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ΕΣΠΕΡΟΣ.
To Χ2Ρ10Ν ΖΑΛΟΓΓΟΝ.
(Μετά είκόνος, ίώα σελ. 177.)

'Η ήμετέρα είκών παριστα τόν μικρόν μεν,
άλλ ιστορικόν τοΰ ηρωικού Σουλίου χωρίου
Ζάλογγον, τό όποιον έν τφ πολέμφ τού Άλή
~ασά τών Ίωαννίνων. έν έτει 1803 έδοξάσθη
δια τήν όντως ηρωικήν διαγωγήν τών γυναικών
αυτού, αιτινες, καταδιωκόμεναι ύπό των άγριων
’ Α λβανών τού εκδικητικού σατράπου, έρρίφθησαν
ογδοήκοντα τόν άριθμόν μετά τών τέκνων των
άπό άποτόμου βράχου εις κρημνώδες βάραθρον,
ένθα ευρον θάνατον μαρτυρικόν.
I ήν εικόνα ταύτην όφείλομεν εις φωτογρα
φίαν λίαν δυσεύρετον, ήν εύγενώς ό έν Άθήναις
Κύριος Χρυσοχόο; άπέστειλεν ήμΐν πρό τίνος
μετ’ άλλων έκ Σουλίου φωτογραφιών.
Ένταΰθα παραθέτομεν απόσπασμα άνεκδότου
ήμών ποιήματος, άναφερόμενον είς τό τραγικόν
τούτο έπεισόδιον.
Είς τό Ζάλογγον έπάνω
Είς τόν βράχον τόν κρημνώδη.
Είς τους πόδας τού όποιου
θολός χείμαρρος κυλίει
Τά άφρώδη κύματά του·
Είς το Ζάλογγον, τήν πέτραν
Τήν όρθήν και άπορρώγα,
’Ήτις κύκλφ έπιβλέπει
Τών κρημνών τά μαύρα χείλη —
Εκεί ΐστανται γυναίκες,
’Ογδοήκοντα γυναίκες
Πρόσφυγες καί πειναλέα·.·
Είς τούς κόλπους των κρατούσα;
Τά μικρά, άθώα βρέφη,
Τάς καλύβας των άφήκαν,
Είς άς έκρουον άγριων
Αλβανών όρδαί λυσσώδεις.
Κι’ είς τό Ζάλογγον άνήλθον
’Ασφαλές ζητούσαι τείχος
Τής τιμής καί τής ζωή; των.

Μέ το όμμα θολωμένο·/
Από δάκρυα ήρεύνων
Τά στενά καί τάς διόδους,
Καί νά ϊδωσιν έζήτουν
Άν τις ήρχετο καί πόθε·/
Συνδρομή καί σωτηρία.
ΓΙλήν βαθεια έπεκράτει
Σιωπή έπί τήν χώραν,
Καί ό ρόχθο; τών ύδάτων
Έκ τού βάθους τού χειμάρρου
Είς τάς γοεράς φωνάς των
Γοερώς κι’ αύτός άπήντα'Μή έλπίζετε· ό δόλος
Ιούς προστάτάς σας, τούς άνδρας
Άπεμάκρυνεν έντέχνως
Άπό τό πλευρόν σας ολους."

*
*
*
Ιδού, έρχονται οί άνδρες!
Άπό τό στενόν έκεΐνο
Δέν τούς βλέπετε ένοπλους;
Είν’ οι άνδρες μας. — Τις άλλος
Τά βουνά αύτά γνωρίζει,
Καί τούς σκεπαστούς των δρόμους;
Διαδέχεται τόν φόβον
Φωτεινή άκ.τΐς έλπίδος. —

Φεύ! δέν είναι Σουλιώται
Οί έρχόμενοι έκεϊθεν·
Είναι Αλβανοί λυσσώδεις,
’Εχθροί είναι αίμοβόροι! —
Κ’ αί γυναίκες συγκεντροϋνται,
Στενόν κύκλον σχηματίζουν
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Έπί τοΰ κρημνώδους βράχου.
Ουτω τρέχει, συγκεντροϋνται
Ή αγέλη τών προβάτων.
"Οταν λύκοι πειναλέοι
Ώρυώμενοι όρμώσιν ·
'Ζώσας δέν θά μας συλλάβου·/.
Χιλιάκις προτιμώμεν
Θάνατον τής ατιμίας!”

Καί οί Αλβανοί τάς ειδον
Τάς γυναίκας τάς δυστήνους,
Καί το πάθος το κτηνώδες
Πτερωτήν ορμήν τοΐς δίδει.
Επί τού Ζαλόγγου φθάνουν
<7Ι’
1 5
/
ητοιμοι να επιπεσουν
Κατά τή; εύκόλου λεία;. —
Αίφνης δμως αί γυναίκες
Σφίγγουσαι εί; τελευταΐον
’Εναγκαλισμόν τά τέκνα
Εί; τά φλογερά των στήθη,
Κ’ εύσεβή αοουσαι ύμνον.
'Ρίπτονται άπό τού βράχου
Είς τό ρεύμα τού χειμάρρου,
Κ είς τ’ άφρώδη κύματά του
Τό προπύργιου ευρίσκουν
Τής τιμής των καί — τόν τάφον!

15 27 Οκτωβρίου 1882.

μίνος νά σκέπτηται. Πώς; εϊχομεν μίαν οπήν,
οτε ητο μόνη ή γαλή, τώρα δμως έχομεν καί
τά μικρά, πόθεν θά έςέρχονται ταΰτα: Χαμογελάσασα ή γραία άπλούστατα άπεκρίθη "άπό
τήν αύτήν οπήν δι’ ή; εξέρχεται καί ή μήτηρ”.
Δεν επείσθη ο Νεύθων μεχρισοΰ ή γραία τώ
έλυσεν έμπράκτως τήν άπορίαν.
Αλλοτε παρέθετεν αύτφ τήν τράπεζαν, καί
παρεκάλει συγχρόνως αύτόν, δπως διακόψη τήν
εργασίαν διά νά φάγη.
Ητο ήδη έσπέρα ποτέ
δτε ή καλή γραία άπό μεσημβρίας έκρουε τήν
θυραν δπως τον διακόψη καί δέν τό κατώρθωνεν,— άλλά τί θέλει; έπί τέλους:— τή λέ
γει· — Νά φάγητε.
Πρό ολίγου έφαγα, άπεκρινετο ό Νεύθων διαβεβαιών τήν περίφροντιν
γραίαν έ, λοιπόν καί τί έφάγετε;” ήρώτα εύφυώς ή γραία, — "χόρτα”.
— Καί δμως χόρτα έφάγετε χθές, σήμερον
Σάς έχω δύο περιστέρια, καί άπό τήν μεσημ
βρίαν έως τώρα, μένουν τά ίδια κρύα καί άνέπαφα.”
Ούτως έβυθύζετο ό μέγας άνήρ. τά περί τής
έπιστήμης φροντίζω·/.

ΠΤΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΣΜΑ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ.

Καί ό βράχο; τού Ζαλόγγου
Άπό τής στιγμής έκείνης
Βράχος τής τιμής καλείται.

'ϊπό
Garus Stebne.

Ί. Π.

(Έζ τοΰ Γερμανικού ύπό Η. X. Φλώρα.)

(Συνέχεια καί τέλος.)

0 ΠΕΡ1ΠΛ0ΪΣ ΤΗΣ ΓΗΣ.
(Μετά είκόνος, 8ρα σελ. 184.)

Ια άστεια φαιδρύνουσι τήν επιστήμην άνακουφίζουσι δέ καί τόν νούν. Βεβαίως πας τις
έννοεΐ τήν προκειμένη·/ εικόνα βλέπων, μετά
πόσης σπουοαιότητος καί μαθηματικής άκριβείας
σπουδαίος άνήρ τά περί τής γή; ή τά περί τού
ουρανίου χώρου έξήταζεν τούτου κεκμηκότο;
βέβαια»; άπελθόντος, πλείονες φυσιοδίφαι, άκ.μαΐοι
και ζωηροί επι τή; τραπέζη; άνεπήδησαν, εί;
έργον τόν περίπλουν τής γή; τιθέντες.
Μήτηρ γαλή επι χονδρού βιβλίου καθημένη,
κυττάζει τά πέντα μικρά τη; έκ τοΰ προχείρου
ει; σοφούς γεωγράφους καί γεωπόρους μεταβληθέντα. Ουτω δύναται ό άναγνώστης νά ΐδη μετά
πόσης χάριτος καί πω; σκεπτικόν τό έν, έφάπτεται τοΰ διαβήτου, εί; τήν καταμέτρησιν δμως
ταράσσεται δυστυχώ; υπό τοΰ άτακτοΰντος άδελφού. Δύο έτερα περιτρέχουσι τήν σφαίραν, ών
το εν, τήν πορίαν τελέσαν, άνακοινοΐ τή μητρί
τά όραθέντα, τό δέ έτερον, ώς κινδυνεύσας πεζός
γεωπορος, προβάλλει θριαμβευτικά»; έρχόμενον,
τό σμικρότατον δέ πάντων παρά τή μητρί καί
ύπδ τήν σφαίραν καθήμενον, άναμετρα τάς δυ
νάμεις του ποθούν τής εύδαιμονίας τών άλλων.
Εήν έπί τών εργαλείων ζημίαν, καί ιδία τήν
έπί τής σφαίρας καταστροφήν, άφίεμεν εις τήν
έκτίμησιν τού μαθηματικού, είς δν τά έργαλεΐα
άνήκουν. Ή είκών αυτή ύπενθυμίζει ήμΐν
ανέκδοτον μεγάλου μαθηματικού τοΰ άγγλου
Ισαακ Νεόθωνος, δστις, λίαν γαλήν τινα ήγάπα.
δι’ ήν έκαμε δπήν τινα είς τήν θύραν, δπως αυτή
κατά βούλησιν είσέρχηται καί έξέρχηται. "Οτε
ή γαλή δμως έγένετο μήτηρ, ό μέγας άνήρ
προσκαλέσας τήν γραίαν ύπηρέτριάν του, παρήγγελεν αυτή νά φροντίση νά άνοιχθώσιν τόσαι
δπαί, δσα καί τά μικρά γατάκια. ’Έκπληκτος
ή γραία παρετήρησεν τφ Κυρίφ της, διατί άδικα
-θέλει νά καταστρέψη-τήν-θύραν, Πώς άδικα; —
άπορών άπήντησεν ό μέγας Νεύθων, ό έν τή
άπολύτφ τάξει καί αρμονία τού σύμπαντος είθισ-

Ιοιοΰτος δμως ακουστικό; σωλήν ή άγωγος,
ήθελε προςφέρει τή ήμετέρα άκοή μικρόν τι
μονον τμήμα τών διαλόγων, συμφωνιών καί άλλων
φωνητικών έκδηλώσεων τών κογχοφόρων, ιχθύων
καί τών άλλων ένυδρων ζώων, διότι πρέπει
ν άναλογιζώμεθα, δτι ένταΰθα ήθελε συλληφθή
μόνον έλάχιστόν τι μέρο; τών τοΐς ένόδροςς
ζώοις δι’ ολοκλήρου τής έπιφανείας τού σώματος
μεταδιδομένων κυμάνσεων τού πυκνοτέοου στοι
χείου, καί είτα είς τό άραιότερον, τόν αέρα, μετενεχθή. Ούδέν ήττον δμως δυνάμεθα. βασι
ζόμενοι μόνον έπί τού γεγονότος, δτι τό ύδωρ
ήΖ7ί!>α -ιάματα ένεργητικώτερον καί ταχύτερον
μεταδίδωσιν ή ό άήρ, νά συμπεράνωμεν, δτι
ό υδρόβιος κόσμος κέζτηται πλούτον τόνων,
αν καί έλάχιστα ένεκα τής δυςκόλου μεταοοσεως τών ηχηρών κυματίων άπό τού υδατος
είς τόν αέρα άντιλαμβανώμε&α αύτών, καί
ουτω; εν πληρεστάτη συμφωνία, εύρίσκομεν καί
τα πλεΐστα τών γενικώς μετ’ αισθητηρίων όργάνων πεπροικισμένων ένυδρων ζώων άκουστικά
οστάρια έχοντα, ών περ άναμφιρρήστως θά
έστερούντο, .εάν ύπό τούς κρυστάλλινου; θόλους
τών ανακτόρων τού ένοσιγαίου Ποσειδώνος, δέν
ήτον αντιληπτός, ούτε ήχο;, ούτε ηχώ.
Ετέρωθεν δμως έξαναγκαζόμεθα αύθις νά
συμπεράνωμεν, δτι ζώα, άκουστικά όργανα κεκτημενα, ουςκολον και άπί&ανον είνε νά ώσιν
άφωνα, διότι αί ήχητικαί έντυπώσεις πανταχοΰ
διεγείρουσιν Απομιμήσεις, καί πάσα έρώτησις
προκαλεΐ καί άπαιτεΐ τήν άπόκρισιν. Όλως άντιθετον συμπέρασμα έξήγαγεν ό Lichtenberg
είπών, δτι λίαν σοφόν ήθελεν είσθαι. έάν οί
ιχθύς ήσαν άφωνοι, διότι άφ’ ού τό ύδωρ τοσούτο καλώς καί ταχέως διαδίδωσι τόν ήχον,
οί δυςτυχεΐς ιχθύς έν τοιαύτη περιπτώσει δέν
θά ήδύναντο ν’ άντιληφθώσι τών ίδιων αύτών
λόγων. Μδλα ταΰτα ή παροιμία "άλαλος ώς
ιχθύ;” είνε καθ’ όλοκληρίαν ψευδής, καί αύτός
δέ ό Λίνναΐος, δνομάζων τούς ιχθύς άφώνους
καί κωφούς, έπελάθετο φαίνεται, δτι οί κυπρίνοι
μικρούς κωδωνίσκους κρούοντες, προςκαλούσιν
άλλήλους εις τας νομας αύτών καί ούτως, έμ-
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φαίνουσιν έχοντες λίαν λεπτήν ακοήν, διότι μόνον
μικρόν τι μέρος τών ήχζ,ρών κυματίων τού άέρος
εισδύει είς τό ύδωρ, έν φ τό μεΐζον, άπορροφάται
καί οι αρύπό ττ(ς έπιφανείας. 'Άλλως δέ
<
;
μακράν
άκουοχαΐοι έγίνωσκον ιχθύς έκβάλλοντα
:ιμα.ρτυρεϊ
όέ
καί
ό
άρχαΐος
μένους τόνους, προς;
Ζωολόγο; Αίλιανό; λέγων τάδε · "Φύσεως δέ
οσοιπερ ούν τελέως άπαν"ιχθύων είσίν άμαθ:
"των καταψηφίζονται σιωπήν αύτών· έπεί καί
“συρίττουσί τινες και γρυλλίζουσι. Αύρα μέν
"γρυλλίζει καί χρόμι; καί κάπρος, ώς ’Αριστο“τέλη; φησί· χαλκεύς δέ συρ· ει, κόκκυξ δέ
"άρα τον ομώνυμον δρνιν τή φωνή μεμιμημένος
"φθέγγεται παραπλήσια.” *
) Ό δέ ’Αριστοτέλη;
έξεφράσθη ευφυέστατα περί τούτων τών ιχθύων,
καί περί τού τρόπου τής παραγυ»γής τών τόνων
αύτών, διότι λέγει, δτι ούδαμώς μέν πρόκειται
ένταΰθα περί ιδίας τοΐς ίχθύσι φωνής, οΐαν ήμει;
έννοούμεν, καθότι ούτοι δέν εχουσιν ούτε πνεύ
μονας. ούτε τραχεΐαν αρτηρίαν, ούτε λάρυγγα,
άπ’ έναντίου δμως παράγουσι τούς τόνους των,
μέρος μέν ώς οι τέττιγες. οια τής τριοής σκλη
ρών όργάνων, μέρος δέ διά ψόφου ή ρόθου, (ώς
ιπτάμενοί τινες ιχθύς ποιοΰσιν) ή τέλος οι’ εξωθουμένου άέρος. Όποιου; ιχθύς ήννόει ό ’Αρι
στοτέλη; ύπό το δνομα τούτο, είνε δύςκολον τανΰν
νά εϊπωμεν, ούδεί; όμως δισταγμό; υπάρχει,
δτι οί πλεΐστοι αύτών, άνήκον ταΐς συγγενέσιν
)
**
όμοιογενείαις τών καταφράκ ω ν, ριγλών
διά
τούτο, καί
γένη
καί σκιαινοειδών, ών τα
ώς
έπωνυμίας
πολλάκις τά ρηθέντα ονόματα,
προςέλαβον.
Γνωστότατος τούτων είνε ή χελιδονοειδής
τρίγλη τής Βορείου θαλάσσης καί τοΰ Άτλαντικοΰ ώκεανού, ήτις, ότέ μέν ένεκα τών :όνων
τη;, οτε δέ ενεκα τών έξόχω; άνεπτυγμένων αύ
τής πτερυγίων, προσέλαβε διάφορα ονόματα. Όνομάζουσιν αυτήν πελαγίαν χελιδόνα
.*
*
) — χε*·*)
λιδο νό ψαρόν, — θαλάττ'.ον κόκκυγα, πελαγίαν
κορώνην καί θαλάττιον κόρακα (Trigla hirundo,
cuculus, Corvus, corax), διότι καί έν τφ ΰδατι
καί έν τφ αλιευτικό» δικτύφ, οι’ δλως ιδιάζοντας
αύτώ, τοΐς πανταχού δέ άλιεύσι λίαν γνωστού
τρόπου, τονθορύζει ή γρυλλίζει. Όμοιος είνε
καί ό αδελφός αύτοΰ δακτυλόπτερος ό Ευρω
παίος (trigla volitans), δν περ αί μάγγαι τής
Μεσσήνης προςφέρουσι τοΐς ταξειδιώταις, ΐνα
άκούσωσιν ούτοι πώς, άνοιγοκλειομενων τών
βραγχιακών τρημάτων, γρυλλίζει ό ιχθύς, οπερ
φαίνεται προερχόμενο·/ έκ τής τριβής τών άρθρικών επιφανειών παραγουσών έν τφ υδατι, ώς
καί έν τώ άέρι, τόν τόνον τούτον.
Παρά τή πελαγια χελιδόνι τή; Βαλτικής,
άλλως σκορπιώ (Cottus scorpius), τή όμοιους
έπίσης τόνους παραγούση, ή αιτία έγκειται αλ
λαχού, ούσα δλως διάφορος τής προηγούμενης,
πλείονα δέ όψόμεθα κατωτέρω.
Ήχηροτέρους καί ποικιλωτερους άπηχήσεως
καί δξύτητος τόνους, παράγουσιν έν τοσούτφ οί
σκιαινοειδεΐς ιχθύς, οιτινες τα πολλά εχουσι
μορφήν μεγάλων περκών ή κυπρίνων, και κατ

*) Αίλιανού περί Ζώων X. 11.
**) Παρ’ άλλοι; οί κατάφρακτοι άπαντώσιν ύπό
τό όνομα θωρ ακόγναθ οι, αί δέ τρίγλαι ύπό τό
όνομα περκοειδεΐ;, άμφότερα τά είδη δμω; είνε
λίαν άλλήλοις δμοια.
Σημ. του Μετ.

