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ΑΙ ΠΑΤΡΑΙ.
(Μετά είκόνος, βρα σελ. 145.)

'Η πόλις τής Ελλάδος, έν ή τρανώτατα
καταφαίνεται ή πρόοδος ή όφειλομένη είς το
πρακτικόν και επιχειρηματικόν πνεύμα τών νεωτέρων Ελλήνων είναι α'ί Πάτραι, ών ή έμ
πορική σημασία βαίνει όσημέραι αύξανομένη.
Αί Πάτραι, ας έν έτει 1821 δ Ίουσούφ πασάς
ζατέζαυσεν έξ ολοκλήρου, είναι σήμερον πόλις
ανθηρά, περιέχουσα πλέον τών 30 χιλ. κατοίκων.
Έν τώ λιμένι αύτής άγκυροβολούσι κατά τό
φθινόπωρου μάλιστα τά μεγάλα ατμόπλοια, τά
φορτόνοντα τό πολυτιμότερου προϊόν τής 'Ελλά
δος, τήν κορινθιακήν σταφίδα· έν δέ ταΐς όδοϊς
τής πόλεως μεγάλη παρατηρεΐται κίνησις έμ
πορική, έμφαίνοοαα τήν δραστηριότητα τών κα
τοίκων. Όμολογητέου δμως δτι και οί κατά
καιρούς δημοτικοί άρχοντες τών 1 Ιατρών πάσαν
κατέβαλον προσπάθειαν, δπως διά ευθείας και
κομψής ρυμοτομίας, διά καλών όδών, διά κατά
φυτων λεωφόρων καί τερπνών περιπάτων καταστήσωσι τήν πόλιν των άνταξίαν τών Ανεπτυγ
μένων ζαί φιλοκάλων αύτής κατοίκων.
Αί Πάτραι είναι πόλις άρχαιοτάτη, μεγάλην
πρδ πάντων έξασζήσασα έπιρροήν έπί τοΰ ’Αχαϊ
κού συνδέσμου. Γνωστόν είναι έζ τού Ηαυσανίου
δτι έν Πάτραις ύπήρχεν αρχαίος ναός τής Δήμητρος, παρά τδν όποιον ήτο πηγή χρησμοδότις.
Αί απαντήσεις τού χρησμού έδίδοντο διά κατό
πτρου. 'Ο τρόπος ούτος τοΰ χρησμοδοτεΐν είναι
ασιατικής καταγωγής, συνδέεται δε ατενώς προς
τάς άρχαιοτάτας αποικήσεις τών Φοινίκων κατά
τήν ήλειακήν καί αχαϊκήν παραλίαν. Έζ τών
Φοινίκων κατάγεται καί ή βύσσος, ό λεπτό
τατος ζαί πολύτιμος βάμβαξ, ό έν ’Ήλιοι καλ
λιεργούμενος, έπί τή έπεξεργασία τού δποίου αί
Πάτραι μεγάλην είχον φήμην.
Κατά τόν μεσαιώνα ή πόλις τών I Ιατρών
ήτο ή πρωτεύουσα τοΰ δουκάτου τής Άχαιας ·
κατόπιν δέ έπωλήθη είς τούς Βενετούς, άπδ
τών οποίων τήν έκυρίευσαν έν έτει 1463 οί
Τούρκοι. Έπί Τουρκοκρατίας αί ΙΙάτραι έξέπεσον έπί μάλλον ζαί μάλλον, ώστε έν άρχή
τοΰ παρόντος αίώνος είχε ζαταστή άσημος καί
πτωχή κωμόπολις. Έκ τών Αρχαίων χρόνων
καί τής αρχαίας δόξης όλίγιστα μόνον σώζονται
ίχνη σήμερον ερείπιά τινα τής αρχαίας άκροπόλεως, ήτις μετετράπη κατόπιν εις φρούριον
φραγκικόν ζαί ή είς τδ μεσημβρινόν μέρος τής
πόλεως πηγή, ήτις ζατά πάσαν πιθανότητα είναι
ή χρησμοδότις πηγή τού ναού τής Δήμητρος.
"Ο,τι είναι σήμερον ή πόλις τών 1 Ιατρών τό
δφείλει άποκλειστιζώς είς τήν επίκαιρον αύτής
έμπορικήν θέσιν ζαί είς τό έπιχειρηματιζδν πνεύμα
τών κατοίκων της. Μεγάλως βεβαίως θά συντελέση είς τήν περαιτέρω αύτής άνάπτυξιν καί
ή κατασκευή σιδηροδρομικών τινων γραμμών,
δι’ ών πρδ πάντων θέλει διευκολυνθή τδ έμπόριον τής σταφίδας. 'II ήμετέρα είκών παριστα μέρος τής πόλεως καί τού λιμένος.

Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΕΝ ΑΙΓΪΠΊΏι.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 149.)

Ή περιφανής νίκη τών άγγλιζών δπλων έν
Τελ-ελ-Κεβίρ, άγγελθεΐσα διά τοΰ τηλεγράφου
είς τά πέρατα τής οικουμένης, καί ή μετ’ αύτήν
έκτελεσθεϊσα σύλληψις τοΰ Άραβή, ταχύ έθεσαν
τέρμα είς τήν αγγλικήν έν Αιγύπτφ έζστρατείαν.
'0 στρατηγικός νους τού Αρχιστρατήγου Wol
seley είχε τά πάντα δεόντως προετοιμάσει, ζαί

τήν παραμονήν έτι τής Αποφασιστικής μάχης,
συνδιαλεγόμενος -ρος τδν Ανταποκριτήν τών
"'Ημερησίων Νέων”, έξεφράσθη ώς έξής· '0
Άραβής πρέπει νά ήναι άριστος στρατηγός, έάν
δυνηθή νά μάς διαφύγη μετά τοΰ στρατού του·
αύριον ή τύχη του θά δρισθή”. Καί πράγματι
τήν έπιούσαν συνεκροτεΐτο ή μάχη, έν ή ώς
πομφόλυξ διερράγη ζαί ή δύναμις καί τδ γόητρον τοΰ Αιγυπτίου έπαναστάτου· δλίγαι μόνον
ώραι ήρκεσαν, δπως καταρρίψωσιν οικοδόμημα,
τδ όποιον έφαίνετο, ή τούλάχιστον έφημίζετο,
ώς στερεόν καί άκλόνητον. Ή δέ έπιτυχία τής
νίκης τοΰ Τελ-ελ-Κεβίρ ύπήρξε τοιαύτη, ώστε
έν ροπή όφθαλμοΰ ζαί τδ Ζαγαζίκ έκυριεύθη,
καί ή Βένχα κατελήφθη καί ή είσοδος τοΰ αγ
γλικού στρατού είς Κάϊρον έπραγματοποιήθη.
'Η περιφανής νίκη, ήτις κατέπληξε πάντας, δφείλεται κυρίως είς τήν ταχύτητα ζαί τήν μυστι
κότητα, μεθ’ ής προέβη δ ’Άγγλος στρατηλάτης.
Έν νυζτί βαθεία διέταξε τήν άρσιν τοΰ στρατο
πέδου, έν νυζτί έπλησίασε πρδς τούς άμερίμνως
ζαί νωθρώς ζοιμωμένους έχθρούς, καί μέ τάς
πρώτας Ακτίνας τής άναγεννωμένης ήμέρας έπετέθη όρμητικώς κατ’ αύτών. ΊΊ σύγζρουσις
δέν ήδύνατο νά διαρκέση έπί πολύ. Απέναντι
τών τακτικώς βαδιζόντων ζαί καλώς έφωδιασμένων ’’Αγγλων τά άταζτα ζαί ασύντακτα στίφη
τοΰ Αραβή δέν ήδυνήθησαν ν’ άνθέξωσιν · εύθύς
δέ ήρξαντο ύποχωροΰντα ζαί διαλυόμενα. Ό
Άραβής ούδέ ζάν έπροσπάθησε νά τά συγκεντρώση, άλλ’ ακολουθών καί αύτδς τδ παράδειγμα
τών οπαδών του, έτράπη είς κατεσπευσμένην
φυγήν, έγζαταλείπων ζαί άρχηγίαν ζαί προ
χώματα ζαί στρατόπεδον. Όλαι αί πομπώδεις
αύτοΰ προκηρύξεις καί αί έπιδεικτικαί αύτοΰ έκφράσεις, δι’ ών ήθέλησε νά πτοήση τδν κόσμον,
άπεδείχθησαν λόγοι κενοί· έν τή ώρα τοΰ κιν
δύνου έφάνη ό Άραβής όποιος πράγματι ήτο,
γελοίος στρατηγός, έστερημένος καί γνώσεων
καί τόλμης καί δλως άνίκανος νά διευθύνη στίφη
ένοπλα, έστω καί Αράβων. Καί έν τή αισχρά
αύτοΰ φυγή κατεδείχθη πάλιν ό δόλιος καί
φανατικός αύτού χαρακτήρ, διότι έκ Ζαγαζιζίου έπροσπάθησε διά προκηρύξεώς του νά
διερεθίση τοΰς έν Καίριο άρπαγας ζαί ληστάς,
δπως προβώσι καί έκεΐ εις τάς φρικώδεις σκη
νάς, αιτινες πρό τινων εβδομάδων είχον διαδραματισθή έν Αλεξάνδρειά. ’Αλλά τά θρασύ
δειλα έκεΐνα πλήθη, έννοήσαντα δτι ό Άραβής
δέν ήτο πλέον ό άνήρ έκεΐνος, δν μέχρι τούδε
έθεώρουν ούρανόπεμπτον τής Αίγύπτου σωτήρα,
ού μόνον δέν ύπήκουσαν αύτώ, άλλά καί προθύμως παρέδωζαν αύτδν είς τόν πρώτον Άγγλον
στρατηγόν, τόν έμφανισθέντα ένώπιον τοΰ Κάιρου.
'Ο μέγας καί πολύς Άραβής παρεδόθη ωχρός
καί τρέμων είς τούς Άγγλους, ών τήν κατα
στροφήν καί τδν θάνατον είχεν δμώσει. Τδ ζή
τημα τώρα γενναται· πώς θέλει χαρακτηρισθή
ό αιχμάλωτος έπαναστάτης; θέλει χαρακτηρισθή
ώς πολιτικός αιχμάλωτος καί άτυχής στρατηγός,
ή ώς κακούργος στασιαστής καί έμπρηστής;
Νομίζομεν δτι άνήρ πρόβας χάριν φιλοδοξίας
είς κακουργήματα, όποια έκηλίδωσαν τήν άτυχή
τής Αίγύπτου χώραν, δέν είναι έλέους άξιος.
Καί βεβαίως, έάν ό Άραβής καί οί συνένοχοί
του παραδοθώσιν είς τά αιγυπτιακά στρατοδικεία,
θέλουσιν ύποστή τήν έσχάτην ποινήν- έάν δμως
ή Αγγλική κυβέρνησίς δι’ ενα ή δι’ άλλον λόγον
θελήση νά χαρακτηρίση αύτούς ώς πολιτικούς
Αντιπάλους, άτυχώς τδν πόλεμον διεξαγαγόντας,
τότε θά σώσωσι τάς κεφαλάς των καί θά καταταχθώσιν είς τήν χορείαν τών άνδρών εκείνων,
οίτινες έπεσαν θύματα μοίρας δυσμενούς. Καθ’
ήμάς ή τοιαύτη άπονεμομένη αύτοΐς τιμή θά
ήναι πολύ μεγάλη.
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'Οπωςδήποτε ή έκστρατεία τών Άγγλων έν
Αιγύπτφ έλαβε τέλος καί ούδέν πλέον ύπολείπεται ή ή είρήνευσις καί τακτοποίησις τής χώ
ρας. ’Ήδη μανθάνομεν τηλεγραφικώς δτι έδόθη
έξ Αγγλίας ή διαταγή προς επάνοδον μέρους
τοΰ Αγγλικού στρατού. Εννοείται δτι έν ταΐς
κυριωτέραις πόλεσι θά μένωσιν έπί τινα καιρόν
άγγλικαί φρουροί, δπως οιατηρήσωσι τήν τάξιν
καί έξασφαλίσωσι δεόντως τήν εξουσίαν τού νο
μίμου ήγεμόνος, τοΰ Κεδίβου.
Η ήμετέρα είκών παριστα τήν είσοδον τών
Αγγλικών στρατευμάτων είς τήν πόλιν τού Κάιρου,
ένθα καί παρά τών Εύρωπαίων καί παρά τών
έγχωρίων αύτών έγένοντο δεκτοί ώς σωτήρες.
Ύπδ τού αγγλικού έπιτελείου παρακολουθούμενος
μεταβαίνει καί ό Κεδίβης κατ’ αύτάς είς Κάϊρον,
τήν πρωτεύουσάν του, ήν πρό τινων μηνών έγκατέλιπε σχεδόν ώς φυγάς. Τώρα καί έν Αλε
ξάνδρειά καί έν ταΐς λοιπαΐς πόλεσι τής Λίγύπτου θά έπανέλθη ή τάξις καί ή εύφορος
χώρα θέλει πάλιν έπιδαψιλεύσει άφθόνως τδν
φυσικόν αύτής πλούτον ■ άφ’ ού δέ άποζημιωθώσι
καί οί παθόντες καί έπισζευασθώσιν έν Αλεξάν
δρειά αί έν μέρει πυρποληθεΐσαι οικίαι, θά άναπνεύσωσι πάλιν ελευθέριος οί φιλήσυχοι καί
φιλόπονοι κάτοικοι τής Αίγύπτου ζαί θέλουσιν
άναμιμνήσζεσθαι τών παρελθουσών ήμερών ώς
ζαζοΰ εφιάλτου.

ΑΛΕΞΙΟΣ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ.
(Συνέχεια.)

ΓΙΡΑΞΙΣ Γ”.
Πλατεία έν Κωνσταντινουπόλει. Διάφοροι στεναΐ όδοι
ζαταλήγουσιν είς τήν πλατείαν. Προς το 'έν μέρος ή
πλατεία είναι ανοικτή καί βλέπει πρός τήν άοιατικήν
τοϋ Βοσπόρου όχθην.

ΣΚΗΝΗ Α’.
Πολϊται συνηγμένοι έν τή πλατεία συνδιαλέγονται. Έν
μέσφ αύτών καί εις Εκατόνταρχος τών’Αθανάτων
(τών σωματοφυλάκων τοϋ αύτοκράτορος). Είς τό βάθος
διαβαίνει βήματι βραδεΐ περίπολος έκ πέντε Βαραγγηνών,
κρατούντων έπί τοΰ ώμου βαρύν πέλεκαν, τό σύνηθες
δπλον των.

Α’. Πολίτης (πρός τόν Εκατόνταρχον).
Νά σού έκφράσω, φίλε μου, δέν δύναμαι
Πόσον ή θέα τών βαρβάρων τούτων, ους
'0 βασιλεύς μας μισθωτούς του έφερε,
Καί μέ λυπεί καί μέ ταράττει. ’Άξεστοι
Τούς τρόπους, υπεροπτικοί καί άγριοι
Μέ τούς πελέζεις των καί τόν δερμάτινον
Μανδύαν τάς οδούς μας διασχίζουσι,
Καί τόσην οΐησιν έδώ Απέκτησαν
'Ως δν αύτοί νά ήσαν ήμών άρχοντες.
Τού βασιλέως μας μεταχειρίζονται
Τήν εύνοιαν, καί μάλλον ώς καταζτηταί
Παρά ώς μισθωτοί ζαί δούλοι φέρονται.
Πρός τί δ βασιλεύς τούς προσεκάλεσε
Δέν έννοώ· δέν έχει μήπως τήν φρουράν
Τών Αθανάτων, τών πιστών φυλάκων του,
Οίτινες καί τδν θρόνον του στηρίζουσι
Καί τδ σεπτόν του προφυλάττουν πρόσωπον;

'Εκατόνταρχος.
Ίδέ, τί βήμα έχουν άταζτον, βαρύ·
Αρκούδας θά τούς έλεγες καλλίτερον
Παρά Ανθρώπους. Ήλθον έκ τής χώρας των,
"Ην πάγος διαρκώς καλύπτει ζαί χιών,
Νά θερμανθούν ύπδ τδν καθαρόν ήμών
Καί ζωογόνον ήλιον.
Α’. ΙΙολίτης.
Νά θερμανθούν,
Καί νά χορτάσουν, πρόσθες· επειδή έζεΐ
Είς τήν πατρίδα των δέν είχον πρός τροφήν
"Η ρίζας μόνον καί καρπούς ούδέποτε
Άρκούντως ώριμάζοντας. — Καί ούτοι μέν
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Πολλοί δέν είναι εύτυχώς οί άγριοι,
Οί άλλοι πλήν οί ξένοι, οίτινες έκεΐ
Περί τό Σκουτάρι συνεκεντρώθησαν,
'Ιππόται τοΰ Σταυρού αύτοκαλούμενοι,
’Εκείνοι είναι έπικίνδυνοι έχθροί.
Αύτοί τούλάχιστον υπηρετούν απλώς
Καί τρώγουν άλλ’ οί άλλοι ήλθον, Απειλούν
Καί κλέπτουν ο,τι πέσει είς τάς χεΐρας των.

Εκατόνταρχος.
Δίκαιον έχεις, φίλε- άκουσον, προχθές
Τί περί τούτων εις τών αξιωματικών
Έπισζεφθείς τήν χώραν των τήν βάρβαρον
Μάς είπεν άκουσον όλίγον καί είπέ,
"Αν κλέπτας ζαί ληστάς τούς όνομάζωμεν
’Αδίκως. Συμμορίαι σχηματίζονται
Έκ πέντε ή έζ δέκα στιοαρών άνδρών,
Ούδέν έχόντων ιερόν ζαί οσιον ·
Καταλαμβάνουν θέσεις ούτοι όψηλάς
Καί Απροσίτους είς τάς ζορυφάς βουνών
"Η καί είς άντρα σκοτεινά ζαί φάραγγας,
Έκεΐ δέ ένοπλοι παραμονεύουσι
Κι όσάζις έμποροί τινες φιλήσυχοι
Ή ταπεινοί προσζυνηταί διέρχονται,
Αύτοί οί ηγεμόνες τών βουνών εύθύς
Ώς γύπες πίπτουν έπ’ αύτών καί Αετοί,
Καί δ,τι φέρουν βία τδ άρπάζουσιν,
Έάν δέ καί τήν έλαχίστην εύρωσιν
’Αντίστασιν Ανηλεώς φονεύουσι
Τούς ληστευθέντας, κι’ είτα άποσύρονται
Πλήρεις λαφύρων είς τάς μαύρας τρώγλας των.
Αύτοί λοιπόν οί φίλοι ζαί οί σύμμαχοι
Τού βασιλέως μας καλούνται· είς αύτούς
Περιποιήσεις δαψιλεύει Αφειδώς
'0 ήγεμών.
Β'. Πολίτης.
Μοί είπον δτι άρζετοί
Έκ τών βαρβάρων τούτων κατεσζήνωσαν
Είς Σκούταρι, ζαί άπ’ έκεΐ δέν έννοοΰν
Ν’ Αναχωρήσουν. Είναι γείτονες κακοί
Καί δ θεός νά μάς φυλάττη άπ’ αύτούς!
Εκατόνταρχος.
Αρκεί έκεΐνο ν’ άναβής το ύψωμα,
Ίο φοβερόν των νά ϊδή; στρατόπεδον·
Αύτοί κηρύττουν οτι ήλθον μέ σκοπόν
Ίον τάφον τοΰ Χριστού έν 'Ιερουσαλήμ
Άπδ βεβήλους χεΐρας ν’ άφαιρέσωσιν.
Αύτδς είν’ άρα ό σκοπός των; ’Άπαγε!
Άφ’ ού μέχρι ζοζζάλου ζατελήστευσαν
Γούς Ιδικούς των, ήλθον ζΐ είς τήν χώραν μας,
'Όπου τούς είπον οτι ζρέμανται χρυσοί
Άπδ τών δένδρων οί καρποί, ζΐ οί ποταμοί
Μέλι καί γάλα ρέουν άντί υδατος.
Δι’ αύτούς βεβαίως είναι ή Ανατολή
’Επαγγελίας χώρα, ζι’ ήλθον οί καλοί
Καί εύσεβεΐς όπλΐται καί χριστιανοί,
Σημεϊον έν χερσί κρατούντες ιερόν
Κ’ έν τή καρδία των άκόρεστον δομήν
Πρδς λήστευσιν ζαί Αρπαγήν έγζλείοντες.
Αί Πολίτης.
Νομίζω δτι συνετώς δέν έπραξεν
'0 βασιλεύς, άφήσας τήν διάβασιν
Διά τής χώρας έλευθέραν είς αύτούς.
Δέν ήτο μήπως Ανοικτή ή θάλασσα;
Διά θαλάσσης εύκολα μετέβαινον
Είς Ιερουσαλήμ. Τί ήθελον έδώ
Νά μάς παρενοχλήσουν; Τί κερδίζομεν
Άπδ τήν εύγενή αύτών έπίσκεψιν;

Β'. Πολίτης.
Ιοΰτο κερδίζομεν, δτι οί έμποροι
Ολοι, καί κρεωπώλαι καί Αρτοποιοί,
Ανυποφορως δύσπιστοι κατήντησαν,
Κι’ άν δέν τοΐς δώσης πρότερον τά χρήματα
Δεν έχεις ούτε κρέας ούτε άλλο τι.
Καί τοΰτο, έπειδή οί εύγενεΐς αύτοί

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σωτήρες τής θρησκείας δ,τι προμηθεύονται
Ούδέ καν νά πληρώσουν καταδέχονται.
Εκατόνταρχος.
’Ή τδ πληρώνουν μέ πληγάς καί άπειλάς.
Β'. Πολίτης.
Είθε νά μάς έλευθερώση ό θεός
Ταχέως έζ τοιούτων ελευθερωτών!
ΣΚΗΝΗ Β'.
Ό ναύκληρος Δημ-ήτριός καί οϊ προηγούυ.ενοι.

