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Ο ΕΣΠΕΡΟΣ προσφέρων σήμερον τοΐς 
Κυρίοις συνδρομηταΐς αύτοΰ ώς έκτακτον 
παράρτημα τήν εικόνα τής ΑΥΓΗΣ, εύχεται 
αύτοΐς δπως τό Νέον “Ετος, ού ή αυγή 
σήμερον ανατέλλει, ε'ίη ζατά πάντα εύφρό- 
συνον και φαιδρόν, ώς ή αυγή ώραίας 
εαρινής ήμέρας.

Η ΑΚΤΟΠΛΟΐΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 257.)

Τά Ατμόπλοια ύποσζελίζουσιν δσημέραι περισ
σότερον τά ιστιοφόρα πλοία· Οά έλθη ήμέρα, οτε 
τοΰς ωκεανούς και τάς μεγάλα; θαλάσσας δεν 
Οά διασχίζουσιν ή ατμόπλοια κινούμενα διά 
τοϋ ατμού, ή ίσως και διά τοΰ ηλεκτρισμού. 
Άλλά έπί πολύ άκόμη τήν Ακτοπλοΐαν Οά έζ- 
τελώσι τα μικρά ιστιοφόρα, τά δυνάμενά νά 
πλέωσιν έπι ναύλοι; ζατά πολύ συγζαταβατιζω- 
τέροις. Εν 'Ελλάδι πρό πάντων, τή πανταχόθεν 
ύπό τής θαλάσσης περιβρεχομένη, τή τοσοΰτον 
πλούσια είς κόλπους, είς όρμους και είς νήσους, 
μικρόν άπ’ άλλήλων άπεχούσας, ή Ακτοπλοΐα 
έπι πολύ άκόμη Οά διατηρή τήν έςουσίαν της. 
Είς τοΰτο συντελεί πολύ και ό χαρακτήρ καί 
ή Αξιοθαύμαστο; έπιτηδειότη; τοΰ "Ελληνος 
ναύτου, δστις άνέζαΟεν διεκρίνετο διά τήν τόλμην, 
τήν έγκατέρησιν ζαί λιτότητα του. Ολίγα έθνη 
δύνανται νά καυχωνται έπί τοιούτοις ναυτικοί;, 
οίοι είσίν οί "Ελληνες· ίσως οί ναΰται τής’Αγ
γλίας, τής Γαλλίας, τή; ’Αμερική; καί τής 
Δαλματία; είναι θεωρητικός πλέον κατηρτισμενοι 
τών 'Ελλήνων (δπερ ζαί τοΰτο ζήτημα)· βεβαίως 
δμως οί "Ελληνες ναΰται ύπερτεροΰσι πάντων 
τών ομοτέχνων των κατά τήν γενναιότητα, ζατά 
τήν ηθικότητα καί πρό πάντων κατά τήν περί 
τον βίον καί τήν δίαιταν λιτότητα. Έν φ ή 
οινοποσία είναι τά μάλιστα διαδεδομένη παρά 
τοΐς ναυτικοί; τών ευρωπαϊκών χωρών, σπανιό
τατα άπαντάται "Ελλην ναύτη; παραδεδομένο; 
εί; τό ελάττωμα τοΰτο. Προσθετέου εί; τοΰτο 
ή πείρα, ήν νηπιόθεν ό "Ελλην Αποκτά, τούς 
λιμένας, τά Ακρωτήρια, τούς πορθμού; τή; πά
τριους του ό Ελλην γνωρίζει ώ; τήν ιδίαν αύτοΰ 
οικίαν- δ κίνδυνο; δέν τόν πτοεί· άπέναντι τή; 
μαινομένη; Ουέλλης δέν ώχρια. Μετά ψυχραι
μία; και μειδιών κυβερνά τό έλαφρόν πλοιάριόν 
του δια μέσου τών ήγριωμένων κυμάτων μετά 
άπτοήτου γενναιότητος τό δδηγεΐ έν ήμέραις 
Ουέλλης, καθ’ α; καί τά μεγάλα Ατμόπλοια 
άναζητούσι τόν άσφαλή λιμένα· έπ’ αύτοΰ έπι- 
χειρεΐ πλόα; μάκρους έν τή άδριατική καί τή 
μεσοχείφ θαλάσση. Ό διαπλέων τόν άδριατικόν 
κόλπον πολλάκις άπαντα έν Ανοικτή θαλάσση 
μικρόν ελληνικόν πλοιάριον, φέρον φορτίον έλαίου 
ή οίνου ή σύκων, καί έχον ώς δλον πλήρωμά 
του δύο ή τρεις ναύτα;, άνδρας ήλιοκαυμένους, 
οίτινες έν μέσω τών άφριζόντων κυμάτων πλέ- 
ουσιν εύτόλμως. Τοΐς ναυτικοί; ήμών άφιεροΰ- 
μεν τήν σημερινήν εικόνα, τήν παριστώσαν τά 
πλοιάριά ταΰτα, τά έκτελοΰντα τήν Ακτοπλοΐαν· 
πεποίθαμεν δέ δτι πάς άγνός "Ελλην μετά συγ- 
κινήσεω; θέλει άναμνησθή πάντοτε τών γενναίων 
τή; θαλάσσης έργατών, οίτινες τοσοΰτον έδόξασαν 
καί δοξάζουσι τήν πατρίδα ήμών.

ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ. 

Διήγημα ύπό Τοιρχή'ίίβ.
(Συνέχεια.)

Έν τώ χωρίφ έμαΟον παρά δύο χωρικών, 
κατευθυνομένων είς τό έργον των, παν δ,τι ήδυ
νάμην παρ’ αύτών νά μάθω ήτοι, δτι ή έπαυλι; 