*·*) Πέτονται δέ δταν δείαωοι καί έξάλλονται τής
θαλάττης αί τε τευθίδες καί οί ίέρακε; οί θαλάττιοι
καί ή χελιδών ή πελαγία, καί αί μέν τευθίδες επί μήκιατον δττουσι τοΐς πτερυγίοις, καί έλαφρίζουσί γε
έαυτάς ύψού, καί κατά άγέλας όρνίθων δίκην φέρονται
κοινή· αί δέ χελιδόνες χθαμαλωτέραν ποιούνται τήν
πτήσιν· οί γε μήν ίέρακε; ύπέρ τήν άλμην φέρονται
δλίγον, ώς μόλις δτι μή νήχονται άλλά πέτονται καταγνώναι. Αίλιαν. περί Ζώων IX. 52.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
άγέλας νέμονται,*
) αιτινες τοΐς Ιταλοις άλιεϋσιν, δταν ούτοι προςεγγίσωσι τά ώτα τή τοΰ
πλοίου πλευρά, προδίδονται έκ βάθους δέκα
μέχρι δώδεκα μέτρων διά τών μουσικών αύτών
ύποτονθορυσμών. Αξιομνημόνευτος ιδία ένταΰθα
είνε. ή είς δύο μέτρα μήκος πολλακις οιηκουσα
σκίαινα ή άετοειδής (Sciaena aquila), ήτις
κατά τήν έποχήν τού έπωασμού, άγεληδόν ταΐς
έκοολαΐς τών ποταμών τών ιταλικών ακτών
προςπελάζει, καί ένταΰθα θορυβώδη τινά, άν καί
μονότονον συμφωνίαν σχηματίζει, ε; ής ίσως
έλαβε τήν αρχήν καί ό περί τών Σειρήνων μύθος
τών άρχαίων. Έν έκείνη άκριβώς τή θέσει,
ένθα κατοικούν αί τών άρχαίων Ελλήνων Σει
ρήνες, δήλον οτι έπί τού άκρωτηριου τής Σκύλλης. έκώμαζον συχνάκις πρότερον εσμοι θαλαττίων αετών (σκίαιναι άετοειδεΐς). Αέγω δε
έκώμαζον, διότι, ώ; παρά τοις άρρεσι πτηνοΐς
καί βατράχοις, πρόκειται ένταΰθα, έν τοΐς ασμασι τούτοι; τών ιχθύων, περί ερωτικών ύμνων
καί δελεαστικών μελών, ατινα ενιαχού και αύτοί οί άλιεΐς κατορθούσι ν’ άπομιμωνται επι
τή έλπίοι πλουσιωτέρα; καί άφθονωτέρα; άγρας.
Οί κάλλιστοι μουσικοί μεταξύ τών σκιαινοειδών, είνε οί λεγόμενοι πωγωνίαι οί τυμπανι)
**
σταί
καί άλλα είδη εύρισκόμενα κατ’ έξοχήν
έν τφ Άτλαντικφ καί Ινδικοί ώκεανφ καί ών
αί μουσικαί συναυλία·., πολλάκις εκ βάθους εκατόν
καί έπέκεινα ποδών έπί τού καταστρώματος τών
πλοίων ύπό τών θαλασσοπόρων ακούονται, παραβαλόντων αύτάς πολλάκις, τφ ήχο» χονδροσύ
ριγγος καί άλλων μουσικών όργάνων, ή και όλοκλήοορ ορχήστρα βαρυτόνων και βιολιστών, προ;φυέστατα δέ ίσως παρεβλήθη τή μουσική κυμ
βάλων. Πριν δέ καταστή έτι γνοιστή ή αληθής
αιτία τοΰ έν σιγηλαΐ; νυξίν, έκ τών βαθέων θαλαττίων εγκάτων άντηχούντος τούτου κυμβα
λισμού τών ιχθύων, κατελαμβάνοντο πολλάκις οί
ναυτοπορούντες ύπό δεινού φόβου, καί ό ’Αλέξαν
δρος VON Humboldt, οςπερ τή έσπέρα τής
20 Φεβρουάριου τού 1803 έν τή νοτίφ θαλάσση
τοιούτων, ώςεί έκ ζέοντος υδατος προερχομένων
τόνων ήκουσεν, ήγνόει τίνι τρόπο» ήδύνατο νά
καθησυχάση τήν φρίκην καί τόν φόβον τών ναυ' " ,ί έκρηςίν τινα τού μακράν κειτών, καί’ ύπέθε
μένου ήφαιστείου> Κοτοπάξι ή ύποκεκρυμμένους
σκοπέλους, τέλος παν άλλο, ή δτι, αίτια τούτου,
ήσαν οΐ ιχθύς, Μεταξύ τών νεωτέρων παρατηρητών άξιος μνείας είνε ό Pii.iGER, δςτις
ήκουσε τού άσματος τών ιχθύων τφ I860 παρά
τάς άκτάς τής νήσου Βορνέου καί ούτινος παρατιθέμεθα ένταΰθα τήν άφήγησιν "Μηνί ’Απριλίφ,
λέγει, εύρισκόμεθα εν το ϊς ρείθροις τού Ποτιάνακ
:·.ής παραλίας
τοΰ μεγίστου ποταμού τής δδυτικής
τής νήσου Βορνέου. Κατά τήν διάρκειαν τής
άνυύώσεως τών ύδάτων, ήχει είί τά ώτα ήμών
μουσική, ότέ μέν όξύτερον, οτε δέ βαρύτερον,
άλλοτε μακρότερον, καί άλλοτε έγγύτερον. Έκ
τοΰ αχανούς τής θαλάσσης βυθού ανέρχεται καί
κατακηλεΐ τήν ήμετέραν άκοήν, ασμά τι Σειρήνων
έμπλεον, ότέ μέν βαρέων χονδροσύριγγος τόνων,
ότέ δέ έλαφρών καί λεπτών κρουσμάτων Αιο
λικής κιθάρας. Βυθίζων δέ τις τήν κεφαλήν του
ύπό τό ύδωρ, ακούει εύκρινέστατα καί δύναται
*) Άλλώνται δέ άρα ιχθύς και πλανώνται, ο'ί μέν
άθρόοι. ώςπερ ούν άγίλαι θρεμμάτων ή τάξεις οπλιτών
ίοΰσαι κατά ϊλας καί φάλαγγας , ο'ί δέ έν κόαμψ κατά
στοίχον έρχονται, ο'ί δέ, φαίης δν αυτούς είναι λόχους,
ήρίθμηνται δέ ές δεκάδα; άλλοι καί ταύτη συννέαυσιν
ήδη δέ νήχονται καί κατά ζεΰγό; τινες· άλλοι δέ οίκουροΰ'σιν έν τοΐς φωλεοί; καί ένταυθοϊ καταζώσιν. Αΐλ.
περί Ζώων IX. 53.
*·) Συγγενής ιχθύ; τή τρίγλη τή πωγωνοφόρψ
(κοινώς μπαρμπούνι άπό τού ιταλικού), ήτι; ανάγεται
τή τάξει τών περκοειδών καί πολυπληθής, άπαντφ
έν ταΐ; θαλάσσαις τής Ανατολής.
Σημ. τού Μ.
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τότε εύκόλως νά διακρίνη διαφόρους συνηχούσα;
φωνάς. ΈΙ μουσική αύτη προέρχεται κατά τάς
άφηγήσεις τών ιθαγενών καί κατά τάς μαρτυ
ρίας πολλαχού καί περιεσκεμμένως γενομένων
έρευνών έξ ιχθύων.” "Ομοιον κώμον ώτακούστησεν έπίσης καί ό άγγλος ύπολοχαγός τού
ναυτικού John White, παρά τό στόμιον τοΰ
ποταμού Δονάϊ, έν τή κάτω Κοχιγκίνη. Ένταύθα οί ήχοι έξεπέμποντο δίκην βαθέων χον
δροσύριγγος τόνων, οΐς συνανεμίγνυντο καί βα
τράχου κρωγμοί· Έπιθυμών ν’ άνακαλύψω τήν
αιτίαν τής εισιτηρίων άπηλλαγμένη; ταύτης
μουσική; συναυλία;, είςήλθον, διηγείται ό White,
εί; τον κατώτατον θάλαμον, καί εύρον τόν θό
ρυβον, δςτις,
ώς παραυτίκα έπείσθην έκ τής
ςτις, ως
τρόπεως έξήρχετο,
ίξήρχετο, αύξηθέντα καί λαβόντα χροιάν
πλήρους καί άκαταπαύστου ορχήστρας.
όρχήστοας. Ό διερμηνεύς, χριστιανός τις
τι; Κοχιγκινέζος, :ελεγεν οτι
οί τόνοι προήρχοντο έκ τών έν Νηγκαβάη ίθαγενών γλωσσοειδών ιχθύων, οιτινες ΰ-,-Ά-ι
δυνάμει τοΰ
τού
σχηματισμού τοΰ στόματός των, προςεκολλώντο
έπί τών τρόπεων τών πλοίων καί ουτω, διήνυον
μεγάλας αποστάσεις. Έφ’ όσον άνεοαίνομεν τόν
:οταμόν, έπί τοσοΰτον ήλαττοΰντο καί οί τόνοι
εως δτου έλος έξέλιπον όλοτελώς.” Ευκόλως
διαγιγνώσκομεν, οτι καί ένταΰθα προύκειτο
"---- ο περί
..α
έρωτύλων άοιδών, οιτινες έν τφ στομίφ τοΰ π·
ταμού
.
4Uw|
περιεπόλαζον, έπί τφ σκοπώ τού να
■■ τοΰ
—ΰ ρμελφδικοΰ αύτών άσματος τούς
ύωσι διά
θήλεις.
Μεταβαίνομεν ήδη εί ς τό ζήτημα, πώς οί
ιχθύς, μή εχοντες ούτε πνεύμονας, ούτε λάρυγγα.
υς τουτους
δύνανται νά παραγάγωσι τούς μουσικούς
·
τόνους, πρόβλημα πρδς λύσιν τοΰ όποιου πολλά
πειράματα έγένοντο ύπό πολλών Ζωολόγων, ιδία
δέ ύπό τοΰ Ίωάννου Mx’LLEB, DufOSSE, LaUDO1S, Moreau καί άλλων. Έκ τών έρευνών
τούτων άπεδείχθη, ότι οί τόνοι ούτοι διά τοσούτφ ποικίλων μέσων παράγονται, ές όσφ δια
φόρων μουσικών δυνάμεθα νά σχηματίσωμεν καί
μεγάλην τινά ορχήστραν. Οί έλάχιστα έκφραστικοί τόνοι γεννώνται διά τής τριβής τών όδόντων, ώς π. χ. ύπό τοΰ Όρθαγορίσκου, ή διά
τής τριβής τών οστών τού φάρυγγος, τών βραγχιακών έπιθημάτων καί τής κεφαλής έπί τών
ώμων, οί ψόφοι δέ ούτοι άπαντώσι συχνότατα
παρά τοΐς ανωτέρω μνημονευθεΐσι καταφρακτοις
ίχθύσι. Συγχρόνως δμως καθίστανται οί δια
τής τριβής προξενούμενοι ούτοι ψόφοι αρμονικοί,
καί είτα, όμοιάζουσι τφ τερετισμφ τοΰ τέττιγος
καί τών ακριδών. Άξιοπεριεργότατος μηχανισμός
τού είδους τούτου παρετηρήθη έσχάτως ύπό τού
άγγλου Ζωολόγου Haddon, παρ’ ένί τώ γένει
τών σιλούρων ή γυμνωτών άνήκοντι ίχθύϊ (Callomystan gagata). II φωνητική συσκευή κείται
ένταΰθα, έν τφ ού μακράν τή; κεφαλής κειμένφ
πρώτο» άρθρφ τής σπονδυλικής στήλης, καί συνίσταται έξ δστοΰ έξέχοντος, δπερ αμφοτέρωθεν,
έν εΐδει δίχα τετμημένου ρινιού, όξύνεται και
απολήγει είς ακίδα. Τό δστοΰν τούτο κινείται
μεταξύ δύο έπίσης όδοντωτάς έντομάς έχόντοιν
όστεωδών έλασματίων, καί έν έκάστη καμπή
έπί τής Αρθρικής ταύτης έπιφανείας παράγει
όξύν τρισμόν.
Συρισταί καί αύληταί έν τή ύπό τά υδατα
ορχήστρα, είνε αί άφύαι αί βορβορώοεις (Cobitis
fottilis), ας τινας πολλαχού πολύ πριν ή έτι
τεθώσιν είς χρήσιν τά θαλαμιαΐα ιχθυοτροφεία,
ώς άεροσκόπους έθεώρουν, διατηροΰντες αύτάς
έν μεγάλοις άμφορεύσιν. Αύται έκβάλλουσιν
έκτος κορκορυγούντων τόνων, προερχόμενων έκ
κατά μείζονας ποσότητας έξωθουμένου άέρος,
αρκετά συχνάκις καί ύψηλάς συριγματώδείς φω
νάς. Πολλοί τών άρχαίων συγγραφέων, ώς δ
Άθήναιος, δ Παυσανίας, δ Κλέαρχος καί άλλοι,
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διηγούνται περί Ιθαγενών τών ποταμών τής
’Αρκαδία; ιχθύων, οίτινες ώς αί ζίχλαι συρίττουσι, και πιθανώς ύπδ τούτους έννοοΰσι τά;
ήμετέρα; Αφύα; (gobius, aphya Λιν.), ών συγγενεϊ; εινε αί κοιναί και γνωσταί άθερίναι,
σμαρίδες (atherina, smaris vulgaris). Παρά
τοΐς ιχθύσι τούτοι;, σύμπα; ό έντερικδ; σωλήν
έχει τήν ικανότητα νά ενεργή καί ώ; αναπνευ
στικόν δργανον, τούντεΰθεν δέ ούτοι, άπδ καιρού
εί; καιρόν ανέρχονται εί; τήν επιφάνειαν, ΐνα
έφάπαξ είςπνεύσωσι μείζονο; άέρο; ποσότητα.
Οί μνημονευθέντε; τόνοι παράγονται ένταΰθα
διά τή; είςπνοής ή καί διά τής έξώσεω; τοΰ
έν τω έντέρφ ύπάρχοντο; άέρο;, ουτω; ώ;τε ζαί
ένταΰθα ούδεμία ορθή Ανα
λογία πρόκειται πρδ; τοΰ;
έκ τοΰ στήθου; έξαγομένου; τόνου; τών τελειό
τερων ζώων.
Έξεστιν δμως ήμΐν είπεΐν, δτι τοιαύτη τι; συμ
φωνία, θά προϋπήρχε παρά
ιχθύσι τισίν, έκ τών όμοιογενειών τών κ υ π ρ ί ν ω ν,
σιλό ύ ρ ω ν καί έγ χ ε λ ύ ω ν
ή ά μ μ ο δ υ τ ώ ν, οίτινες
απαντε; τή μεγάλη έκείνη
συνομοταξία άνήκουσιν, ήςπερ τά μέλη διακρίνονται
διά τίνος ανοικτού άγωγοΰ,
κοινωνοΰντο; μετά τής νευστικής κύστεως ζαί τοΰ
οισοφάγου. Ό γάλλος φυ
σιοδίφη; Valenciennes έν
πεποιθήσει έπίστευσεν; οτι
τόνοι τινές, οΐους έζ.βάλλουσιν αί τρίγλαι, οί λάβραζες, οί κυπρίνοι ζαί
έτεροι ιχθύς τών γλυκέων
ύδάτων, δταν ταράσσωμεν
το ύδωρ έν φ εύρίσκονται,
προέρχονται έκ πνοών άέ
ρος έξωθουμένου έκ τής
νευστιζής ζύστεως είς τδν
οισοφάγον. Τούτου ορθού
δντος, έχομεν καί παρά τοΐς
ίχθύσιν είδος μέτριων στη
θικών τόνων, διότι ή νευστική ζύστις τών ιχθύων,
εινε οίονεί τδ έμβροον ή
ό πνευμονικδ; βλαστός τών
τελειοτέρων σπονδυλωτών,
άν καί αυτή τό γε νύν,
λίαν άτελώς συντελεί είς
τήν έπαλλαγήν τών Αερίων,
κυρίων Αναπνευστικών δργάνων οντων τών βραγ-

αυτήν εις δύο τμήματα, ών τδ μέν ισχυροί;
μυώσι περιτείνεται, τδ δέ εινε δλως αύτών άπηλλαγμένον. Εντεύθεν συνεπέρανεν ό Mobeau,
συν αύτώ δέ καί ό Pagensiecher, δτι τδ έξοδον
έχον μεμβρανώδες τοΰτο τύμπανον πάσχει έν
τφ εσωτερικοί τής νευστική; κύστεως κυμάνσει;.
όπόταν ό ιχθύ; έζφυσα τδν άέρα άπό τοΰ ένός
τμήματος τής ζύστεως ζαί έμφυσα είς τδ έτερον,
καθώς καί ό άνθρωπο; δύναται τρόπον τινά,
έχων άπάσα; τά; έξόδου; τοΰ άέρο; κεκλεισμένας, νά παραγάγη έσωτερικώς τήν τοΰ κόκκυγο; κραυγήν, δπερ ζατορθοΰται διά τή; είςβολή; τοΰ άέρος έκ τή; κοιλότητα; τοΰ στόματος
εί; τοΰς πνεύμονας, ζαί έντεΰθεν πάλιν είς τδ

Ούδαμώς συμβαίνει ταύτδ παρά τοΐς τά
μαλα φδικοΐς ίχθύσιν έκ τών ομοιογενείων τών
τριγλών καί σκιαινοειδών, διότι ένταΰθα ή νευστικη κυστις, ουδόλως συγκοινωνεί τώ οισοφάγο»
καί τφ στόματι. Τούντεΰθεν τοίνυν ό DuFOSSt,
σΰν τούτφ οέ καί άλλοι φυσιοδίφαι, έθεώρησε
παρ αύτοΐς τήν έντεταμμένην νευστικήν κύστιν,
ώ; είδος ηχείου, καί ένόμισεν δτι οΐ τόνοι πα
ράγονται έκ τών παλμών μυώνων τινών, δήλον
δτι, έξ δλως ιδιορρύθμου τρόπου παραγωγής τό
νων έν τφ ζωϊκφ βασίλειο». Έν τοσούτφ ο
Moreau παρετήρησεν, δτι άπαντες σχεδόν οί
ιΖθΰς, 01
καλοί άοιδοί έγνωσμένοι, έν τή
ποικίλα παραρτήματα καί άντιθαλάμους έχούση
αύτών νευστιζή κύστει, κέκτηνται μεμβρανώδέ;
τι διάφραγμα, δπερ έν εϊοει τυμπάνου έγκαρσιω;
έν τοΐς ένδον αυτής έντείνεται καί διατέμνει

στόμα. Διά τής πιέσεως ταύτης καί μεταζινήσεως τοΰ άέρος έν τή νευστιζή κύστει μετα
βάλλεται φυσικώς ζαί τδ ειδικόν βάρος τοΰ
ιχθύος καί έκζινεΐται τό κέντρον τοΰ βάρους
αύτοΰ, έκ τούτου δέ έξηγεΐται, διά τί οί τόνοι
συνοδεύονται ύπδ φαιδρών καί χαριέντων Αλ
μάτων έν τω υδατι. — Εινε τά χορευτικά
άσματα τής εύδαίμονος έποχής τών ερώτων. —
ΙΙολλαχού δέ ένταΰθα πάλλονται συγχρόνως οί
μυώνες, ένίοτε ζαί μόνοι οί τούτων παλμοί παράγουσι τοΰ; τόνους, ώς π. χ. εύρεν ό Laudois
έν τφ σκόρπια» τής Βαλτικής, δςπερ στερείται
νευστιζή; ζύστεως, ζαί παρ’ φ άδιστάκτως ήζούσθησαν οί παλμοί τών μυώνων.
"Ο,τι δέ επομένως [ήμα; έπί μάλλον έκπλήσσει, εινε ούχί ή όξύτης καί ή πολλαπλότης τών
διαφόρων καί έσθ’ δτε έζ σημαντική; βαθύτητος
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προερχομένων, μέχρι δέ τής Ατμοσφαιρικής θα
λάσσης έξικνουμένων ηχητικών εκδηλώσεων τών
ιχθύων, άλλά πρδ πάντων ή ποικιλία τοΰ τρόπου
τής παραγωγής, ήτις πολύ μείζων εινε, ή δσον
έν τή βραχεία ταύτη σκιαγραφία διεγράφη. Έν
φ άπαντα τά τελειότερα σπονδυλωτά μόνον στη
θικούς τόνου; παράγουσιν, οί ιχθύς τιθεΐσιν εί;
κίνησιν ποικιλότατα όργανα, ΐνα έν τφ δξύτερον
και ισχυρότερου Αντηχοΰντι στοιχείφ πλήρη Ορ
χήστραν συμπληρώσωσι. Παρ’ αύτοΐ; εύρίσζομεν
αύλητάς, φορμίζοντας, λυριστάς, κιθαρωδούς,
τυμπανιστές, κόκκυγας, τέττιγας, γρύλλους, ένί
λόγω, άπαντα τά είδη τών μουσουργών. Οί
ένταΰθα δέ μνημονευθέντε; Ωδικοί ιχθύς, άναμφιβόλως παριστάσι μικράν
τινα μερίδα μόνον τών
πράγματι φωνή πεπροικισμένων ιχθύων, ’ίσως δέ
μάλιστα έπιτραπήσεται ή
μΐν νά παραδεχθώμεν, δτι
εν τώ εύνοϊζφ στοιχείφ,
κατα τδ μάλλον ή ήττον
άπαντες οί ιχθύς, δταν σφοδρώς έρεθισθώσι, μετά τών
έταίρων αύτών διά προ
αιρετικών παραχθεισών ζυμάνσεων τοΰ υδατος συνεν
νοούνται, .ήμεΐς δμως δέν
δυνάμεθα ν’ άκούσωμεν αύ
τών, καθότι λίαν Ασθενείς
οΰσαι, δέν δύνανται νά έξιχθώσι μέχρι τοΰ άέρος. ’Εν
τός δμως τών κρυστάλλι
νων στοών ζαί τών δια
φανών θόλων τών Αναζτόρων τού ένοσιγαίου Ποσειδώνος, πιθανόν νά αδωνται
ύπδ τών ένδον ζώντων
ιχθύων αίώνιαι μελφδίαι
καί ύμνοι, καί δ,τι ήμΐν
τοΐς έξω τής αύλή; ταύ
τη; ευρισκόμενοι; σιγών
κόσμος καί άφωνος χώρα
φαίνεται, εινε πιθανώς πολύηχο; καί έναρμόνιος κλύοων τόνων, ούδέποτε ήρεμών, αίωνία μουσική συμ
φωνία, ή; ή εΐςοδος Απαγορεύεται τοΐς ξένοι;, ύπδ
τή; ρομφαίας τού άρχαγ-

Είκών Α*.
ΤΑ ΠΝΕΤΜΑΤΙΚΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ.

ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ.
(Μετά εικόνων, δρα σελ. 181.)