Α'. ΙΙολίτης.
Ιδού δ ναύκληρος μας, δ Δημήτριος.
Αύτδς δι’ δλης τής ήμέρας ήτο χθές
Είς Σκούταρι, ζ’ έζεΐθεν ειδησίν τινα
Βεβαίως θά μάς φέρη. — Αί, Δημήτριε,
Τί νέα μάς κομίζεις;
Δημήτριος.
Νέα θέλετε;
Τί νά σάς εΐπω; Δυστυχία πανταχοΰ
Κι’ Απελπισία! Οί ίππόται τοΰ Σταυρού,
Οίτινες έκεΐ κάτω κατεσζήνωσαν,
Προετοιμάζουν κίνημα, ώς φαίνεται.
"Οσα τών πλοίων μας ήσαν είς Σκούταρι
Διά τής βίας δλα τά κατέλαβον.
Ν’ άντισταθώμεν ήθελήσαμεν ήμεΐς
Καί πληρωμήν τών πλοίων άπητήσαμεν,
Είπόντες δτι μόνον πόρον τής ζωής
Αύτά τά πλοία έχομεν άλλά αύτοί
Άντί χρημάτων δυνατά μάς έδειραν
Καί νά φονεύσουν δλους μάς ήπείλησαν.
Ποτέ ήκούσθη τί τοιούτον; Λέγετε.
Β'. ΙΙολίτης.
Πολύ φοβούμαι, δτι έφοδον αύτοί
Κατά τής πόλειός μας τώρα μελετούν.
Τά πλούτη μας τήν δρεξιν έκέντησαν
Άνδρών Αστέγων καί άρπάγων, οίτινες
Τά όπλα των τά σιδηρά προτείνοντες
θά μάς γυμνώσουν κι’ εΐτα θά μάς σφάξωσιν.

'Εκατόνταρχος.
Ώ! μή φοοεΐσθε- άν ήν’ ούτος δ σκοπός
Αύτών, θά λάβουν μάθημα διδακτικόν.
Πέραν έκεΐ παρά τδ άκρωτήριον
Τά δέκα πλοία βλέπετε τά μελανά;
'Ήσυχα φαίνοντ’ άπ’ έδώ, ειρηνικά·
Πλήν μέσα των έγκλείουν έργαστήριον
'Ολόκληρον Ηφαίστου, καί τδ φοβερόν
Έκεΐνο πΰρ, τ’ όποιον ούτε άνεμος
Ούτε τδ ύδωρ σβέννει. "Ας προσέλθωσιν,
'Άν θέλουν, οί Λατίνοι, καί τά πλοΐά μας
θά τούς ύποδεχθώσι μέ χαιρετισμόν
θερμόν, όποιον ούτε δνειρεύονται.
Έάν οί Ευρωπαίοι τέχνας έμαθον
Πολλάς, ζι ήμεΐς βεβαίως δέν ζοιμώμεθα.
Δημήτριος.
’Άς έξολοθρευθοΰν, κ’ έγώ τό πλοΐόν μου
Τδ χάνω εύχαρίστως.

Α'. Πολίτης.
Αί! κυττάξατε!
Δέν είν’ έκεΐ ό άστρολόγος, ό σοφός,
'0 Αθηναίος Κατανάγζης;
11 ο λ λ ο ί.
Βέβαια.

ΣΚΗΝΗ Γ'.
Ό Κατανάγζης ζεκυφώς καί βήματι βραδεΐ έμφανίζεται είς τό βάθος τής σκηνής.

Αζ. Πολίτης.
Πώς βαίνει κεκυφώς καί σύννους!
Β'. Πολίτης.
’Απορείς;
Τήν νύκτα δλην τ’ άστρ’ αύτδς παρατηρεί
Καί τήν ήμέραν μόνον βλέπει πρδς τήν γην.
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Εκατόνταρχος.
Είναι άνήρ σοφώτατος· τά μέλλοντα
Γνωρίζει δλα. Λέγουν δτι είκοσι
Καί πλέον έτη είχεν άλλοτε κλεισθή
Είς τάς Αθήνας έντδς πύργου, καί έζεΐ
"Οσα γνωρίζει έμαθε.

Α'. Πολίτης.
Παράδοξον
Δέν είναι· ’ς τάς Αθήνας σώζονται
Πολλά βιβλία, δπου περιέχονται
Αί έπιστήμαι δλαι. κ’ έκεΐ βέβαια ’
Δέν είναι δύσκολον νά γείνη τις σοφός.
Εκατόνταρχος.
Πολύ κΐ ό βασιλεύς τόν υπολήπτεται
Καί τω παρέχει δαψιλώς τά πρδς τδ ζην.
Β'. ΙΙολίτης.
Πλήν έλανθάσθη καί αύτδς ένίοτε·
Έρωτηθείς ποτέ προεΐπεν, έν ρητή
Ήμέρα δτι θ’ άποθάν’ ό βασιλεύς·
Παρήλθεν ή ήμέρα πλήν ή άποφράς,
Κΐ ό βασιλεύς μας ζή καί βασιλεύει.
Εκατόνταρχος.
Ναί,
Προεΐπεν όντως βασιλέως θάνατον,
Τδ ένθυμούμαι· κΐ Αληθώς άπέθανεν
Εκείνην τήν ήμέραν μεγαλοπρεπής
Τών Ανακτόρων λέων. Καί ό λόγιος
Άνήρ, θάνατον βασιλέως προεϊπών,
Ήνόει ανακτος τών ζώων θάνατον.
Τών ζώων μή δέν είν ό λέων βασιλεύς;
Κατανάγζης
(πλησϊάζων πρός τού; σννηγμένους πολ(ταί).

I ά άστρα λάμψιν αναδίδουν έκτακτον,
Καί τήν σελήνην Ανατέλλουσαν ωχρός
Καλύπτει πέπλος- πύριναι τδν ούρανόν
Διασταυροΰσιν αί γραμμαί, χαράττουσαι
Μυστηριώδη γράμματα, καί ό Αήρ
Βαρύς, πεπυζνωμένος μάς περικυκλοΐ.
Επικειμένων συμφορών Αλάνθαστα
Σημεία! — Ή έπτάλοφος καί ιερά
Τοΰ Κωνσταντίνου πόλις πέπρωται σκηνή
Δεινών συμβάντων κΐ Απαίσιων νά γενή! —
Συνέλθετε είς έαυτούς, ώ άνθρωποι,
Καί δεηθήτε τώ θείο! Καιροί κακοί
Έπίκεινται!
Εκατόνταρχος.
Ποτέ, σοφέ διδάσκαλε,
Τοιούτους δέν μάς είπες λόγους σοβαρούς.

Κατανάγζης.
Διότι καί ούδέποτε ήγγέλθησαν
Συμβάντα τόσον σοβαρά. — Τήν νύκτα χθές,
Έν ω είς τών Αστέρων άνεγίνωσζα
Τήν βίβλον, ρίγος αίφνης μέ κατέλαβε
Κ’ αί τρίχες μου ώρθώθησαν τής κεφαλής.
Πίπτοντα είδον θρόνον είδον ποταμούς
Αιμάτων ρέοντας έν μέσω τών όδών.
Αγριον είδον φάσμα άνορθούμενον
Έκ τής θαλάσσης καί προσβλέπον ολοσυρώς
Μέ τούς κενούς του δφθαλμούς. —Ώ άνθρωποι,
Συνέλθετε ζαί δεηθήτε τω θεω!
Καιροί κακοί, καιροί δεινοί έπίκεινται!
Εκατόνταρχος.
Δέν μάς τρομάζουν, Κατανάγκη, κίνδυνοι·
Ήμών ό βίος είναι πάλη διαρκής
Έν μάχαις καί πολέμοις κατά τών έχθρών.
Κατανάγζης.
Κατά κινδύνων, άνθρωπε, οΰς έννοώ,
Ούτε όξέα δόρατα Ισχύουσιν
Ούτε ταχέα βέλη. Είναι Αφανείς
Καί άτρωτοι, ώς δ άήρ, ζαί δΐ αύτδ
Και φοβερώτεροι πολύ -καθίστανται. —
Αί πύριναι γραμμαί, αί διασχίσασαι
Τήν νύκτα χθές τδν θόλον τδν ουράνιον,
Φρικώδεις λέξεις έν αύτώ έχάραξαη,

f
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ΕΣΠΕΡΟΣ.

Τάς είδον, ναί! Καί δλα; τά; άνέγνωσα·
’ Ησαν αί λέξεις, ας ό θείος Δάκτυλος
’Άνωθεν τών Σοδόμων ένεχάραξε
Μικρόν πριν ή έπέλΟη ή καταστροφή. —
Συνέλθετε είς έαυτούς, ώ άνθρωποι!
(Ό Κατανάγκης απέρχεται 6ήματι βραοεϊ.)

Α’. Πολίτης.
Ό Κατανάγκης είπε λόγους φοβερούς.’
Άκόμη τρέμω δλος έκ τοΰ φόβου μου.
ΣΚΗΝΗ Δ'.
Εισέρχεται ό Λάσκαρις, παρακολουθοόμενος ύπό
πολλών πολιτών.

Λάσκαρις.
ΙΙολΐται, τά έμάθετε; τ’ ακούσατε;
"Ολοι.
Τί τρέχει; Λέγε, Λάσκαρι.
Λάσκαρις.
’Ανόσιος
Κατά τοΰ αύτοκράτορος καί στυγερά
Συνομωσί1 άνεκαλύφθη. Σήμερον
Έπρόκειτο νά φονευθή ό βασιλεύς
Καθ’ ήν στιγμήν έν τφ ναφ προσηύχετο.
Οί συνομώται δεν άνεκαλύφθησαν
’Ακόμη δλοι· φαίνονται και ισχυροί
Καί αποφασισμένοι.
'Εκατόνταρχος.
Πότε, Λάσκαρι,
Συνέβη τοΰτο; Λέγε, πώς τδ έμαθες;
Λ άσκαρις.
Ήτο ή ώρα, δτε, ώς το σύνηθες,
‘Ο βασιλεύς είς τδν ναόν κατέρχεται
Τδν έν τοΐς άνακτόροις νά προσευχηθή ·
Τήν έξοδον αύτοΰ έπεριμένομεν
Έν τω μεγάλφ προθαλάμφ· αίφνης πλήν
Μάς λέγουν, δτι σήμερον ό βασιλεύς
Είς τδν ναόν δέν μεταβαίνει, έπειδή
Έκεΐ τδν περιμένει δολοφόνου χειρ.
Μεγάλη σύγχυσις καί ταραχή εύθύς
'Ολόκληρον κατέλαβε τ’ άνάκτορον
'0 εις τδν άλλον έρωτα, άλλά ούδείς
Τά περαιτέρω ήξευρε. Τότε έγώ
Διαταγήν λαμβάνω δσον τάχιστα
Είς τδ Πατριαρχεΐόν μας νά μεταβώ
Και νά είπώ τφ Πατριάρχη πάραυτα
Νά έλθη, δτι τδν ζητεί ό βασιλεύς·
Συγχρόνως δέ καί ό Πρωτοαπαθάριος
Δρομαίος πρδς τδ Σκούταρι άπέρχεται,
Γραφήν έσφραγισμένην μέ τα σύμβολα
Τοΰ βασιλέως φέρων πρδς τούς εύγενεΐς
Ίππότας τοΰ Σταυρού. Τί λέγει ή γραφή
Ούδείς γνωρίζει· ύποτίθεται κοινώς
"Οτι τών Σταυροφόρων τήν βοήθειαν
Ζητεί ό βασιλεύς πρδς άποσόβησιν
Τοΰ άπειλητικοΰ κινδύνου. — Άλλ’ έγώ
Πρέπει νά σπεύσω είς τοΰ ΙΙατριάρχου μας.
(’Απέρχεται.)

Β'. Πολίτης.
Ιδού καί οί Λατίνοι είς τήν πόλιν μας!
Τδν Κατανάγκην λέγω τώρα καί έγώ
Προφήτην,
(“Απέρχεται.)
Έκ ατόνταρχος.
Πρέπει νΰν είς τδν στρατώνά μου
Νά τρέξω.
[(’Απέρχεται.)
Α'. Πολίτης.
Καταιγίδες προμηνύονται.
('Απέρχεται παρακολου&ούμενοςΰπό τών άλλων πολιτών.)

Δη μήτριος
(δστις έμεινε μόνος έπί τής σκηνής.)

*Ω! δυστυχία! Δυστυχία! Ό θεός
Άπδ φρικώδεις τρικυμίας σώσας με
Τοσάκις, φεΰ! προς τί νά ζήσω μ’ άφησε,
Μάρτυς τοιαύτη; νά γενώ καταστροφής;
Όπόσα πέπρωται νά ύποστής δεινά,

Τοΰ Κωνσταντίνου πόλις τρισάθλια σύ!
Τά βάσανά σου φεΰ! δέν έτελείωσαν!
(’Απέρχεται σύννους καί έν άθυμία.)

(Τέλος τής γ*.

πράξεως.)

( Επεται συνέχεια.)

ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ.
(Μετά εικόνων, δρα σελ. 152 καί 153.)

01 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ. - 0 ΕΝ ΟΛΪΜΠΙΑι
ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ. — II ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙ ΑΙΩΝΙΟΥ. 0 ΕΡΜΙ1Σ ΤΟΥ ΠΡΑΞΠΈΛΟΥΣ.

Γνωστόν είναι πόσην σημασίαν άπέδιδον οί
άρχαΐοι 'Έλληνες είς τοΰ σώματος τήν εύεξίαν
καί άνάπτυξιν καί μετά πόσης έπιμελείας έκ
παιδικής ήδη ηλικίας κατεγίνοντο εις σωματικός
άσκήσεις, έννοοΰντες κάλλιστα δτι μόνον όταν
τδ σώμα ήναι ύγιές καί εύρωστον καί ό νους
δύναται άποτελεσματικώς νά λειτουργή. Δέν
υπήρχε πόλις έν Έλλάδι, έν ή νά μή τελώνται
έορταί, καθ’ ας έξησκημένοι άθληταί έπεδείκνυον
τήν περί τήν πάλην, τδν δρόμον, τήν δισκοβολίαν
τέχνην των δημοσία πρδς άλλήλους συναγω'ηζόμενοι· αί έορταί μάλιστα αύται είχον καί
θρησκευτικήν σημασίαν, άφιερωμέναι ούσαι είς
τδν ενα ή τόν άλλον τών θεών.
I έσσαρες έκ
τών έορτών τούτων ήσαν αί προεξάρχουσαι, αιτινες δικαίως ήδύναντο νά δνομασθώσιν έθνικαι
έλληνικαί έορταί. Ήσαν δέ αύται τά Νέμεα,
τελούμενα έν Νεμέα τής Αρκαδίας, τά’Ίσθμια,
τελούμενα έν Κορίνθφ έπί τοΰ Ισθμού, τά Πύ
θια έν Δελφοΐς καί τά ’Ολύμπια έν ’Ολυμ
πία. Ό κανονισμός, ή, ώ; λέγομεν σήμερον, τό
πρόγραμμα τών έορτών τούτων δέν διέφερεν
ούσιωδώς, έξαιρέσει μόνον κατά τά Πύθια, έν
οίς, άφιερωμένοις ούσι τω Άπόλλωνι, τφ θεώ
τών Μουσών, προκατήρχοντο τοΰ άγώνο; οι
ποιηταί καί οί άοιδοί.
Έκ τών τεσσάρων τούτων μεγάλων εθνικών
έορτών ή σημαντικωτέρα ήσαν άναντιρρήτως τά
’Ολύμπια, τά έν ’Ολυμπία τής Ήλιδος άνά
πάσαν τετραετίαν τελούμενα. Πότε ήρξατο το
πρώτον τελουμένη ή έορτή αυτή άδηλον· ή
άρχή αύτής χάνεται είς τά σκότη τών μυθικών
χρόνων. Ή σημασία της δμως καί ή μεγάλη
αύτής δόξα χρονολογούνται άπό τής έποχής, καθ
ήν οί Σπαρτιάται άπέκτησαν τήν έπί τής 11ελοποννήσου ήγεμονίαν. ’Ήδη άπδ τοΰ έτους
776 πρ. Χρ. ήρξαντο άναγραφόμενα τά δνόματα
τών έν τοΐς ’Ολυμπιακοί; άγώσι νικητών. Άπδ
τοΰ έτους δέ τούτου άρχεται καί ή έλληνική
χρονολογία κατά ’Ολυμπιάδας, περιλαμβανούσας
τό μεταξύ έκάστης κατά τετραετίαν τελουμένη;
έορτή; χρονικόν διάστημα
Τοΰτο άποδεικνύει
τήν μεγάλην σημασίαν, ήν έχαιρον έν τή χώρα
οί άγώνες ούτοι. '0 έν ’Ολυμπία νικητή; δέν
έλάμβανε μέν ώς βραβεΐον ή άπλοΰν στέφανον
έκ τών κλώνων τής ίεράς έλαια;, άλλ’ ή δόξα
αύτοΰ έστιλβε φαεινή άνά τήν Ελλάδα άπασαν,
καί δταν ό νικητή; έπέστρεφεν είς τήν πατρίδα
του έγένετο δεκτός ώς στρατηλάτης δαφνοστεφής.
Διοργανωταί, διευθυνταί, έπόπται καί κριταί έν
τοΐ; δλυμπιακοΐ; άγώσιν ήσαν μόνον Ήλεΐοι.
ΙΙροσεγγίζοντος δέ τοΰ χρόνου τής έορτή; γενική
έπεβάλλετο είς τήν χώραν ειρήνη · αί έριδες καί
οί πόλεμοι κατέπαυον, καί αί πρδς τήν ’Ολυμ
πίαν άγουσαι οδοί έκηρύττοντο δλαι ίεραί καί
άπαραβίαστοι. Έξ δλων τών μερών τής Ελ
λάδος έπέμποντο πρεσβευταί, οιτινες άνέπτυσσον
δσην ήδύναντο περισσοτέραν μεγαλοπρέπειαν. Γοσαύτη δέ ήτο ή συρροή τών άνθρώπων κατά
τάς ήμέρας τών έορτών, ώστε ούτε έν Όλυμπίφ
ούτε έν τοΐς περιχώροι; εύρίσκοντο ικανά κατα-
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λύμματα. Παραπήγματα καί πρόχειροι καλύβαι
άνεγείροντο, σκηναί έστήνοντο, ξενώνες αύτοσχεδιάζοντο, έμποροι καί πωληταί προσήρχοντο
φέροντες ποικίλας πραγματείας, ας έξέθετον πρδ
τών οφθαλμών τοΰ συρρεύσαντος πλήθους. Καί
ή πόλις αυτή, ή διά μαγικής ούτως είπεΐν
ράβδου οίκοδομηθεΐσα, διελύετο πάλιν μετά τήν
έορτήν ώς διά μαγικής ράβδου· καθότι ούδενί
έπετρέπετο νά κατοική έν τφ Ιερφ χώρω, έξαιρέσει μόνον τών ιερέων καί τών ύπηρετών καί
φυλάκων τοΰ ναοΰ.
Έκεΐ δπου ό Αλφειός, ό κυριώτερος τών
ποταμών τής Αρκαδίας, προκύπτει έκ τών όρέων,
δπως διά τής εύφορου τής Ήλιδος πεδιάδος
είσβάλη είς τήν θάλασσαν, ΐστατο ό ναός τοΰ
ύψίστου τών Θεών, τοΰ Διός. Είς άπόστασιν
τινα άπό τής δεξιάς τοΰ ποταμού όχθης έξετείνετο περιτετοιχισμένον ιερόν άλσος, ήΆλτις,
ό χώρος ό ώρισμένος διά τούς άγώνας, διά τούς
ναούς, διά τά άγάλματα τών θεών καί τά άναθήματα, διά τά θησαυροφυλάκια καί διά τά
πολυπληθή άγάλματα καί μνημεία, δι’ ών διαιωνίζετο ή μνήμη τών νικητών.
Ό ναός τοΰ Διός, τοΰ θεοΰ, είς ού τήν τιμήν
έτελοΰντο οί ’Ολυμπιακοί άγώνες, ύπερεΐχε πάν
των τών άλλων οικοδομημάτων καί κατά τδ δψος
καί κατά τήν μεγαλοπρέπειαν ήτο δέ έργον τοΰ
Ή λείου άρχιτέκτονος Λίβωνος. Έπερατώθη έν
τελώς έν καιρώ τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου
καί διεκοσμήθη παρά τοΰ μεγάλου Φειδίου καί
τών έφαμίλλων αύτοΰ μαθητών. Αύτδς ό Φει
δίας ήτο ό κατασκεύασα; τδ έν τφ μέσω τοΰ
ναοΰ κολοσσιαΐον άγαλμα τοΰ ’Ολυμπίου Διός,
το άριστούργημα τής τέχνης, τδ έκ χρυσού καί
έλέφαντος. Είς τούς πόδας τοΰ άγάλματος τού
του έστέφοντο οί νικηταί. '0 Παυσανίας περι
γραφών τδ άγαλμα τοΰτο τοΰ Διός λέγει (έν
Ήλειακοΐς XI, ί) "Καθέζεται μέν δή ό θεός
"έν θρόνφ χρυσού πεποιημένος καί έλέφαντος.
" στέφανος δέ έπίκειται οί τή κεφαλή μεμιμη"μένος ελαίας κλώνας. έν μέν τή δεξιά φέρει
"Νίκην έξ έλέφαντος καί ταύτην καί χρυσού,
"ταινίαν δέ έχουσαν καί έπί τή κεφαλή στέ
φανον· τή δέ άριστερφ τού θεοΰ χειρί ενεστι
"σκήπτρον μετάλλοις τοΐς πάσι διηνθισμένον.
"ό δέ δρνις ό έπί τώ σκήπτρφ καθήμενός έστιν
ό άετός. χρυσού δέ καί τά ύποδήματα τφ θεώ
"καί ίμάτιον ώσαύτως έστί. τφ δέ ίματίφ ζώδιά
"τε καί τών άνθών τά κρίνα έστιν έμπεποιη"μένα. '0 δέ θρόνος ποικίλος μέν χρυσίο καί
' λίθοι;, ποικίλος δέ καί έβένιρ τε καί έλέφαντί
' έστι· καί ζφά τε έπ’ αύτοΰ γραφή μεμιμημένα
καί άγάλματά έστιν είργασμένα. Νϊκαι μέν
"δή τέσσαρες, χορευουσών παρεχόμεναι σχήμα,
κατά έκαστον τοΰ θρόνου τδν πόδα, δύο δέ
"είσιν άλλαι πρδς έκάστου πεζή ποδός. τών
"ποδών δέ έκατέρφ τών έμπροσθεν παΐδές τε
"έπίκεινται Θηβαίων ύπδ σφιγγών ήρπασμένοι,
"καί ύπδ τά; σφίγγα; Νιόβης τού; παΐδα;
“Απόλλων κατατοξεύουσι καί Άρτεμις.” Μετεφέρομεν ένταΰθα τήν περικοπήν ταύτην έκ τοϋ
Παυσανίου, τοΰ συνήθως συντομωτάτου είς τάς
περιγραφάς, δπως δώσωμεν μίαν ίδέαν τή; με-,
γαλοπρεπείας τοΰ άγάλματος.
Κάτωθεν τής Αλτεω; έκειτο τδ Στάδιον,
600 ποδών μήκος έχον, δπου έτελοΰντο οί άγώ
νες· άμφιθεατρικώς ύψοΰντο τά θρονία καί κα
θίσματα διά τούς θεατά;. ’Ολίγον άποτέρω
εύρίσκετο τδ Ίπποδρόμιον, ένθα έγίνοντο οί
άγώνες τοϋ δρόμου τών ίππων καί τών αμαξών,
άγώνες, εί; ούς συνήθως μόνον οί εύπορώτεροι
τών πολιτών έλάμβανον μέρος. Πέντε δλας
ήμέρας διήρκούν αί έορταί· τήν εσπέραν έκάστης
ήμέρας άπενέμοντο τά βραβεία’, έστέφοντο δηλ.
οί νικηταί, καί καθ’ δλην τήν νύκτα έξηκολούθουν
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τά συμπόσια καί αί διασκεδάσεις είς
τιμή7 αύτών. Ποιηταί έξύμνουν τάς νικάς,
χαΐ εύτυχής έκεΐνος ό νικητής, ού τήν
νίκην συγκατετίθετο νά έξυμνήση ό Πίν
δαρος. 'θ
νικήσας είχε τδ δικαίωμα
νά στήση τον άνδριάντα του έντδς τής
Άλτεως καί οΰτω χιλιάδες βαθμηδόν άνδριάντων έπεσωρευθησαν έν τώ ιερώ εκεινφ
άλσει.
Περίεργον είναι δτι οί δλυμπιακοΐ
άγώνες διετηρήθησαν έν Ελλάδι πλείονα
χρόνον ή ή έλευθερία. Διότι καί έπί
'ϊ’ωυ-αίων έτελοΰντο ούτοι, μέχρι;: ού έλθών ό Χριστιανισμός έθεσε τέλος εις αύτούς. Τοΰτο έγένετο έν έτει 394 με τά Χρ.,
5τε έτελέσθησαν τδ τελευταΐον :ά Όλύμπια. Άλλά καί πρδ τής έπ·οχής ταύτη;
καί τδ ίερδν άλσος καί ό ναό;ς είχον ληστευθή πολλών κοσμημάτων, Τδ κολοσσιαΐον άγαλμα τοΰ Διό; μετεκομίσθη ίί
Κωνσταντινούπολή. Ό δέ ναός ιστατο
άκόμη έως δτου χεΐρες βαρβάρων έπυρπόλησαν αύτόν καί δεινός σεισμός άπετελείωσε τδ έργον τής καταστροφής.
|_Τέλος δέ καί δ Αλφειός διαρρήξα;
τούς παραμεληθέντας φράκτας του κατεκάλυψε τά
κατακείμενα έρείπια διά παχεία; στρώσεως ίλύος
άμμου. Ούτως έπί εκατονταετηρίδας δλας
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τά λαμπρά έκεΐνα λείψανα τής άρχαιότητο;
έμειναν κεκρυμμένα έν τήγή. Έσχάτως μόνον τή
πρωτοβουλία τοΰ διαπρεπούς φιλέλληνας Έρνέστου