έκείνη μετά τοΰ χωρίου, έν ώ εύρισκόμην, ώνο- 
μάζετο Μιχαηλόβσκαγια. δτι άνήκε τή χήρα 
άντισυνταγματάρχου τινός "Αννη Φεοδορόβνη 
Σλίκοβα. δτι ή χήρα αύτη είχεν αδελφήν άγαμον 
Πελαγίαν Φεοδορόβνην Μπαδάγιεβ, ότι Αμφό- 
τεραι ήσαν πλούσιαι μέν, άλλά προκεχωρηκυίας 
ήλικίας, μή οίζοΰσαι σχεδόν έν τή έπαύλει, 
άλλά πάντοτε έν περιηγήσεσιν εύρισκόμεναι. καί 
ούοένα ύπηρέτην παρ’ έαυταΐς έχουσαι έκτο; 
δύο υπηρετριών καί τοΰ μαγείρου, ότι τέλος 
ή Άννα Φεοδορόβνα επανήλθε κατ’ αύτά; 
έκ Μόσχα; μετά μόνη; τής άδελφή; της . . . 
Τό τελευταϊον τοΰτο μεγάλως μέ έξέπληξε, διότι 
ούδέποτε φυσικός ήδυνάμην νά ύποθέσω δτι ό 
χωρικός έλαβε διαταγήν νά μοί άποκρύψη τήν 
άλήθειαν. ’Αδύνατον οέ ήν άφ’ έτέρου νά παρα
δεχτή τις, ότι ή Άννα Φεοδορόβνα Σλίκοβα, 
τεσσαρακονταπενταέτι; χήρα, καί ή Αξιέραστο; 
έκείνη γυνή, ήν χθές είχον ίδεΐ, ήσαν εν καί τό 
αύτό πρόσωπον. Κατά τά; αύτά; περιγραφα; 
ή Πελαγία Φεοδορόβνα δέν διεκρίνετο έπί καλ
λονή, άλλά καί έκτός τούτου, δταν διενοούμην 
ότι ή γυνή, ήν είχον ίδεΐ ποτέ έν Σορέντη, ήδύ
νατο νά όνομάζηται Πελαγία, καί τό χείρον, 
Μπαοάγιεβα, έκίνουν τούς ώμους καί έγέλων 
πικρός. Καί έν τοσούτω χθες είδον αύτήν έν 
τώ οΐκφ τούτοι . . . τήν είδον ίδίοις όφθαλμοΐς, 
Ανεπόλουν άείποτε τήν μορφήν καί τού; λεπτούς 
αύτή; χαρακτήρας, δσφ οέ οιελογιζόμην ταύτην, 
τοσούτφ μάλλον δυσηνεσχέτουν καί τέλος Ακα
τάσχετο; καταστά; έν τή πραγματοποιήσει τοΰ 
έζ περιεργεία; εί; πάθος μεταβληθέντο; σκοπού 
μου, ήθέλησα νά έπιστρέψω παραχρήμα εί; τήν 
έπαυλιν . . . άλλά παρατήρησα; τό ώρολόγιόν 
μου, είδον ότι μόλις ή έκτη πρωινή έσήμανε. 
Άπεφάσισα νά έγκαρτερήσω. Προδήλως άπαντες 
θά έκοιμώντο έτι έν τή έπαύλει . . . άπό τοΰδε 
δέ έάν περιεπλανώμην μάτην περί τον οίκον, ήδυ
νάμην μόνον νά επισύρω ύπονοίας, ένφ άφ’ ετέρου 
έξηπλοΰντο ένώπιόν μου θάμνοι, πέραν τών 
όποιων έξετείνετο εύρύ καί πυκνόν δάσος. ’Οφείλω 
νά ομολογήσω ότι καίτοι έταράσσοντο οί λο
γισμοί μου, δέν άπεσβέσθη δμως έν έμοί ή φλόξ 
ή τρέφουσα τό εύγενέ; τή; Θήρα; πάθος, "πι
θανόν, έλεγον κατ έμαυτόν, ν’ άπαντήσω Οήρευ- 
μα καί ουτω νά παρέλύη ή ώρα”. Είσέδυσα εί; 
τούς θάμνους, άλλά, τή Αλήθεια έβάδιζον νωχε- 
λώς καί δέν έτήρουν Απαντα; τού; κανόνας τής 
τέχνης. Δέν προσεΐχον Χαλώ; τόν κύνα μου, 
δέν έσύριζον παρά τού; πυκνού; θάμνου; έπί τή 
έλπίδι ότι έκεΐθεν μετά θορύβου καί βοής ήθελεν 
εγερθή ιπτάμενον πτηνόν τι καί άδιαλείπτω; 
έβλεπον τό ώρολόγιόν μου, δπερ κατά τοιαύτας 
ώρα; δέν εινε έπιτετραμμένον. ’Ιδού τέλο; ήγ- 
γικεν ή έννάτη. ' Καιρός!” Ανέκραξα μεγάλη 
τή φωνή καί έστράφην εύθύς είς τήν έπαυλιν, 
δτε αίφνης μέγα πτηνόν έξώρμησε πράγματι έκ 
τίνος πυκνής λόχμης είς άπόστασιν βημάτων 
τινών άπ’ έμοΰ. Έπυροβόλησα κατ’ αύτοΰ ζαί 
έπλήγωσα αύτό είς τήν πτέρυγα· δλίγου δεΐν 
έπιπτε, άλλ’ άνυψώθη ιπτάμενον πρό; τό δάσος 
καί προσεπάθη νά φθάση τήν κορυφήν ένός τών 
πρώτων δένδρων, άπωλέσαν δμως τά; δυνάμει; 
του επεσεν ώς τόξον, κυλινδούμενον έν τφ άέρι, 
έπί τοΰ έδάφους. Ήτον άσυγχώρητο; ή έγκα- 
τάλειψις τοιαύτης άγρας, διά τοΰτο κατήλθον έν 
σπουδή είς τό μέρος, ένθα εύρίσκετο καί είσήλ- 
θον είς τό δάσος συνοδευόμενος ύπό τοΰ κυνός 
μου, οστις εί; εν μου νεύμα έδραμεν είς τό 
θύμα καί παρέστη είς τοΰς τελευταίου; καί 
Ασθενεί; αύτοΰ σπασμού;. Έπλησίασα καί έγώ, 
παρέλαβον το σώμα καί θέλων νά έναποθέσω 
αύτό είς τήν θήκην μου έστράφην, ώσεί δέ ύπό 
κεραυνού πληγεί; έμεινα κεχηνώ; . . .

Έπί τή; δλίγον άπωτέρω τοΰ μέρους, έν ω 

είχε πέσει τό πτηνόν, κειμένη; Αμαξιτή; όδοΰ 
ώχεΐτο έφ’ ίππου ή ώραία μου, το φάσμα της 
τελευταίας νυκτος καί έκεΐνο; ό άνήρ, οσπερ τή 
προτεραίφ παρ’ έμοί άντιπαρήλθε. Έπροδοθη 
ύπδ τών μυστάκων του. Άμφότεροι έβάδιζον 
ήρεμοι ζαί σιωπηλοί, κρατούντες ·τά; χεΐρά; άλ
λήλων. Συνελθών έζ τοΰ πρώτου τρόμου . . . 
διότι Αδυνατώ νά έζφράσω άλλως τό τότε κα- 
ταλαβόν με αίσθημα . . . ήρξάμην νά περιερ- 
γάζωμαι αύτήν άπλήστω;. Πόσον ώραία ήτο! 
Όπόσα θέλγητρα έξετυλίσσοντο έν τώ εύκάμπτω 
καί ραδινό αύτή; άναστήματι! Αί έλαφραί έπί 
τοΰ προσώπου τη; σχηματιζόμεναι σκιαί άπε- 
τύπουν τήν εύγένειαν τοΰ ήθους της, ό φαιό; 
ποδήρης προέδιδεν έκφανώς τήν λεπτότητα καί 
αβρότητα τών μελών της, ή λεία, μέλαινα καί 
πυκνή αύτή; κόμη, βλω; έκλελυμένη, έςήρεν 
ετι μάλλον τήν ροδόλευζον αύτή; μορφήν. Πώς 
δέ νά περιγράψω τήν έζφρασιν έκείνην τών χα
ρακτήρων της, έν οίς άντηναζλατο ή ύψιστη 
εύδαιμονία τοΰ τελειοτέρου γήινου οντος; 'II 
χαρίεσσα καί ώραία αύτή; κεφαλή έλαφρώς 
έκλινε πρό; τά πρόσω, φλογερού; δέ σπινθήρα; 
έξέπεμπον οί έςαίσιοι καί ύπό τών βλεφαρίδων 
ημίκλειστοι οφθαλμοί, οίτινες έν τή εύδαιμονία 
των ούδέν εβλεπον, ούδέν παρετήρουν. Γλυκύ 
καί έλαφρόν μειδίαμα έπλανάτο έπί τών χειλέων 
της, ώσανεί ύπεδήλου ότι ή αφθονία τής εύδαι- 
μονίας προύξένει αύτή κόπον ζαί τρόπον τινά 
έπίεζεν αύτήν. Άμφότεροι αί χεΐρές τη; ήσαν 
έρριμέναι, ώς εάν ήσαν κεκμηκυΐαι, ή μέν έπί 
τή; χειρδ; τοΰ συνοδοιπόρου, ή οέ έτέρα έπί 
τή; χαίτη; τοΰ ίππου. Έπρόφθασα νά περιερ- 
γασθώ ταύτην, άλλά ζαί έζεΐνον δέν παρέ- 
λειψα . . . Ητον ωραίο; άνήρ, έχων εύκαμπτον 
Ανάστημα καί μορφήν ούχί ρωσσικήν. Ούτο; 
έβλεπε τήν ίππεύουσαν τολμηρό; καί ζωηρός, 
ώς δέ παρετήρησα καί μετά τίνος θριάμβου. 
Ήτένιζεν αύτήν ό κακούργος μετά τίνος έσω- 
τερικής εύχαριστήσεως καί έφαίνετο ούδόλως 
πασχών . . . ’Οφείλω νά ομολογήσω οτι κατ’ 
έκείνην τήν ώραν έζηλοτύπουν αύτόν . . . Έν 
τούτοι; άμφότεροι διήρχοντο ήδη πλησίον μου ... 
αίφνης ό κύων μου ώρμησεν εί; τήν όδδν καί 
ήρξατο ύλακτών ... Ή άγνωστο; έταράχθη, 
έστράφη ταχέω; καί ίδοΰσά με, έπληξεν ίσχυρώ; 
δια τή; μάστιγος τήν χαίτην τοΰ ίππου, καί 
ούτο; ήρξατο καλπάζων . . . αύθωρεί ήκολού- 
θησεν αύτήν καί ό άνήρ. Εύρίσκοντο ήδη μα
κράν έμοΰ εί; τήν εύρεΐαν πεδιάδα εξακολου
θητικός καλπάζοντας καί χαριέντω; κλονούμενοι 
έπί τών έφιππίων αύτών. Έγώ έξηκολούθουν 
άτενίζων αύτούς, έ’ως δτου ήφανίσθησαν όπισθεν 
τοΰ λόφου. Η έμφάνισις αύτών, ή τοσοΰτον 
απροσδοκήτω; και παρακαίρως συμβάσα, μέ ένέ- 
βαλλεν εί; μυρίου; λογισμού;, ών Αποκλειστικόν 
Αντικείμενον ήσαν Αμφότερα τά πρόσωπα ταΰτα. 
Επι πολΰ άνεπαρίστων εν τή έςαφθείση φαν

