰσι, 
ΙΙώς ώς κίσσαι φλυαροΰσιν.

ιι “Και σφικτά τόν περιβάλλει . . .” Τά δεσμό 
ταϋτα, λέγει ό Tanker (Διήγησις αιχμαλωσία; καί περι
πετειών σελ. 412) κατασκευάζονται έκ τών λεπτών 
κλάδων τής φιλύρας, οϊ τινες ύποίαλλόμενοι είς 
ίράσιν τίθενται κατόπιν έντός ψυχρού δδατος. Συ
νήθως ό αρχηγός πολεμικής τίνος εκστρατείας φέρει 
μεθ' έαυτοΰ τοιαϋτα δεσμό, καί έάν κατά τήν μάχην 
πολεμιστής τις κόμη αιχμάλωτον, οφείλει νά τόν φέρη 
άμέσως ένώπιον τού άρχηγοΰ, δστις τόν δένει καί είναι 
πλέον ύ πόλογος διά τόν αιχμάλωτον.

12 “Βαγεμήν, τών αγρών κλέπτα, Παιμοπαΐ, ληστά 
αχρείε!” Έάν μία τών έργαζομένων νέων γυναικών 
εύρη έρυθρόν κόκκον αραβοσίτου θεωρείται τοΰτο καλός 
οιωνός καί δίδεται ώς δώρον εύπρόσδεκτον είς τινα 
τών νέων πολεμιστών. Έάν δμως ο κόκκος ηναι 
τρυπημένος, ο'ιονδήποτε καί αν έχη χρώμα, συμβαίνει 
ταραχή καί δλοι φωνάζουν · “Βαγε-μήν!" Τούτο είναι 
σημεϊον δτι έν τφ άγρψ εύρίσκεται κλέπτης. Βα-γε-μήν 
σημαίνει συμβολικώς άνθρωπον γέροντα, δστις εισέρ
χεται έντός άγροΰ διά νά κλέψη αραβόσιτον.

Κ’ έρυθρόν οπότε στάχυν 
Κόρη τις ευρίσκει, όλοι 
Γηθοσύνως ανακράζουν- 
“Ιδού! τάχιστα θά εΰρης 
Εραστήν, κι’ ώραΐον άνδρα.” 
Καί οί γέροντες έν κύκλω 
Νεύοντες έπικροτοΰσι, 
Κι’ απαντούν “Ναί, ούτως έχει"! 
"Οταν πάλιν άλλη νέα 
Ζαρωμένον εύρη στάχυν 
"Η σκωληκοφαγωμένον, 
Τότε όλοι γελούν γύρω 
Καί μιμούνται τούς πρεσβύτας, 
Ώς χωλοί πηδούν, χορεύουν, 
Κ' έν χορφ συγχρόνως ψάλλουν 
“Βαγεμήν, τών αγρών κλέπτα! 
Παιμοπαΐ, ληστά αχρείε!" 12

Πέριξ αντηχεί ό γέλως. 
Τόν ακούει ό Καγάγης. 
Ό πρωτάναξ τών κοράκων, 
Καί φωνάζει ώργισμένος- 
Κ’ έκ τών κορυφών τών δένδρων 
Απαντούν οί μαύροι όλοι 
Κόρακες είς τάς φωνάς του. 
Οί οέ γέροντες έν κύκλιρ 
Νεύοντες έπικροτοΰσι, 
Κι’ απαντούν “Ναί, ούτως έχει!”

14.

ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΑ.

Έλεγεν ό Χιαβάθας- 
“Πόσον είναι φθαρτά όλα! 
Έκ τής μνήμης τών ανθρώπων 
Κ’ αί μεγάλοι παραδόσεις 
’Εξαλείφονται ευκόλως, 
Καί τά άθλα τών ήρώων, 
Καί τών κυνηγών αί τύχαι, 
Καί τών μάγων ή σοφία 
Καί οί δόλοι κ’ αί πλεκτάναι, 
Καί τών προφητών άκόμη 
Όνειρα φαντασιώδη.

“’Αποθνήσκουν κι’ οί μεγάλοι 
Καί ευκόλως λησμονούνται · 
Οί σοφοί κηρύττουν ουτω. 
Χάνονται σοφών οί λόγοι 
Είς ώτα τών συγχρόνων, 
Καί δέν φθάνουν είς τά ώτα 
Γενεών έπερχομένων, 
Αί όποΐαι περιμένουν 
Έν μυστηριώδει σκότει 
Τό βωβόν, άγνωστον μέλλον.

“Ούτε σύμβολα τούς τάφους 
Τών πατέρων ή σημεία 
Διακρίνουσιν ουδόλως- 
Άγνοοΰμεν τίς έτάφη, 
Καί γνωστόν μάς είναι μόνον, 
"Οτι ούτοι είν’ οί τάφοι 
Τών πατέρων. Ποιοι ήσαν 

Πρόγονοι καί συγγενείς μας, 
Ποιον εΐχεν ή φυλή των 
Στέμμα, σύμβολου άρχαΐον, 
’Αετόν, κάστορα εΐχεν 
’Ή καί άρκτον άγνοοΰμεν, 
Καί γνωστόν μάς είναι μόνον 
Πώς έδώ θαμμένοι είναι 
Οί αρχαίοι μας πατέρες.

“Όμιλοΰμεν προς άλλήλους 
"Οταν εΐμεθα πλησίον, 
Όχι δμως καί μακρόθεν. 
Τήν φωνήν δέν ήμποροΰμεν 
Ν’ άποστείλωμεν είς φίλους, 
Άφ’ ήμών μακράν οίκοΰντας- 
Μυστικόν πέμπομεν λόγον; 
Τό γνωρίζει ό κομίζων, 
Δύναται νά τό προδώση 
Καί είς άλλους νά τό ειπη.'

Ούτως έλεγε βαδίζων 
Διά τού έρημου δάσους 
Ό έχέφρων Χιαβάθας. 
Περί τής ευημερίας 
Τής πατρίδος του φροντίζων.

Έλαβεν άπό τού σάκκου 
Χρώματα ποικίλα τότε, 
Κ’ έπί τοΰ φλοιού τού λείου 
Τής σημύδας θαυμασίως 
Έζωγράφισε σημεία 
Καί μορφάς μυστηριώδεις, 
Αί όποΐαι είχον δλαι 

’Έννοιαν καί σημασίαν, 
Κΐ ήσαν λέξεις έν σημείοις.

Ό Δεσπότης τών άνθρώπων, 
Ό σοφός πατήρ τών δλων, 
Ητο άπεικονισμένος 

Ώς ώον μέ δύο άκρα 
Τόν αιθέρα διασχίζον. 
Ή είκών αυτή έδήλου- 
Πανταχοΰ παρών ύπάρχει.

Τοΰ Κακού τό Πνεύμα πάλιν 
Παριστάνετο ώς όφις, 
'Ως ό μέγιστος απάντων, 
Πολυμήχανος, πανούργος. 
Ή παράστασις έδήλου- 
Τού Κακού τό πνεύμα έρπει.

Ή ζωή δέ ήτο κύκλος, 
Καί ό θάνατος έπίσης, 
Ό μέν μαύρος, ή δέ άσπρη. 
Είχε δ’ άπεικονισμένα 
"Ηλιον, σελήνην, άστρα, 
Καί θηρία καί ανθρώπους 
Σκώληκάς τε καί ίχθύας, 
Όρη, ποταμούς καί λίμνας. 
Ή γή ήτο γραμμή μία, 
Καί ώς τόξον ύπεράνω 
Τούρανού ό θόλος ήτο. 
Ή λευκή γραμμή έν μέσφ 
Έφανέρου τήν ήμέραν, 
Πλήρης άστρων δέ, τήν νύκτα. 
Δεξιόθεν τό σημεϊον 
Τού ήλιου είναι δύσις, 
Καί άριστερά, ήλιου 
Τήν άνατολήν εμφαίνει. 
Ύπεράνω τό σημεϊον 
IIάριστά τήν μεσημβρίαν, 
Κ’ αί γραμμαί έκ τούτου είναι 
Ή βροχή καί τρικυμία.

Ποδών ίχνη πρός οικίαν 
Φίλων πρόσκληαιν σημαίνουν, 
Χεΐρες δέ αί ματωμένα·. 
Είναι τό σημεϊον έχθρας 
Καταστρεπτικής, άσπόνδου.

Πάντα ταΰτ άπεικονίζει 
Ό νοήμων Χιαβάθας 
Είς τόν έκθαμβου λαόν του, 
Κ’ έξηγεΐ τάς περαστάσεις, 
Λέγων “Τδετε, οί τάφοι 
Τών πατέρων σας δέν έχουν 
Ούδ’ έλάχιστον σημεϊον. 
Σπεύσατε ! μέ παραστάσεις 
Ζωγραφίσατε τούς τάφους, 
Με τών οίκων τά σημεία, 
Μέ τ' άρχαΐα σύμβολά των, 
Ώστε οί άπόγονοί των 
Νά γνωρίζωσι πού κεΐνται 
Τών πατέρων των οί τάφοι.”

Κι' είς τών τάφων τούς πασσάλους 
Τούς είσέτι σωζομένους 
Απεικόνισαν σημεία 
Καί τά σύμβολα τών οίκων- 

Άρκτον είς τόν ένα τάφον 
Καί δορκάδα είς τόν άλλον, 
Γερανόν έπί τοΰ τρίτου, 
"Η περιστεράν ή ρέννον, 
Όλα πλήν άνεστραμμένα, 
Είς σημεϊον δτι ήδη 
Ό τό σύμβολου έκεΐνο 
Φέρων εΐχεν άποθάνει, 
Κ' έκειτο έντός τού τάφου, 
Κόνις μόνον, σωρός τέφρας.

Οί δέ μάγοι καί προφήται 
Κι’ οί γνωρίζοντες τών χόρτων 
Άρετάς τάς σωτηρίους 
Είς φλοιόν κ’ έλάφου δέρμα 
’Απεικόνισαν έντέχνως 
Τασματα τά μαγικά των. 
Κάθε ασμα είχε μίαν 
Καί εικόνα έξηγοΰσαν 
Μέ μορφάς μυστηριώδεις · 
Κΐ δλα τά σημεία ταύτα 
Είχον καί τήν έννοιαν των · 
Ό Δεσπότης τών άνθρώπων 
Ούρανόθεν έπιβλέπων, 
Κΐ ό τεράστιος ό Όφις 
Μέ τον έρυθρόν του λόφον 
Πρ ός τά άνω έστραμμένον, 
Καί ό ήλιος φωτίζων, 
Κΐ ή σελήνη σβυννομένη, 

’Αετοί, μεγάλοι γόπες, 
Καί ό κόραξ τών ύδάτων, 
Άνορθών τήν κεφαλήν του, 
Κΐ άνθρωποι έστερημένοι 
Κεφαλής, καί πληγωμένα 
Σώματα, καί ξηραί χεΐρες 
Αίματόφυρτοι — εικόνες 
Άγριαι καί φρικαλέαι!

Ταύτα είχον ζωγραφίσει 
Είς φλοιούς κ’ έπί δερμάτων, 
'Ασματα νικών, πολέμων, 
Ιατρών ρητά καί μάγων. 
"Ολα είχον σημασίαν- 
Είκών ήτο κάθε ασμα.