,·^ΐίγ.
1
|Ι<·, · Mr

01 ΑΓΓΛΟΙ ΕΝ ΚΑΙΡΩι.

I!

Κουρτίου ή Γερμανική κυβέρνησις έπεχείρησεν άνασκαφάς πολυδάπανους έν ’Ολυμ
πία, δι’ ών πολλά τών άριστουργημάτων
ήχθησαν είς φώς. Διακρίνονται δέ μεταξύ
τών άνασκαφέντων τδ άγαλμα τής Νί
κης, έργον τοΰ Π αιωνίου, καί ό Ερμής,
έργον κατά πάσαν πιθανότητα αύτοΰ τοΰ
Πραξιτέλους. Τών δύο τούτων ευρημάτων
δημοσιεύομε·? σήμερον τάς εικόνας.
Τοιούτους εχοντε’; πολυτίμου; έν Έλ
λάδι άρχαίου: θησαυρού;, διά τού; όποι
ου: ισχυρά καί μεγάλα κράτη μάς ζη,ηλεύουσι, δεικνύομε·? αναισθησίαν καί πράτ
ταμε·? σχεδόν έγκλημα μή φροντίζοντε;
περί τής διασώσεω; καί κατατάξεως αύτών.
θέλοντες καί ήμεΐς μέ τάς άσθενεΐ;
ήμών δυνάμεις νά ύψώσωμεν φωνήν ύπέρ
τών άνεκτιμήτων τούτων λειψάνων τής άρχαιότητος, προθύμως παραθέτομεν έν
ταΰθα τήν εικόνα τοΰ έν ’Ολυμπία δα
πάνη τοΰ φιλογενοΰς Κ’0 Α. Συγγροΰ
έγερθησομένου Μουσείου κατά σχέδιον
άποσταλέν ήμΐν εύμενώς έκ Πύργου παρά
τοΰ άξιοτίμου Κυρίου I. Ε. Κρεστενίτου, καθώς καί τ·:δ κάτωθι σύντομον
άρθρον, έν τώ δποίω πάνυ δικαίως ό φιλόπατρις ούτος άνήρ μέμφεται τή; άκηδείας
κυβερνώντων ήμάς καί εύχεται ύπέρ τής
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χείας άνεγερσεως τοΰ έν ’Ολυμπία αρχαιολο
γικού Μουσείου.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΝ ΜΟΪΣΕΙΟΝ
(δαπάνη Α. Συγγροΰ).

’Αναλαβούσης τής Γερμανικής Κυβερνήσεως
τάς έν ’Ολυμπία άνασκαφάς, έξωρύχθησαν έκ
τοΰ ιερού έκείνου χώρου ούχί μόνον άρχαΐα και
καλλιτεχνικά οικοδομήματα, άλλά και Αγάλματα
δψίστης τέχνης και έπιγραφαί ένδιαφερουσαι
τήν έπιστήμην. Τδ άγαλμα τής Νίκης τοΰ
Παιωνίου και ιδία ό Ερμής τού Πραξιτέλους
ικανοποίησαν και τάς δαπάνας άμφοτέρων τών
κυβερνήσεων και τούς αγώνας τών έπιτηρησάντων
καί κοπιασάντων κατά τάς άνασκαφάς Αρχαιο
λόγων. Ό πολύς Κούρτιος, πρδς δν άποκλειστικώς ίσως δφείλεται ή πρωτοβουλία τής εκτα
φής τών Αριστουργημάτων τής ’Ολυμπίας, διεοήλωσε καί προφορικώς ένταΰθα καί δι’ έπιστολών
δημοσιευθεισών, φρονώ, εις τά φιλολογικά πε
ριοδικά τής Γερμανίας, δτι ό Ερμής τού Πραξιτέλους είναι τδ έντελέστερον καί καλλιτεχνικώτερον έργον έκ τών μέχρι σήμερον σωζομένων
καί ΑνευρεΟέντων. Καί όντως! δ Πραξιτέλης
εις τδ άγαλμα τούτο μόνον ψυχήν δέν ήδηνήθη
νά έμφυσήση.
Έν τούτοις μέχρι τής ώρας, καθ’ ήν χαράσσω τάς γραμμάς ταότας, τά λαμπρά εύρήματα
εδρίσκονται έρριμμένα φύρδην μίγδην έν άθλίοις
καί πενιχροϊς ξυλίνοις παραπήγμασιν εκτεθειμένα
εις απείρους κινδύνους, φοβερωτέρους ίσως έκεινων, ούς διήλθον κατά τά πρώτα φανατικά τού
χριστιανισμού έτη. Τότε ή καλή φύσις, ώς φι
λόστοργος μεριμνώσα μήτηρ, περιετύλιξε παν
δ,τι έπρόφΟασε καί διά χωμάτων κατεκάλυψε
τά έργα τοΰ Φειδίου καί τού Πραξιτέλους δπως
ζήσωσι μέχρις ημών. Άλλ’ έν τοΐς ξυλίνοις
τής Ελληνικής Κυβερνήσεως παραπήγμασι καί
ή σώτειρα φύσις άπωθεΐται καί άπείργεται· μή
καταβληθείσης δέ σπουδής τίνος είναι ζήτημα,
έάν δ χρόνος, το πύο ίσως, ή καί ή κατάπτωσις
αύτή τών αθλίων παραπηγμάτων δέν μετατρέψουν
εις συντρίμματα τάς μετόπας τοΰ μεγάλου ναού
έσκεπασμένας ήδη εις τά χώματα ώς οικοδο
μήσιμος ΰλη, ή τού Πραξιτέλους τον Έρμην,
σφιγκτά προσδεδεμένον διά σχοινιού έπί ξύλου
τίνος ώς τδν Αύγκον καί τδν Νταβέλην. —
Ό μεγαλόδωρος κ. Α. Συγγρδς άποβλέψας
είς τούς πραγματικούς τούτους κινδύνους καί
Οελήσας έπιζήλως νά συνδέση τδ όνομά του
πρδς τά ιστορικά ταΰτα μνημεία τής Αρχαιότητος
πλουσίως καί γενναίως διέθεσεν ύπέρ άνεγέρσεως
ευπρεπούς έν ’Ολυμπία Μουσείου διακοσίας χι
λιάδας δραχμών κατατεθείσας ήδη καί εις τήν
διάθεσιν εύρισκομένας τής ελληνικής Κυβερνή
σεως. Τδ φωτογραφικόν σχέδιον είναι τδ πρδς
τδν σκοπόν τούτον χαραχθέν έντολή τοΰ 'Υπουρ
γείου τών ’Εκκλησιαστικών καί τής δημοσίας
Έκπαιδεύσεως ύπδ τοΰ μηχανικού κ. Τσίλλερ.
Έν φ δέ καί τδ σχέδιον ένεκρίθη καί τά τής
δαπάνης άπαιτούμενα χρήματα είναι έτοιμα, ή
Έλλ. Κυβέρνησις καί ή τών ’Αρχαιοτήτων επι
τροπή ούδεμίαν λαμβάνουσι πρόνοιαν πρδς ταχεΐαν τοΰ έργου έκτέλεσιν. Διατί; Διότι ή μέν
Επιτροπή τών αρχαιοτήτων, κατά τήν κρίσιν
μου, κατ’ όνομα μόνον υπάρχει, ώς πολλαί παρ
ήμΐν’επιτροπαί, ή δέ Ελληνική κυβέρνησις έχει
άλλα σπουδαιότερα καί ουσιωδέστερα έργα, τδν
διορισμόν καί προβιβασμόν τών δικαστικών καί
τήν τακτοποίησιν τών απείρων τής πολυμελούς
πλειοψηφίας ρουσφετίων, εις τά όποια άνενδότως
άσχολεΐται.
Εύχής έργον είναι νά άνεγερθή βσον τάχιστα
τό έν ’Ολυμπία αρχαιολογικόν Μουσεΐον, καθόσον
έκτος τοΰ δτι ό κίνδυνος διά τάς Αρχαιότητας,

ώς έχουν σήμερον, είναι προφανής, άλλά καί
διότι γινόμεδα καθ’ έκάστην γελοίοι εις τά
δμματα τών πολλών επισκεπτών τών αρχαιο
τήτων, άπδ παντός σημείου του δρίζοντος συνερχομένων καί γινομένων μαρτύρων τής άκηδείας
καί τής έλεεινότητός μας.
Έν Πύργφ, μηνί Αύγουστον 1882.
1. Ε. Κρεστενίτης.

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΙΣ.
Τέλος ήλδε στιγμή ουρανία
έν έξάλλφ χαρά τοΰ νοός,
μ’ έγκατέλειπε ή μόνη πικρία,
τής ζωής μου ό μόνος εχθρός.
Κακός δαίμων δι’ έμέ Αύτή ήτον,
Έριννύς καί δαιμόνων δργή,
αίμοβόρον τοΰ δάσους θηρίον
ποΰ έκάλυπτ Ανθρώπου μορφή.

Έν ω ένδακρ’ ή ψεύτρα τδ δμμα
είχε, φίλημα κρύον, πλαστόν
’ς τδ θερμόν μου άπέθετε στόμα
Απ’ αγάπης ακόμα μεστόν!
Τέλος βλέπω τδ φώς τής ημέρας,
κ.ελαδοΰν καί γιά μέ τά πουλιά,
έχ’ ό ύπνος ακόμη μιά θέση
’ς τή θερμή του γιά μέ αγκαλιά.
Τής σελήνης τδ φώς μέ φαιδρύνει
τοΰ ζέφυρου μέ θέλγ’ ή πνοή·
τών ρυάκων Ακούω τον φλοίσβον,
καί μοί είναι χαρά ή ζωή.
Εις τάς φλέβας τδ αίμα κινείται
κι’ ή καρδία μου πάλλει φαιδρά,
μ’ έγκατέλιπεν ό ’Εφιάλτης!
έχω βήμα! δέν είμαι σκιά!
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Κΐ δταν σ’ δλίγο θέ νά βγή ζωή γιά νά μάς φέρη
Τής ’μέρας τδ περήφανο καί μοναχό αστέρι,
Τότε μέ πόθο θέ νά ’δώ τή ’ξάστερη θωριά σου
Καί ταΐς ακτίνες ποΰ σκορπούν τά ’λόξανθα μαλ
λιά σου.
Κΐ δταν θ’ άφήση πιά τή γή ό ήλιος μας τδ βράδυ
Καί θά χυθή σιγά σιγά τ’ άστρόφεγγο σκοτάδι,
Κΐ δταν ’ς τδ Οόλο τ’ ούρανοΰ θά δείχνη μέ καμάρι
Τή ’ντροπαλή του έμμορφιά τ’ όλόχλωμο φεγγάρι,

Τότε, Ελένη, θά πετώ ’ς τής νύχτας τήν Αγκάλη
Καί θά ζητώ τή μοναξιά κοντά σέ περιγιάλι
Νάχω υψηλά τον ούρανό, τή θάλασσα εμπρός μου
Κΐ αμέσως πάλι νά πέτα σ’ έσέν’ δ λογισμός μου.
’Σ τής θάλασσας τά κύματα τά ούρανοβαμμένα
θέ νά θωρώ τά μάτια σου τά γαλανοπλασμένα,
Κ’ έκεΐ ’ς τάστέρια τούρανού— τ’ άστέρι τής θω
ριάς σου
Μέ ταΐς θερμαΐς κΐ δλόφωταις ακτίνες τής μα
τιάς σου.

Κΐ δταν σέ κήπους θέ νά ’δώ τά λούλουδ’ αν
θισμένα
Ταΐς πασχαλιαίς ταΐς κάτασπραις τά ρόδα καί τά
κρίνα,
Τότε μέ λύπη θέ νά’πώ με μάτια οακρυσμένα·
Έγώ λουλοΰδ’ άπήντησα πειδ έμμορφ’ Απ’ έκεΐνα,
"Ενα λουλοΰδ’ δλο δροσιά καί μυρωδιαίς νά ραίνη
Κ’ ήταν λουλούδι ζωντανό — τδ έλεγαν · ΕΛΕΝΗ.
"Οταν θάρθή τδ άχαρο καί άσπλαχνο αγέρι
Κΐ δταν ριφθώ ό δύστυχος’ς τής ξενιτειάς τά μέρη,
θά ήν’ έκεΐ, 'Ελένη μου, ’ς τήν ερημιά ’ς τά ξένα
Χαρά γιά μέν’ Ανέλπιστη παρηγοριά γιά μένα
ΓΙ’ αμα γυρίσ’ ολόγυρα ’ς τήν έμμορφη τή φύσι
Κ’ ή ζωντανή σου ή θωριά ’ς τδ νοΰ μου θά
γυρίση.
Έν Κωνσταντινουπόλει κατά Ιούλιον 1882.
* *

Δυσπιστεΐτε, νέοι, οσάκις
κελαδοΰντα άκοΰτε πτηνά.
Κελαδοΰντα πολλάκις υβρίζουν·
δσα λέγουν δέν ειν δλ’ αγνά.

Κι’ δσοι ’λεύθερα είσθε πουλάκια
μήν έμβήτε ποτέ στδ κλουβί.
Προτιμάτε τήν πείναν, τδ ψύχος
κ’ ένα πράσινο δένδρου κλαδί.
Ν. ΔιΕάρις.

ΤΗι ΕΛΕΝΗι . . .
"Οταν δ μαύρος ό Βόρειας μιά ’μέρα θά φυσήση
Γιά νά μέ πάρη άσπλαχνα’ς τά ξένα νά μ’ άφήση,
Δέν θέλω τότε ’ς τδ χαρτί νά έχω τήν θωριά σου
Καί νά θωρώ ’ς τή ξενιτειά τήν άψυχη σκιά σου.
Έγώ έκεϊ ποΰ θά ριφθώ ’ς τά μακρυά ’ς τά ξένα
Μονάχος κ’ έρημος έκεΐ, μέ μάτια βουρκωμένα
’Σ τδν ούρανό, ’ς τή θάλασσα,’ς τή γή τή μυρωμένη
Έγώ έκεΐ θέ νά θωρώ τήν δψι σου, Ελένη.
"Αμα γυρίσ’ ολόγυρα ’ς τήν έμμορφη τή φύσι
Κ’ ή ζωντανή σου ή θωριά’ς τδ νοΰ μου θά γυρίση.

"Οταν τδ χάραμμα ’ς τή γή σιγά σιγά θ’ Αρχίζη
Καί τ’ άστρ’ ακόμη τής αυγής γλυκά θά λαμπυρίζη,
Τότε τ’ αηδόνι ’ς τδ κλαδί τδ λάλημα θ’ άρχίση
Καί τή γλυκειά σου τή λαλιά έμενα θά Ουμίση;
Κΐ δταν ή άσπρη καταχνιά σέ δρόσο θά σκορπίση
Καί ή αύγή τδν ούρανό γλυκά θέ νά ροδίση,
Ό νοΰς μου τότε φτερωτδς εύθύς θέ νά πηγαίνη
’Σ τά δροσερά σου μάγουλα, ’ς τδ χρώμά των,
Ελένη.

Ο ΕΠΙ ΚΑΛΛΟΝΗι ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΝ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗι.
(Μετά είκόνος, ορα σελ. 149.)