τασία μου άπάσας τά; κινήσει;, μέχρι ζαί τών 
έλαχιστων, άμφοτέρων, διεζωγράφουν έκ νέου 
του; χαρακτήρα; τοΰ προσώπου τή; Αγνώστου 
ώραία; μου ζαί έξήταζον νοερώς έπίσης τήν 
μορφήν τοΰ συνοδεύοντας αύτήν. Μετά μακρόν 
ρεμβασμόν ήγέρθην· "λοιπόν” έσκέφθην, τούλά
χιστον είδον αύτήν, είδον έναργώ; άμφοτέρους... 
έναπόκειται ήδη νά γνωρίσω καί τά δνόματά 
των. Όπόσον άτοπο; ζαί άπρεπή; περιεργία! 
Αλλ’ ορκίζομαι δτι δέν κατετρυχόμην ύπό τή; 

περιεργία;, μοί έφαίνετο απλώς Αδύνατον νά 
μη τυχω επι τέλους τοΰ ποθουμένου, νά μάθω 
τούλάχιστον τίνες εινε, άφ’ ού ή τύχη τόσον 
παραδόξως μέ συνέδεεν αύτοΐς. Μολονότι ή 
τέως Ανυπόμονο; Απορία έν έμοί παρήλθεν, Αν- 
τικατέστησεν δμως αύτήν άγνωστόν τι θλιβερόν 
αίσθημα, δι’ δ ήσχυνόμην . . . έζηλοτύπουν . . .

Δέν έσπευδα νά έπιστρέψω εί; τήν έπαυλιν. 
Ήσχυνόμην τή Αλήθεια νά έρευνώ τήν άνακα- 
λυψιν ξένου μυστικού. Έκτο; τούτου ή έμφα- 
νισι; τοΰ έρωτικοΰ ζεύγους έν πλήρει μεσημβρία 
καίτοι ανέλπιστο; καί δί έμέ παράδοξος, άντί 
νά μέ καθησυχάση, μέ έψύχρανε. Δέν ευρισκον 
ήδη έν απαντι τώ συμβεβηκότι τούτφ ούδέν το 
ύπερφυσικόν, θαυμάσιον . . . ούδέν τό όμοιάζον 
άπραγματοποιήτφ δνείρφ. —

Ήρξάμην πάλιν νά θηρεύω μετά πλείονος 
ζέσεως ή πρότερον . . . δέν ευρισκον δμως πλέον 
τήν Αγνήν έκείνην ήδονήν, ής άπελάμβανον δτε 
μονήρη; διέτρεχον τοΰ; δρυμού; καί τά; λόχμας 
τοΰ δάσους έπί ολόκληρον ήμέραν πρός άνί- 
χνευσιν ή καταοίωξιν Θήρας. ΙΙτο μεσημβρία... 
καί τότε άπεφάσισα νά ύπάγω εί; τήν έπαυλιν. 
Εφ’ δσον έπλησίαζον εί; τόν χθαμαλόν οίκίσκον, 
έπί τοσοΰτον σφοδρότερον έπαλλε καί ή καρδία 
μου. Φθά; έγγΰ; είδον μετά τίνος εύφροσύνης 
τόν Λουεκάνιτζ καθήμενον ώ; συνήθως έπι τής 
καθέδρας του παρά τό παράθυρον τοΰ έν τή 
αύλή διαμερίσματος τοΰ οίκίσκου. Ή θύρα τής 
αύλή; ήτο κεκλεισμένη . . . ’Επίσης καί τά 
παραπετάσματα.

— Χαΐρε, γέρον! ανέκραξα αύτώ μακρόθεν. 
Έξήλθε; διά νά θερμανθής;

Ό Λουεκάνιτζ έστρεψε πρός με τό ισχνόν 
ποόσωπόν του καί σιωπηλό; Ανύψωσε τόν πΐλόν 
του. Έπλησίασα αύτόν.

— Χαΐρε, γέρον, χαΐρε· έπανέλαβα ζητών 
νά κολακεύσω αύτόν . . . Δέν παρετήρησα;, 
προσέθηκα, τό χαμαί κείμενον καινουργές είκο- 
σάλεπτον; δέν είδε; αύτό;

Καί ύπέδειξα τό ύπό τοΰ χόρτου ήμικεκα- 
λυμμένον άργυροΰν νόμισμα.

— Ναί, τό είδον. — Καί διά τί λοιπόν τό 
έγκατέλειψα;:

— Απλώς διότι τά χρήματα δέν μοι άνή- 
κουσι.

— Πόσον είσαι παράδοξος! άντεΐπον μετά 
τινο; συγχύσεως καί άνεγείρας τό νόμισμα το 
έπρότεινα αύτώ καί πάλιν λέγων, λάβε, λάβε 
αύτό.

— Εύχαριστώ, άπήντησεν ό Λουεκάνιτζ Απα
θώς μειδιάσας. Εινε περιττόν, εύχαριστώ πολύ.

— Είμαι πρόθυμος νά σοί δώσω καί πλειό- 
τερα, προσέθηκα μετά τινο; δισταγμού.