Τοΰ δέ έρωτος τό ασμα 
Τό γλυκύ, τό πλήρες πάθους, 
Ισχυρας μαγείας ασμα, 
Φοβερώτερον άκόμη

Τού πολέμου, έδηλοΰτο 
Διά τής εξής είκόνος-

Έρως έν μορφή άνθρώπου, 
’Ερυθρόν στολήν φορούντος, 
’Εραστής καί ψάλτης άμα. 
Δηλοΐ τούτο- “Έγώ είμαι 
’Ισχυρότατου άπάντων 
Τών έπί τής γής πλασμάτων."’

Είκονίζεται ό 'Έρως 
Κ" έν τυμπάνου ήχοι ψάλλων, 
Κΐ ή παράστασις εμφαίνει- 
“Άκουε τά άσματά μου. 
Αυτή είναι ή φωνή μου!’’

Καί είς άλλην δέ εικόνα 
Παριστάνεται ό "Έρως 
Έν γωνία άποκέντρφ 
Τής οικίας κεκρυμμένος. 
Ή παράστασις έμφαίνει- 
“'Έρχομαι, περίμενέ με, 
Νά καθήσω έν άγάπη 
Φλογερά έδώ μαζύ σου.”

Παρεκεΐ άνήρ, τήν χεΐρά 
Γυναικός έν χειρί έχων, 
'Ώστε φαίνονται αί χεΐρες 
Μία χείο νά ήναι μόνον. 
Η είκών αυτή σημαίνει- 
“ Πλήρεις έρωτος καρδίαι, 
ΓΙαρειαί μ’ αίδόΰς το χρώμα.’"

Έπί νήσου παρακάτω 
Μόνη ισταται νεάνις. 
Ή παράστασις έμφαίνει- 
“Καί μακράν έμοΰ αν ήσαι, 
Κΐ είς τήν έρημον άκόμη, 
Σέ ήδύνω, σέ μαγεύω 
Μέ τού έρωτος τήν ζέσιν, 
Και πλησίον μου σ’ ελκύω.'"

Άλλη δέ είκών τήν νέαν 
Παριστάνει κοιμωμένην, 
Καί τόν έραστήν πλησίον 
Ψιθυρίζοντα μέ πάθος- 
“Καί μακράν έμοΰ αν ήσο 
Είς τής σιωπής τήν χώραν, 
Είς τοΰ δπνου τήν πατρίδα, 
Πάλιν ήθελες ακούσει 
Τήν φωνήν τοΰ έρωτός μου."

Η είκών ή τελευταία 
Ην καρδία έντός κύκλου, 

Έντός κύκλου μαγευμένου. 
ΤΙ παράστασις έμφαίνει · 
“Ή καρδία σου έμπρός μου 
Γυμνή κεΐται, καί προς ταύτην 
Μετά πόθου ατενίζω.”

Ουτω τήν μυστηριώδη 
Τής γραφής διδασκαλίαν 
Ό νοήμων Χιαβάθας 
Μεταδίδ’ είς τόν λαόν του. 
Ουτω δΐ αύτού μανθάνει 
Ό λαός νά ζωγραφίζη 
Έπί τοΰ φλοιού τών δένδρων 
Κ’ έπί τών λευκών δερμάτων, 
Κ’ εύλαβώς νά προστατεύη 
Τών πατέρων του τούς τάφους.

(άκολουθεϊ.)

ΒΙΟΛΑΝΤΗ.
Διήγημα.

(Συνέχεια- δρα τεϋχο; 23.)

—” Ακουσέ με λοιπόν, πριν ή άποχωρισθώμεν 
διά παντός. — Πρός τόν μαρκήσιον θά ήμαι 
πάντοτε πιστή σύζυγος, άλλ" οποίαν μέ είδες 
σύ, Βάλδεμαρ, απόψε, ουδέποτε θά μέ ιδη ό 
μαρκήσιος. Τούτο σοί ορκίζομαι. Σοί άρκεΐ 
τοΰτο;

Ό Βάλδεμαρ έφερε τήν χεΐρά της πρός τά 
χείλη του καί τήν ήσπάσθη τρυφερώς. Τότε 
ή Άλίνη έλυσε τό μικρόν είκόνιον τό όποιον 
έφερε δεδεμένον διά μεταξωτής ταινίας περί τον 
λαιμόν της, καί τό έ'δωκεν αύτφ. Έν ω δέ ό 
Βάλδεμαρ μετά συγκινήσεως έλαβε τό πολύτιμον 
ένθύμημα, ή Άλίνη τφ είπεν έσπευσμένως καί 
έλαφρώς έρυθριώσα-

— Χαΐρε, Βάλδεμαρ- χαΐρε διά παντός, 
καί διατήρησον άνευ πικρίας τήν ένθύμησίν μου.

Καί έγεινεν άφαντος όπισθεν τών πυκνών τοΰ 
κήπου θάμνων πριν ή ό Βάλδεμαρ συνέλθη.

Τήν έρωμένην του εΐχεν ίδει ύστάτην φοράν. 
Όκτώ ήμέρας μετά ταύτα άνεχώρησεν έπί τοΰ 
άτμοπλοίου " Σαξωνία” διά Νέαν Ύόρκην, καί 
μετά παρέλευσιν δύο εβδομάδων αί εφημερίδες 
άνήγγειλον έν έκτάσει τήν τέλεσιν τών γάμων 
τού βαθύπλουτου και μεγαλοπρεπούς μαρκησίου 
Βυσσιέρου μετά τής δεσποσύνη: Άλίνη: Βέργεν. 
Οί τήν ώραίαν τελετήν περιγράψαντες δημοσιο
γράφοι δέν έγνώριζον, βτι ή Άλίνη τείνουσα τήν 
χεΐρά της πρός τόν μαρκήσιον ένώπιον Θεού καί 
άνθρώπων, εύρίσκετο μέ τόν νοΰν της μακράν, 
μακράν — έπί τού άτμοπλοίου, έφ’ ού ό μόνος 
άνήρ, δΐ δν έπαλλεν ή καρδία της, διέπλεε τόν 
’Ωκεανόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Γ".

Νέφη σκοτεινά έκάλυπτον τον Ορίζοντα καθ' 
ήν ώραν ή "Σαξωνία” παραλαβοΰσα έν Πλυ- 
μούθη έπιβάτας τινάς, έξέπλεε περί τήν έσπέραν 
τοΰ λιμένος. Ό καιρός προεμηνύετο θυελλώδης. 
Περί τήν δύσιν τοΰ ήλιου ό άνεμος είχε μέν 
κοπάσει Ολίγον, άλλά τήν νύκτα ήρχισε πάλιν 
πνέων σφοδρός, καί δτε έξημέρωσε τρικυμία έκ 
δυσμών έρχομένη συνετάραττε τά κύματα τής 
θαλάσσης. Ί ό άτμόπλοιον ήτο στερεόν καί ό 
ατμός, ό δυνατός τού δδατος υιός, ύπερνικών 
πάντα τά παρά τοΰ γεννήτορος αυτού παρεμβαλ
λόμενα αύτφ προσκόμματα, ώθει τό σκάφος διά 
μέσου τών έξηγριωμένων καί άφριζόντων κυμάτων. 
Οί έπιβάται, οί άσυνείθιστοι είς τοιούτον άτακτον 
χορόν, έκειντο κλινήρεις καί όλίγιστοι ήσαν οί 
τό σύνθημα τοΰ κώδωνος, τού προσκαλούντος είς 
τό γεύμα, άκολουθήσαντες.

Είτε διότι ή ψυχική θλίψις είναι ισχυρόν 
άντιφάρμακον κατά τής σωματικής άδιαθεσίας, 
είτε δΐ άλλην τινά αιτίαν, ό Βάλδεμαρ άνήκεν 
είς τούς "έπιζώντας”, καί έκάθητο παρά τήν 
έστρωμένην τράπεζαν. Πλησίον αύτού έκάθητο 
έπιβάτης έκ τών έν Πλυμούθη έπιβιβασθέντων, 
τού όποιου τό ώραΐον πρόσωπον καί τό άνδρικόν 
παράστημα τώ εΐχεν ήδη άπό τής προτεραίας 
έμποιήσει έντύπωσιν. Σήμερον δέ τόν έβλεπε 
μετά μεγάλης ευθυμίας καί αταραξίας κατα- 
βροχθίζοντα έν μέσορ τοΰ θορύβου καί τού σάλου 
τά παρατιθέμενα φαγητά. Ό Βάλδεμαρ εύγενώς 
τώ προσέφερε διάφορα είδη δρεκτικών, τά όποια 
ό πειναλέος έπιβάτης έδέχετο μετ' έλαφρας ΰπο- 
κλίσεως καί χαρίεντος μειδιάματος.

Κατά τόν περίπατον, τόν όποιον έκαμον μετά 
τό γεύμα έπί τοΰ καταστρώματος, οί δύο άνδρες 
έπλησίασαν άλλήλους καί ήρξαντο συνομιλοΰντες,
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έν άρχή μέν περί τοϋ καιρού καί άλλων άδια- 
φόρων και γενικών πραγμάτων, κατόπιν δμως 
κα'ι περ'ι τών ιδιαιτέρων αύτών υποθέσεων. Ό 
Βάλδεμαρ έμαθεν, δπερ και ύπέθετεν ήδη, δτι 
ό νέος γνώριμός του ήτο Νορβηγός τήν πατρίδα, 
υιός πλουσίου εμπόρου, κα'ι δτι μετά τόν θάνατον 
τοΰ πατρός του διαλύσα; τό εμπορικόν κατά
στημα εΐχεν αποφασίσει νά έπιδοθή είς τήν γεωρ- 
γίαν. Έν τή σειρά της όμιλίας καί μάλιστα 
άφ’ ού είχε γευθή ποτήριον πλήρες σουηδικού 
ποντσίου, δ Νορβηγός έγένετο έτι όμιλητικώτερος, 
έπιδεικνύων πλήν τών γενικών καί έγκυκλοπαι- 
δικών γνώσεων καί εκτάκτως ανεπτυγμένα προ
τερήματα τής καρδίας, τά όποια παρεΐχον περί
εργον άντίθεσιν· άφ’ ένός μέν εΐχεν δλως 
άπαισιοδόξως έσχηματισμένην, σχεδόν είπεϊν, 
μισάνθρωπον ιδέαν περί τή; άνθρωπίνη; φύσεως 
καί πείραν τοΰ κόσμου εύρεΐαν άφ’ ετέρου δλως 
απλοϊκήν ειλικρίνειαν καί άφελή άγαθότητα καρ
δίας, ήτις ένεκα μάλιστα τής άντιθέσεως καθί
στατο έλκυστικωτέρα. Καί ό Βάλδεμαρ ήρέσκετο 
είς τάς ιδέας τοϋ συνοδοιπόρου του καί ουτος 
εδρισκεν εύχαρίστησιν είς τό ένδιαφέρον τό 
όποιον τφ άπεδείκνυεν ό άλλος.