Γνωστόν είναι δτι ό αύτοκράτωρ Κάρολος Ε'.
παραιτηθείς τοΰ θρόνου ζαί Αποσυρθείς είς τήν
μονήν τοΰ 'Αγίου Μούστου ήσχολεΐτο μέ τήν
κατασκευήν μηχανών ωρολογίων. Ό σκοπό; του
καί ή έπιθυμία του ήτο νά ζατορθώση, δλα τά
έν τή αιθούση του κρεμάμενα ωρολόγια νά
συμφωνώσι μέχρι λεπτού. Άλλά μέ δλας τάς
προσπάθειας του ό αύτοκράτωρ έκεΐνος δέν ήδυ
νήθη νά λύση τδ ζήτημα. Τδ ζήτημα τοΰτο
ελύθη μόλις κατά τάς ήμέρα; ήμών καί σήμερον
έν δλαι; σχεδόν ταΐς πόλεσι τά δημόσια ώρολόγια συμβαδίζουσιν άκριβέστατα. Πρδ πολλοΰ
ήδη ησθανετο ό κόσμο; τήν άνάγκην Αστρονο
μικοί; ρυθμισμένων ωρολογίων καί αί Βρυξέλλαι
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ήσαν ή πρώτη πόλις ήτις έρρύθμισε τά δημόσια
αύτής ώρολόγια διά τοΰ Αστεροσκοπείου.
Ιό
παράδειγμα έμιμήθησαν οί ΙΙαρίσιοι. Έπί δλων
τών πλατειών, έν δλαι; ταΐς λεωφόροι;, έν
κεντρικωτέραις ιόδοΐς έστήθησαν δαπάνη
δήμου «ορολογία:, τά όποια συμφωνοΰσιν
μέχρι δευτερολΐ,έπτου.
Τδ πρακτικόν τοΰτο μέτρον έπεξετάθη και
έπί τών ιδιωτικών ώρολογίων, ζαί σήμερον
ύψίσταται εταιρία, ήτις άντί έλαχίστης Αντιμίσθια; (5 λεπτών τοΰ φράγκου καθ’ έζάστην)
διατηρεί πάντα τά έν τή οικία ώρολόγια σύμφωνα πρό; τόν Αστρονομικόν χρόνον, καίί τοΰτο
διά σωλήνων. '0 μηχανισμό;, δί ού τοΰτο ζατορθοΰται, είναι άπλούστατος.
Έν τώ κεντρικφ σταθμφ
*
ύπάρχει τδ ύπδ τοΰ Αστε
ροσζοπειου ζανονιζόμενον
ώρολόγιον. Πρδ; μετάδοσιν τοΰ χρόνου εί; τάς μυ
ριάδα; τών έν ΙΙαρισίοις
δημοσίων τε ζαί ιδιωτικών
ωρολογίων, συνδέονται ταΰ
τα πρδ; τδ κεντρικόν ώρο
λόγιον διά συστήματος σω
λήνων. Έν τώ κεντρικφ
σταθμφ Ατμοκίνητο; μη
χανή πιέζει άέρα εν μεγάλη
αποθήκη όκτώ κυβικών μέ
τρων. Εντεύθεν δέ δ πέντε
Ατμοσφαιρών πίεσιν έχων
Αήρ μεταβαίνει εί; έτέραν
Αποθήκην, δπου διατηρείται
εί; πίεσιν 3/ι Ατμόσφαιρας.
'II Αποθήκη αύτη συνδέε
ται μετά τοΰ μεταδοτικού
ωρολογίου (είκών 2). Οί
δεΐκται αύτού έπενεργούσι
διά τροχών καί μοχλών
έπί μικρά; κλειδός, ήν
στρέφουσιν έν άρχή έκάστου λεπτού τή; ώρας έπί είκοσι δευτερόλεπτα.
Έν καιρφ τών είκοσι τούτων δευτερόλεπτων
μεταβαίνει δ πεπιεσμένο; Αήρ διά τών σωλήνων
I ζαί Ν εί; τοΰ; διαφόρους διοχετευτικοΰ; σω
λήνα; τή; πόλεως. Μετά είκοσι δευτερόλεπτα
κλείει ή μικρά κλει; τήν συγκοινωνίαν μεταξύ
τών σωλήνων I καί Ν καί Ανοίγει τήν μεταξύ
τών σωλήνων I καί Κ, έξ ών έκρέει ο περιττός
άήρ. Ουτω μένει ή κλει; Ανοικτή έπί 40 δευ
τερόλεπτα. μεθ’ ο συγζοινωνοΰσι πάλιν οι σωλήνες
I καί Ν, καί οί σωλήνες τή; πόλεως λαμβάνουσιν
έπί 20 δευτερόλεπτα Ατμοσφαιρικήν πίεσιν
Ατμόσφαιρας.
Τά δημόσια καί ιδιωτικά ωρολόγια δέν
έχουσιν ίδιον μηχανισμόν, άλλά μόνον μικραν
φύσαν X (είκών 3), εί; τήν όποιαν έπί 20 δευ
τερόλεπτα εισδύει ό Αήρ διά τού σωλήνος y.
'0 είς τήν φύσαν προσαρμοσμένο; μοχλός επε
νεργεί έπί τρο/οΰ έχοντος 60 όδόντας καί στρέφει
αύτδν περί ένα όδόντα. Ό τροχό; συνδέεται
μετά τού δείκτου, δστις άνά πάν λεπτόν ώθούμένος προχωρεί.
Διά τοΰ συστήματος τούτου τά έν ΙΙαρισίοις
ωρολόγια ού μόνον Ακριβώς συμβαδίζουσιν άλλα
ζαί χορδίσματος ούδόλως χρήζουσιν. Οί κυριώτεροι σωλήνες είναι σίδηροί καί έχουσι διάμετρον
2,7 εκατοστομ. Οΐ δευτερεύοντες σωλήνες είναι
μολύβδινοι καί έχουσι διάμετρον 1,5 έκατοστομ.,
τέλος δε’ οί έν τοΐς διάδρομοι; τών οικιών και
τοΐς δωματίοι; σωληνίσκοι δέν έχουσι διάμετρον
ή 0,3 έκατ. Τό μακρότερον πάντων άπδ τοΰ κεν
τρικού ώρολογίου κείμενον ώρολόγιον έν ΙΙαρισίοις
εύρίσκεται εί; άπόστασιν τριών μιλίων.
Μέχρι τοΰδε τδ σύστημα τοΰτο τών πνευμα-
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τικών ώρολογίων έν ΙΙαρισίοις άπεδείχθη ποακτικώτατον τδ μόνον δυσάοεσταν είναι δτι ένίοτε
ή έκροή τοΰ άέρο; εί; τού: μακροΰς σωλήνα;
φέρει διατάραξίν τινα, ήτις δμως θέλει άρθή αμα
ώς στηθή έν έκάστφ τμήματι έν τούλάχιστον
κεντρικόν ώρολόγιον.

II ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ.
(Τέλο;.)

Αϊισνη; Απέναντι μου είδον τδ ύψηλδν Ανά
στημα τοΰ Κόμπου κύπτοντας πρό; τινα τών

Είκών Β'.
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συμπαικτών μου, ούτος δ’ αμέσως ύψωσε τήν
σάλπιγγά του καί έξήγαγε τόσον όξύτονον πνοήν
δλως άσχετον πρός τήν μελφδίαν, ώστε κατέπνιξε τοΰς ήχους τών άλλων οργάνων.
Π τα
ραχή παρετείνετο καίτοι ή Συνείδησις επανει
λημμένοι; έδακτυλοδείκτει τδ χωρίον δπερ έπρεπε
νά παιχθή μαλακώς. 'Πμεΐ; άπαντες προσεβλέπομεν έκπληκτοι τδν συμπαίκτην ήμών, ό δέ.
Διδάσκαλος έστειλε πρδς αύτδν την Αίοω,
ώχράν γυναίκα κεζλιμένην τήν κεφαλήν έχουσαν.
Ό Κόμπος άπεχώρησε καί ή δύστονο; μουσική
έσίγησεν, ό δέ ποιήσα; αύτήν έπεσε χαμαί, την
κεφαλήν έπί τοΰ στήθους κρύπτων, καί δέν έτόλμα
νά έγερθή έως ού ήλθεν ή Γόλμη και ή Συγ
γνώμη καί έβοήθησαν αύτδν ν’ άναλάβη τήν
θέσιν του. Έγώ έσκεπτόμην καθ’ έαυτήν πόσον
μωρός ήτο δ άνθρωπο; έκεΐνο; να ποιη τοσαύτην
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ταραχήν καί νά καθιστά εαυτόν τόσον γελοΐον,
έγώ ούδέποτε θά έπρατταν τοιοΰτόν τι, δτ αίφνης
σκοτεινή σκιά έπεσεν έπί τή; σελίδας μου, καί
έγείρασα τδ βλέμμα συνήντησα τοΰ; ύπερηφάνου;
οφθαλμού; τοΰ Κόμπου έπ’ έμέ έστηλωμένους.
Ό Φίλο; Ανέκραξε "Πρόσεχε”, έγώ δμως, υπερ
ευχαριστημένη δτι έτύγχανον τή; προσοχή;
τόσον εύμόρφου Κυρίου περιεφρόνηοα τά; νου
θετήσει; του καί άπήντησα εί; τοΰ Κόμπου τοΰ;
χαιρετισμούς. Προσβλέψασα πάλιν εί; τήν μου
σικήν μου εύρον τήν Συνείδησιν δακτυλοδεικτοΰσαν χωρίον δπερ είχον παραλείψει τήν στιγμήν
έκείνην. Έξηζολούθησα παίζουσα καί προσέθετον
έξ ιδίων τόσα τερετίσματα ζαί τόσα; περίστροφά;,
ώστε ή Κολακεία προσελθοΰσα έστέναξεν είς τό
ούς μου
Πόσον ώραία
παίζει;!” i
" Χαί” προσέθεσεν ό
Κόμπο; " Δέν έννοώ διατί
νά μείνη; έδώ έν τή έπίσω
σειρά μετά μέρους τόσον
εύκολου ένφ μουσικοί πολλώ χείρονες κάθηνται έν
τή πρώτη σειρά καί έχουσιν έν τή μουσική των δλην
τήν μελφδίαν.”
Η δέ Μα τα ιό τη; είπε
Ποίησαν άπόπείραννά παίξη; το μέοο; αύτών”.
'0 Οί η μ α τ ί α ; άπεΐίάνθη δτι έγώ θά τδ έπαιζον
πολύ καλλίτερον ή αύτοί.
Ουτω παροτρυνθεΐσα,
προανέκρουσα ζαί έπειράθην νά Ανταποδώσω τήν
μουσικήν τών πρώτων τε
τραχόρδων, σκληροί δμως
ζαί δύσχαρεις μετ’ ού πο
λύ έξεπέμποντο τόνοι έκ
τοΰ όργάνου μου.
Αί
δυστονία·, κατ’ Αρχήν μ’ έτάραξαν καί έστρά
φην νά ζητήσω τήν ρητίνην μου· πριν δμως
τήν εύρω ό Κόμπο; μοί παρουσίασε τεμάχιον
έξαγαγών αύτδ έκ τοΰ θυλακίου του. ζαί τόσον
ώμοίαζε πρδ; τήν έμήν ώστε δέν παρετήρησα
τά; έπ’ αύτή; μικρά; λέξεις "'0 Κόμπος
δστις πιθηκίζει”. — 'Π “Ταπεινοφροσύνη”
κάτωθεν, έν μεγάλοι; γράμμασι, συνήντησε τδ
βλέμμα μου, ώστε ούδέν κακόν ύπωπτεύθην.
“Ετριψα τδ τόξον μου καί έξηζολούθησα παιζουσα φρικώδεις δυστονίας.
Οί συνάδελφοί μου μέ προσέβλεπον έκθαμβοι.
“Ίδέ πώς σέ Οαυμάζουσιν” έψιθύρισεν ό
0 ί η μ α τ ί α ς.
Τό φώς τή; πρωία; εΐχεν ήδη αποχωρήσει
καί φώς δύοντος ήλιου έφώτιζε τήν μουσικήν
μου· έγώ έπαιζαν τραχύτερον καί θορυβωδέστερον
έπί τοΰ όργάνου μου, έκαστος σχεδόν ήχος ήτο
έσφαλμένος, είθισμένη δμως είς τάς δυστονίας
δέν έφριττον πλέον έπ’ αύταΐς καί έπειρώμην,
αν καί ματαίως, ν’ άποξύσω τά σημεία απερ
έποίει ή Συνείδησις, διαμαρτυρουμένη καθ’
έκάστη; γραμμής. '0 Φίλος μή δυνηθείς πλέον
νά ύπομένη ταΰτα κατέλαβεν έπί τέλους τήν
χεΐρά μου καί θά μέ ήνάγκαζε νά παύσω, άλλ’
ό Κόμπο; έκάλεσε τδν Αδελφόν του θυμόν,
δστις κύψας άνωθεν τοΰ ώμου μου έγρυσε·“Πάταξον αύτόν”.
Καί τοιοΰτον έδωκα τφ Φίλφ πλήγμα ώστε
προσέκοψεν, άλλ’ έγώ άφεϊσα αύτόν, έξηκολούΟησα τήν μουσικήν μου.
Ή χορδή τής Αγάπης έκόπη άλλ’ ό
Κόμπος Αμέσως μ’ έφωδίασεν μέ άλλην καλουμένην Αύτή, ήν δεξιώς συνέδεσε μετά τοΰ
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κοπέντος τεμαχίου και ή Φιλαυτία αύτη κα
τέλαβε τήν άρχικήν θέσιν τής Αγάπης.
Μέχρι τοΰδε τούλάχιστον έπαιζαν έν χρόνιο,
εχουσα έστραμμένον τό πρόσωπόν μου προς τον
Διδάσκαλον· τώρα όμως ό Κόμπος είπεν δτι βε
βαίως θά ήδυνάμην νά τηρήσω μόνη τον χρόνον
και με περιέστρεψεν ούτως, ώστε έδείκνυον τά
νώτα μου είς τον Διδάσκαλον.
'Οποία ή έκπληξί; μου ίδούσης άπέναντι μου
άθλιον μικρόν κυφόν, δόλιον εχοντα καί απεχθές
πρόσωπόν κρούοντα τον χρόνον διά μελανής
ραοοου επιγεγραμμενης οέλεαρ .
"Είνε ό Πειρασμό;” άνέζραξαν οί άλλοι
μουσικοί· άλλ’ εγιύ δεν τούς ήκουσα καί είπόμην
τώ χρόνφ ον αύτός έκρουε ούτος έγένετο συνεχώς
ταχύτερος καί δμως ήμην ήναγζασμένη νά προ
βαίνω μετ’ αύτοΰ. Ήσθανόμην δέ τόν μυελόν
μου περιστρεφόμενο·?, ένώ έπλήρουν τόν άέρα
λυγμών καί στάνών έκ τοΰ οργάνου μου.
Ισχυρότερος καί ταχύτερος έγένετο ό φρικώδης σκοπός· τόσον, ώστε έπί τέλους έζόπη
μία χορδή καί έπειτα άλλη· 11 ίστις, Δίκαι
ο σ ύ ν η, Φ ι λ αυτί α καί έπί τέλους 'Ελπίς ...
Μετά ταΰτα ό κρότος αίφνης έσίγησε καί δτ
έπεσα χαμαί ζαλισμένη ή Άθλιότη; ένεφάνη
έπί τοΰ προσώπου μου, τοΰ δε Άπελπισμοΰ ή
μακρά δστώδης χειρ ήτο τεταμμένη καί έζήτει
τό τετράχορδόν μου ' Δός μοι· τοΰτο” λέγουσα
βραγχαλέω; " δέν δύνασαι πλέον νά ποίησης
χρήσιν αύτοΰ είνε συντετριμμένο·?”.
Ρίγος ήσθάνθην διερχόμενόν με, πριν όμως
ό Άπελπισμός δυνηθή νά έφάψηται τοΰ συντεθλασμένου όργάνου λευκή μαλαζή χειρ κατέ
λαβε·? αύτό καί τής Μετάνοιας ή γλυκεία φωνή
έλάλησεν ''"'Όχι τήρησε αύτό καί έλθέ μετ’ έμοΰ
καί τής άδελφής μου Προσευχής πρός τόν Δι
δάσκαλον, έκεΐνος θέλει σοί τό έπισζευάσει”.
"Άλλ’ ε.ΐνε συντετριμμένον, προσέθεσα κλαίουσα, ούτ’ είνε δυνατόν νά έπισκευασθή ποτέ” —
"Ούδέν είνε αδύνατον είς αύτόν”, είπεν ή Εύσέβεια.
'II Τόλμη καί ή Ισχύς μέ άνήγειραν,
καίτοι δέ ό Άπελπισμός καί ή σύζυγος αύτού
έπειρώντο έτι νά μέ σύρωσι πρός τά όπίσω, ήδυνήθην νά προδώ μέχρι τοΰ Διδασκάλου. Ό
Οίκτος ήτο έκ δεξιών του· αύτός δέ έφαίνετο
πολύ λυπημένος, ένταυτφ δμως τόσον εύμενής
καί προσφιλής, ώστε, άναλαβοΰσα θάρρος, έδειξα
αύτφτό συντετριμμένο·? άμορφόν μου τετράχορδον.
Πόσον ταχέως τό επισκεύασε καί έτεινε νέα;
χορδάς Πίστεως Έλπίδος ’Αγάπης καί Δι
καιοσύνης! Άλλο τεμάχιο·? Ταπεινοφρο
σύνης μοί έδόθη καί περιστοιχισμένη ύπό λαμ
πράς συνοδίας καλών ’Αποφάσεων έπέστρεψα
ταπεινή είς τήν θέσιν μου.
Ό Φίλος μ’ έδεξίωθη θερμώς καί ή εύγενής
Συγγνώμη συνήνωσε τάς χεΐράς ήμών- ’Έπειτα
στρέψασα τό πρόσωπόν μου πρός τον μέγαν Atδάσκαλον, έξηκολούθησα μετά προσοχής τό μέγα
τεμάχιον τοΰ "Βίου”.
Έδάκρυσα ίδοΰσα τά σκοτεινά σημεία τής
Συνειδήσεω; έπί τής μουσικής κατά τάς τελευ
ταίας σελίδας καί τάκάθαρτα σημεία τοΰ άντείχειρος τοΰ Κόμπου, δπου μοί είχε στρέψει τά
φύλλα.
Ήδη ό ήλιος είχε δύσει· τόσον δ’ ήτο βαθύ
τό σκότος, ώστε δυσκόλως ήδυνάμην νά βλέπω
τήν μουσικήν μου. Αί χορδαί μου έπί μάλλον
έχαλαροΰντο τό δέ μέρος μου έγίνετο δυσκολώτερον. Ή μουσική ήτο τώρα τετονισμένη έν
τόνφ ύφέσεως, βραδεία καί λυπηρά. Ό δέ
Φίλος ίδών πόσον συχνάκις ήτο σημειωμένον δτι
έδει νά παιχθή μετά τής ψήκτρας τής λύπης,
μέ προσέβλεπεν έλεών με.
Πενθιμωτέρα έπί μάλλον έγένετο ή μελφδία,
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τοσον ώστ’ ήλγησα τήν καρδίαν· ό άμείλιζτο;
Πόνος καί τό Καθήκον έφύλαττον έκατέρωθέν μου, όπως μή παραλείψω ούδ’ ενα τόνον.
’Αλλά κατ’ ά;ίζν έτυχον τοιούτων” είπον
καθ’ εαυτήν διατείνουσα τούς Οφθαλμούς μου
δπως άναγνώσω τάς δυσκόλου; γραμμάς έν τώ
σκότει· άν δ’ ή Συνείδησις δέν έκρουεν άπαύστως
τον χρόνον, θ’ άπεπλανώμην τού χωρίου μου
καί θά έπαυον παίζουσα.
Τώρα, προχωρούσης τής εσπέρας, ή σελήνη
τής ήλικίας ήρχετο ύψουμένη· ήδυνάμην κάλλιον
νά βλέπω τά μουσικά σημεία, ή δέ μελφδία
εγινετο όλιγώτερον πένθιμος. Καθ’ ήν στιγμήν
έμελλαν νά στρέψω σελίδα, έστην καί έρριψα
βλέμμα πρός τά δπίσω. Πόσον μελανά καί
δύσκολα έφαίνοντο τά φύλλα απερ είχον διέλθει.
Επεθεώρησα έτι μάλλον οπισθοδρομούσα τάς
σελίδας άπάσας τάς έπιγεγραμμένας "Παρελθόν”
καί τόσον άπεπλανήθην σκεπτομένη περί αύτών,
ώστ έλησμόνησα νά παίξω χωρίο·? ολόκληρον
καί έπαναρξαμένη, εύρον το σημείο·? τής συνειδήσεως πάλιν έπί τοΰ βιβλίου μου. —
Μετά ταΰτα έπαιξα κάλλιον Ή Αύτάρκεια έκαθέσθη πλησίον μου· ή σελήνη διέχεε
τό φώς της έπί τής μουσικής μου· καίτοι δέ
ήμην κεκμηκυΐα καί βεβαρυμένη, άπασαι αί
ώραΐαι μελφδίαι άς είχον ακούσει διαρκούντος
τοΰ θαυμάσιου τούτου τεμαχίου ”ό βίος” έπανήρχοντο είς τήν μνήμην μου καί έθώπευον τήν
καρδίαν μου διά καταπραϋντικών επιδράσεων.
Ότε δέ έπλησίαζον πρός τό τέλος, είδον δτι
ό μέγας διδάσκαλος είχε γράψει δι’ έμέ μονω
δίαν. 11 Αύταπάρνησις μέ συνεβούλευσε νά
τήν άφήσω είς τόν Φίλον, δστις έπαιζε κάλλιον
έμοΰ, άλλ’ αύτός δέν ήθέλησε νά μ’ άφαιρέση
αύτήν ■ ό διδάσκαλος εύηρεστημένος προσεμειδίασε, ή δέ Τόλμη μ’ έβοήθησε· ένώ δ’ έπαιζον
τήν μονφδίαν ή Μετριοφροσύνη μοι έστρεφε
τό φύλλον.
'Η ορχήστρα σύμπασα ήκροάτο τοΰ οργάνου
μου, δπερ γλυκείς καί μελωδικούς ήχους έξήγεν.
Όλίγον κατ’ ολίγον ό σκοπός έξεπληροΰτο,
τα πρόσωπα τών μουσικών ώχρίων βαθμιαίω;
ώς άν έμελλον νά έκλείψωσι · τό πρόσωπόν τού
διδασκάλου έγένετο φαεινόν ώς ό ήλιος, ή δέ
μουσική έξωγκοΰτο, πληρεστέρων καί φαιδροτέρων
τών ήχων καθισταμένων.
Αίφνης, συνηχήσεω; μεγαλοπρεπούς δαιμό
νιας καί έξόχου γινομένης, ήν ουδέποτε έν τώ
βιιρ μου ήκουσα, ή ορχήστρα έσίγησεν . .
......................................................................έγώ δέ
έκπληκτος τοΰ ύπνου έγερθεΐσα, έπείσθην δτι
ήτο δνειρον.