— Πρό; τί; Μή άνησυχήτε . . . είμαι λίαν 
εύγνώμων διά τήν καλήν διάθεσιν, μοι αρκεί 
δμως έν τεμάχιον άρτου. Καί τοΰτο ίσως τα
χέως καταστή περιττόν.

Καί ήγέρθη τείνας τήν χεΐρά εις τήν θυρίδα.
— Στάσου, στάσου. γέρον! Είπον αύτφ πά

λιν έν απελπισία. Πόσον είσαι Απρόσιτος σή
μερον! . . . Είπέ μοι τούλάχιστον ήγέρθη σή
μερον ή κυρία έκ τής κλίνης;

— Ήγέρθη, ναί. — Καί εινε έν τή οικία;
— “Οχι, δέν εινε. — Άνεχώρησε δι’ έπι- 
σκέψεις;

— Ποσώς, άπήλθεν είς Μόσχαν.
— Πώς; είς Μόσχαν! Μήπως σήμερον τήν 

πρωίαν δέν ήτον ένταΰθα;
— Ναί. — Καί τήν νύκτα διήλθεν ένταΰθα.

— Ένταΰθα.
— Καί πρό δλίγου δέν είχε φθάσει έδώ;
— Ναί, πρό δλίγου. — Πώς λοιπόν, φίλε μου;
— Πρό μιας ώρας άπεφάσισαν ν’ άπέλθωσιν 

είς Μόσχαν.
— Εί; Μόσχαν!
Κεχηνώς ήτένιζον τόν Λουεκάνιτζ . . . καί 

ό Λουεκάνιτζ μέ ήτένιζε. Το γεροντικόν πονη
ρόν μειδίαμά του συνέστελλε τά ξηρά αύτοΰ 
χείλη καί μόλις διηύγαζεν έν τοΐς σκυθρωποί; 
αύτοΰ δφθαλμοΐς.

— Παρέλαβε καί τήν Αδελφήν της; — Καί 
τήν Αδελφήν.

— "Ωστε ούδείς πλέον μένει έν τφ οικφ. — 
Ούδείς . . .

"Τό γερόντιον τοΰτο μέ Απατα” διελογίσθην,
> »_ I » · f ϊϊοεν μειόια ματαιως αετα τοααυτης ..ονηριας.

— “Ακουσον, Λουεκάνιτζ, θέλεις νά μοι πα- 
ράσχης μίαν χάριν;

— Τί έπιθυμεΐτε; μόλις έπρόφερεν, άρχισα; 
προφανώς νά βαρύνηται έκ τών έπερωτήσεών μου.

— Λέγει; δτι ούδείς εύρίσκεται έν τή οικία. 
Δύνασαι νά μοι Απόδειξης τοΰτο; ήθελον σοί 
είμαι λίαν εύγνώμων.

— Δηλαδή έπιθυμεΐτε νά ίδήτε τά δωμάτιά;
— Ναί, τά δωμάτια.
Ό Λουεκάνιτζ έσίγησε.
— Ορίσατε, έπρόφερεν έπί τέλους. Καί 

κύψα; διήλθε τόν φλοιόν τής θυρίδος, Ακολου
θούμενο; ύπ’ έμοΰ. Διελθόντε; μακράν αύλήν 
άνήλθομεν τά; σαθρά; βαθμίδα; τή; εισόδου. 
'0 γέρων ώθησε τήν θύραν, έφ’ ής ούδέ κλεΐθρον 
ύπήρχεν, άντ αύτοΰ δέ έκρέματο άπλοΰν σχοι- 
νίον . . . Είσήλθομεν είς τόν οίκον. Ούτο; 
απας συνέκειτο έζ πέντε ή έξ χθαμαλών δωμα
τίων ζαί καθ’ δσον ήδυνήθην νά διακρίνω ύπό 
τό άμυδρώς φέγγον φώς, τά έν αύτοΐς έπιπλα 
ήσαν άπλούστατα καί πεπαλαιωμένα. Εν ενι 
τών δωματίων τούτων (τώ πρό; το μέρος τοΰ 
κήπου ζειμένφ) εύρίσκετο μικρόν καί σεσαθρω- 
μένον κλειδοκύμβαλον . . . ανήγειρα τήν κυρτήν 
αύτοΰ σκέπην ζαί έκρουσα έπ’ αύτοΰ. Συριγμα- 
τώδης καί οχληρό; ήχο; διεδόθη καί θλιβερός 
Αντήχησεν, ώσανεί ήτιάτο τήν αύθάδειάν μου. 
Ούδαμόθεν ήδύνατο τις νά συμπεράνη οτι πρό 
δλίγου άνεχώρησαν έκ τής οικίας ταύτη; άν
θρωποι. Τό παν προυδιδε νέκρωσιν, ή δε τοΰτο 
περιζαλύπτουσα Ατμόσφαιρα ήν πνιγηρά. 1 ε- 
μάχια μόνον λευκού χάρτου έρριμένα τήδε ζά- 
ζ.εΐσε κατεδείκνυον, δτι πρό μικρού επί μικρόν 
κατφκήθη. Άνέλαβον έν έζ τών τεμαχίων τού
των . . . ήν Απόσπασμα επιστολής, έφ ού επι 
τοΰ ένός μέρους διά σταθερά; γυναικείας χειρός 
ήσαν γεγραμμένα τά έξής " se taire!” επί δε 
τοΰ έτένου άνέγνων "bonheur! . . . Επι τή; 
στοογγύλη; τραπέζης παρά το παράθυρον εύρί- 
σζετο Ανθοδέσμη έζ μαρανθέντων άνθέων έντός 
ποτηριού, παρ’ αύτήν δέ εζειτο πράσινη ταινία ... 
έλαβον αύτήν είς άνάμνησιν. Ό Λουεκάνιτζ 
ήνέφξε στενήν θύραν.

— Ιδού, είπε προτείνας τήν χεΐρά. ’Ιδού 
ό κοιτών, παρ’ αύτόν εινε τό δωμάτιον τών 
ύπηρετριών καί πλέον ού” . . . Έπεστρέψαμεν 
διά τοΰ διαδρόμου.

— Έκεΐνο οέ τί δωμάτιον εινε; ήρώτησα 
δείξας εύρεΐαν λευκήν θύραν μετά κρεμαμενου 
έπ’ αύτής κλείθρου.

— Έκεΐνο; άπήντησεν δ Λουεκάνιτζ ύπο- 
κώφως. Δέν εινε τίποτε. — Πώς τίποτε; — 
Απλώς . . . σκευοθήκη . . . καί προύχώρησεν 
είς τόν προθάλαμον.

— Σκευοθήκη; Δέν εινε δυνατόν νά τήν ιδω; 
— Πρός τί τή Αλήθεια, κύριε, ή τόση περι- 

εργία; Αντεΐπεν ό Λουεκάνιτζ άδημονών. 1ί 
θά ίδήτε; Έφίππια, σκεύη παλαιά . . . σκευο
θήκην καί ούδέν έτερον . . .

— Άδιάφορον, δεΐξόν μοι, παρακαλώ, ειπον 
καίτοι ήσχυνόμην ένδομύχως διά τήν άπρεπή 
έπιμονήν μου. "Βλέπεις, έπεθύμουν έν τφ κτή- 
ματί μου ν’ Ανεγείρω παρομοίαν οικίαν . . .