Έν τή σειρφ τοΰ λόγου ό Άξέλ Άρβιδσεν 
(ούτως ώνομάζετο ό Νορβηγός) άπηύθυνε πρός 
τόν Βάλδεμαρ μετά πάσης άφελείας τήν έρώ- 
τησιν, έάν άνήκη είς τούς ίδεολόγους καί είς 
τούς πολιτικούς πρόσφυγας, οΐτινες κατ’ έκεϊνην 
τήν έποχήν σωρηδόν μετηνάστευον είς τήν ’Αμε
ρικήν. Είς τήν έρώτησιν ταύτην νέφος ζοφερόν 
έπεσκίασε τό μέτωπον τοΰ Βάλδεμαρ· ούχ ήττον 
άπήντησε μετά έλαφροΰ μειδιάματος, δτι είχεν 
άποφασίσει νά μετανάστευση μόνον δπως γευθή 
έν ’Αμερική βίου έλευθέρου καί πλήρους περι
πετειών. Ό Νορβηγός τόν προσέβλεψε μέ τους 
κυανούς αύτοϋ δφθαλμούς, καί τω είπε σείων 
τήν κεφαλήν·

— Μέ συγχωρεΐτε νά μή παραδεχθώ καθ’ 
δλοκληρίαν ώς άκριβή τήν άπάντησίν σας. — 
Σεΐς, νομίζω, φεύγετε ένώπιον ένός εκείνων τών 
φασμάτων — ούχί τών μυθολογικών — τά όποια 
κεκρυμμένα έντός ήμών ταλαιπωροΰσι τόν οΐον 
ήμών.

Επειδή δέ ό Βάλδεμαρ έσιώπα παρατηρών 
τά κύματα, δ Άξέλ τφ έθεσε τήν χεΐρα έπί τοΰ 
βραχίονος καί δεικνύων αύτφ τήν μελαγχολικήν 
εικόνα τών περί τό πλοΐον άφριζόντων κυμάτων.

— Μήπως έν ήμΐν, τφ είπε, δέν συμβαίνει 
πολλάκις νά μαίνηται θύελλα σφοδροτέρα άκόμη 
τής έν θαλάσση ; Ό όρίζων είναι ζοφερός, ύπό 
νεφών κεκαλυμμένος, καί θυελλώδη πάθη συν- 
ταράττουσι τήν καρδίαν ήμών μέχρι πυθμένος. 
— ’ Αλλά, φίλε, πρός τί νά χαλάσωμεν περαι
τέρω τήν διάθεσίν μας διά τής μελαγχολικής 
ταύτης θέας. "Ας κατέλθωμεν είς τό δωμάτιον 
καί ίς Οερμάνωμεν τήν καρδίαν μας δι’ ενός 
φλογερού ποτού.

Καί κατήλθον. Παρηγγέλθη άμέσως ρώμιον, 
ζάκχαρις καί ζέον ύδωρ, καί δ Άξέλ παρε- 
σκεύασεν ίδίαις χερσι τό ποτόν, λέγων, δτι διά 
ν’ άνταποκρίνηται τοΰτο είς τάς αξιώσει; πεπει
ραμένου ποντσιοπότου δέον νά κατασκευάζηται 
καθ’ δλους τούς κανόνας τής τέχνης.

— Νομίζω δτι έννοώ ποιον είναι τό κατα
δίωκαν ύμάς φάντασμα, έξηκολούθησεν ό συνο
δοιπόρος του, άφ’ ού δοκίμασα; τό ποτόν τό 
εύρε τής άρεσκείας του. Έπί τοΰ παρόντος 
δμως δέν έπιθυμώ νά είσδύσω είς τά μυστικά 
σας, καί θά σάς διηγηθώ ποιοι εΐναι οί δαί
μονες, οΐτινες μέ καταδιώκουσι καί μέ άναγ- 
κάζουσι νά περιπλανώμαι. — Τά δύο φαντάσματα, 
ών τήν καταδίωξιν έγώ φεύγω, εΐναι ή βαρυ- 
θυμία καί δ κόρος, δηλ. αί σκιαί τοΰ παρελ
θόντος. Έκορέσθην πλέον τοΰ έν Εύρώπη βίου, 

έκορέσθην αύτοϋ ύφ’ δλα; τά; επόψεις. Το εμ
πορικόν στάδιον, διά τό όποιον μέ προητοίμασεν 
ό πατήρ μου, έξ άρχή; δέν μέ εΐλκυσεν· έπε- 
δόθην εί; τήν καλλιέργειαν τοΰ κτήματός μου, 
νομίζων δτι έκεΐ θά ευρώ εύχαρίστησιν τινα· 
άλλά καί έκεΐ μοί έπήλθε μετά μικρόν ό κόρος. 
Πιστεύω, δτι καί ό Όράτιο; έάν ήναγκάζετο νά 
έφαρμώση δ,τι διά τοΰ ποιήματος του "Beatus 
ille κτλ.” έπηγγέλλετο, θά άπέθνησκεν άφεύκτως 
άπό βαρυθυμίαν. Κακόν καί ταπεινωτικόν τό 
συναναστρέφεσθαι καί ζην μετά άνθρώπων, ών 
ή διανοητική άνάπτυξι; υπερτερεί τή; ήμετέρα;· 
άλλά πόσον χειρότερον καί βασανιοτικώτερον, 
ν’ άναγκάζηταί τι; νά συναναστρέφηται άνθρώπου; 
μή ανεπτυγμένους καί νά συσφηνοΰται εί; τήν 
προκρούστιον κλίνην τών περιωρισμένων αύτών 
γνώσεων καί ιδεών, καί νά έξευτελιζη τις εαυτόν 
ηθικώς, χαίρων φήμην σχολαστικού! Οί άν
θρωποί μου έν τφ κτήματι, οί γείτονέ; μου, οι 
κάτοικοι τή; πλησίον κωμοπόλεω; κατεγίνοντο 
εί; τά; μικροπρεπείς αύτών υποθέσει;· εί; έμέ 
δέ ήτο δλως άδύνατον νά συμμορφώμαι πρός 
τά; ιδέας των καί νά δίδω είς τά; μικρολόγους 
τοΰ καθημερινού αύτών βίου περιστάσεις σημα
σίαν, ήν έγώ έθεώρουν γελοίαν. Βεβαίως καί 
έμέ οί άγαθοί εκείνοι άνθρωποι έθεώρουν γε- 
λοΐον καί άλλόκοτον. Διά νά μή καταντήσω 
λοιπόν έντελώς χωρικό; καί χαθώ ε'ις τον άη- 
δέστατον έκεΐνον κύκλον, έπώλησα μετά δύο έτη 
τό κτήμά μου, εδρών τιμήν άρκούντω; συμφέ- 
ρουσαν, καί άπεφάσισα νά ζήσω δΐ έμαυτόν, 
άφ’ ού μάλιστα αί έξωτερικαί μου περιστάσεις 
μοί έπέτρεπον τήν τοιαύτην άνεξαρτησίαν. Ιίερι- 
ήλθον τήν Γερμανίαν δλην, τήν Γαλλίαν, τήν 
Ιταλίαν, τήν ’Ανατολήν, είδον δ,τι ήτο άξιον 
θέας, καί τέλος έξέλεξα ώ; τόπον διαμονής μου 
πρώτον μέν τήν Στοκόλμην καί κατόπιν τήν 
Κοπενάγην, ήτις καί ένεκα τής θέσεώ; τη; παρά 
τήν θάλασσαν καί ένεκα τή; ένεργητικότητο; 
τών κατοίκων της καί πρότερον ήδη μέ εΐχεν 
έλκύσει. Ίδών καί θαυμάσα; άρκούντω; δλους 
τούς έν Εύρώπη θησαυρούς τής τέχνη; καί τής 
φύσεως, ήθέλησα νά μελετήσω όλίγον καί τόν 
άνθρωπον — ούχί τόν άγρότην καί τόν άλιέα — 
άλλά τόν έν κέντρφ διανοητική; κινήσει»; άνα- 
πτυχθέντα άνθρωπον. Ήρχισα λοιπόν έπισκεπτό- 
μενο; συναναστροφά;, εσπερίδας, θέατρα, φδεΐα, 
βιβλιοθήκας, άνεζήτησα τάς άριστοκρατικάς άί- 
θούσας, τήν συναναστροφήν λογίων, καλλιτεχνών, 
πολιτικών άνδρών, εύφυών γυναικών καί ώραίων 
δεσποινίδων — τό δέ αποτέλεσμα τοΰ τοιούτου 
βίου ήτο, δτι μετά παρέλευσιν ένός καί ήμίσεω; 
έτ·υ; ήσθανόμην πάλιν άκράτητον πρός τούς 
βουκόλου; καί γεωργούς τής πατρίδος μου πό
θον. Δύνασθε νά έννοήσητε τοΰτο;

— Τό έννοώ πληρέστατα, άπήντησεν δ Βάλ
δεμαρ. Τό έναντίον θά μοί έφαίνετο παράδοξον. 
Τό μόνον, τό όποιον δέν δύναμαι νά έννοήσω, 
εΐναι πώς ήτο δυνατόν ν’ άμφιβάλλητε ύμεΐ; έξ 
αρχής. Νομίζω δτι δέν έπρεπε νά ζητήσητε 
τήν έκπλήρωσιν τών πόθων καί έλπίδων σας έν 
τή περιφερεία, άλλ’ εύθύς έξ άρχή; νά ζητήσητε 
κέντρον στερεόν, καί άπό τοΰ κέντρου τούτου νά 
έκτελέσητε τάς πρό; τήν περιφέρειαν έκδρομάς 
καί ερεύνα; σας. Δέν ήξεύρω άν έξηγοΰμαι 
άρκούντω;.

— Κάλλιστα. Σεΐ; έκφράζετε λεπτώς καί φι- 
λοσοφικώς ο,τι φίλο; μου έν στιγμή διαχύσεω; 
ψυχική; μοί έξέφρασε διά τρόπου πεζού, δτι δηλ. 
έπρεπε νά ζητήσω κέντρον έν τφ οίκογενειακφ 
βίφ καί νά κάμω εκλογήν συζύγου, ήτι; νά μέ 
άποσύρη άπό του οίονεί έξωτερικοΰ βίου καί νά 
φέρη τήν άναγκαίαν έν έμοί ισορροπίαν. I ό 
ένόησα καί άπεφάσισα νά έφαρμώσω τήν σωτή
ριον ταύτην αρχήν. Ό οικογενειακό; βίος έπρεπε 

νά μ’ έμποδίση άπό τοΰ νά κατακρημνισθώ εί; 
τό ζοφερόν τή; βαρυθυμίας βάραθρον.

— 'Π ιδέα ήτο καλή, παρετήρησεν ό Βάλ
δεμαρ, δστις δέν ήδύνατο νά κρατήση λεπτόν 
μειδίαμα, παρατηρών άφ’ ένός μέν τήν άνθηράν 
δψιν τοΰ φίλου του, δστις εΐχε δείξει τόσον άκό- 
ρεστον εί; τό γεύμα δρεξιν, καί άναλογιζόμενο; 
άφ’ έτέρου δτι έχει ένώπιον του άνδρα κατει
λημμένου ύπό μελαγχολία; καί φεύγοντα τήν 
Εύρώπην δπως ζητήση έν χώραι; άποκέντροι; 
παρηγοριάν καί διασκέδασήν τή; βαρυθυμίας του.

'Ο Άξέλ έσεισε τήν κεφαλήν του.
— ’Αλλά καί πάλιν, είπεν, αί έλπίδε; μου 

μέ ήπάτησαν ■ τούτου δέ αίτιο; είμαι έγώ αύτός. 
ΙΙρό; έκτέλεσιν τή; συμβουλή; τοΰ φίλου μου 
άνεζήτησα έν τφ κύκλφ τών γνωρίμων μου 
οικογενειών, καί έπροσπάθησα νά έπιστήσω τήν 
προσοχήν μου πρό; γυναίκα καί νά έξοικειωθώ 
μέ τήν ιδέαν, δτι δέν θά μοί ήτο δυσάρεστου νά 
έχω αύτήν πάντοτε πλησίον μου. — Γελάτε; 
Βεβαίως τοΰτο φαίνεται κωμικόν- άλλ’ άλλως 
δέν δύναμαι νά σάς έξηγήσω τούς σκοπούς μου.