Πεποιθότες δτι οί άναγνώσται τού Εσπέρου
θέλουσιν ένδιαφέρεσθαι νά μάθωσι τινά τού
πρωτοφανούς έπί καλλονή διαγωνισμού, τοΰ
έσχάτως έν Βουδαπέστη, τή πρωτευούση τή;
Ουγγαρίας τελεσθέντος, δημοσιεύομε·? σήμερον
καί τήν εικόνα τής νεάνιδος Κορνηλίας Szekely
εις ήν παρά τών κριτών άπενεμήθη τδν πρώτον
βραβεΐον. 'Η συρροή τών συναγωνισθεισών κυ
ριών ήτο μεγάλη, 150 δέ μόνον ήσαν αί έκλεκταί
αί γενόμεναι δεκταί εις τδν Αγώνα. Άνήκον
δέ αύται εις δλας τάς τάξεις τής κοινωνίας
Έν μεγάλη αιθούση παρά τράπεζαν εδρεΐαν έκά
θηντο οί κριταί· έκάστη δέ κυρία προσήρχετο,
έλεγε τδ όνομά της καί ΐστατο ενώπιον τών
κριτών, ,οΐτινες μετά προσοχής τήν παρετήρουν
Κατόπιν έγένετο καί δευτέρα παρέλασις καί
τέλος παρετάχθησαν δλαι έν μια γραμμή. Έι
τών 150 κυριών έξελέχθησαν 10, μεταξύ τών
όποιων έπρόκειτο νά άνακηρυχθή ή ώραιοτέρα.
Ώς τοιαύτη δέ άνηγορεύθη δεκαεξέτις νεάνις ■
ή Κορνηλία SzEKELX, θυγάτηρ υπαλλήλου τινός
τής ουγγρικής κυβερνήσεως. Καί είλικρινώς μέ1
είπεΐν ή καλλονή αύτής δέν είναι τοσοΰτον έξαι
σία, δσον ή νεανική αύτής χάρις, ήτις καί κυ
ρίως εΐλκυσε τούς κοιτάς. Τδ δέρμα αύτή
*
είναι λευκόν καί διαφανές, οί δφθλαμοί της
μελάνες καί ζωηροί, το στόμα της μικρόν καί
ή κόμη της πλούσια καί βαθέος καστανοχροΰ
χρώματος· ή συμμετρία δμως τών χαρακτηρι·
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οτικών τοΰ προσώπου δέν είναι κανονική· άλλ’
α[ Ενστάσεις κατά τοΰ κάλλους της καταπίπτουσιν
Απέναντι τής φυσικής χάριτος καί τής λάμψεως
νεότητός της. Ουτω τούλάχιστον παριοτώσιν αύτήν αί έφημερίδες τής Βουδαπέστης.
Τδ βραβεΐον, τδ όποιον έλαβεν ή ωραία Κορ
νηλία, συνίστατο εις πολύτιμον χρυσούν ψέλιον,
έν τφ κέντρω τοΰ όποιου είναι ρόδον έξ άδαμάντων. Τδ ψέλιον έχει τήν εξής έπιγραφήν ·
"Τή νικήτρια έν τώ μεγάλφ διεθνεΐ έπί καλ
λονή διαγώνισμα» έν Βουδαπέστη τή 20 ΑύγούστοΟ 1882.”
Καί τδ δεύτερον βραβεΐον ήτο
πολύτιμον, ψέλιον άδαμαντοκόλλητον, δπερ άπε
νεμήθη ε’ι« θύγγρίδα νεάνιδα ξανθόκομον.
’Επειδή, ώς φαίνεται, ή έπιτροπή συνίστατο
μόνον έξ Ανδρών, νομίζομεν δτι δέν έφάνη τόσον
δύσκολος εις τον προσδιορισμόν τής ώραιοτέρας.
Πόσον αύστηροτέρα θά ήτο ή κρίσις, έάν ή έπι
τροπή συνίστατο έκ κυριών, αιτινες τά πάντα
θά έλάμβανον καλλίτερον ύπ’ δψιν χωρίς τά
προκαταληφθώσιν έκ τής πρώτης δψεως! Νΰν
δμως υπολείπεται νά ίδωμεν καί διαγώνισμα
περί τοΰ Ανδρικού κάλλους. Άδηλον τότε, έάν
ή έκ κυριών έπιτροπή θέλει είσθαι έπίσης
αυστηρός κριτής.

ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΧΕΙΡΙΑΣ.
Suicidium. Ούτως ώνόμασεν ό ηγούμενος
DeSFONTAINES τήν πραξιν Ανθρώπου, δστις φο
νεύεται Αδιάφορον διά τίνος τρόπου ή διά ποιαν
αιτίαν, ή έκτίθεται έκουσίως καί έσκεμμένως
πρδς καταστροφήν τής ζωής του. Κατά τδν
δρισμδν τούτον δέν είνε αύτόχειρες ούτε εκείνοι,
οΐτινες φονεύονται έξ Απροσεξίας πίπτοντες έξ
υψηλού τίνος μέρους ή εις βάραθρον βαθύ ή εις
τον ποταμόν· διότι εις ταύτας καί τάς παρόμοιας
περιπτώσεις ό θάνατος δέν είνε Αποτέλεσμα τής
ιδίας Οελήσεως, άλλ’ Απλώς συμβάντος τίνος
τυχαίου, έξ Απερισκεψίας ή καί Απροσεξίας· ούτε
έκεΐνοι, δσοι δηλητηριάζονται διά φαρμάκων,
τών όποιων ήγνόουν τήν θανατηφόρο·? ένέργειαν·
ουδέ οΐ εύγενεΐς καί ένάρετοι άνδρες, δσοι έκου
σίως καί έν γνώσει ρίπτονται εις προφανή κίν
δυνον ούχί άπδ Αηδίαν τής ζωής Αλλά διά νά
ύπακούσωσιν εις τούς νόμους τής πατρίδος των,
διά νά μή φανώσι προδόται ή έπίορκοι, καί έν
ένί λόγφ διά ύψηλήν άφοσίωσιν εις τήν πατρίδα,
οίον ό Σωκράτης, ό Κόδρος, ό Θεμιστοκλής καί
δλοι δσοι έγένοντο μάρτυρες ύπέρ πίστεως καί
πατρίδος, ών τά ονόματα χρυσοΐς γράμμασιν
ένεγράφησαν εις τήν ιστορίαν τών έθνών καί
κατ εξοχήν εις τήν ιστορίαν ήμών πρδς δόξαν
καί Αοίδιον ευγνωμοσύνην!
Έάν ήδη συμβουλευθώμεν τήν ιστορίαν βλέπομεν δτι ή αύτοχειρία έπετρέπετο καί έξετελεΐτο Ατιμωρητί παρά πασι τοΐς έθνεσι μέχρι
τής έλεύσεως τοΰ Σωτήρός μας. Καί οί μέν
είδωλολάτραι δοξάζοντες οτι, έπειδή δ θάνατος
εινε εύτυχία, ό δυστυχής καλητερεύει τήν θέσιν
του φονευόμενος. Διά νά δικαιολογήσωσι δέ
την αυτοχειρίαν οί μέν άρνουμενοι τήν δπαρξιν
τοΰ Θεοΰ καί τήν Αθανασίαν τής ψυχής έλεγον
ότι ό φρόνιμος πρέπει νά δίδη τέλος εις τήν
ζωήν του παρά νά διάγη ζωήν άθλίαν· οί δέ
δλως τούναντίον παραδέχονται μέν θεόν δημιουρ
γόν τοΰ Παντός καί Αθανασίαν τής ψυχής, Οεωροΰσιν όμως τδν θάνατον ώς πραξιν έπιτετραμμένην ή καί δλως άδιάφορον. Ουτω π. χ. οί
Κινέζοι Οεωροΰσι τήν αύτοχειρίαν τόσον έντιμον
καί τερπνήν πραξιν, ώστε καί διά τήν έλαχίστην
προσβολήν αύτοχειριάζονται · οί δέ γείτονές των
Ιάπωνες, έτι έλευθεριώτεροι δντες, δέν περιμένουσι τήν δυστυχίαν νά τούς προσβάλλη καί

ΕΣΠΕΡΟΣ.
καλώς έχόντων τών πραγμάτων πνίγονται πολ
λοί μαζύ ή κλείονται έντδς μνημείων, δπου Αποθνήσκουσιν άπδ πείναν καί Ασφυξίαν, ή έν καιρώ
λιτανειών ρίπτονται έκουσίως ύπδ τούς τροχούς
τών αμαξών, αιτινες φέρουσι τά είδωλα, διά νά
κατασυντριβώσιν. Καί οί Ινδοί έπίσης καταφρονοΰσι καί ζωήν καί θάνατον. Οί ιερείς τών
Αιγυπτίων, οΐτινες ήσαν καί οί ιατροί καί φι
λόσοφοί των, εις δλα τά αινίγματα καί ίερύγλυφα, τά όποια περιείχαν τήν σοφίαν των,
έδιδον εις τδν λαόν νά έννοήση δτι ή μετά θά
νατον ζωή είνε ή εύοαιμονεστέρα, έξ ού έξηγεΐται καί ή τάσις, ήν είχεν ό λαός εις τήν
αύτοχειρίαν.
Οί πρόγονοί μας "Ελληνες σχεδόν τά αύτά
έδόξαζον. Αί διδασκαλίαι τών δύο μεγάλων
φιλοσόφων ΓΙυθαγόρου καί Πλάτωνος έφερον εις
τήν ιδέαν τής αυτοχειρίας, μέ τήν διαφοράν
δμως, δτι ούτοι ήθέλησαν νά συμβιβάσωσι τά
δύο ένστικτα, τά όποια κατακυριεύουσι τδν άν
θρωπον, τήν Αγάπην δηλ. τής ζωής καί τήν έπιθυμίαν τής εύτυχίας. ’Εντεύθεν προέρχεται ό
περιορισμός, δν έθεσαν είς τήν αύτοχειρίαν, έντεΰθεν καί ή Αρχή τοΰ Σωκράτους· "Είνε άπη"γορευμένον είς τδν άνθρωπον νά φονεύηται άνευ
"τής άδειας τοΰ ύπερτάτου "Οντος, καθώς δέν
"επιτρέπεται καί τώ στρατιώτη ν’ άφήση τήν
"θέσιν του άνευ τής άδειας τοΰ προϊσταμένου
"του.” 'Ο Πλάτων δμως δέν ήνόει γενικόν
περιορισμόν είς τήν αύτοχειρίαν. Κατ’ αυτόν
τότε μόνον πρέπει νά κατακρίνωμεν τδν αύτόχειρα, δταν άνευ άδειας τών Αρχόντων, ή άνευ
μεγάλης Ανάγκης, ή άνευ δεινής καί Αφορήτου
Οέσεως, ή ένεκα μεγάλου φόβου δυστυχιών αύτοχειριάζηται. Καί τοΰ Κικέρωνος αί Αρχαι συνφδουσι πρδς τούτο· "Μόνος ό Θεός είνε Κύριος
"τής ζωής μας, λέγει· δταν δμως ήμεθα δυστυ
χείς έν τώ παρόντι βίω, δφείλομεν νά δίδωμεν
"τέλος είς τήν ζωήν μας.” Οί δέ κυνικοί φιλό
σοφοι οί διδάσκοντες δτι έν τώ κόσμω τούτφ
όφείλομεν νά καταφρονώμεν τά πάντα, δόξαν,
τιμάς, πλούτη, εύγένειαν κτλ., έθεμελίωσαν φι
λοσοφίαν λυπηράν καί ζωώδη, ήτις έπέτρεπε
τήν αύτοχειρίαν. Καί τέλος οί Στοϊκοί φιλό
σοφοι Ζήνων, ’Επίκτητος, Σενέκας, Πλούταρ
χος κλ. έδόξαζον δτι έάν ό άνθρωπος έχη δλας
του τάς Αναπαύσεις έν τή ζωή ταύτη, δφείλει
νά ζή, δστις δμως τούναντίον είνε δυστυχής είνε
έλεύθερος νά αύτοχειριάζηται. Διό καί ό Ζή
νων, Οραύσας τδν ένα του δάκτυλον καί μή δυνάμενος νά ύποφέρη τούς δριμεΐς πόνους, έκρεμάσθη άναφωνήσας τδ γνωστόν "’Έρχομαι διότι
μέ προσκαλεΐς.” Καί οί 'Ρωμαίοι νομοθέται
ένεκολπώθησαν τάς άρχάς ταύτας "Mori licet
cui vivere non placet”, ήτοι· Έλεύθερος είνε
ν’ άποθάνη δστις δέν είνα εύχαριστημένος μέ
τήν ζωήν του.
Αί διδασκαλίαι λοιπόν τών είδωλολατρών
ήσαν κατά τδ μάλλον καί ήττον ύπέρ τής αύτοχειρίας. 'Γούτο δέ ήτο καί λίαν φυσικόν, διότι
έστερημένοι τών φώτων τής Άποκαλύψεως, μό
νον ύπδ τοΰ λογικού οδηγούμενοι, γινώακοντες
καλώς τδν Αληθή αύτών προορισμόν, βλέποντες
δτι Αληθής εύτυχία ένταΰθα δέν ύπάρχει ή δεν
διαρκεΐ πολύ, άπεφαίνοντο δτι ό σοφός άνθρωπος
δύναται ν’ απαλλαγή τών δεινών αύτοχειριαζόμενος.
Μέ τήν έλευσιν δμως τοΰ Μεσίου νέα έπήλθε
διδασκαλία ηθική, ήτις έκ θεμελίων κατέστρεψε
τήν Αρχήν τής αύτοχειρίας ώς καί τήν Ουσίαν
Ανθρώπων είς τούς θεούς. ’Έκτοτε ήλλαξεν ή
ήθική κατάστασις τοΰ κόσμου· διό βλέπομεν τούς
πρώτους χριστιανούς, πιστούς τού Εύαγγελίου
δπαδούς, δτι ούδέποτε ηύτοχειριάζοντο διά ν’ Αποφύγωσι τούς καταδιωγμούς καί τά βάρβαρα μαρ-
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τύρια. Καί πράγματι κατά τούς πρώτους αιώνας
τοΰ Χριστιανισμού ή αύτοχειρία σχεδόν έξέλιπε
και σπανίως Απαντώ μεν παραδείγματα αύτοχειριας. Δυστυχώς δμως ή πίστις τών χριστιανών
προγόνων μας δέν έπρεπε νά μένη τόσον Ακμαία
καί ζωηρά· ό πανδαμάτωρ χρόνος έξησθένισε τδ
πρδς τήν θρησκείαν αίσθημα τών ανθρώπων ■
τήν ψυχρότητα διεδεχθη ή Αμφιβολία, ή Απιστία,
ή Αδιαφορία. Εντεύθεν δέ προέκυψαν πνεύματά
τινα λεγάμενα φιλοσοφικά, τά όποια έπανέφερον
τάς αρχαίας διδασκαλίας τών Ελλήνων καί 'Ρω
μαίων, δτι δηλ. δ άνθρωπος είνε έλεύθερος νά
γείνη αύτόχειρ δταν θέλη. Τοιαύτης δλεθρίας
“ΡΖήν δοθείσης αί αύτοχειρίαι άπδ χρόνου είς
χρόνον άπιστεύτως πολλαπλασιάζονται ώς κατα
φαίνεται έκ τών στατιστικών τών διαφόρων
έθνών.
"Ηδη δέ προβάλλεται ήμΐν τδ ζήτημα· ή
αύτοχειρία έπιτρέπεται ή όχι; Καί τίνες οί
νόμοι, οί έμποδίζοντες αύτήν;
Έκ τής θεολογίας καί τής φιλοσοφίας έχομεν
τά έξής πορίσματα· Α'.) ΤΙ αύτοχειρία είνε
αμάρτημα κατά τοΰ θεοΰ, δστις άφ’ ένδς μέν
μας παραγγέλει νά αγαπώ μεν τδν έαυτόν μας
καί νά καταβάλλωμεν πάσας ήμών τάς προσ
πάθειας πρδς διατήρησιν τής ζωής μας, άφ’
ετέρου δέ μας Απαγορεύει παν είδος αύτοχειρίας.
Β'.) ΤΙ αύτοχειρία είνε Αμάρτημα κατά τοΰ
πλησίον μας, κατά τής ιδίας μας οικογένειας,
κατά τής κοινωνίας καί κατ’ αύτής τής πατρίδος
μας, πρδς τά όποια έχομεν καθήκοντα ύψηλά
καί ιερά. "Οθεν δικαίως και ό !j. J. Rousseau
λέγει· "ΤΙ αύτοχειρία είνε θάνατος Αναίσχυντος,
είνε κλοπή άπδ τδ Ανθρώπινον γένος. Δειλέ!
"Ανανδρε! πριν Απέλθης άποδος δ,τι έλαβες.”
"Ετερον ζήτημα· ή αύτοχειρίαέπιτρέπεταιένίοτε; Ή άγια Πελαγία έκ τής στέγης τής οικίας της
έρρίφθη, ή δέ μήτηρ καί Αδελφή της είς τδν
ποταμόν έπνίγησαν, δπως αποφύγωσι τήν Ατι
μίαν ώσαύτως καί ή άγια Δομνία καί Βερο
νίκη. ΤΙ δέ ωραία Digka, κινδυνεύουσα νά
πέση είς τάς χεΐρας τοΰ Αγρίου Άτίλλα, έρ
ρίφθη άπδ ύψηλοΰ έξώστου και προσεκάλεσε τδν
βάρβαρον έκεΐνον νά τήν άκολουθήση έάν θέλη
νά τήν άπολαύση. "Ολοι σχεδόν οί άγιοι πατέρες έπλεξαν στεφάνους είς τάς έναρέτους ταύ
τας γυναίκας καί άπεφάνθησαν, δτι ή αύτοχειρία
έν γένει δέν έπιτρέπεται, έξαιρουμένου μόνον
δταν ή τιμή τής γυναικδς κινδυνεύη. Καί δμως
οί άγιοι Αύγουστΐνος καί θωμάς καταδικάζουσι
τας τοιαύτας πράξεις, άποφαινόμενοι δτι δέν
έπιτρέπεται είς γυναίκα ν’ αύτοχειριασθή· διότι
διά ν’ άποφύγη τήν Ατιμίαν ή γυνή περιπίπτει
είς τδ μεγαλείτερον αμάρτημα τής αύτοχειρίας·
καθότι γυνή, ήτις παρά τήν θέλησίν της καί άνευ
τής συγκαταθέσεώς της βιάζεται, δέν αμαρτάνει.
Ισως διά τδν λόγον τούτον είς τδν παρόντα
αιώνα Απαντώμεν ολίγα παραδείγματα γυναικών,
αιτινες ηύτοχειριάσθησαν διά νά σώσωσι τήν
τιμήν των!!!
Ιίάντες οί αύτόχειρες δέν εδρίσκονται είς τήν
αύτήν φυσικήν καί ψυχικήν κατάστασιν οί μέν
είνε υγιείς ψυχή τε καί σώματι, οί δέ Ασθενείς
καί φρενοβλαβείς. Όφείλομεν δέ νά διακρίνωμεν
τήν έλευθέραν αύτοχειρίαν άπδ τής μανιακής ■
ή διττή αυτή διάκρισις είνε άναγκαία, έν μέν
τή πρώτη περιπτώσει, διά νά έχωσιν ίσχύν
διαθήκαι καί άλλα έγγραφα καί νά μή έπιτραπώσιν αί Ορησκευτικαί τιμαί είς τον ένταφιασμδν τοΰ αύτόχειρος· έν δέ τή δευτέρα,
περιπτώσει φρενοβλαβείας, νά μή έχωσι κύρος
αί διαθήκαι καί τά έγγραφα τοΰ αύτόχειρος
καί νά έπιτραπώσιν αί Ορησκευτικαί τιμαί.
"Ας ίδωμεν ήδη συντόμως τά γενικά αίτια
τής έλευθέρας αύτοχειρίας. Κατά τήν όμολογίαν
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τών ηθικολόγων και ιατρών ό υλισμός είνε ή
μεγαλειτέρα αιτία τής αύτοχειρίας, και αν θέλητε, ό ύλισμδς είνε ή μόνη και ή πρώτη αίτια.
Ό άνθρωπος δέν κάμνει τι ανευ σκοποϋ τίνος·
ολα μας τά πάθη, δλαι μας α'ι έπιθυμίαι άναφέρονται εις σκοπόν τινα τελικόν· δλαι αί τά
σεις μας, δλαι αί προσπάθεια! μας άποβλέπουσιν
είς ενα σκοπόν, είς τήν ευτυχίαν. Τί δέ είνε
ή εύτυχία αυτή, ήν δλοι γενικώς οί άνθρωποι
επιζητοΰμεν; Ί’πο γενικήν έποψιν εύτυχία είνε
νά ζητή τις πάντοτε καί ν’ άπολαμβάνη πάντοτε
το ποθούμενον· ή εύτυχία λοιπόν συνίσταται είς
τδ νά έπιθυμή τις άδιακόπως καί ν’ αποκτά
άδιακόπως, διότι τδ νά έπιθυμή τις μόνον χωρίς
νά κατέχη τδ ποθούμενον είνε φανερά δυστυχία,
κατατρώγουσα τήν καρδίαν τοΰ άνθρώπου. Λοι
πόν τδ νά έπιθυμώμεν διηνεκώς, τοΰτο είνε ή
αληθής εύτυχία- βέβαιον είνε δτι ή ψυχή μας
άεννάως επιθυμεί, μόλις αποκτήσει [τό ποθού
μενον επιθυμεί πάλιν άλλο τι· καί τδ Σόμπαν
αύτό δέν τήν εύχαριστεΐ. Οί ύλισταί δμως δια
τείνονται δτι δ άνθρωπος διά νά ήνε εύτυχής
δφείλει νά ευχάριστή πάσας του τάς βρέξεις καί
τά πάθη, καί διακηρύττουσιν δτι δ άνθρωπος
ών ΰλη, δέν διαφέρει τών λοιπών ζώων ή μόνον
δια τής τελειοτέρας διοργανώσεως, δτι τά προτερήματά μας καί έλαττώματά μας δέν έξαρτώνται άπδ ήμάς, άλλ’ άπδ τάς τοΰ εγκεφάλου
εξογκώσεις κατά τδν φρενολόγον Gall, δτι δέν
πρέπει νά προσδοκώ μεν άλλην ζωήν, διότι μετά
θάνατον ούδέν πλέον ύπάρχει, καί δτι ό άνθρω
πος, άπόλυτος ών έαυτοΰ κύριος, δύναται νά
διαθέση τήν ζωήν του δπως θέλει, καί νά τήν
άφαιρέση δταν θέλη.
'Η υλιστική αύτη φιλοσοφία τοΰ 19',,J αίώνος
άνεστάτωσεν δλον τον κόσμον, κατέστησε δέ τούς
άνθρώπους δλως υλικούς άφίνουσα ελεύθερα τά
πάθη, τά δποΐα δ χριστιανισμός κατεδίκασεν,
ένί λόγιο διέρρηξε τά δεσμά τά συνέχοντα τδν
άνθρωπον μέ τδν Θεόν, καί δπλίζουσα τόν άν
θρωπον κατά τοΰ ίδιου έαυτοΰ του τφ λέγει ·
απολάμβανε, κόρεσον τήν Αργήν καί τήν έκδίκησίν σου, σοέσον είς τδ αίμα τήν παραφοράν τών
παθών σου, γίνου εύτυχής δι δλων τών μέσων
θεμιτών καί άθεμίτων, γεύθητι δλων τών ηδονών,
καί δταν άπαυδήση; άπδ τοΰ νά ζής αύτοχειριάσου. Τοιαΰται καταστρεπτικάί άρχαί άπδ
τών εδρών Άκαδημιών καί Πανεπιστημίων έκφερόμεναι διεδόθησαν καί είς τά χωρία καί τάς
καλύβας καί έγένοντο δυστυχώς κτήμα τών νέων
κοινωνιών. ’Ιδού έν συντόμφ αί άρχαί τών
'Υλιστών· δέν υπάρχει θεός, δέν ύπάρχει ψυχή,
δέν ύπάρχει μέλλουσα ζωή· έγεννήθημεν διά νά
ημεθα εύτυχεΐς, διδ δφείλομεν νά εύχαριστώμεν
τάς ύλικάς μας βρέξεις καί τά πάθη ■ άμα δέ
χάσωμεν τήν εύτυχίαν ταύτην πρέπει νά φονευώμεθα διά νά μή ύποφέρωμεν. Θαυμάσιαι τφ
δντι άρχαί!
Έκτος τοΰ ύλισμοΰ είνε καί πολλά άλλα
αίτια τής αυτοχειρίας, οιον ή μελαγχολική
κληρονομική διάθεσις, άπελπισία, μονομανία κτλ.
Εκτός τών ηθικών συνεπειών ή αύτοχειρία θεωρουμένη καθ’ έαυτήν δέν είνε πράξις γενναία,
διότι άνθρωπος, δστις ζητεί ν’ άπαλλαγή τοΰ
βάρους τής ζωής, δέν έχει ύπομονήν καί γεν
ναιότητα νά ύπερπηδήση τά διάφορα δεινά πραγ
ματικά τε καί ιδανικά τής φαντασίας του γεν
νήματα.
Έν γένει δέ τά καλλίτερα μέσα πρδς προφύλαξιν άπδ τής αύτοχειρίας είνε τά έξης·
ΑΖ.) Ό Χριστιανισμός μέ τάς υγιείς καί ήθικάς
του άρχας, διότι άφ’ ένδς μέν άποκαλύπτει τφ
άνθρώπφ τήν γέννησιν καί τδν θάνατον, άφ’
ετέρου δέ τφ δεικνύει τήν ματαιότητα τών έπιγείων, μεταφέρει τήν εύτυχίαν του είς τδν ού-
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ρανδν καί τώ άπαγορεύει τήν αύτοχειρίαν· συγ
χρόνως δέ τδν νουθετεί καί τδν οδηγεί είς τδν
άγώνα τών δεινών, συνιστών αύτώ ύπομονήν καί
έγκαρτέρησιν μέχρι; ού έπέλθη ό φυσικός θά
νατος. Β'.) Νά καταπολεμώμεν τήν μελαγχο
λικήν κρασιν άπδ τής παιδικής ήλικίας, ν’ άπομακρύνωμεν τούς παΐδας άπδ άλλους παΐδας
γεννηθέντας έκ γονέων αύτοχείρων, φρενολαβών,
έπιληπτικών κτλ. Γ'.) Νά ύποβάλλωμεν τούς
τοιούτους είς εργασίας σωματικός, παιγνίδια είς
τδν άνοικτδν άέρα, καί οΰτω νά διασκεδάζωμεν
τήν μονομανίαν τοΰ πάσχοντος, καί Δ'.) Νά μή
άνατρέφωμεν τούς νέους μέ ιδέα; εύτυχίας χειμαιρικάς, μυθώδεις· νά φωτίζωμεν τον νοΰν των
μέ διδασκαλίας σπουδαίας καί ανδρικά; καί νά
ένισχύωμεν τήν ψυχήν των διά χριστιανικής έν
γένει ανατροφής.