Ήσχυνόμην καί ήδυνάτουν ν’ Αποπερατώσω 
τήν φράσιν. '0 Λουεκάνιτζ ΐστατο έχων κεκλι- 
μένην τήν πολιάν αύτοΰ κεφαλήν καί με προσε- 
βλεπε παραδόξως πως.

— Δεΐξόν μοι, έπεΐπον. —“Εστω, άπηντησεν

έν τέλει, έλαβε τήν κλείδα καί μετά τινο; δυ
σαρέσκειας ήνέφξε τήν θύραν.

Έπισταμένως περιειργάσθην τήν σκευοθήκην. 
Πράγματι ούδέν τό άξιοπερίεργον ύπήρχεν εν 
αύτή. Έπί τών τοίχων ήσαν άνηρτημέναι πα- 
λαιαί εικόνες ζοφερών, μαύρων σχεδόν προσώπων 
μετ’ Αγρίων βλεμμάτων. Χαμαί εκειντο πεπα
λαιωμένα σκεύη.

— Έζορέσατε τήν περιεργίαν σας; ήρώτησε 
σκυθρωπός ό Λουεκάνιτζ. — Ναί; εύχαριστώ! 
άπήντησα έν σπουδή.

Ούτος δέ κλείσας τήν θύραν έψιθύρισε μέ 
συγχωρεΐτε” καί διηυθύνθη εις το οίκημά του.

— Ποια κυρία ήτον έκείνη, ήτις χθές έπε- 
σζέφθη 'ϊμας; έρώτησα αύτφ άποχωροΰντι. — 
σήμερον άπήντησα αύτήν έν τώ δάσει.

“Ηλπιζον νά μάθω τι παρ’ αύτού διά τή; 
Απροόπτου ταύτη; έρωτήσεώ; μου, άλλ’ δ γέρων 
έγέλασε μόνον ύποκώψο); καί άποχωρών εκλει- 
σεν όπισθέν του τήν θύραν.

Έπέστρεψα εί; Γλιννόγιε. Ήρυθρίων έν’ 
έμαυτώ ώς μειράζιον. ' Οχι, ελεγον, προδήλως 
δέν θά τύχω τής λύσεω; τοΰ αινίγματος τούτου. 
Δέν θά σζέπτωμαι βμως πλέον περί αυτού.

Μετά παρέλευσιν μιας ώρας διηυθυνόμην είς 
τόν οίζόν μου έν οργή καί έξάψει. Παρήλθεν 
έβδομάς. "Οσον καί άν προσεπάθουν ν’ άπομα- 
κρύνω άπ’ έμοΰ τήν άνάμνησιν τής αγνώστου 
καί τοΰ συνοδοιπόρου της, έν τοσούτφ αύτη 
πάντοτε καί πανταχοΰ με κατεδίωκεν έπιμόνως 
ώ; Έριννύς ... '0 Λουεκάνιτζ μετά τόν μυ
στηριωδών βλεμμάτων του, τής σιωπής καί τοΰ 
πεπηγότος αύτοΰ μειδιάματος παρίστατο ώσαύτως 
διηνεκός εί; τόν νούν μου. Αύτή ή οικία, δτε 
άνεμιμνησζόμην αύτής, ένόμιζον οτι πονηρός 
καί χαιρεκάζως μέ προσέβλεπε διά τών ημί
κλειστων παραπετασμάτων τών παραθύρων της 
καί τρόπον τινά μέ έχλεύαζε λέγουσα· "καί έν 
τοσούτω ούδέν θέλεις μάθει!” Έπί τέλους δέν 
έκρατήθην καί μίαν τών λαμπρών ήμερών άπήλ- 
θον εί; Γλιννόγιε καί έκεΐθεν πεζή διηυθυνθην ... 
πού; ό Αναγνώστης εύκόλως θά τό έννοήση.

Δέν δύναμαι νά μή Ομολογήσω, οτι πλησιά- 
ζων εί; τήν μυστηριώδη έπαυλιν ήσθανόμην άρ- 
κούντω; ίσχυράν ταραχήν. Ίό έξωτερικδν τή; 
οικία; ούδεμίαν άλλοίωσιν έδείκνυε ■ τά αυτα 
κεζλεισμένα παράθυρα, τό αύτό σκυθρωπόν και 
άπωρφανωμένον εξωτερικόν. Επι τή; ζαθεδρα; 
μόνον άντί τού γέροντο; Λουεκάνιτζ έκάθητο νε
ανίας τις είζοσιετής, φέρων μακρόν έπενδύτην 
καί έρυθροΰν χιτώνα. Έκάθητο εχων εστη- 
ριγμένην τήν ούλότριχα κεφαλήν του έπί τής 
παλάμης καί έφαίνετο κοιμώμενος, άν και άπδ 
καιρού εις καιρόν άνετινάσσετο ύποδεικνύων τρόμον 
ζαί βαθεΐαν μελαγχολίαν.

— Χαΐρε, φίλε, έφώνησα βροντοφώνως.
Αύθωρεί άνεπήδησε ζαί μέ ήτένισε τετα- 

ραγμένος.
__ Χαΐρε, φίλε! έπανέλαβον. Πού εινε δ 

γέρων; '
— Ποιο; γέρων; άπήντησε βραδέως δ νεα

νίας. — Ό Λουεκάνιτζ.
— Ά! ό Λουεκάνιτζ; αύτόν ζητείτε;
— Ναί, αύτόν. Εινε έν τή οικία;
— “Ω! ... δχι. Έπρόφερε οιακεκομμένως. 

Εινε . . , πώς νά εΐπω . . . εινε . . .
— Ίσως Ασθενεί; — “Οχι. — Τί συμβαίνει 

λοπόν; < < »
__Δέν ύπάρχει πλέον.— Πώς; δεν υπάρχει; 
Τφ συνέβη άπευκταΐόν τι ; . ■

(Έπεται συνέχεια καί τέλος.)
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ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ.
(’Απόσπασμα έζ τοΰ ιτεριηγητιχοΰ τοΰ 

Elisee Keclus.)

Αί νήσοι αύται, ας έδόξασεν ή άρχαία παρα- 
δοσις, κεΐνται παρά τήν Σικελίαν και άποτελοΰσι 
σύμπλεγμα, γνωστόν είς τήν άρχαιότητα ύπδ τό 
όνομα τών νήσων τοΰ Αιόλου. Αί μεγαλείτεραι 
κατά τήν εκτασιν είναι ή νήσος Βολκάνος καί 
ή Αιπάρα, είς τάς όποιας ή εύκολωτέρα μετα- 
βασις είναι έκ τής πόλεως Μιλάτσου. Ευρισκό
μενος έν Μιλάτσω άπεφάσισα νά έπισκεφθώ 
αύτός, καί πρός τοΰτο μετέβην είς το παράλιον, 
όπως έπιθεωρήσω ούχί τόσον τήν λέμβον, ής 
έμελλον νά έπιβώ, άλλά μάλλον τόν λεμβούχον, 
δστις έπρόκειτο νά μέ όδηγήση. Οι πλεΐστοι 
τών λεμβούχων τούτων είχον φυσιογνωμίαν ούχί 
πολύ ελκυστικήν καί έπί πολλήν ώραν ήμην έν 
άπορία τίνα έξ αύτών νά προτιμήσω. I έλος 
είδον στιβαρον γέροντα μέ κατάλευζον κόμην, 
ού ή φυσιογνωμία μοί έφάνη καί ευφυής καί 
γλυκεία. Μετά βραχεΐαν διαπραγμάτευσιν ή 
συμφωνία έκλείσθη. 'Ο γέρων άλιεύς έσπευσεν 
άμέσως ν’ άγοράση τάς άναγκαίας διά τόν διά- 
πλουν τροφάς καί έντός μιας ώρας τά πάντα 
ήσαν έτοιμα. Ό Δόν Γαετάνος (ούτως έλέγετο 
ό λεμβούχος )μοί παρουσίασε τόν σύντροφόν του, 
κωφάλαλόν τινα ναύτην, δστις εύθύς ές αρχής 
μεγάλην πρός έμέ έδειξε συμπάθειαν, ήν έξέφραζε 
διά φωνών άσυναρτήτων. Τέλος έτοποθετήθην 
έν τή εύρυχώρφ λέμβιρ καί άπεχωρίσΟημεν τής 
προκυμαίας.