— Δέν έγνωρίζετε τί έστιν έρως; Δέν ήσθά- 
νεσθε διά καμμίαν τών έν Δανία γνωρίμων σας 
θερμοτέραν συμπάθειαν καί προτίμησιν;

— νΟχι, καί τοΰτο ήτο ή δυστυχία μου. 
Εύρον μέν ώραίαν καί εύφυά νεάνιδα, ή; ή συν
αναστροφή μέ εΐλκυε καί ήτι; έφαίνετο δτι 
δυσαρέστω; δέν μέ έβλεπεν έπροσπάθησα νά 
πείσω έμαυτόν δτι τήν άγαπώ, άν καί ένδο- 
μύχω; δέν το έπίστευον έκαμα τήν πρότασιν 
καί έγενόμην δεκτό;. Κατά καθήκον έπεδείκνυον 
τήν ευδαιμονίαν μου, ήμην προσεκτικό; καί 
έράσμιο; προ; αύτήν, καί έκ μέρους της εύρον 
ειλικρινή άνταπόκρισιν. Άλλά δυστυχώ; ή 
φύσι; μ’ έπροίκισε μέ μεγάλην διορατικότητα, 
καί μετά παρέλευσιν όλίγου χρόνου ένόμισα δτι 
άνεκάλυψα, δτι δ έρως καί τό αίσθημα τή; 
μελλονύμφου μου δέν άπέβλεπον τόσον τό άτομόν 
μου, δσον τήν άνεξάρτητον θέσιν μου. Άφ’ ού 
δέ έπανειλημμέναι παρατηρήσεις μέ ένίσχυσαν 
εί; τά; ύποψία; μου, άπεφάσισα νά διαρρήξω 
τόν δεσμόν πριν καταστή άδιάρρηκτος. Τοΰτο 
μοί ήτο εύκολώτατον. Μια τών ήμερών εΐπον 
πρό; τήν Φριδερίκην μου, δτι περιπλεχθείς εί; 
παρακεκινδυνευμένα; τινά; έπιχειρήσεις άπώλεσα 
τό πλεΐστον τή; περιουσία; μου, καί δτι ώ; έκ 
τούτου θά ήμεθα ήναγκασμένοι νά ζώμεν λίαν 
περιωρισμένοι. Ουτω; έχόντων τών πραγμάτων, 
εΐπον έν τέλει, άναγκάζομαι νά παραιτηθώ τή; 
εύδαιμονία; μου, διότι θεωρώ άδικον νά συν
δέσω τήν τύχην τη; πρό; τήν τύχην μου καί 
έπομένω; τήν άφίνω έλευθέραν ν’ άποσύρη τόν 
δοθέντα μοι λόγον. Ή Φριδερίκη ένέπεσεν εί; 
τήν στηθεΐσαν παγίδα, καί δ άρραβών οιελύθη. 
Τότε άπεφάσισα νά εύρω σύντροφον, ήτι; νά μέ 
άγαπήση είλικρινώ;, διότι εΐχον τήν ιδέαν δτι 
τούτο ήρκει πρό; έπίτευξιν τοΰ σκοπού μου.

— Δέν ευρίσκετε δτι τοΰτο ήτο κάπω; 
έγωϊστικόν έκ μέρου; σας; παρετήρησε πάλιν ό 
Βάλδεμαρ.

— Βεβαίως· άλλά δέν θέλω νά φανώ καλ
λίτερο; παρ’ δ,τι εΐμαι. Τότε δέν τό ήνόουν, 
άλλά κατόπιν πικρώ; έτιμωρήθην διά τήν έγω- 
ϊστικήν μου καί υπουλον συμπεριφοράν. Ήρρα- 
βωνίσθην καί ένυμφευθην νεάνιδα, ήτι; έγκαρ- 
δίω; μέ ήγάπα, καί ής ή μνήμη θά μοί ήναι 
διά παντός προσφιλής. Άλλ’ έγώ δέν τήν ήγά- 
πησα, καί δ,τι άλλη γυνή, δλιγώτερον πρό; έμέ 
άφωσιωμένη δέν ήθελε παρατηρήσει, δέν ήδύ
νατο νά μείνη.εϊς αύτήν μυστικόν. Αύτή βεβαίως 
δέν ήπατήθη, καί έχω τήν πεποίθησιν, δτι ό 
μετά δύο μόλις έτη έπισυμβάς’ θάνατός τη; 
δέν ήτο ή συνέπεια τής βαθεία; θλίψει»;, ήν 
ήσθάνετο. Εΐναι πράγματι εντροπή, δ άνθρωπο; 

νά κατασπαταλά ένίοτε τήν άγάπην του είς όντα 
άνάξια αύτής. καί νά μή έλκύηται ούτε ύπό τή; 
νεότητος, ούτε ύπό τή; καλλονής, τή; χάριτος 
καί τή; άρετής! Έμεμφόμην τοΰ κόσμου, έμεμ- 
φόμην έμαυτού καθ’ ήν στιγμήν έκράτουν είς 
τάς χεΐρά; μου τήν ψυχράν χεΐρα τή; άπο- 
θνησκούση; συζύγου μου, καί τό τελευταΐόν τη; 
βλέμμα έστρέφετο πλήρες στοργής καί άφοσιώ- 
σεω; πρό; έμέ!

'Ο Άξέλ έσιώπησε· δύο δάκρυα κατέρρεον 
έπί τών παρειών του · μετά μακράν σιωπήν ήτοί- 
μασε καί δεύτερον ποτήριον ποντσίου, ΐνα παρη- 
γορηθή, καί έτελείωσεν ουτω τήν διήγησίν του·

— Ταΰτα συνέβησαν προ εξ περίπου μηνών. 
Δύνασθε εύκόλως νά έννοήσητε δτι έν Εύρώπη τά 
πάντα εΐχον ήδη άπολέσει δΐ έμέ καί ένδια
φέρον καί γόητρον, καί τέχναι, καί έπιστήμαι, 
καί κοινωνία, καί πολιτική, καί οικογένεια, καί 

Η EgOXIKH EIIATAIS TUT ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ ΡΟΤΜΑΝΙΑΣ.

φιλία, καί δτι τώρα ούδέν άλλο ποθώ ή νά δο
κιμάσω βίον άτακτον καί πλήρη περιπετειών.

Μετά ταΰτα καί ό Βάλδεμαρ διηγήθη τά 
καθ’ εαυτόν, καί ολόκληρο; ή έσπέρα παρήλθεν 
ουτω;. 'Η συνομιλία έκείνη εΐχε θέσει τά; 
βάσεις φιλίας, ήτι; κατά τάς έπομένας ήμέρας 
έτι οικειοτέρα κατέστη. Οί δύο χαρακτήρες 
συνεπληροΰντο άμοιβαίως. Έν φ ό Βάλδεμαρ 
έν η ευρισκετο ψυχική διαθέσει συμπαθώ; έδεί- 
κνυεν οτι ήνόει τήν άπαισιόδοξον άφέλειαν τοΰ 
Αξέλ καί έοέχετο τά; πικρά; καί αύστηρά; 

παρατηρήσει; καί σκέψεις του, ό κατ’ όλίγον 
μόνον πρεσβύτερος αύτοϋ Νορβηγό; έφαίνετο δτι 
ετερπετο εί; τήν άδιάφθορον έτι άπειρίαν τοΰ 
συνοδοιπόρου του, εί; τά λεπτά τή; καρδίας του 
αισθήματα καί είς τήν άποστροφήν, ήν έδείκνυε 
τφό; πάσαν άγενή ιδέαν καί πράξιν. Επειδή 
δε άμφότεροι δέν εΐχον διαγεγραμμένον δρομο
λόγιο», συνεφώνησαν, καί πριν έτι φθάσωσιν εί; 
Νέαν 'Γόρκην, νά έκτελέσωσι τήν περιήγησίν 
των διά τών 'Ηνωμένων τής ’Αμερική; Πολι
τειών όμοΰ. Σύμπτωσις δέ εύτυχή; ήτο, δτι 

και οι δυο, μέ δλην τήν διαφοράν τών φρονη
μάτων, εΐχον τά; αύτάς σωματικά; καί διανοη
τικά; Ιδιότητας, α; άπήτει ή άπόφασί; των ν’ 
άναζητήσωσι κινδύνου; καί περιπετείας, ήτοι 
ψυχραιμίαν καί εύτολμίαν, περιφρόνησιν τοΰ κιν
δύνου, φυσικήν ρώμην καί καρτερίαν άκράδαντον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

• · ήλιο; έκλινε πρό; τήν δύσιν καί έχρύσου 
διά τών τελευταίων αύτοϋ άκτίνων τάς κορυφάς 
τών δένδρων, τά όποια κατωπτρίζοντο εί; τά 
ήσυχα τοΰ Μισουρή υδατα. Ούχί μακράν τή; 
θέσεως, δπου ό ποταμό; ούτο; εγκαταλείπει τήν 
χώραν, ήν κατοικεί ή ινδική τών Συσύνων φυλή, 
οπω; δια πεπολιτισμένων ρέων χωρών χυθή είς 
τού; κόλπου; τοΰ πατρό; τών ποταμών, έκαιεν 

έν άδένδρφ τοΰ πυκνού δάσους μέρει μεγάλη 
πυρά, παρά τήν όποιαν έκάθηντο δύο ανδρες, 
οΐτινες έφόρουν τήν ένδυμασίαν τών νομάδων 
τής Αμερικής κυνηγών. Οί άνδρε; ούτοι κατε
γίνοντο εί; τό ψήσιμο» τεμαχίων τινων έλάφου 
πρό μικρού φονευθείση;. Μόλις δ’ ήτο έψη- 
μένον έν τών τεμαχίων καί εύθύς κατεβιβρώ- 
σκετο· τόσον ισχυρά ήτο ή πείνα τών άνδρών 
τούτων, περί ή; ό Εύρωπαΐος δυσκόλω; δύναται 
νά σχηματίση ιδέαν. Τέλος δμω; έκορέσθησαν 
καί έξαγαγόντες μικρά κύπελλα έπιον όλίγην 
ρακήν · ό εις δ έξ αύτών νέα έρριψεν είς τήν 
πυράν ξύλα·

— Φρόνιμον δέν εΐναι, παρετήρησεν ό έτερος 
τών άνδρών, νά άνάπτωμεν τόσον μεγάλην πυράν 
διότι έάν έδώ πλησίον περιφέρωνται άγριοι ’Ιν
δοί, δΐ αύτοϋ τοΰ τρόπου άφεύκτως τούς προσ- 
καλοΰμεν.

— Καί πόθεν νά έλθουν οί έχθρικοί ’Ινδοί; 
άπήντησεν ό άλλος. Τόσον εύκόλως δέν τολμά 
τις νά είσέλθη είς τήν χώραν τών Συσύνων.

— Άλλ’ άν ήναι αύτοί;

— Οί φίλοι μα;; Άπ’ αύτούς δέν έχομεν 
νά φοβηθώμεν.