καί τοΰ μαγειρείου είναι θολωτόν δωμάτιον, πρδς
τδ όποιον άγει μικρά κλίμαξ. Έν τή οικία
ταύτη καί κυρίως έν τφ ύπογείφ εύρέθησαν
πολλά άγγεΐα όρειχάλκινα, άμφορεΐς, δακτύλια
χρυσά καί σφραγιδιόλιθοι, ώς καί εξ σκελετοί.
Μεγάλη θύρα εύρισκομένη εί; τδν άριστερδν τής
έξέδρας τοίχον παρέχει τήν πιθανότητα δτι ή
άνασκαφεΐσα οικία άπετέλει μέρος μεγάλου τί
νος οικοδομήματος, ού προσεχώς θέλει γείνει ή
άνασζαφή. Αί εύρεθεϊσαι τοιχογραφίαι θέλουσι
μετακομισθή εις τδ μουσεϊον τής Νεαπόλεως,
δπως μή καταστραφώσι μένουσαι έκτεθειμέναι.

0 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΩΝ ΣΑΒΕΛΛΩΝ.
Διήγημα ιστορικόν.

Δρ Α. Λύτσιζας.

(Συνέχεια·

ΝΕΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΣ ΕΝ ΠΟΜΠΗΙΑ ι.
Έν Πομπηία άνεκαλύφθη έσχάτως νέα τοι
χογραφία, παριστώσα τήν κρίσιν τοΰ Σολο
μών το ς. Κατά τοΰτο είναι περίεργος ή είζών
αύτη, διότι είναι ή μόνη έζ τών άρχαίων ει
κόνων, ή εύρεθεΐσα έν τή καταστραφείση πόλει
καί έχουσα ύπόθεσιν ιουδαϊκήν ή χριστιανικήν.
ΤΙ τοιχογραφία έχει μήκος μέν 5Ίι ποδών,
ύψος δέ 19 δακτύλων καί περικυζλοΰται ύπδ
μελαίνης γραμμής ή περιπλαισιώματος. Έπί
μεγάλου έξώστου έξοχικής τίνος οικίας κάθηται
έπί θρόνου ό βασιλεύς λευκά ένδεδυμένος καί
κρατών σζήπτρον. Εκατέρωθεν αύτοΰ κάθηνται
δύο σύμβουλοι καί όπισθεν αύτοΰ εξ στρατιώται
έν δπλοις. 'Ο βασιλεύς παρίσταται ώς προκύπτων καί παρατηρών γυναίκα γονυπετή πρδ
τών ποδών του μέ λελυμένην τήν κόμην καί
ίκετευτικώς ύψοΰσαν πρδς αύτόν τάς χεΐρας. Έν
τφ μέσφ τής αύλής είναι άπεικονισμένη τρά
πεζα, έφ ής κεΐται βρέφος, οΰ τάς φωνάς προσ
παθεί νά κατευνάση γυνή ή τροφός. "Ενοπλος
στρατιώτης φορών περικεφαλαίαν μέ έρυθρδν
λόφον κρατεί τδ βρέφος έκ τών ποδών έτοιμος,
ώς φαίνεται, νά διαμελίση αύτό είς έν νεύμα
τοΰ βασιλέως. Είς τδ βάθος παρίστανται θεαταί,
19 τδν άριθμόν. "Αν κα'ι ή τέχνη τής τοιχο
γραφίας ταύτης δέν ήναι έκ τών άριστων, ό
χρωματισμός δμως είναι ζωηρότατος καί ή διατήρησις άρίστη, έμφαίνει δέ ικανότητα μεγάλην
έκ μέρους τοΰ τεχνίτου είς τήν χρήσιν τών χρω
μάτων. Αί μορφαί δλαι έχουσι μικρούς μέν
πόδας καί δυσαναλόγως μεγάλας κεφαλάς, πε
ρίπου δπως τήν σήμερον παρίστανται γελοιο
γραφία! τινές.
Εύρέθη δέ ή τοιχογραφία αύτη έν τή πρό
τινων εβδομάδων άνασκαφείση οικία τού όγδόου
τμήματος τοΰ πέμπτου συμπλέγματος πρδς τδ
μεσημβρινόν τής πόλεως μέρος. Ή κατασκευή
τής οικίας ταύτης είναι δλως άσυνήθης, διότι
στερείται έντελώς προδόμου. Εύθύς διά τής
Ούρας εισέρχεται τις δεξιά μέν είς δωμάτιον
μικρόν, άριστερά δέ είς τδ μαγειρεΐον, όπισθεν
τοΰ όποιου εύρίσκεται έτερον δωμάτιον διά δού
λους. Σειρά κιόνων περιστέφει τδ τρίκλινων,
τού όποιου αί τοιχογραφίαι παριστώσι κεφαλάς
Μεδούσης, πηγάσους καί φανταστικά πτηνά.
’Αριστερά δέ τοΰ μαγειρείου ύπάρχει έξέδρα, ής
οί τοίχοι δλοι κοσμούνται διά διαφόρων τοιχο
γραφιών έντδς τετραγώνων. Έκ τών γραφών
τούτων λίαν παράδοξοι καί πρωτότυποι είσί δύο
πρδ πάντων, ών ή μέν πρδς τ’ άριστερά παριστα
παιδιον εζθαμβον μένον είς τήν θέαν μεγάλου
ποντικού, έξερχομένου έξ δπής, ή δέ πρδς τά
δεξιά παριστα αύτό πάλιν τδ παιδίον πειρώμενον
νά συλλάβη τδν ποντικόν. Κάτωθεν τής εξέδρας

δρα προηγ. τεύχος.)

Ιήν έπιοΰσαν χωρικοί άπερχόμενοι είς τήν
έργασίαν των εύρον τδ πτώμα, τδ όποιον σιω
πηλοί καί τεθλιμμένοι μετέφερον είς τήν πόλιν.
’Αμέσως εσπευσαν πολλοί είς άναζήτησιν τών
φονέων, άλλά τά ίχνη τών βημάτων, τά όποια
έν αρχή διεκρίνοντο καθαρώ; έπί τής άμμώδους
όδοΰ, βαθμηδόν είς τήν διεύθυνσιν τής έπαύλεως
έξηλείφοντο καί μόνον πού καί πού έφαίνοντο
έντδς τών χόρτων, τά όποια ό ήλιος δέν είχεν
ακόμη άνορθώσει. Πεφοοισμένοι οί χωρικοί συνεσκέπτοντο ποτέ μέν παρατηροΰντες τά ίχνη
τά προδίδοντα τήν διάβασιν πολλών άνθρώπων
ποτέ δέ ύψούντες τά βλέμματά των πρδς τδ
σκυθρωπόν μέγαρον τών Σαβέλλων. Τέλος εί;
τών έρευνώντων άνεκάλυψεν έν μέσφ τών έρειπίων τοΰ τδ μεγάρον περικλείοντος τείχους μίαν
έξ έκείνων τών καρφίδων, δι’ ών καί σήμερον
έτι αί γυναίκες τών περιχώρων τής 'Ρώμης
στερεοϋσι τήν κόμην των. Έν τφ πυθμένι δέ
τή; τάφρου καθαρώ; πλέον έφαίνοντο τά πρόσ
φατα ίχνη τών βημάτων. 'Ρίψαντες τελευταιον
βλέμμα έπί τού ήγεμονικοΰ μεγάρου έπέστρεψαν
οί άνδρες έκεΐνοι πρδ; τήν πόλιν, έννοήσαντες
άριστα δτι ό Σαβέλλος είχε πάλιν έκτελέσει
μίαν τών συνήθων αύτοΰ παρεκτροπών.
Έν τή πλατεία τοΰ ναού συνωθεΐτο πλή
θος άνθρώπων· πάντες ήρώτων περί τού φονευθέντος, δστις καίτοι ξένο; έν τή χώρα δέν ήτο
δμω; πάντη άγνωστος· διότι πάγκοινον ήτο, δτι
ήγάπα νεάνιδα έκ τοΰ χωρίου, τήν μονογενή
θυγατέρα τυφλής γραίας, ήτις κατφκει μεμονωμένην τινά οικίαν είς τδ άκρον τοΰ χωρίου.
"Εσπευσάν τινες νά λάβωσιν έν τή οικία έζείνη
πληροφορίας καί έμαθον δτι ή κόρη δέν ήτο
έκεΐ. Επομένως δέν ήδύνατο νά ύπάρχη πλέον
αμφιβολία· ή νεάνις είχεν άπαχθή είς τδ μέ
γαρον, φονευθέντος τοΰ συνοδεύοντος αύτήν άν
δρός. Έν σιγή έκηδεύθη ό [νεκρός, καί δλοι
έν μεγάλη άθυμία διελύθησαν βαθμηδόν, οί μέν
δπως έπιστρέψωσιν εις τήν οικίαν, οί δέ δπως
μεταβώσιν είς τούς άγρούς των. Πάντες κατηρώντο ένδομύχως τούς τοσοΰτον οίκτρώς καταπεσόντας άπόγονους ενδόξων καί έλευθέρων 'Ρω
μαίων, πάντες έλεεινολόγουν χριστιανούς το
σοΰτον έξαχρειωθέντας καί έργα μαύρα καί τυ
ραννικά διαπράττοντας.
Έν φ λοιπόν δλοι έτρεμον καί οί μέν έσκέπτοντο νά φύγωσιν, άλλοι δέ νά άποκρύψωσι
τα φιλτατα των δπως μή πάθωσι δεινόν τι, δύο
νεόνυμφοι έκάθηντο άμέριμνοι καί εύδαίμονες
έν τφ εύρυχώρφ μαγειρείφ των. Ήσαν εύτυχεΐς
οί νεόνυμφοι έκεΐνοι, διότι χαίροντες άνεμιμνήσκοντο τών παρελθουσών ήμερών, καθ’ ας ό
έρως είχεν ενώσει τάς ζαρδίας των καί μετά
πεποιθήσεως ήτένιζον είς τδ μέλλον, το όποιον
τότε προοιωνίζετο αύτοΐς άνέφελον καί φαεινόν.
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Διά τών μικρών παραθύρων τή; άπλής οικίας
εστιλβον αί άκτΐνες τού ήλιου· προ τών παρα
θύρων έξετείνετο ό μικρός κατάφυτος κήπος.
Ή ύπηρέτρια κατεγίνετο νά καθαρίση τήν
τράπεζαν, έφ’ ής είχε παρατεθή τδ λιτόν γεύμα,
δτε έκρουσέ τις έξωθεν τήν θύραν τής εισόδου.
Ό ’Ιουστινιανός (ούτως έλέγετο ό άνήρ) διέταξε
τήν υπηρέτριαν νά ΐδη τίς ό κρούων καί ν’ άπομακρύνη πάσαν οχληράν έπίσκεψιν. Μετ’ όλίγον
ήζούσθη τδ τρύξιμον τής θύρα; καί βήματα άνδριζά ήχούντα είς τήν κλίμακα.
_ Τίς νά έρχεται; είπε ταπεινή τή φωνή
ό σύζυγος. 'Ως νεόνυμφος απέκλειε, κατά τήν
τότε συνήθειαν τών Ρωμαίων, τήν θύραν του
καί είς τούς πλησιεστέρους αύτού συγγενείς.
Τδν γάμον του είχε τελέσει πρδ ολίγων μόνον
εβδομάδων καί φιλοξένησα; τήν ήμέραν τού γά
μου τούς συγγενείς καί φίλους είχεν έκτοτε
κλείσει τήν θύραν τής οικίας του, δπως έν
ησυχία γευθή τών πρώτων τής εύτυχίας του
ήμερών. Δικαίως επομένως ήπόρησεν ίδών είσερχόμενον τδν θειον τής νεαρά; αύτού συζύγου.
Σπουδαία βεβαίως αιτία έφερε τόν συγγενή τού
τον είς τήν οικίαν του· έν τφ προσώπφ αύτοΰ
είδεν άμέσως άπεικονιζόμενα τά αισθήματα τής
άγανακτήσεως, τοΰ φόβου καί τής εύσπλαγχνίας.
Ό θειος χαιρέτισα; άνεστέναξε βαθέως καί άποτεινόμενος πρδς τήν Κασσάνδραν (ούτως έκαλεΐτο
ή νεαρά σύζυγος τοΰ ’Ιουστινιανού)·
— Κασσάνδρα, είπε, σέ παρακαλώ άφες ήμάς
έπί μίαν στιγμήν μόνους.
Ή νέα γυνή πεφοβισμένη ήτένισε τον θεΐόν
της καί σιωπηλή άπεσύρθη μετά τής ύπηρετρίας.
— ’Ιουστινιανέ, έξηκολούθησεν ό γέρων, άφ’
ού οί δύο άνδρες έμειναν μόνοι, κακήν σοί φέρω
ειδησιν. Πολλάκις είδον έν τοΐς άγροΐς μου
έργαζομένην τήν πτωχήν Βικτωρίαν, τήν κόρην
τής τυφλής γραίας. Φαντάσου δτι τήν παρελθοΰσαν νύκτα ή δυστυχής αύτή κόρη έγεινεν
άφαντος. Πώς; "Οπως καί άλλαι πρδ αύτής.
Πτωχός τις νέος έκ Νόρβας, δστις τήν συνώδευεν,
εύρέθη σήμερον φονευμένος, τετρυπημένος ούχί
ύπδ μαχαίρας άλλά ύπδ τριστόμου ξίφους, δπως
φέρουσιν αύτά οί στρατιώται καί οί εύγενεΐς.
Έγνώσθη δτι χθές τδ εσπέρας ό νεαρός πρίγκηψ
ήλθεν είς τδ μέγαρον του, έκδιωχθείς, ώς λέ
γεται, έκ τής πόλεως. Σοί δίδω λοιπόν τήν
ειδησιν ταύτην διά νά προφυλάξης τήν σύζυγόν
σου ή νά τήν άπομακρύνης έντεΰθεν. Ίΐξεύρεις,
φίλε μου, δτι είς περιφέρειαν τριάκοντα μιλιών
άλλη γυνή ώραιοτέρα τής Κασσάνδρα; δέν ύπάρχει· ήξεύρεις έπίσης δτι σοί τήν έδώσαμεν εύχαρίστως διότι καί......
σύ είσαι νέος. εύειδής
ης, καλός
καί φρόνιμος, Διά τούτο ήλθον νά έπιστήσω
τήν προσοχήν σου εις τδ δτι καί ή γυνή σου
καί:ι σύ τρέχετε μέγαν κίνδυνον, έάν ό Σαβέλλος
μάθη δτι ή Κασσάνδρα είναι σύζυγός σου καί
σύ είσαι ό κάτοχος τοιούτου θησαυρού, Διά
δόλου ή πειθοΰς, διά χρημάτων ή ύποσχέ σεων
ούδέν δύναται αύτδς νά κατορθώση :οΰτο είναι
βέβαιον, διότι ή Κασσάνδρα είναι έκνον μας
και σύζυγός σου· άλλά τί δέν δύναται νά κατορ
θώση ή βία, Ίουστιανιανέ!
Σοβαρός καί έν σιωπή δ οικοδεσπότης ήκουσε
τους λόγους τοΰ γέροντος. '0 δφθαλμός του
δσο> προέβαινεν ή διήγησις έγίνετο άγριώτερος,
τδ μέτωπόν του έρρυτιδοΰτο, τά χείλη του έτρεμον.
Αλλ’ είς τούς τελευταίους λόγους τοΰ θείου
άνετινάχθη.
— Βία, λέγεις; άνεφώνησεν· ή βία κατά
τής βίας! Ν’ άπομακρόνω, νά φυγαδεύσω τήν
νόμιμόν μου γυναίκα; Ποτέ! Ποτέ! ’Ακριβά θά
■πληρώση δστις μοί τήν κλέψη. Ζώσαν ούοεις θά τήν λάβη! Καί έάν έγώ άποθάνω
θ άποθάνη καί αύτή μαζύ μου. Δέν τήν γνω
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
ρίζετε άρκετά τήν Κασσάνδραν.
Δέν είναι
κόρη άδύνατος καί δειλή · δέν είναι ή νεάνις,
ήν μοί έδώσατε. Τώρα είναι ίδική μου, δλη
ίδική μου, έγώ δέ είμαι ίδικός της, καί δ,τι
είμαι έγώ είναι καί αύτή. Διά τοΰτο μή φροντίζητε δι’ ήμάς· καί έγώ καί αύτή καλώς γνωρίζομεν νά προφυλαττώμεθα. — Μή μέ δια
κόπτεις, προσέθηκε βλέπων δτι ό γέρων ήθελε
νά φέρη άντιρρήσεις. 'Ημείς δέν θά προκαλέσωμεν τήν τύχην θά μείνωμεν είς τήν οικίαν
μας, άρκούμενοι είς τήν εύτυχίαν μας. "Ωστε
μή φοβοΰ. Τήν Κυριακήν δμως πρέπει νά μεταβώμεν εί; τήν έκκλησίαν, διά νά εύχαριστήσωμεν τδν Θεόν καί έπικαλεσθώμεν τήν θείαν
άντίληψιν διότι, ώς έλεγεν ό πατήρ μου, τδ
θέλημα τοΰ Θεοΰ είναι άνώτερον πάσης άνθρωπίνης τέχνης καί σκέψεως.
— "Ισως θά ήτο καλλίτερον, παρετήρησεν ό
θείος, έάν έπηγαίνετε είς τήν πρωινήν λειτουρ
γίαν κατά τήν ώραν έκείνην είναι άκόμη νύξ
σκοτεινή, καί κανείς δέν θά σάς εολεπεν ή ό
Θεός, διά τδν όποιον καί μόνον πηγαίνετε.
— "Οχι, άπήντησεν ό νέος· ό ζητών τδν
Θεόν δέν πρέπει ν’ άμφιβάλλη είς αύτόν. Αύτός
θά μάς προστατεύση, άλλως θά μάς προστατευση
αύτδς ό βραχίων μου!
Ταΰτα είπών ήναψε μικράν λυχνίαν καί λα
βών άπδ τής χειρδς τδν γέροντα τδν ώδήγησεν
είς παρακείμενον μικρόν δωμάτιον, έν φ ήσαν
εκτεθειμένα τά όπλα του δλα· μάχαιραι βαρεϊαι
καί κοπτεραί διαφόρου μεγέθους, δόρατα, τά
όποια έκάλυπτον κόνις καί άράχναι.
— Ίδέ, θεΐέ μου, είπεν έδώ είναι δπλα
άρκετά, έδώ, δεικνύων τδν βραχίονά του, δύναμις
άρκετή, καί έδώ, φέρων τδν δάκτυλον είς τδ
μέτωπόν του, φρόνησις καί όξυδέρκεια άρκετή.
"Αφες νά έπιβλέπη ό Θεός καί έγώ νά ένεργώ,
αν ήναι άνάγκη. ’Άν δλοι έσκέπτεσθε, δπως
σκέπτομαι έγώ, οί άθεοι δέν θά έκράτουν ύψηλά
τήν κεφαλήν των όπως τήν κρατούν περιφρονοΰντες καί θεία καί άνθρώπινα!
Ό γέρων άνεχώρησε καί ή Κασσάνδρα άκούσασα δτι ή θύρα τής οικίας έκλείσθη άνήλθεν
είς τδ μαγειρεΐον, δπου εύρε τδν σύζυγόν της
καθήμενον παρά τήν έστίαν καί βεβυθισμένον είς
τούς συλλογισμούς του. Έφλέγετο ή Κασσάνδρα
ύπδ τής έπιθυμίας νά μάθη τίς ήτο ή αιτία
τής έπισκέψεω; τοΰ θείου της, διότι καί ή Κασ
σάνδρα ήτο γυνή καί είχε μικράν τινα δόσιν
περιέργειας· άλλ’ άφ’ ετέρου δέν έτόλμα νά
έρωτήση κατ’ εύθεΐαν- διό λαβοΰσα τήν ηλα
κάτην της ήρξατο έργαζομένη έν σιωπή. Έπί
πολλήν ώραν δέν ήκούετο έν τφ μαγειρείο» ή ό
μονότονος κρότος τής ηλακάτης. Τέλος ό Ιου
στινιανός ύψωσε τούς δφθαλμούς του καί παρετήρησε τήν σύζυγόν του, ήτις σιωπηλώς έκλαιεν.
— Διατί κλαίεις, Κασσάνδρα, τή είπεν.
’Έμαθες τί συνέβη;
— "Οχι, άπήντησεν εκείνη, κλαίω διότι σέ
βλέπω λυπημένον.
— Θέλεις νά μάθη; τί με λυπεί;
— ”Αν δύναμαι νά σέ παρηγορήσω είπέ.
Ήξεύρεις, ’Ιουστινιανέ, πόσον καί ή έλαχίστη
σου λύπη μέ καταθλίβει.
'0 Ιουστινιανός έκάλυψε διά τής χειρός του
τούς δφθαλμούς του καί άναπνεύσας βαθέως,
είπε σοβαρώς·
— Κασσάνδρα μου, πρέπει έξ άπαντος νά
σοι είπώ τδ μυστικόν τοΰ θείου. Κίνδυνος μέ
γας μάς έπαπειλεΐ. 'Ο πρίγκηψ Σαβέλλος εύρί
σκεται άπδ τής χθές ένταΰθα καί τήν έλευσίν
του ένεκαινίασε διά πράξεως ήτις ήδύνατο νά
συνταράξη καί τούς βράχους καί τήν θάλασσαν.
Τά καθ’ έκαστα μή μ’ έρωτήσης· ταχέως θα
μάθης τί είναι σήμερον ή γενική ομιλία τής