Κατά τήν άναχώρησίν μας ό ήλιος ήτοιμά- 
ζετο νά δύση όπισθεν τοΰ άκρωτηρίου ζαί αί 
άζτϊνες αύτοΰ έλαμπον διά μέσου τών ύψηλο- 
τέρων κορυφών τών έλαιών. Μίαν ώραν μετά 
ταΰτα έκάμπτομεν τό άζρωτήριον ζαί είσεπλέομεν 
εις τήν άνοικτήν θάλασσαν, διευθύνοντες τήν 
πρώραν τής λέμβου πρός τήν κατάχρυσον τοΰ 
ήλιου δύσιν. Ή θάλασσα ήτο τοσοΰτον γαλη- 
νιαία, ώστε ό κυβερνήτης δέν έδίστασε νά έμ- 
πιστευθή τό πηδάλιον τής λέμβου του είς τάς 
άπειρους χεΐράς μου. Πέριξ ήμών ή λάμπουσα 
άτμοσφαίρα κατωπτρίζετο έν τώ λείφ τών ύδά
των κατόπτρφ ώς έν έτέρφ καθαρώ ούρανώ. 
Βαθμηδόν ή λάμψις έσβέσθη, τό έρυθρόν χρώμα 
τοΰ ούρανοΰ μετεβλήθη είς κίτρινον καί τοΰτο 
πάλιν είς λευκόχρουν άντανάκλασιν, ήτις καί 
αύτη μετ’ ού πολύ έξηλείφθη. "Οπισθεν ήμών 
οί άπότομοι τής άζτής τοΰ Μιλάτσου βράχοι 
έζαλύπτοντο βαθμηδόν ύπό τοΰ πέπλου τής 
νυκτός. Πρός δυσμάς έφαίνετο βεβυθισμένη 
έντός δμίχλης ή νήσος Βολκάνος προς ήν έπλέ- 
ομεν. Διά νά μή παρεκτραπώ τής εύθείας όδοΰ 
ήμην ήναγκασμένος νά κρατώ τά βλέμματά μου 
προσηλωμένα έπί τοΰ μεγάλου άστέρος Ώρίωνος, 
δστις ποτέ μέν έκαλύπτετο άλλοτε δέ μοί έφα- 
νεροΰτο πάλιν όπισθεν τοΰ μεγάλου τής λέμβου 
πανίου. Βραδύτερον δέ καί ή σελήνη, άνατέλ- 
λουσα όπισθεν τών όρέων τής Καλαυρίας, ήλθε 
καί αύτη συνοδοιπόρος ήμών καί έξετύλιξεν είς 
τόν ολκόν τής λέμβου τήν άπέραντον οθόνην τών 
αργυρών αύτής άκτίνων. Μέδουσαι, αΐτινες 
έφαίνοντο πεπυρακτωμέναι, διήρχοντο ύπό τήν 
λέμβον έν πυκναΐς άγέλαις. "Ω! πόσον εύχάρι- 
στον είναι, κατά τάς λαμπράς νύκτας τής μεσο
γείου νά συνδυάση τις τάς ιδέας πρός τήν φόσιν 
καί νά δνειροπολή περί τών μόνων πραγμάτων, 
τά όποια παρέχουσιν ήμΐν άξίαν τινά έν τή 
ταχεία τοΰ βίου διαβάσει, περί άπονομής τής 
δικαιοσύνης καί περί τοΰ έρωτος τής έλευθερίας!

'Ο διάπλους διήρκεσεν δκτώ ώρας. ’Επί 
τέλους κατάκοπος είχον κοιμηθή· ό κωφάλαλος 
έλαβε τήν θέσιν μου είς τό πηδάλιον, ό δέ κυ
βερνήτης τής λέμβου ήπλωσε πανίον ύπεράνω 

μου δπως μέ προφυλάξη άπό τής επιβλαβούς 
τών νυκτών δρόσου. Ότε δέ ή λέμβος προσή- 
ραξεν είς τήν άμμώδη τοΰ Βολκάνου παραλίαν, 
έξύπνησα αίφνης καί παρετήρησα περί έμαυτόν 
διά μέσου τής άμυδράς τής αύγής λάμψεως. II 
πρώτη μου έντύπωσις έπί τή θέα τού καταπλη
κτικού τών σκωριών σωρού, τοΰ άποτελοΰντος τήν 
νήσον, ήτο έντύπωσις φρίκης. "Ηδη μακρόθεν 
είχον ΐδει τό μεσημβρινόν τής νήσου ταύτης 
μέρος, δτε εύρισκόμην έν Τυνδαρίδι, τή μικρά 
τής Σικελίας πόλει· είναι μέν καί έκεΐ ή χώρα 
ξηρά ζαί άγονος, άλλ’ όπωςδήποτε τήδε κάκεΐσεν 
έσπαρμένα φαίνονται δένδρα τινά καί ίχνη τού
λάχιστον φυτείας· καί τινες μικροί οίκίσκοι δια- 
κρίνονται άνήκοντες είς γεωργούς. Τό βόρειον 
δμως τής νήσου μέρος, έν φ εύρίσκεται ό μικρός 
δρμος, είς δν είσεπλεύσαμεν, δέν παρουσιάζει 
ή τήν εικόνα τοΰ θανάτου. Ούδέ ή έλαχίστη 
φυτεία έπί τών ξηρών βράχων νομίζει τις δτι 
βλέπει χώρας τής σελήνης, δπου τό τηλεσκόπιον 
δέν διακρίνει ή ήφαιστίους κρατήρας, βαθείας 
χαράδρας καί σωρούς λάβας καί σκωριών. Οι 
βράχοι είναι ή μέλανες ή βαθέος χρώματος 
έρυθροΰ, έδώ καί έκεΐ φαιοί καί κίτρινοι — 
πράσινοι δμως ούδαμοΰ. Ί ά πάντα είναι λάβα 
καί σκωρίαι, ώς κατά τήν ήμέραν καθ’ ήν ό 
παφλάζων όγκος έξήλθεν έκ τοΰ βάθους τών 
ύδάτων. Πρός τ’ άριστερά ύψοΰται μέγας ήφαί- 
στιος κώνος, έν τώ μέσφ τοΰ οποίου χαίνει εύρύς 
κρατήρ· πρός τά δεξιά δέ τα όρος Βολκανέλλον 
καί αύτός ό δρμος, έν φ ήγκυροβόλησεν ή λέμβος 
ήμών, είναι άρχαΐος κρατήρ ύποβρύχιος.