— ’Άς ‘θναι> εΐπεν ό πρώτο;· άλλά μ’ δλον 
τοΰτο γνωρίζει; δτι παρ’ αύτοΐ; έπικρατεΐ κά
ποιο; άναβρασμός, διότι οί κύριοι άξιωματικοί 
οί εν τφ φρουρίφ Τάϋλερ, μή έχοντε; άλλην 
οιασκέοασιν, διενοήθησαν νά διασκεδάσωσι μέ 
τάς γυναΐκάς των.

— Τοΰτο τί μάς ένδιαφέρει; Ό. "λευκός 
άετός” εΐναι καλός καί πιστό; φίλος μας, δστις 
καλώ; γνωρίζει δτι ήμεΐς ούδέν κοινόν έχομεν 
πρός τού; μισητού; αύτοΐ; Αμερικανού;.

— Εάν δμω; έπιτεθώσι καί μά; φονεύσωσι 
πριν μά; άναγνωρίσωσι; . . . Ήξεύρεις, Άξέλ, 
δτι καί τοΰτο άπίθανον δέν είναι.

— Ά; έλπίσωμεν δτι δέν θά συμβή, άπήν
τησεν ό έτερο; τών κυνηγών, έν τφ όποίφ μετά 
πολλή; δυσκολία; ήθέλομεν άναγνωρίσει τόν 

γνωστόν ήμΐν Νορβηγόν, τόν έπιβάτην τής "Σα- 
ξωνίας”. Άλλ’ άφ’ έτέρου δέν πρέπει νά μεμ- 
φώμεθα τού; Αμερικανούς δτι νοστιμεύωνται 
τά; νεάνιδα; τών Συσύνων· μεταξύ αύτών εΐναι 
τόσαι ώραΐαι καί εύσωμοι.

— Πράγματι; Δέν ;τό εΐχον παρατηρήσει, 
άπήντησεν ό Βάλδεμαρ άφηρημένος.

Ό Άξέλ έγέλασε.
— Τό πιστεύω, εΐπε, ώ; πρό; τοΰτο είσαι 

πάντοτε τυφλός. — Έλθέ, Βάλδεμαρ, α; πίωμεν 
τώρα είς υγείαν τής Άλίνης.

— Είθε πάντοτε νά ήναι καλά! εΐπεν έν- 
θουσιωδώ; ό Βάλδεμαρ, μεθ’ ο άμέσως έσιώ- 
πησεν, ώς καταληφθείς ύπό μελαγχολικών στο
χασμών.

— Πάλιν σύννους, Βάλδεμαρ; άνέκραξεν ό 
Άξέλ. Πρέπει νά χαρής τώρα τήν έλευθερίαν 
σου καί ν’ άφήσης πλέον τά; παλαιάς άνα- 
μνήσεις.

— Μή έγώ τάς άνεκάλεσα τά; άρχαία; άνα- 
μνήσεις;

— Καί άν έγώ δέν ώμίλουν περί Άλίνης,
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ηαο ου κατά διάνοιαν πάντοτε πλησίον 

Δεν
καίρίπτων 

είναι π

ποιαν σχέσιν έχει τδ εν μέ

το άρνούμαι. άπήντησεν ό Βάλδεμαρ, 
άλλο ςύλον εις τήν πυράν, ή Άλίνη 

:άντοτβ πλησίον μου . . .
Λεπτή ή διαφορά, παρετήρησε ξηρώς ό 

Άξέλ, αλλά γνωρίζεις δτι αισθάνομαι μεγάλην 
συμπάθειαν πρός τήν φίλην τής καρδίας σου, 
άφ’ ου έπί τινα καιρόν έφοβούμην έν Νέα 
Ύόρκη μή περιπέσης εις τά δίκτυα τών ώραίων 
’Αμερικανίδων.

— Δέν έννοώ 
το άλλο.

— Ώ! τί φιλόσοφοι είναι αυτοί οί Γερ
μανοί! άνέκραξεν ό Άξέλ. Μήπως ή σχέσις 
οέν είναι φανερά; Έάν ή Άλίνη δέν ήτο πλη
σίον σου πολύ φοβούμαι, Βάλδεμαρ, δτι ή δε
σποινίς Άλμόνδου θά μοί άφήρει τδν συνοδοι
πόρον μου, "τδν μελαγχολικόν, ώραΐον καί λίαν 
συμπαθητικόν Γερμανόν”.

— ~Ητο αληθώς νόστιμη νέα, άπήντησεν ό 
Βάλδεμαρ μετά ελαφρού μειδιάματος, άλλα 
πολλήν τιμήν περιποιεΐς είς τήν άφελή αύτής 
φιλαρέσκειαν, άποδίδων αυτή σκοπούς κατακτη
τικούς κατά τοΰ συμπαθητικού Γερμανού.

— Νόστιμη νέα! Μεγάλην δεικνύεις άπαί- 
τησιν, άποκαλών ουτω καλλονήν πρώτης τάξεως...

— Πώς βνομάζεις τήν ώραίαν έτερόχθονα 
τής Νέας Αύρηλίας; . . . Αλήθεια, πώς ώνο- 

. μάζετο; ...
— Γυρίζεις τώρα τδ τρυβλίον. Άς ήναι. — 

’Εννοείς τήν δεσποινίδα Κόραν Ααβαλλαί; Έγώ 
τήν ευρίσκω ώραιοτάτην.

— Καί σύ λοιπόν τήν ευρίσκεις ώραίαν;
— Διατί ν’ άρνηΟω πράγμα Αναμφισβήτητο ν, 

Άλλ’ αν ήσαι τίμιος άνθρωπος πρέπει νά όμο- 
λογήσης, Βάλδεμαρ, δτι έγώ Απέναντι αύτής 
διετήρησα μεγάλην ψυχραιμίαν.

— Το δίκαιον είναι δίκαιον. Αί ώραΐαι 
Αμερικανίδες πολλάς σοί έστησαν παγίδας, τάς 
όποιας σύ διέφυγας πολύ έπιτηδείως.

— Αύτό έλειπεν άκόμη; άπήντησεν ό Άξέλ- 
έγώ δ Εύρωπαΐος μέ τήν πείράν μου νά έλθω 
είς τήν Αμερικήν καί νά πέσω είς τάς παγίδας 
τών έπιτηδείων αύτών γυναικών; Ώ! τότε χι- 
λιάκις προτιμότερα είναι μία τών Ινδών τούτων, 
ήτις τδν σύζυγόν της δέν θά θεωρή μόνον τελε
τάρχην καί τραπεζίτην τών διασκεδάσεών της.

— Τδ ρόδον κοσμούν έαυτδ κοσμεί καί τδν 
κήπον, είπεν ό Βάλδεμαρ.

— Εύχαριστώ διά τοιαΰτα ρόδα. Τδ Αξίωμά 
σου είναι άριστον, άλλ’ αί φιλάρεσκοι γυναίκες 
δέν τδ παραδέχονται. Παρά τού £όδου έγώ 
απαιτώ νά μή ήναι ρόδον τού τυχόντος, καί το 
λεπτόν του άρωμα νά ήδύνη έμέ μόνον.

— Πολλή σου ή άπαίτησις, άπήντησεν ό Βάλδε
μαρ μετά σαρκαστικού μειδιάματος. Αί Απαιτήσεις 
σου φοβούμαι θά ηναι τόσον μεγάλαι, ώστε νά 
Οέλης ή σύζυγός σου όχι μόνον νά ήναι κυρία 
τού συρμού άλλά καί καλή οικοδέσποινα, δχι 
μόνον νά συμμετέχη τής χαράς σου άλλά καί 
τών θλίψέών σου.

— Νά γείνω Κινέζος, αν δέν τδ κατορθώσω, 
άνέκραςεν ό Άςέλ.

— Περίεργον καί Απελπιστικόν συνάμα φαι- 
νόμενον είναι, έξηχολούθησεν δ Βάλδεμαρ, πώς 
άνδρες άλλως τε νουνεχείς δύνανται νά κρίνωσΓ 
περί τοιούτου ζητήματος τόσον φαντασιωδώς. 
Καιρδς είναι πλέον, ή Απελευθέρωσι; τών γυ
ναικών νά καταστή πραγματικότης, καιρός είναι 
τα συμπληρωθώσι τά κενά, τδ όποια ένυπάρ- 
χουσιν έν ταΐς σκέψεσιν ήμών ώς πρός τήν Ανά- 
πτυςιν τού γυναικείου φύλου, καιρός είναι . . .

— Νά παύσης νά μ’ έρεθίζης, διέκοψεν ό 

Άςέλ, καί νά κοιμηΟής. 'Όταν οί άστέρες δεί- 
ςωσι τδ μεσονύκτιον, σέ έξυπνώ πάλιν!

Ό Βάλδεμαρ έρριψε βλέμμα έπί τοΰ ούρανοΰ, 
έτυλίχΟη είς τδ σκέπασμα του καί κατεκλίθη 
πλησίον τής πυράς , ό δέ Άςέλ έμεινε φρουρών. 
Τρεις ώρας μετά ταύτα άντήλλαξαν τά μέρη. 
'Η πυρά βαθμηδόν έσβέσθη, οί άστέρες ώχρίασαν 
καί ή αύγή διεδέχθη τής νυκτδς τά σκότη. Ο 
Βάλδεμαρ ήτοίμασε τδν πρωινόν καφέν, έξύπνησε 
τδν φίλον του, καί μέ τήν άνατολήν τοΰ ήλιου 
οί δύο φίλοι έξηκολούθησαν τήν οδοιπορίαν των.

(Έπεται συνέχεια.)

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ..
ΕΛΛΑΣ. Αί πλέον τού δέοντος παρατα- 

θεΐσαι διακοπαί τού Πάσχα έληξαν, καί οί βου- 
λευταί συνήλθον πάλιν έν Άθήναις, καί αί 
τακτικά! τής βουλής συνεδριάσεις έπανελήφθησαν. 
’Εναγώνια»; έπεριμένετο τδ Αποτέλεσμα τής συ- 
ζητήσεως έπί τής ύποβληθείσης προτάσεως ν’ 
Αποδοκιμασθή ή πολιτική τοΰ πρώην ύπουργείου 
έπί τοΰ ζητήματος τής παραχωρήσεως τής Θεσ
σαλίας. Κατηγορίαι έξετοξεύθησαν άπό τοΰ 
βήματος τής ελληνικής βουλής βαρεΐαι, λόγοι 
έρρέθησαν πολλοί, δι’ ών τδ πεσδν ύπουργεΐον 
έχαρακτηρίζετο ώς προδόσαν τήν πατρίδα, καί 
ολος ό πάταγος κατέληξεν εις τήν δι’ άναστάσεως 
παραδοχήν έτέρας προτάσεως, ήπιωτέρας, τής 
έςής · "Η βουλή μετά τάς γενομένας συζητήσεις 
περί τών πεπραγμένων ύπό τοΰ πεσόντος υπουρ
γείου, άποκηρύττει ώς καιρίως ζημιώσασαν τον 
'Ελληνισμόν τήν έν τφ έθνικφ ζητήματι πορείαν 
τού ύπουργείου έκείνου, άθετήσαντος έπισήμους 
πρός τήν βουλήν έπαγγελίας, καί άποδοκιμάζει 
τήν πολιτείαν αύτού, παραβιάσασαν τάς συν
ταγματικός υποχρεώσεις.” Ούτως έληξε καί τδ 
έπεισόδιον τούτο, τό όποιον τοσαύτας προεμήνυε 
δυέλλας καί τρικυμίας. —

