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ΤΑ ΦΕΡΣΑΑΑ.
(Μετά είκόνος, δρα σε?.. 161.)

Τό σήμερον άσημον και πτωχόν χωρίον Φέρσαλα, το όποιον παριστα ή ήμετέρα είκών. ήτο
κατά τήν αρχαιότητα πόλις ισχυρά και άνθηρά
λεγομένη Φάρσαλος. "Ο,τι συνετέλει κυρίως εις
τον πλούτον τής πόλεως ήτο το περιβάλλον
αύτήν πεδίον, τύ όποιον ήτο εύφορώτατον. ’Αμ
φίβολον είναι άν ή Φάρραλος τών Βυζαντινών
ήτο ή αρχαιότατη πόλις ΦΟία, ή πάτρις τοΰ
Άχιλλέως, ώς υποθέτει ό’'Αγγλος περιηγητής
Leak, άλλ’ ύπέρ τής γνώμης ταύτης συνηγο
ρούσε τά έν αυτή μέχρι σήμερον σωζόμενα λεί
ψανα τών Κυκλώπειων τειχών. Όπωςδήποτε
ή πόλις περιήλθεν είς μεγάλην ακμήν και ή
πολυτέλεια τών κατοίκων τής Φαρσάλου κατέστη
παραδειγματική.
"Ενεκα δέ τοΰ πλούτου συνεσωρεύΟησαν έν
ταΰθα πλεΐστοι δσοι τών διασημοτέρων γλυπτών
και άρχιτεκτόνων, ών τά έργα διεκόσμησαν τήν
πόλιν και τάς οικίας τών εύπορων πολιτών.
Οί διασημότεροι έν αύτή ναο'ι ήσαν ό τοΰ Σωτήρος Διός, ό τοΰ ’Ασκληπιού καί ό τής Πειθοΰς
Αφροδίτης.
Κατά τούς χρόνους τοΰ Πλινίου ή Φάρσαλος
ήτο πόλις έλευθέρα άνακηρυχθεΐσα τοιαύτη,
ένεκα τής πλησίον αύτής συγκροτηθείσης μάχης
μεταξύ Ιίομπηΐου καί Καίσαρος, καθ’ ήν νικηθέντος τοΰ πρώτου, κατελύθη ή 'Ρωμαϊκή δη
μοκρατία καί περιεβλήθη ό Καίσαρ ισόβιον
δικτατορικήν έξουσίαν.
'II μάχη συνεκροτήθη τή 9 Αύγούστου τοΰ
έτους 48 π. Χρ. καί ό μέν Πομπήΐος άγων
40 χιλ. άνδρών καί κατερχόμενος έκ Ααρίσσης
διέβη τόν Ένιπέα καί έστρατοπέδευσεν είς τήν
μεταξύ αύτών καί τής Φαρσάλου πεδιάδα, κατάντικρυ δέ αύτών παρέταξεν ό έκ τής Μητροπόλεως έρχόμενος Καίσαρ τούς 22000 στρατιώτας
του οίτινες έλαττούμενοι κατά τον αριθμόν τών
τοΰ Ιίομπηΐου, ήσαν όμως άνώτεροι τούτων κατα
τήν καρτερίαν και το θάρρος καί τήν πειθαρχίαν,
ώς έγγηράσαντες είς τάς μάχας ας συνεκρότησεν
ό δαιμόνιος αύτών στρατηγός κατά τόν Γαλα
τικόν πόλεμον, δι’ ο καί άρξαμένη ή μάχη, δέν
έβράδυνε νά κηρυχθή ύπέρ τοΰ Καίσαρος. Μετά
ψευδή τινα έφοδον ήν έποίησε τδ έν τή δεξιά
πτέρυγι παρατεταγμένον άσθενές ιππικόν αύτοΰ,
άντεπεξήλθε γαΰρον καί λαμπρόν τό ιππικόν τοΰ
Ιίομπηΐου, καί έτρεψε μέν έκεΐνο είς φυγήν,
άλλ’ ένέπεσεν άπροσδοκήτως είς τάς έπιτεταγμένας σπείρας τοΰ Καίσαρος συνισταμένας έκ
τών άριστων στρατιωτών αύτοΰ, οίτινες ' ούκ
άκοντίσμασι χρώμενοι τοΐς ύσσοΐς ώσπερ είώθεσαν, άλλά τών όψεων έφιέμενοι καί τό πρόσωπον συντιτρώσκοντες, ύπό Καίσαρος δεδιδαγμένοι τοΰτο ποιεΐν” δέν έβράδυναν νά τρέψωσιν
είς άτακτον φυγήν τούς “νέους καί κομώντας
έπί κάλλει καί ώρα” ιππείς τοΰ Πομπηΐου ενώ
ήδη καί ισχυρά προσβολή τοΰ κέντρου τοΰ Καί
σαρος έφερεν είς άποσύνθεσιν τό κέντρον τοΰ
άντιπάλου του.
'II φυγή ήτο γενική τό δχυρόν στρατόπεδον
τοΰ Ιίομπηΐου ήλώθη, αύτός δέ μόνος ζαί κατηφής ύπεχώρησε πρός τήν Λάρισσαν και έκεΐθεν
είς τά Τέμπη ένθα καταβαλών εαυτόν πήστομα,
δεδιψηκώς έπινε τοΰ ποταμού καί πάλιν άναστάς
έβάδιζε διά τών Τεμπών, άχρις ου κατήλθεν
έπί θάλασσαν καί έκεΐθεν κατήχθη είς Αίγυπτον
ένθα οίκτρόν εύρε τέλος.
Τά σημερινά δέ Φέρσαλα είναι ώς είπωμεν
μικρόν χωρίον ή κωμόπολις κατοικουμένη ύπό
2500 ψυχών. ’Εν άρχή τού παρόντος αίώνος
ήτο πολυανθρωποτέρα, άλλ’ έν έτει 1818 έν-

σκήψασα φοβερά πανώλης ήρήμωσεν αύτήν καί
έκτοτε δέν ήδυνήθη πλέον ν άναλαβη.
Κατ’ έτος τήν 15 Αύγούστου τελείται έν
Φερσάλοις οκταήμερος έμπορική πανήγυρις, ήτις
δίδει ζωήν τινα είς τήν πενιχράν πόλιν καί
άναμιμνήσζει τήν άρχαίαν αύτής εμπορικήν ση
μασίαν. ‘Η πανήγυρις αυτή είναι ή μεγαλειτέρα πασών τών έν Θεσσαλία τελουμένων, διότι
γίνεται έν έποχή, καθ’ ήν συναποτελεϊται ή
συγκομιδή τών δημητριακών καρπών καί δίδεται
επομένως εύκαιρία είς τόν γεωργικόν πληθυσμόν
τής Θεσσαλίας, δπως φροντίση περί τής απο
κτήσει·»; τών γεωργικών καί κτηνοτροφικών
προϊόντων ή περί τής αγοράς πραγμάτων άναγκαιούντων αύτώ.

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΙΑΣ
ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΝΆΚΤ0Ρ01Σ ΤΟΥ ΓΕΖΕΡΕ.
(Μετά είκόνος, 8ρα σελ. 165.)

'Υπάρχει έν Καίριο άρχαΐον ήγεμονιζόν μέ
γαρον, έν φ τά πάντα είσί νέα. Είναι τοΰτο
τά άνάζτορα τοΰ Γεζερέ, τά άνεγερθέντα ύπό
τού πρώην Κεδίβου Ισμαήλ ζαί έπι τής άριστεράς τού Νείλου όχθης άπέναντι τού Βουλάκ
ζείμενα.
ΊΙ άπό τής πόλεως πρός αύτά οδός διέρ
χεται διά τής σιδηράς γεφύρας τοΰ Κασρ-εν-νήλ.
Έξωτερικώς τό οικοδόμημα τοΰτο δέν πε
ριέχει έκτακτόν τι, εξαιρούμενων καλλιτεχνικών
τινων σιδηρών κοσμημάτων.
Τό έσωτερικόν δμως αύτού είναι μεγαλο
πρεπέστατο-?. 'Η μεγάλη είσοδος ζαί ή κλίμαξ,
είναι έξόχως εύρύχωροι καί λαμπραί, αί δέ μεγάλαι τών τελετών καί τών υποδοχών αϊθουσαι,
είναι μετά πολλής φιλοκαλίας κεκοσμημεναι
περιέχουσαι πλεΐστα δσα καλλιτεχνικά κειμήλια.
Ό είς τά άνάκτορα ταΰτα άνήκων κήπος, κατά
τό σχέδιον τών έν Γαλλία ηγεμονικών κήπων,
διατηρείται έπιμελώς καί περιέχει τά σπανιό
τερα φυτά ζαί άνθη, τά όποια ύπό τό ώραΐον
τοΰ Κάιρου κλίμα άριστα έπιτυγχάνουσι. Τής
μεγαλοπρεπείας τών άνακτόρων τούτων δύναται
νά λάβη τις μικράν ιδέαν έκ τής πολυτελούς
καί κομψοτάτης σκιάδος, ής σήμερον δημοσιεύομεν
τήν εικόνα.
ΊΙ σκιάς αυτή φκοδομήθη κατά τό σχέδιον
τής έν Ισπανία Άλάμβρας.

ΑΛΕΞΙΟΣ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ.
(Συνέχεια.)

ΠΡΑΞΙΣ Δ'.
Έν τοΐς αύτοκρατορικοΐς άναζτόροις.

ΣΚΗΝΗ Α'.
’Αλέξιος.

Ειρήνη. Άννα.

Ά λέξιος
(εισερχόμενος, πρός τούς όπισθεν τής σκηνής ύπηρέτας).

Θύδένα δέχομαι· τάς θύρας κλείσατε·
Θέλω νά ήμαι μόνος, άνενόχλητος. —
’Αγνωμοσύνη! Αδου μαΰρον γέννημα!
"Ω! πόσον άηδής ό κόσμος φαίνεται,
Όπόταν Οέλων τις νά κάμη τό καλόν
’Αχαριστίαν άπαντα κατάπτυστον·
Όπόταν περιμένων έπαινον, κακήν
Τών πράξεων του άπαντα έπίκρισιν,
Άντί δ’ άγάπης δόλον καί έμπάθειαν.
Έάν δέ τοΰτο τήν καρδίαν τοΰ κοινού
’Ανθρώπου θλίβει, πόσον περισσότερον
Καρδίαν θλίβει ήγεμόνος ζαί λυπεΐ,
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Ού τού λαού του τό καλόν διηνεκής
Φροντίς ύπάρχει. Δύστηνε ’Αλέξιε!

Ειρήνη.
Τού βασιλέως καί συζύγου μου αύτούς
Δέν έννοώ τούς λόγους. Ποιον έκτακτον
Συμβάν τήν θλίψιν σου, ’Αλέξιε, κινεί
Καί τήν δικαίαν άγανάκτησιν, είπέ.
’Αλέξιος.
πόνον τής καρδίας μου έδίστασα
σάς έκφράσω. Είς γυναίκας άσθενεΐς
Τών μαύρων λογισμών μου δέν ήθέλησα
Νά δείξω τήν πηγήν άλλά προς σύζυγον
Ααλών πιστήν, ήτις τοσαΰτα δείγματα
Τοσάκις μ’ έδωκεν άφοσιώσεως,
Ααλών πρός θυγατέρα, ήτις πάντοτε
Κ’ έν πάση περιστάσει μέ ήγάπησε
Καί τέκνον μ’ είναι εύπειθές κι’ άγαπητόν,
Ν ά λόσω άπεφάσισα τήν σιωπήν.
’Άννα.
Πάτερ, αμφέβαλλες ποτέ περί έμοΰ;
Μέ θλίβει τής άμφιβολίας κι’ ή σκιά.
’Αλέξιος.
Δέν αμφιβάλλω, όχι· πλήν ύπάρχουσι
Στιγμαί, καθ’ άς δεινή έπέρχεται
Δοκιμασία. Τότε τίς ό έγγυώμενος
Περί αύτοΰ καί τής καρδίας του;
1' \
Λ ν ν α.
Καί τί
Άκλόνητόν ποτέ καρδίαν δύναται,
Ώ πάτερ, νά κλονίση; Ποια δύναμις
Τόν βράχον καταβάλλει τοΰ Ωκεανού;
’Αλέξιος.
Είναι στιγμαί, καθ’ άς κί ό ισχυρότερος
Ν’ άντισταθή δέν δύναται είς τά δεινά,
Κί ώς κάλαμος άδύνατος συντρίβεται
Έν ταΐς χερσί τής τύχης.
"Α ννα.
Πόσον μ’ αδικείς,
Ώ πάτερ! Πόσον μέ παραγνωρίζεις! Φεύ!
Δοκιμασίας δέν ύπέστημεν πολλάς;
Καί δμως πότε μ’ είδες νά κλονίζωμαι;
Ειρήνη.
’Αδίκως μάς ανησυχείς, ’Αλέξιε.
Είπέ, τί τό συμβαΐνον;
’Αλέξιος.
’Άκουσμα δεινόν
Θ’ άκούσετε. Θά αρίξη ή καρδία σας
'Όταν τά χείλη μου άνακαλύψωσιν
"Ο,τι άκόμη τεθαμμένον, σκοτεινόν
Έν τή ταλαίνη μου καρδία ευρηται.
Καλώς γνωρίζετε, δτι οί κίνδυνοι
Δεν μέ πτοοΰσι· μ’ είδατε άκλόνητόν
Καί είς κινδύνους καί είς τύχης προσβολάς ■
’Άν δμως σήμερον ένώπιον ύμών
Άπηλπισμένον, τρέμοντα μέ βλέπετε,
Σημαίνει δτι φοβερά, άνήκουστος
Έπήλθε συμφορά. "Ω! μή νομίσητε,
"Οτι τόν θάνατον φοβούμαι- ούδαμώς!
Υπάρχουν δμως πράγματα χειρότερα
Καί τού θανάτου.
Άννα.
Πάτερ, τήν καρδίαν μου
Βαθέως συνταράττουσιν οί λόγοι σου.
Ά λέξιος.
Είς φοβερόν προετοιμάσου άκουσμα·
Συνομωσία καθ’ ήμών τεκταίνεται,
Συνομωσία στυγερά καί βέβηλος.
Ειρήνη.
Οί δόλιοι σκοποί άπεκαλύφθησαν
Καί οί τό μέγα τόλμημα τολμήσαντες,
Δίκην τής πράξεως αύτών θά δώσωσι.
Δέν είναι πρώτον ήδη, δτε τόλμημα
Τοιούτο έτολμήθη. Άτρομήτως σύ

Αρ. 35.

ΕΣΠΕΡΟΣ.

1 13 ’Οκτωβρίου 1882.]

Τοΰ Διογένους καί τών Άνεμά αύτών
Τήν στάσιν τήν λυσσώδη κατεσύντριψας
Καί τόσας άλλας, άς ή στιοαρά σου χειρ
Κατέβαλε, κι’ ή εύγενής καρδία σου
Γενναίως τόσον πάντοτ έσυγχώρησεν.
Ά λέξιος.

Ευνους ή τύχη μοί προσεμειδίασεν ■
Ό δίκαιος τήν χεΐρά μ’ ώπλισε θεός,
Καί ενικώντο οί εχθροί μου πάντοτε ·
Τής τύχης μου πλήν δύει πλέον ό άστήρ,
ΊΙ χειρ μου καταπίπτει τώρα άοπλος.
’Ανίσχυρος είμί άπέναντι αύτής
Τής νέας συμφοράς, άδύνατος είμί
’Απέναντι τής νέας ταύτης προσβολής
Τής τύχης, καί αν άλλοτε άμέριμνος
Τόν ύπνον ευρισκον έν μέσο» τών έχθρών,
Ό ύπνος φεύγει τώρα μετ’ έπιμονής
Τά βλέφαρά μου, κ’ έν τφ σκότει τής νυκτός
Φρικώδες μέ καταδιώκει φάντασμα.

Ειρήνη.
Φρικώδες είναι πάντοτε τό άγνωστον.
Ά ννα.
Οί συνομώται κεκρυμμένοι μένουσι,
Καί τοΰτο είναι ίσως τό ταράττον σέ.
Άφ’ ού φανερωθώσι, τότε, πάτερ μου,
θά ίδης δτι δλαι όμοιάζουσιν
Αί στάσεις αυται, δτι έλατήριον
Αύτών συμφέρον μόνον είναι χαμερπές,
Ούδέποτε δέ μέγας κ’ εύγενής σκοπός.
Ά λέξιος.
Διατελοΰσα έν άγνοια όμιλεΐς.
Οΐ συνομώται ήδ’ άπεκαλύφθησαν
Καί είς τήν έξουσίαν μου εύρίσκονται.

Ειρήνη.
Τί λέγεις; Πώς λοιπόν —
'Άννα (κατ’ ίδιαν).

’ Απεκαλύφθησαν

Οί συνομώται;

’Αλέξιος.
"Ολοι, μεταξύ δ’ αύτών
Κι’ ό πρωτουργός.
’Άννα (κατ’ ιδίαν).

θεέ μου! — Τίς έτόλμησε
Τοιούτον νά συλλάβη βέβηλον σκοπόν;
Τίς ήδυνήθη στυγερόν κακούργημα
Νά σχεδιάσή, καί πρός τοΰτο βοηθούς
Νά παρασύρη άλλους;

’Αλέξιος.
"Αννα, έρωτας;
Τίς; Τίς; ’Ανήρ, είς δν επιδαψιλέυσα
Άφθόνως τής εύνοιας μου δωρήματα,
Καί δν έν τή καρδία είχον φίλτατον
Άνήρ, είς δν τιμάς καί άξιώματα
Τής πολιτείας έδωκα τά ύπατα ·
Άνήρ αγνώμων, υπηρέτης άπιστος,
Πρός δν δέν ήμην βασιλεύς, άλλά πατήρ.
Ειρήνη.

Καί ουτος είναι;
"Αννα (κατ’ ιδίαν).

Τί θ’ άκούσω, ώ θεέ !

Αλέξιος.
Ό Νικηφόρος είναι ούτος ό άχάριστος,
Τής κόρης μου ό σύζυγος, ό μοχθηρός.
"Αννα.
Ό Νικηφόρος;

Αλέξιος.
Ναί, ό άφρων Μακεδών,
"Ον έκ τοΰ μηδενός έγώ ανύψωσα·
Αύτός ό άσεβής, ύ βέβηλος άνήρ,
"Οστις μετά κακούργων συνεταιρισθείς
Κακοΰργον νά ύψώση μάχαιραν τολμά.

57 Αννα.
1
Ό Νικηφόρος;

’Αλέξιος.
Ναί, αύτός, "Αννα, αύτός,
"Ον σύ έν μέσο» τών πολλών έξέλεξας
Κι’ είς δν συζύγου πίστιν σύ, ή κόρη μου,
Τού αύτοκράτορος θυγάτηρ, ώμωσας.
yΑ
\ ννα.

Τί λέγεις, πάτερ; "Ω φρικτόν! Άπαίσιον!
Ό Νικηφόρος, πάτερ, ό Βρυέννιος;
Ό Καΐσάρ σου καί σύζυγός μου; Ώ θεέ!

’Αλέξιος.
Άπίστευτον σοί φαίνεται, άδύνατον;
Κ’ έγώ νά πείσο» έμαυτόν έπί πολύ
Δέν ήδυνάμην καί έγώ έδίσταζον —
Κ’ έγώ, έπί πολύ ταλαντευόμενος
Συκοφαντίαν ειδεχθή ΰποπτευθείς·
Ό νοΰς μου νά συλλάβη δέν ήδύνατο
Κακούργημα τοσούτον άποτρόπαιον,
Καί δμως — ήναγκάσθην τέλος νά πεισθώ,
Καί διερράγη, "Αννα, ή καρδία μου!
"Αννα (κατ' ιδίαν, έν μεγάλη θλίψει).

Ό Νικηφόρος — βέβηλος καί άσεβής;
Ό Νικηφόρος — πατροκτόνος; Ώ Θεέ!
Ε ί ρ ή ν η.
Πώς τόσην βεβαιότητα, Αλέξιε,
’Απέκτησα;; "Η άκόμη άγνοεΐς
θρασεΐαν πόσον ύψωσε τήν κεφαλήν
Νύν ή συκοφαντία έν τή πόλει μας;
”11 λησμονείς, ώ βασιλεύ, πόσοι φθονούν
Τοΰ Νικηφόρου τήν μεγάλην εύνοιαν,
Καί πώς καί άλλοτε άπόπειραι πολλαί
Έγένοντο, νά φέρουν τήν διαίρεσιν
Έντός τοΰ οίκου τούτου τού βασιλικού,
Καί ν’ άμαυρώσωσι τοΰ Καίσαρος ήμών
Κι’ αύτό το παρελθόν ζαί τήν ύπόληψιν;
"Ω! πίστευσον δσα νομίζεις σήμερον
'Ως φώς ήλιου φανερά καί βέβαια,
θ’ άποδειχθώσιν αυριον άπατηλά
Καί τής συκοφαντίας πλάσματα κενά.
Ό χαρακτήρ σου είναι φύσει ύποπτος ·
Πώς νύν εύκόλως πείθεσαι, Αλέξιε;
Αλέξιος.
Ίδίοις μου ώσίν, ίδίοις όφθαλμοΐς
"Οπως έπείσθην, τάχιστα καί σύ αύτή
Θέλεις πεισθή, Ειρήνη. 'Π άλήθεια
'Ως άστρον φωτοβόλον λάμπει πάντοτε,
Έντδς ολίγων θά πεισθής καί σύ στιγμών,
"Οτι έν τή καρδία μας φαρμακερόν
Έτρέφομεν τόν δφιν, δστις καθ’ ήμών
Νά έκτοξεύση έπειράθη τά κρυφά
Καί ιοβόλα κέντρα του. Ναί, Οά πεισθής
'Ότι συκοφαντία δέν έξόφανε
Πλεκτάνην καταχθόνιον, καί θά ίδής
"Οτι καί σέ ήπάτησεν ό δόλιος,
Ό άσεβής άνήρ, κ’ έμέ τόν ύποπτον
Καί δύσπιστον, ώς λέγεις, κατενίκησεν
Ό δόλος αγενούς καί μοχθηράς ψυχής. —
"Ω! μή πιστεύσης, δτι τώρα μαλακή
Ώς άλλοτε 0’ άκούση ή καρδία μου
Παλμούς ελέους, ή δτι ώς άλλοτε,
Θά συγχωρήσω δπως έσυγχώρησα.
Μακράν μου παν άδυναμίας αίσθημα!
Μακράν μου εύσπλαγχνίας ή είσήγησις!
Πατήρ δέν είμαι πλέον, ούτε ήγεμών,
Χάριν οφειλών ν’ άπονείμω κ’ έλεος.
Νύν είμαι δικαστής, κριτής αμείλικτος!
Καί δ,τι μ’ επιβάλλει τό καθήκόν μου.
Έκεΐνο καί Οά πράξω! — Πείσθητε λοιπόν
Περί τής ενοχής του νύν άμφότεραι.
(Προφέρων τάς τελευταίας ταύτα; λέξεις ό ’Αλέξιος
άνοίγει πλαγίαν θύραν άγουσαν πρδς τήν αίθουσαν τή;
βιολιοθήκης καί εισάγει τον Βοερ.ύνδον.)
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ΣΚΗΝΗ Β'.
Βοεμόνδο; καί οι προηγούμενοι.