χώρας μας. Αύτοί οί 'Ρωμαίοι ίππόται φαίνεται
δτι δέν έχουσιν άλλον πόθον ή νά μεταχειρί
ζονται βίαν καί νά άδικώσιν άθώους άνθρώπους.
Ί δ δίκαιον, ή άρετή καί ή τιμιότης είναι δι’
αύτούς άγνωστα- διά τοΰτο πρέπει νά ημεθα
έτοιμοι νά μάθωμεν καί ν’ άκούσωμεν τά χείριστα. '0 θεΐός σου ήλθε λοιπόν νά μέ παρακινήση τήν Κυριακήν νά μεταοώμεν- είς τήν
πρωινήν λειτουργίαν, καί τοΰτο διά νά μή σέ
ΐδη ό Σαβέλλος. "Ω! γίνομαι άλλος έξ άλλου
άμα συλλογισθώ δτι είναι δυνατδχ νά εύρεθή
άνθρωπος νά ρίψη βλέμμα άναιδές έπάνω σου!
ΊΙ Κασσάνδρα τδν προσέβλεψε μετ’ άπορίας.
— Καί τί άποφασίζει ό σύζυγός μου; ήρώτησεν.
— Νά μεταβώμεν είς τήν μεγάλην λειτουργίαν,
άπήντησεν ύπερηφάνως ό’Ιουστινιανός. Πρδς τί
νά κρυφθώμεν; Τδ δίκαιον καί ή ηθική πρέπει
νά ύποχωρήσουν άπέναντι τή; βίας καί τής αύθαιρεσίας; "Οχι, όχι- ούδέ τδ πρόσωπόν σου θά
σκεπάσης. Έάν είς τδν ίερδν έκεΐνον τόπον,
ένώπιον Θεού καί άνθρώπων, τολμήση νά ρίψη
έπί τού προσώπου σου τοΰ καθαρού εν μόνον
βλέμμα άναιδές, μά δλους τούς Αγίους, θά τδ
πληρούση άκριβά καί θά αίσθανθή δτι είς τάς
φλέβας μου ρέει άκόμη αίμα ρωμαϊκόν. Τδν
παλαιόν καιρόν πατήρ έφόνευσεν ένταΰθα τήν
ιδίαν του θυγατέρα διά νά τήν σώση άπδ τήν
άτιμίαν. Σύ μοι είσαι πλησιεστέρα παρ’ δ,τι
είναι κόρη είς πατέρα· διότι ήμάς μέν συνδέει
τδ μυστήριον, έκείνους δέ μόνον ή φύσις.
'Ρίγος έκλόνισε τά μέλη τής <ί»ραίας γυναικός. Ζωή καί θάνατος τή έφαίνοντο τόσον άπέχοντα άλλήλων. "Οτε δμως ένόησε καλλίτερον
τον λόγον, τδν όποιον ό σύζυγός της μετά έπιφυλάξεως τή είχεν εΐπει, κατέλαβε τήν ψυχήν
της εύγενής άγανάκτησις.
— Έάν σ’ ένόησα καλώς, είπε, φόνευσέ με
άμέσως ή άμα θεώρησης τοΰτο άναγκαΐον.
— Νά σέ φονεύσω; άπεκρίθη ό ’Ιουστινιανός.
Ήξεύρεις, δτι έκ δευτέρου δέν έπανέρχεταί τις
είς τήν ζωήν; Ήξεύρεις δτι οί νεκροί δέν έπιστρέφουν πλέον; Νά σέ φονεύσω ή νά φονεύσω
έμαυτδν είναι εν καί τδ αύτό. Πώς νά σέ άποχωρισθώ; Πώς νά ζήσω άνευ σοΰ; "Οχι, όχι,
άν άποθάνης, θ’ άποθάνη καί αύτδς πρώτον, θ’
άποθάνω έπειτα καί έγώ. — Άλλά πρδς τί νά
προμελετώμεν κακά; ’Άς χαρώμεν τήν ζωήν
μας, καί άς έχωμεν πεποίθησιν πρώτον είς τδν
Θεόν καί έπειτα είς ήμάς αύτούς.
Ή Κασσάνδρα ήγέρθη καί παρεμέρισε τήν
ήλακάτην. Είτα δέ περιεπτύχθη τρυφερώς τον
σύζυγόν της. Καί μέχρι τής Κυριακής διήλθον
αί ήμέραι ήσυχοι καί εύτυχεΐς διά τούς δύο
νεόνυμφους. Ούδεμία σκιά ήλθε νά καλύψη
έστω καί πρδς στιγμήν τδν άνέφελον τής εύδαιμονίας αύτών ούρανόν.
( Επεται συνέχεια.)

ΓΙΕΡΙ ΤΩΝ 1ΊΓΑΝΤΙΑΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ.
Βλέπων τις σήμερον τά μεγάλα ήμών πλοία
καί πρδ πάντων τά γιγαντιαΐα άτμόπλοια, τά
διαπλέοντα τδν Ωκεανόν, δέν ήθελε βεβαίως
πιστεύσει δτι οί άρχαΐοι υπερτέρησαν ήμών καί
κατά τδ μέγεθος καί κατά τήν πολυτέλειαν τών
πλοίων. Οί έπί τής ιστορίας στηριζόμενοι άριθμοί Οέλουσιν άποδείξει δτι καί κατά τούτο ήμεΐς
οί νεώτεροι, οί νομίζοντες έαυτούς μεγάλους,
εΐμεθα άκόμη μικροί.
'Ο Πτολεμαίος Φιλοπάτωρ, ό βασιλεύς τής
Αίγύπτου, κατεσκεύασε πλοΐον, τδ όποιον είχε
μήκος μέν 420 ποδών, πλάτος 56, καί ύψος 80
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ποδών. Είς τήν πρύμνην καί τήν πρώραν διεκοσμεϊτο τδ πλοϊον διά γεγλυμμένων προσώπων
και ζώων. Τδ πλήρωμα τοΰ πλοίου τούτου συνέκειτο έκ 4000 κωπηλατών, 400 δούλων καί
2820 ναυτών. 'Έτερον πλοϊον μικρότερων δια
στάσεων, καλούμενο·? ή θαλαμηγός, και κατασκευασθέν και τοΰτο διά τδν Πτολεμαίον, είχε
μήκος μεν 320 ποδών, πλάτος 45, ύψος δε συμπεριλαμβανομένης και τής έπι τοΰ καταστρώματος
αύτοΰ σκηνής 90 ποδών. Τδ πλοϊον τοΰτο ήτο
προωρισμένον διά τά άοαθή τοΰ Νείλου ύοατα.
ΊΊ θέα αύτοΰ ήτο μεγαλοπρεπής, πρδ πάντων
δέ ή πρύμνη ήτο κεκοσμημένη μετά πολλής
τής καλλιτεχνίας. Έν τώ μέσω τοΰ πλοίου ύπδ
τδ κατάστρωμα εύρίσκοντο μεγάλα εστιατόρια καί
δωμάτια πολυτελή, περιέχοντα πάντα δσα συνέτεινον είς τήν άνάπαυσιν καί τήν εύζωΐαν. Κατά
τήν πρύμνην ύπήρχε δίπατος στοά, καί ή μέν
κατώτερα στοά ήτο ώς είδος διαδρόμου, ή δέ
άνωτέρα ώς είδος μεγάλου έξώστου. 'II είσοδος
είς τον διάδρομον έλάμβανε χώραν δια προδόμου,
ού οί τοϊχοι ήσαν έζ έλέφαντος καί πολυτίμων
ξύλων, γεγλυμμένων μετά πολλής τέχνης. ΊΙ
κεντρική αίθουσα ήτο εύρυτάτη, περιέχουσα ανα
παυτικά ανάκλιντρα· ή δροφή αύτής ήτο έκ ξύ
λου κέδρου καί κυπαρίσσου· αί 20 αύτής θύραι
έξ έλέφαντος. Αί δοκοί ήσαν κεχρυσωμέναι καί
δλαι κεκοσμημέναι διά ποικίλων γλυφών. Άπδ
τοΰ γυναικωνίτου, εις τδν όποιον είσήρχετό τις
διά πολυτελούς έστιατορίου, κυκλική κλίμαξ
έφερε πρδς τδν ναδν τής ’Αφροδίτης, έν τώ
όποίιο "στατο ώραΐον μαρμάρινον άγαλμα τής
θεάς. ΊΙ μεγάλη τών συμποσίων αίθουσα έστηρίζετο διά κιόνων έκ τοΰ πολυτιμότερου ινδικού
μαρμάρου. Τά ιστία καί τά σχοινιά ήσαν κεχρωματισμένα διά ζωηρού πορφυρού χρώματος.
ΊΙ θαλαμηγός αύτη έχρησίμευεν είς τάς έκδρομάς, άς ό Πτολεμαίος έπεχείρει έπί του Νείλου.
Καί δ Ίέρων Β'. τών Συρακουσών (269—
215 πρ. Χρ.) δ μεγαλοπρεπής βασιλεύς, δστις
άνήγειρε τοσούτους ναούς καί λαμπρά οικοδο
μήματα, μεγάλην είχε τήν πρδς τήν ναυπηγίαν
κλίσιν, συνεδύαζε δέ τδ ωφέλιμον μετά τοϋ
μεγαλοπρεπούς, καθότι τά πλεΐστα τών πελωρίων
αύτοΰ πλοίων έχρησίμευον είς τήν μεταφοράν
τοΰ σίτου. “Εν τών πλοίων τούτων έναυπηγήθη
ύπδ τήν έπιτήρησιν αύτού τού Άρχιμήδους ύπο
τού Κορινθίου Άρχίου · ή ναυπήγησις, άνευ τής
έσωτερικής διασκευής, διήρκεσεν έπί ενδλον έτος.
'Η ξυλεία έκ τοΰ όρους Αίτνης, ή χρησιμοποιηθεϊσα
διά τδ πλοϊον ήθελεν έπαρκέσει πρδς κατασκευήν
τριάκοντα έκ τών συνήθων τριήρεων. Τδ πλοϊον
είχε δύο πατώματα· τδ έδαφος δλων τών κυριωτέρων δωματίων συνέκειτο έκ ξύλινων ψηφι
δωτών παριστώντων σκηνάς έκ τής Ίλιάδος
τού 'Ομήρου. ’Εντός τοΰ πλοίου εύρίσκετο και
γυμναστήριον ώς καί κήπος μετά πυκνής φυτεία:
καί ώραίων σκιάδων έκ κισσού καί αμπέλωνπρδς τδν σκοπόν τούτον αίθουσαί τινες περιείχαν
μεγάλα μολύβδινα κιβώτια πεπληρωμένα διά
παχέος χώματος. Κομψότατον ήτο τό τή
’Αφροδίτη άφιερωμένον δωμάτιον· τδ έδαφος τοΰ
δωματίου τούτου ήτο έξ αχάτου καί άλλων πο
λυτίμων λίθων, οί τοίχοι καί ή δροφή έκ ξύλου
κυπαρίσσου, καί αί Ούραι έξ έλέφαντος καί εύώδους ξύλου· τδ δλον δωμάτιον ήτο πλουσίως
κεκοσμημένον διά γραφών, αγαλμάτων κ. τ. τ.
'Η αίθουσα τής βιβλιοθήκης είχε θύρας έκ ξύλου
πυξίνου· άπδ τής οροφής έκρέματο αστρονομικόν
έργαλεΐον. Τδ πλοϊον περιείχε καί λουτρώνα
καλώς Οερμαινόμενον, ώς καί δέκα ιπποστάσια.
Είς τήν πρώραν ήτο μεγάλη αποθήκη ποσίμου
υδατος περιλαμβάνουσα 2000 μετρητά υδατος ·
συνέκειτο ή αποθήκη αύτη έκ σανίδων κεκαλυμμένων ύπδ πισσωμένου πανιού. Πλησίον τής
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αποθήκης ταύτης ύπήρχεν έτέρα αποθήκη θαλασ
σίου υδατος περιέχουσα ιχθύς διατηρούμενους
ζώντας διά τήν τροφήν τών επιβατών. Περιεστέφετο δέ τδ πλοϊον ύπδ όκτώ οχυρών πύργων,
έντδς τών όποιων εύρίσκοντο άνά δύο έξακοντιστικαί μηχαναί, αιτινες διά τών καταλλήλως
τοποθετημένων οπών έξεσφενδόνιζον λίθους κατά
τών έχθρικών πλοίων. Έπί τοΰ καταστρώματος
ήτο τοποθετημένος πελώριος καταπέλτης, οστις
έξηκόντιζε λίθους βάρους 1 ’/·2 στατήρος καί δο
κούς 12 πήχεων μήκους εις άπόστασιν ένδς στα
δίου (400 ποδών). Πρδς τούτοις δέ, χάριν προφυλάξεως άπδ τής έφόδου, είχε τδ πλοϊον περί
τδ κατάστρωμα σιδηροΰς φράκτας. Εκατέρωθεν
τοΰ πλοίου ίσταντο διαρκώς 60 ένοπλοι φύλα
κες· έτεροι δέ φύλακες ίσταντο περί τούς ιστούςέντδς τών πύργων 48 δπλΐται καί 600 είς τήν
πρώραν. Τό πελώριον τοΰτο πλοϊον ώνομάσθη
κατ’ άρχάς "αί Συρακούσα1
.”, επειδή όμως
όλίγοι λιμένες τής Σικελίας είχον ικανήν χω
ρητικότητα όπως δεχθώσιν αύτό, ό Ίέρων έδώρησεν αύτδ είς τδν βασιλέα τής Αίγύπτου
Πτολεμαίον τδν Φιλάδελφον καί τδ ώνόμασεν
"’Αλεξάνδρεια”. Τδ φορτίο·? αύτοΰ συνέκειτο έξ 60,000 μεδίμνων σίτου, 10,000 άγγείων πεπληρωμένων τεταριχευμένων εδεσμάτων,
20,000 ταλάντων (ήτοι 10 χιλιάδων στατήρων)
βάμοακος καί 20,000 ταλάντων άλλων πραγμα
τειών, εξαιρούμενων τών πρδς τροφήν τού πλη
ρώματος άναγκαίων. Άρκοΰσι τά ολίγα ταΰτα
παραδείγματα, δπως άποδείξωσιν ότι οί άρχαΐοι
κατά πολύ ύπερεΐχον ήμών τών νεωτέρων καί
κατά τάς διαστάσεις καί κατά τήν μεγαλοπρέ
πειαν τών πλοίων.

ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ ΣΑΤΥΡΙΚΩΝ
ΣΤΙΧΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Α. ΣΟΛΟΜΟΥ.
(Εικόνες I. Δαλλαπόρτα.)

0 ΣΥΡΜΟΣ.

ΊΙ Κυρία Φλογερού
Δϊ εν φόρεμα χορού
Μέ τον άνδρα της μαλόνει
Καί τό παν άναστατόνει.
Τής λογοτριβής αιτία
Είναι δτι ή Κυρία
Άγαπα τδ δεκολτέ
Ώς ούδείς είδε ποτέ.
'0 δέ σύζυγος φρονών,
Ότ είν άδικος κανών
Τής συμβίας του τά κάλλη
Νά τά βλέπωσι κ’ οί άλλοι,
’Αντιτάσσεται έντόνως

[Άρ. 34.

15/27 Σεπτεμβρίου 1882.

Άρ 34.

15 27 Σεπτεμβρίου 1882.]
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Καί κατηγορεί συγχρόνως
Παν τδ παοισιανόν
Καί τών ώμων τδ γυμνόν.

"Μήπως, λέγ’ είναι χρησμός
Τέλος πάντων ό συρμός,
Κ’ έκαστος ύποχρεοΰται
Μετ’ αύτοΰ νά συμμορφούται;
Μήπως έπειδή καί μία
Ιδιότροπος Κυρία
Μέ δλίγην συστολήν
Νέαν ευρηκε στολήν,
Πρέπει ν’ άναστατωθή
Παρευθύς καί ένδυθή
Τδν ιματισμόν τόν νέον
Παν τό φΰλον τό ώραΐον;
Δέν είν’ άραγ’ ή σεμνότης
Κ’ ή ’ς τό ένδυμα άπλότης
Πρώτιστος καλλωπισμός;
Τί σημαίνει ό συρμός; . . .”
Ταύτα πριν καλοειπή,
"Φθάνει πλέον, εντροπή!”
’Ανακράζει ή Κυρία,
"Φθάνει ή μωρολογία.
Μόνον άνθρωπος χυδαίος,
"Όχι εύγενής, σπουδαίος,
θά έτόλμα ουτω πώς
Νά λαλήση άπρεπώς.
’Αφού δλ’ ή έκλεκτή
Κοινωνία άπαιτεϊ
Τόν συρμόν ν’ άκολουθώμεν,
θέλεις σύ ν’ άντιταχθώμεν;
Μήπως σ’ ήλθεν ή ιδέα
Νά έγκαινιάσης νέα
’Έθιμα πολιτισμού,
Χάριν, ίσως, εθνισμού;
Κΐ δτι είχε φορεθή
Πριν ό πάππος γεννηθή,
θέλεις νά φορέσω τώρα,
Νά γελάση δλ’ ή χώρα;
Όχι, Κύριε, γελοία,
Γνώριζε έν συντομία,

Δέν θά καταστώ ποτέ·
Άί άρχαί μου είν’ αύταί.”
"Τάς άρχάς σου έννοώ,”
Λέγει τότε, έν Θυμφ,
Ό παροξυνθείς συμβίος,
"Άλλ’ έγώ είμ’ έναντίος!
Κ’ είναι άρκετδν νομίζω
Νά είπώ δτι γνωρίζω
Πώς δφείλει νά φρονή
'Η συμβία ή σεμνή.
Όχι μόνον δεκολτέ
Δέν ένόησα ποτέ
"Οτι θέλει προ τοΰ κόσμου
Έκτεθή ή σύζυγός μου,

Αλλ’ ούδέ καν ύπωπτεύθην,
Μετά σοΰ δτ’ έμνηστεύθην,
"Οτι κόρη τοΰ συρμού
θά βιώση μετ’ έμοΰ.”
Ταΰτα είπε σοβαρώς
Ό συμβίος· κΐ αύστηρώς
Άτενίσας τήν Κυρίαν
“Έκοψε τήν Ομιλίαν.
Άλλ’ εύθύς άνεμοζάλη
Ώς αν ήρχετο μεγάλη,
“Άρχεται τής γυναικδς
Ό έξής φιλιππικός.