ΠΟΙΗΣΙΣ.
Ο ΠΟΘΟΣ ΜΟΓ.
Ελληνόπουλα κ’ έγώ κλεισμένη
μέσ τό σχολείο τόσον καιρό
τούς αδελφούς μου βλέπω θλιμμένη
έκεΐ νά πλέκουν δόξας χορό!

θέλω νά τρέξω κ’ έγώ μαζή τους
είς τό λαγγάδι, είς τό βουνό,
καί νά πετάξη μέ τήν ψυχή τους
καί ή ψυχή μου στον ούρανό!
θέλω ν’ αρπάξω καί έγώ στο χέρι
'Ένα τουφέκι, ενα σπαθί,
με τοΰ έχθροΰ μας τ’ άμετρ’ άσκέρι
Ελληνόπουλα νά μετρηθή.
θέλω ν’ άφήσω ποιά τήν Αθήνα
και νά πετάξω στ ή δούλη γή,
θέλω τά αγία χώματα έκεΐνα
νά χαιρετίσω μέ τήν αύγή.
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θέλω τ’ άχείλη μου νά κολλήση
σ’ έλληνοποΰλα σκλάβ’ άδελφή,
θέλω έλεύθερη κι αύτή νά ζήση
■ ή I1® τήν μάνα της νά ταφή.
Ι-Ιέλω νά πνεύσω τοΰ Μάρτη άγέρι
θέλω . . . δέν ξέρω πώς νά τό ’πώ,
μόν’ ή καρδιά μου καλά τό ξέρει . . .
άχ! τήν πατρίδα μου άγαπώ!
Δημ. Κόκκο;.

ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ ΑΙΝΙΓΜΑ.

Είν’ αίνιγμα αιώνιον καί άλυτον ή Πλάσις,
Βιβλίο·? άκατάληπτον, μυστηριώδης φράσις·
Αύτήν προδίδει φαεινώς τό φέγγος τής ήμέρας.
Αυτή προσμειδιά ήμΐν είς στίλβοντας άστέραςΤήν βλέπομεν άστράπτουσαν είς τ’ δμμα τών
άνθέων,
Αύτήν κηρύττει θυελλών ό κρότος φρικαλέων
Αύτήν βροντά ό μυκηθμός τών λυσσωδών κυμάτων
Και οί κρατήρες τών βουνών μέ τά βροντήματα
των.
Ζή αύτη έν τω Σύμπαντι, τ’ όποιον άγνοοΰμεν.
Κ εν τφμικρφ τώ σζώληκι,δν νωχελώς πατούμε·?·
Είς τήν χαράν τήν βλέπομε·?, είς λύπας, εις
φροντίδας·
Φόβους παρέχει τφ κακώ, καί τφ καλώ ελπίδας.
Ούδείς ποτέ έν τοΐς θνητοίς μέ δλην τήν σοφίαν
θα εύρη τοΰ αινίγματος αύτοΰ τήν σημασίαν
Και ό θεός άν ήθελε τό αίνιγμα νά λύση,
Ανθρωπον δέν θά εύρισκεν, δπως το έννοήση.
(Κατά τά γερμανικόν.)

ΑΙ ΕΛΛΙΙΝ1ΔΕΣ ΚΟΡΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ.
(Μετά είζόνος, βρα σελ. 185.)

Είναι περίεργον διά τόν γνωρίζοντα τήν
ιστορίαν τών προγόνων μας δταν περιηγήται ήδη
τήν Ελλάδα καί βλέπη, πώς σήμερον τά πράγ
ματα ήλλαξαν.
Αί κόραι τών άρχαίων προγόνων μας, ώς
φυσικαί τής χώρας νύμφαι, ελευθέριος ήσκοΰντο
ου μονον περί τά γράμματα καί τήν μουσικήν,
άλλ’ έλάμοανον μέρος καί είς πάσας τάς ασκή
σεις άς έποίουν οι νέοι, χορόν, άλμα, δίσκον,
δρόμον. 1ά, έζ τών ών ούκ ανευ, γυμνάσματα
ταΰτα τών νέων, ήσαν κοινά καί ταύταις γυμνά
σματα. 'Ροδόχροι καί εύρωστοι, πλήρεις ζωής
καί ύγιείας, αί μέν Άτθίδε; σωματικώς άσκούμεναι έλούοντο είς τά διαυγή ΰοατα τοΰ άρχαίου
Ήριδανοΰ καί είς τήν Κύλλου λεγομένη·? πήραν
ύπό τόν 'Υμηττόν, αί δέ Σπαρτιάδες κόραι
εις τά τοΰ Εύρώτα, .ουτω δέ νοΰς υγιής έν σώματι διά τής άσκήσεως καθισταμένω ύγιεΐ. άνεδείκνυε τήν άρχαίαν μητέρα, τήν μητέρα τήν
ελληνίδα, τάς μητέρας ού μόνον τών Μαραθω
νομάχων άλλά καί εκείνα;, αΐτινες άνέτρεφον
τούς Περικλεΐς, τούς Σωκράτας τούς Πλάτωνας
τούς θεμιστοκλεΐς καί τήν μεγάλην έκείνην
χορείαν τών ένδοξων καί άθανάτων τής Ελλάδος
άνδρών- ίσως δέν θά είχομεν Σωκράτην εί μή
είχομεν Φαιναρέτην, ούδέ Πλάτωνα εί μή είχομεν
τήν Πυρεκτυόνην. Αύτό; δέ ό μέγα; τής άρχαιότητος ηθικολόγος Σωκράτης έλεγε δτι πολύ
τής σοφίας αύτοΰ ώφειλε τή Ασπασία.
Μόνον ή άγωγή τών άρχαίων άνεδείκνυε τήν
μητέρα έκείνην, ήτις έθετε πρώτη τόν λίθον έν
τή θύρα τοΰ ναοΰ, δπως άποθάνη ό προδότης
υιός Παυσανίας, ήτι; πρό τής πατρίδος έγνώριζε
να προτιμά νά ίδη τόν υιόν έπί τή; άσπίδος,
καί ούχί τούτον, ανευ έκείνης έπιστρέφοντα.
"Π τάν ή έπί τάν
λόγιον ένδοξον, λόγιον άθάνατον, λόγιον, δπερ
ούδαμοΰ τοΰ κόσμου μέχρι τής σήμερον μετά
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τοιούτου στόμφου καί άνυποκρίτου παρρησίας
μήτηρ ήδυνήθη ν’ άναφωνήση, ώ; ή ένδοξο; καί
αθάνατος έκείνη μήτηρ. ήτις δίδουσα τήν άσπίδα
είς τόν υιόν, ώδήγει αύτόν είς τά; στρατιωτικά;
-ών Σπαρτιατών φάλαγγα;. Ούδει; δε θελει
είπη δτι έλειπε·? άπ’ αύτή; τό πρός τον υιόν
της φίλτρο·?, ούχί, άλλ’ έγνώριζεν, δημοσία έν
Σπάρτη άσκηθεΐσα, δτι ύπεράνω τής αγάπη;
τοΰ υίοΰ καί τή; οικογένεια;, ύπάρχει τι έτερον
άγιώτερον καί πολυτιμότερο·? — ή Π ατρις. Αί
Δωρικαί δέ ίδίω; πόλεις ήσαν αί τήν σωμα
τικήν ασκησιν περί πολλοΰ ποιούμενοι ■ ά; ένθυαηθώσιν οί άναγνώσται ήμών τάς Φαινομερίοα;
τών άρχαίων Σπαρτιατών, αΐτινες, ώ; έκ τοΰ
ενδύματος, τοΰ κοπτομένου συμφώνως πρό; τά;
απαιτήσει; τών φυσικών τοΰ σώματος κινήσεων,
μικρόν πρός τά πλάγια τών μηρών έσχισμένου,
έφερον τό όνομα τοΰτο· άς ένθυμηθώσιν, λέγομε·?,
είς όποια άθλα· καί εί; όποια; δημοσίας άσκήσει; καθυπεβάλλοντο ύπό τών παιδαγωγών ή
παιδοτριβών τής άρχαιότητος, έν τή κλασική
έκείνη χώρα τοΰ Αυκούργου.
Καί δμως ή σεμνότης καί ηθική τών γυναι
κών τής άρχαίας 'Ελλάδος καί ή πρός τού;
συζύγους πίστις αύτών, ήτο εί; πάντα; γνωστή ■
άρκεΐ νά ένθυμηθή τις τήν έν μέσφ τών μνη
στήρων νήθουσαν συνετήν Πηνελόπην, δπως
δικαιώση τούς λόγου; ήμών.
Τοιαΰτα δέ γυμνάσματα Έλληνίδων κορών
τή; άρχαιότητος, πάρίστησι ή είκούν. Αφελή;
καί μετά χάριτος, οΐαν μόνον ό Αττικό; ούρανός
παρέχει, κρατείται άπό τών σχοινιών γυμναζό
μενη ή Έλληνίς κόρη, έτέρα; διδούσης αύτή
τήν άρχήν τή; φοράς, άλλη όπίσω αύτή; ρίπτει
σφαίραν άνατεταμμένας τά; χεΐρα; εχουσα δπως
καί πάλιν δεχθή αύτήν εί; τάς χεΐρα; αύτή;,
έτεραι δέ κόραι θεώνται κρίνουσαι, αί μέν τά;
κινήσει; τή; τήν σφαίραν ριπτούση;, αί δέ τά;
τή; άπο τών σχοινιών κρατουμένη;. Προ αυτών
δέ κεΐται ή λύρα καί ό άμφορεύς, ώραΐον σύμ
βολο·? τοΰ διπλού καθήκοντα; τών νεανίδων, ήτοι
τή; έκπαιδεύσεως, τή; μετά τή; οικιακή; φρον
τίδα; καί οικονομίας συνηνωμένης.

0 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΩΝ ΣΑΒΕΛΛΩΝ.
Διήγημα ιστορικόν.
(Συνέχεια /.αί τέλος.)

'11 έπελθοΰσα ήμέρα έξεδίωξε τόν υπηρέτην
άπο τή; ξένη; αύλής, ένθα διάφοροι τον ήπείλουν
κίνδυνοι· έν τοσούτφ δμως πριν ή άποχώρισθή
τής Μαρία;, συνεφώνησε μετ’ αύτή; δευτέραν
συνέντευξιν διά τήν έσπέραν έν άσφαλεστέρφ τού
κήπου γωνία. Απαρατήρητος κατώρθωσεν ό
πονηρό; κατάσκοπο; νά έξέλθη τής οικίας, καί
διά άτραπών νά έπιστρέψη πάλιν εί; τό μέγαρον,
δπου καλώ; έγνώριζεν δτι ό κύριό; του μετ’
άνυπομονησία; περιέμενεν αύτόν.
'Η έλαφρόνου; υπηρέτρια τοΰ Ιουστινιανού
είχε δελεασθή παρά τοΰ κομψοΰ νεανίου, δστις
είς τά δμματα αύτής τή έφάνη περιβεβλημμένο;
τό γόητρον τοΰ μνηστήρος. Μείνασα μόνη έν
■»ώ δωματίφ της, έξήγαγε τό κόσμημα καί μετά
πολλής τό παρετήρει εύχαριστήσεως. Πόσον
έπεθύμει νά τό έκράτει δι’ έαυτήν! Ταλαντευθεΐσα έπί τινα καιρόν άπεφάσισε νά τό δείξη
τής κυρία; της, ήν εύρε καθημένην καί έργαζομένην παρά τήν έστίαν. Ή θέα τής Κασσάν
δρας τή έπεβάλλετο· δπως έκάθητο ή ωραία
γυνή, σοβαρά, σύννους καί έργαζομένη ήτο τό
πρότυπον τή; άρετή; καί τή; τιμής, καί ούδείς
βεβαίως ήδύνατο νά συλλογισθή νά τή κάμη
άτιμου; προτάσεις. 'Όθεν καί ή Μαρία έπί