Ά λέξιος.
Ιής ενοχής τοΰ Νικηφόρου ό πιστός
Ιδού νύν μάρτυς!

Ειρήνη.
Πώς; Ό Βοεμόνδος; Ό υιός
Τοΰ Νορμανδού Γυσκάρδου;
"Αννα.
Ό άζάματος
Ιών Σταυροφόρων άρχηγός;
Ά λέξιος.
Ναί, ό αγνός,
Πολύτιμός μου φίλος, ό ειλικρινής
Γοΰ θρόνου μου καί φύλαξ κι’ υπερασπιστής.
Αύτός ό σώσας τήν ζωήν μου σήμερον
Άπό βεβήλων καί αιμοχαρών χειρών.
Ειρήνη
(μετ’ ειρωνείας, ήν διατηρεί καθ’ ολην τήν παρούσαν
σκηνήν).

Ταχέως έλησμόνησεν ό εύγενής
Ιππότης, τής Ααρίσσης τό αιματηρόν
Πεδίον.
Βοεμόνδος (μετ' αξιοπρέπειας).
"Ανασσα, τά έργα μου αύτά
Άποδεικνύουν τούναντίον. Ζωηρά
Τής Θεσσαλίας τά συμβάντα έμειναν
Καί έν τή μνήμη ζαί έν τή καρδία. μου·
"Αλλως ένταΰθα δέν θά ήμην σήμερον
Ως φίλος.
Ειρήνη.
Τίς τού Βοεμόνδου ό σκοπός
Τήν εκστρατείαν έκτελέσαντος, γνωστόν.
Ζωσθείς τό ξίφος, στρατιώτης τοΰ Χριστού,
Κί άνακηρύξας έαυτόν τής Πίστεως
Προστάτην ένθερμον, ό τοΰ κατακτητοΰ
'Ροβέρτου γόνος μέγαν δρκον ώμωσε,
Τήν γήν τής Παλαιστίνης μέ τό αίμά του
Καί μέ το αίμα τών πιστών του οπαδών
Νά ράνη· κ’ έν τοσούτφ ό άτρομητος
Στρατάρχης, τής θρησκείας στήλος ισχυρός,
Ό τών άπιστων άσπονδότερος έχθρός,
Ένταΰθα μένει καί τό βλέμμα του κρατεί
Προσηλωμένου, ώς ^εμβάζων ποιητής,
Έπί τών οασυσκίων λόφων μας αύτών
Καί τών κυμάτων τοΰ Βοσπόρου τών στιλπνών.
Ώς άφαιρεΐται εραστής ένώπιον
Τής έρωμένης του καί εις τήν θέαν της
Τά πάντα συγκεντροΐ, τόν κόσμον λησμονεί,
Ό Βοεμόνδος ουτω, νέος 'Ηρακλής,
Απέναντι τών λόφων καί τών κυανών
Κυμάτων τούτων πάντα έλησμόνησεν.

Βοεμόνδος.
Εύδαίμων είναι ό πτωχός τής Πίστεως
'Οπλίτης καί ό Σταυροφόρος ό πιστός,
Τοιούτους λόγους παρ’ άνάσσης ίσχυράς
Ν’ άκούση - τρισευδαίμων δέ λογίζεται,
"Οτι οι λόφοι ούτοι οί δασύσκιοι
Καί τά ωραία τοΰ Βοσπόρου κύματα
Ένταΰθα τόν προσήλωσαν, δπως φανή
Είς φίλον χρήσιμος κί εις σύμμαχον καλόν.
Ειρήνη.
Στάσιν βεβαίως ματαιώσας φοβέραν;
Βοεμόνδος.
Κί άπό τό πρόσωπον άνθρώπων μοχθηρών
Τό προσωπεΐον άφαιρέσας, καί έχθρούς
'Υποκριτάς, κακούργους, άκονίζοντας
Έν τώ κρύπτω τό ξίφος, άφοπλίσας.

Ειρήνη.
Επίζηλος τφ δντι ή αποστολή,
Δαφνοστεφούς άξια όντως στρατηγού!
Κί ό τελευταίος έκτομίας τής Αύλής,
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ΕΣΠΕΡΟΣ.

Κι’ ό έσχατος τών ’Αθανάτων άξιος
Τοιαυτης 6’ άνεφαίνετο αποστολής.

Βοεμόνδος.
Και πώς λοιπόν ούδε'ις εύρέθη, άνασσα,
Νά έκτελέση έργον τόσον εύζολον;
'Απλούν τοσοΰτον; Πώς ούδείς ήγάπησε
Ίόν ηγεμόνα του τοσοΰτον, τό μικρόν
Νά έζτελέση εργον;
Ειρήνη.
Όντως φαίνεται
Παρά τοΐς Σταυροφόροις άνακάλυψις
Τοιαύτη, ανδραγάθημα περίδαξον,
Πραξις, άρχαΐον ήρωα λαμπρύνουσα,
Καί τούς κροτάφους του μέ δόξης στέφανον
Κοσμούσα!
Βοεμόνδος.
"Οταν τάς πλεκτάνας δολερών
Αποκάλυψη πολεμίων, δταν τις
Παγίδας διασπά, άς χεΐρες βέβηλοι
Καί δολοφόνοι στήνουσι, παρ’ άπασι
Τοΰ κόσμου τοΐς λαοϊς πράξις επαινετή
Δικαίως τοΰτο θεωρείται κ’ ένδοξος.
Άρκοϋσι ταΰτα. — Άνασσα, σύ έννοεΐς
Αρκούντως τί οί λόγοι μου σημαίνουσιν.
Ειρήνη.

Τοΰ Νικηφόρου δέν πτοεΐται ή ψυχή
Ένώπιον συκοφαντίας ειδεχθούς·
Δέν τόν πτοούσιν αί ανίσχυροι κραυγαί
Κολάκων χαμερπών. Τοΰ θρόνου πρώτιστος
Είναι καί σύμβουλος καί υπερασπιστής.
Βοεμόνδος.
Ιόν Νικηφόρον καί ήγάπων, άνασσα,
Καί έξετίμων δσφ έβλεπον αύτόν
Είς τό καθήκον του πιστόν καί άμωμον·
"Λ μα τόν είδον δμως τής όδοΰ αύτής
Παρεκτραπέντα· αμα ώς ένόησα
"Οτι καταπατήσας ο,τι ιερόν
Καί σεβαστόν, τήν βέβηλον έτόλμησε
Κατά τοΰ βασιλέως καί πατρός αύτοΰ
Νά άρη χεΐρα, επικίνδυνον εχθρόν
Τον έθεώρησα εύθύς καί σκώληκα
Φθοροποιόν, δν ώφειλεν ό βασιλεύς
Ύπό τούς πόδας νά συντρίψη. Ή φωνή
Τής παλαιας φιλίας δέν μ’ έκράτησεν·
'Ο πέπλος έπρεπε νά πέση — κ’ έπεσεν.

Ειρήνη.
Ω βασιλεία δυστυχής, ή έχουσα
’Ανάγκην ξένης βοήθειας κι αρωγής!
Ω θρόνε δύστηνε, ό ξένον στήριγμα
Ζητών! Ό μή δυνάμενος νά βασισθή
Είς τάς ιδίας του δυνάμεις έρημος
,·
Καί μόνος μένει έν τώ κόσμφ πάντοτε!
("Ιαταται ώς έμπνεομένη χρησμοοότι;.)

θά έλΟη ώρα, καί μακράν δέν είν’ αύτή,
'Ότε τών λόγων μου θά έννοήσητε
Τήν σημασίαν, ώρα φοβερά, πικρά,
Καθ’ ήν τό σκάφος τό σαθρόν κλονούμενον
Έν τή Ουέλλη καί είς τήν διάκρισιν
Κυμάτων άμειλίκτων Οά βυΟίζηται,
Καί μάτην κυβερνήτου χεΐρα Οά ζητή,
"Οπως τό σώση έκ κινδύνου προφανούς.
Καί τότε τίς ό τείνων χεΐρα άρωγόν;
Τίς Οά Οελήση τύχην νά συμμερισΟή
Σκάφους ανευ ιστίων καταρρέοντος;
’Ή πλέον έλησμόνησας, ’Αλέξιε,
Τόν φλογερόν κομήτην τόν άπό δυσμών
Άναφανέντα, λόγχης σχήμα φέροντα
Καί πρός άνατολάς τήν τάσιν εχοντα;
ΊΊ σημασία ήδη καταφαίνεται
Ί ού φλογερού κομήτου! 'Ώρα έρχεται
’Αγώνων καί κινδύνων, καί ή ξένη χειρ
θά σέ εγκατάλειψη δταν έλΟη ή στιγμή! —

(Μετ’ ειρωνείας·)

Ό ρήτωρ ό δεινός άς άναπτύξη νΰν
Τήν ευγλωττίαν δλην· ίσως δυνηθή
Νά πείση τούς εύπιστους.
('Ρίπτουσα βλέμμα μίσους πρός τόν Βοεμόνδον
απέρχεται.)

’Αλέξιος.
Μ ή άπέρχεσαι —
Στάσου, Ειρήνη, στάσου! —Άκαμπος γυνή! —
’Απέρχομαι, τού άνακτος καί δικαστού
Νά εκπληρώσω τό καθήκον, θώρακα
θά. περιβάλλω περί τήν καρδίαν μου,
'Όπως δικάσω άμειλίκτως κι’ αύστηρώς!
(’Απέρχεται)

( Επεται συνέχεια.)

ΠΤΙ1Σ1Σ ΚΑΙ ΑΣΜΑ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ.
Ύπό

Carus Sterne.
(’Εκ τοϋ Γερμανικού ύπό θ. X. Φλωρά.)

ΊΙ επιφάνεια τής θαλάσσης, ήτις έν τφ όρίζοντι ώς τις εύΟεΐα γραμμή διαχωρίζει ούρανον
άπό τών ύδάτων, είνε πράγματι διαγώνιος, δύο
δλως διαφόρους καί παρ’ άλλήλους βασιλεύοντας
κόσμους καθ’ δν τρόπον καί τό έδαφος τής σκη
νής τών μυστηρίων άπ’ άλλήλων διαχωρίζουσα
καί σχηματίζουσα άπότομον όροθετικήν γραμμήν,
ήν οί κάτοικοι άμφοτέρων τών βασιλείων έπί
πολύ δέν δύνανται νά ύπερβαίνωσιν ούτε έκ τών
κάτω πρός τά άνω, ούτε πάλιν έκ τών άνω πρός
τά κάτω. Διά τούτο μόνον περί τήν έπί τά
μεθόρια ταύτην γραμμήν συναντώσιν άλληλα τά
μέλη τών δύο κόσμων, οί ύπήκοσι τοΰ νεφελη
γερέτου Διός καί τοΰ ένοσίχθονος ΙΙοσειδώνος,
καί ό άνθρωπος δέ μετά τού "τριπλώ μετάλλιο
τεθωρακωμένου στήθους του”, ώς χαρακτηρίζει
αύτόν ό Όράτιος, άναμίγνυται είς τήν πολλάκις
άχαριν ταύτην επικοινωνίαν τών πολιτών άμφο
τέρων τών βασιλείων. 'Η άπειρος πληθύς τών
κατοίκων τοΰ πυκνοτέρου στοιχείου, ούδέπω άνέρχεται είς τό άραιότερον καί τάνάπαλιν, διότι
άμφοτέρωθεν ή άπλή μόνον δοκιμή βραχείας
έπισκέψεως σημαίνει ταύτό θανάτφ καί άπωλεία.
Ολόκληροι μεγάλαι συνομοταξία1, τού φυτικού
καί ζωικού βασιλείου είνε περιωρισμέναι έξ ολο
κλήρου ή σχεδόν έξ ολοκλήρου έν τώ κόσμφ
τών ύδάτων, οίον τά κατώτερα ζώα καί φυτά,
~ί έγχυματικά καί τά φύκη (Algen), καί κατ’
άπειρον πληθύν τά μαλακόστρακα, κογχοφόρα
καί ιχθύς, έτι δέ όλόκληροι όμοταξίαι τού ζωι
κού βασιλείου είνε τελέως περιωρισμέναι έν'τοΐς
άλμυροΐς τής θαλάσσης κύμασι καί αί πολύ
μορφοι ομάδες τών έχινοδέρμων καί ζωόφυτων,
ών τά τελευταία λίαν όλίγους μόνον άντιπροςώπους έχουσιν έντός τών γλυκέων ύδάτων.
Περί τού ' άλλου τούτου κόσμου” τού ύπό
τής έπιφανείας τών ύδάτων άφ’ ημών διαχωριζομένου ούδέν πλέον γνωρίζομεν ή δσον έπιτρέπει ήμΐν ή δρασις νά παρατηρήσωμεν, έναντι
δμως τής ήμετέρας άφής, τοΰ ώτός καί τής
ρινός παρίσταται ό άλλος ούτος κόσμος ώς κεκλεισμένος κάλυξ, ώς βιβλίον έπτά σφραγΐσιν
έσφραγισμένον. Καί είς αύτάς δέ τάς διαυγείς
τών τροπικών θαλάσσας, είςδύει τό ήμέτερον
βλέμμα ούχί πολύ βαθέως καί έν τοσούτφ βλέ
πει άναρίθμητα θαυμάσια φαινόμενα. Έκεΐ
βλέπομεν πυκνά, χλοερά καί πορφυρόχροα δάση
φυκών μεθ’ αβρών καί κομψών φυλλάδων, αΐτινες
ποτέ δέν Οά άντεΐχον καί δέν Οά ήδύναντο νά
αίωρώνται τοσοΰτο μεγαλοπρεπώς έν τή ξηρά
ήμών άτμοσφαίρα, έκεΐ βλέπομεν ζωηρώς κεχρωματισμένους μύκητας — τούς σπόγγους —

[Άρ. 35.

113 ’Οκτωβρίου 1882.

καί θαυμάσια άστεροειδή άνθη — τά κοράλλια,
— άτινα νήχονται προςηλωμένα έπί λιθωδών
στελεχών, έκεΐ βλέπομεν μεγαλοπρεπώς τό χρώμα
ποικιλλούσας, άλλως δμως διαυγεστάτας, χρυσαλίδας — τάς μέδουσας, — αΐτινες ύπέρ τούς
κήπους τών νηρηίδων αίωροΰνται. Μόνον διά
τών πνευματικών ήμών όφΟαλμών, διά τής φαν
τασίας, δυνάμεθα νά κατέλΟωμεν βαθυτερον μέ
χρι τοΰ αιωνίου κνέφας τού Οαλαττίου βυθού,
δπου έν διαρκεΐ ηρεμία άνθοΰσιν έπί σαλευομένων στελεχίσκων μυθώδη κρίνα καί λειριά,
καί σμήνη αύτοφώτων πλασμάτων κύκλου περιπέτονται έν άκαταπαύστφ λαμπαδηφορία. Ξένη
καί άνήκουστος φαίνεται ήμΐν ή τεραστία πληΟύς
τών ειδών τών έν τω βυθώ τής θαλάσσης δίκην
φυτών προςηλωμένων ζώων, άτινα ούδέν δμοιον
αύτοΐς έχουσιν ένταύθα έν τώ ήμετέρφ έπί τής
γής κόσμιρ, ούχ ήττον δέ καί ή πληθύς έκείνων,
άτινα κεΐνται άκίνητα έπί χαραδρών καί έν
τώ πυΟμένι, άν καί αί έν τώ ΰδατι κινήσεις
αύτών δέν άπαιτούσι μείζονα κόπον τών έν τή
άτμοσφαίρα.
Τήν μεγάλην δμως ταύτην πληθύν τών ζώων,
άτινα έν τώ βασιλείου τοΰ ΙΙοσειδώνος είτε είνε
προςηλωμένα είτε μή, είτε άκίνητα έμπεφύκασιν,
είτε μετά μόχθου πολλοΰ άναρριχώνται έπί τών
σπιλαδων τών φυκών καί κοραλλίων, ύπεοοαίνει
κατα πολύ ή καί τών έπιχθονίων έμψυχων δντων
μειζων πληΟύς τών ζώων τού άχανούς έκείνου
χώρου, δνπερ ήδυνάμεΟα όνομάσαι ατμόσφαιραν
τοΰ κρυστάλλινου τούτου αδου καί οςτις έν τή
νεότητι αύτών έστιν ό ανευ διακρίσεως ευπρόσ
ιτος υδάτινος ούρανός πάσι καί αύτοΐς έτι τοΐς
βραδύτερων έπί ακινήτων κορμών προσηλουμένοις
κατοίκοις. Έν φ ό άνοικτός άτμοσφαιρικός
ούρανός τής άνου γής είνε προσβατός μόνον τοΐς
πτηνοΐς καί τοΐς έντόμοις, καί τούτοις μάλιστα
ούχί καθ’ ολοκληρίαν, ταΐς δέ λοιπαΐς τών ζώων
ταξεσιν, έκτος μονομερών τινων εξαιρέσεων (ιπ
ταμένων ιχθύων, βατράχων, σαυρών καί θη
λαστικών), είνε δλους άπρόσβατος, περιάγεται έν
τφ άβατφ καί πυκνοτέρου ουρανίου στοιχείφ τοΰ
ύδατίνου κόσμου κοινωνία έξ δλων τών τάξεων
τών ζώων ποικίλως συναναμεμιγμένη, παρατασσομένων μάλιστα έν ταΐς τάξεσι καί κογχοφόρουν
τινών, άπερ μεταχειρίζονται τάς έκ τιτάνου
κόγχας των ώς έλαφράς χρυσαλίδων πτέρυγας
και περιίπτανται τήδε κάκεΐσε δίκην έλαφρών
πτεροφόρων.
Κυρίως πτερωτά δυνάμεθα δμως νά χαρακτηρισωμεν ούχί τάς μεδούσας καί τάς κτένας,
άλλά προσφυέστερον τά κατά τό οχήμα καί μέ
γεθος τοΐς έντόμοις προσπελάζοντα έν όμοιότητι
πτερύποδα, ομάδα μικράν τής ομοταξίας ή
όμοιογενείας τών γαστεροπόδων άποτελοΰντα, καί
τους πολλάκις έν ταΐς αύτών κινήσεσι τοΐς πτη
νοΐς ομοιάζοντας ιχθύς.
Από τών άρχαιοτάτων χρόνων ήρέσκοντο νά
συγκρίνωσιν άλληλα πτηνά καί ιχθύς, οιτινες
κατά τήν μωσαϊκήν παράδοσιν άμφότεροι έκ τού
υδατος έγεννήθησαν, ινα διά τής συγκρίσεως
ταύτης ευρωσιν έφ’ ολοκλήρου τής μορφής καί
τού τρόπου τοϋ βίου των, άποτετυπωμένην τήν
φυσικήν συγγένειαν καί τήν αύτήν καταγωγήν.
Σεβαστοί τής Έκκλησίας πατέρες, Βασίλειος ό
μέγας καί ό άγιος ’Αμβρόσιος, έν τοΐς άπομνημονεύμασιν αύτών περί τής έξαημέρου δημιουρ
γίας, έφίστων τήν προσοχήν έπί τού δτι, οί Ιχθύς
έν τώ στοιχείφ των ΐπτανται, ώς τά πτηνά,
άτινα πάλιν έν τώ εαυτών νήχονται ώς έκεΐνοι,
μάλιστα δέ χριστιανός τις ποιητής τοΰ πέμπτου
αιώνος τοΰνομα Κλαύδιος Μάριος Βίκτωρ είπεν.
δτι ιχθύς τε καί πτηνά ήσαν τοΰ αύτού κρέατος,
διότι κατ ούσίαν τά πτηνά ούδέν άλλο ήσαν ή
ιχθύς βαθμιαίως έκμαθόντες το νήχεσθαι έν τώ

Άρ. 35.

113 ’Οκτωβρίου 1882.]

άραιοτέρφ στοιχείου, τώ άέρι. Η δέκα καί τρεις
αιώνας μετά ταύτα ύπό τοΰ έν Κάίρφ προξένου
τής Γαλλίας De Maillet έπί μεΐζον κοσμηθεΐσα αύτη φαντασιοκοπία, άρχικώς έσχε παρά
τοΐς έκκλησιαστικοΐς συγγραφεΰσιν, άν ούχί τόν
σκοπόν αύτής, τουλάχιστον δμως τό εύτύχημα,
ινα άποδειχθή ή κατά τάς νηστείας άκώλυτος
κατάλυσις τοιούτων "πτερωτών ιχθύων”, καί έν
τεΰθεν προσεπάθουν πέντε αιώνας νά δείςωσιν
έκ τής παρατηρήσεως, δτι τούλάχιστον τά νεογνά
μιας πτηνών όμοιογενείας (τών θαλαττίων νησ
σών) όριστικώς έγεννώντο έκ προτέρων ύδροοίων
ζώων. Καί άλλαχού μέν περιέγραψα οίεξοδι-
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τοϊς ίχθΰσιν αί κινητικά! ώθήσεις προέρχονται
άπό τής ούράς καί τών έλιζοειδών καμπών ολο
κλήρου τοΰ σώματος, έν ω τα πτερύγια εξαζ
,
ζ
‘
,
VI?
σκουσι μονον επικουρικήν τινα ενεργειαν.
Lv
τινι όμοιογενεία δμως τών άκανθοπτερυγιων
(Stachelflosser), τή τών λεγομένων καταφράκτων (Panzerwangen) *
) παρά πολλοΐς
εΐδεσιν είνε τά θωρακικά πτερύγια έξοχα άνεπτυγμένα, είς τρόπον ώστε οί ιχθύς ούτοι νηχόμενοι, παρέχουσιν ήμΐν τό θέαμα ιπτάμενου
ένυδρου πτηνού, ώς ή χελιδονοειδής τριγλη
(Trigla liirundo, ίταλ. Anzoleto δρθότ. angioletto ή munso duro).

πεπταμένων, καί δι’ ώραίου κυανού χρώματος
πεποικιλμένων αύτών πτερυγίων μεγαλοπρεπές
θέαμα, πριν ή έπαναστρέψωσιν αυθις είς τό ίδιον
αύτών στοιχεΐον. Έπί τών έκτεταμένων ωκεανών
έτεροι ιχθύς έτέρα ομοταξία, τή τών έπιγαστρίουν μα λ ακο π τε ρυγί ω ν (Weichflosser)
άνήκοντες, αί λεγόμεναι "ίπτάμεναι ρέγγαι ή
άρρέγγαι (έκ τού είδους τών έξωκοίτων), παρέχουσι τώ είς τήν θαλασσίαν έρημον πελαγοδρομοΰντι τήν κυριωτέραν διασκέδασιν καί τέρψιν.
Ύπό τής τό πάτριον αύτών έδαφος διαυλακούσης
τρόπιδος άνησυχούμεναι, διασζεδάννυνται έζσφενδονούμεναι έν εύδία ήμερα ~ρό τού πλοίου

II ΣΚΙΑ.2 ΕΝ Τ012 ΑΝΑΚΊΌΡΟΙΕ ΤΟΤ ΓΕΖΕΡΕ ΕΝ ΚΑΪΡΩι.