"Μέ ένόμισας λοιπόν
”Ον τοσούτον ποταπόν,
'Ώστε τής καλαισθησίας
Τάς έμφύτους συνήθειας,
Τής κομψότητος τήν τάσιν
Κΐ δ,τ’ είν εύγενές ’ς τήν πλάσιν,
"Ολα νά τ’ άποστραφώ
Χάριν σοΰ, καί νά ταφώ;
Κ’ επομένως, δηλαδή,
Απλώς μόνον έπειδή
Είσαι τώρα σύζυγός μου
Ν’ αποξενωθώ τοΰ κόσμου!
Καί τ’ άλλόκοτά σου ήθη
Καί συστήματα ευήθη

Ώς άρνίον ευπειθής
Νά παραδεχθώ εύθύς;

Τόσον, λέγω, ποταπούς
Μοί άπέδωκας σκοπούς;
Τόσον μ’ έκρινας νηπίαν
Κ’ έξευτελισμοΰ άξίαν;...
Καί τολμάς νά με πτοήσης
Ότι, δήθεν, νά συζήσης
Δέν ένόησας ποτέ
Μέ κυρίαν δεκολτέ;!
Είς άπάντησιν κ’ έγώ,
Μάθε δτι έννοώ
Τδν συρμόν νά μήν άφίσω,
Άλλά μάλιστα νά ζήσω
Μ’ δλας τής πολυτελείας
Τάς άκτϊνας καί μαγείας
Καί μέ παν δ,τι στιλπνόν
Κΐ όντως παρισιανόν.

Ώς πρδς δέ τδ δεκολτέ,
“Ώ! μή φαντασθής ποτέ
"Οτι θά τδ παραιτήσω·
Μάλιστα θά τδ αυξήσω
Κ’ εϊξευρέ το ... Τί θαυμάζεις,
Καί μέ άγριοκυττάζεις; . . .
“Έπρεπε νά τά σκεφθής,
Κύριε, πριν νυμφευθής.”
Ταΰτα είπ’ έμφαντικώςΆλλ’ εύθύς κακήν κακώς
'Η σκηνή μεταμορφούταιΌ άνήρ έξαγριοΰται
Καί τάς άπειλάς άρχίζει,
'Η γυνή θρηνεί, υβρίζει
Κ’ είς τά πέριξ άντηχεΐ
Ασυνήθης ταραχή.
Κόσμος γυναικών κΐ άνδρών,
Νεανίσκων καί κορών,
Σχεδόν δλ’ ή γειτονία
Σπεύδει τότ’ έκεΐ έν βία,
Καί τά τής φιλονεικίας
“Έμπλεος περιεργείας
Νά νοήση προσπαθεί
Όπως συναποφανθή.
Μ’ ύφος κατανυκτικόν,
Συγκινοΰν καί στωϊκόν,
'Η Κυρί’ άπολογεΐται
Καί παν στήθος συγκινεϊται·

Μόλις δ’ ήνοιξε τά χείλη
Ό συμβίος, καί οί φίλοι,
Πριν άκόμη δυνηθή
Κάπως νά έξηγηθή,
"“Έπρεπε νά τά σκεφθής,
Κύριε, πριν νυμφευθής!”
Τώ φωνάζουν όμοφώνως.
Μάτην άπαιτεϊ έντόνως
"Οπως τδν άκροασθώσιν,
Έν χορφ άναβοώσιν
"“Έπρεπε νά τά σκεφθής,
Κύριε, πριν νυμφευθής.”
"Ολος έξω εαυτού
Έκ τοΰ τρόπου των αύτοΰ,
"Ενα φίλον πλησιάζει,
"Οστις άφωνος ρεμβάζει·
Πρδς αύτδν χαμηλοφώνως,
"“Ίσως σύ, τώ λέγει, μόνος
Μόνος σύ μέ εννοείς,
Διατί δέν όμιλεϊς; . . .
Μέ τδ βλέμμα σκυθρωπόν,
Τάς δφρεϊς αύτοΰ συσπών,
Ούτος τδν παραμερίζει
Κ’ είς τδ ούς του ψιθυρίζει,
' Έπρεπε νά τά σκεφθώμεν,
Φίλε μου, πριν νυμφευθώμεν.
Ταΰτα μεταξύ ήμών,”
Κ’ έφυγε λοξοδρομώ·?.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.
Έν Λειψία τή 15 27 Σεπτεμβρίου 1882.

ΕΛΛΑΣ. Η Ελληνοτουρκική διαφορά, ή
ένεκα τών ήμφισβη-ουμένων κατά τήν μεθόριον
γραμμήν θέσεων προκύψασα, ήρθη είρηνικώς,
αυγκατατεθείσης τής Τ. Πόλης νά παραδώση τή
Έλλάδι και τάς τέσσαρας θέσεις ταύτας. 'Η
εμφρων πολιτική τών κυβερνήσεων τών δύο
όμορων κρατών έπέφερε τό ευχάριστου τούτο
άποτέλεσμα, και άπεσόβησε πάσαν εις τό μέλλον
άφορμήν διενέξεως και παρεξηγήσεως. Κατά
τήν περίστασιν ταύτήν πας τις οφείλει νά δμολογήση βτι τδ ύπουργεϊον Τρικούπη έπολιτεύθη
μετά πολλοΰ θάρρους καί άξιοπρεπείας. Τά
τελευταία τηλεγραφήματα άγγέλλουσι τήν είρηυικήν λύσιυ, επί τή όποια σόμπας ό ευρωπαϊκός
τύπος χαίρει.
ΑΙΓΥΠΤΟΣ. Τά τελευταία έυ Αιγύπτιο
συμβάντα είναι ήδη τοΐς πάσι γνωστά. Μετά
τήν αποφασιστικήν εν Τελ-ελ-Κεβίρ μάχην, καθ’
ήν ό άγγλικδς στρατός ήρατο νίκην περιφανή,
τά ασύντακτα στίφη τοΰ’Αραβή διεσκορπίσθησαν,
και αυτός ό Άραβής καταφυγών είς Κάϊρον
συνελήφθη αιχμάλωτος μετά τών κυριωτέρων
αύτοΰ δπαδών καί συμβούλιου. 0 άστήρ αυτού
μόλις άνατείλας έδυσε πάλιν καί ό χθες ακόμη
πανίσχυρος νομιζόμενος δικτάτωρ τής Αίγύπτου
είναι σήμερον άσημος αιχμάλωτος, περιμένων
τήν τύχην του έκ τοΰ δικαστηρίου, τδ όποιον
προσεχώς μέλλει νά τδν δικάση. Μόνον ή
φρουρά τής Δαμιάτης διενοήθη ν’ άντισταθή
έπί τινας ήμέρας, άλλ’ έπί τέλους απειλούμενη
και διά ξηράς και διά θαλάσσης και έννοήσασα
βτι ούδεμία τή ΰπελείπετο διέξοδος κατέθεσε
καί αύτή τά βπλα και παρεδόθη τοΐς Άγγλοις.
Ό Κεδίβης παρακολουθούμενος ύπδ τοΰ στρα
τηγού Wolseley μετέβη είς Κάϊρον, ένθα έγέ
νετο ένθουσιωδώς δεκτός. Έν τφ σταθμφ τοΰ
σιδηροδρόμου ύπεδέχθη αυτόν δ δούξ τού Con
naught, ό υίδς τής βασιλίσσης Βικτωρίας, οστις
ώς γνωστόν έλαβε μέρος είς τήν έκστρατείαν.
Ή βασίλισσα τής ’Αγγλίας, θέλουσα ν’ άνταμείψη
τούς τήν έκστρατείαν τής Αίγύπτου διευθύναντας
έπαξίως τών ύπηρεσιών των, άπένειμεν εις τε
τδν ναύαρχον Σέύμουρ καί είς τδν στρατηγόν
Wolseley τδν τίτλον τού βαρωνέτου, βστις
δίδει αύτοΐς τδ δικαίωμα νά παρακαθήσωσιν έν
τή βουλή τών Λόρδων. — Χθεσινόν τηλεγρά
φημα έξ ’Αλεξάνδρειάς αναφέρει δτι τά πρώτα
δείγματα τοΰ έφετεινοΰ βάμβακος έκομίσθησαν
είς τήν πόλιν έκείνην. Ί1 ποιόΐης είναι καλή
ή δέ έσοδεία τού είδους τούτου υπολογίζεται
είς 2'/·ι εκατομμύρια δεμάτων· ή έλάττωσις απο
δίδεται είς τήν έλλειψιν τοΰ αναγκαίου υδατος.
ΡΩΣΣΙΑ. 'II αύτοκρατορική τής 'Ρωσαίας
οικογένεια μεταβάσα έσχάτως είς Μόσχαν, ένθα
διέμεινεν έπί τινας ημέρας, έπέστρεψε πάλιν είς
Πετρούπολη». Κατά τήν έν Μόσχα διαμονήν
των αί ΑΑ. ΜΜ. έπεσκέφθησαν έπανειλημμένως
τήν ’Έκθεσιν καί παρευρέθησαν έν τφ παρά τού
στρατιωτικού διοικητοΰ δοθέντι είς τιμήν αυτών
μεγαλοπρεπεΐ χορώ. Λίαν εύχάριστον έντόπωσιν
ένεποίησεν είς δλας τάς τάξεις τής μοσχοβιτικής
κοινωνίας ή έμφάνισις τοΰ αύτοκρατορικοΰ ζεύ
γους, τδ όποιον έλευθέρως καί άνευ συνοδείας
περιήρχετο τάς οδούς τής αρχαίας ρωσσικής
πρωτευούσης.
ΠΑΛΙΑ. Μεγάλαι πλημμύραι συνέβησαν
κατά τάς τελευταίας ταύτας ήμέρας έν ταΐς
βορείοις τής ’Ιταλίας έπαρχίαις. "Ενεκα τών
αδιάλειπτων βροχών οί ποταμοί βλοι ύπερεξεχείλισαν και τά όρμητικά υδατα κατέστρεψαν
παν τδ προστυχόν, χωρία, αγρούς, τηλεγράφους,
σιδηροδρομικάς γραμμάς. Αί ζημίαι είναι άνυπο-

λόγιστοι. Δυστυχώς καί ούκ ολίγοι άνθρωποι
έγένοντο θύματα τοΰ μαινομένου στοιχείου. Κα
τάλογοι συνεισφορών υπέρ τών παθόντων ήνοίχθησαν καθ’ δλην τήν Ιταλίαν. '0 βασιλεύς
Ούμβέρτος, δστις έχορήγησεν αμέσως έκ τοΰ
ιδιαιτέρου ταμείου του τδ ποσδν 200 χιλ.
φράγκων, έπεσκέφθη αυτοπροσώπως μετά τού
υπουργού τών δημοσίων έργων τάς παθούσας
έπαρχίας.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ.
'Η πανήγυρις έν Λειψία. Πρό δέκα
ήμερων έγένετο έν Λειψία έναρξις τής κατ’
έτος έν ώρα φθινοπώρου τελούμενης εμπορικής
πανηγύρεως. ”Αν καί ή σημασία τής πανηγύρεως ταύτης ήναι ύποδεεστέρα τής έαρινής,
τής πανηγύρεως τού Πάσχα λεγομένης, ούχ
ήττον δμως έφέτος παρατηρεΐται ικανή κίνησις
καί προ πάντων είς τά δέρματα, έν τών ειδών,
έν τφ όποίφ ανέκαθεν έγένοντο έν Λειψία σπου
δαίοι συναλλαγαί. ’Επειδή δέ έφέτος οί πωληταί δερμάτων δέν ήσαν πολλοί καί ή πρδ
μικρού έν Φραγκφούρτη τελεσθεΐσα πανήγυρις
τών δερμάτων είχεν άποβή αρκούντως χαλαρά,
προσεδοκατο ένταΰθα υψωσις τιμών, ήτις καί
έπήλθε, διότι αμέσως κατά τήν πρώτην τής
πανηγύρεως ημέραν ή διάθεσις τών αγοραστών
έγένετο καταφανής. Μεγάλη πρδ πάντων ζήτησις παρετηρήθη είς τά χονδρά δέρματα πρώ
της ποιότητας, τά όποια ώς έκ τούτου ύπερετιμήθησαν 6 μαρκών κατά στατήρα. Τά κατωτέρας ποιότητας δέρματα, δλιγώτερον ζητημένα,
ήσαν καί εύθυνώτερα.
Λίαν ύπεστηριγμέναι
ήσαν αί τιμαί τών προς χρήσιν αμαξών καί
ιπποσκευών δερμάτων, είς τά όποια πολλαί έγέ
νοντο πράξεις.
Περί άλλων ειδών τής έφετεινής έμπορικής
πανηγύρεως θέλομεν διαλάβει έν τφ προσέχει
τεύχει. Ό βροχερός καιρός, ό έπικρατήσας καθ’
δλην τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα, άπέτρεψε πολ
λούς ακόμη έμπορους έκ τών πλησιόχωρων με
ρών νά έλθωσιν είς Λειψίαν. Βελτιωθέντος δμως
ήδη τού καιρού, μεγάλη έλπίζεται κατά τάς
προσεχείς ήμέρας ή συρροή τών έπισκεφθησομένων τήν εμπορικήν καί κατ’ εξοχήν βιομήχανον
ήμών πόλιν.

Η ΠΕΝΤΗΚ0ΝΤΑΕΤΗΡ1Σ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Γ0ΥΣΤΑΒ0Υ ΑΔΟΛΦΟΥ.

Πρό τινων ημερών έτελέσθη ένταύθα μετά
πολλής έπισημότητος ή πεντηκονταετηρίς τής
ίδρύσεως τοΰ Συλλόγου Ι’ουστάβου Άδόλ
φου, τοΰ ιδρυθέντος είς άνάμνησιν τής ήμέ
ρας, καθ’ ήν πρδ 250 άκριβώς έτών ό μεγαλεπήβολος βασιλεύς τής Σουηδίας έπεσε μαχόμενος έν τή παρά τήν Λειψίαν συγκροτηθείση
αιματηρά καί πεισματώδει μάχη μεταξύ τών
προτεσταντών Σουηδών καί τών καθολικών Αύστριακών. Έν τφ πεοιφ έκείνφ τού Liitzen
(είς απόστασιν ήμισείας μόλις ώρας άπδ τής
Λειψίας) άπεφασίσθη ό αγών δυο ισχυρών στρα
τηλατών, άπεφασίσθη τδ πολιτικόν καί θρησκευ
τικόν τής Γερμανίας μέλλον· τδ πεδίον έκεΐνο
έπότισε διά τοΰ αίματός του ό άνδρεΐος βασιλεύς
Γουστάβος Άδόλφος, ό ύπέρ τής ένότητος τών
διαμαρτυρομένων έκθύμως άγωνισάμενος.
Τήν 5 Ν οεμβρίου 1G32 ό σουηδικός στρατός
ύπδ τήν άρχηγίαν αύτοΰ τού βασιλέως έστησε
τδ στρατόπεδόν του έν τή εκτεταμένη καί άδένδρφ τοΰ Liitzen πεδιάδι, τή πρδς άνατολάς τής
Λειψίας κειμένη. Ό Γουστάβος Άδόλφος είχε
πληροφορηθή δτι ό αότοκρατορικδς στρατός ύπδ
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τδν Βάλλενσταϊν ήρχετο πρδς συνάντησίν του ·
άπεφασισε δε νά τδν προλάοη καί νά έπιτεθή
κατ’ αύτοΰ ευθύς τήν έπιοΰσαν χωρίς νά περίμεινη τήν έλευσιν τών συμμάχων του Σαξώνων.
Πυκνή δμίχλη κατεκάλυπτε τήν δλην πεδιάδα
την πρωίαν τής 0 Νοεμβρίου. 'Ο βασιλεύς τελεσας τήν πρωινήν προσευχήν του έπέβη τοΰ
ίππου του, επιθεώρησε τδν παρατεταγμένον στρατον και προσεφώνησεν αύτόν· είτα δέ γυμνώσας
τδ ξίφος άνέκραξεν "’Εμπρός! '0 Θεός έστω
θώρας ήμών!” (Συνεπεία πληγής ήν είχε λάβει
πρό πέντε έτών ό βασιλεύς είς τδ πλευρδν δέν
ήούνατο νά φορέση θώρακα.) '0 στρατός δλος
έπροχώρησε · συνέκειτο δέ έκ 15 χιλιάδων πεζών
και 6500 ιππέων. Πριν έτι διασκεδασθή ή
πρωινή δμίχλη έλαβε χώραν ή σύγκρουσις τών
δύο έχθρικών στρατών, σύγκρουσις πεισματώδης
είς άκρον, διότι μεγάλη ήτο εκατέρωθεν ή λύσσα.
Αίφνης σφαίρα έθραυσε τδν βραχίονα τοΰ Γουστάβου Άδόλφου·
Ό βασιλεύς έπληγώθη!
άνεφώνησαν οί Σουηδοί. Μή φοβήσθε, παιδιά!
απήντησεν ό βασιλεύς μειδιών, δέν είναι τίποτε·
έμπρός!” Άλλά τδ αίμα έρρεεν άφθονον έκ τής
πληγής καί ό βασιλεύς ήσθάνετο βτι αί δυνάμεις
τδν έγκατέλιπον. Τότε στραφείς πρδς τδν δούκα
τοΰ Λαουεμβούργου, ένα τών πιστοτάτων αύτοΰ
οπαδών, τφ είπε γαλλιστί νά τδν όδηγήση μα
κράν τής μάχης δπως άναλάβη δλίγον. Άλλά
κατ’ έκείνην τήν στιγμήν ό άντισυνταγματάρχης
Φάλκεμβεργ, φανατικός καθολικός, άναγνωρίσας
τδν βασιλέα έπυροβόλησε κατ’ αύτοΰ έκ τοΰ
συστάδην, άνακράζων- "Σέ έζήτουν πρδ πολλοΰ!”
'0 Φάλκεμβεργ· έπεσε τρωθείς ύπδ πλείστων
σφαιρών- άλλά καί ό βασιλεύς ήτο καιρίως πλη
γωμένος· κλονούμενος έπί τοΰ ίππου είπε πρδς
τδν προσπαθοΰντα νά ύποστηρίξη αύτόν δούκα τοΰ
Λαουεμβούργου· "Αδελφέ, σώσον τήν ζωήν σου·
δι εμε τετέλεσται!” Έν τή έπελθούση συγχύσει
δ βασιλεύς έχωρίσθη άπδ τής ακολουθίας του
καί τέλος κατέπεσεν άπδ τοΰ ίππου. Από
σπασμα αύστριακών ίδδν αύτόν κατακείμενον
και ημιθανή ώρμησε κατ’ αύτοΰ καί τδν άπετελείωσεν. Οί Σουηδοί μαθόντες τον θάνατον
τοΰ βασιλέως των έγένοντο θηριώδεις· μάτην
έπροσπάθει ό Βάλλεσταϊν, καίτο, πληγωμένος,
νά ένθαρρύνη τούς ίδικούς του· μάτην προσήλθεν
ό άτρόμητος στρατηγός ΓΙικολόμινης είς έπικουριαν τών ύποχωρούντων αύτοκρατορικών. 'Η
νίκη έμεινεν άδιαφιλονίκητος είς τούς Σουηδούς.
Ή μερίς τών διαμαρτυρομένων έθριάμβευσεν.
0 Γουστάβος Άδόλφος άπέθανεν έν ηλικία
38 έτών. " Ητο τδ κόσμημα τού Σουηδικού
θρόνου, λέγει ό διάσημος ίστορικδς Ράγκε περί
αυτού, ήτο ό άκραιφνέστερος χαρακτήρ έν τή
πολυκυμάντφ εκείνη έποχή. 'Υπέρ τοΰ προτε
σταντισμού ήγωνίσθη έκθύμως καί άποτελεσματικώς- αύτόν είχε θέσει ώς αρχήν τοΰ βίου του
καί σκοπόν.”
Έν τή θέσει, έν ή έπεσεν ό άνδρεΐος βασι
λεύς, έστήθη πρδ δύο εκατονταετηρίδων περίπου
άπλή πέτρα, φέρουσα ώς έπιγραφήν τά δύο
στοιχεία Γ. Α. Ί1 πέτρα αυτή μέχρι σήμερον
καλείται "ή πέτρα τοΰ Σουηδού” (Schwedenstein), καί κατέστη τόπος προσκυνήσεως τών
διαμαρτυρομένων. Παρά τδ μνημεΐον έκεΐνο
έληξεν ή έφετεινή έορτή τού συλλόγου Γουστάβου Άδόλφου.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Τό δένδρο ν τής Παναγία?, Κατά τάς τελευ
ταίας αποφράδας ήμέρας, ας διήλθεν ή Αίγυπτος,
κατεστράφη καί εν τών παναρχαίων καί £ερω-
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τ4των κειμηλίων τής χριστιανικής θρησκείας.
Πρδί βορράν τού Κάιρου καί παρά τά έρείπια
τής αρχαίας'Ηλιουπόλεως (τής πόλεως ΟΧ τής
‘Αγίας Γραφής) ίστατο δένδρον. ύπδ τήν σκιάν
τού όποιου κατά τήν χριστιανικήν παράδοσιν
^ν8παύθη ή Παρθένος μετά τοΰ βρέφους ’Ιησού
κατά τήν είς Αίγυπτον φυγήν της. Τό δένδρον
τούτο, άντικείμενον λατρείας δί δλους τούς
Χριστιανούς, εύρίσκετο ανέκαθεν ύπδ τήν έποπτείαν τών έν Καίρω Φραγκισκανών έσχάτως
δέ οί Αιγύπτιοι, θέλοντες νά έγείρωσιν οχυρόν
στρατόπεδόν παρά τήν Ήλιούπολιν, κατέρριψαν
έν τώ άγρίφ αύτών φανατισμω καί τδ ιερόν
τούτο δένδρον. Μόλις έξέχει νύν ή ρίζα αύτοΰ
έκ τοΰ έδάφους.
Κορεανικδς χάρτης. Γνωστός ήτα άνέκαθεν διά τήν καλήν αύτοΰ ποιότητα ό χάρτης
τής Κίνας καί τής ’Ιαπωνίας. 0 χάρτης δμως
τής Κορέας είναι έτι ανώτερος αύτών κατα
σκευάζεται δέ άποκλειστικώς έκ καννάβεως καί
είναι τόσον στερεός, ώστε μετά πολλοΰ κόπου
σχίζεται. 'Ο χάρτης ούτος έχρισμένος δί ελαίου
χρησιμεύει είς κατασκευήν άλεξηλίων, πίλων,
αδιάβροχων μανδυών κ. τ. τ. άντικαθιστα δέ καί
εις τά παράθυρα τάς ύέλους. ών ή χρήσις είναι
έτι έντελώς άγνωστος έν Κορέα.