ΕΣΠΕΡΟΣ.
πολύ έδίστασε, περιερχομένη τό δωμάτιον, κρα
τούσα εί; χεΐρα; τό κόσμημα έπί τή ελπιοι δτι
ή Κασσάνδρα παρατηρούσα αύτό, ήθελε τή οιευκολύνει τήν άποστολήν της. Τέλος ή εύειδής
γυνή, έγείρασα τήν κεφαλήν, είδε τό άπαστραπτον
κόσμημα.
— Ποΰ εύρε: τοΰτο; ήρώτησε τήν ύπηρέτριάν της· τόσον πολυτελές κόσμημα είς χεΐρά; σου!
— ΧΩ! Κυρία, άπήντησεν ή Μαρία, έντρέπομαι νά σάς είπω ποΰ τό εύρον άλλ εχω
έντολήν νά σας τό δείξω [καί νά σάς έρωτήσω,
έάν σάς άρέσκη ούτως, ή έάν θέλετε νά διορθωθή κάπως.
— Καί τίς σοι έδωκε τήν έντολήν ταύτην;
ήρώτησεν ή οικοδέσποινα σοβαρώς. Ί ί μάς ένδιαφέρουσι ξέναι υποθέσεις;
— Τότε, άπήντησεν ή υπηρέτρια, παρεξήγησα
φαίνεται τήν έντολήν ένόμιζα δτι τό κόσμημα
ήτο δι υμάς.
— Δι’ έμέ; είπεν ή Κασσάνδρα όργίλω; ·
καί τίς άλλο;, έκτο; τοΰ συζύγου μου, έχει τό
δικαίωμα νά μοί προσφέρη δώρα; Ό ’Ιουστι
νιανός θέλων νά μοί δωρήση τί, δέν έχει άνάγκην τρίτου προσώπου. Είπέ λοιπόν άπροκαλύπτω; τί; σοί τό έδωκεν, ή ποΰ τό εύρες, ή
ποΰ τό . . .
Αύστηρώ; παρετήρει τήν υπηρέτριαν· δταν
δμως είδεν δτι ή Μαρία ούτε χροιάν ήλλαξεν
ούτε το βλέμμα της άπέτρεψεν, ήρξατο ή Κασ
σάνδρα σκεπτομένη, καί τήν διέταξε νά άποθέση
το κόσμημα έπί τής τραπέζη; καί νά μεταβή
είς τήν έργασίαν της.
— Σοί είπον, προσέθηκεν άκόμη, νά φροντίσης περί άγοράς δρνιθο; καί ώών· ώστε άμα
έλθη ό κύριο; πήγαινε διά νά μή βραδύνη; πολύ.
Ό ’Ιουστινιανός είσήλθε, καί τό βλέμμα του
άμέσως έπεσεν έπί τοΰ έπί τής τραπέζη; κει
μένου κοσμήματος. Απέναντι αύτοΰ ΐστατο ή
Κασσάνδρα- έν τφ προσώπφ αύτή; απετυποΰτο
άκρα γαλήνη καί υποταγή είς τήν θέλησιν του.
Άλλά καί τό πρόσωπόν τοΰ συζύγου ούδέ ίχνος
δυσπιστίας ή υποψία; ένέφαινεν.
— Έννοώ, είπεν ό ’Ιουστινιανός μετά τινας
στιγμάς, τό πλούσιον τοΰτο κόσμημα είναι παγί;, ήν ό δόλος μάς στήνει. Ζητούν νά σέ δω
ροδοκήσουν, ίσως δέ νά δωροδοκήσουν καί έμέ.
Γνωρίζεις πώς εισήχθη τό πράγμα τοΰτο είς τήν
οικίαν μας;
— 'Η ύπηρέτριά μα; τό είχεν εί; χεΐρα;,
άπήντησεν ή Κασσάνδρα, καί μοί ώμολόγησεν
δτι τή το έδωκαν νά μοί τό δείξη· ώμολόγησεν
έν τελεί δτι ήτο προωρισμένον δι’ έμέ.
— Ώνόμασε τόν Σαβέλλον; ήρώτησεν ό
’Ιουστινιανό;.
-νΟχι.
— "Αλλον τινά;
— ’Όχι· άλλά καί δέν τήν ήρώτησα· τή
είπον μόνον νά μ’ άφήση · ήθελον προηγουμένως
νά συνεννοηθώ μετά σοΰ. — ’Ιουστινιανέ, προσέθηκεν ή Κασσάνδρα, δέν έννοώ νά σοΰ μεμφθώ,
άλλ’ ένθυμοΰ δτι μέγα τόλμημα έκαμες διατάξας με ν’ άποκαλυφθώ έν τή έκκλησία. “Ο
γέγονεν δμως γέγονεν- ό αύθάδης άνήρ έρριψεν
έπ’ έμοΰ τό βλέμμα του. Τό είδον τό βλέμμα
του καί τό έννόησα. ’Απέστρεψα τό πρόσωπόν
μου, άλλ’ όπωςδήποτε τό βλέμμα του έκεϊνο
ήρκεσε νά μέ ταράξη. Άν μέχρι τούδε έσιώπησα
περί τούτου, τό έπραξα μή Οέλουσα άδίκω; νά σέ
ανησυχήσω. Τώρα δμως, δτε επικειται ό κίν
δυνος, πρέπει νά σοί είπω τά πάντα. "Εχεις
ύπομονήν; Διότι έχουσα πολλά νά σοί είπω δέν
θέλω νά μέ διακόψης.
— Λέγε, άπήντησεν ΰ σύζυγο; σοβαρώ;·
δέν θά σέ διακόψω.
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—· Σοί είπον ήδη, έξηκολούθησεν ή Κασ
σάνδρα, δτι διεΐδον τον έχθρόν τή; ήσυχου ήμών
εύδαιμονία;· άλλά δέν σοί ώμολόγησα δτι άφ
ού τόν είδον, ή είκών αύτοΰ άδιαλείπτω; ιπταται
ένώπιον μου. Δέν πρέπει νά σοί τό άποκρύψω
περαιτέρω- ό Σαοέλλο; μοί έμπνέει συμπάθειαν
καί έλεο;. Τό πρόσωπόν του είναι εύειδές· είς
τά χαρακτηριστικά αύτοΰ τα εύγένή ευρίσκω
τάσι·? πρό; διόρθωσιν, μετάνοιαν. Έν φ λοιπόν
ή τοιαύτη περί αύτοΰ ιδέα μέ κατεΐχεν, ήλθε
τό πλούσιον, τό ήγεμονικόν αύτοΰ δώρον. Έν
νοώ δτι ή έξαγορά τοΰ έρωτος είναι προσβολή
μεγάλη καί ΰβρι; διά τά; εύγενώ; σκεπτομένα;
καρδίας. Καί δμως ή προσφορά αύτη έκ μέρους
αύτοΰ, τοΰ διεφθαρμένου άνδρός, ούχί μόνον
προσβλητική δέν μοί έφάνη, άλλά καί κολακευ
τική καί ελκυστική. — Άν έγνώριζε; τήν γυ
ναικεία·? καρδίαν, Ιουστινιανέ, Οά ήνόει; δτι τά
πάντα κατορθοΐ παρ’ αύτή ό κινώ·? τήν συμπάθειάν της, καί γνωρίζω·? νά κρούση τήν χορδήν
τής ματαιοδοξίας της. Έγώ δέν είμαι έκ τών
συνήθων γυναικών, Ιουστινιανέ, τό γνωρίζεις·
άλλ’ είμαι γυνή!
— Καί δι’ αυτής τής έξομολογήσεως τί σκο
πείς; ήρώτησεν ό σύζυγος.
— Έννοώ, δτι καθήκον σου είναι νά μέ
προφυλάξη; άπό τοΰ ξένου δόλου καί άπό τή;
ιδίας μου άδυναμίας. Τίς σοι έγγυάται περί
τοΰ μέλλοντος; — ’Ιουστινιανέ, άλλο τίποτε δέν
μάς μένει ή νά τόν φονεύσωμεν.
— Καλά, άπήντησεν ό άνήρ, φέρε μου τό
δπλον μου · θά τόν ένεδρεύσω.
— Στάσου, ’Ιουστινιανέ· δέν έννοώ τούτο·
συλλογίσου δτι χειρότερον είναι νά τον δολοφονήσης ή νά φονεύσης έμέ. Τί θά έλεγε·? ό
κόσμος; Τόν έδολοφόνησεν έξ άντιζηλείας, καί
βεβαίως είχε πρός τοΰτο άφορμήν. νΟχι, ’Ιου
στινιανέ , είς τόν θάνατόν του πρέπει νά συντελέσω καί έγώ. Ουτω κανείς δέν δύναται νά μέ
κατηγορήση. 'Ο κόσμος θά εΐπη· ή γυνή συνέπραξεν είς τόν φόνον μετά τοΰ άνδρός τη;, άρα
τφ ήτο πιστή μέχρι θανάτου, αγνή καί καθαρά,
ώς ό χρυσό;. Είπέ, θέλεις νά τόν φονεύσης;
— Νά τόν κατασυντρίψω ήδυνάμην! άνέ
κραξεν ό ’Ιουστινιανός. "Ω, Κασσάνδρα, εύγενής
γυνή, προσέθηκεν ήπιώτερον, πολλά ήδη μοί
άπεκάλυψας.
11 ήσυχο; εύτυχία μα; κατεστράφη· παρήλθον πλέον αί ήμέραι, καθ’ άς
ούδέ νά όνειρευθώ ήδυνάμην δτι σύ ήδύνασο νά
ρίψης τό βλέμμα σου έπί άλλου άνδρός. 'Η
έξομολόγησίς σου μοί είναι άπόδειξις άσφαλή;
τή; τιμή; σου καί τή; πίστεώ; σου · άλλά ταύτοχρόνως αισθάνομαι έντό; μου φλόγα άγνωστον,
φλόγα φοβερά·?. Νομίζω δτι τοΰτο είναι δ,τι
οί άνθρωποι όνομάζουσι ζηλοτυπίαν.
— Ουτω σέ θέλω, ουτω σέ άγαπώ, Ιουστι
νιανέ, είπεν ή Κασσάνδρα- έάν θέλης νά διατηρήση; τόν έρωτά μου πρέπει νά φονεύσης έκεΐνον,
δστις άπειλεΐ ού μόνον τήν τιμήν σου νά σοί
άρπάση, άλλά καί τήν καρδίαν μου.
Αλλ
άκουσόν με, πώς πρέπει νά έκτελεσθή τό πράγμα ·
σύ κατά τό φαινόμενο·? μόνον θ’ άναχωρήση;
καί μέ τήν νύκτα διά τής όπισθεν θύρας θα ελθης
πάλιν είς τήν οικίαν. Τήν υπηρέτριαν θά κρατήσω
έδώ έπί τινα; ώρα; άκόμη, διότι τήν χρειάζομαιέπειτα δέ θά εδρω τρόπον νά τήν άπομακρύνω. Έάν
κατορθώσω νά ελκύσω τήν έρχομένην νύκτα τόν
άχρεΐον είς τήν οικίαν, τότε άμέσως τόν φονεύομεν.
— Ουτω νά γείνη, άπήντησεν άποφασιστικώς
ό σύζυγος ■ καί έγώ μέν ετοιμάζω άμέσως τόν
ήμίονον διά τήν άναχώρησίν μου, σύ δέ κάθησαι
έδώ καί λάβε πάλιν τήν ηλακάτην σου εί; χεΐρα;,
δπω; μή έννοήση ούδείς τί συνέβη καί τί έσχεδιάσαμεν. Έν τοσούτφ κρύψε τό κόσμημα τοΰτο.
Μετά παρέλευσιν ολίγη; ώρα; έπέστρεψεν ή
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ύπηρέτρια, ήτις μή βλέπουσα πλέον τδ δώρον
έπ'ι τής τραπέζη; ένθαρρυνθεΐσα ήρώτησε τήν
κυρίαν της έάν ήναι αποφασισμένη νά τδ
κράτηση.
— Άλλά δέν γνωρίζω άκόμη, ποιος μοι τδ
προσφέρει, είπεν ή Κασσάνδρα χωρίς νά διακόψη
τήν εργασίαν της.
— Έγώ όμως τδ γνωρίζω, άπήντησεν ή
Μαρία.
— Και διατι δέν τδ λέγεις; ποιον φοβείσαι;
— Σας φοβούμαι· είσθε τόσον σοβαρά πάν
τοτε, καί δμως πρέπει νά τό είπω. Ό προσφέρω·?
σας τδ πολυτελές κόσμημα είναι ό κύριος, ό
Σαβέλλος.
— Τδ ύπέθετον, είπεν ή Κασσάνδρα μετ’
αδιαφορίας· άλλά τί ί'ί. κάμω; 'Ο σύζυγός μου
δέν λείπει ποτέ άπδ τήν οικίαν.
— Και δμως, άπήντησεν ή υπηρέτρια, θ’
άναγκασθή έπ'ι τέλους ν’ άπέλθη τής οικίας του.
Ιον είδον έτοιμάζοντα τδν ήμίονον. Δέν σκοπεύει
νά μεταβή εις τούς άγρούς; Ίσως άν τδν έρωτήσω μοι εΐπη πού σκοπεύει νά ύπάγη·
— ’Αφ’ ού είς έμέ δέν ειπέ τι περί άναχωρήσεως.
ΊΙ υπηρέτρια κατήλθεν εις τήν αύλήν, ένθα
είδε τδν ’Ιουστινιανόν κρατούντα έκ τών ηνίων
τδν ήμίονον.
— Πώς, κύριε, τώ είπε, σκοπεύετε νά μάς
έγκαταλείψητε, σείς ό νεόνυμφος;
— Καί τί σε μέλλει; Φρόντισε σύ περί τών
καθηκόντων σου.
— Δέν συνέβη τι; Θα έπιστρέψετε πάλιν τδ
εσπέρας;
— Άφε; μέ ήσυχον θά έπιστρέψω ή αύριον
ή μεθαύριον, δπως τδ συγχωρήσουν αί έργασίαι
μου. Σύ δμως, Μαρία, τή έψιθύρισεν είς τό ούς,
πρόσεχε τήν κυρίαν σου, καί είπέ μοι δταν έπιστρέψω καί τά έλάχιστα συμβάντα.
— Μείνατε ήσυχος, κύριε, θά πράξω δπως
τδ καθήκον μοί τδ έπιβάλλει. Δέν θ’ άποχαιρετήσετε τήν κυρίαν;
— θΖΛ βάρύνομαι τά δάκρυα καί τούς άποχαιρετισμούς, άπήντησεν ό Ιουστινιανός, έπιβάς
ελαφρός τού ζώου. Είπέ αύτή τούς άσπασμούς
μου καί δτι ταχέως θά έπιστρέψω. "Ας φροντίση
καλά περί τής οικίας καί άς μή άφήση ούδένα
νά είσέλθη.
Καί δρομαίος άνεχώρησεν.
Επαλλεν έζ χαράς ή καρδία τής Μαρίας,
ίδούσης τόν’Ιουστινιανόν άναχωρούντα. Κατάλ
ληλος τή έφαίνετο ή περίστασις καί χρήματα
να κερδίση καί σύζυγον ν’ άπολαύση, διότι ό
ύπηρέτης τού Σαβέλλου, δέν έλειψε νά τή κάμη
τας λαμπροτέρας περί τού μέλλοντος ύποσχέσεις.
Είς τήν έντέχνως στηθεΐσαν παγίδα ένέπεσεν
δμως καί ό δόλιος τού πρίγκηπος θεράπων, καί
ουτω συνέβη, ώστε έν βαθεία νυκτί ό Σαβέλλος
ώδηγήθη παρά τοΰ ύπηρέτου του μέχρι τοΰ
αύλοτοιχου τής οικίας τού ’Ιουστινιανού, δπου ό
πρίγκηψ θέλων νά μείνη μόνος του άπέπεμψε
τόν οδηγόν του, διατάξας αύτόν νά μείνη είς
αποστασιν τινα δπως έν άνάγκη τώ εξασφάλιση
τήν ύποχώρησιν.
Έπί τινας άκόμη στιγμάς ήζροάσθη τών
βημάτων, τοΰ μέ δλην τήν δυνατήν προφύλαξιν
άποχωρούντος ύπηρέτου, καί άμέσως ήρξατο
σκεπτόμενος περί τής νυκτερινής του έπιχειρήσεως. Ιδ αίσθημα δπερ ήσθάνετο ήτο παράδοξον
καί πρωτοφανές δι’ αυτόν έσωτερική τις φωνή
τφ ελεγεν, δτι τδ αίσθημά του δέν ήτο έρως, δέν
ήτο συμπάθεια, ούδέ πόθος, άλλ’ δτι ΰπήκουεν
είς σκοτεινήν τινα, δυσεξήγητο·? έπιρροήν, ήτις
τδν ώδήγει καί τδν ώθει. "Ιστατο διστάζων
έάν έπρεπε νά είσέλθη διά τής ήμιανεωγμένης
εκείνης θύρας ή έάν ώφειλε νά παραιτηθή τής
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τολμηράς αύτοΰ πράξεως καί νά φύγη. δτε αίφνης
έπί τής άνωτάτης τής κλίμακος βαθμίδας είδε
τήν Κασσάνδραν ώραιοτέραν ύπέρ ποτέ καί
ελκυστικήν. ΊΙ Κασσάνδρα ήτο λαμπρώς κεκοσμημένη καί έκράτει έν τή δεξιά λυχνίαν, ήτις
έφώτιζε χαριέντως τδ εύειδές αύτής πρόσωπόν.
Ό Σαβέλλος δέν ήδυνήθη έπί πλέον ν’ άντιστή·
άνήλθε ζατεσπευσμένως τήν κλίμακα καί ήκολούθησε τήν ώραίαν οδηγόν του μέχρι τής θύρας
τής Οπλοθήκης. ΊΙ Κασσάνδρα, θέτουσα τδν
δάκτυλον έπί τού στόματός της δπως τώ έπιβάλη
σιγήν, ήνοιξε τήν θύραν καί τω ένευσε νά τήν
παρακολούθηση. Εισερχόμενος ό Σαβέλλος κατέρριψε τον μανδύαν του καί τδ ώραΐον του καί
κομψόν άνάστημα έφάνη έν δλη τή μεγαλοπρε
πείς του. Έν ροπή δφθαλμού ό όπισθεν τής
θύρας ένεδρεύων ’Ιουστινιανός όρμήσα; ώς άγρια
τίγρις τον έζτύπησε διά μαχαίρας είς τήν καρ
δίαν, καί ό Σαβέλλος έπεσε νεκρός.
Τόσον αιφνηδίως, τόσον δρμητικώς συνέβησαν
τά πάντα, ώστε ό πρίγκηψ έκειτο ήδη άπνους
δτε άκόμη ό ’Ιουστινιανός καί ή Κασσάνδρα
ισταντο ώς άπολελιθωμένοι πρδ τού πτώματος,
καί ή μέν Κασσάνδρα ωχρά καί άφωνος, ό δέ
σύζυγός της άγριον στρέφων περί εαυτόν τδ
βλέμμα, καί ψιθυρίζων λέξεις άσυναρτήτους.
Έπί στιγμήν τω έπήλθεν ή ιδέα μέ τήν αύτήν
μάχαιραν, τήν αιμοσταγή είσέτι, νά φονεύση καί
τήν σύζυγόν του καί ν’ άπέλθη μακράν, μακράν
άπδ τοΰ τόπου τής ύψίστης αύτοΰ εύτυχίας καί
τής τόσης νΰν δυστυχίας καί καταστροφής. ΊΙ
Κασσάνδρα καλώς έννόησε τήν ενδόμυχον τοΰ
συζύγου της σκέψιν, άλλ’ ούτε έφοβήθη ούτε
έζήτησε νά φύγη· ψυχρά καί έσζεμμένη είπε
πρός αύτόν.
— Συλλογίσου, ’Ιουστινιανέ, πριν προβής είς
τοΰτο. ’Άν μέ φονεύσης, φονεύεις μετ’ έμοΰ
καί τοΰ οίκου μας τήν τιμήν. Τίς εύρίσκων
έμέ νεκρόν αύριον ένταΰθα δέν θά ήναι πεπει
σμένος δτι μ έτιμώρησες διά τήν απιστίαν μου: —
Πρέπει νά χωρισθώμεν διά παντός. \άοε δ,τι
πολύτιμον έχομεν καί φύγε μακράν, μέχρι: ού
εΰρης τόπον ασφαλή. Διά νά μή πάθη τδ όνομά
μου έγώ θά μείνω ένταΰθα, έγώ θά φανώ ό
φονεύς τοΰ άνδρός τούτου. Θά κατορθώσω νά
δικαιολογηθώ άπέναντι τοΰ νόμου, άπέναντι τών
ισχυρών τής γής; Αγνοώ, άς γείνη ο,τι θέλει
ό θεός! Υποτάσσομαι Αύτώ. —
ΙΙλήν άπελθε, φύγε. ΊΙ ένθύμησις τής βρα
χεία; μας εύτυχίας άς σοι δώση τήν δύναμιν
νά ύποφέρης τήν δυστυχίαν μετά καρτερίας καί
άνδρικώς. Ίδέ πώς έγώ ήσύχως άπαρνούμαι
τον βίον τούτον. Άπεφύγομεν τήν καταισχύνην·
δέν είναι τούτο μέγιστον κατόρθωμα; "Ας εύχαριστήσωμεν τδν Ύψιστον. Φύγε! Φύγε!
Καί αύτός μέν έ'φυγεν, έφυγε διά νυκτδς διά
τής μικρά; θύρας τοΰ κήπου καί έγένετο άφαν
τος· αύτή δέ άνέβη είς τδν μικρόν κοιτώνά της
καί έκεΐ παρεδόθη είς τάς σκέψεις της· δάκρυ
δμως δέν έλυσε τήν βαθεΐαν, άφόρητον τής
ψυχής αύτής θλΐψιν.
*

Άφ’ ού έχάραξε καί δ Σαβέλλος δέν έφαί
νετο, ό παραφυλάττων ύπηρέτης, ύποπτευθείς δτι
άπευκταΐόν τι είχε συμβή καί μή θέλων νά ένοχοποιηθή άνεχώρησε κρυφίως. Παρήλθον ουτω
δύο ήμέραι. Τέλος ή άπουσία τού Σαβέλλου
διήγειρε τά; ύποψίας- έρευναι έγένοντο καί τέλος
ή άνακριτική αρχή προέβη είς έξέτασιν τής οι
κίας τοΰ Ιουστινιανού. ΊΙ Ούρα ήτο κεκλεισμένη· άνεωχθη διά τής βίας καί έν τώ μαγειρείω έφάνη παρά τήν έργασίαν της ή Κασσάνδρα
ή μάλλον τδ φάντασμα τής Κασσάνδρας· τοσοΰτον
είχε παραμορφωθή έντδς δύο ήμερών ή δυστυχής
γυνή. Τήν ήρώτησαν περί τοΰ ’Ιουστινιανού.
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— Άνεχώρησεν, άπήντησεν ήσύχως.
I ήν ήρώτησαν τότε περί τού Σαβέλλου.
’ Ηγέρθη, διέσχισε τδ πλήθος τών ένοπλων κλη
τήρων καί ήνοιξε τήν θύραν τής οπλοθήκη:.
— Ιδού ό Σαβέλλος! είπεν έπί δύο ήμέρας
περιμένω υμάς· έκκομίσατέ τον έγώ άρκετά
τον έφύλαξα.
Ί δ συμβάν τούτο ένεποίησεν εν Ί’ώμη βαθυτάτην έντύπωσιν. Μετά πολλής σπουδής έγέ
νοντο οί άνακρίσεις καί είσήχθη ή δίκη. ΊΙ
Κασσάνδρα ώμολόγησεν άπροκαλύπτως δτι αύτή
ήτο ή συλλαβοΰσα τήν ιδέαν τοΰ φόνου, αύτή ή
έλκύσασα τον νεαρόν πρίγκηπα είς τήν οικίαν της,
αύτή τέλος ή παραδοΰσα αυτόν είς τδν σύζυγόν
της. Άταράχως έξήγησεν είς τους δικαστά; δτι
δια τού φόνου τού Σαβέλλου ήθέλησε νά σώση
τήν τιμήν τής οικογένειας της. Έπί πολύ
έμεινεν ή δίκη έκκρεμής, διότι ούδείς εύρίσκετο
δικαστή; τολμών νά δικάση κατά τδ γράμμα
τού νόμου. ΊΙ πράξίς τη; παρεβάλλετο προ;
τά άρχαία τής 'Ρώμης παραδείγματα καί ό λαός
ένθουσιών έλάτρευε τήν Κασσάνδραν ώς μάρτυρα.
Καί αύτή ή πριγκήπισσα Μαργαρίτα έπεσκέπτετο
αύτήν έν τή φυλακή καί ούδενός έφείσθη παρά
τώ θείφ αύτής, τω ΙΙάπα, διαβήματος, δπω; έπιτύχη "ήν άθώωσιν τή; εύγενοΰς γυναικός. Άλλ’
ό δούξ καί ή δούκισσα Σαβέλλου πάντα έκίνησαν
λίθον δπως έπηρεάσωσι διά λόγων καί διά χρη
μάτων άκόμη τήν ψήφον τών δικαστών, καί νά
έξασθενίσωσι τήν έπιρροήν τής ισχυρός Μαργα
ρίτας. Έν ω δέ ή Ί’ώμη ολόκληρος έθαύμαζε
τήν πράξιν καί έθλίβετο έπί τή συμφορά τή;
Κασσάνδρας, αυτή έπερίμενε μετ’ αδιαφορία;
τήν άπόφασιν. ' 11 ζωή δεν είχε πλέον δι’ αύτήν
αξίαν τινά, πρό; δέ τόν θάνατον, ήδη πρδ πολλοΰ
είχεν έξοιζειωθή.

ΑΛΕΞΙΟΣ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ.
(Συνέχεια καί τέλος.)
ΣΚΗΝΗ Γ'.
Βοεμόνδος καί Αννα.

’Άννα.
Συγχώρησον, ίππότα, άν ή σύζυγο;
ΊΙ δυστυχή; νά μάθη παρά σοΰ ζητή
Πώς τόσον άπροσδόκητος ή συμφορά
Ένσζήψασα ευδαιμονία; γόητρον
Εις βάραθρον άπελπισίας ζοφερός
Μετέβαλε; Πώς χθές άκόμη εύτυχής
Εί; θλΐψιν βυθισμένη είμαι σήμερον! —
Μέ βλέπεις τώρα, Βοεμόνδε, κλαίουσαν,
Άδύνατον μέ βλέπεις νύν ένώπιον
Τής συμφοράς μου τής δεινής; Άλλ’ έπρεπε
Νά ήμαι βράχος, δπως μή αίσθάνωμαι
Ίής λύπης τά άπαίσια κεντήματα.
Διδ συγχώρει τήν άδυναμίαν μου
Τήν άκουσίαν. — Νΰν παρήλθεν ή στιγμή
1 ής λύπης · δέν Οά μ’ ΐδη; πλέον κλαίουσαν.
Ένώπιόν σου τοΰ λοιπού δέν ΐσταται
Ιού Βρυεννίου ή γυνή, άλλ’ ΐσταται
θυγάτηρ αύτοκράτορος, ή Κομνηνή !

Βοεμόνδος.
Αλήθειαν, ήγεμονίς, μοί έκζητεΐς,
Καί θά σοι είπω δλην τήν αλήθειαν.
Καί έκτιμώ καί συμμερίζομ’ έντελώς
Τήν θλΐψιν τήν δικαίαν σου. Κλαίεις; Θρηνείς;
α οαχρυα σου etvat ευγενους ψυχής
'0 πόνος, είναι αισθημάτων έκφρασι;
Μεγάλων καί γενναίων. Οΐμοι, μετά σοΰ
Θρηνεί καί αίμα στάζει κι’ ή καρδία μου!
Ιόν βίον σου μετά άνδρός συνδέσασα,
"Ον μεταξύ τών άλλων έπροτίμησας,
Γψώσασα αύτόν είς τήν περιωπήν
Είς ήν άνήλθον τών θνητών δλίγιστοι,

Άρ. 36.
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Ένόμισα; δτι προ; άνδρα άξιον
Καί τής αγάπη; καί τής ύπολήψεω;
Έν πεποίθήσει τότε άπετείνασο.
Πώς, φεύ! πώς νά προΐδης ήτο δυνατόν,
"Οτι άνήρ, δν τόσον εύηργέτησας,
Πληγήν βαθεΐαν τόσον θά. σοι έδιδε:
Πώς, φεύ! πώς νά προΐδης ήτο δυνατόν,
"Οτι άγνώμων κ’ έπιλήσμων ό άνήρ,
'0 πάντα σοί οφειλών, πάντα τ’ άγαθά,
Τοσοΰτον ήθελε φανή καταχραστής! —
Τοΰ δυστυχούς συμβάντος τώρα άκουσον
Διά βραχέων τήν πιστήν άφήγησιν.
Πολλάκις άνθρωποι εις τδ στρατοπέδων
Έλθόντες έν Σκουτάρει τδ ήμέτερον
Περί σχεδίου μ’ είχον είπει μυστικού,
Είς τήν τού βασιλέως άποβλέποντος
Δολοφονίαν καί εί; τήν κατάληψιν
Τού θρόνου. Κατ’ άρχάς ένόμιζον έγώ,
"Οτι αί φήμαι αύται διεδιδοντο
Τυχαίω;, δτι ήσαν άπειλαί κεναί
Σκοπούσαι σύγχυσιν νά προξενήσωσι
Καί ταραχήν νά έμποιήσωσι δειλοί;·
Άλλά οί λόγοι έπανελαμβάνοντο
Καί χρώμα πιθανότητας έλάμβανον.
"Επεμψα τότε τδν Ταγκρέδην, τον πιστόν
Ανεψιόν μου κι’ οπαδόν, τδ άληθέ;
Νά μάθη. ‘Ο Ταγκρέδη; ήλθε, καί δεκτό;
Παρά τού αύτοκράτορο; έγένετο.
Τών άνακτόρων δτε δέ διέβαινε
Τήν πύλην, άγνωστός τις τώ προσέρχεται
Καί κρύφα έγχειρίζει είς αύτόν γραφήν,
Δι’ ής προσεκαλεΐτο εί; άπόκεντρον
Παρά τήν παραλίαν μέρος, ΐν’ έκεΐ
Σπουδαιοτάτην μάθη άνακοίνωσιν.
Άπήλθε παρ’ εύθύς τδ ξίφος του κρατών.
Τά σκότη τή; νυκτδς τήν γήν έκάλυπτον,
Καί έν τή ώρισμένη θέσει άγνωστον
Εύρίσκει, δν ποδήρη; κατεκάλυπτε
Μανδύας· πλησιάζει καί τόν όμιλεί·
'"Ο προσκαλέσας τον Ταγκρέδην είσαι σύ;”
Ό άλλος νεύει. “Ό Ταγκρέδης είμ’ έγώ!
Τί μέ ζητείς;” Ό άγνωστο; έφαίνετο
'Ως δυσπιστών, πλήν πλησιάσας άπαντα·
"‘Εγώ είμί!” Καί πίπτει ό μανδύα; του.
'Ο Νικηφόρος έμπροσθέν του ιστατο.
Τδ τής συνομωσία; τότε σχέδιον
Αποκαλύπτει καί τδν βέβηλον σκοπόν,
Ίδια του χειρί τον αύτοκράτορα
Έν ώρα νά δολοφονήση πρωινή,
Καί βασιλεύς αύτός νά άνακηρυχθή ·
Πρδς τούτο δέ τών Σταυροφόρων έκζητεΐ
Τήν συνδρομήν άπροκαλόπτως, έτοιμος
Τδ πάν νά Ουσιάση ύπέρ τοΰ σκοπού.
Εί; πίστιν δέ τω δίδει καί δακτύλιον.
Ιδού ό λίθος — τδν αναγνωρίζει; σύ;
(ΙΙαρουσιάζει τή Άννη πολύτιμον δακτυλιόλιθον.)