ζώτερον τό μετά τών περί τής ιστορικής άναπτύξεως μελετών τούτων συνδυαζόμενον κωμικόν
ζήτημα, σήμερον δμως ούκέτι πλέον γίγνεται
σπουδαίος λόγος περί "εγγύτερας” συγγένειας
μεταξύ ιχθύων καί πτηνών, άν καί τά νεωστί
άνευρεθέντα λείψανα προκατακλυσμιαίων πτηνών,
άδιστάκτως κατεκύρωσαν τήν άπό πολλοΰ ένεκα
άνατομικών καί φυσιολογικών λόγων έπικρατοΰσαν
ύπόθεσιν περί συγγένειας μεταξύ πτηνών και
ερπετών. 'Ημείς δέ περιορίζομεν ένταΰθα τό
ήμέτερον ζήτημα είς τήν άκόλουθον έρώτησιν
ύπάρχουσι πράγματι άναλογίαι τινές τής φύσεως
καί τοΰ τρόπου τής κινήσεως μεταξύ ιχθύων καί
πτηνών;
Βλέποντες έντός τοΰ υδατος νηχόμενον ίχθύν
άμέσως ποιοΰμεν τήν παρατήρησιν, δτι παρα

Ετεροί τινες τφ κατωτέρω άκριβέστερον περιγραφησομένφ τούτφ γένει τών ιχθύων εγγύς
προσήκοντες, ών τά θωρακικά πτερύγια ετι σημαντικώτερον είνε ανεπτυγμένα, καί έξ ών δακτυλόπτερος ό εύρωπαΐος (κοινώς χελιδονόψαρον) τής Μεσογείου θαλάσσης είνε ό τά μάλα
γνωστός, φαίνεται δτι τείνουσι νά πραγματώσωσι
τό άρχαΐον έζεΐνο φαντασιοκόπημα περί τής έξ
ιχθύων καταγωγής τών πτηνών, διότι κατά ρόθια
σμήνη ύψοΰνται πολλά μέτρα ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης, καί έξακοντίζονται είς άπόστασιν έζατοστύων ποδών ύπέρ τά κύματα, παρέχοντες ούτωσί μετά τών δίκην πτερύγων άνα*) Κατά Κυόιέρον, δακτυλοπτερυγίων, οίς
άνάγεται και ή πελαγία χελιδών. Σημ. τοϋ Μ.

κατ’ άμφοτέρας τάς πλευράς, δμοιαι άγέλαις
δλαις άκτινοοολουσών πτερωτών άρρεγγών έκ
τής θαλάσσης άναπτοηθείσαις. Προσέτι δέ καί
ιθαγενείς αύτών διώκται, οί κολίαι ή σκόμβροι
καί οί σαργοί (έκ τού γένους τών σπαροειδών),
οί θύννοι καί οί δελφΐνες θηρεύουσιν αύτάς άνηλεώς μέχρι καί έξω τής έπιφανείας τής θαλάσσης
έζδιώκοντες, δπου ένεδρεύουσιν αύτάς νέοι επί
φοβοι εχθροί, οί πολεμικοί καί θαλάττιοι ίέρακες,
είς τρόπον ώστε καί ύπό καί ύπέρ τά κύματα
ή σκληρά θήρα κατ’ αύτών έξακολουθεΐ.
ΙΙλεΐστοι πεοιηγηταί καί φυσιοδίφαι περιέ
γραψαν τό θέαμα τοΰτο καί έν τοσούτφ ούδαμώς
έτι έν βεβαιότητι γιγνώσζομεν, άν πράγματι
άνάγωσι καί κατάγωσιν οί ιχθύς ουτοι κατά τήν
πτήσιν τάς "πτέρυγας” αύτών, ώς ένιοι τών

166
περιηγητών διατείνονται δτι ειδον. Οΐ πλεΐστοι
μολαταύτα τών ειδημόνων άπδ πολλοΰ έδόξαζον,
οτι ένταΰθα ούοεμία μεν καθαυτά πτήσις γίγνεται, άλλ’ δτι οί ιπτάμενοι ούτοι ιχθύς, ώς καί
άλλοι πατριώταί των, εξακοντίζονται είς λοξήν
ύπέρ το ύδωρ διεύθυνσιν, δυνάμει ίσχυράς κινήσεως τής ούράς και έχοντες τά επιγάστρια πτε
ρύγια Αναπεπταμένα φέρονται ύπδ τοΰ άέρος είς
ικανήν απόστασιν. Καί αί έρευναι δέ, ας πρδ
τετραετίας έδημοσίεοσεν ό έν Κιέλφ καθηγητής
Mobius, φαίνονται έπιβεβαιοΰσαι όριστικώς τήν
δόξαν ταύτην. Οί μυώνες τών πτερυγίων τών
ιπταμένων άρρεγγών είνε, κατά τδν παρατηρητήν
τοΰτον, λίαν ασθενείς παραβαλλόμενα1, τοΐς τών
πτερύγων ένδς πτηνοΰ, τούντεΰθεν δέ ούδαμώς
δύνανται νά έγείρωσι τδ σώμα διά πτητικής
κινήσεως ή νά κρατήσωσιν αύτδ είτα έν ισορρο
πία. 'Η φορά τής πτήσεως αύτών έχει μεγίστην
όμοιότητα τή ένδς έναντι τοΰ άέρος άναρριφθέντος χαρταετού, καί τφ οντι ΐπτανται μόνον,
δταν πνέη σφοδρός άνεμος καί τά μάλα έναντι
τής πνοής τοΰ άνέμου. "Ινα δέ κάλλιον φέρωνται
ύπδ τοΰ άέρος έχουσιν έν τή κατωτέρα πλευρά
τών έπιγαστρίων πτερυγίων ίοιορρύθμως έσχηματισμένους σωλήνας, έν οίς συλλέγεται οίονεί
ό Αήρ, καί έκ τοΰ ύπδ τοΰ είρημένού καθηγ.
Mobius διακριβωθέντος σχηματισμού τούτου
έξηγουνται Ιδιότητες τινες τής πορείας των, ας
τινας άλλως έχαρακτήριζον ώς προαιρετικός
πτητικός αύτών κινήσεις. Δέν αίωροΰνται δήλον
δτι σχηματίζοντας άπλοΰν καί όμαλδν τόξον καί
είς σχεδόν πάντοτε τδ αύτδ ύψος ύπέρ τήν κυμαινομένην έπιφάνειαν τών ύδάτων, άλλά σχηματίζουσιν εύκρινεΐς κυματοειδείς γραμμάς, έγειρόμενοι καί καταπίπτοντες συγχρόνως τώ κύματι. 'Η άνοδος καί κάθοδος αύτη τών πε
λάγιων χελιδόνων είνε πιθανώς συνέπεια μόνον
επιτεινόμενης εισροής άέρος πρδ τών κυματωδών
υψωμάτων, άτινα έπιδρώσιν έπί τών Αεραγρών
τών πτερυγίων καί ή αύτή αιτία ήτοι ρεύμα
άέρος είς τά πλάγια πλοίου καθέτως έπιπνέον,
οίον παρατηρεΐται είς Απόκρημνου; καί ύπδ τοΰ
άνέμου προσπνεομένας άκτάς, φέρει αύτάς διά
νυκτός, δταν μετά τοΰ άνέμου έξακοντίζωνται
μέχρι τοΰ καταστρώματος ύψηλών πλοίων, ένθα
πρδς άναμφίρρηστον άπόδειξιν δτι πράγματι
στερούνται τής πτήσεως, καταπίπτουσιν Αδρανή
καί έν δλίγφ άποθνήσκουσιν. 'Η κυματώδης
άρα πορεία τών πελάγιων χελιδόνων δέν είνε
πτήσις, άλλά μεταπεποιημένη πορεία βολής.
Είδη τινά τών ιπταμένων ιχθύων, οιτινες,
ώς έρρέθη, άνήκουσιν είς διαφόρους δμοιογενείας,
λέγεται δτι έξάγουσι κατά τήν πτήσιν ιδιορ
ρύθμους ηχηρούς τόνους, ούδέν δέ άπορον, εί
καί τά ένυδρα ταΰτα πτηνά ήδόναντο νά τερετίζωσι.
Διότι ύπάρχουσι φωλεάς κτίζοντες
ιχθύς, κατά τήν οικοδομήν τών όποιων οί άρρενες ψάλλουσιν, ώς γνωστόν, χάριν τών θηλέων
τάς ώραιοτέρας μελφδίας των. Ί’ί δέ εν γένει
ήθέλομεν γινώσκει περί τών Αποκαλύψεων, άσπερ
τδ ούς καί αί λοιπαί ήμών αισθήσεις ήθελον πα
ράσχει ήμΐν, εί μόνον ήδυνάμεθα νά μεταχειρισθώμεν αύτών ύπδ τδ ύδωρ έλευθέρως, ώς τδν
δφθαλμδν έν τφ κώδωνι τοΰ δύτου; Σμήνος αι
θέριων, ώς έξ υδατος ή άχρόου ύάλου έσχηματισμένων καί σχεδόν άοράτων δντων έξ απάντων
τών γενών τών ζώων, σκωλήκων, μεδουσών,
μαλακόστρακων, μαλλοπόδων, μαλακίων, ιχ
θύων κ. λ. π. σκιρτφ καί άγάλλεται περί ήμάς,
σκώπτει καί κέντα ήμάς, δι’ άοράτων μέν, κνιζόντων δμως νηματίων καί έξαναγκάζει ήμάς
νά πιστεύσωμεν, δτι ένταΰθα δεόμεθα έτέρου
αισθητηρίου ή τοΰ όφθαλμοΰ. Άδιστάκτως τά
δντα ταΰτα έχουσι καί γευστικός καί όσφρητικάς
αισθήσεις, ών ήμεΐς ούδεμίαν ίσως προαίσθησιν
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έχομεν, ίσως δέ καί ήλεκτρικήν τινα αΐσθησιν,
διότι ένταΰθα τά ηλεκτρικά ρεύματα καί βολαί
παριστώσιν δλως διάφορον πρόσωπον ή έν τφ
Ατμοσφαιρικό» κόσμφ, ένθα ούδέν ηλεκτρικόν
ζώον ύπάρχει. Πρδ παντός δμως θώμεν έν τφ
νφ, δτι έκεΐ κάτω ίσως αναπτύσσεται μουσικός
τις κόσμος, περί ού, ούδεμίαν είσέτι ιδέαν δυνάμεθα νά ποιήσωμεν.
’Έκπαλαι εΐθισται παρ’ ήμΐν, ΐνα θεωρώμεν
τήν Ατμόσφαιραν ώς τδ Αποκλειστικόν βασίλειον
τών τόνων, καί διά τούτο οί πλεΐστοι τών Αν
θρώπων ούδέ καν έσκέφθησαν περί αύτοΰ, πολλφ
δέ ήττον έφαντάσθησαν, πώς δύνανται καί έν
τφ πυκνοτέρφ στοιχείφ νά διαδίδωνται αί έντυπώσεις τοΰ-τόνου, κατ’ ούσίαν μέν πιθανώς διά
φοροι άπδ τών ήμετέρών, έξ ίσου δμως ζωηραί
καί δξεΐαι, αν καί ολίγων μόνον έξ αύτών άντιλαμβανώμεθα. "Οταν λουόμενοι βυθίζωμεν τήν
κεφαλήν ύπδ τδ ύδωρ, άκούομεν πολύ ίσχυρότερον έκαστον έντδς τοΰ υδατος γεννώμενον τόνον
ή δταν εύρισκώμεθα έκτος, καί τά πειράματα,
άτινα έποιήσαντο τφ 1826 ό CoLLADON καί ό
Sturm έν τή λίμνη τής Γενεύης Απέδειξαν, οτι
ό ήχος κώδωνος, ύπδ τδ ύδωρ κρουομένου, δσπερ
έξω τοΰ υδατος ήκούετο μόλις είς 1000 βημάτων
Απόστασιν, ήδύνατο εύκρινώς ν’ άκουσθή μέχρι
τής Αντίπεραν όχθης, ήτοι είς Απόστασιν δύο
περίπου μιλίων, έάν μεμβράνη περιτεταμένος
Ακουστικός σωλήν μέχρι τοΰ κώδωνος έξικνούμενος έβυθίζετο ύπδ τδ ύδωρ. Εύρον δέ προσέτι,
ότι έν τφ ύδατι ό ήχος διαδίδοται τετράκις ταχύτερον ή έν τώ άέρι, καί δτι συγχρόνως προςλαμβάνει διάφορόν τινα, δξυτέραν άπήχησιν.
Δεκαετηρίδας τινάς βραδύτερον γενόμενα πειρά
ματα Απέδειξαν τφ COLLADON δτι δ ήχος κώ
δωνος δέκα στατήρας ζυγίζοντος καί κρουομένου
ύπδ τδ ύδωρ δι’ άναλόγου πλήκτρου, εύκρινέστατα ήκούετο είς Απόστασιν πέντε μιλίων ύπδ
το ύδωρ καί συνεπέρανεν, δτι ύπδ εύνοϊκάς πε
ριστάσεις ήδύνατο ν’ άκουσθή καί είς δώδεκα
μιλίων Απόστασιν. Έκ τών έσχάτως άνευρεθέντων χειρογράφων τοΰ Αεονάρδου Βιγκίου μανθάνομεν, δτι ό έν πάσαις ταΐς καλαΐς καί ώφελίμοις τέχναις έξοχος ούτος άνήρ έγίνωσκεν
ήδη τήν ταχυτέραν καί μείζονα τοΰ ήχου ύπδ
τδ ύδωρ διάδοσιν, καί προέτεινεν, ΐνα διά τής
κατασκευής όμοιου τφ Ανωτέρω Ακουστικού σωλήνος έν σχήματι σάλπιγγος έκ μεγάλης άποστάσεως έννοήση τήν διά νυκτός προσπέλασιν
έχθρικών σκαφών είς τούς λιμένας τής δημο
)
*
κρατίας.
( Επεται συνέχεια καί τέλος.)

Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
)
**
ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ.