Μόλις είχομεν αράξει, άνήρ τις έξερχόμενος 
έκ σπηλαίου είς τούς πρόποδας τοΰ Βολκανέλλου 
ήλθε πρός συνάντησίν μου. Ητο ό άνήρ ούτος 
ό οδηγός τοΰ ήφαιστίου. Μ’ έχαιρέτισε καί 
χωρίς νά εΐπη λέξιν διηυθύνθη πρός τόν μέγαν 
κρατήρα βαδίζων βήματι γοργω έμπροσθέν μου. 
Ή άτραπος παρακολουθεί κατ’ άρχάς μικράν 
πεδιάδα, σχηματισθεΐσαν έξ δλων τών περιτριμ- 
μάτων τά όποια παρασύρουσιν οί χείμαρροι, 
κατόπιν δέ άνέρχεται είς τά βραχώδη τοΰ ήφαι- 
στίου υψώματα. Τό έδαφος ήχεΐ ύπό τά βή
ματα ώς ό θόλος υπογείου· ένθεν κάκεΐθεν φαί
νονται κρυσταλλώσεις ζαλύπτουσαι ώς πλάκες 
τήν γήν. ’Ατμοί, οιτινες τήν ήμέραν είναι 
στακτόχροες ζαί τήν νύκτα παρουσιάζονται έρυ- 
θροί, έπικάθηνται τοΰ όρους, ζαί κατά τήν ζατά- 
στασιν τής άτμοσφαίρας ζαί τήν συμπύκνωσιν 
τών ήφαιστίων δυνάμεων, συσσωρεύονται ώς νέφη 
πυκνά περί τό στόμιον τοΰ κρατήρος ή αναφαί
νονται έπί στιγμάς μόνον ώς έλαφρά όμίχλη 
ζαί διαλύονται έν τώ αίθέρι. Οί κάτοικοι τών 
Λιπαραίων νήσων θεωροΰσι τά νέφη τοΰ Βολκάνου 
ώς άσφαλές βαρόμετρον. Ό δείνα άνεμος θά 
πνεύση δταν οί άτμοί συμπυκνοΰνται βαρείς έπί 
τοΰ όρους · τό δείνα άτμοσφαιριχόν ρεύμα θά 
επικράτηση δταν τό ήφαίστιον δέν φορή τό κά
λυμμά του. Περί τών σημείων τούτων άνέφερον 
καί οί άρχαΐοι άπό τοΰ Πολυβίου ήδη, καί ίσως 
ύπάρχει βάσις τις στηριζομένη έπί τών παρατη
ρήσεων τών ναυτικών τών μερών έκείνων· άλλ’ 
ό διάσημος Σπαλλαντσάνης διαμφισβητεΐ τήν 
όρθότητα αύτών.

Ότε έγώ έπεσζέφθην τό ήφαίστιον άτμοί 
πυκνοί έπλήρουν τόν κρατήρα. Ό μέγας ούτος 
κρατήρ, ό μεγαλείτερος πάντων τών κρατήρων 
τής μεσημβρινής Εύρώπης, έχει περιφέρειαν 
δύο δλων χιλιομέτρων κατά τό στόμιον του· τά 
μέσημβρινά αύτοΰ τοιχώματα ύψοΰνται είς ύψος 
τριαζοσιων μέτρων ό πυθμήν τοΰ κρατήρος έχει 
έμβαδόν έκατόν τούλάχιστον μέτρων. Διά μέσου 
τής ομίχλης τής άναπεμπομένης άπό τοΰ μεγά
λου τούτου λέβητας φαίνονται αί έντός τοΰ κρα
τήρος φάραγγες καί χαράδραι. Οί λίθοι οί έπί 

τοΰ στομίου τοΰ κρατήρος ευρισκόμενοι ϋποχω- 
ροΰσιν ύπό τούς πόδας καί ένεκα τής ύπερβολι
κής θερμότητας αναγκάζεται τις νά κινήται ταχέως. 
Ό αήρ είναι πεπληρωμένος άναθυμιάσεων έκ 
θείου, αΐτινες καθιστώσι τήν άναπνοήν δύσκολον 
καί κοπιώδη. Διαρκείς κρότοι ώς στεναγμοί καί 
συρίγματα πληροΰσι τόν αιθέρα καί πανταχόθεν 
εκσφενδονίζονται μεταξύ τών πετρών άτμοί. Έκεΐ 
έργάται τινές, συνειθισμένοι νά ζώσιν έν τώ πυρί, 
ώς αί σαλαμάνδραι τής παραδόσεως, συλλέγουσι 
τούς σταλακτήτας τοΰ θείου, οιτινες διαρρήγνυνται 
έν τή χειρί ένεκα τής θερμότητος, καί τάς έζ 
βοριζοΰ δξέως βελόνας, αΐτινες είσί λευκαί ώς 
τά τρυφερά τοΰ κύκνου πτερά.

’Ενίοτε αί βροχαί σχηματίζουσαι προσωρινήν 
λίμνην έντός τοΰ λέβητος, άλλά μέρος τών ύδά
των χάνεται διά μέσου τών σχισμάδων τοΰ 
εδάφους, μέρος πάλιν έξατμίζεται ένεκα τής 
θερμότητος τοΰ όρους. Οί άτμοί ούτοι άναλυ- 
θέντες έσχάτως παρουσίασαν θερμοκρασίαν άνω- 
τέραν τών 360 βαθμών. "Αλλαι πάλιν άναθυ- 
μιάσεις, ούχί δμως τοσοΰτον Οερμαί, παρατη
ρούνται είς άλλα μέρη τής νήσου καί είς αύτά 
άκόμη τά υδατα τοΰ κόλπου. Πολλάκις ή θερ
μοκρασία τών ύδάτων τούτων εις τινα μέρη 
είναι άρκούντως ύψηλή δπως Άγγλοι περιηγηταί 
λάβωσι τήν εύχαρίστησιν νά βράσωσιν ώά έν τώ 
' μεγάλφ τούτφ άγγείφ.”

"Αν καί ή νήσος έχη έκτασιν πεντήζοντα 
περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων, οί διαρκείς 
αύτής κάτοικοι δέν είναι ή έξ ή έπτά έργάται, 
έντεταλμένοι νά συλλέγωσι τό βορικόν όξύ τοΰ 
κρατήρος ζαί τό θειον. Οί έργάται ούτοι, άλη- 
θεϊς τρωγλοδΰται, ρυπαρώς ένδεδυμένοι καί 
έχοντες δψιν σταζτόχρουν ένεκα τής κόνεως τής 
λάβας, κατοιζοΰσιν έντός μικρών σπηλαίων είς 
τούς πρόποδας τοΰ Βολκανέλλου. Άπεπειρά- 
θησαν έπανειλημμένως οί δυστυχείς ούτοι άν
θρωποι νά ζαλλιεργήσωσι χορταρικά τινα έν τή 
πεδιάδι ταύτη τής τέφρας ζαί τών σκωριών, 
άλλ’ αί άπόπειραι αύτών δλαι άπέτυχον, καί έξ 
δλης τής καλλιέργειας δέν σώζονται ή δύο ή 
τρεις συζαί, αΐτινες ύψοΰσι πρός ουρανόν τούς 
σκελετώδεις καί άγονους αύτών κλόνους. Ί ά 
άναγκαϊα τρόφιμα μεταφέρονται καθ’ έβδομάδα 
έκ Αιπάρας, ζαί άν ποτέ ή λέμβος δέν ήθελεν 
έκτελέσει τόν πλοΰν οί έργάται θά άπέθνησκον 
τής πείνης.