Άννα.
Τού Νικηφόρου είναι ό δακτύλιος.
Βοεμόνδος.
"Τά πάντα, οΰτω λέγει, είναι έτοιμα·
"Τών άνακτόρων προσεκτήθη ή φρουρά,
"θά μέ αναγνωρίσουν οί Βαραγγηνοί,
"'Ο Πατριάρχης θά μέ στέψη παρευθύ;.
"Έν τοΐς στρατώσι πάντες περιμένουσι
"Τδ σύνθημα ύπέρ έμοΰ νά κηρυχθούν.”
Άκούων ταύτα δ Ταγκρέδης έκπληκτο;
Κι’ ώς άπολιθωμένο; έκεΐ έμεινεν.
Ήτο πρωΐα όταν έπανέκαμψεν
Είς τδ στρατοπεδόν μας ό άνεψιός.
Έκ τών χειλέων του τά πάντα έμαθον.
Τί ώφειλον νά πράξω δεν εδιστασα.
Όπλισα; τούς έμαύς κι’ είς τήν άπέναντι
Σκηνώσας παραλίαν έσπευσα εύθύς
Παρά τω Άλεξίιρ κι άπεκάλυψα
Αύτωκαί τούς εχθρούς καί τδν σκοπόν αύτών.—
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
νΩ! πόσον έλυπήθην τδν πατέρα σου!
Πόσον ή θλΐψις του μέ συνεκίνησεν!
"Αμα τά τεκταινόμενα έξέθηκα,
θανάτου έπεχύθη πελιδνή χροιά
Έπί τό πρόσωπόν του- στεναγμός βαθύς
Έξήλθεν άντί λόγων τών χειλέων του,
Καί άφθονα έσκότισαν τά δάκρυα
Τού; δφθαλμού; του. "Οταν είδον άνακ.τα
Τοιούτον καί άτρόμητον πολεμιστήν
'Ως βρέφος κλαίοντα μικρόν καί άσθενέ;
Συνεκινήθην μέχρι βάθους τής ψυχής
Καί έκλαυσα κ' έγώ.
’Ά ννα.
'Ώ, πάτερ δύστηνε!
Βοεμόνδος.
"Ό Νικηφόρος: Φεύ! Ό Νικηφόρο; μου;”
Οΰτω; άνέκραξε κατ’ έπανάληψιν.
"Αύτός. τοιαύτα νά τολμήση κατ’ έμοΰ:
"”Ω! όχι. οχι· τοΰτο δέν είν δυνατόν!”
Ύπδ τοΰ; υπογείου; θόλου; τότ έγώ
Τδν οδηγώ, ένθα καί είχον συναχθή
Οί συνομώται είς ύστάτην σύσκεψιν
Έκεΐ τού; είδ’, έκεΐ, ίδιοι; όφθαλμοΐ;·
Έκεΐ ίδιοι; του ώσί τού; ήκουσεν.
"Ω! ή οργή του τότε ήν ακράτητο;.
Τδ ξίφος του γυμνώσας ήτο έτοιμο;
Μόνος, άμέσως νά όρμήση κατ’ αύτών.
ΊΙ χειρ μου παρεκώλυσε τδν τολμηρόν.
Μετ’ ού πολύ δέ συλληφθέντε; άπαντε;
Τή συνδρομή τών Αθανάτων δέσμιοι
Εί; τήν ειρκτήν έρρίφθησαν τήν σκοτεινήν,
Καί μεταξύ αύτών καί ό Βρυέννιος,
Ό τή; συνομωσία; ταύτη; πρωτουργός. —
Τά πάντα τώρα έμαθες, ήγεμονίς.
Αι ννα.
Σύ, Βοεμόνδε — φίλου έργον έπραξας.
(Κατσ.ίληθεϊσα ύπό τή; μεγάλη; θλίψεω; πίπτει ή
Άννα έπί τοΰ Ανακλίντρου καί καλύπτει τό πρόσωπόν
τη; οι' άμφοτέρων τών χειρών. 'll Βρεμόνοο; εν
συγκινήσει τήν παρατηρεί.)

ΠΡΑΞΙΣ Ε'.
Έν τοΐ; άνακτόροι;. ΊΙ αίθουσα τής Άννη;
Κομνηνή;.

ΣΚΗΝΗ Α'.
II Άννα μέλανα φορούσα ένδΰματα κάθηται έν
μεγάλη θλίψει.

"Αννα.
Άπεφασίσθη! Τού θανάτου άξιο;
Κριθείς, θανάτου δίκην δίδει! Ιί; ποτέ
θά σώση τδν προδότην τον παρατολμον;
ΊΙ πατροκτόνο; χειρ, ήτις ετολμησε
Νά ύψωθή κατά πατρός καί άνακτο;
Τδν τού δημίου πέλεκυν ήκόνισεν
Ώ Νικηφόρε! τούτο φεύ! έπέπρωτο
Τδ τέλος σου νά ήνε! οΰτω πέπρωται
Νά πέση κεφαλή, πεφιλημένη μοι
Τοσοΰτον! Οί'μοι! οΰτω τώρα πέπρωται
Το δμμα νά σβεσθή έκεΐνο τδ γλυκύ,
Εί; δ άντενακλάτο ή καρδία μου!
"Ω! Νικηφόρε, άνθρωπε άχάριστε!
Ό βίο: σου, ό έν έλπίσι καί χαρά
Άρχισα;, τέλος τόσον έπρεπε πικρόν
Νά λάβη;"Ω άνθρώπου τύχη άστατος!
Καί δμως οΰτω γέγραπται! Τδ άπαιτεΐ
Ό νόμος τού Θεού καί ό άνθρώπινος·
Ό οίδων μάχαιραν θά λαβή μαχαιραν
Άνάγκη είναι αναπόδραστο;. — Κ εγω
Τής τύχης θύμα πίπτω νύν άζούσιον!

ΣΚΗΝΗ Β'.
Εισέρχεται ή Ειρήνη.
Ά ννα.
Σύ, μήτερ μου, ένταύθα; Μήτερ, τι ζητεί;
Έν τόπω θρήνων καί έν οϊκψ στεναγμών;

Ειρήνη
"Οτι ζητεί ή μήτηρ, είς τδ τέκνον της
Παρηγοριάς άγγελος.
Αννα.
Φεΰ! δι’ έμέ
Παρηγοριά είναι πλέον δυνατή;
Ε ί ρ ή ν η.
Μητρδς καρδία, ’Άννα μου, παρήφορον
Ευρίσκει τήν σταγόνα, κ’ ένθα ή πηγή
Τελείως άπεξηραμένη φαίνεται.
•Άννα.
Κατεδικάσθη, μήτέρ μου! ή τ’ αγνοείς;
Ειρήνη.
Κατεδικάσθη! τδ γνωρίζω.
* Αννα.
ι
’Ήχησεν
ΊΙ τελευταία ώρα του! Μετ’ ού πολύ,
Καί πριν ό ήλιος τδ ήμισυ αύτοΰ
Είς τδν αιθέρα διανύση στάδιον,
Έκείνη πίπτει φεΰ! ή φίλη κεφαλή
Ύπδ δημίου πέλεκυν!
Ειρήνη.
Τδ έμαθα.
Πρίν δμως ή έσχάτη έπιστή στιγμή,
Ώ Άννα, νά τδν ίδης έτοιμάσθητι,
Τόν τελευταΐον νά σοι δώση άσπασμόν.
Ά ννα.
Νά τον ίδώ άκόμη; Είν’ άδύνατον
Πώς θά τδν ΐδω;
Ειρήνη.
Πρέπει!
’Άννα.
Ώ μήτέρ μου, άχ! μήτέρ μου!
Τοιούτό τι πώς παρ’ έμοΰ ζητείς;
Νά τόν ίδώ; Δέν έχω φεΰ! τήν δύναμιν.
Ειρήνη.
’Οφείλεις δμως, ’Άννα. Είσαι σύζυγος.
Ό Νικηφόρος τδ ζητεί. Δέν θ’ άρνηθή;
Ι’,ίς θνήσκοντα τδν τελευταΐον πόθον του.
’Άννα.
Αύτός τδ θέλει; Οΐμοι! Πώς θά δυνηθώ
Ν’ άκούσω τήν φωνήν του; Πώς Οά δυνηθώ
Το δμμα του νά ΐδω τώρα; τ’ δμμα του,
Τδ όποιον μετ’ ολίγα: πέπρωται στιγμάς
Ό θάνατος νά κλείση καί διά παντός;
Ειρήνη.
Καθήκον σοι τδ έπιβάλλει ιερόν,
Καί δπου τδ καθήκον, ’Άννα, όμιλεί
’Οφείλει ή καρδία νά ύποταχθή ·
Μή λησμονήσης δτι βασιλέως σύ
Θυγάτηρ είσαι, δτι είσαι Κομνηνή!
Μ ή λησμονήσης δτι ήτο ό πατήρ
Αύτδς τών τέκνων σου, α σοι άφήρεσεν
Ό τής ζωής καί τοΰ θανάτου Κύριος!
’Άννα.
Τών τέκνων μου; "Αν έζη εν τούλάχιστον,
Παρηγοριάν Οά τδ είχον παρ’ έμοί
Έν τή δεινή, τή φοβερά μου συμφορά!
Κ’ ένταύθα θά τόν ΐδω, είπες, μήτέρ μου;
Ειρήνη.
Ένταΰθα, ναί, κ’ έντδς μικρού. Κατάστειλον
Καρδία; άδυνάτου τήν συγκίνησιν.
Μέ κοπετού; καί θρήνους τάς στιγμάς αύτοΰ
Τάς τελευταίας μή παραπικράνης σύ,
’Αξία δέ τού σού ονόματος φανού.
"Αννα (άποφσσιατικώ;).

’Άς έλθη! θά τδν ΐδω! ’Έχεις δίκαιον,
’Οφείλω νά τδν ΐδω, μήτερ.
Ειρήνη.
"Ερχεται.

ΣΚΗΝΗ Γ'.
Εισέρχεται ό Νικηφόρο; άοπλο; καί καταόεόλημμένο;.

Ειρήνη.
Πλησίασε, Βρυέννιε — πλησίασε!

Μέ θάρρος άντικρύζω νΰν τόν θάνατον!
Σΰ δίδεις νέαν σάρκα είς τήν τόλμην μου.
> Αννα
Α

Νικηφόρος.
Νά είσακούσης, άνασσα, ηύδόκησας
Τον τελευταίου πόθον δυστυχούς άνδρός
"Οστις τόν βίον τούτον αποχαιρέτα
Έντός ολίγου.
Ά ννα.
’Ήθελες, Βρυέννιε,
Νΰν τελευταίου νά μέ ί'δης. Τί ζητείς;
Τι θέλεις παρά γυναικός, ής τοΰς δεσμούς
Γής φύσεως τοΰς ιερούς διέρρηξας
Ώς άσθενή Ιστόν αράχνης; τι ζητείς
Παρά τής Άννης, τής δυστήνου γυναικός;
Νικηφόρος.
Ώ 'Άννα, μή νομίσης ότι υπαρξιν
Ζητώ νά παρατείνω τή συμπράςει sou·
Ή μόνη μου ελπίς, ό μόνος πόθος μου
Έν τή ύστατη ταύτη τής ζωής στιγμή
Είναι, μετανοών, τής αμαρτίας μου
Ν’ άπαλλαγώ, καί καθαρά και άμωμος
Νά φθάσή ή ψυχή μου εις τόν Ούρανόν.
Ένώπιόν σου, Άννα μου, ήμάρτησα.
Καθήκον έχων, όρκισθείς εύδαίμονα
Νά σοι παράσχω βίον και ά μέριμναν,
Ιών πάντων έπιλήσμων. σέ κατέστησα
Γυναίκα δυστυχή καί στεναγμών πηγήν.
Μή άρκεσθεΐς είς δσα μοι παρέσχες σύ,
Έζήτησα τ’ άδύνατα, καί σήμερον
Ιών τολμηθέντων δίδω δίκην φοβέραν.
Ένώπιόν σου ήμαρτον, ώ Άννα μου,
Καί μόνον παρά σοΰ συγχώρησιν ζητώ.
Ειρήνη.
Μετανοοΰντα συγχωρεΐ καί ό θεές
Καί πώς νά μή τον συγχώρηση άνθρωπος;
Λ ν ν α.
Νά συγχωρήσω ή άνίσχυρος έγώ;
Καί τί ισχύω καί τί δύναμαι έγώ;
’Απέναντι δικαιοσύνης αύστηράς
Καί ήγεμόνος άμειλίκτου; Μήτερ μου,
'Άν ήτο τοΰτο έν τή εξουσία μου.
Ν ι κ η φόρο ς.
Ώ Άννα, Άννα, τήν ζωήν μου δέν ζητώΤδ έγκλημά μου θέλει αύστηράν ποινήν.
Άλλά ζητώ τοΰ τελευταίου δρόμου μου
Έν βλέμμα σου παρήγορον έφόδιον.
Ζητώ ψυχίον συμπάθειας τρυφεράς,
Τής τελευταίας μου πορείας οδηγόν.
Άλλά καί τοΰτο μοί άρνεϊσαι, Αννα μου!
Ψυχρός καί μόνος άς παραδοθώ λοιπόν
Είς τοΰς δημίους μου! Ώ! λησμονήσατε
Τον άνθρωπον, ον πειρασμός άπαίσιος
Είς άπωλείας βάραθρον παρέσυρε ■
Ναί, λησμονήσατε τόν άθλιον έμέ,
"Ον ή κατάρα τοΰ θεοΰ έπρόφθασεν.
Είς τόν πατέρα μου καί βασιλέα μου
Είπέτε, οτι ό Βρυέννιος σκληρώς
Μετανοήσας τώ ζητεί συγχώρησιν!

(κρατούσα αύτόν σφιγκτώ; εί; τά; άγκάλα; τη;).

Δέν θ’ άποθάνης, όχι, Νικηφόρε μου!
θά πέσω εις τοΰς πόδας τοΰ πατρός! Ναί, ναί!
θά τόν παρακαλέσω μέ τά δάκρυα —
Καί ή καλή καρδία του, ή εύγενής
Ψυχή του θά μάς λυπηθή! Πόσον καλός
Είν’ ό πατήρ μου καί γενναίος ήγεμών!
Νικηφόρος.
"Ω! δέν θά κάμης βήμα πρδς τήν θέσιν σου
Άπαδον καί πρδς τ’ όνομά σου τά λαμπρόν!
Ή Κομνηνή, τοΰ Βρυεννίου σύζυγος
Δέν θά ζητήση έλεος ώς ποταπή,
Άδύνατος γυνή! νΩ! όχι! πώποτε!
'Ως στρατιώτης έζησα, τόν κίνδυνον
Άντίκρυσα έν μάχαις καί τον θάνατον ·
Νομίζεις οτι τώρα θά τδν φοβηθώ;
y Αννα.
\
'Ώ! πόσον φεΰ! ώ! πόσον είσαι άσπλαγχνος!
Ώ! ζήσε, ζήσε χάριν μου τούλάχιστον!
Ειρήνη.
'Η λύπη της άκόμη δέν σέ συγκινεΐ;
Ν ι κ η φ ό ρ ο ς.
Καί σύ μοι λέγεις τοΰτο; Σύ, ή άνασσα,
'II σύζυγος τοΰ Αλεξίου; Παύσατε!
'Η ώρα ήλθε!
Ειρήνη.
Στάσου!
Αννα (έν απελπισία).
Νικηφόρε μου!
(Καθ’ ήν στιγμήν ό Βρυέννιος προσπαθεί ν' άποσπασθή
άπό τάς άγκάλα; τής Άννης, εμφανίζεται ό ’Αλέξιο;.)

15 27 ’Οκτωβρίου 1882.

Ειρήνη.
Ό βασιλεύς!
Αλέξιος
(ολέπων τήν συγκινητικήν σκηνήν τοΰ αποχωρισμού —
κατ’ ίδιαν).

Δοκιμασία τρομερά.
Διά πατρός καρδίαν!
Α ν ν α.
Πάτερ! πάτερ μου!
( II Βρυέννιος διευθύνεται πρό; τήν θύραν.)

’Αλέξιος.

Στάσου, Βρυέννιε!
Ν ι κ η φόρο ς.
Τί θέλεις, βασιλεύ!
Αλέξιος.
Κατά τοΰ θρόνου καί τοΰ ήγεμόνος σου
Στασιαστής άποδειχθείς, τήν αύστηράν
Τοΰ πατροκτόνου καί προδότου νΰν ποινήν
Νά ύποστής οφείλεις. Έτοιμάσθητι!
Ν ι κ η φόρο ς.
'Έτοιμος είμαι!
Αλέξιος.
Στιγμή άκόμη μία σοί παρέχεται
Όμολογών τό έγκλημα, συγχώρησιν
Παρά άνθρώπων νά ζητήσης καί θεοΰ!
Έν τή αιθούση ταύτη ένθα ένδοξον
Τοΰ αθανάτου Κωνσταντίνου τδ κλεινόν
Πλανάται πνεύμα, ζήτησον συγχώρησιν.
Ν ι κ η φ ό ρ ο ς.
"Έσφαλα βασιλεύ, καί είμαι έτοιμος
Ιής πρίζεώζ μου τήν ποινήν νά ύποστώ.
Ειρήνη

Άννα.
Ώ Νικηφόρε, στάσου! Στάσου!
Νικηφόρος.
Άφες με!
Μή μέ κράτησης πλέον!
Ά ννα.
Νικηφόρε μου!
IIώς νά σ’ άφήσω, δταν τώρ’ άναχωρών
Σΰ σύρης μετά σοΰ καί τήν καρδίαν μου!
Πώς ν’ σ’ άφήσω τώρα; Άπεφάσισα
Ακλόνητος νά μείνω· πλήν τδ αίσθημα
Μέ πνίγει. Νικηφόρε, ώ! μή φεύγης, μή!
Νικηφόρος

(προσερχομένη εί; το μέσον καί άποτεινομένη
πρός τόν ’Αλέξιον).

(έπανερχίμ,ενο; καί έναγκαλιζόμενος τήν “Ανναν).

||

Έμνήσθης τοΰ μεγάλου Οεμελιωτοΰ
Ιου θρόνου σου, τοΰ Κωνσταντίνου, τοΰ κλεινού
Καί μακαρίου βασιλέως! Όνομα
Έν ταύτη τή στιγμή σεπτόν άνέφερες!
νΩ! μνήσθητι Αλέξιε, ώ! μνήσθητι
Αύτοΰ καί ένθυμοΰ δτι ό βασιλεύς

15 27 ’Οκτωβρίου 1882.]
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Έκεΐνος έν τώ χώρω τούτω τοΰς φρικτοΰς
Τής μετάνοιας δφεις κατατρώγοντας
Ήσθάνθη τήν καρδίαν του! ’Ώ ένθυμοΰ
Ότι ό πανσθενής έκεΐνος ήγεμών
Πατήρ ύπήρξεν είς τδ άκρον δυστυχής!
Έπί συκοφαντία μαύρη, ποταπή
Τδν Κρίσπον, τδν υιόν του κατεδίκασε,
Καί είς δημίων πέλεκυν παρέδωκε.
Πολλάκις έν τώ θόλιυ κάτωθεν ήμών
Τοΰ δυστυχούς πατρός άνέγνωσας καί σΰ
'Ήν έστησεν εί; τδν υίδν έπιγραφήν,
Δείγμα τής μετάνοιας του αιώνιον,
Φρικτδν μνημεΐον τής άπελπισίας του.
"Τή μνήμη τοΰ υίοΰ μου τοΰ άγαπητοΰ,
""Ον τή παραφορά μου έθυσίασα.”
Αύτάς τάς λέξεις έχει ή έπιγραφή.
Πατέρα δυστυχή, μετανοήσαντα
Νΰν ένθυμοΰ, Αλέξιε, καί πρόσεξε
Τής μετάνοιας νά μή αίσθανθής
Καί σύ ποτέ τόν πόνον! Μνήσθητι αύτοΰ!
Αλέξιος.
Όποιαν μοι ανακαλείς περίστασιν!
’Άννα.
Είς τήν καρδίαν σου, ώ πάτερ έλεος
Νά εισχώρηση άφες! Δώρον, έκ θεού
Είναι ή έπιείκεια. Μακάριος
Ό έχων νά τήν εξάσκηση αφορμήν.
Ιά χείλη συγχωρούντα περισσότεοον
Κατόρθωσαν χειρδς πληττούσης αύστηρώς ·
Σΰ ό φανείς τοσάκις καί επιεικής
Κ’ έν τή έπιεικεία σου ανώτερος
Τών ηγεμόνων πάντων, σΰ άμείλικτος,
Ώ,πάτερ μου, θά είσαι τώρα; — φεΰ! ίδέ
Τήν Άνναν σου, τήν κόρην σου τήν δυστυχή!