Τήν παρελθοΰσαν νύκτα ώνειρεύθην δνειρον
τόσον παράδοξον, ώστε ούδέποτε θά τδ λησμονήσω.
Καθ’ ύπνον ειδον έμπροσθέν μου τήν μεγάλην
τοΰ Κόσμου στοάν, πολυάριθμος δ’ έν αύτή ήτο
συνηγμένη όρχήστρα, ής καί έγώ έμελλον νά
Αποτελώ μέλος. Όδηγηθεΐσα είς τήν θέσιν
μου, έμαθον δτι ήτο αύτη ή όρχήστρα τοΰ
Χρόνου, καί δτι ό διευθύνων ήμάς ήτο μέγας
Διδάσκαλος, δστις καίτοι κραταιδς καί σοφός,
ήτο τόσον καλός καί φιλόφρων ώστε έκαστος
έπρεπε νά τδν άγαπα.
"Είνε αύστηρός;” ήρώτησα δειλή "διότι
καθόλου δέν ήξεύρω νά παίζω.” — "Θά μάθης
Αρκούντως ταχέως” άπήντησεν ό γείτων μου "ό
Διδάσκαλος ήμών ούδένα ούδέποτε τιμωρεί·
αύτα τα Αποτελέσματα τών Αμαρτημάτων καί
*) Ή δημοκρατία τής Βενετίας.
**) Άρθρον σταλέν έξ Αγγλίας.
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δυστονιών ήμών, είνε ικανή είς ήμάς τιμωρία.”
Παράδοξος μοί έφάνη ή ιδέα αύτη, έκπληκτος
προσέβλεπον τδν γείτονά μου. Ήτο γέρων,
είχεν δμως πρόσωπον τόσον Αψευδές, ώστε
άμέσως μέ προσείλκυσεν, λαβοΰσα τδ δργανόν
μου, τετράχορδον, έπειράθην νά παίξω αύτδ άλλά
φεΰ! ούτε καν ενα ήδυνήθην νά έξαγάγω ήχον.
Ό γείτων μου, ούτινος τδ όνομα έμαθον δτι
ήτο Φίλος”, μοί είπεν ""Υπαγε πρδς τδν
Διδάσκαλον, δεικνύων μοι τήν δδδν, καί αύτδς
θά σοί έτοιμάση τδ δργανον.”
'Υπήγα καί ήτένισα μετά φόβου καί σεβασμού
πρδς τδ φαεινόν τοΰ Διδασκάλου πρόσωπον.
Μή φοβοΰ” είπε διά φωνής τόσον μαλακής
και φιλοστόργου ώστε ήσθάνθην όλους μου τούς
φόβους άμέσως διαλυθέντας. ’Έλαβε τδ τετρά
χορδόν μου, τήν ψυχήν μου, ώς τδ έκάλει, καί
έτεινεν έπ’ αύτοΰ τέσσαρας χορδάς· ΙΙίστιν,
Ελπίδα, ’Αγάπην καί Δικαιοσύνην. Πρδς
δέ μοί έδωκε τόξον Γνώσεως, καί όλίγην
ρητίνην Ταπεινοφροσύνης. Λαβοΰσα δέ όδηγιας πώς να τηρώ τάς χορδάς μου καλώς έν
ήχφ τεταμμένας, τδ τόξον μου καλώς τετριμ
μένου πρδ πάντων δέ πώς νά προσέχω είς πάσαν
κροΰσιν καί είς πάν κίνημα τής ράβδου του
Συνειδήσεως” ύπ’ αύτοΰ καλουμένης έπέστρεψα είς τήν θέσιν μου καί ήσθανόμην έμαυτήν
έμπλεων θάρρους καί εύτυχή.
I ά φύλλα τοΰ μουσικού μου μέρους έκειντο
έπί τρίποδος, τούς τρίποδας δ’ έν τή όρχήστρα
ταύτη περιστάσεις έκάλουν Απέναντι τής έδρας
μου, τδ δέ όνομα τοΰ τεμαχίου όπερ έμέλλομεν
νά παίξωμεν ήτο “Ό Βίος.”
'Τούτο συνέθεσεν ό Διδάσκαλος ήμών ιδία
δΐ ήμάς” είπεν ό Φίλος "τούλάχιστον τδ θέμα,
τά δέ λοιπά θά προστεθώσυν ένόσφ παίζομε·?·
τότε θά δυνάμεθα νά παρεισάγωμεν όπόσας θελωμεν ποικιλίας, τροποποιήσεις, Αρκεί βεβαίως
νά μή διαστρέψωμεν τδ τεμάχιον.”
"Είνε δύσκολον;” ήρώτησα άνοίγουσα τδ
βιβλίον. — "Ναι, πολύ” είπεν ό Φίλος στενάξας
"Τούλάχιστον τοΐς πλείστοις.”
Παρετήρησα τήν μουσικήν μου καί ίδοΰσα
τόνους τινάς, συμβάντα καλούμενους, έδώ καί
έκεΐ σποράδην δέ σημειωμένου; έπί τής πρώτης
σελίδος, Ανέκραξα έν χαρά "Τδ μέρος τδ έμδν
τούλάχιστον είνε πολύ εύκολο·?.” — "Ά! περίμεινε έως ού προχωρήσης” είπεν ό Φίλος "πιθανόν
τότε να είνε διάφορον.” Ήθέλησα νά ρίψω
βλέμμα έπί τής Ακολούθου σελίδος άλλά τδ
φΰλλον δέν ήθελε νά στρέψη.
" Οχι!” είπεν ό Φίλος "είνε περιττόν μή
πειράσαι νά στρέψης τδ φΰλλον, τήν Ακόλουθον
σελίδα θά ίδωμεν Αφού παίξωμεν τήν προκει
μένη V.”
Μετά περιέργειας ειδον πέρι τούς συναδέλ
φους μου- ήσαν τινες νεώτατοι, άλλοι δέ πολύ
γέροντες, οί μέν ζωηροί, έτεροι δέ σκυθρωποί,
τινές έφαίνοντο τά μέγιστα Ανυπόμονοι δπως
άρξωνται, άλλοι ήσαν ήδη βεβαρυμένοι· παρά
τήν γωνίαν δύω έβοήθουν άλλήλους δπως στήσωσι
τδν τρίποδά των· άλλοι τινές ένεθάρρυνον δειλόν
παίκτην, δστις μόλις έφαίνετο ικανός νά άνοιξη
τδ βιβλίον του.
ΙΙροσέβλεψα είς τήν μουσικήν συμπαικτών
τινων οί μέν είχον βιβλία χονδρά, άλλοι δέ
δέ τόσον όλιγοσέλιδα, ώστε έσκέφθην δτι δέν
ήτο δυνατόν νά ύπάρχωσιν έν αύτοΐς πολλά έξ
ών νά παίξωσι, καί δμως δτε τά βιβλία των
ήνεφχθησαν ειδον έπί τής πρώτης σελίδος συμπεπυκνωμένας χιλιάδας καί χιλιάδας σημείων.
Φίλοι τινές καί θεράποντες τού Διδασκάλου
είσήλθον έντούτοις είς τήν μεγάλην στοάν, συνεμιγνύοντο πρδς τούς παίκτας καί συνομιλούν
αύτοΐς.
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'0 "Φίλος” μοί είπε τά όνόματά τινων.
Έκεΐ βαίνει ή Εύσπλαγχνία είπεν, δτε γυνή
γλυκύ καί προσφιλές έχουσα πρόσωπον διήρχετο
πλησίον ήμών "παρ’ αύτή είνε τδ Σθένος, ό
ισχυρός έκεΐνος άνήρ δστις βοηθεΐ παίκτην νά
στήση τδ χονδρόν του βιβλίον.”
hr.
— "Τις είνε ό μελανόθριξ κομψός
έκεΐνος
άνήρ;” ήρώτησα. — "Είνεδ Κύριος Κόμπος — αν
καί δέν είνε δυσειδής, μοι προσέθηκεν ό φίλος μου,
είνε δμως κακός άνθρωπος· μή έχης ούδεμίαν
πρδς αύτόν σχέσιν ένδύεται πλουσίως καί κρατεί
τήν κεφαλήν του ύψηλήν, δσοι δμως άκούουσιν
αύτόν, συχνάκις όφείλουσι νά κλίνωσι τήν κε
φαλήν των καί άπδ καταπτώσεως είς κατάπτωσιν
έπί τέλους γίνονται ρακενδύται.” Έσκέφθην δτι
δσα έλεγεν ό Φίλος ήδύναντο νά μή ήσαν άληθή,
άλλά δέν έξέφρασα ούδεμίαν τών ιδεών μου.
— Αί κομψώς ένδεδυμέναι έκεΐναι Κυρίαι
έξηκολούθησεν δ φίλος μου, αί έρειδόμεναι έπί
τοΰ βραχίονος τοΰ Κόμπου, είνε ή Κολακεία
καί ή Ματαιότης· Οίηματίας δ ύπηρέτης
του Κόμπου Ακολουθεί αύτάς αί δέ δύω άοελφαί
ή Μανία καί Σκευή προηγούνται.”
— "Τις δ γέρων έκεΐνος δ τρόμον έμβάλλων,
ό μακράς όστώδεις χεΐρας έχων” άνέκραξα; —
"Έκεΐνος;” άπήντησεν ό Φίλος φρικιών,' Έκεΐνος
είνε ό Άπελπισμός καί ή γραία έκείνη φθίνυλλα ή’Ένδεια είνε ή σύζυγός του· δέν θά
έλθωσιν όμως προς ήμάς έφόσον έχομεν τά βλέμ
ματα ήμών έστραμμένα πρδς τδν Διδάσκαλον.
— "'0 άπλοΰς έκεΐνος άνήρ, προσέθεκε, ο
Ανοικτόν έχων πρόσωπον είνε ό Τίμιος καί ή
παρ’ αύτφ εύγενής έκείνη γυνή ή ’Αλήθεια·
ή ’Απάτη ήτις τήν μισεί είνε πέραν άντικρύ
αύτής, ή γυνή ή ποικίλα χρώματα φορούσα, ήτις
ψιθυρίζει τι πρδ; τον δυσάρεστον έκεΐνον άνδρα
τδν Μεμψίμοιρον. . . . Ά! ιδού ή Άθωότης”.
προσέθηκεν διακοπτόμενος, δτε Αγνή λευχειμο
νούσα κόρη διάβαινε πλησίον ήμών. Ό Διδά
σκαλος έκάλεσεν αύτήν προς εαυτόν καί τή είπε
νά μέ φυλάττη καί νά μοί δείξη πώς ν’ άρξωμαι
τής μουσικής. Έλθοΰσα δ’ έστη όπισθέν τής
έδρας μου, καί μετ’ ολίγον τδ τεμάχιον τής
μουσικής προανεκρούσθη.
Πόσον ώραΐον ήτο! Ή μουσική καί αί μεγα
λοπρεπείς αύτής συνηχήσεις και αι λεπται αρμονίαι μέ ένέπλησαν αισθήματος ύψίστης εύτυχίας.
Ή ήώς τής νεότητος κατέρρεε μεστή έπί τοΰ
βιβλίου μου, καί τή βοήθεια τής Άθωότητος
ήδυνάμην εύκόλως νά τδ άναγινώσκω, δτε ο’
έπειτα συνεμίγην μετά τών λοιπών, ήσθάνθην
δτι καί έγώ συνετέλουν είς τήν παραγωγήν τών
ουρανίων έκείνων ήχων.
"Αμα έστρεψα τήν πρώτην σελίδα ήρξάμην
παίζουσα άσφαλέστερον, φθασα δέ είς τό άκολουθον φΰλλον έπελήφθην καί ιδίων τινών ποι
κιλιών. Μόλις έτελείωσα τήν σελίδα, παρετήρησα
τήν λέξιν "Παρόν”, ήτις ήτο έπί κεφαλής αύτής,
μεταλλασσομένην είς ' Παρελθόν”, καθ’ ήν
στιγμήν έστρεφα τδ φΰλλον έπί τοΰ άλλου μέ
ρους, διεΐδον τήν λέξιν "Μέλλον” ήτις δέν είχεν
άκόμη μετατραπή είς "Παρόν.” ΊΙ Άθωότης
μετέβη τώρα Αλλού, άλλ’ δ Φίλος μέ εβοηθει
οσάκις άπεπλανώμην τής θέσεώς μου, έφ όσον
δέ είχον τούς οφθαλμούς μου προσηλώμενους
έπί τού Διδασκάλου μοί ήτο πολύ ευκολον νά
έμμένω έν όρθφ χρόνφ.
Άλλ’ αίφνης ένφ έσκεπτόμην τίνι τρόπφ
. νά καλλωπίσω τδ Ακόλουθον χωρίον, έκρουσα
ήχον έσφαλμένον- ή μακρά ράβδος ήτις έφαίνετο
δτι έφθανε μέχρι τής μουσικής έκάστου μοι
■; έψυθίριζε
ύπέδειξε τδ Αμάρτημα ό δέ Φίλος
έπί
τοΰ
τόξου σου.”
"Δέν έχεις πλέον ρητίνην
τήν
ρητίνην
τήν
έπιγεγραμμένην
"Ελαβον
"1 απεινοφροσύνη” καί έπιμελώς έτριψα τδ
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
τόξον μου δΐ αύτής. Καλώς πάλιν προέβην
καί έξηκολούθουν παίζουσα Ασφαλώς έπί τοΰ
θαυμάσιου οργάνου, τής ψυχής μου, ένφ διαυγές
παιδίον ή Απλό της μοί έστρεφε τά φύλλα.
"Απαξ πάλιν έγείρασα τήν κεφαλήν μου,
παρετήρησα τήν Σκευήν καί τήν Αδελφήν αύτής
Μανίαν φλυαρούσας καί κιχλιζούσας παρά τισι
τών μουσικών, οιτινες ήρξαντο τότε έπιλαμβανόμενοι ποικιλιών τινων έπί τοΰ τεμαχίου ■ έκαστος
τούτων έπειράτο νά ύπερβή τον έτερον κατα τδ
πολύπλοκο·?, έως ού έπί τέλους ό Αρχικός σκοπος
δυσκόλως ήδύνατο ν’ Ακούσθή· ό Γέλως δμως
έκεϊθεν διελθών ταχέως κατέπαυσε τάς άτοπιας
αύτών.
Μετά ταΰτα παρετήρησα κυμβαλιστήν τινα·
έκρουε δέ ούτος τά κύμβαλά του τόσον καλώς
έπόμενος ~άση κινήσει τής Συνειδήσεως ώστε
ή μουσική των καθίστατο άρμονικοτάτη ■ Ο
Διδάσκαλος συχνάκις προσεμειδία αύτφ μετά
υφους εύηρεστημένου, δθεν συνεπερανον δτι και
άσήμαντον έτι δργανον ήδύνατο μεγαλως να
έπαυξήση ή νά έλαττώση τήν Αρμονίαν τοΰ δλου,
άναλόγως τοΰ τρόπου καθ’ δν παίζεται.
Ή προσοχή μου δμως ταχέως προσειλκύσθη
ύπδ ταραχής έξ άλλου μέρους τής ορχήστρας ·
άνήρ τις έπαιζεν έλαφράν χαρίεσσαν μελφδίαν
ό χρυσίμαντος Πλούτος τφ έστρεφε τα φύλλα·
ό γείτων του μόνον τής μουσικής συνοδίας μέρος
είχε· ή δέ ρακοφόρος πενία ΐστατο παρ αύτφ.
Ό Ζήλος, (ή ζηλοτυπία) άνδρόπαις πρασίνους
έχων δφθαλμούς καί κίτρινον πρόσωπον καί ό
έξάδελφός του ό Μεμψίμοιρος είπον οτι ητο
αίσχος τόσον άνισος νά είνε ή τών πραγμάτων
διανομή. Ματαίως ό πτωχότερος έπειράτο όπως
προσεφέλξηται τδν Πλούτον, έπι τέλους άκουων
τάς ύποβολάς τοΰ Ζήλου τοΰ Φθόνου καί τοΰ
Πάθους, έπετέθη κατά τοΰ γείτονος συνέτριψε
τδ δργανον αύτοΰ, διακόπτων ούτως αϊφνιδιως
τήν χαρίεσσαν μουσικήν καί ένέπηξεν τήν μαχαιράν του " τδν Φόνον” είς τοΰ θύματός του
τδ στήθος. Κατεχόμενος μετά ταΰτα ύπδ τοΰ
Φόβου τοΰ Πταίσματος καί τής Τύψεως
έπαιζεν άγρίαν καί συγκεχυμμενην μουσικήν,
έως ού απασαι αί χορδαί τοΰ δργάνου του έκοπησαν έκτδς τής Έλπίδος, άλλά καί αυτή ήτο
τόσον χαλαρωμένη ώστ’ έξήρχοντο άπ αυτής οι
μαλακώτεροι καί σκυθρωπότεροι μονον τών ήχων·
ουτω: έξηκολούθει παίζων τήν έρρηγμένην ταύ
την μουσικήν ένφ ή Γύψις καί δ Φόβος εμενον
Ακίνητοι παρ’ αύτφ. 0 συνάδελφος του άπεκομίσθη καί τδ "Εμφυτον μοί είπεν δτι μετέβη
νά.παίξη έν άλλη όρχήστρα έν τή τή; Αιωνιό
τητα;. Παρετήρησα έπειτα πτωχόν ώχρδν μου
σικόν συντρόφου; έχοντα τήν Πενίαν καί τήν
'Υπομονήν, έπιμόχθως κοπιώντα νά διεξαγάγη
τδ δύσκολον καί ξηρόν αύτοΰ μέρος· απεπλανάτο
συχνάκις τοΰ χωρίου του- ή έρατεινή δμως
Συμπάθεια έθιξέ τινας τών μουσικών, έκεϊθεν
διαβαίνουσα, καί πολλαί φίλιαι χειρες ετανθησαν,
"να δείξωσιν αύτφ ποΰ ήτο και ινα τον βοηθησωσιν δπως άρξηται πάλιν. Άλλ’ άν και μοχθών
προσεπάθει νά συμβαδίζη μετά τών άλλων, ή
μουσική του έγένετο συνεχώς άμυδρωτέρα και
μάλλον δύσθυμος έως ού σιγήσας κατέπεσεν έπί
τής έδρας του· ό δέ Αγριωπός Θάνατος οίκτεΐρμον
μειδίαμα έπί τοΰ προσώπου του έχων διέταξε
νά μετακομισθή έπί τής νεκροκλίνης ή Νήστις .
(“Επεται τό τέλος.)

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΕΝ Τ01Σ
ΠΥΡΗΝΑ10ΙΣ.
(Μετά είκόνος, όρα σελ. 168.)

Κλάδος τής ζωγραφικής, δστις τά μάλιστα
καλλιεργείται έν Εύρώπη, είνε ή λεγομένη ρω

πογραφία (paysage), ή άπεικόνισις δηλαδή
ωραίων φυσικών θέσεων. "Οτι ό κλάδος ουτος
έχει περισσοτέρους μύστας, έξηγεΐται τδ μέν
ένεκα τής εύκολου καί προσιτής είς πάντα καλ
λιτέχνην παρατηρήσεως τής φύσεως, τδ δε και
ένεκα τής δυσχερείας περί τήν ομοιότητα είς
τήν προσωπογραφίαν. Οί Γάλλοι καλλιτέχναι
έξόχως έπεμελήθησαν τοΰ κλάδου τούτου τής
ζωγραφικής, καί πράγματι έν τοΐς μουσείοις τής
Γαλλίας καί ταΐς αιθούσαις τών Αριστοκρατικών
οικογενειών βλέπει τις εικόνας αιτινες είναι
Αληθή Αριστουργήματα.
Κατά μίμησιν τών Γάλλων έπεδόθησαν καί
οί Γερμανοί καί κυρίως οί Αύστριακοί ζωγράφοι
είς τδ είδος τούτο, άλλ’ όμολογητέον δτι οί
Γερμανοί δέν ήδυνήθησαν νά φθάσωσιν είσέτι
είς τήν έντέλειαν τών πέραν τοΰ 'Ρήνου γει
τόνων των.
Δύο παρατηρούνται έν τή νεωτέρα ζωγρα
φική σχολή τάσεις ώς πρδς τάς ρωπογραφίας,
ή μέν Ακολουθούσα τήν φύσιν, καί τήν όποιαν
δυνάμεθα νά όνομάσωμεν υλιστικήν τάσιν, ή δέ
θηρεύουσα μάλλον τδ ιδεώδες τδ καλλιτεχνικώς
ώραΐον καί υψηλόν.
'Η δευτέρα αυτή μερίς είναι ή έχουσα όλιγωτέρους δπαδούς καί τούτο εύεξήγητον διότι
ώς διατείνονται οί Αντίπαλοι αύτών, οί τής υλι
στική; τάσεω; οπαδοί, ή φύσις παρέχει Αρκούν
τως τδ ιδεώδες, ώστε δέν ύφίσταται Ανάγκη
τρόπον τινά ψιμυθίων πρδς καλλωπισμόν αύτής.
’Οπαδό; τής ιδεώδους ταύτης ρωπογραφίας
είναι καί δ έν Βιέννη διατριβών ζωγράφος Αλ
βέρτος 'Ρήγερ, ού τήν εικόνα παριστώσαν κα
ταρράκτην έν τοΐς Πυρηναίοις δημοσιευομεν
σήμερον. Ό 'Ρήγερ οστις έγεννήθη έν Τεργέστη,
έγένετο ήδη γνωστός διά τής μεγάλης αύτοΰ
είκόνος τής έν Άθήναις άκροπόλεως, ήν οί καλλιτέχναι έθαύμασαν.
Μορφαί μεγάλαι καί καταπληκτικαί, σοβαρόν
έλεγειακόν υφο; καί θαυμάσιος χρωματισμός,
χαρακτηρίζουν έν γένει τά έργα τοΰ νεαρού ζω
γράφου.
Ή Ατμόσφαιρα Απεικονίζεται έν αύτοΐς ζωηρά,
τά υδατα καθαρά, καί διαυγή τά δένδρα καί τά
φυτά μέ δλην τήν φυσικήν αύτών ώραιότητα.
Καί έν τή προκειμένη είκόνι τά αύτά παρατη
ρούνται προτερήματα. 'Ο καταρράκτης είναι
ψηλαφητός, οί λίθοι καί οί βράχοι είσίν όποιους
φαντάζεται αύτούς ή φαντασία τοΰ ποιητοΰ, και
ή Ατμόσφαιρα έχει τήν μεγαλοπρέπειαν έκείνην,
ήν ό καλλιτέχνης διερευνά καί αισθάνεται.
Ή είκών αύτη έκτεθεΐσα έν Βιέννη έφείλκυσε καί δικαίως τήν προσοχήν πάντων τών
θειασωτών τής θείας τέχνης τής ζωγραφικής.

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΤΠΟΓΡΛΦΟΪΣΑ ΤΗΝ ΘΑΝΑΤΙΚΗΝ ΠΟΙΝΗΝ
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΟΤΛΡΤ.
(Μετά είκόνος, βρα σελ. 169.)

Ή ιστορία τής τόσον ώραίας δσον καί άτυ
χούς βασιλίσσης τής Σκωτίας Μαρίας Στουάρτ
είναι Αρκούντως γνωστή. Ή Μαρία Στουάρτ
διεκδικήσασα τον θρόνον τής Αγγλίας, κατεβλήθη
ύπδ τής ίσχυράς καί πολυμηχάνου αύτής Αντι
πάλου, τής βασιλίσσης Ελισάβετ, καί φυλακισθεΐσα έπί τινα χρόνον, κατεδικάσθη έπί τέλους
είς θάνατον καί παρέδωκε τήν ώραίαν αύτής
κεφαλήν είς τδν δήμιον.
Τήν δραματικήν ταύτην ύπόθεσιν πολλοί, καί
τών παλαιοτέρων καί τών νεωτέρων ποιητών,
μετεχειρίσθησαν είς συγγραφήν δράματος. Λίαν
έπιτυχώς, ίσως έπιτυχέστερον πάντων έξέθηκεν
αύτήν έν τή τραγφδία του ό Γερμανός Schiller,
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ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΤΡΗΝΑΙΟΙΣ.
(Είκών Α. ’Ρήγερ.)

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ύπογράφουσα τήν θανατικήν ποινήν τής Μαρίας Στουάρτ.
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ού ή Μαρία Στουάρτ εν τών τελευταίων έργων
του, θεωρείται δικαίως Αριστούργημα και έξακολουθεΐ διδασκομένη άπδ σκηνής έν τοΐς γερ
μανικοί; θεάτροις.
Μία τών ωραιότερων σκηνών έν τφ δράματι
τούτω είναι έκείνη, καθ’ ήν ή ’Ελισάβετ παρί
σταται υπογραφουσα τδ διάταγμα τής έκτελέσεως
τής θανατικής ποινής τής Μαρίας. '0 μονόλογος
τής ’Ελισάβετ, ού μετάφρασιν παραθέτομεν, προ
δίδει τδν κάλαμον τοΰ έξόχου ποιητοΰ. ’Εκ τής
σκηνής ταύτης έμπνευσθείς καί ό καλλιτέχνης
έγραψε τήν εικόνα, ήν σήμερον δημοσιεύομεν έν
τφ Έσπερο».

καλλίτερα, πλήττουσι θανατηφόρα»; καί σέ έςαφανίζουσιν.
(Πλησιάζει δήματι ταχεΐ πρδς τήν τράπεζα
*
καί
λαμβάνει τόν κάλαμον.)

Έγώ είμί νόθος; — ’Άφρον! Νόθος είμί
μόνον έφ’ δσον σύ ζής καί αναπνέεις. 'Η Αμ
φιβολία περί τής νομίμου ηγεμονικής γεννήσεώς
μου αίρεται, άμα σέ άρω έκ τοΰ μέσου. "Οταν
οί ’Αγγλοι δέν θέλωσιν έχει άλλην έκλογήν,
έγώ μόνη θά ήμαι δι’ αύτούς ή νόμιμος άνασσα!
(Ίπογράφει έν σπουδή καί άποφασιστικινς, εΐτα δέ κα
ταθέτει τόν κάλαμον καί άποσύρεται μέ έκφρασιν φρίκης.
Μετ' όλίγον κρούει τόν κώδωνα.)

II ΕΛΙΣΑΒΕΤ (μόνη).
(Πράξις Δ
*,

σκηνή ι'.)

ΤΩ δουλεία! Ώ απεχθής ζυγός τοΰ ύπηρετεϊν
τδν λαόν! Πόσον άπέκαμα νά προσκυνώ τδ είδωλον τοΰτο, τδ όποιον ή ψυχή μου άποστρέφεται και περιφρονεΐ! Πότε θά ήμαι έπί τέλους
έλευθέρα έπί τοΰ θρόνου τούτου; ’Αναγκάζομαι
νά σέβωμαι τήν κοινήν γνώμην, πρέπει νά εκλι
παρώ τήν εύνοιαν τοΰ λαοΰ, δφείλω νά ευχα
ριστώ τδν όχλον, δστις δεν άρέσκεται ή είς γόητας και θαυματοποιούς! —’Ώ! δέν είναι είσέτι
βασιλεύς, ό δφείλων νά φαίνηται ευχάριστος
τοΐς πολλοΐς! Εκείνος μόνος είναι Αληθής αρ
χών, δστις δέν έχει Ανάγκην νά θηρεύη τδν
έπαινον τών άνθρώπων. — Πρδς τί άπένειμα
καθ’ δλον μου τδν βίον δικαιοσύνην, άποστρεφομένη τήν αυθαιρεσίαν; Πρδς τί, άφ’ ού διά
τής πρώτης μου ταύτης βιαίας πράξεως έδεσα
τάς χεΐράς μου; Τδ παράδειγμα, δπερ έγώ αύτή
έδωκα, μέ καταδικάζει! — Έάν ήμην τυραννική,
ώς ήτο ή Ίσπανίς Μαρία, ή έπί τοΰ θρόνου
τούτου προκάτοχός μου, θά ήδυνάμην άφόβως
καί ανευ μομφής τίνος νά χύσω αίμα βασιλικόν!
Πλήν είχον καί τήν έκλογήν νά ήμαι πάντοτε
δικαία; 'Η παντοδύναμος άνάγκη, ή καί τοΰ
βασιλέως τήν έλευθέραν θέλησιν περιορίζουσα,
μοί επέβαλε τήν αρετήν ταύτην. Περιεστοιχισμένην ύπδ έχθρών, μόνον ή εύνοια τοΰ λαοΰ
μέ διατηρεί έπί τοΰ θρόνου. Τήν καταστροφήν
μου ώμωσαν δλαι αί δυνάμεις τής -ηπειρωτικής
Ευρώπη:. ’Αδιάλλακτον έκσφενδονίζει ό ρωμαίος
Πάπας τδν άφορισμόν του κατά τής κεφαλής
μου· διά δολίου άδελφικοΰ ασπασμού μέ προ
δίδει ή Γαλλία, φανερόν καί λυσσώδη πόλεμον
έξοντώσεως μοί παρασκευάζει ή Ισπανία κατά
θάλασσαν. Ούτως ίσταμαι παλαίουσα έναντίον
δλου τοΰ κόσμου, έγώ ή άοπλος γυνή! — Δι’
ύψηλών άρετών δφείλω νά καλύψω τήν γυμνό
τητα τοΰ δικαίου μου καί τήν κηλίδα τής ήγεμονικής μου γεννήσεως, δι’ ής, αύτδς δ πατήρ
μου μ’ έκηλίδωσε. Μάτην καλύπτω αύτήν. —
Τδ μίσος τών έναντίων μου τήν άπεκάλυψε καί
μέ προτείνει τήν Στουάρτ ταύτην ώς φάντασμα
διηνεκώς Απειλούν με. Όχι! 'θ φόβος ούτος
πρέπει νά έκλειψη! 'Η κεφαλή της δέον νά
πέση. θέλω πλέον νά ησυχάσω. — Αύτή είναι
ή Έριννύς τοΰ βίου μου· αύτή είναι ό δαίμων,
δν ή τύχη μοί έπέβαλεν. 'Οσάκις φύεται δι
έμέ χαρά τις ή έλπίς τις, ευρίσκω τδν κατα
χθόνιον τούτον δφιν πρδ τών ποδών μου. Αύτή
μοί Αποσπά τδν έραστήν, αύτή μοί κλέπτει τδν
μνηστήρά μου! — Μαρία Στουάρτ καλείται
πάσα καταβάλλουσά με Αποτυχία! Έκλιπούσης
ταύτης έκ τών ζώντων, θά ημαι έλευθέρα, έλευθερα ώς, ό Αήρ έπί τών δρέων.

(ΓΙαϋσις.)
Μετά πόσης περιφρονήσεως μέ προσέβλεπεν,
ώς νά ήθελε νά μέ κεραυνοβολήση διά τοΰ
βλέμματός της! Δείλαιε! Τά βπλα μου είναι

0 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΩΝ ΣΑΒΕΛΛΩΝ.
Διήγημα ιστορικόν.
(Συνέχεια·

δρα προηγ. τεύχος.)