Εύφρόσυνον μήνυμα έφερεν ήμΐν προχθές 
έξ Ελλάδος ό τηλέγραφος. Τήν παρελθοΰσαν 
πέμπην, παραμονήν τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, έτε- 
λέσθησαν έπισήμως τά έγκαίνια τής τομής 
τού ισθμού τής Κορίνθου. Δώδεκα άτμό- 
πλοια, άνήκοντα είς τδ πολεμικόν τής Ελλάδος 
καί τής 'Ι’ωσσίας ναυτικόν καί είς ιδιωτικός 
έταιρίας, μετέφερον είς Καλαμάκιον τούς βασι
λεύς, τδν έν Άθήναις ξενιζόμενον μέγαν δούκα 
Κωνσταντίνον, Αδελφόν τής βασιλίσσης, καί περί 
τάς τρεις χιλιάδας προσκεκλημένων έξ ’Αθηνών. 
'Ο βασιλεύς δι’ Αργυρού πτύου Ανέσκαψεν όλίγον 
χώμα καί έπλήρωσε μικράν Αργυρόν χειράμαξαν, 
ήν ό πρωθυπουργός έσυρε καί έξεκένωσεν είς 
τήν θάλασσαν· ή δέ βασίλισσα μετέδωκεν ιδία 
χειρί τδν ηλεκτρικόν σπινθήρα είς μεγάλην υπό
νομον, δι’ ής άνετινάχθη ογκώδης βράχος, είς 
ένδς χιλιομέτρου Απόστασιν άπό τού μέρους 
έκείνου ευρισκόμενος. 'Η εορτή έτελείωσε διά 
πολυτελούς γεύματος παραταθέντος παρά τού 
στρατηγού Τύρρ έν κομψοτάτη σκιάδι. Τήν 
περιγραφήν τής ώραία; ταύτης τελετής, ήν ύπε- 
σχέθη ν’ Αποστείλη ήμΐν ό τακτικός έξ Αθηνών 
Ανταποκριτής τού Εσπέρου, Οέλομεν δημοσιεύσει 
διά τού προσεχούς τεύχους.

ΑΓΓΛΙΑ. Φρικώδες κακούργημα διεπράχθη 
πρό δλίγων ήμερών έν Δουβλίνο». '0 νεωστί 
διορισθείς υπουργός τής ’Ιρλανδίας, είς άντι- 
κατάστασιν τού παραιτηθέντος Φόρστερ, λόρδος 
Cavendish καί ό υφυπουργός αύτοΰ Burke 
έδολοφονήθησαν ύπό Αγνώστων κακούργων έν τφ 
παρά τδ Δουβλϊνον κήπφ τού Φοίνικος. Φαί
νεται δτι ό φόνος ουτος είχε καθαρά»; πολιτικόν 
σκοπόν καί δτι διεπράχθη παρά τών λυσσωδώς 
κατά τής Αγγλικής έξουσίας άγωνιζομένων ’Ιρ

λανδών. Περίεργον είναι δτι ή δολοφονία έξετε- 
λέσθη καθ’ ήν στιγμήν τδ ύπουργεΐον Γλάδ- 
στωνος έμελέτα νά συμβιβασθή πρός τούς Αρ
χηγούς τού έν Ιρλανδία κινήματος δπως δι’ 
αύτοΰ τοΰ τρόπου κατευνάση τον έν τή νήσω 
έκείνη υφιστάμενον σάλον. Εννοείται τώρα δτι 
ή φωνή τής έπιεικείας θά σιγήση άπέναντι τού 
έπιβαλλομένου καθήκοντος τής αύστηράς τιμω
ρίας.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ. '0 γηραιός αύτοκράτωρ Γουλι- 
έλμος ηύτύχησε πρδ τριών ήμερών ν’ άποκτήση 
καί διςέγγονον. Ό προ ένδς περίπου έτους νυμ
φευθείς έγγονός του καί υιός τού διαδόχου τού 
Γερμανικού θρόνου, Απέκτησε τδν πρώτον αύτού 
υιόν. Τδ συμβάν τούτο έχαιρετίσθη παρά τών 
γερμανικών καί τών αύστριακών φύλλων διά 
πλείστων δσων συμπαθών άρθρων. Τά συγχα
ρητήρια τηλεγραφήματα έπλημμύρησαν το γρα- 
φεΐον τού γηραιού αύτοκράτορος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.
Έν Λειψία τή 29/11 Μαΐου 1882.

Κατάστασις Αμφίβολος καί Αμφιρρεπής έπε- 
κράτησε κατά τδ λήξαν δεκαπενθήμερον έν τφ 
χρηματιστηρίφ · φόβοι καί έλπίδες διεδέχοντο 
άμοιβαίως. 'Η Haute finance τών Παρισίων, 
ήτις παν μέσον είχε καταβάλει δπως μετριάση 
τήν έπελθούσαν χρηματιστικήν κρίσιν, δέν έκρινε 
φαίνεται Αναγκαΐον νά διατηρήση έπί πλέον τήν 
τεχνητήν υψωσιν, καί ώς έκ τούτου ή έπελθούσα 
έκπτωσις συμπαρασύρει τάς Αμφιβόλου Αξίας - 
μετοχάς. Ώς δαμόκλειον ξίφος έπικρέμαται ή 
κατά τού διοικητικού συμβουλίου τής Τραπέζης 
τής Γενικής Ένώσεως δίκη. Έάν το έμπορικδν 
δικαστήριον κηρύξη έγκυρον τήν έκδοσιν τών 
νέων αύτής μετοχών, ή Τράπεζα αυτή σώζεται 
έκ τού ναναγίου, άλλά νέα έπαπειλεΐται κρίσις. 
Οί πλεΐστοι δμως τών ένδιαφερομένων έλπίζουσιν 
δτι τδ δικαστήριον θ’ άκυρώση τήν τελευταίαν 
έκδοσιν ένεκα τών μεγάλων άνωμαλιών, αιτινες 
άπεκαλύφθησαν περί τήν δλην διαχείρησιν. ’Ιδού 
έν παράδειγμα μεταξύ πολλών άλλων · ή τρα- 
πεζητική αυτή Εταιρία, ής τδ μετοχικόν κεφά- 
λαιον ήτο 100 εκατομμυρίων φράγκων εΐχεν 
Αγοράσει έν στιγμή τινι ιδίας αύτής μετοχάς 
αξίας 212 εκατομμυρίων, μόνον δπως έπιφέρη 
υψωσιν είς αύτάς.

Τό Ιταλικόν δάνειον πρός άρσιν τής Αναγ
καστικής κυκλοφορίας τοΰ χαρτονομίσματος έναυ- 
άγησεν. Αιτία τούτου λέγεται δτι είναι αύτδς 
ό Ρότσχιλδ, δστις άγοράσας κατά ’Ιανουάριον 
μέγα ποσον ιταλικών χρεωγράφων δπως διατή
ρηση τήν τιμήν των, αίφνης παρουσιάσθη κατ’ 
αύτάς πωλητής αύτών· έάν αληθεύη ή φήμη 
αυτή βέβαιον είναι δτι ό 'Ι’ότσχιλδ Αποσύρεται 
όριστικώς 
δάνειον.

Καί έν Βιέννη, τή εύθύμφ καί ζωηρά πόλει, 
ή διάθεσις τοΰ χρηματιστηρίου δέν είναι τόσον 
εύχάριστος. Κακήν έντύπωσιν ένεποίησε πρδ 
πάντων ή εϊδησις, δτι ή Πιστωτική Τράπεζα 
τής Αύστρίας δέν σπεύδει είς συνδρομήν τού 
νεωτάτου αύτής τέκνου, τού τελευταίου αυστρια
κού δανείου, ού αί μετοχαί έκπίπτουσιν. Ο 
κόσμος δέν δύναται νά έξηγήση τήν Αδιαφορίαν 
ταύτην τής μητρδς πρός τδ προσφιλές αύτής 
τέκνον.

Χαρακτηριστικόν διά τήν τάσιν τών τελευ
ταίων ήμερών είναι αί κρίσεις τών διαφόρων 
έφημερίδων έπί συμβάσεως μελετωμένης μεταξύ 
τής έταιρίας τού νοτίου αυστριακού σιδηροδρόμου 
καί τής ούγγρικής κυβερνήσεως. Κατά τήν σύμ- 
βασιν ταύτην ή εταιρία τού νοτίου σιδηροδρόμου

άπδ τής συμμετοχής είς τδ ιταλικόν

παοαιτεΐται τής ένώσεως πρός τούς σέρβικούς 
σιδηροδρόμους, τούς μέλλοντας νά κατασκευ- 
ασθώσι καί παραχωρεί γραμμήν 115 χιλιομέτρων 
(τήν γραμμήν BRUCK-Szony) πρός τήν ούγγρι- 
κήν κυβέρνησιν έπί άγνώστφ έτι τιμήμα τι · είς 
Αντάλλαγμα δέ λαμβάνει τήν γραμμήν τοΰ Waag- 
tlial, άνήκουσαν εις τήν Ούγγαρίαν καί τήν 
άδειαν τοΰ χαράττειν έγχωρίας σιδηροδρομικά; 
γραμμάς. Ούτοι είσίν οί κυριώτεροι δροι τής 
συμβάσεως μεταξύ τής ούγγρικής κιβερνήσεως 
καί τής γαλλικής έταιρίας τοΰ νοτίου σιδηρο
δρόμου τής Αύστρίας. Γνωστόν είναι δτι ό 
σιδηρόδρομος ούτος κατεσκευάσθη διά γαλλικών 
κεφαλαίων καί δτι τδ διοικητικόν τής Έταιρίας 
συμβούλιον σύγκειται έξ ήμισείας έκ Γάλλων καί 
έξ Αύστριακών. Τήν σύμβασιν ταύτην σχολιάζει 
διαφοροτρόπως ό τύπος καί συνέπεια ταύτης 
όψούνται καί έκπίπτουσιν αί μετοχαί τοΰ νοτίου 
σιδηροδρόμου, αιτινες έν Βιέννη λεγόμεναι Fran- 
zosen καί έν ΙΙαρισίοις Autrichiens άποτελοΰσι 
μίαν τών κυριωτέρων αξιών τοΰ χρηματιστηρίου. 
Εννοείται δτι τδ παιγνίδιον τοΰτο Ενδιαφέρει 
μόνον τούς μεγάλους κεφαλαιούχους ■ τδ πλήθος 
μένει έντελώς άπαθές άπέναντι τής παίζόμενης 
ταύτης κωμφδίας. Λ.

ΕΣΠΕΡΙΣ ΠΑΡΑ Τ2ι Κ. Σ. ΧΑΤΖΟΠΟΤΛΩι 
ΕΝ MANCHESTER.

Τή 25/5 Μαΐου, ήμέρα τού Αγίου Γεωργίου, 
λαμπρά έλαβε χώραν έσπερίς έν τή οικία τοΰ 
φιλογενούς μεγαλεμπόρου κ. Σ. Χατζοπούλου· 
'11 έσπερίς είς διττόν άπέβλεπε σκοπόν, τδ μέν 
νά έορτασθή έν φιλοπάτριδι έλληνική Αποικία 
ή ήμέρα τοΰ όνόματος τού βασιλέως ήμών, τδ 
δέ δπως πανηγυρισθή δημοτελώς ή έσχάτως γε- 
νομενη προσάρτησις τής Θεσσαλίας είς τήν Ελ
λάδα.