Αρχαιολογική άνακάλυψις. °Εν τών
τελευταίων λειψάνων τοΰ περιφήμου ισπανικού
στόλου (τής αρμάδας) δί ού ό βασιλεύς Φίλιπ
πος ό Β'. ήθελεν έν έτει 1588 νά κυριεύση τήν
’Αγγλίαν, άνεκαλύφθη έσχάτως παρά τήν με
σημβρινήν τής νήσου W1GHT παραλίαν καί άνεσύρθη έκ τοΰ πυθμένος τής θαλάσσης, ένθα έπί
300 δλα έτη έκειτο. Είναι τδ εύρημα τούτο
πυροβόλου Οπισθογεμές άλλοκότου σχήματος καί
δλον έξ δρειχάλκου. 'Η κάνη αύτοΰ έχει μήκος
πέντε ποδών, περιστέφεται δέ ύπδ πολλών σι
δηρών δακτυλιοίων κατά τδν ισπανικόν τρόπον.
'Ομοιάζει τδ πυροβόλον τούτο καθ’ δλα έκεΐνο,
τδ όποιον είναι έκτεθειμένον έν τφ ΙΙύργφ τοΰ
Λονδίνου.

Διαγώνισμα Ηεολογικόν. Τό Πανεπι
στήμιου τοΰ Βερολίνου έθεσε διά τδ έτος 1883
διάφορα διαγωνίσματα, μεταξύ τών όποιων εν
κυρίως, ύπόθεσιν έχον θεολογικήν, θέλει βεβαίως
προσελκύσει τήν προσοχήν καί τών παρ’ ήμΐν
θεολόγων. Τδ θέμα είναι, τίνες αί άρχαί και
αί πηγαί, έφ’ αίς στηριζόμενος ’Ιωάννης ό Δα
μασκηνός συνέγραψε τδ έργον του, τδ έπιγραφόμενον "έκδοσις ακριβής τής όρθοδόξου πίστεως.”
Περί τοΰ ονόματος τού Γλάδστωνος.
Ό φιλέλλην πρωθυπουργός τής Αγγλίας Γλάδστων κατάγεται έκ τής Σκωτικής οικογένειας
τών Gled-Stones. Ή λέξις gled σημαίνει έν
τή σκωτική διαλέκτφ ίέρακα, stone δέ βρά
χον. 'Ο πάππος τοΰ Γλάδστωνος, θωμάς, άπεκατέστη έν τή πόλει Leith, ένθα έπλούτισεν
ώς έμπορος σιτηρών. Τδ πρεσβύτερον τών δεκαεξ τέκνων του, ό υιός του’Ιωάννης, άπέκτησε
μεγάλην εμπορικήν φήμην ώς συνέταιρος τοΰ έν
Λιβερπόλει οίκου Κόρρη, Γλάδστων καί Βράδσω,
και κατόπιν ώς ιδρυτής έμπορικού οίκου με
γάλου, ού αί σχέσεις έξετείνοντο μέχρι 'Ρωσσίας
και τών ’Ινδιών. '0 πλούσιος ούτος έμπορος
ήγάπα ύπερμέτρως τήν πολιτικήν, ήτο πιστός
οπαδός τοΰ Κάννιγγος καί συνέγραψε καί τινας
αξίας λόγου πολιτικάς διατριβάς. Γφ 1842
ελαβε παρά τής κυβερνήσεως τδν τίτλον τοΰ
βαρωνέτου, δν έκληρονόμησεν ό πρωτότοκος αύtoo υιός ’Ιωάννης. Δευτερότοκος δέ τοΰ βαρώνου υιός είναι ό νϋν πρωθυπουργός τής Αγ

ΕΣΠΕΡ0Σ.
γλίας Γούλίέλμος Γλάδστων, γεννηθείς τή
29 Δεκεμβρίου 1809. Παΐς ών ό Γλάδστων
δλιγίστην κλίσιν ήσθάνετο διά τήν αριθμητικήν,
βπερ πολλάκις έφερεν είς απελπισίαν τδν δι
δάσκαλόν του· άπ’ έναντίας ήγάπα τήν ποίησιν καί τήν φιλολογίαν. 'Ως μαθητής έν τή
Έτωνία σχολή έξέδωκεν έπί τινα καιρόν μι
κρόν εφημερίδα τών μαθητών. Γνωσταί είναι
αί περί 'Ομήρου μελέται τοΰ έπιφανοΰς πολι
τικού άνδοός.

Μύθος πολιτικός. Τήν κατωτέρω λίαν
έπιτυχή καί έπίκαιρον παράφρασιν τοΰ γνωστού
μύθου τοΰ Λαφονταίνου "Ό τέττιξ καί ό μύρμηξ”, δημοσιευθεΐσαν έσχάτως έν τινι γαλλικφ
φύλλφ, παραθετομεν έν τφ πρωτοτύπφ, φοβού
μενοι μή έν μεταφράσει άπολέση τήν χάριν καί
τήν γλαφυρότητά της·
LA CIGALE ΕΤ LA F0URMI.

Fable probable.

La R6publique, ayant bien radot6
Tout l’hiver et tout l’ete,
Se trouva fort depourvue
Quand l’Epypte fut vaincue.
Elie regarda le gateau
Et, pour en avoir un morceau,
Elie alia crier famine
Chez Albion, sa voisine.
Lui disant:
— Et maintenant
Part h. deux, charmante enfant.
Albion n’est pas donneuse,
C’est 15, son moindre dofaut.
— Que faisiez vous, au temps chaud?
Dit-elle h la solliciteuse,
Quand Arabi, plein de courroux,
Tenait t5te a l’armee anglaise,
Et, quand nous la trouvions mauvaise,
Etiez-vous a, cote de nous?
Pendant ce temps que faisiez-vous?
— Nuit et jour, a tout venant
Je chantais la Marseillaise.
— Vous chantiez? J’en suis fort aise.
Brossez-vous le ventre a present!

Τά άπαντα τοΰ Λέσσιγγ έν ρωσσική
μεταφράσει. Πρδ μικρού έξεδόθη έν ΙΙετρουπόλει ή πρώτη ρωσσική μετάφρασις τών 'Απάν
των τοΰ οιασήμου Γερμανού ποιητοϋ καί κριτικού
Λέσσιγγ. Κατά καιρούς είχον ήδη μεταφρασθή
διάφορα τών άριστουγημάτων τοΰ ποιητοΰ είς
τήν ρωσσικήν γλώσσαν, καί ό πρώτος ποιήσας
άρχήν ήτο ό πρόεδρος τής ρωσσικής Ακαδημίας
Ναρτώφ, οστις κατά τδ 17G5 έξέδωκέ τινα τών
νεανικών αύτοΰ έργων. Τφ 1784 ό Β. ΓΙετρώφ,
ό μεταφραστής τοΰ "Μίλτωνος” καί τής "Αίνιάδος”, έξέδωκε ρωσσιστί τήν "Αιμιλίαν Γαλόττη”,
ήν μετέφρασεν έν έτει 1788 καί ό διαπρεπής
ιστορικός Καραμζΐνος. Έκτοτε ολίγα ή σχεδόν
ούδέν μετεφράσθη, εξαιρέσει μόνον τών "Μύθων
τοΰ Λέσσιγγ” μεταφρασθέντων τφ 1816 ύπδ τού
Βασιλείου Παπιτσώφ. Ότε δμως καί έν τή
ρωσσική Φιλολογίφ ή φιλοσοφική τάσις ήρξατο
άναφαινομένη, τά έργα τού Λέσσιγγ έξετιμήθησαν
πάλιν έν 'Ρωσσία, καί έν έτει 1859 έξεδόθη
ή άρίστη μετάφρασις τοΰ " Λαοκόοντος” ύπδ
Έδελσώνος.

ΓΡΑΜΜΛΤΘΚΙΒΩΊΊΟΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.
Κ” Ε. Σ... είς Salinansdorf. ’Ελήφθησαν·
τά. φυλλάδια άπδ τοΰ άρ. 26 έστάλησαν αύθη-
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μερόν.— κ. I. Φ ... είς Ήροιισαλήμ. Αί φωτογραφίαι έλήφθησαν. Σάς εύχαριστοΰμεν ■ περιμένομεν καί τά σχετικά άρθρα. Δέν ύπάρχει
αμφιβολία δτι τά τής Παλαιστίνης ένδιαφέρουσι
τούς πάντας. — κ. Α. Π . . . είς ΚωηίταττιΓΟΓΤΤολιι·. Τδ δράμα ’ ’Αλέξιος δ Κομνηνός”,
το όποιον δημοσιεύεται έν τφ Έσπέρφ, δέν
έγράφη διά τήν άπδ σκηνής παράστασιν· ούχ
ήττον δμως νομίζομεν δτι μέ δλιγας διορθώσεις
καί άσημάντους μεταβολάς δύναται καί άπδ
σκηνής νά παρασταθή· έάν δμως έπιτυχώς, τούτο
είναι άλλο ζήτημα. — κ. X. Δ . . . είς Τ'α/.άζιον. Πρδ πολλοΰ στερούμεθα είδήσεών σας·
θά έχαίρομεν πολύ μανθάνοντες τί περί υμών.
— κ. II. Μ . . . είς Καβάλλαν. Τδ βιβλίον
εστάλη ύμΐν· περιμένομεν τήν κρίσιν σας. —
κ. X. Α . . . είς Χίον. Έλπίζομεν δτι έλάβετε
τήν έπιστολήν ήμών καί θέλετε συμμορφωθή
πρδς τάς παρακλήσεις μας. — κ. X. £ . . . είς
Aoi'Suov. '0 παρά τήν Λειψίαν πεσών βασιλεύς
τής Σουηδίας Γουστάβος Άδόλφος δέν έτάφη
ενταύθα, άλλ’ έν Στοκόλμη ■ μόνον ή καρδία του,
τεθεΐσα έντδς χρυσής κάλπης έμεινεν έν Γερ
μανία, κατατεθεΐσα έν τή έκκλησία τής πόλεως
Weissenfels.

ΩΡΛ1 ΣΧ0Λ1ΙΣ.

Αίνιγμα ιε'.·
ΙΙλούν βρέφος έπεχείρησα, πλοΰν άνευ δμως
πλοίου·
Τήν θάλασσαν διέσχισα, χωρίς τοΰ ναυαγίου
Νά ύποστώ τδν κίνδυνον ουδέποτε ξενώνα
*
Πρδς ύπνον άνεζήτησα· τδν πρώτιστον κανόνα
Έγώ αύτός συνέταξα, άνευ τής τοΰ χαρτιού
Καί τοΰ καλάμου συνδρομής, καί αυστηρού
ραβδίου
Τήν χρήσιν έπιστάμενος μόνος καί βοηθός μου
'Υπήρξα πρώτος συγγραφεύς, διδάσκαλος τσΰ
κόσμου.

Πρόβλημα is-'. J
Ποιον είναι τδ δνομα τοΰ βασιλέως εκείνου,
τοΰ όποιου τδ άρχικδν γράμμα, ήνωμένον μέ
τδ άρχικδν γράμμα τού όνόματος τού λαού, παρ’
ω διέμεινε, μέ τδ άρχικδν γράμμα τοΰ όνόματος
τής πατρίδος του καί μέ τδ άρχικδν γράμμα
τοΰ γοήτρου, πρδς τδ όποιον έπιτυχώς έκώφευσε,
σχηματίζουσι τήν λέξιν δ φις.
ΛΪΣΙΣ.
Αινίγματος ιδ'.

ΑΔΑΜ.

ΓΝ2ΣΤ0Π0ΙΗΣΙΣ.

Προσεχώς θέλομεν ποιήσει έναρΕιν έν
τώ Εσπέρφ τής δημοσιεύσεως πρωτο
τύπου διηγήματος, ύπόθεσιν έ'χοντος τήν
άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως παρά τοΰ
Μιχαήλ Παλαιολόγου. Γνωστόν είναι δτι
οί Σταυροφόροι καταλαοόντες έν αρχή τοΰ
δέκατου τρίτου αίώνος τήν Κωνσταντινού
πολή έζουσίασαν τό βυζαντινόν κράτος έπί
εξήκοντα περίπου έτη. Διά λαμπρού στρα
τηγήματος ό μεγάθυμος καί ανδρείος Μι
χαήλ ό Παλαιολόγος κατόρθωσε νά κυ
ριεύση πάλιν τήν Έπτάλοφον καί νά
έγκαταστήση έν αύτή τήν έςουσίαν τών
νομίμων αύτής ήγεμόνων.

[Άρ. 34.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ·.

ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ·.

ΑΚΟΥΣΑΤΕ!
ΙΔΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΡΗΣΑΤΕ!
Οί πράκτορος τής πτωχεύσεως τοϋ με
γάλου “Άγγλο-Βρεταννικοΰ έργοστασίου” πωλοΰσιν δλας τάς πραγμα
τείας των μέ μεγάλην έκπτωσιν. Έμβάζων τις τό ποσόν 20 φράγκων (ή διά
ταχυδρομικής έπιταγής, δπου τοΰτο γί
νεται) λαμβάνει πολυτελή συσκευήν τραπέζης έκ τοϋ άρίστου άγγλο-ορεταννικοΰ
μετάλλου, κοστίζουσαν άλλοτε 80 φράγκα.
ΙΙάς πραγγελιοδότης λαμβάνει καί έγ
γραφον έγγύησιν περί διατηρήσεως τής
λευκότητος τών σκευών έπί δέκα έτη.
6 μαχαίρια τραπέζης μέ ωραίας λεπίδας,
6 περοΰνια μονοκόμματα,
6 κοχλιάρια τής σούπας έκ τοΰ άγγλοβρετ. μετάλλου,
6 κοχλιάρια τοΰ καφέ έπίσης,
1 μέγα κοχλιάριον τής σούπας
1 βαρύ κοχλιάριον διά τδ γάλα,
6 άκουμβιατήρια τών μαχαιριάν έκ τοϋ
αύτοΰ μετάλλου,
β άγγγικά φιλτζάνια,
1 πιπεροθήκην ή ζακχαροθήκην,

6
6
6
4
1
2
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κομψώς είργασμένα φιλτζάνια,
ώοθήκας,
κομψά κοχλιάρια διά τά ώά,
ζακχαροθήκας μικράς,
τρυπητόν τοΰ τείου,
πολυτελή κανδιλέρια διά τήν αίθουσαν,

64 τεμάχια έν δλφ.

Είς άπόδειςιν δτι ή παρούσα γνωστοποίησίς μου δέν βασίζεται έπί άγυρτίας υποχρεούμαι δημοσία, έάν ή συσκευή
αδτη δέν άρέση τίρ άγοραστή, νά παρα
λάβω αύτήν πάλιν. ‘Ο έπιΟυμών λοιπόν
ν’ άγοράση πράγματα χρήσιμα καί καλά
άντί τών χρημάτων του, άς άποτανθή,
δσφ ΰπάρχουσιν άκόμη τοιαϋται συσκευαί,
μετά πάσης πεποιΟήσεως καί κατ’ εύθεϊαν πρός τόν

.1. Η. Rabinowicz είς Βΐίϊιηι·,
Κεντρικήν άποθήκην τοϋ Άγγλο-βρεταννικοϋ έργαστασίου

Wien Π. Schiffamtsgasse 20 a.
Παρ’ έμοί εδρηται, άντί 50 centimes
τό κουτίον, καί κόνις αξιόλογος πρός κα
θαρισμόν τών σκευών τούτων.

Τό ξυλογραφικόν^τοΰτο κατάστημα είναι έν τών άριστων έν Λειψία, χαίρει δέ καί
φήμην καλήν έν δλη τή Γερμανία.
Πάσα παραγγελία, άναγομένη είς τό είδος τής ξυλογραφίας, έκτελεΐται προθύμως καί
ταχέως. ΑΙ τιμαί είσί συγκαταβατικά!.
Τό κατάστημα τούτο, έν φ έργάζονται άριστοι τεχνϊται, είναι ήδη ίδρυμένον πρό
25 έτών, καί έξετέλεσε πλεΐστα δσα καλλιτεχνικά έργα άξια λόγου καί διά διαφόρους γραφικάς έπιθεωρήσεις καί διά διδακτικά βιβλία.
Ό μακρός αύτοΰ βίος είναι δι’ αύτό ή καλλιτέρα αύστασις.
(β<

$iir Jamilien un0 iefecirfel, Btbiiolbefen, ftotels, Cafes ιιηδ Xeftaurationen.

“ΟΜΙΛΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ;”
ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
περιέχων

σύντομον γραμματικήν, διαλόγους
ζαί αναγνώσματα,
ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΔΙΑ ΗΕΙΊΗΓΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΙΟΤΔΑΣΤΑΣ.

Συγγραφεΰς Κάρολος Βήδ, εκδότης C. A. lioch έν Λειψία.
2lbanncincnfs*prcts vicrteljabriidj 6 IHarF. —

1882. — Τιμή μάρζαι 2*/2.

bejiefyen bur* alle 8udji;anbiungen unb poftanftalten.

(Expedition det ^Uuftrirten ^eitung in £eip3iq.
<--------------------- --------------------------- ——--------------------------------------------- 7

C. A. Koch’s Verlag in Leipzig.
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ΤΟ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

Η ΝΕΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΥΞΙΣ,

τοΰ

προνομίαν τοΰ ζαΟηγητοΰ Klinkebfues,

Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΤ

αναγγέλλει άνευ ύπολογισμοΰ τίνος μετά καταπληκτικής άζριβείας τήν έπερχομένην τοϋ καιροΰ μεταβολήν. Τό έργαλεϊον
τοΰτο είναι το πρώτον καί μόνον, τό όποιον καί ύπό επιστη
μονικήν καί ύπό πρακτικήν έποψιν έχει πραγματικήν αξίαν.
Τιμή αύτοΰ μάρκαι 50 ήτοι φράγκα 62.50 ή λίραι άγγλ. 21,.
Προγράμματα άποστέλλονται δωρεάν. Ευρηται μέχρι νεωτέρας είδοποιήσεως μόνον παρά τοΐς

άναδέχεται τήν ταχεΐαν καί
κομψήν έζτέλεσιν παντός έργου
επιστημονικού, είζονογραφιζοΰ
καί άλλων. Πρός δέ ζαί έκτύπωσιν είς

Κυρίοις BIERNATZKI καί Σ’ έν ΑΜΒΟΥΡΓΩι,
κατόχοις τών προνομιούχων τούτων εργαλείων.

μετ’ άρίστης καί άκριβεστάτης
έκτελέσεως καί έπί τιμαϊς λίαν
συγκαταβατικαΐς.
(1Μ

ΤΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑ
ΤΟΛΗΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.

ΓΝ2ΣΤ0Π0ΙΗΣΙΣ.

Έξεδόθη κατ’ αύτάς είς βιβλίον τό ’ Άσμα τοΰ Χιαβάθα” τοΰ διάσημου
Αμερικανού ποιητοΰ Longfellow έν ελληνική μεταφράσει. Τό βιβλίον
τούτο (έκ 15 '/ι τυπογραφικών φύλλων) κεκοσμημένον διά τής είκόνος τοΰ
ποιητοΰ ζαί άλλων εικόνων καί κομψώς δεδεμένον μέ τά φύλλα έπίχρυσα,
πωλείται άντί φράγκων 6.50. — Οί έπιθυμοΰντες ν’ άποκτήσωσιν αύτό παρακαλοΰνται ν’ άποτανθώσιν είτε κατ’ εύθεΐαν πρός τήν Hierdvrffiv τοΰ'Εαπιρον
(Leipzig. Elsteb-Stbasse 19) είτε πρός τά κατά τόπους βιβλιοπωλεία.

Ζητούνται οί αριθμοί τοΰ ΕΣΠΕΡΟΙ' 5. 6. 17 καί 18, προσφέρονται
δε δι’ έκαστον αύτών καλώς διατηρούμενον άντίτυπον φράγκα 2. Οί
εχοντες τοΰς αριθμούς τούτους διαθέσιμους καί Οέλοντες νά τοΰς πωλήσωσι
παρακαλοΰνται νά τοΰς πέμψωσιν (έλευθέρους ταχυδρομικού τέλους) είς
τήν διεΜννιΗν τον Έαηίρον (Leipzig. Elsteb-Stbasse 19) ή νά παραδώσωσιν αύτούς είς τάς κατά τόπους έπιστασίας, αιτινες συνεννοούνται κατ’
εύθεΐαν μέ τήν Διεύθυνσιν.

Συντάκτης· Αρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι.
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Χαρτοπωλεΐον · Β. ΣΙΓΙΣΜΟΓΝΔΟΤ έν Βερολίνφ καί Λειψία. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΤ έν Λειψίφ.