Οί έν τφ μεγάρφ είχον έξυπνήσει αργά, κα
θότι πέραν τοΰ μεσονυκτίου έκάθηντο εύθυμοΰντες
καί παίζοντες. Περί τοΰ συμβάντος τής εσπέρας
ούδέ λόγος είχε γείνει πλέον, διότι οί δπαδοί
τοΰ πρίγκηπος ένόησαν βτι ή ομιλία έκείνη τφ
ήτο είς άκρον δυσάρεστος. "Ισως ήσθάνετο ό
Σαβέλλος πρώτον ήδη τήν δυσθυμίαν έκείνην,
ήτις, καίτοι μή ούσα είσέτι μετάνοια, είναι δμως
ό πρόδρομος ήθικής βελτιώσεως.
Τήν έπιοΰσαν έπρόκειτο νά καταδιωχθή μέγας
Αγριόχοιρος, δστις προ καιρού ήδη μεγάλην ένεποίει ζημίαν είς τά σπαρτά καί εί; τούς παρα
κειμένους Αγρούς. '0 Σαβέλλος Ανεχώρησεν έκ
τοΰ μεγάρου μετά πολλών κυνηγών, δπως έν
τή πεδιάδι θηρεύση τδ έπικίνδυνον καί κατα
στρεπτικόν ζώον. Ιίροσήλθον καί πολλοί χω
ρικοί, πάντες δεόντως ώπλισμένοι. 'Ως τόπον
συγκεντρώσεως είχε προσδιορίσει ό πρίγκηψ τοΐς
δπαδοΐς του, ενα τών πολλών έκείνων ήμιερειπωμένων οικιακών, οιτινες έν τή ρωμαϊκή πε
διάδι χρησιμεύουσιν ώς καταφύγιον είς τού:
ποιμένας, εις τούς κυνηγούς, ένίοτε δέ καί είς
ληστάς. Ό οίκίσκος έκεΐνος, ώχυρωμένος διά
δύο λίθινων πύργων άνήκεν είς τδν πατέρα του.
Έκεΐ ύπεδέχθησαν αύτόν οί προπορευθέντες δπα
δοί του καί οί χωρικοί, οιτινες συνήθως συνώδευον αύτόν έν ταΐς κυνηγετικαΐς αύτοΰ έκδρομαΐς. Ό Σαβέλλος άμα πλησιάσας παρετήρησε τούς περιμένοντα; καί ύποδεχομένους
αύτόν, .μεταξύ τών όποιων εύρε πολλούς γνωρί
μους, τούς μέν ήλιοκαυμένους τήν δψιν τούς δέ
κατώχρους ένεκα τών έπιπολαζόντων είς τά
μέρη έκεΐνα τά ελώδη πυρετών, πάντας μέ
δασύν μαΰρον πώγωνα, κόμην άκαλλιέργητον καί
άγριοι τήν δψιν. ’Αμέσως συνεζητήθη καί άνεκρίθη τδ σχέδιον τής Θήρας, καί ό Σαβέλλος
δρίσας έκάστφ τήν θέσιν του, έπορεύθη μετά τών
έκ τής πόλεως δπαδών του πρδς τδ έλος, έν
φ έν καιρφ ήμέρας διέμενεν -ό Αγριόχοιρος.
ΙΙροεπορεύοντο ώς οδηγοί οί άγριοι κύνες τρέ
χοντες καί ήλακ.τοΰντες, καί άμα φθάσαντες είς
τδ χείλος τοΰ έλους, είσέδυσαν έντδς τών ύψηλών
καλάμων δσφραινόμενοι τά ίχνη τού θηρίου.
Οί κυνηγοί παρηκολούθουν διά τών βλεμμάτων
τάς κινήσεις τών καλάμων καί περιέμενον τδ
σύνθημα τής έπιθέσεως. Τέλος κραυγαί Αντή
χησαν έκ τοΰ μέσους τοΰ έλους.
— Είναι δ Βαϋάρδος μου, άνέκραξεν ό Σα
βέλλος ζωηρός.
Έν τφ άμα ήκούσθησαν ίσχυραΐ ήλακαί καί
φωναί τών ύπδ τοΰ θηρίου τετραυματισμένων κυνών. Αί φωναί διηυθύνοντο πρδς τδ μέρος, ένθα
ίσταντο οί κυνηγοί. '0 Σαβέλλος κρατών τδ
κυνηγετικόν του δόρυ ιστατο είς άπόστασιν τινα
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τών άλλων μεμονωμένος καί έντελώς έστερημένος τής συνδρομής τών συντρόφων του, έάν
ύφιστατο άνάγκη. 'Ως άστραπή ώρμησεν έκ τών
πυκνών καλάμων άφρίζων καί μυκώμενος ό
Αγριόχοιρος, παρακολουθούμενο; ύπδ δύο τών
τολμηροτέρων καί δυνατωτέρων κυνών. Διά τών
στερεών αύτών δδόντων έκράτουν οί κύνες ούτοι
σφιγκτώς τα δύο ώτα τοΰ θηρίου, καί έζήτουν
νά τδ δδηγήσωσι πρδς τδ μέρος τών κυνηγών.
’Αλλά μόλις άφιχθείς είς τό χείλος τοΰ έλους
δ άγριόχειρο;, τοΰ μέν ένδς τών κυνών, διέσχισε
τδ στήθος, τοΰ δε έτέρου τήν κοιλίαν, καί ώρμησε
τετυφλωμένος έκ τής λύσσης πρδς τδν Σαβέλλον,
δστις στερρφ τφ ποδί περιέμενε τήν έφοδον,
προτεταμένο·» τδ δόρυ κρατών καί Ασκαρδαμυκτί
προσβλέπων τδν έπίφοβον Αντίπαλόν του. Ή
έπίθεσις ήτο άγρια, μανιώδης έκ μέρους τοΰ
θηρίου, άλλ’ δ Σαβέλλος, καίτοι κλονισθείς καί
κινδυνεύσας νά άπολέση τήν ισορροπίαν, δέν
έπτοήθη, καί μέ κτύπημα έπιτηδειότατον κατέβαλεν αύτό, μεθ’ δ προσδραμόντες οί συγκυνηγοί του άπετελείωσαν τον αγριόχοιρον, δστις
ήτο έκ τών άσυνήθως μεγάλων καί άγριων, καί
τοΰ όποιου παρόμοιος κατά τδ λέγειν τών χω
ρικών ούδέποτε είχεν άναφανή είς τά μέρη
έκεΐνα. ’Ατάραχος ό Σαβέλλος καί Αδιάφορος
πρδς τούς έπαίνους τών δπαδών του έπέοη τοΰ
ίππου του καί έσπευσε ν’ άπέλθη πρός τδ μέ
γαρον, δπου ήθελε νά φθάση πριν ή έπέλθη ή
νύξ. Ό νεαρός πρίγκηψ δείξας κατά τήν Θήραν
έκείνην ψυχραιμίαν άξιοθαύμαστον καί περίσκεψιν
παλαιού κυνηγού, ήσθάνετο ένδόμυχον χαράν έπί
τω θριάμβφ αύτοΰ καί έπί τοΐς έπαινοι;, οιτινες
πανταχόθεν τφ έπεδαψιλεύοντο καί έκ μέρους
τών δπαδών του καί έκ μέρους τών έκπεπληγμένων χωρικών, οίς πάντοτε ή τόλμη καί ή
έπιτυχία έπιβάλλεται. Ούχί πλέον ψυχρός ώς
τήν προτεραίαν, ούχί πλέον σκυθρωπός καί σύνοφρυς, άλλ ευθυμος καί μειδιών έκάθησε παρά
τήν τράπεζαν καί διά εύτραπέλων λόγων καί
εύθύμων διηγήσεων έπηύξανε τήν εύθυμίαν τών
συνδαιτημόνων του. Μετά τδ τέλος τοΰ γεύ
ματος είς τών οίκειοτέρων του Αποτεινόμενος
πρδς αύτόν τφ είπε·
— Καί αύριον πώς θά διέλθωμεν τήν ημέραν;
— Αύριον, άπήντησεν δ Σαβέλλος, μεταβάλλων αίφνης ύφος, αύριον θά μεταβώμεν είς
τήν έκκλησίαν. Έλησμονήσετε δτι αύριον είναι
Κυριακή;
Ένταΰθα σημειωτέον δτι, είτε χάριν έπιδείςεως
είτε ένεκα τών περιστάσεων οί άριστοκράται τής
'Ρώμης έσυνείθιζον τότε νά έπισκέπτωνται τήν
έκκλησίαν έν πομπή καί παρατάξει, όσάκι; εύρί
σκοντο είς τά κτήματά των. Κατά τάς άλλας
ήμέρας τής έβδομάδος ή λειτουργία έτελεΐτο έν
τοΐς ίδιαιτέροις τών μεγάρων αύτών ναοΐς· τήν
Κυριακήν δμως ή τούλάχιστον απαξ, κατά τήν
έν ταΐς έπαύλεσιν αύτών διαμονήν έπεσκέπτοντο
τήν δημοσίαν τοΰ χωρίου έκκλησίαν. Τοΰ συ
στήματος τούτου δέν ήθελε νά παρεκκλίνη δ
Σαβέλλος, διδ καί τήν έπιοΰσαν έδωκε τάς άπαιτουμένας διαταγάς, δπως έπιβάλλουσα έκτελεσθή
ή είς τήν έκκλησίαν μετάβασίς του. Έζήτησεν
ένδύματα πολυτελή χρυσοΰφαντα, μανδύαν καστανόχρουν, καί ξίφος μακρόν- διότι ήτο συνή
θεια νά ΐστανται δρθοί οί ίππόται καθ’ δλην
τήν λειτουργίαν, καί νά στηρίζωνται έπί τοΰ
ξίφους των, δπερ έδιδεν είς τήν δλην στάσιν
των πλειοτέραν χάριν. Ένδυθείς δ Σαβέλλος
καί έπιθέσας τδν πΐλόν του μέ τδ λευκόν πτερδν
διωργάνισε τά τής συνοδείας. Διήλθεν αυτή διά
τοΰ μεγάλου πυλώνος τής έπαύλεως καί διηυ
θύνθη πρδς τήν πόλιν διά τής τήν τάφρον περιβαλλούσης οδού. Έν ταΐς όδοΐς τής· κωμοπόλεως
όλίγιστοι μόνον εύρίσκοντο άνθρωποι, άλλ’ έκ
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τών θυρών καί τών παραθύρων πολλοί μετά
δειλίας παρετήρουν τήν οιερχομένην πομπήν.
Πλησίον τής έκκλησίας τδ πλήθος ήτο άρκούντως
πυκνόν, διότι πολλοί ήσαν οί έξερχόμενοι σπεύσαντες ν’ άκούσωσι τήν λειτουργίαν των, πριν
ή έμφανισθή ό κύριος.
'0 Σαβέλλος έπορεύετο σοβαρός καί Αγέρωχος
έν μέσφ τών ώπλισμένων δπαδών του, καί διηυ
θύνθη κατ’ εύθεΐαν πρδς τδ άγιον βήμα, ένθα
ήδη οί ιερείς είχον Αρχίσει τήν ιεροτελεστίαν.
Έκεΐ δέ έστάθη. Πέριξ έπεκράτει άκρα σιωπή,
Αί γυναίκες έκάλυψαν διά τοΰ πέπλου των τήν
κεφαλήν.
— Έδώ δέν είναι τίποτε δι’ ήμάς, είπεν ό
Σαβέλλος είς τδ ούς τοΰ πλησίον αύτοΰ ίσταμένου. Δέν είναι άληθώς έντροπή νά βλέπη τις,
πώς αί γυναίκες δλαι έκαλύφθησαν είς τήν έμ©άνισίν μας; θεωρούμαι τόσον έπικίνδυνος ώστε
ούδεμία τολμά ούδέ καν νά προσβλέψη είς έμέ;
— Καί δμως, προσέθηκε μειδιών είρωνικώς,
Αμφιβάλλω αν δλοι οί πέπλοι καλύπτωσι καλλονάς. Τοΰτο δέν θά έπίστευον λεγόμενον ούδέ
παρά τοΰ συμβολαιογράφου, δστις είναι άνθρωπος
τόσον φρόνιμος, ώστε πρδ πολλοΰ ήδη σκέπτεται
διά τίνος μέσου καλλίτερον θά μέ συκοφαντήση
παρά τή Αύτοΰ Άγιότητι. Έχω δμως καί χει
ροτέρους έχθρούς, οιτινες καταγίνονται νά μέ
βλάψωσι δι άλλου τρόπου, έπιβάλλόντές μοι δηλ.
τάς άκάνθας τοΰ γάμου.
Προφέρων τάς τελευταίας ταύτας λέξεις
έστάθη, καί τδ βλέμμα του, τδ μέχρι τούδε
Ασταθές, έφάνη προσηλούμενον έπί ένδς Αντι
κειμένου. Οί δπαδοί του μάτην προσεπάθουν
παρακολουθοΰντες τδ βλέμμα του νά μάθωσι τί
ήτο τδ έλκΰσαν αύτόν.
Ητο ή Κασσανδρα·
γονυπετής παρά τάς τελευταίας βαθμίδας τοΰ
άγιου βήματος ή Κασσάνδρα παρά τήν θέλησιν
τοΰ συζύγου της, είχε καλύψει τδ πρόσωπόν της·
ούχ ήττον δμως τδ μέτωπόν της καί οφθαλμοί
της δεν ήσαν κεκαλυμμένοι, ώστε δ πρίγκηψ
πλησιάσας ήδυνήθη νά ΐδη τούς ωραίους έκείνους
δφθαλμούς. Έν τοσούτφ ή λειτουργία έτελείωσε
καί ή Κασσάνδρα έγερθεΐσα, έστράφη ζητούσα
τδν σύζυγόν της. Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν δ
Σαβέλλος, δστις διαρκώς έκράτει έπ’ αύτής
προσηλωμένα τά βλέμματά του, κατώρθωσε νά
ΐδη δλα τοΰ εύειδοΰς τής γυναικδς προσώπου τά
χαρακτηριστικά.
Πόσον παράδοξον φαίνεται είς τούς ουδέποτε
ίδόντας ζωηρόν μεσημβρινόν δφθαλμδν ν άναγινώσκωσιν είς βιβλία, δτι πολλάκις έν μόνον
βλέμμα έκ τοιούτου δφθαλμοΰ, άρκεΐ δπως μαγεύση τδν νοΰν καί ώθήση πολλάκις τους ανδρας
είς πράξεις έγκληματικάς.
Καί δμως τούτο
είναι Αληθές. 'Γπάρχουσι βλέμματα μελάνων
οφθαλμών, καθ’ ών δυσκόλως δύναται ν’ Αντισταθή δ άνήρ, ού τδ αίμα ζωηρόν έτι ρέει δια
τών φλεβών. — Ή Κασσάνδρα είδε τδν σύζυγόν
της, προσήλθεν είς αύτόν, καί άνεχώρησε μετ’
αύτοΰ έκ τής έκκλησίας, πριν ή δ Σαβέλλος συνέλθη έκ τής έντυπώσεως, ήν τφ ένεποίησεν ή
ωραία έμφάνισις. Άναστενάξας βαθέως έξήλθε
μετά τών δπαδών του εις τήν πλατείαν. Έκεΐ
δέ προσκαλέσας ένα τών προθυμοτέρων και επιτηοειοτέρων ύπηρετών του, τφ είπε ζωηρώς.
— Τήν είδες;
— Τήν είδον καί ήξεύρω τί δφείλω να
πράξω, άπήντησεν δ ύπηρέτης, καί έγεινεν άφαν
τος έν μέσφ τοΰ τής έκκλησίας ■ έξερχομένου
πλήθους.
Σιωπηλός έπέστρεψεν δ Σαβέλλος είς τδ μέγαρόν του, σιωπηλός έκάθησε παρά τήν τράπεζαν,
έκ συνήθειας μάλλον ή έξ Ανάγκης τροφής, καί
εύθύς μετά τδ πρόγευμα άπεσύρθη είς τά ιδιαί
τερα αύτοΰ δωμάτια. Έκεΐ δέ περιέμενεν ένα-
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γωνίως τήν έπάνοδον τοΰ ύπηρέτου, δστις μόλις
περί τδ έσπέρας έπέστρεψε, διότι ή Αποστολή του
ήτο δύσκολος καί μεγάλην άπήτει περίσκεψιν.
’Αμέσως δέ ένεφανίσθη ένώπιον τοΰ κυρίου
του.
— Λέγεται Κασσάνδρα, τφ είπε, καί πρό
τινων εβδομάδων μόλις ένυμφεύθη πλούσιον κτη
ματίαν δνόματι ’Ιουστινιανόν. Ό κόσμος λέγει
βτι Αγαπά τρυφερώς τόν σύζυγόν της, καί δτι
είναι ώς άγια εύσεβής καί ένάρετος. Διά χρη
μάτων ή διά θωπευτικών λόγων ούδέν παρ’ αύτή
κατορθοΰται, καί ή βία επιφέρει πλείστους οσους
κινδύνους καί ένεκα τής δχυρας θέσεως τής
οικίας, καί ένεκα τών πολλών τής οικογένεια;
έκείνη; σχέσεων.
Μόλις έτελείωσεν ό ποταπδ; έκεΐνος άνήρ
τδν λόγον του, δ Σαβέλλος τφ έρριψε βλέμμα
πλήρες περιφρονήσεως καί άπειλή;.
'Η θέα άληθοΰς καλλονής καταπραύνει τήν
ψυχήν καλών άνθρώπων καί παρέχει αύτοΐς διάθεσιν εύγενή καί Αγνήν. Άλλά καί έπί τών
διεφθαρμένων, τδ κάλλος έξασκεΐ πλειοτέραν έπιρροήν παρ’ ο,τι καί αύτοί οί ίδιοι δύνανται νά
δμολογήσωσιν. Νέα ήθελεν Αναθάλλει οι’ αύτούς
έκ τής θέα ταύτης ζωή, έάν ή έξις τού κακού
δέν ήπάτα αύτούς, ύποκινούσα έν αύτοΐς Απα
τηλούς πόθους. Καί ό νέος Σαβέλλος νέον
ήσθάνθη αίφνης αίσθημα, τό αίσθημα τοΰ άλη
θοΰς έρωτος. '0 τοσαύτας καρδίας διαρρήξας,
ό τήν ομόνοιαν τοσούτων δεσμών διασπασας, ό
τά άνθη τού έρωτος τά Αγνά καταπατήσας, είχε
τρωθή ύπδ τοΰ έρωτος- είχεν έλθει ή στιγμή,
καθ’ ήν δ έρως έξεδικεΐτο. Μετά μακράν σιω
πήν, καθ’ ήν ό ύπηρέτης ύποχωρών έπλησίασε
πρός τήν θύραν, ό Σαβέλλος ήκουσε κρότον
τινά.
— Τί είναι τοΰτο; άνέκραξεν όργίλως. Τίς
μάς κατεσκόπευσεν;
— Δέν είναι τίποτε· εν σκεύος έπεσεν, άπήν
τησεν δ ύπηρέτης, άνοίγων τήν θύραν.
— Μείνε, είπεν έπιτακτικώς δ Σαβέλλος.
Νομίζεις λοιπόν βτι ούδέν ίσχύουσι παρ’ αύτή
τά χρήματα; Δέν γνωρίζεις σύ τούς άνθρώπους.
Έν τώ κόσμφ τούτφ τά πάντα κατορθούνται
διά τών χρημάτων· ό έπαίτης Αγοράζεται διά
χάλκινου νομίσματος, δ ήγεμών διά θησαυρού. —
Λέγεις δτι είναι πλούσια; Καλώς· λάβε αύτδ
τδ κόσμημα· ίδέ πόσον πλούσιον είναι· θά τήν
έκθαμβώση δσον πλούσια καί άν ήναι. — θ’ άναγκασθής ίσως νά δωροδοκήσης τους υπηρετας
της; ’Ιδού, λάβε τδ σακκίον τούτο πλήρες χρυ
σών νομισμάτων· δός, ρίψον τδ χρυσίον Αφειδώς·
άλλά σπεύσον! σπεΰσον! — Μείνε! — νθΖ1’
άμέσως νά ύπάγης! Τώρα ή ώρα είναι κατάλ
ληλος- ίσως κατορθώσης τί.
Καί δ ύπηρέτης άπήλθεν.
Καθ’ δλην έκείνην τήν νύκτα δ Σαβέλλος
δέν ήδυνήθη νά κοιμηθή, καί τήν έπιοΰσαν μόλις
περί τήν μεσημβρίαν ήγέρθη τής κλίνης. Οί
δπαδοί του μή βλέποντες αύτόν κατερχόμενον
είς τδ έστιατόριον. ήρώτησαν έπανειλημμένως
περί αύτοΰ, καί τέλος ελαβον είς άπάντησιν δτι
ό οικοδεσπότης δέν είχε σκοπόν νά έξέλθη τών
δωματίων του, καί δτι αύτοί ήσαν ελεύθεροι νά
διέλθωσι τάς ώρας δπως κάλλιον έπροτίμων.
Οί ξένοι έννοήσαντες δτι δ Σαβέλλος δέν εύρίσκετο έν καλή διαθέσει, μή θέλοντες δέ νά
παρατείνωσι τήν διαμονήν των έν μεγάρφ, έν
φ δέν προέβλεπον πλέον διασκεδάσεις θορυβώδεις
καί συμπόσια, άπήλθον δ είς κατόπιν τοΰ άλλου,
ύποσχόμενοι τοΐ; ύπηρέταις δτι ήθελον έπανέλθει
άμα ώς μάθωσιν, δτι έπανήλθε καί ή καλή διάθεσις τού κυρίου των.
Έν τοσούτφ δ πιστός ύπηρέτης τού Σαβέλλου
έπωφεληθείς τοΰ σκότους τής νυκτός, είχε διε-

ρευνήσει τά πέριξ τής οικίας τού ’Ιουστινιανού.
Εύρε δέ δτι οί βράχοι, καθ’ ών ήρείδετο δ
κήπος, ήσαν είς πολλά μέρη προσιτοί, καί δτι
τδ περίφραγμα τού κήπου ήτο ταπεινόν άρκούντως.
'Η θύρα τής οικία; δέν ήτο κεκλεισμένη. Είσ
ήλθεν είς τδν προθάλαμον καί ήκροάσθη. Τά
πάντα ήσαν ήσυχα. Έν μικρφ κοιτώνι ήκουσε
χασμώματα· ένόησε δέ δτι έκεΐ εύρίσκετο ή
ύπηρέτρια- διότι τήν ήμέραν είχε πληροφορηθή
δτι ό Ιουστινιανός δέν έκράτει έν τή οικία του
ή μίαν μόνην ύπηρέτριαν, νέαν, πτωχήν καί είς
άκρον φιλοχρήματον. ’Απεφάσισε λοιπόν νά
μεταχειρισθή τήν ύπηρέτριαν ταύτην διά τούς
σκοπούς του, καί πρδς τούτο άπεσύρθη παλιν
είς τήν αύλήν δπως έκεΐ περιμείνη νά χαράξη.
Μόλις έχάραξεν, έξήλθεν ή ύπηρέτρια είς τήν
αύλήν ν’ άντλήση ύδωρ έκ τού έκεΐ εύρισκομένου
φρέατος· αίφνης έν φ ήτοιμάζετο νά σύρη τήν
άλυσιν, είδεν ένώπιόν της ξένον άνδρα, τδν ύπηρέτην τοΰ Σαβέλλου, δστις διά νεύματος τή είπε
νά μή φοβηθή, καί δτι έχει νά τή δμιλήση.
'0 ύπηρέτης ούτος ήτο νέος καί εύειδής, ή δέ
ύπηρέτρια δέν έφαίνετο Αναίσθητος εί; λόγου;
κολακευτικούς· διό καί έν βραχεί, πλήρης έπήλθε
μεταξύ τών δύο οίκειότης, καί άντηλλάγησαν
αί πρώται καί συνήθεις φιλοφρονήσει;.]
— Μαρία, έψιθύρισεν ό ύπηρέτης, ήλθον νά
σοί προτείνω τδν έρωτά μου, καί δ,τι έχω είς
τδν κόσμον. ’Ιδού, αύτά έχω τά χρήματα (καί
τή έδειξε πουγγίον πλήρες χρυσών νομισμάτων)
λάβε τα· εύχαρίστως σοί τά χαρίζω.
‘Π ύπηρέτρια έλαβε τό πουγγίον είς τάς
χεΐράς της καί τδ βλέμμα της τδ άπληστον
προσηλώθη είς τήν λάμψιν τοΰ χρυσίου.
— Καί τί θέλεις παρ’ έμοΰ; ήρώτησεν.
— θέλω νά σέ άγαπώ, άπήντησεν έκεΐνος,
καί νά μέ άγαπας. Αύτδς είναι ό μόνος μου
πόθος.
Ούτως έξηκολούθησεν ή συνδιάλεξις έπί τινα
καιρόν, καί δ πονηρός ύπερέτης ένόησεν εύκόλως,
δτι παρά τή φιλοχρημάτφ έκείνη κόρη, τά πάντα
ήδύνατο νά κατορθώση. Διδ καί ήρξατο έρωτών
αύτήν λεπτομερέστερα καί έξετάζων.