Ό κ. Χατζόπουλος καί ή εύγενής αύτού 
Κυρία ούδέ κόπων έφείσθησαν ούδέ δαπάνης, 
δπως άποβή ή έορτή αύτη ύφ’ δλας τάς έπό- 
ψεις μεγαλοπρεπής καί Αξιοπρεπής. Πλεΐστοι 
τών έν Αγγλία ομογενών, οί πρόξενοι τής Ελ
λάδος και άλλοι έκ τών έγκριτωτέρων εμπόρων, 
ώς και πολλοί Αγγλοι φιλέλληνες καί έκ τών 
τά πρώτα φερόντων, ήσαν προσκεκλημένοι. 'Ο 
μέγας φιλέλλην Γλάδστων προσκληθείς ηύχα- 
ρίστησε διά φιλοφρονεστάτης ιδιοχείρου έπι- 
στολής έκφράσας τήν λύπην του δτι δέν ήδύ- 
νατο νά παρευρεθή είς τήν πατριωτικήν έκείνην 
έορτήν.

Πλήθος άπειρον κυρίων καί κυριών έπλήρου 
τάς λαμπροστολίστους αίθούσας τού κ. Χατζο
πούλου. '0 οικοδεσπότης καί ή οικοδέσποινα 
ύποδεχθέντες φιλοφρόνως τούς προσκεκλημένους 
ώδήγησαν αύτούς είς τήν μεγάλην τοΰ χορού 
αίθουσαν, ένθα ό αίδεσιμώτατος διδάκτωρ Dawes 
έκ Λονδίνου, ό καί προεδρεύων, διά συντόμου 
πρδς τούς συνελθόντας προσφωνήσεως συνεχάρη 
τω έλληνικφ έθνει έπί τή Εκπληρώσει ένδς τών 
διακαεστέρων αύτού πόθων, τής προσαρτήσεως 
τής Θεσσαλίας, ήτις άναιμάκτως έξετελέσθη. 
Ζωηραί ζητωραυγαί ύπέρ τοΰ έθνους διεδέχθησαν 
τδν λόγον τούτον. 'Έτερος φιλέλλην, ό κ. Sa- 
MUELS0N, έκαμε τήν έξής πρότασιν, ήτις παμ- 
ψηφεί έγένετο παραδεκτή καί άπεφασίσθη νά 
διαβιβασθή τφ βασιλεΐ τών Ελλήνων τηλεγρα- 
φικώς· "Οί συνελθόντες ύπήκοοι τού βασιλέως 
τών 'Ελλήνων καί οί φιλέλληνες "Άγγλοι συγ- 
χαίρουσιν έκ βάθους καρδίας τήν Α. .Μ. διά τήν 
ήμέραν τού όνόματός της καί εύχονται τφ βα- 
οιλεΐ καί τή βασιλίσση μακράν καί εύδαίμονα 
βασιλείαν.” Διά βροντωδών έπευφημιών έχαι- 
ρετισθη ή πρότασις αύτη, μεθ’ ο διεβιβάσθησαν 
τφκ. Χατζοπούλφ αί εύχαριστίαι τής δμηγύρεως.

Είτα ήρξατο ό χορός, δστις παρετάθη πέραν τού 
μεσονυκτίου.

Ή λαμπρά έσπερίς, δι’ ήν τοσούτον φιλό
ξενός ήνεφχθησαν αί αίθουσα·, τοΰ κ. Χατζο
πούλου Ανεξάλειπτο·; θ’ άφήση τήν ανάμνησιν 
είς πάντας τούς παρευρεθέντας είς αύτήν. Καί 
ήμεΐς εύχόμεθα τφ φιλοπάτριδι κ. Χατζοπούλφ 
δπως καί άλλοτε συγκαλέσει έπί τδ αύτό όμή- 
γυριν τοσούτον φαιδράν καί έκλεκτήν.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ.
Εις τών Ακραιφνέστερων Φιλελλήνων, ό Ανώτερος 

στρατιωτικός ιατρός ΈρρΐκοςΤΒΕίΒΕΚ, έκ Sachsen- 
Meiningen καταγόμενος, άπεόίωσε τή 13 25 παρ.’Απρι
λίου έν ’Αθήναις έν ήλικίγ. 85 έτών. 0 Tiieiber άμα 
έκράγείσης τής ελληνικής Έπαναστάσεως κατήλθεν είς 
τήν Ελλάδα, 8που διεκρίθη ώς ιατρός έν τοίς διαφό- 
ροις 'Ελληνικοϊς στρατοπέδοις. ΙΙαρευρέΟη εις τήν έν 
Πέτα μάχην, παρευρέήη έν Μεσολογγϊφ μετά τοΰ 
Μαυροκορδάτου έν έτει 1823. Εις τάς αγκόλας τοΰ 
Tiieiber έςίπνευσεν ό αρχιστράτηγος Καραίσκάκης τώ 
1827. Μετά τόν άγώνα ό Treioer, ειλικρινής πάν
τοτε φιλέλλην, μεγάλως συνετέλεσεν είς τήν διοργά- 
νωσιν τής ιατρικής έν τω στρατό» υπηρεσίας. Ή Ελ
λάς εϋγνώμονα θά διατηρήση μνήμην τοΰ έναρέτου και 
έπιστήμονος άνδρός.

Έν ϊπέτσαις δέ όπέθανε σχεδόν έννενηκοντούτης 
τήν ηλικίαν ό Νικόλαος Μ έ ς η ς, ναύαρχος καί πρώην 
γερουσιαστής, εις τών έπιφανεστέρων τοΰ μεγάλου 
έθνικοΰ άγώνος άνδρών. 0 Μέςης, δστις άνήκεν είς 
ιστορικόν τής νήσου Σπετσών οίκον, διετέλεσεν έπί 
τινα χρόνον καί υπουργός έπί τών ναυτικών.

Έν Άθήναις άπεοίωσε τή 21 3 Μαΐου ό αντιστρά
τηγος τοΰ έλληνικοΰ στρατού Λεωνίδας Σμόλενιτς, 
Πολωνός τήν πατρίδα. Ό Σμόλενιτς, είς τών ίκανω- 
τέρων άνωτέρων Αξιωματικών, διετέλεσε πολλάκις 
υπουργός τών στρατιωτικών. ’Λπείίωσεν έν ηλικία 
76 έτών.

Δ 1 Α Φ Ο Ρ Α.
Ή έπέτειος έορτή τής έν’Οδησσφ ελ

ληνική; έμπορική; Σχολής. Καί έφέτος 
ό άοκνο; ζαί διακεκριμένο; διευθυντής τή; έν 
Όδησσω ελληνικής έμπορική; Σχολής, κύριο; 
Λύσανδρος Χατζή Κώνστας, Ανέγνωσε κατά 
τήν έπέτειον τή; Σχολή; έορτήν ένοιπιον πολυ
πληθούς καί έζλεκτού Ακροατηρίου λόγον εύ- 
φραδή. 0 λόγος ούτος πραγματεύεται περί τοΰ 
οίκου, τοΰ πρώτου τούτου παράγοντος είς τήν 
Ανατροφήν καί έκπαίδευσιν τών παίδων. "'Ρί- 
"πτοντες έν μόνον βλέμμα είς τδν οικιακόν βίον, 
"λέγει ό λόγιος διευθυντής, εύρίσκομεν, δτι ή 
"μήτηρ κυρίως είναι έκείνη, ήτις τήν Ανάπτυςιν 
"και προκοπήν έν χερσίν έχει, πρδς ήν τό νέον 
"πλάσμα Αποβλέπει τά πάντα παρ’ αύτής προσ- 
"δοκών, ής ό λόγο; καί ή διδασκαλία, ώ; θεΐαι 
"Αποκαλύψεις θεωρούμενα, Ανοίγουσι πρδ τών 
"όφθαλμών αύτοΰ τδ πρώτον τδν κόσμον. Τήν 
"σπουδαιότητα δέ ταύτην τή; μητρδς έν τή 
"Αγωγή τών παίδων έγνωσαν μέν καί οί πρό- 
"γονοι ήμών καί είς αύτήν τήν πρώτην Ανετί- 
"θεσαν Αγωγήν, ώ; πλεΐστα χωρία τού τε Πλά- 
"τωνος καί τοΰ Άριστοτέλους μάλιστα καί άλ- 
"λων καταδεικνύασιν. Άλλ’ ή γυνή παρ’ αύτοΐς, 
"παρά τοίς Ίωσι μάλιστα, έν ΰποδεεστέρα ήν 
"μοίρα, ό δέ κύκλο; αύτή; στενώτερος, ώστε νά 
"μή δύνανται νά Αναμένωσι τά Αγαθά και τήν 
"εύλογίαν τοΰ πλήρου; θελγήτρων στενού οίκια- 
"κού βίου. ’Έγνωσαν δ’ έτι μάλλον καί οί 
'"Ρωμαίοι, παρ’ οί; μάλιστα ένεκα τής μεγάλης 
"τιμής, ής ή γυνή άπήλαυεν, ούχί εύάριθμα 
"πρότυπα έξοχων γυναικών εύρίσκομβν, Βετου- 
"ρίας λέγω καί Κορνηλίας καί ΙΙορκίας, αιτινες 
"ού μόνον τδ καλώ; θνήσκειν, ώ; αί Σπαρτιά- 
"τιδες, έδίδασκον τού; παΐδα;, άλλά τδ ευ ζήν 
"καί καλώς θνήσκειν. ·

"Τήν προσήκουσαν δμως θέσιν κατέλαβεν ή

"ρήτγΪΡ» έχάραξεν ή Παιδα
γωγική, οιαν άλλοτε ώρίσαμεν αύτήν, άφ’ ού 
"ό πατήρ τής νέας παιδαγωγικής Πεσταλότσης 
' πάσαις δυνάμεσι τοΰ έξοχου πνεύματος καί τής 
ύπό θείας άγάστης πρδς τδν άνθρωπον διακαιο- 

"μένης αύτού καρδίας τδν προορισμόν τής γυ- 
"ναικδς κατέδειξε καί είς βαθεΐαν κατάληψιν καί 

μελέτην τούτου τού μόνου προσήκοντος αύτή 
"προορισμού αύτήν προσεκάλεοεν.”

Μεσόγειος έν Αλγερία θάλασσα. Τή 
5/17 τοΰ ένεστώτος μηνδς έγένετο έν ΙΙαρισίοις 
έν τφ ύπουργείφ τών Εξωτερικών ή πρώτη συνε- 
δρίασι; τής μεγάλης πεντηκονταμελούς έπιτρο- 
πής, τής συστηθείσης δπως μελετήση τδ ύπδ 
τοΰ περιηγητού Ρουδαίρου ύποβληθέν σχέδιον 
περί σχηματισμού μεσογείου θαλάσση; έν Αλ
γερία προς νότον τής έπαρχίας Κωνσταντίνης καί 
τής Τύνιδος.