ΣΚΗΝΗ Δ'.

(Προβαίνει πρό; τήν θύραν.)

Ω! πόσον βάλσαμον οί λόγοι σου αύτοί
Είς τήν πτωχήν σταλά.ζουσι καρδίαν μου!
Ω! πόσην λάμψιν ρίπτουν είς τό άγριον
Τής ζοφεράς ειρκτής μου σκότος! ’'Αννα μου,

[Άρ. 36.

(Γονατίζει.)

Ίδέ με είς τοΰς πόδας σου! Ίδέ μ’ έδώ!
Συγχώρησον, ώ πάτερ μου, συγχώρησον! —
Κλαίεις; ώ άφες — άφες νΰν τά δάκρυα
Αύτά νά ρέουν! “Άφες τήν συγκίνησιν
Νά κατακτήση δλην τήν καρδίαν σου!
Πάτερ, συγχώρησον αύτώ, συγχώρησον!
Ά λέξιος.
Μή κλαίεις, Άννα μου! μή κλαίεις, κόρη μου!
Ώμος ποτέ δεν ήμην. Πώς θά δυνηθώ
Νά γείνω τώρα πρός τήν κόρην μου σκληρός;
Ω Νικηφόρε, ό πατήρ σε συγχωρεΐ.

Ειρήνη.
Κΐ ό βασιλεύς;

Αλέξιος.
Ό βασιλεύς παραχωρεί
Είς τόν πατέρα νύν τό σκήπτρου.
Αννα (πίπτει εί; τά γόνατά του).

Πάτερ μου!
Ν ικηφόρος.

Ώ βασιλεύ!

Άννα.
Καί πώς θ’ άναγνωρίσωμεν
Γήν τόσην σου μεγάλην επιείκειαν;
Ειρήνη.
Γήν πράξιν είς τάς δέλτους άναγράφουσα
Ιής ιστορίας σου, καί παράδίδουσα
Είς τάς μελλούσας γενεάς το δνομα
Ιού Αλεξίου, ώς ενδόξου άνακτος
Κΐ ώς έλεήμονος, επιεικούς πατρός.
(Εισέρχεται ό πρωτοσπαθάριο; τοΰ Αύτοκράτορος.)
Πρωτοσπαθάριος.
Οί Σταυροφόροι, βασιλεύ τρισένδοξε,
Αραντες τδ στρατόπεδόν των πρδ μικρού
Τήν πρδς τήν Παλαιστίνην τρέπονται δδόν.

Ειρήνη.
Καί πρόσθες, ’Άννα, ώς άνθρώπου ευτυχούς!
(Τέλος τοϋ όράμάτος.)
Ί. Π.
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Η ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗι ΕΚΘΕΣΙΣ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 189.)

Ό ένεστώς αιών είναι ό αιών τού συναγω
νισμού και τών εκθέσεων. 'II έκθεσις, όπως τε
λείται έν τή ήμετέρα έκατονταετηρίδι, είναι καί
μήτηρ και θυγάτηρ τού συναγωνισμού, μήτηρ
μέν διότι τον παράγει, τόν γέννα, θυγάτηρ δέ,
διότι συνέπεια αύτού πραγματοποιείται. "Ολαι
σχεδόν αί μεγάλαι πρωτεύουσα’, τού κόσμου,
είχον ήδη τάς εκθέσεις των, διεθνείς καί έγχωρίους· άλλά καί πολλαί δευτερεύουσαι πό
λεις, καί μάλιστα αί κατ’ εξοχήν βιομήχανοι,
έμιμήθησαν αύτάς. Έξεπλάγημεν όμως άκούσαντες βτι καί έν Τεργέστη τελεσθήσεται έκθεσις. Τήν Τεργέστην έγνωρίζομεν μέχρι τούδε
πόλιν κυρίως εμπορικήν, λιμένα πρώτης τάξεως,
έν ήττον. δμως λόγοι πόλιν βιομήχανον· ώς έκ
τούτου καί ή έκπληξι; ήμών, καί αί περί τής
επιτυχίας τής τοιαύτης έπιχειρήσεως άμφιβολίαι ήμών.
Δέον έν τούτοις νά όμολογήση τις δτι, ή
έφετεινή τεργεσταία “Έκθεσις, ούδαμώς καθυ
στερεί τών εκθέσεων τού είδους της· δτι δέ
υπερέχει πολλών κατά τήν κατάλληλον τού τό
που τής έκθέσεως εκλογήν. Οί έπισκεφθέντες
τήν Τεργέστην ειδον βεβαίως τήν ωραία·/ καί
εύρεΐαν έκείνην λεωφόρον, τήν παρά τήν θά
λασσαν έκτεινομένην, τήν χρησιμεύουσαν ώς
δενδροστόλιστον περίπατον καί τό δνομα τού
Αγίου Άνδρέου φέρουσαν. ΓΙαρά τήν κομψήν
ταύτην λεωφόρον, εκτείνεται κόλπος θαλάσσιος
ευρύς καί ήρεμος· είς τό βάθος δέ τού κόλπου
τούτου άνηγέρθησαν τά καταστήματα τής Έκ
θέσεως.
11 εκλογή τής Οέσεώς είναι έπιτυχεστάτη καί μεγάλην περιποιεΐ τιμήν είς τήν
έκλέξασαν αύτήν έπιτροπή·/. ’Ενταύθα ό χώρος
ήτο ικανός, διότι ή δλη έκθεσις μέτρα έμβαδόν
270 χιλιάδων μέτρων, καί ή θέα αύτής τω
άπό τού μέρους τής θαλάσσης έρχομένω είναι
όντως μαγευτική. Έν σειρά ομαλή, και κομψώς
διατεθειμένα, έκτείνονται τά διάφορα καταστή
ματα τής Έκθέσεως, ήτις διαιρείται είς τά εξής
πέντε τμήματα· I07 Τμήμα όρυκτολογικόν καί
μεταλλευτικόν. 2"7 τμήμα άγρονομικόν. 3"7 τμήμα
βιομηχανικόν. 4'" τμήμα ναυτικόν, καί ό07 τμήμα
ποικίλο·/, περιέχον συλλογάς τεχνικο-βιομηχανικάς. Τά πέντε ταύτα μεγάλα τμήματα ύποδιαιρούνται εις διαφόρους τάξεις κατά τά είδη
τών εκθεμάτων.
Περί τών έκθεμάτων δέν θέλομεν ποιήσει
λόγον, διότι ταύτα είναι τά συνήθη έν δλαις
ταΐς έκθέσεσι ■ πρωτίστως δμως κινούσι τό εν
διαφέρον τά έκθέματα τού αύστρο - ουγγρικού
Λόΰδ, τής μεγάλης άτμοπλοϊκής 'Εταιρίας, ήτις
άρχίσασα προ 45 περίπου έτών τάς εργα
σίας της διά δύο μικρών άτμοπλοίων, κατέστη
σήμερον άληθής θαλασσία δύναμις, έχουσα είς
τήν διάθεσιν αύτής στόλον όλόκληρον κολοσ
σιαίων άτμοπλοίων, τά όποια διασχίζοντα δλας
τής ύφηλίου τάς Οαλάσσας, άνέπτυξαν καί άναπτύσσουσι τήν συγκοινωνίαν καί το έμπόριον.
“Άξια μνείας ιδιαιτέρας είσί δι’ ήμάς τούς 'Έλ
ληνας, τά έκθέματα τού κ. Οικονόμου, καί τά
προϊόντα τοΰ υποδηματοποιείου τοΰ κ. Χαραλ.
Σταυροπούλου, Ελλήνων εκθετών.
Διά τήν τεργεσταίαν Έκθεσιν πολλά έδαπανήθησαν χρήματα- μόνον ή κατασκευή τών
διαφόρων καταστημάτων έκόστισε τό ούκ εύκαταφρόνητον ποσόν τών 500 χιλ. φλωρινίων·
άλλ’ άφ’ έτέρου καί ή συρροή τών ξένων, ένεκα
τών εκτάκτων τοΰ έφετεινοΰ θέρους συμβάντων,
ύπήρξεν έν Τεργέστη έκτακτος· άρκεΐ νά σημειώσωμεν δτι έσχάτως ακόμη δλα τά ξενο
δοχεία τής πόλεως, τά τε πρωτεύοντα καί τά

δευτερεύοντα, ήσαν κατειλημμένα. Ώς έκ τού
του ύπάρχει έλπίς, οτι καί αί δαπάνα·. τής Έκθέσεως θέλουσι καλυφθή καί ή άόκνως καί
οραστηρίως ‘έργασθεΐσα Έπιτροπή. θέλει έχει
τήν ευχάριστου συναίσθησιν, δτι κατώρθωσεν
άνευ ζημίας έργον εκπολιτιστικόν, μεγάλης
σπουδαιότητος.
Ενθαρρυντικοί καί όντως βασιλικοί ήσαν καί
οι λόγοι, ούς είπεν ό πρό τινων ήμερων τήν
’Έκθεσιν έπισκεφθείς αύτοκράτωρ τής Αύστρίας.
'Ο δημοφιλής ήγεμών, έν τή προς τούς ύποδεξαμένους αύτόν προσφωνήσει του, έτόνισε τήν
σπουδαιότατα τής έκθέσεως, καί τήν μεγάλην
σημασίαν τής εμπορική; πόλεως Τεργέστης, ήτις
άπδ 500 ήδη έτών άδιαρρήκτως διατελεΐ μετά
τής Αύστρίας συνδεδεμένη.

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ.
Δέν είναι μόνον ή 'Ελλάς, ήτις δίδει προ
σοχήν Ζα'- επιτρέπει τήν έςέτασιν τού θησαυρού
τής Κορίνθου, περί ού τοσούτος έγένετο λόγος·
άπό τινων ημερών μεγάλη έγένετο κίνησις καί
συζήτησι; έν ΙΙαρισίοις περί τίνος κεκρυμμένου
θησαυρού. Κατά παράδοσιν τών γερόντων ό θη
σαυρός τής Βασιλικής τού παρά τοΐς ΙΙαρισίοις
ναού τού Αγίου Διονυσίου έκρύβη ύπό γήν τω
1793, δπως μή γείνη λεία τών εχθρών. Έλέγετο
δέ δτι έχώθη που τού ναού, ήγνοεΐτο δμως ό τόπος .
Γήν έλπίδα τής άνευρέσεως τοΰ θησαυρού
τούτου ένεψύχου Κυρία τις ήτις, μέσον τής μα
γικής ράβδου ήν έκέκτητο, ώς έλεγε, καί ής
είχεν ασφαλείς αποδείξει;, ήθελεν ανακαλύψει
τόν περιλάλητου τούτον τοΰ άγιου Διονυσίου θη
σαυρόν. Πλεΐσται έλαβον έπί τούτο» χώραν συ
ζητήσεις, τών μέν διϊσχυριζομένων δτι τοιαΰτα·.
ίδέαι είσίν άγυρτίαι, ετέρων τούναντίον παρα
δεχόμενων το δυνατόν τοΰ πράγματος. Τέλος
έν ωπολλών αί έπί τούτο» αιτήσεις άπερρίφθησαν
ύπό τής άρχής αί τής Κυρίας τούναντίον έτυχον
άκροάσεως, καί άδεια έδόθη τής ένάρξεως τών
άνασκαφών.
Η Κυρία συνοδευομένη ύπό τών άρχών, ύπό
πολλών εύγενών προσώπων, τοΰ αρμοδίου άρχιτέκτονος καί τού ύπό τής άρχής όρισθέντος ύπαλλήλου δπως παραλαβή τόν θησαυρόν, μετέβη
έπί τού τόπου, ένθα ή μαγική της ράβδος ώδήγει
τήν έρευναν. 'Η έλπίς, ή περιέργεια καί τά
βλέμματα πάντων ήσαν προσηλωμένα έπί τού
άνασκαπτομένου μέρους. Αί άνασκαφαί -/.ασέ
βησαν είς βάθος ενός καί ήμίσεως μέτρου, όπου
οι έργάται εύρον τείχος, βεβαίως τά τοΰ ναού
θεμέλια- ό άρχιτέκτων άμέσως έμπόδισε τήν
καταστροφήν τοΰ τείχους καί διέταξε τήν παΰσιν
τού έργου καί τήν τοποθέτησιν τών πλακών έπί
τής προτέρας αύτών θέσεως, εναντίον τών παρα
κλήσεων τής Κυρίας, ήτις, άντί τοΰ ελληνικού
σιδηροχόρτου έν τωτής Κορίνθου θησαυρώ, ώδηγεϊτο ύπό τής μαγικής ράβδου, τής εύαισθήτου,
ώς έλεγεν, είς τά εύγενή μέταλλα.
Καί διά τών άνασκαφών τούτων, έπιπροσθέτουσιν αί γαλλικαι έφημερίδες, άπεδείχθη καί
πάλιν δτι οί φιλόσοφοι ούχί άδίκως τούς άνθρώπους είς δύο διήρεσαν τάξεις, είς τούς θε
τικούς, οιτινες ύπό τήν προεδρείαν τοΰ θωμά
ούδέν πιστεύουσιν έάν μή ιδωσιν ή τούλάχιστον
λογικώς πεισθώσι περί τής άληθείας τού ζητού
μενου, καί είς φαντασιοκόπους, οιτινες δέν βλέπουσιν είμή διά τής φαντασίας αύτών, διά τού
αισθήματος καί τής καρδίας.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕ2ΡΗΣΙΣ.
’Εν Λειψία τή 14 26 ’Οκτωβρίου 1882.

Εν Λειψία τή 14 29 ’Οκτωβρίου 188;.

II πολιτική δέν παρουσιάζει κατ’ αύτάς πολύ
τό ενδιαφέρον. (.) κόσμος περιμένει νά μάθη
το άποτέλεσμα τής δίκη; τού Άραβή, ού οί
Αγγλοι συνήγοροι έγένοντο παραδεκτοί. Τήν
βάσιν τής κατηγορίας άποτελεΐ δτι ό Άραοής
ύψωσε τήν λευκήν σημαίαν έν ’Αλεξάνδρειά,
δπως άπατήση τούς τήν πόλιν βομδοβολήσαντας
Αγγλους, οτι έπέτρεψε τοΐς ύπ’ αύτόν στρατιώταις νά προβώσιν είς εμπρησμόν καί λεηλασίαν,
καί δτι παρά τάς ρητάς τού Κεδίβου διαταγάς
εξηκολούθησε τήν άντίστασιν καί τόν αγώνα. 'II
ύπεράσπισις τού άντάρτου στηρίζεται κυρίως είς
τό δτι έν υπουργικό» συμβούλιο» άπεφασίσθη ή
άντίστασις έν ή περιπτώσει οί Άγγλοι ήθελον
επιχειρήσει άπόβασιν. Οί 'Άγγλοι δικηγόροι τού
’Αραβή λαβόντες επανειλημμένα? μετ’ αύτού
συνεντεύξεις έδήλωσαν δτι ήδη έξησφαλίσθή ή
πορεία δίκης δικαίας, καί δτι αί νύν περιστάσεις
είσίν εύνοϊκώτεραι ή έάν ό πελάτης των έδικάζετο υπό άγγλικού στρατοδικείου. — Τηλεγρα
φικούς ήγγέλθη δτι μεταξύ Γαλλίας καί τού
βέη τής Γύνιδος συνωμολογήθη σύμβασις, καθ’
ήν ή Γαλλία άναδέχεται τήν έγγύησιν διά τό
τυνήσιον χρέος, έγκαθιστα έν Τύνιδι νέα γαλλικά
δικαστήρια, οίς άνατίθεται καί ή έποπτεία καί
ή είσπραξις τών φόρων. Κατά, τήν σύμβασιν
ταύτην βρίζεται τώ μέν βέη έτησία έπιχορήγησις
700 χιλ. φράγκων, τοΐς δέ τυνησίοις πρίγκηψιν
έξ ένός έκατομ. καί 300 χιλ. Διά. τής συμβάσεως ταύτης ή προσάρτησις τής Τύνιδος είς
τήν Γαλλίαν είναι γεγονός τετελεσμένο·».—Έν
τοΐς άνθρακ.ο»ρυχείοις τής Γαλλία; έξακολουθεΐ
ό άναβρασμός μεταξύ τών έργατών αί άπεργίαι
λαμβάνουσι μεγάλα; διαστάσει;, καί άπειλητικαί
πρό; τοΰ; μεγάλους έργοστασιάρχα; άπευθύνοντα ι
έπιστολαί. Πολλαί φυλακίσεις έγένοντο μέχρι
τούδε· άλλ’ ή κυβέρνησις πρέπει νά προβή πολύ
αύστηρότερον είς τιμωρίαν τών ταραξιών, διότι
ή τοιαύτη κατάστασις είναι τά μάλιστα έπικίνδυνος δια τήν έσωτερικήν τάξιν. — Έν Γερμανία
έγένοντο αι προκαταρκτικά! διά τήν νέαν βουλήν
έκλογαι. Γό γενικόν άποτέλεσμα δέν είναι είσέτι
έντελώ; γνωστόν, ύποτίθεται δμως δτι καί έφέτος
ή δψις τής βουλή; δέν θέλει πολύ διαφέρει τή;
περυσινή;. Μεγάλαι κατεβλήθησαν έκ μέρους
τών άντιπολιτευομένων προσπάθειαι, άλλ’ ή
κυβέρνησις είναι ισχυρά καί ή έπιρροή τού
πρίγκηπο; Βίσμαρκ. ύπέρ ποτέ μεγάλη.—Άφίχθησαν είς ΙΙλυμούθην τά πρώτα άποσπάσματα
τοΰ έπανακάμπτοντος άγγλικού στρατού έξ
Αίγύπτου. Ζωηρά καί ένθουσιώδης τοΐς έγένετο
ύποδοχή, καί τά πληρώματα τών έν τώ λιμένι
όρμώντων γερμανικών πλοίων έχαιρέτισαν τούς
Άγγλου; διά ζωηρών ζητωκραυγών.—’Απόπειρα
δολοφονία; έγένετο κατά τήν παρελθοΰσαν Κυ
ριακήν κατά τοΰ βασιλέω; τή; Σερβία; έν Βελιγραδίω. Έν τω ναώ έν καιρω τή; λειτουργίας
γυνή τι; έπυροβόλησε διά πολυκρότου κατά τού
βασιλέω; άνευ δμως άπετελέσματο;· θελήσασα
καί πάλιν νά πυροβολήση έμποδίσθη παρά τίνος
τών ύπασπιστών. 'Η δολοφόνος είναι χήρα τού
είς θάνατον καταδικασθέντο; καί τουφεκισθέντο;
Μάρκοβιτζ. Οί αύτοκράτορες τής Αύστρίας καί
τής Γερμανίας εσπευσαν νά συγχαρώσι τηλεγραφικώς τον Σέρβον άνακτα έπί τή διασώσει αύτού.

Τό χρηματιστήριου διετέλει έπί πολλά;
ήμέρας έν βαθεΐ ύπνω· τέλος τό ζήτημα τών
τουοκικών καπνών εξήγειρεν αυτό απο τού υπνου
τούτου. Ζωηρά έπήλθεν ώ; έκ τούτου υψωσις
gv ταΐ; μετοχαΐς τή; αύστριακής Πιστωτική;
Τραπέζης, υψωσις ήτις βαθμηδόν κατέλαβε και
άλλου; κύκλου; χρηματιστικών έπιχειρήσεων.
‘II έλπίς άνεγεννήθη καί μικροί καί μεγάλοι
κολακεύονται δτι θέλουσιν άποζημιωθή διά τόν
άπολεσθέντα χρόνον. Έν ΙΙαρισίοις μεγάλη έπεκράτει άπραξία, καί σχεδόν είπεΐν ακινησία·
έγένετο απόπειρα έπιχειρήσεως είς τάς μετοχάς
τού Παναμά, άλλά καί ή άπόπειρα αύτη δεν
έσχε τό προσδοκώμενον άποτέλεσμα. Σπουδαίου
έλλειμμα παρουσιάζει έν τή άρτι έκδοθείση
γενική έκθέσει τής Έπιτροπή; ή διαχείρισι; τή;
μεγάλη; διεθνούς Έκθέσεως εν Παρισίοι; τού
1878. Ώς έπιχείρησις ήΈκθεσις οίκτρώ; άπέτυχε, καί τούτο συνέπεια τών μεγάλων δαπανών
καί τής ύπέρ τό δέον πολυτελούς έγκαταστάσεως.
—■ Έν Βερολίνο» καί Φραγκοφόρτη ζωηρώς
ζητούνται αι μετοχαί τού σιδηροδρόμου τού
Αγίου Γοθάρδου, ού αί τελευταία·, εισπράξεις
εύνοϊκώτατον παρουσιάζουσιν άποτέλισμα. Έν
γένει έν Γερμανία προμηνύεται υψωσις εί; δλα;
1
>
τα; αςια;.