νΕμαθε λοιπόν δτι δ ’Ιουστινιανός έπρόκειτο
τήν αύτήν ήμέραν ν’ άπέλθη που χάριν ύποθέσεων.
— Τότε, τή είπεν, ήδύνασο νά μοί κάμης
μίαν χάριν, μίαν χάριν, είς τήν οποίαν καί οί
δύο έχομεν νά κερδίσωμεν άρκετά. Δεΐξε τής
κυρίας σου τδ πολύτιμον αύτδ κόσμημα, τδ
όποιον πλούσιος καί ύψηλός τις κύριος θέλει νά
τή προσφέρη, καί έρώτησον αύτήν έάν έπιθυμή
νά γείνη έπιδιόρθωσίς τις είς αύτό.
— Καί τί, άπήντησεν ή κόρη, μέ θεωρείς
μεσήτριαν; ν0χι, δχι, δσφ μοί προτείνεις τδν
έρωτά σου σέ άκούω, άλλά νά χρησιμεύσω διά
τρίτον πρόσωπόν; Απαγε!
— Δέν γνωρίζεις άκόμη τούς μεγάλους κυ
ρίους· αύτοί είναι άξιοι, δι’ εν μόνον βλέμμα
νά δώσωσι τούς θησαυρούς δλους τής γής.
— "Ωστε μόνον νά τή δείξω τδ κόσμημα;
ήρώτησεν ή κόρη. Δεΐξε μέ το — Τί ώραΐον!
Τί λαμπρόν! — "Ας ήναι, θά τδ δείξω είς τήν
κυρίαν μου. — Δός το· Δέν είδον άκόμη είς
τήν ζωήν μου τόσον πολύτιμον κόσμημα.
Καί λαβοΰσα αύτδ ή ύπηρέτρια έσπευσεν είς
τήν οικίαν.
(Έπεται τδ τέλος.)
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ΠΟΙΗΣΙΣ.
Έρανιζόμεθα έκ τής Τεογεσταίας "Νέας Ήμέρας”
τό ώραΐον ποίημα "Νοοταγλία”, δι’ ού ό γνωστός Ελλην ποιητής Κύριος ‘Λ χ ι λ λε ύ ς Παράσχος, διατελών
τανΰν πρόξενος τής'Ελλάδος έν Ταίγανίψ, έπλούτισεν
έπ’ έσχάτων τήν περικαλλή αύτοΰ ποιητικήν Ανθο
δέσμην ·
ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ.
(Έν τφ σιδηροορόμω άπό Μόσχας είς Πετρούπολιν.)

Α'.
— Νά ή Σκυθία, ποιητή, ξαπλώνεται μπροστά σου.
Τήν βρίσκει τόσο σκοτεινή και κρύα ή ματιά σου;
Κύττα λαγκάδια πέλαο, ποτάμια, λίμναις, βράχια·
Κύτταξε γή Ατέλειωτη, όλόχρυση άπδ άστάχυα...
Πόσαις Ελλάδες, δύστυχε, οί κάμποι τούτοι κά
νουν!
Μόνα τά μάτια τού θεού το μακρυμά τους φθάνουν.
Γιά δές· σάν κύματος άφρδς κινούνται τά κοπάδια·
Γελάδες βόσκουν ήμεραις στά πράσινα λειβάδια
Και βοσκοπούλες τού άγρού μαζεύουσι λουλούδια,
Ωσάν και στήν πατρίδα σου, μ’ ερωτικά τραγούδια.
'Ρούσσαις, στή ό'ψι, στά μαλλιά, στήθια άφρδς
και χιόνι,
Μά χιόνι π’ άσβεστη φωτιά νύχτα κ’ ημέρα
χώνει!
Γιά πές· δέν είμπορεϊ κ’ έδώ ακόμη νά βλαστήση
Κανείς Θεόκριτος, γι’ αύταΐς γλυκά νά τραγου-

Ό Παντοδύναμος θεός, παντού, στδν κόσμον δλο,
Εσπειρε χάρι κι’ εύμορφιά, ακόμα και στδν Πόλο!
Β'.
— Εύμορφα είναι δλ’ αυτά, δλα θεοπλασμένα ·
Μά έλα ποΰναι ξενιτειά], μά έλα πούνε ξένα...
Αείπ’ ή πατρίδα μου Απ’ αύτά, ή μάννα μου ή
’Αθήνα ·
Άπδ τά στήθια ό παλμός, άπδ τδ νοΰ ή Ακτίνα·
Ή γειτονιά, πού έπαιζα παιδί· ή έκκλησιά μου
Πού μέ τά ρούχα πήγαινα σταϊς σχόλαις, τά
καλά μου
Τδ μέρος, ποΰ τραγούδησα τραγούδια τοΰ πολέμου,
Τραγούδι’ άγάπης καί ιτιάς, τδ μέρος πώχω
κλάψει,
Τδ μέρος, ποΰ έχάρηκα, αν χάρηκα ποτέ μου,
Καί τδ Ρημοκκλησάκι μου πώχω κερί άνάψει...
Ιούς λείπει τό άγέρι μου, τδ γαλανό μου χρώμα,
ΤΑπρίλη τδ τριαντάφυλλο, τδ μυρωμένο χώμα
Γεμάτ’ άπδ ένθύμησι, άγάπη, δόξα, πόνο·
Τοΰ κάκου είς αύτή τή γή τδ μάτι μου άπλόνω·
Δεν βλέπω τίποτε . . . μπροστά στά μάτια έχω
σκέπη,
Κ’ είναι τυφλά τά μάτια μας, αν ή καρδιά δέν
βλέπει . . .
Γ'.
— Σχΐσε τή σκέπη καί πολλά θά Ιδης σ’ αύτά
τά μέρη ·
Εχει κι’ ό νοΰς σάν τή καρδιά ματιά γιά νά
κυττάξη.
— Καλλίτερα νά μοΰ κοπή, νά μοΰ κοπή τδ χέρι
Κι’ δλο τδ αΐμα μου έδώ σταλιά, σταλιά νά στα'ξη
Παρά νά σχίσω μοναχός τήν σκέπη τήν άγια,
Ποΰ δέν άφίνει νά ϊδώ τά ξένα μεγαλεία!
Δέν μέ πλανάς· παραίτησε τά λόγι’ αύτά τά
πλάνα ·
Ή σκέπη αύτή είν ή Πατρίς, είν’ ή γλυκειά
μου μάννα,
Τάδέλφια, ή γυναίκα μου, τά σπλάγχνα, τά παι
διά μου,
Ή γλώσσα, ή θρησκεία μου, έγώ μέ τά παληά μου!
Δέν θέλω μέ τδ ίδιο μου νά σκοτωθώ τδ χέρι·
Δέν ρίχνω μήτε σέ βωμό τδ άγιο φυλαχτό μου.
Τήν σκέπη τής πατρίδος μου δέν σχίζει τδ μαχαϊρ1'
Τήν έχω ’μπρδς στά μάτια μου μαζή μέ τδν
Θεό μου!

Δ'.

(Πετρούπολις.)
•Αχ, τά χαρίζω δλ’ αύτά έδώ· τί νά τά κάνω!
Θέλω στή γή πού άνοιξα τά μάτια νά πεθάνω,
Κι’ έδώ δέν είναι τάγιο έκεΐνο κοιμητήρι,
Ποΰ χοίτετ’ ό πατέρας μου, ό γυϊδς, ή αδελφή μου
Τδ κουρασμένο μου κορμί στδ χώμα του νά γύρη ·
Θέλω έκεΐ νά κοιμηθώ, σάν εύγη ή ψυχή μου.
θέλω νά βλέπω τά παιδιά τήν ώρα ποΰ πεθαίνω,
Ιοΰ αδελφού μου νά κράτη τήν κεφαλή μου χέρι,
Στήν μάνα καί στήν αδελφή νά άκουμβώ έπάνω,
Καί νά σφαλα τά μάτια μου, τδ σπλαγχνικό μου
ταίρι,
Θέλω ή μυρισμένη γή τδ σώμα μου νά πάρη,
Ν Ανέβω άλλη μιά φορά τά γαλανά βουνά μου,
Νά πιώ τής βρύσης μου νερό, νά μυρισθώ Θυμάρι
Καί τά χελιδονάκια μου νά ταύρω στήν φωλειά
μου . . .
Έκεΐ, έκεΐ . . . γιατί έδώ ψυχομαχώ, φοβούμαι ·
Δειλιάζω ξένο Θάνατο, Θάνατο Σκύθη, Ί’ώσσο . ..
Καί ή καρδιά μου σάν πουλιού κτυπφ, δταν θυ
μούμαι
Σέ τάφο πάγου πώς μπορώ τδ σώμα μου νάπλώσω!
Σέ τέτοιο μνήμα τδ κορμί, λιθώνεται, παγώνει,
Βρυκολακιάζει καί ποτέ δέν λυώνει μέσ’ στο χιόνι!
Νά φύγω απ' τής γής αύτής τά παγωμένα μέρη,
Νά πάω στής μανούλας μου τδ γαλανό λημέρι·
Έδώ ό νοΰς καί ή καρδιά καί τδ κορμί παγώνι,
Κρυώνει κι’ ό ήλιος, ή φωτιά ποΰ έχει δέν τδν
σώνει. . .
Κάτω έκεΐ καίει ή ζωή. καί πριν τοΰ χάρου ακόμα.
Άπδ τήν φλόγα τήν πολλή σταχτώνεται τδ σώμα!

Ε'.
Κανέν Αληθινό βουνό νά μήν ίδώ· κανένα!
Μικρό βουνάκι, ψήλωμα τής γής νά χαιρετήσω·
Ένα δενδρδ, νάχη καρπούς στούς κλάδους κρε
μασμένα,
Καί λίγο τής πατρίδος μου θυμάρι νά μυρίσω!
Τά καιν’ τά δέντρα τάκαρπα· ή γή ποΰ όρφανεύει
Άπδ βουνά, μέ ούρανό ποτέ δέν συγγενεύει . . .
Κάθε βουνό τοΰ ούρανοΰ είν’ ενα σκαλοπάτι
Καί βλέπει μόνο τδν θεό άπδ ψηλά τδ μάτι.. .
Έ! καί νά ήμουνα πουλί, τοΰ Μάρτη χελιδόνι,
Νά φθάσω τήν Ελλάδα μου τήν πολυαγαπημένη ·
Είναι μικρή, δμως μικρή ωσάν τδν Παρθενώνα,
Ποΰ καί τά μεγαλείτερα βουνά τά χαμηλώνει...
Κΐ αν ίσως’λίγοι είμαστε, δέν μάς πειράζει· σώνει
Μέ λίγο αίμα τοΰ Χριστού πολλοί νά κοινωνήσουν ·
Τδν κήπο μιά τριανταφυλλιά καλή τόνε μυρώνει,
Κι’ άστρα χιλιάδες δέν μπορούν σάν ήλιος νά φω
τίσουν.
Ζ'.
Μοναχός μέσ’ στδ πέλαγος τής Ξενητειας γυρίζω ·
Κανένας δέ μέ χαιρετά, κανένα δέν γνωρίζω.
Δέν μοΰ έχαμογέλασε ώς σήμερα ενα στόμα,
Τδ χέρι μου δέν έσφιξε κανένα χέρι Ακόμα·
Πλερώνω γιά νά μοΰ μιλούν, πλερώνω νή καθήσω,
Π λερώνω γιά νά πιώ νερό, κλαδί νά ξενυκτίσω.
"Ενα μονάχα χάρισμα ή ξενητειά άφίνει·
Τρεις πήχες χιονισμένης γής άπλέρωταις ταΐς
δίνει!

ΘΗΡΑ ΕΝ ΤΗι ΝΟΤΙΩι ΑΦΡΙΚΗι.
'Γπό Baldwin.

(Τέλος.)
(Μετά εικόνων, δρα σελ. 173.)
ΘΗΡΑ ΊΌϊ ΔΕΟΝΤΟΣ.

Τδ κυνηγετικόν ήμερολόγιον τοΰ Baldwin
καταλήγει ώς Ακολούθως·
Γή 27 ’Οκτωβρίου. ΧΘές κατεδίωξα στρου
θοκάμηλον, άλλ’ άνευ Αποτελέσματος, διότι ή
άντανάκλασις τοΰ ήλίου έπί τής άμμου ήτο τό
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σον ισχυρά, ώστε οί οφθαλμοί μου έκαιον καί
κατελήφθην ύπδ σκοτοδινείας. Έπλησίασα μέν
τδ πτηνδν άλλ’ έτρεμα ολος ώς παραλυτικός·
έννοεΐται δτι ύπδ τοιαύτας περιστάσεις δέν ήδυνήθην νά τδ χτυπήσω. Εκτός δέ τούτου ήμην
νηστικός μέχρι τής δευτέρας μετά μεσημβρίαν.
Τδ δλον μου πρόγευμα συνίστατο είς ώμον τάλον, είδος γεωμήλου γλυκέος καί υδατώδους
καί εις δλίγον καθαρόν ύδωρ, τδ όποιον δμως
εύτυχώς ήτο δροσερώτατον.
1ή 4 Νοεμβρίου. Κατά παράδοξον σύμπτωσιν έκτυπήσαμεν κατά τάς τελευταίας ταύτας
ήμέρας εξ άντιλόπας, δύο ρινοκέρω, καί ένα
λέοντα, ού ή Θήρα είναι πράγματι άξια περι
γραφής. Γήν παρασκευήν ό γέρων Αρχηγός τών
Μασαρά ήλθε πρδς έπίσκεψίν μου· μοί Ανέφερε
δέ δτι έρχόμενος, είδε λέοντα, καί δτι άφησε
τούς Ανθρώπους του νά τον έπιτηρήσωσιν. ’Αμέ
σως διέταξα νά ετοιμάσωσι τον ίππον μου Φέρον,
δστις ήτο Αρκούντως κεκοπιακώς άπό τής πρωι
νής Θήρας. Πλησιάσας είς τό μέρος, ένθα ό
άρχηγδς είχεν ίδει τον λέοντα, ειδον είκοσι πε
ρίπου άνδρας έκ τής φυλής τών Μασαρά, οιτινες
('οπλισμένοι διά τών τόξων καί τών ασπίδων των
ένέδρευον τήν αύτήν σχεδόν στιγμήν ειδον κρεμάμενον ανθρώπινον κρανίον, δπερ μοί έφάνη
κακός οιωνός. Έσυλλογίσθην άμέσως δτι δέν
*
ήτο άπίθανον καί τό κρανίον μου νά λά&β ποτέ
τήν αύτήν τύχην, νά εύρεθή έρριμμένον έν τή
έρήμω έκείνη · άλλ’ άποτινάξας τήν κακήν αύτήν
ιδέαν έξηκολούθησα τδν δρόμον μου. 'Ο λέων
είχεν Αναχωρήσει· οί Μασαρά παρηκολούθησαν
τά ίχνη του καί δέν έβράδυναν νά τδν άνακαλύψωσιν. Έγώ δέ κατ’ άρχάς μέν δέν τδν ειδον,
άλλ’ άκολουθήσας τήν διεύθυνσιν, ήν μοί έδωκαν
οί ανιχνευταί, τον εύραν έπί τέλους. Έπί χιλιας περίπου υάρδας έφαίνετο δτι δέν προσεΐχεν
εις έμέ, καθότι εύρίσκετο Ακόμη είς Αρκετήν άπόστασιν Απ’ έμοΰ· τέλος εϊσήλθεν όπισθεν θάμνων
τινων. Άφιππεύσας, έσκόπευσα κατ’ αύτοΰ, ό
δε λέων τρωθείς, έπεσε τοσοΰτον άποτόμως, ώστε
ένόμισα οτι τον άφόνευσα. Έπιβάς πάλιν τοΰ
ίππου έγέμισα τδ δπλον μου καί έπλησίασα.
Ο λέων έζη, οί όφθαλμοί του απήστραπτον
αγρίως καί έκάθητο τόσον φυσικώς προτεταμένα
κρατών τά ώτά του, ώστε άμέσως έπείσθην δτι
ή σφαίρα μου ούδέ καν τδν έψαυσεν. Ήμην
είς Απόστασιν όγδοήκοντα Απ’ αύτοΰ βημάτων·
κολοσσιαία δέ μυρμηκιά εύρίσκετο μεταξύ αύτοΰ
καί έμοΰ άπέχουσα ώς δεκαπέντε υάρδας Απ’
έμοΰ- έσκεπτόμην τάς πιθανότητας επιτυχίας
άς μοί παρεΐχεν ό λοφίσκος ούτος καί έκέντησα
τον ίππον μου ΐνα προχωρήση, δτε ό λέων άναπέμψας φρικώδη βρυχηθμόν καί όρμήσας κατ’
έμοΰ τοσαύτην ένεποίησε τώ ιππω μου έντύπωσιν, ώστε ούτος ήρξατο τρέχων δρομαίος.
Ό ίππος μου ήτο ταχύτατος, άλλ’ ή ταχύτης
τοΰ λέοντος ήτο καταπληκτική. Κύπτων πρδς
τά έμπρδς καί κρατών τούς πτερνιστήράς μου
είς τά πλευρά τοΰ ίππου, δστις έπέτα έπί εδά
φους όμαλοΰ καί καταλληλοτάτου διά δρόμον,
έστρεψα τούς οφθαλμούς μου προς τά όπίσω.
'0 λέων έπλησίαζε ■ δύο ήσαν τά πηδήματά του
Απέναντι ένδς τοΰ ίππου μου. Ούδέποτε είδόν
τι φρικωδέστερον· ούδέποτε θά λησμονήσω τήν
φοβέραν έκείνην στιγμήν. Εύχομαι δέ νά μή
ίδω τοιαύτην πλέον! Διενοήθην νά στραφώ έπί
τοΰ έφιππίου μου καί νά πυροβολήσω· τρία
μόλις βήματα μ’ έχώριζον άπδ τοΰ θηρίου.
’Αντί νά ρίψω τδν λύκον, έσυρα ίσχυρώς τον
Αριστερόν χαλινόν καί ένέπηξα ταύτοχρόνως τόν
πτερνιστήρά μου τόν δεξιόν. '0 Φέρος έπήδησε
λοξώς καί ό λέων ώς αστραπή διήλθεν ύπεράνω
έμοΰ, καί τόσον δυνατά μ’ έκτύπησε κατά τήν
Ορμητικήν διάβασίν του είς τόν ώμον, ώστε παρ’
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δλίγον έχανον τήν
ισορροπίαν. ’Αμέ
σως δ λέων έ μέ
τριασε τήν ταχύ
τητά του · άμα δέ
ήδυνήθην νά κρα
τήσω τδν Φέρον,
βπερδένήτο πράγ
μα εύκολον ένεκα
τοΰ έρεθισμού, έν
ω εύρίσκετο, έπήδησα κάτω καί
έπυροβόλησα κατά
τού θηρίου. Ί δ
κτύπημά μου ήτο
έπιτυχέστατον· δέν
είναι πρέπον νά
τδ έξυμνήσω καί
επαινέσω
μόνος
μου· άλλά πράγ
ματι τδ κτύπημα
ήτο λαμπρόν, έάν
λάβη τις δπ δψιν
έν τίνι θέσει εύρισκόμην. Ή σφαίρα μου έθραυσεν είς άπόστάσιν έκατδν πεντηκοντα βημάτων τόν ?pt’
στερδν πόδα τ ού λεόντος. Οί Μασαρά δλοι,
καταληφθέντες ύπό πανικού φόβου έφευγαν καλύπτοντες δια τών ασπίδων τήν κεφαλήν των ·
έγώ δμως δέν ήθελον ν’ άπολέσω το θήρευμά
μου· επέβην επομένως τού ίππου καί ήρχισα
τήν καταδίωξιν. Ό λέων έφευγε ταχύς έπί τών
τριών του ποδών- άλλά μετ’ ού πολύ τον έφθασα

ΕΣΠΕΡΟΣ.

ΘΗΡΑ ΑΝΤΙΛΟΠΗΣ.

καί είς Απόστασιν τεσσαράκοντα βημάτων Αφιπ
πέυσα. Σκοπεύσας έκ δευτέρου έπυροβόλησα,
καί ή σφαΐρά μου τφ έθραυσε τήν σπονδυλικήν
στήλην πλησίον τής ούρας. Τότε βρυχώμενον
Αγρίως τδ θηρίον. είσέδυσεν έντδς θάμνου, ένθα
ήναγκάσθην οίς Ακόμη νά πυροβολήσω έκ τοΰ
συστάδην, δπως έντελώς τδν φονεύσω. Ο λέων
ήτο γέρων, παχύς καί άγριώτατος· οί δνυχές
του ήσαν κίτρινοι καί αμβλείς εις τα ακρα· οι

ΘΙΙΡΑ ΔΕΟΝΤΟΣ.