Τής συνεδριάσεως ταύτης προήδρευσεν ό 
πρωθυπουργός Φραισσινέ, δστις διά συντόμου 
λόγου έξέθηκε τδ σχέδιον τού 'Ρουδαίρου, μεθ’ 
δ ήρξατο ή συζήτησις. Κατά τήν συζήτησιν ό 
στρατηγός Φαβέ άνεκοίνωσεν δτι αί έν έκείνη 
τή χιόρα γαΐαι είσί καταλληλόταται πρδς καλ
λιέργειαν, αρκεί μόνον νά έχωσι τού; Απαιτου- 
μένου; πρδ; γονεμοποίησιν αύτών ύγγοούς ατμούς. 
·) ίεσσέψ καθησύχασε τού; φοβούμενου; μή ό 
μετασχηματισμό; τή; έρημου εί; θάλασσαν έπι
φέρη τήν καταπόντισιν καί καταστροφήν μεγάλου 
μέρου; τών βάσεων, προσέθηκε δέ δτι ό Αριθμό; 
τών έκεΐ ευρισκομένων φοινίκων, οίτινες θά κα- 
τεστρέφοντο, ανέρχεται εί; 4 χιλ. περίπου, καί 
δτι ώ; έκ τούτου ή ζημία έσεται σχετικώς μι
κρά (400 χιλ. φράγκων). Ό Δυβεριέ, ό γνωστός 
τής Αλγερίας διερευνητής, είπεν δτι μέρη τινά 
έχουσιν έπιφάνειαν άνωτέραν τή; θαλάσσης, 
δπερ, κατ’ αύτόν, καθιστά αναγκαίαν διώρυγα. 
Μετά τινας άλλα;· συζητήσεις, ήττονο; λόγου 
Αξίας, ή έπιτροπή οιηρέθη είς τρία τμήματα, ών 
τδ μέν πρώτον θέλει έξετάσει τούς πρακτικούς 
δρους τής έκτελέσεως, το δέ δεύτερον τάς συν
έπειας τοΰ σχεδίου ύπδ έποψιν φυσικήν, μετεω
ρολογικήν καί υγιεινήν, καί τδ τρίτον τάς πολι
τικός, έμπορικάς καί ναυτικάς συνέπειας τής 
έπιχειρήσεως.

Μεγαλεπήβολον είναι τδ σχέδιον, καί ή έκ- 
τέλεσις αύτού θέλει προσθέσει νέαν δόξαν είς 
τον ήδη Αρκούντως ένδοξον κατά τά μεγάλα 
έργα δέκατον έννατον αιώνα.

ΓΡΑΜΜΑΤ0Κ1ΒΩΤΙ0Ν ΊΌΤ ΕΣΠΕΡΟΥ.

Κ” Μ . . . είς Μασσαλίαν Η παραγγελία 
σας δοθεΐσα πολύ ένωρίς τρέχει δυστυχώς τδν 
κίνδυνον νά λησμονηθή μέχρι τής α'. ’Ιανουάριου 
18S3 · μ’ δλον τούτο θέλομεν προσπαθήση νά 
μή συμβή τοιοΰτό τι. — κ. ΒΙ . . . . είς Μαι·- 
Οοΐφην. Τδ φύλλον θέλει Αποστέλλεσθαι κατά 
τήν έπιθυμίαν σας είς τδν κ. Σ . . . εί; Αλεξάν
δρειαν μέχρι νεωτέρα; είδοποιήσεως. — κ.'Ρ ... 
εί; ΙΙίίραίώ. '0 Έσπερο; θέλει Αποσταλή 'Τμϊν 
Σα; ειδοποιούμε·? μόνον ώς δρον Απαραίτητον 
δτι ή συνδρομή είναι προπληρωτέα. — κ.Ί. ΓΙ... 
εί; AorflTiw. Εύχαριστοϋμεν ■ τά φύλλα θέ- 
λουσιν Αποσταλή εί; τοΰ; δύο νέου; συνδρομητάς. 
— Δεσποινίδα Εΐ. Α .. . . εί; Αθήνας. Ή 
είκών μετά τής ώραία; περιγραφή; έλήφθη. 
Μυρίας εύχαριστίας. Είθε τδ παράδειγμα'Γμών 
παρακίνηση καί άλλου; νά Ασχολώνται περισ
σότερον περί τήν ζωγραφικήν, ήτις, τδ έπανα- 
λάμβομεν καί πάλιν, δυστυχώς πολύ όλίγον παρ’ 
ήμΐν τοίς Έλλησι καλλιεργείται.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑ ι 

τη 1 13 και 15 27 έκαστου μηνός.
Τιιιή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαι 32 = ρούβλια 16).

Ί’ιριή καταχωρίσεων δι’ έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

ΕίΠΣΤΑΣΙΑΙ Tor ΕΣΠΈΡΟΥ.

ΑΘΗΝΑΙ καί ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ· κ. Δηι*.  Α. Κοροαηλάς, γραφεϊον '‘Έφηαερί· 
δος”. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ· κ. Μιχαήλ II.' Μαντζαβίνος. ΚΕΡΚΥΡΑ" κ. I. Να- 
χαμούλης. ΖΑΚΥΝΘΟΣ· ζ. Ν. Παππαδόπουλοί. ΒΩΛΟΣ*  κ. Νικ. Γεωργιάδης, 
ιατρός.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΑΙΓΥΠΤΟΣ ■ κ. Πέτρος Σαράντης, Βιβλιοπω
λείο·, ' Ό Φοΐνις” έν Άλεςανδρείφ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ· κ. Ιωάννης Παπάδης, βιβλιοπώλης. ΣΜΥΡΝΗ*  
κκ. Δεκίπρης και Σ’, καί κ. Φρ. Σαοίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ· κ. Σ. Γράσσος, βιβ
λιοπώλης. ΚΑΒΑΛΛΑ · κκ. Λ. Γ.' Κούζη και Σ’· ΜΥΤΙΛΗΝΗ· κ. Ξενοφών 
Γκιρτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ*  Αίδεσ. ’Λνανίας Άλεξανδρίδης. ΣΑΜΟΣ· ζ. Σταμα- 
τιάδης. βφοοος τής Σαμιακής Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΥΤΤΟΣ*  κ. Χρ. Χριστοφόρον. 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ- κ. Ν. Δόοιος.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κόπρου· κ. Π. Δ. Παπαδάκης. ΛΑΡΝΑ3*  
κ. ’Ιωάννης Πιερίδης.

ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΤ1ΟΝ· κ. 'Αριστόδημος Α. Βοσκών. ΓΑΛΑΖΙΟΝ ■ κ. A. 1. 
Σαρεγιάννης. ΙΒΡΑΙΛΑ*  κ. Ιωάννης Α. Βοσζώφ. ΤΟΥΡΝΟ-ΜΑΓΟΥΡΕΛΟΝ · 
κ. Διον. 1. Μηλιαρέσης. ΚΟΡΑΒΙΑ*  κ. Νικόλαος Καραβίας. ΚΑΛΑΦΑΤΙΟΝ*  
ζ. Νικ. Κουκλέϊης. ΓΙΟΥΡΓΕΒΟΝ· ζ. Εύβυμ. (Ιεταλάς. ΤΟΥΡΝΟ-ΣΕΒΕΡΙΝΟΝ ■ 
ζ. I. Λ. Σακελ/.αρίδης.

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ*  κ. ’Ιάκωβος Μάνας, ιατρός. ΜΟΣΧΑ*  κ. Γρηγ. I. Ροσσό- 
λυμος. ΟΔΗΣΣΟΣ· κ. θεμιστ. Α. Σολομός. ΤΑΠΆΝΙΟΝ· κ. Δημ. Δ. Άλεξόπο- 
υλος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ· κ. Στέφ. Αοβέρδος. ΓΕΙΣΚ*  κ. Π. Α. Άςιώτης. ΝΙΚΟΛΑΙΕΦ · 
κ. θεόδωοος Λυζιαρδάπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ*  κ. Νικ. Γ. Τζιτζέλης. ΙΣΜΑ- 
ΗΛΙΟΝ*  κκ.’Αδελφοί Κωνβταντινίδαΐ. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ’· ζ. Α. Καρβούνης. ΠΟΤΙΟΝ · 
ζ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης.

ΛΟΝΔΙΝΟΝ· ζ. Ίωάν. Α. Περβάνογλους, ΛΙΒΕΡΙΙΟΥΛ*  κ. Γ. Θ. Σκρινής.

ΡΟΥΣΤΣΟΥΚΙΟΝ Βουλγαρίας- κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.

ΤΕΡΓΕΣΤΗ· κ. Γεώργιος Γεωργούλης. ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ κ. Ίωάν. Κ. Σταυρίδης. 

ΝΕΑ-ΥΟΡΚΗ· ζ. Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής ' Ελλάδος.

Είς τά μέρη, ένθα είσέτι δεν έσυστήθησαν ύριστικώς έπιστασίαι, 
οί βουλόμενοι δονανται νά γείνωαι συνδρομηταί έπί προκαταβολή της 
ετήσιας συνδρομής, άποτεινόμενοι είτε κατ' εύθεΐαν είς τήν διεύϋυνσιν 
(Elsteb-Stbasse No. 19) έν ΛΕΙΨΙΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως τοΰ'Εσπέρου συνεννοη&είσης περί τούτου 
μετά τής Γενικής Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τό φύλ- 
λον άποστέλλεται έλεύθερον ταχυδρομικών τελών.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elsteb-Stbasse No. 19. Leipzig.
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Τό άριστον καί μόνον γνήσιον κατά τάς πρωτοτύπους 

συνταγάς τοΰ έφευρετοΰ κατασκευαζόμενον Ύδωρ τής Κο
λωνίας εΰρηται παρά το Κυρίω

ΙΩΑΝΝΗ» ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΙΝΑ*

JYLICHS-PLATZ No. 4

έν ΚΟΛΩΝΊΑ»,

προνομιούχοι προμηθευτή πολλών αύτοκρατορικών καί βασι
λικών αυλών, 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 JoliailO Maria Farina, 
καί τήν διεύθυνσιν JulicilS-PIatz No. 4.

ΤΟ ΧΑΡΤΟΙΪδΑΕΙΟΝ Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟϊ

έν ΛΕΙΨΙΑι καί ΒΕΡΟΛΙΝΩι,

εν τών γνωστοτέρων χαρτοπωλείων τής Γερμανίας, προμηθεύει 
χάρτην παντός είδους καί δλων τών χρωμάτων είς τιμάς συγκατα

βατικός.
Δέχεται παραγγελίας έξ δλων τών μερών, 3ς έκτελεϊ μετά 

τής μεγαλειτέρας ταχύτητος καί ακρίβειας.

Τιμολόγια καί δείγματα πρόχειρα.

1241 BERTH. SIEGISMUND.

’Ανωτέρω δίδομεν είς μικρόν τήν εικόνα τών περικαλυμ
μάτων τοΰ Α’. Τόμου τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ, κατασκευασθέντων κατά 
σχέδιον παραγγελθέν έπί τούτω έν τινι τών μεγαλειτέρων βιβλιο- 
δετικών καταστημάτων τής Γερμανίας.

"Εκαστον τών κομψών τούτων καί έπιχρύσων περικαλυμμάτων 
τιμαται μαρκών 5 (ήτοι φράγκων 6.25) καί άποστέλλεται έλεύθερον 
ταχυδρομικών τελών έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος.

’Αποστολή πλειοτέρων περικαλυμμάτων όμοΰ είναι άζριβεστέρα 
καί άσφαλεστέρα. Είς τοΰτο έφιστώμεν τήν προσοχήν τών Κυρίων 
συνδρομητών.

Συντάκτης· ΔΡ. ί. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-8TR. 19.

Χαρτοπωλεΐον ■ Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟϊ έν Βερολίνφ καί Λειψία. — Τόποις · Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟϊ έν Λειψίφ.