ΣΪΝΕΙΣΕΦΕΡΟΝ προθύμως ύπέρ τών ένοεών
ομογενών, τών έν Αίγύπτο» παθόντων
Ό φιλέλλην Καθηγ. Κ'·; Αυγ. Boltz
έν Δαρμστάτη.................................. Φρ. 62.50
'Π Κυρία. Μ.ΖλΥΔΑΚδίΐ'ΤκένΝυμέγη ,,
6.25
‘0 Κ°« Ν. Κωνσταντινίδη; ένταΰθα „ 50.—
Φρ. 118.75
(Προσεχώς ή συνέχεια.)

Ο ΙΟΥΛΙΟΣ ΝΩΡ1ΑΚ.
Εί; τών χαριέντων έκείνων καί ελαφρών συγ
γραφέων ή μάλλον είπεΐν μυθιστοριογράφων, ου;
κατ’ έξοχήν παράγει ή Γαλλία καί κυρίως ή
πόλις τών Παρισίων ό Ιούλιος Νωριάκ, άπέθανεν κατ’ αύτά; έν ΙΙαρισίοις άφείς κενόν μέγα.
καί θλΐψιν έν τοΐς γνώριμοι; αυτού κύκλοι;
ειλικρινή, διότι β Νωριάκ ήτο άγαπητό; πολύ.
Κατά τήν έκφρασιν τών φίλων του ό Νωριάκ
ήτο άνήρ δν πάς τις ήγάπα άμα έγνώριζεν. Είς
τήν νεότητά του ήτο στρατιώτης καί το μάλ
λον δημώδες τών έργων του είναι το μυθιστό
ρημά του το έπιγραφόμενον " το εκατοστόν
πρώτον σύνταγμα” έν τω όποίω μετά πολλής
χάριτος καί εύτραπελεία; άναφέρει διάφορα συμ
βάντα καί ανέκδοτα τής έποχής του. Τό μυ
θιστόρημα τούτο είναι μάλλον συλλογή άναμνήσεων. Έν αύτω ήρχισεν ό Νωριάκ νά τρέπηται προς τήν φιλοσοφικήν έκείνην τάσιν τών
συγγραφέων, ήτις παράγει τούς ωραίους άφορισμοΰς καί τά γνωμικά, άτινα τόσον συχνά διακοσμούσι τά; σελίδα; των.
Έν τω ΙΟΙ”1 Συντάγματι άναγινώσκομεν π. χ.
το έξής· "ό Σωβινισμός άπετέλεσε μεγαλείτερα.
έργα, ή ό πρό; τήν πατρίδα έρως, είνε δέ ή
διηνεκής έπανάληψι; τών λέξεωνΠατρίς—Δόξα—
Γαλλία—Τιμή.
"Αναγνωρίζω μέν οτι υπέρ τό δέον έπαναλαμβάνονται αί λέξεις αύται έν τω συντάγματι,
άλλ’ ύπάρχουσι τόσα άλλα μέρη, έν οί; αί λέξεις
αυται δέν άκούονται, ώστε δίκαιον είναι νά γί
νεται τουλάχιστον λόγος περί αύτών έν τω συντάγμάτι.”
Έν έτει 1863 ό Νωριάκ έγραψε "τά απο
μνημονεύματα ένό; φιλήματος” έργον κομψότατο·/
"λήρε; γνωμικών καί εύφυεστάτων παρατηρή
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
σεων. " Γά φιλήματα, λέγει έν αύτώ είναι οί
άστέρε; τού έρωτος.”
Τώ 1867 έξέδωκε το αριστούργημά του ' τήν
άνθρωπίνην άνοησίαν” ήτις είναι καθ’ δλα φιλο
σοφική μελέτη. Τά έργα του πολλά δέν είναι
διότι ό Νωριάκ ήτο φύσει οκνηρός περί τδ γρά
φει·/, ήτο μάλλον παρατηρητής καί φιλόσοφος,
ή συγγραφεύς.
Ημέραν τινα είπε προς φι/.ον του, όταν
πλουτήσω, μελάνη δέν θά ύπάοχη έν τή οικία
μου” έμφαίνων διά τών λόγων τούτων δτι, πλού
σιος ών δέν είχε σκοπόν νά συγγράφη. Άλλ’
ή παρηγοριά αυτή δέν τω έδόθη, διότι καί ό
Νωριάκ. άπέθανε πτωχός, ώ; οί πλεΐστοι τών
συγγραφέων. Τά έργα του δέν είναι βεβαίως
κτήματα εί; άεί, άλλά τά έν αύτοΐς πρωτότυπα
γνωμικά καί αί φιλοσοφικά· αύτού παρατηρήσει;
περί τού βίου καί τή; κοινωνίας, θέλουσι μείνει
πάντοτε πολύτιμοι μαργαρίτα·, έν τω θησαυρώ
τής Γαλλική; φιλολογίας.

Ηγεμονικόν γεύμα έν Ρουστσουκίω.
Ή πρό τινων ήμερων λαβοΰσα χώραν έν'Ρουστσουκίι;» συνέντευξις τού ήγεμόνο; τή; Βουλγαρία;
μετά τού βασιλέω; τή; Σερβία; ού μόνον τον
πολιτικόν τύπον τή; Βιέννη; έθεσε·/ εί; κίνησιν
άλλά καί τήν βιενναίαν μαγειρικήν τέχνην. Τόσον
μεγάλη ήτο ή δυσπιστία τού φιλοξενούντο; ήγε
μόνο; τή; Βουλγαρία; πρό; τήν έν τή χώρα
αύτοΰ μαγειρικήν τέχνην, ώστε, φοβούμενος μή
προσβληθή άπέναντι τού Σέρβου άνακτος, δστις
ώ; πρό; τήν μαγειρικήν είναι άληθής είδικότης,
άνέθεσιν εί; ενα τών διασημοτέρων τή; Βιέννη;
μαγείρων τήν προπαρασκευήν τών φαγητών, τά
όποια ήθελε νά παραθέση εί; τόν έπισκεπτόμενον
αύτόν έπίσημον ξένον. Ό βιενναΐος μάγειρος,
έφοδιασθεί; διά τού άναγκαίου ύλικού καί παρακολουθούμενος ύπό στίφους αρχιμαγείρων καί
ύπομαγείρων, ύπηρετών καί άνθυπηρετών, μετέβη
αύτοπροσώπω; είς 'Ρουστσούκιον καί έκεΐ προητοίμασε γεύμα μεγάλως δοξάσαν αύτόν καί είς
άκρο·/ εύχαριστήσαν τον φιλόξενο·/ τής Βουλγαρία;
ηγεμόνα. Τά διάφορα κρέατα, οί ιχθύς, αί όρ
νιθες, τά οστρεα, τό βούτυρο·/ — τά πάντα μετεκομίσθησαν έντό; μεγάλων κιβωτίων καλώς
περιτετυλιγμένων έντό; πάγου, τούθ οπερ εκαμε
τήν άποστολήν λίαν πολυδάπανο·/. 'Η βιενναια
έφημερί;, ή άφηγουμένη τούτο, λέγει, οτι απέ
ναντι τών λαμπρών έκείνων φαγητών β βασιλεύ;
τή; Σερβία; βεβαίως θά έλησμόνησε τήν μακράν
πανσλαβιστικήν προσφώνησιν τοΰ Βουλγάρου
μητροπολίτου.
'0 έν Μονάχο» διαμένων κ. Νικόλαος Γύζης, γνωστός τοΐς πάσι ένεκα τών περιλάλητων
αύτού έργων, διωρίσθη κατ’ αύτά; έν τή έν
Μονάχο» ’Ακαδημία τακτικό; Καθηγητή; έν ταΐς
τάξεσι τής ζωγραφικής. ΊΙ τιμή, ήτις διά τοΰ
διορισμού τούτου ού μόνον τφ κ. Ν. Γύζη άλλ’
άπάση τή Έλλάδι προσγίνεται, είναι έκτακτος,
διότι μεταξύ τών έν Μονάχω ζώντων άνεγνωρισμένη; ικανότητας Γερμανών ζωγράφων,
ούδείς έκρίθη άξιος ύπό τοΰ συλλόγου τών τής
Ακαδημίας καθηγητών, δπως τήν ύψηλήν ταύ
την καθέξη θέσιν, ή ό Έλλην ό έκ Τήνου
κ. Ν. Γύζης.
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ.
— Πώς, σύ, οστις ώμίλεις πάντοτε περί τής
άφιλοκερδείας σου, σύ, δστις έξεθείαζες πάντοτε
τά συνοικέσια τοΰ έρωτος, σύ νυμφεύεσαι χήραν,
φέρουσάν σοι προίκα ένός εκατομμυρίου;

— Καί φαντάζεσαι δτι κάμνω συνοικέσιο·/
συμφέροντος; Άλλ’ αν είχε καί πεντακοσίων
χιλιάδων προίκα, πάλιν θά τήν ένυμφευόμην.
— Λοιπόν τήν πέμπτη·/ τελώ τού; γάμου;
μου. Ελπίζω οτι θά έλθη; χωρίς άλλο.
— ’Αδύνατον, φίλε μου· ώς άγαμο; ώρκίσθην νά μή παρευρεθώ ποτέ εί; τελετήν γά
μου. Τά κακά παραδείγματα είναι κολλητικά.

— Πώς; ό διάσημος περιηγητή; Στάνλεϋ
ζητεΐ προξενικήν θέσιν παρά τής Ελληνική; κυβερνήσεως;
— Διατί όχι; 'Ό άκόρεστο; περιηγητή; δι’
αύτού τού μέσου είναι βέβαιο; οτι θέλει εύρίσκεσθαι είς διαρκή περιοδείαν.
.‘.,.·. Λ. ύ. Λ.ό,

Λ. ν. Ο,.

Κ. θ. Τ . . . είς Ilixtror. Ή ύ^ετέρα λύσις είναι
άρκετά έπιτυχής, νύχι δμως καί ή κυρία λΰσις. Ήπορήααμεν οτι τό αίνιγμα επιδέχεται σχεδόν δύο λύσεις.
Έκτος τή; κυρία; λύσεως Ούρα — θήρα 'ήδύνατο
πράγματι νά έφαρμοσθή και ή κίων — κύων αι.'ΐ.' ά
κίων δεν χρησιμεύει είς έςασφάλισιν τοΰ περιεχομένου
τών οικοδομών, δπως ή θύρα· ό δέ κύων είναι μέν
έπίφοβος εχθρός τών πτηνών, άλλ’ αβλαβής είς τήν
πτήσιν. — κ. Θ. Λ ... είς Νικολιίι’κ/. Έλάβομεν καί
σας εύχαριστοΰμεν τά μέγιστα. Τά πρωτότυπα είναι
λίαν επιτυχή. Λυπούμεθα διά τήν βραδύτητα τής απο
στολή;' ελπίζομε·/ ομω; οτι έπί τέλου; θέλει περιέλθει
είς χεΐρας υμών, καί σάς παρακαλοΰμεν νά μάς είδοποτήσητε, άλλως θέλομεν φροντίσει τά δέοντα. —
κ. Λ. Μ. Λ ... είς Ζί</τα. Ία φυλλάδια άπεστάλησαν
ό άρ. 29 είχεν ήδη άποσταλή διά τή; έν Άλεςανδρείφ
έπιστασίας, δΐ ής θέλετε λάβει καί τό περικάλυμμα,
Παοακαλοΰμεν άλλοτε αί έπιστολαί υμών νά έχωσι
π/.ήρη τήν διεύθυνσιν, διότι μέ μόνην τήν διεύθυνσιν
τής πόλεω; καί τή; όδοϋ άποροϋμεν πώς δέν άπωλέσθησαν αί ήδη άποσταλεϊσαι. Ιίεριήλθον δμως εί;
χεΐρας ήμών πολύ άργά. — κ. I. Λ . . . είς Κωΐ'σταττιΐ'οΰπολιΐ'. Ευχαρίστως ήθέλομεν εκπληρώσει τήν έπιθυμίαν υμών, αν 0 χώρο; τό έπέτρεπεν.
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Έκ τών διαφόρων τούτων στοιχείων νά σχηματισθώσι τέσσαρες λέξεις.
Πρόβλημα κ*.

Τά άρχικά στοιχεία τών συνωνύμων τών
έξής εννέα λέξεων σχηματίζουσιν 'άρχαΐον γνωμικόν συνηθέστατον· τίποτε, καρδία, λαμπάς, χάρις, έπιστροφή, πήδημα, θέλ
γητρου, άφρων, δικαιοσύνη.
ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος ιζ'.
θύρα, θήρα.
Προβλήματος ιη'. Α θ Η Ν Α
ΘΗΡΑ
ΗΡΑ ’
ΝΆ
Α

^Ελυσαν τό πρόβλημα ιστ'. ή Κα Δ. θ. Λ.
έν Νικολάϊεφ, τά δέ προβλήματα ιζ'. καί |·.η'.
αί δεσποινίδες A. X. καί Κ. X. έν Τεργέσΐ^,
καί ό K'J{ Κ. Ί. Νικολαίδη; εν Κωνσταντίνοι»
πόλει.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ.

ΕΝ ΒΙΕΝΝΗι.

ΕΝ ΒΙΕΝΝΗι.

ΑΚΟΥΣΑΤΕ!
ΙΔΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΡΗΣΑΤΕ!
Οί πράκτορες τής πτωχεύσεως τοϋ με
γάλου “Άγγλο-Βρεταννικοϋ εργο
στασίου” πωλοϋσιν δλας τάς πραγμα
τείας των μέ μεγάλην έκπτωσιν. Έμβάζων τις τό ποσόν 20 φράγκων (ή διά
ταχυδρομικής έπιταγής, δπου τούτο γί
νεται) λαμβάνει πολυτελή συσκευήν τρα
πέζης έκ τοϋ άρίστου άγγλο-βρεταννικού
μετάλλου, κοστίζουσαν άλλοτε 80 φράγκα.
Πάς παραγγελιοδότης λαμβάνει και έγ
γραφον έγγύησιν περί διατηρήσεω; τής
λευκότητος τών σκευών έπί δέκα έτη.

β μαχαίρια τραπέζης μέ ώραίας λεπίδας,
β περούνια μονοκόμματα,
β κοχλιάρια τή; σούπας έκ τοϋ άγγλοβρετ. μετάλλου,
β κοχλιάρια τοϋ καφέ έπίσης,
1 μέγα κοχλιάριον τής σούπας
1 βαρύ κοχλιάριά διά τό γάλα,
6 άκουμβιστήρια τών μαχαιρών έκ τοϋ
αύτού μετάλλου,
6 αγγλικά φιλτζάνια,
1 πιπεροβήκην ή ζακχαροθήκην,

6
6
6
3
1
2
1

15 27 ’Οκτωβρίου 1882.
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κομψώς είργασμένα φιλτζάνια,
ώοθήκάς,
κομψά κοχλιάρια διά τά ώά.
ζακχαροθήκας μικρά;,
τρυπητόν τοϋ τείου,
πολυτελή κανδιλέρια διά τήν αίθουσαν,
δίσκος 30 έκατ. μεγέθους,

64 τεμάχια έν δλφ.

Είς άπόοειςιν δτι ή παρούσα γνωστοποίησίς μου δέν βασίζεται έπί άγυρτία ς υποχρεούμαι δημοσία, έάν ή συσκευή
αΰτη δέν άρέση τφ αγοραστή, νά παρα
λάβω αύτήν πάλιν. ‘Ο έπιθυμών λοιπόν
ν’ άγοράση πράγματα χρήσιμα καί καλά
άντί τών χρημάτων του, άς άποτανθή,
δσφ ΰπάρχουσιν άκόμη τοιαύται συσκευαί,
μετά πάσης πεποιθήσεως και κατ’ εύ
θεΐαν πρό
*
τόν

Poststrasse Ν·2.
—

J. II. Rabinowicz είς Βιε'ιτηι·,
Κεντρικήν αποθήκην τού ’ Αγγλο-βρεταννικοϋ έργοστασίου

W1EX IT. ScHIFFAMTSGASSE 20 a.
Παρ’ έμοί εύρηται, άντί 30 centimes
τό κουτίον, καί κόνις άςιόλογο; πρός κα
θαρισμόν τών σκευών τούτων.
"Υποκαταστήματα έν Λονδίνφ καί
ΙΙαρισίοις.

Τό ςυλογραφικόν τούτο κατάστημα είναι έν τών άριστων έν Λειψία, χαίρει δέ καί
φήμην καλήν έν ο/.η τή Γερμανία.
Πάσα παραγγελία, άναγομένη εί; τό είδος τής ξυλογραφία;, έκτελεϊται προθύμως καί
ταχέως. Λί τιμαί είσί συγκαταβατικαί.
Τό κατάστημα τοΰτο, έν ω έργάζονται άριστοι τεχνϊται, είναι ήδη ιδρυμένου πρό
25 έτών, καί έςετέλεσε πλεΐστα δσα καλλιτεχνικά έργα άξια λόγου καί διά διαφόρους γρα
φικά; έπιθεωρήσεις καί διά διδακτικά βιβλία.
'0 μακρύς αύτού βίος είναι δι’ αύτό ή καλλιτέρα σύστασις.
(er.

"ΟΜΙΛΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ;”

^iir ^amilien uni> Eefecirfei, Bibliotfjefen, fjofeis, Cafes unb Keffaurationen.

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΏΣΣΗΣ

περιέχων
σύντομον γραμματικήν, διαλόγους
και αναγνώσματα,
ΧΡΗΣΜΟΣ ΔΙΑ ΙΙΕΡΠΙΓΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΙΟΤΔΑΣΤΑΣ.

Συγγραφεΰς Κάρολος Βήδ, εκδότης C. A. Koch έν Λειψία.

18S2. — Τιμή μάρκαι 2'/2.

Jlbonnemente'Preis riertcljcibrlid; β iliarf. — gu bejit’Ijeii burtfj atle Snrbtianblungen unb poftanflalten.

(Erpebition ber ^Iluftrirten geitung in £eip3tg.
\--------------------- ------------------------- ----------- -- -------------------------------------------- 7

C. A. Koch’S Verlag in Leipzig.
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Η ΝΈΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΥΞΙΣ,

τοϋ

προνόμιον τοΰ καΟηγητοΰ Klinkerfues,

Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΤ

αναγγέλλει άνευ ύπολογισμοΰ τίνος μετά καταπληκτικής ακρί
βειας τήν έπερχομένην τοΰ καιροΰ μεταβολήν. Το έργαλεϊον
τοΰτο είναι τό πρώτον και μόνον, τό όποιον και ύπό επιστη
μονικήν και ύπό πρακτικήν έποψιν έχει πραγματικήν αξίαν.
Τιμή αύτοΰ μάρκαι 50 ήτοι φράγκα 62.50 ή λίραι άγγλ. 2
* 2.
Προγράμματα άποστέλλονται δωρεάν. Ευρηται μέχρι νεωτέρας ειδοποιήσει»; μόνον παρά τοΐς

άναδέχεται τήν ταχεΐαν καί
κομψήν έκτέλεσιν παντός έργου
επιστημονικού, είκονογραφικοΰ
καί άλλων. Πρός δέ και έκτύπωσιν είς

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

μετ' άρίστης καί άκριβεστάτης
έκτελέσεως καί έπί τιμαΐς λίαν
συγκαταβατικαΐς.
[us

ΤΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑ
ΤΟΛΗΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΣ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕ.

1
Εξεδοθη κατ αύτας εί; βιβλίον τό ' Ασμα τοΰ Χιαβάθα” τοΰ διάσημου
’Αμερικανού ποιητοΰ Longfellow έν έλληνική μεταφράσει. Τό βιβλίον
τούτο (έκ 15 'Ji τυπογραφικών φύλλων) ζεκοσμήμενον διά τής είκόνος τού
ποιητοΰ και άλλων εικόνων και κομψώς δεδεμένον μέ τά φύλλα επίχρυσα,
πωλείται αντί φράγκων 6.50. — Οι έπιθυμοΰντες ν’ άποκτησωσιν αύτό παρα
καλούνται ν’ άποτανθώσιν είτε κατ’ εύθεΐαν πρός τήν Sitvfjvrffiv τοΰ’ΕιίπΤροΓ
(Leipzig. Elster-Strasse 19) είτε πρός τά κατά τόπους βιβλιοπωλεία.

Ζη τούνται οΐ αριθμοί τοΰ " Ε Σ Π Ε Ρ 0 Τ” 5 και 6, προσφέρονται
δέ δι’ έκαστον αύτών καλώς διατηγούμενον άντίτυπον φράγκα 2. Οΐ
έχοντες τοΰς αριθμού; τούτους διαθέσιμους καί θέλοντε; νά τοΰς πωλήσωσι
παρακαλοΰνται νά τοΰς πέμύωσιν (ελευθέρους ταχυδρομικού τέλους) είς
τήν δΐίΐ'θιτσίΓ τοΰ Έσπ/ροι· (Leipzig. Elsteb-Stbasse 19) ή νά παραδώσωσιν αύτοΰ; είς τά; ζατά τόπους επιστασία;, αιτινες συνεννοούνται κατ’
εύθεΐαν μέ τήν Διεύθυνσιν.

Συντάκτης- Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι.

ELSTER-STR. 19.

Χαρτοπωλείου- Β. Σ1Γ1ΣΜ0ΓΝΔ0Γ έν Βερολίνφ καί Λειψίφ. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟΙΤΟΓΛΙΝΟΥ έν Λειψία.