173
δύο εμπρόσθιοιπόδες δέν είχον είμή
άνά τέσσαρας όνυ
χας. Παρ’ δλίγον
έπραγματοποιεΐτο
τδ μαΰρον προ
αίσθημα, τδ όποιον
μέ είχεν εμποιή
σει ή θέα τοΰ γυ
μνού κρανίου.
Πρδς τί ό άν
θρωπος διακινδυ
νεύει ενίοτε τήν
ζωήν του άνευ λό
γου; Τούτο είναι
πρόβλημα, ου δέν
έπιχειρώ τήν λύσιν. Τό μόνον τδ
όποιον
γνωρίζω
είναι δτι, έν τή
νίκη, ευρίσκει ό
άνθρωπος έσωτερικήν τινα εύχαρίστησιν καί ίκανοποίησιν, ένεκα τής όποιας προθύμως έκτίθεται
εις τούς μεγαλειτέρους κινδύνους, Ακόμη, καί
δταν ούδείς εύρίσκηται θεατή: δπως τδν θαυμάση
καί τόν έπαινέση. Ήθελον νά είχον τήν εύροιαν
τού λόγου τού Μασαρά εκείνου, δστις έδιηγήθη
είς τού: συντρόφους του τήν σκηνήν μου μέ
τόν λέοντα- ούδέποτε μοί έφάνη δτι ειδον φυσικώτερον ηθοποιόν. Έκ τού λόγου του ούδέ
λέξιν ήνόησα, άλλ’ ή στάσις του, αί χειρονομία

174

ΕΣΠΕΡΟΣ.

του, ή φυσιογνωμία του τά πάντα έν αύτφ ειχον
θαυμασίαν έκφρασιν. Οί όφθαλμοί του έξέπεαπον άστραπάς, ίδρώς άφθονος τον περιέρρεε καί
έφριξα δλος δταν ήρξατο βρυχώμενο; ώ; ό λέων.
Άδύνατον είναι νά έκφραση τις ζωηρότερον τον
τρόμον τοΰ ίππου, τήν λυσσώδη φυγήν του, τά
πηδήματα του, τήν στάσιν μου καί έν γένει δλην
τήν σκηνήν. Πολύ μ’ έκολάκευσεν δτι μ’ έθαύμαζεν. Άπδ τής στιγμής έκείνης δλοι οί Μα
σαρά μ’ έκαμνον πλείστας δσας περιποιήσεις,
μοί έκόμιζον ύδωρ καί καυσόξυλα χωρίς νά τά
ζητήσω παρ’ αύτών.
Μετά τδ κυνηγετικόν τοΰτο ανδραγάθημα ό
Baldwin άπήλθεν είς Μεξικδν καί έκεΐθεν έπέστρεψεν είς τήν Εύρώπην, φέρων μεθ’ έαυτοΰ
τδ ήμερολόγιον, έξ ού άπεσπάσαμεν σελίδας
_____

(Τέλος.)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕ2ΡΗΣΙΣ.
Έν Λευψία τή 30 12 'Οκτωβρίου 1882.

ΕΛΛΑΣ. Λί ΑΛ. ΜΜ. ό βασιλεύς καί ή
βασίλισσα τών Ελλήνων διαμείνασαι έπί τινας
ήμέρας έν Gniunden τής Αύστρίας έπιστρέφουσιν
δσον οϋπω είς ’Αθήνας. ΓΙρδς παραλαβήν αύτών
άπέπλευσεν ήδη είς Βενετίαν ή θαλαμηγό; ’Αμ
φιτρίτη. Τδ βασιλικόν τής 'Ελλάδος ζεύγος
διήλθεν έκ Βιέννης, ένθα έτυχεν υποδοχής ιοιλόφρονος έκ μέρους τοΰ αύτοκράτορος. Μετά τοΰ
έν Βιέννη ευρισκομένου βασιλέως τής Σερβίας
ό βασιλεύς Γεώργιος άντήλλαξεν έπίσκεψιν. —
Μετά τήν έπιστροφήν τοΰ βασιλέως είς ’Αθήνας
θά συνέλδη πάλιν ή 'Ελληνική Βουλή, έν ή
σπουδαΐαι προμηνύονται συζητήσεις έπί τών τε
λευταίων κατά τήν μεθόριον γραμμήν συμβάντων.
— Έν τοσούτφ έφαρμοζομένου κατ’ αύτάς του
νέου περί προξένων νόμου τδ ύπουργεΐον προέβη
είς πλείστους βσους διορισμούς, παύσεις καί με
ταθέσεις προξενικών υπαλλήλων. Κατά έ::αεκατονταδας τα ατμόπλοια θά μεταφέρωσι τώρα τά
δυστυχή ταΰτα καί περιπλανώμενα θύματα τών
ρουσφετίων. — Έκ Κρήτης αγγέλλεται ό έκεΐ
έπισυμβάς θάνατος τοΰ ήρωος Μιχαήλ Κό
ρακα, άποθανόντος παρά τδ Ηράκλειον έν προβεβηκυία ήλικία. 'Ο βίος τοΰ άτρομήτου τούτου
οπλαρχηγού τής Κρήτης ανήκει ήδη είς ην
ιστορίαν, καί αί έπερχόμεναι γενεαί μετά συγκινήσεως καί θαυμασμού θ’ άναφέρωσι περί τών
πολυειδών αύτοΰ άνδραγαθημάτων.
ΑΙΓΥΠΤΟΣ. Έν Άγύπτφ έπικρατεΐ ήσυχία
και ασφάλεια· ό κόσμος ήρξατο επιδιδόμενος
πάλιν είς τά έργα του, καί ήδη φθάνουσιν είς
Αλεξάνδρειαν έκ τοΰ έσωτερικοΰ τά πρώτα φορ
τία τοΰ πολυτίμου τής Αίγυπτου προϊόντος, τοΰ
βάμβακος. Περί
Γ
τών έν Καιρφ γινομένων άνακρίσεων πολλά
εί
■λά δέν είναι είσέτι
γνωστά. Έπανειλημμένως άνεκρίθησαν ύπδ τής έπιτροπής
έ
καί.
δ Άραβής καί οί δπαδοί του. Ό Κεδίβης έπιθυμεΐ, ώς λέγεται, νά τιιμωρηθή δ Άραδής διά
τής έσχάτης ποινής πρδς - αραδειγματισμδν καί
σωφρονισμόν τών έχόντων τυχόν διάθεσιν νά
παίξωσιν έν τφ μέλλοντι πρόσωπόν αίγυπτίων
έπαναστατών. Άφ’ έτέρου δμως φαίνεται δτι
καί ό Άραβής δέν στερείται ισχυρών προστατών.
Έν τοσούτφ ό Κεδίβης άμοίβει διά χρημάτων
καί παρασήμων τούς ύποστηρίξαντας αύτόν καί
τον θρόνον του. Ό πρώην Πρόεδρος τής αιγυπ
τιακής βουλής, Σουλτάν-πασάς, έλαβε παρά τοΰ
Κεδίβου 10 χιλιάδας αγγλικών λιρών ώς άποζημίωσιν διά τάς κακουχίας, τούς κινδύνους καί
τας ζημίας, ας ύπέστη ώς πιστός όπαδός του.
Γά δέ παράσημα πίπτουσι βροχηδόν. Οί Άγγλοι
αξιωματικοί οί έχοντες τδν βαθμόν τοΰ ύποστρατηγου και άνω λαμβάνουσι τδ παράσημον τοϋ
’Οσμανιέ, οί κατώτεροι τών τοΰ Μετσιτιέ, οί δέ
!Ι
στρατιώται μετάλλιον. Μεγάλη ύπάρχει έν

Καΐρφ ή ύπερτίμησις είς δλα τά είδη τών
τροφίμων- γράφουσιν έκεΐθεν δτι ό μισθός ένδς
ύπαξιωματικοϋ μόλις τφ έπαρκεΐ διά τδ γεΰμά
του. — Είς Τελ-ελ-Κεβίρ μετέβη διαταγή τοΰ
Αγγλικού στραταρχείου στρατιωτικόν απόσπασμα,
δπως τακτοποιήση καί περιποιηθή τούς τάφους
τών έν τή μάχη έκείνη πεσόντωνΆγγλων οπλιτών.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ. Καί έτερον ναυάγιον ύπέστη
κατ’ αύτάς ό έμπορικδς γερμανικός στόλος. Αγ
γέλλεται τηλεγραφικώς έκ Νέας 'Γόρκης, δτι
τήν 27/9 ’Οκτωβρίου περί τάς 2 μετά τδ με
σονύκτιον πυκνής έπικρατούσης ομίχλης έναυάγησε τδ ώραΐον γερμανικόν άτμόπλοιον Herder.
Οί έπιβάται δλοι, τδ πλήρωμα καί οί ταχυδρο
μικοί σάκκοι διεσώθησαν· τδ έπίλοιπον δμως
φορτιον άπωλέσθη. Είναι τοΰτο τδ τρίτον ναυ
άγιον γερμανικού άτμοπλοίου τής αμερικανικής
γραμμής έντδς τοΰ τρέχοντος έτους.
ΓΑΛΛΙΑ. Έν Γαλλία αί ένέργειαι τοΰ
μοναρχικού κόμματος επιτείνονται, ή δέ δημο
κρατία άπόλλυσιν όσημέραι περισσότερον τδ γόητρόν της. ’Αναφανδόν τελούνται ύπδ τών μο
ναρχικών συμπόσια, λειτουργίαι καί συναθροίσεις·
το σύνθημα αύτών είναι ώς γνωστόν ή είς τδν
θρόνον τής Γαλλίας άνάβασις τοϋ δουκός τοΰ
Chambobd. Τδ γαλλικόν ύπουργεΐον Dctclerc
δέν χαίρει μεγάλης δημοτικότητος καίτοι ύποστηριζόμενον παρά τών γαμβεττιστών.
ΑΥΣΤΡΙ Α. Έν Πρεσβόύργφ τής Ούγγαρίας
αίματηραί συνέβησαν πρό τινων ήμερών ρήξεις
συνεπεία διωγμού τών ’Ιουδαίων. 'Η στρατιω
τική δύναμις ήναγκάσθη νά έπέμβη καί φυλα
κίσεις ίκαναί έγένοντο. ΊΙ κυβε'ρνησις προέβη
εις άνακήρυξιν τοΰ στρατιωτικού νόμου έν τή
επαρχία έκείνη. Τά άτακτήματα δέν έπανελήφθησαν.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕ2ΡΗΣΙΣ.
Έν Λειψία τή 30 12 ’Οκτωβρίου 1882.

Το φθινόπωρου ήλθε καί τού θέρους αί καλαί
έλπίδες κατά τά τρία τέταρτα έματαιώθησαν·
ή καταστροφή τών αγρών έκ τής πλημμύρας
απελπίζει τούς γαιοκτήμονας, καί τά χρηματι
στήρια προσδοκοΰντα χειμώνα εύνοϊκδν είς τάς
έργασιας των, βλέπουσι μακρόθεν τδ φάσμα τής
απραξίας.
Ιά δελτία τών Παρισίων σημειοΰσι διηνεκώς
χαλαρότητα μεγάλην· έπήλθε μέν πρδ δύο εβδο
μάδων ΰψωσίς τις ελαφρά είς τά τουρκικά χρεώγραφα, έχουσα τήν πηγήν της είς τήν ειδησιν
περί νέου τουρκικού δανείου- άλλά καί ή ϋψωσις
αύτη ήτο μόνον στιγμιαία, καί ή έκπτωσις έφανερώθη πάλιν είς δλας έν γένει τάς αξίας.
Άποδοτέα ή χαλαρότης αύτη είς τήν κακήν έν
Γαλλία συγκομιδήν τών σταφυλών καί είς τάς
πιθανότητας πολιτικών διαφορών μετά τής γείτονος Αγγλίας· συντελούσιν ίσως καί αί πολλαχόθεν εγειρόμενοι κατηγορία·, κατά τοΰ προϋ
πολογισμού τού κράτους, δστις δέν εύρίσκεται έν
ανθήρα καταστάσει εάν άληθεύωσιν αί φήμαι
περί προσεχούς έκδόσεως νέου δανείου καί περί
ύψώσεως τοΰ τόκου τής προεξοφλήσεως.
Καί τδ χρηματιστήριον τού Λονδίνου δέν
δεικνύει διάθεσιν καλήν· μεγάλη είναι ή ελλειψις
τού χρυσού, καί έν τή Τραπέζη τής ’Αγγλίας ό
χρυσός έλλαττούται όσημέραι. Τοΰτο έφερε καί τήν
υψωσιν τοΰ τόκου τή; προεξοφλήσεως είς 5'/a %·
Πόσον ολίγη διάθεσις προς αγοράν ύπάρχει παρά
τω κοινφ άποδεικνύει καί τδ περιστατικόν, δτι
ή όμας ή άναλαβούσα τδ νέον Ιταλικόν δάνειον,
δηλ. ό οίκος Hambro καί Σ" έν Λονδίνφ, έχει
είσέτι 35 έκατομ. φράγκων έκ τοΰ δανείου τού
του διαθέσιμα. Τδ κοινόν έκορεσθη πλέον τοΰ
χάρτινου μεγαλείου καί δ,τι δέν κατώρθωσεν ό
πολύς 'Ρότσχιλδ έν τφ ούγγρικφ δανείφ άμφι-
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βάλλομεν άν δυνηθή νά κατορθώση ό Hambro
έν τφ ίταλικφ.
ΊΙ Αύστρία πλεϊστον δσον έζημιώβη έφέτος
ύπδ τών διηνεκών βροχών καί τών έκτάκτων
πλημμυρών. Έν Τυρόλφ καί Ουγγαρία έκτάσεις
απέραντοι κατεκαλύφθησαν ύπδ τών ύδάτων καί
γεννήματα πολλών έκατομμυρίων αξίας κατεστράφησαν. 'Ως έκ τούτου αί βλέψεις περί
προσοδοφόρου έργασιας τών σιδηροδρόμων ήλαττώθησαν πολύ, καί αί μετοχαί τών σιδηροδρόμων
τούτων έξέπεσαν. Καί έν Αύστρία δυσκολία
χρηματική μεγάλη ύφίσταται, καί ύπδ τήν γε
νικήν πίεσιν καί αύται αί μετοχαί τής Αύστριακής
Πιστωτικής τραπέζης είς τδ διάστημα δύο εβδο
μάδων ύπέστησαν έκπτωσιν 8 φλωρινίων.
Ως πρδς τήν Γερμανίαν τέλος καί αύτη
ήναγκάσθη ν’ άκολουθήση τήν γενικήν τών πραγ
μάτων φοράν, καί αί πανταχόθεν αγγελλόμενα·,
κακαί ειδήσεις έπηρεάζουσι τά γερμανικά χρη
ματιστήρια, ών αί έλπίδες έπί εύνοϊκών έκ
Ρωσσίας ειδήσεων ώς πρδς τήν εσοδείαν καί
μεταφοράν τών σιτηρών έν μέρει διεψεύσθησαν.
Επομένως δλαι αί άξίαι εύρίσκονται έν ύποχωρήσει καί έλαχίστη προβλέπεται χρηματιστική
κίνησις διά τούς τρεις προσεχείς μήνας.
Λ.

Η ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ! ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ.
Κώδων κρουόμενος τή Gr· ώρα πρδ τής λει
τουργίας αγγέλλει τήν έναρξιν τής πανηγύρεως.
ΊΙ πόλις διατελεΐ έν έκτάκτφ κινήσει· αί αμα
ξοστοιχία! τών διαφόρων σιδηροδρομικών γραμ
μών μεταφέρουσι πλήθος πυκνόν πανηγυριστών.
Τήν έπομένην δέ Δευτέραν άρχεται ή έβδομάς
τής χονδρικής λεγομένη; πωλήσεως, έβδομάς
ζωηρά καί τών σπουδαιοτέρων συναλλαγών. Έν
δλαις ταΐς όδοϊς καί πλατεία·.;, έν έκάστη γωνία
στίφη πυκνά έμπορων, άμαξα·, φορτηγά! μέ έμπορεύματα, οί εξωτερικοί τών οικιών τοίχοι
πεπληρωμένοι δλοι άπδ τού έδάφους μέχρι τής
στέγης μεγάλων πινακίδων καί ειδοποιήσεων
τα ξενοδοχεία και εστιατόρια βρίθοντα κόσμου
— ιδού έν ολίγοι; ή δψις τής εμπορικής πανη
γύρεως.
Καί δμως ή είκών αύτη έχει σήμερον τί τδ
μελαγχολικόν, διότι σήμερον αί μεγάλαι αύται
πανηγύρεις άπώλεσαν τήν παλαιάν αύτών ση
μασίαν, είναι άμυδρά άπήχησις τών άλλοτε
τελουμένων, σκιά μόνον δυνάμεθα νά εΐπωμεν
τών πρώην πανηγύρεων. Λί πρώται άρχαί τών
έμπορικών πανηγύρεων τής Λειψίας ήσαν δλως
μικραί· ολίγοι τινές έμποροι μετά τδ τέλος τής
λειτουργίας προσέφερον τοΐς έκ τοΰ ναοΰ έξερχομενοις τα εμπορεύματα των έν ύπαίθρφ. Βαθ
μηδόν αί άγοροπωλησίαι ηύξησαν, παραπήγματα
άνηγέρθησαν έν τή πλατεία τοΰ ναού καί τδ
μικρόν βρέφος, τδ λαβδν τδ όνομα έκ τής λει
τουργίας (missa = λειτουργία. Messe = πανήγυρις γερμανιστί) άνεπτύχθη καί ήνδρώθη, καί
κατέστη ή σπουδαία πανήγυρις, ή δίς τοΰ έτους
κατα μυριάδας τούς έμπορευομένους έξ όλων
τών μερών τής ύφηλίου είς Λειψίαν έλκύουσα.
Ηγεμόνες δημοφιλείς καί φιλοπρόοδοι παρεχώρησαν τή πανηγύρει δικαιώματα μεγάλα καί
προνόμια, καί άνέδειξαν αύτήν κέντοον τού πε
πολιτισμένου έμπορικοΰ κόσμου. 'Η άκμή τών
πανηγύρεων τής Λειψίας ήτο κατά τδ τέλος τής
παρελθούσης καί τάς άρχάς τής ένεστώσης εκα
τονταετηρίδας· τότε πράγματι ούτε τά καταστή
ματα ούτε αί οίκιαι, δημόσιαί τε καί ιδιωτικαί,
έπήρκουν είς τούς συρρέοντας ξένους· αί στενά!
τής παλαιάς Λειψίας δδοί καθίσταντο τότε άδιάβατοι ένεκα τοϋ πλήθους καί αί συναλλαγαί
ήριθμοΰντο κατά πολλά εκατομμύρια. Έπήλθον
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δμως οί χρόνοι τοΰ άτμού, τής εύκόλου συγκοι
νωνίας, καί τοΰ τηλεγράφου, τής ταχείας καί
εύκόλου συνεννοήσεως, καί ή παρακμή τών πανη
γύρεων βαθμηδόν προέβαινεν. Οί έμποροι δέν
εχουσι πλέον ανάγκην νά μεταβώσιν αύτοπροσώπως είς τδν τόπον τής πανηγύρεως, άλλά διά
δειγμάτων, πεμπομένων ταχέως ύπδ τών ύπαλλήλων των έκτελούσι τάς πράξεις. Μ’ δλον τοΰτο
ή πανήγυρις τής Λειψίας διατηρείται είσέτι ή
σπουδαιοτέρα πασών τών έν Γερμανίφ τελουμένων
πανηγύρεων. Τρεις κυρίως τελούνται ένταύθα
πανηγύρεις κατ’ έτος, ή μέν κατά τδ Πάσχα, ή
δέ κατά τδ φθινόπωρον (περί τά τέλη Σεπτεμ
βρίου) καί ή τρίτη, ή μικροτέρα πασών, κατά
τδ Νέον έτος. Τών δύο πρώτων ή διάρκεια
είναι τεσσάρων δλων έβδομάδων, τής τρίτης
μόνον δύο έβδομάδων.
’Ήδη έν συνόψει δίδομεν μικράν έκθεσιν τής
έφετεινής φθινοπωρινής πανηγύρεως, ήτις μετά
δύο ήμέρας λαμβάνει τέλος. Ζωηρά πολύ δεν
ήτο, καί δμως ό άριθμός τών έλθόντων εμπόρων
ύπερέβη τάς είκοσι χιλιάδα;.
Δέρματα κατειργασμένα. ΊΙ ζήτησις
ύπήρξε μεγάλη καί αί τιμαί ύπεστηριγμέναι. ’ Αν
καί δέν έπήλθεν ή έλπιζομένη αύξησις τών τιμών,
ούχ ήττον δμως τδ ύπάρχον πράγμα εύκόλως
πολύ έτοποθετήθη· μάλιστα περιζήτητοι ήσαν
αί καλλίτερα·, ποιότητες.
Δέρματα άκατέργαστα. Όλιγωτέρα ή
ζήτησις άν καί μικροτέρα ή παρακαταθήκη. Περί
τδ μέσον τής πανηγύρεως αί τιμαί κάπως ύπεστηρίχθησαν, άλλά τά κατώτερα είδη δέν εύρον
άγοραστάς.
Έρια. "Ενεκα τοΰ καλού καιρού, τοΰ έπικρατήσαντος κατά τάς πρώτα: τής πανηγύρεως
ήμέρας καί τής ώς έκ τούτου μεγαλειτέρας
συρροής, τά έριοΰχα ύφάσματα ήσαν πολύ ζητη
μένα καί ίκαναί έγένοντο πράξεις. Παρατηρητέον
ένταΰθα δτι πρδ πολλοΰ δέν ειχον πωληθή κατά
τάς πρώτας έξ ήμέρας τοσαΰτα έριούχα ύφάσματα
όσα έφέτος. Κατόπιν δμως έπελθούσης τής
βροχής οί άγορασταί έξέλιπον. Οϊ μή πωλήσαντες έγκαίρως τδ έμπόρεομά των άναγκάζονται
νά τδ έκκομίσωσιν άπώλητον.
Π ανικά καί άλλα ύφάσματα. Όλίγισται
πράξεις. Αίτιον τούτου είναι δτι πολλά τών
μεγάλων ένταύθα καταστημάτων μετέφερον τήν
έδραν των είς Βερολΐνον, ένθα τδ έμπόριον τών
ύφασμάτων είναι άνθηρότερον τανΰν. Ένεκα δε
τοΰ έκτάκτως μαλακού περυσινού χειμώνος πολλά
χειμερινά ύφάσματα έμειναν άπώλητα· διδ καί
οί έφετειναί συναλλαγαί ήσαν είς άκρον περιωρισμέναι, τοσούτφ μάλλον καθ’ δσον οί προφήται
τού καιρού καί διά τον έφετεινδν χειμώνα προλέγουσι καιρόν μαλακόν άνευ πολλών χιόνων
καί πάγων. Τά λινά ύφάσματα όλιγίστην είχον
ζήτησιν, διό καί αί τιμαί αύτών διατηρούνται
εύτελεΐς — —ρδς μεγάλην τών καλών οίκοδεσποινών χαράν.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ.
Φερδινάνδου Γρηγοροβίου "Άθηναΐς”, ιστορι
κόν διήγημα. Μετάφρασις Σπ. II. Λάμπρου.
Έν Άθήναις 1882.
'Ως πάντοτε έκλεκτικδς περί τά έργα αύτού
έστιν ό φίλος κ. Σπυρίδων Λάμπρος, ουτω καί
νΰν έν τή άνωτέρω μεταφράσει έξελέξατο έργον
σπουδαΐον, δπερ μετά τοΰ έτέρου έργου τοΰ ίδιου
συγγραφέως "Αί Άθήναι κατά τούς σκοτεινούς
αιώνας” πολύ φως παρέχουσι τή τοσοΰτον σκο
τεινή μεσαιωνική ιστορία τής 'Ελλάδος καί μά
λιστα τής πόλεως Αθηνών.
Έν τή "Άθηναΐδι” ό συγγραφεύς μετά
πολλής ιστορικής άκριβείας περιέγραψε τά κατά
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τήν ήρωΐδα αύτού καί τδν Θεοδόσιον. 'Ωραία
είναι πρδ πάντων ή σκηνή δτε ή εύειδής ’ Αθηναΐς
παρουσιάζεται τή Πουλχερία, άδελφή τοΰ αύτο
κράτορος Θεοδοσίου, έπιδίδουσα άναφοράν, έν η
κατήγγειλε τήν πρδς αύτήν άδικίαν τών άδελφών
της. Αί έκφράσεις, δι’ ών ή Πουλχερία άγγέλλει
τφ θεοδοσίφ τά περί τής Άθηναΐδος, δτι "εύρον
"νέαν πάνυ εύμορφον, καθαρίαν, εύστολον, έλλό"γιμον, Έλληνίδα καί θυγατέρα φιλοσόφου,
"άσπροτάτην ώς χιόνα, μεγαλόφθαλμον, ούλο"ξανθόκομον κλ.” είσίν άρκ.οΰσαι δπως καταδείξωσιν δτι ή Άθηναΐς ούχί άδίκως τδ όνομα τής
ώραίας έφερεν είχε δίκαιον δέ καί ό Θεοδόσιος
μετά τοΰ Παυλίνου όπισθεν παραπετάσματος
κρυπτόμενοι ν’ άποθαυμάζωσι τήν σοφήν τού
Λεοντίου κόρην, (σελ. 61).ήτις πάσαν τήν τότε
παιδείαν καί φιλοσοφίαν συνεκέντρου έν έαυτή.

Πρώτα στοιχεία σωματολογίας τοϋ άνθρώπου
συντεθέντα μέν ύπδ Φ. Ιέρκς έκ τοϋ I ερμαν.κοΰ δέ μεταφρασθέντα ύπδ Θεόδωρου
X. Φλώρα Σιατιστέως. Έν Λειψία 1882.
Κομψόν καί ώραΐον μετά λαμπρών εικόνων
έτυπώθη τδ άνω έργον άδεια καί έγκρίσεί τής
έν Κωνσταντινουπόλει Κεντρικής Εκπαιδευτικής
’Επιτροπής πρδς χρήαιν τών μαθητευόντων. Διά
τής μεταφράσεως ταύτης μέγα πληροί κενόν και
πολύτιμον έργον προσφέρει τή πατρίδι, ό έν τή
ενταύθα ιατρική σχολή μεταξύ τών συμφοιτητών
αυτού διακρινόμενος νέος κ. Θεόδωρος Φλωράς,
διότι μόνον δι’ έργου τοιούτου, οίον τδ παρόν
έργον, άφελούς καί ρέοντας λεκτικού, καί ύπδ
λεπτομερών εικόνων συνοδευομένου, δύναται
όρθώς καί ύγιώς νά διδαχθή τό σπουδαιότατου
τής σωματολογίας ή άνθρωπολογίας μάθημα.
Άρκεΐ τις δπως ΐδη τήν λεπτομερεστάτην άνάλυσιν τών οργάνων τής δρασεως τής ακοής
και δσφ ρήσε ως, δπως πεισθή περί τής σπουδαιότητος καί χρησιμότητας τού βιβλίου. Λαμπρόν
είναι καί τδ τελευταίου τού βιβλίου μέρος ή
Ζωή καί δ θάνατος.
Εύχής έργον ήν, άν ούχί μόνον έν Ίουρκία,
άλλά καί έν τή έλευθέρα Έλλάδι είσηγάγετο,
ένθα δέν λανθάνει ήμάς δτι έν μεγάλοις έκπαιδευτικοΐς καταστήμασι χρώνται γραπτοΐς τετραδίοις, τών μαθητών άναγκαζομένων, ού μόνον τδ
κείμενον τής άνθρωπολογίας ν’ άντιγράφωσι, άλλά
καί τάς εικόνας έν φρικτή παραμορφώσει έξ
άρχαιοτέρων τετραδίων νά ζωγραφίζωσιν.

Grlechenland in Wort und Bild.
Έκδίδεται ένταύθα κατά τεύχη (συμπληρωθησόμενον είς 20 τεύχη) μετά πολλών εικόνων
σύγγραμμα κομψόν καί ώραΐον, γεγραμμένον
γερμανιστί καί φέρον τδν άνω τίτλον. Συγγραφεύς
τοΰ βιβλίου είναι ό καί έξ άλλων ιστορικών
συγ'γραφών γνωστός Amand VON SchweigerLebchenfeld, έκδόται δέ οί γνωστοί έπί φιλο
καλία βιβλιοπώλαι έν Λειψίφ Schmidt καί
GOnther. Μέχρι τούδε έξεδόθησαν 16 τεύχη,
ώστε έντδς βραχυτάτου χρόνου συμπληροΰται τδ
δλον έργον. ΊΙ τιμή έκάστου τεύχους είναι
μαρκών 1 >/ϊ. Τδ δλον βιβλίον θά τιμάται μαρ
κών 30 (φράγκ. 37 >/2), μή συμπεριλαμβανομένων
τών ταχυδρομικών.
Συνιστώμεν τδ σύγγραμμα τοΰτο είς - τούς
γνωρίζοντας τήν γερμανικήν.
Γαλλικοί οίνοι. ΊΙ φυλλοξήρα κατέστρεψεν, ώς γνωστόν, κατά τά τελευταία ταύτα
έτη μέγα μέρος τών έν τή μεσημβρινή Γαλλία
άμπέλων· δπως δέ άνταποκριθώσιν είς τάς πολ
λάς παραγγελία; οί Γάλλοι οίνοποιοί ήναγκάσθησαν νά ευρωσι τρόπον κατασκευής οίνου χωρίς
νά προσκρούσωσιν είς τούς κειμένους νόμους.
Μετεχειρίσθησαν πρδς τούτο τήν ισπανικήν, ιτα

λικήν, κατ’ έξοχήν δμως τήν κορινθιακήν στα
φίδα. Έν έτει 1880 είσήχθησαν μόνον είς Μασ
σαλίαν 30 εκατομμύρια χιλιογράμμων σταφίδος
διά τήν οίνοποιείαν. Έκατδν χιλιόγραμμα στα
φίδος παράγουσι 325 λίτρα, οίνου. Έπί τή
βάσει δτι ή σταφίς είναι σταφυλή, άπολέσασα
8Ο°/ο υδατος ό έκ σταφίδος οίνος κατασκευά
ζεται ώς εξής ■ Ή σταφίς πλύνεται καθαρώς
καί τίθεται έντδς άφθονου υδατος, ένθα μένει
έπί 40 ή καί 50 ώρας · κατόπιν έκθλίβεται καί
ό μούστος τίθεται έντδς βαρελίων. Ό παραγόμενος οίνος είναι λευκός καί διαφανής- έπειδή
δμως οί γαλλικοί οίνοι (bordeaux καί bourgogne) είναι ερυθροί, χρωματίζεται διά διαφόρων
μεθόδων καί είσάγεται είς τδ έμπόριον πωλουμενος ώς βορδιγάλλιος ή βουργούνδιος οίνος.
Το βέβαιον είναι δτι δ έκ σταφίδος οίνος μόνον
γεγυμνασμένους οίνοπότας δέν δύναται ν άπατήση· έ άγύμναστος ουρανίσκος ούδέ τήν έλαχίστην εύρίσκει διαφοράν.

ΓΡΑΜΜΑΤ0Κ1ΒΩΊΊ0Ν ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.
Κ. Ε. Σ... είς Σ«·ιοι·. Εύχαριστοϋμεν διά τήν
φροντίδα σας. Έπιστολήν τοΰ κ. Δ . . . έκ Σμύρνης
περιμένομεν. — κ. I. Β.. . είς ΛογΊϊΊόγ. Ή λίαν φιλόφρων έπιστολή υμών έλήφθη. Φωνή βροντωδεστερα
ήδύνατο αρά γε νά διαπερατή ώτα οεβυσμένα; —
κ. Η. Β . .. είς ΤίΊ'ΐόα. Τήν ύμετέραν έπιστολήν
μετ' ενδιαφέροντος άνέγνωμεν, ίδόντες έξ αύτής δτι
ό Εσπερος χρησιμεύει καί είς οικογενειακά; καί, ώς
έλπίζομεν, ειρηνικά: συζητήσεις. Συνετάχθημεν, ώς
βλέπετε, μέ τό άντίθετον ΰμ.ών στρατόπεδον. — κ. 1.
X . .. είς Ιί<.»·στΗ)’Τΐί>ούπολΐΓ. Λίαν προσεχώς θέλει
δημοσιευθή έν τφ Έσπέρφ καί ή είκών τή; Κεφαλλη
νίας, ήν πρό πολλοΰ έζητοΰμεν καί μετά πολλοΰ κόπου
έπετύχομεν χάρις είς τήν εύγενή μέριμναν καλού
φίλου. Ίΐ Διεύθυνσις φροντίζει βαθμηδόν νά δημοσιεύη
τί περί δλων τών μερών τής πατρίδος μας. Πώς ήτο
δυνατόν νά παραμεληθή ή Κεφαλληνία, ής τά τέκνα
πράγματι διακρίνονται έπί ζωηρώ αίσθήματι ακραιφνούς
φιλοπατρίας καί έπί έξόχφ καλλαισθησία; — κ. Ιί-Λ...
είς ’Aiutfor. Οταν λάοητε τά παραγγέλθέντα ειδοποι
ήσατε ήμάς δι’ ολίγων λέξεων. — κ. A. Β . . . είς
Γ«λάΔοΐ'. Τά φυλλάδια έστάλησαν. Χαίρομεν συντελέσαντες κατά τι είς έργον άποβλέπον είς τόν έν τφ
έξωτερικώ Ελληνισμόν. — κ. Λ. Γ .. . εί; Ύε^γϊΟτφ·.
Αί περί τή; έκθέσεως τής Τεργέστης εικόνες θέλουσι
δημοσιευθή άμα ώς λάβομεν καί τό σχετικόν άρθρον.

ΩΡΑΙ ΣΧΟΛΗΣ.
Αίνιγμα ιζ’.

Αέξις είμί δισύλλαβος, κ’ έννοιας μεταβάλλω
"Αμα μέ γράφεις μέ τδ έν φωνήεν ή μέ τ’ άλλο·
Καί πρώτον μέν μέ άπαντα; είς μέγαρα καί
οίκους,
Είτα μέ κάμνεις φόβητρον είς λέοντας καί λύκους·
Είμ’ άφ’ ένδς προφύλαξις, ζωή είς πάσαν κτήσιν,
Καί άφ’ έτέρου θάνατος δεινός είς πάσαν πτήσιν.
'Ως είπον, τά φωνήεντα άλλάζων μ’ εύκολίαν
θά ευρης, φίλε, τήν απλήν, διττήν μου σημασίαν.
Πρόβλημα ΐη
*.

*****
****
***
**
*

θεότης.
διασκέδασις ή έπάγγελμα.
θεότης.
επίρρημα, άπορριφθησόμενον ύπδ τής
μελλούση; Ελληνικής ’Ακαδημίας.
στοιχεΐον άλφαβήτου.
ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος ιε'. 0 Μωϋσής.
Προβλήματος ιστ'.
Όδυσσεύς, Φαίακες,
Ιθάκη, Σειρήνες.
"Ελυσαν τδ μέν πρόβλημα ιβ'. ή δεσποινίς
θεοδώρα Βασιλειάδου έν Τύνιδι, τδ δέ πρό
βλημα ιστ'. ή δεσποινίς 0. Κ. ένταύθα. ‘0
κ. Κ. 1. Νικολαίδης έκ Χρυσουπόλεως έλυσε
\ V
/
\ X ·»Ζ
το αίνιγμα ιε και το ι,.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ.

ΕΝ ΒΙΕΝΝΗι.

ΕΝ ΒΙΕΝΝΗι.

ΑΚΟΥΣΑΤΕ!
ΙΔΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΡΗΣΑΤΕ!
Οί πράκτορες τής πτωχεύσεως τοϋ με
γάλου “Άγγλο-Βρεταννικοϋ έργοστασιού” πωλοϋσιν δλας τάς πραγμα
τείας των μέ μεγάλην έκπτωσιν. Έμβάζων τις το ποσδν 20 φράγκων (ή διά
ταχυδρομικής έπιταγή;, δπου τοΰτο γί
νεται) λαμβάνει πολυτελή συσκευήν τρα
πέζης έκ τοϋ άρίστου άγγλο-δρεταννικοϋ
μετάλλου, κοστίζουσαν άλλοτε 80 φράγκα.
Πάς παραγγελιοδότης λαμβάνει καί έγ
γραφον έγγΰησιν περί διατηρήσει»; τής
λευκότητος τών σκευών έπί δέκα έτη.
6 μαχαίρια τραπέζης μέ ωραίας λεπίδας,
6 περούνια μονοκόμματα,
6 κοχλιάρια τής σούπας έκ τοϋ άγγλο6ρετ. μετάλλου,
6 κοχλιάρια τοϋ καφέ έπίσης,
1 μέγα κοχλιάριον τής σούπας
1 βαρύ κοχλιάριον διά τδ γάλα,
β άκουμβιστήρια τών μαχαιοών έκ τοϋ
αύτοΰ μετάλλου,
6 Αγγλικά φιλτζάνια,
1 πιπεροθήκην ή ζακχαροθήκην,

β
6
6
3
1
2
1

κομψώς είργασμένα φιλτζάνια.
ώοθήκας,
κομψά κοχλιάρια διά τά ώά,
ζακχαροβήκας μικρός,
τρυπητόν τοϋ τειου,
πολυτελή κανδιλέρια διά τήν αίθουσαν,
δίσκος 30 έκατ. μεγέθους.

[Άρ. 35.

— ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ELSTER-STR. 19.

LEIPZIG.

“ΟΜΙΛΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ”

TO ΕΝ ΛΕΙΕ!Αι ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΟΔΗΓΟΣ

τοϋ

THS

Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΤ

ΧΕΟΕΛΑΙΙΧΤΚΙΙΣ ΓΑΩΣΣΗΣ

64 τεμάχια έν δλφ.

Είς άπόδειξιν δτι ή παρούσα γνωστοποίησίς μου δέν βασίζεται έπί άγυρτία ς υποχρεούμαι δημοσία, έάν ή συσκευή
αύτη δέν άρέση τφ αγοραστή, νά παρα
λάβω αύτήν πάλιν. ‘0 έπιθυμών λοιπόν
ν’ άγοράση πράγματα χρήσιμα καί καλά
άντί τών χρημάτων του, άς άποτανθή,
δσφ ύπάρχουσιν άκόμη τοιαϋται συσκευαί,
μετά πάσης πεποιΟήσεως καί κατ’ εύΊ εΐαν πρός τόν

1 13 Οκτωβρίου 1882.

άναδέχεται

περιέχων

σύντομον γραμματικήν, διαλόγους
κ’Ι

WlES II. ScHIFFAMTSGASSB 20 a.
Παρ’ έμοί ευρηται, άντί 30 centimes
τδ κουτίον, καί κόνις αξιόλογος πρό; κα
θαρισμόν τών σκευών τούτων.
Υποκαταστήματα έν Λονδίνο,» καί
ΙΙαρισίοις.

ταχεϊαν

καί

κομψήν έκτέλεσιν παντός έργου

έπιστημονικοϋ, είκονογραφικοΰ

αναγνώσματα,

καί άλλων.

ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΔΙΑ ΠΕΡ1ΗΓΗΤΛΣ

τύπωσιν εις

Πρός δέ καί έκ-

χσΐ

ΤΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑ

ΣΠΟΤΔΑΣΤΑΣ.

J. II. Rablnowicz είς BuTrijr,
Κεντρικήν άποθήκην τοϋ Άγγλο-βρεταννικοϋ εργοστασίου

τήν

ΤΟΛΗΣ

Συγγραφεΰς Κάρολος Βή3, έκδοτης
C. A. Koch έν Λειψία.

μετ’ άρίστης καί ακριβέστατης
1S82. — Τιμή μάρκαι 2'/2·

έκτελέσεως καί έπί τιμαΐς λίαν

C. A. Koch’s Verlag in Leipzig.

συγκαταβατικαΐς.

11Η

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Έξεδόθη κατ’ αύτάς είς βιβλίον τό "Άσμα τοΰ Χιαβάθα” τοΰ διάσημου

Ζητούνται οί αριθμοί τοΰ

ΕΣΠΕΡΟ)’” 5 καί 6, προσφέρονται

’Αμερικανού ποιητοΰ Longfellow έν έλληνική μεταφράσει. Τό βιβλίον
τοΰτο (έκ 15’/2 τυπογραφικών φύλλων) κεκοσμημένον διά τής είκόνος τοΰ
ποιητοΰ και άλλων εικόνων καί κομψώς δεδεμένον μέ τά φύλλα έπίχρυσα,
πωλείται άντί φράγκων 6.50. — Οι έπιθυμοΰντες ν’ άποκτήσωσιν αύτό παρα

δέ δί έκαστον αύτών καλώς διατηρούμενου άντίτυπον φράγκα 2. Οί
έχοντες τοΰς αριθμούς τούτους διαθεσίμους καί θέλοντες νά τοΰς πωλήσωσι

καλούνται ν’ άποτανθώσιν είτε κατ’ εύθεΐαν πρός-τήν StevOvrffiv ror'EtfitTpor
(Leipzig. Elsteb-Stbasse 19) είτε πρός τά κατά τόπους βιβλιοπωλεία.

δώσωσιν αύτοΰς είς τάς κατά τόπους επιστασίας, αιτινες συνεννοούνται κατ’
εύθεΐαν μέ τήν Διεύθυνσιν.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑι
τή 1 13 καί 15 27 έκαστου μηνός.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαι 32 = ρούβλια 16).
Τιμή καταχωρίσεων δί έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

παρακαλοΰνται νά τοΰς πεμψωσιν (έλευθέρους ταχυδρομικού τέλους) είς
τήν ΰΐΐί'θνισιτ τοΰ Έσιτέρου (Leipzig. Elsteb-Stbasse 19) ή νά παρα-

ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΤΙΟΝ· κ. 'Αριστόδημος Α. Βοσκώφ. ΓΑΛΑΖΙΟΝ · κ. Λ. I.
Σαρεγιάννης.
*
ΙΒΡΑΙΛΑ
κ. Ιωάννης Α. Βοσκώφ. ΤΟΤΡΝΟ-.ΜΑΙΌΤΡΕΛΟΝ ·
κ. Διον. 1. Μηλιαρέσης. ΚΟΡΑΒΙΑ· κ. Νικόλαο; Καοαβίας. ΚΑΛΑΦΑΤ1ΟΝ·
κ. Νικ. Κουκλέλης. ΓΙΟΤΡΓΕΒΟΝ· κ. Εύθυμ. Πέταλά;.' ΤΟΤΡΝΟ-ΣΕΒΕΡΙΝΟΝ·
κ. I. Α. Σακελλαρίδης.
ΠΕΤΡΟΤΠΟΛΙΣ· κ. Ιάκωβος Μόνος, ιατρός. ΛΙΟΣΧΑ· κ. Γρηγ. I. Ροσσόλυμος. ΟΔΗΣΣΟΣ· κ. θεμιστ. Α. Σολομός. ΤΑΙΓΑΝΙΟΝ· κ. Δημ. Δ. Άλεξόπουλος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ· κ. Στέφ. Λοίέρδος. 1’ΕΙΣΚ· κ. II. \. Άξιώτης. ΝΙΚΟΛΑΙΕΦ ·
κ. Θεόδωρος Λυκιαρδόπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ· κ. Νικ. Γ. Τζιτζέλης. ΙΣΜΑΙΙΛΙΟΝ’ κκ. ‘Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ· κ. Α. Καρβούνης. ΙΙΟΤΙΟΝ ·
κ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης.

ΛΟΝΔΙΝΟΝ· κ.Ίωάν. Α. Περβάνογλους, ΛΙΒΕΡΙΙΘΤΛ·
ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΙ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΤ.

ΡΟΤΣΓΣΟΤΚΙΟΝ Βουλγαρίας· κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.

ΑΘΗΝΑΙ καί ΠΕΙΡΑΙΕΤΣ· κ. Δημ. Καρασπϋρο;. ΚΕΡΚΤΡΑ· κ. I. Ναχαμούλης. ΖΑΚΤΝΘΟΣ· κ. Ν. Παππαδόπουλος. ΒΩΛΟΣ· κ. Νικ. Γεωργίάδης, ιατρός.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΑΠΤΩΤΟΣ · κ. Πέτρος Σαράντης, βιβλιοπω
λείου * 0 Φοΐνιξ” έν 'Αλεξάνδρειά.

Κ2Ν ΣΤΑΝΤΙΝΟΤΙΙΟΛΙΣ · κ. Ιωάννης ΙΙαπάδης. βιβλιοπώλης. ΣΜΤΡΝΗ·
κκ. Δεκίπρης καί Σ’, καί κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ· κ. Σ. Γράσσος, βιβ
λιοπώλης. ΚΑΒΑΛΛΑ · κκ. Α. Γ. Κούζης καί Σ’· ΜΤΤΙΛΗΝΗ· κ. Ξενοφών
Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΤΜΑ· Αίδεσ. Άνανιας *Αλεξανδρίδης. ΣΑΜΟΣ· κ. Σταματιάδης. έφορος τής Σαμιακής Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΤΤτΟΣ· κ. Χρ. Χριστοφόρου.
ΑΜ1ΣΟΣ ■ Κ . Λαναράς, ιατρός.
ΛΕΤΚΩΣΙΑ καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρου· κ. Π. Δ.
κ. 'Ιωάννης Πιερίδης.

κ. Γ. θ. Σκρινής.

ΓΙαπαδάκης. ΛΑΡΝΑΞ'

ΤΕΡΓΕΣΤΗ· κ. Γεώργιος Γεωργούλης. ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ κ. ‘Ιωάν. Κ. Σταυρίδης.

ΝΕΑ-ΤΟΡΚΙΓ κ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής ' Ελλάδος.

Είς τά μέρη, ένθα είσέτι δέν έσυστήθησαν όριστικώς έπιστασίαι,
οί οουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τής
έτησίας συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ’ εύθεΐαν είς τήν διεύθυνσιν
(Elster-Stbasse No. 19) έν ΛΕΙΨΙΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως τοΰ ' Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τούτου
μετά τής Γενικής Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τ ό φ ύ λ λον άποστέλλεται έλεύθερον ταχυδρομικών τελών.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΤ. Elsteb-Stbasse No. 19. Leipzig.

Συντάκτης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝ0ΓΛ0Σ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 19.

Χαρτοπωλείον · Β. ΣΙΓ1ΣΜ0ΤΝΔ0Τ έν Βερολίνφ καί Λειψία. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΤ έν Λειψία.