Εννοείται δτι τοιοΰτος βίος, ζαί ύπ’ αύτόν 
έτι τόν ώραΐον τής Μεσογείου ούρανόν, ούδέν 
παρέχει τό εύχάριστον · διό ζαί οί έργάται 
έχουσιν δψιν νοσηράν καί μελαγχολικήν. Έν 
Μιλάτσφ μοί είπον δτι οΐ άνδρες ούτοι ήσαν 
άρχαΐοι λησταί έξορισθέντες έκ Καλαυρίας. Διά 
να πληροφορηθώ περί τούτου ήρώτησα τόν 
οδηγόν μου, δν ένόμιζον έλεύθερον πολίτην. Ό 
όδηγός ώχρίασε καί ρίπτων βλέμμα έπί τών 
κυανών τών Άπεννίνων κορυφών, αΐτινες έφαί
νοντο πέραν τοΰ κόλπου είς τόν ορίζοντα, μοί 
άπήντησε μετά στεναγμού. "Ναί, ούτως έχει.” 
Καί αύτός άνήκεν εις τήν χορείαν τών εξόριστων. 
Όποιος φρικώδης τόπος έξορίας αύτή ή ήφαί- 
στιος νήσος, ή πλήρης τέφρας καί σκωριών!

Πλησίον τής νήσου Βολκάνου κεΐται ή νήσος 
Αιπάρα, χωριζομένη άπ’ αύτής διά στενού ένός 
περίπου χιλιομέτρου πλάτους. Έν μέσφ τοΰ 
πορθμού ύψοΰνται δύο βράχοι έν σχήματι Οβε
λίσκων, ώστε καλός κολυμβητής ήδύνατο εύχε- 
ρώς νά διαπλεύση κολυμβών τδ στενόν άναπαυό- 
μενος όλίγον έπί τών βράχων τούτων. Άλλά, 
ώς βεβαιοΰσιν οί κάτοικοι, καρχαρίαι έπικίνδυνοι 
ζώσιν είς τά ΰδατα έκεΐνα.

Μεγάλη είναι ή διαφορά μεταξύ τοΰ σωρού 
τών σκωριών, τοΰ άποτελοΰντος τήν νήσον Βολ- 
κανον, καί τοΰ άνατολικοΰ μέρους τής νήσου

Ο ΛΟΚΗΣ Η ΣΙΓΤΝΗ.
Άρχαία γερμανική Μυθολογία.)
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Αιπάρας. Έν Λιπάρα πόλις Αρκούντως μεγάλη 
εκτείνεται εις-τούς πρόποδας ακρωτήριου, το 
όποιον έπιστέφει άρχαΐον φρούριον. Ο λιμήν 
είναι πλήρης λέμβων και πλοιαρίων. ΙΙεδιάς 
άριστα καλλιεργημένη εκτείνεται περί τήν πό- 
λιν. και αυτοί ακόμη οί λόφοι είναι κατάφυτοι. 
Ναύται καί έμποροι αυνωΟοΰνται ζωηροί καί 
φαιδροί εις τάς όδούς, όπου φαίνονται και τα 
ήλιοκαυμένα πρόσωπα άρχαίων ληστών τής Κα- 
λαυρίας, εις τούς όποιους ή κυβέρνησις ώρισε 
τόπον διαμονής τήν νήσον ταύτην, καί οιτινες 
ζώσιν έκ τών εισοδημάτων των είρηνιζώς και 
ήσύχως. Μ’ έβεβαίωσαν οτι δεν υπάρχει πα
ράδειγμα, εις τών ληστών τούτων νά ζατεχράσθη 
ποτέ τής ήμιελευθερίας ταύτης.

'II Λιπάρα είναι γή επαγγελίας διά τούς 
γεωλόγους καί τούς μεταλλουργούς. Εχει ''·'>■'■ 
ή Λιπάρα ήφαίστια, κρατήρας, λάβας· τδ Λευ- 
κόβουνον συνίσταται έκ κισσήρεως (έλαφροπέ- 
τρας) ήτις μακρόθεν παρέχει τήν θέαν χιονο
σκεπούς άγροϋ. Σωροί κισσήρεως πληροΰσι τάς 
χαράδρας τών δρέων άπό τής κορυφής μέχρι τής 
θαλάσσης, καί πολλάκις ή ελάχιστη κίνησις, εν 
βήμα ή καί αυτή ή πνοή τοΰ άνεμου άρκεϊ δπως 
«ποσπάση χιλιάδας τοιούτων πετρών, αιτινες κυ- 
λινδούμεναι πίπτουσιν εις τήν θάλασσαν καί 
παρασύρονται ύπο τών κυμάτων, τών διαβρε- 
χόντων τούς πρόποδας τοΰ όρους.

'Π νήσος Λιπάρα έχει καί άλλα Αξιοθέατα 
αντικείμενα, ώς τδ σπήλαιον τών μύλων (dei 
Molini), δπου κατ’ άρχαίαν τινά παράδοσιν, 
κατέφυγεν ό διάβολος μάτην έλπιζων ν’ απο
φυγή τήν μάχαιραν τού 'Αγίου Καλογήρου, καί 
βθεν πάλιν διέφυγεν όπως κρημνισθή έντδς του 
κρατήρος τού Βολζάνου, βστις είναι ή μεγάλη 
πύλη τοΰ αδου. Πρδς τά φυσικά ταύτα θαύ
ματα ή Λιπάρα παρέχει ώς εκ τής θέσεώς της 
τήν καταλληλοτέραν σκοπιάν διά τον θέλοντα 
νά παρατηρήση τδ αρχιπέλαγος τούτο τών 
νήσων τοΰ Αιόλου· διότι κεΐται έν τφ κέντρο» 
τριών ήφαιστίων σειρών, ών ή πρώτη διευθύ- 
νζΐαι προς νότον πρδς τήν νήσον Βολζάνον, ή 
δευτέρα δυτικώς πρδς τήν Άλικούδαν, καί ή 
τρίτη βορειο-ανατολικώς πρδς τήν νήσον Στρόμ- 
πολην, τον μέγαν τούτον τής -Μεσογείου φάρον. 
Δέν ηύτύχησα νά έπισζεφθώ τδ ήφαίστιον 
Στρόμπολη, άλλ’ ουδέποτε θά λησμονήσω τήν 
έντύπωσιν, ήν μοί έπροξένησεν καί μακρόθεν ή 
θέα τής μεγάλης ταύτης καπνιζούσης πυραμίδος. 
Έκ τής μορφής αυτής εννοεί τις ευκόλως οτι 
ή βάσις αυτής στηρίζηται έν τώ πυθμένι τής 
θαλάσσης εις βάθος καταπληκτικόν. "Οσοι πα- 
ραπλέουσι τήν νήσον ταύτην αισθάνονται ώς νά 
μεταιωροΰντο έν τώ κενώ, καί ώς νά έπλεεν ή 
λέμβος των εις τον αέρα κατά τδ ήμισυ τοΰ 
όρους· τόσον άποτόμως βυθίζεται ή πυραμίς έν
τδς τής θαλάσσης . . .

Ή έπιστροφή ημών έξετελέσθη άνευ έκτάκτου 
τίνος συμβάντος· μόνον πλησίον τοΰ Ακρωτηρίου 
τοΰ Μιλάτσου τά κύματα έκτύπων μετά τοσαύ. 
της ορμής, ώστε, χάριν τής κοινής σωτηρίας 
ήναγκάσθην νά παραιτηθώ τής θέσεώς μου τοΰ 
πηδαλιούχου καί κατησχυμένος νά περιορισθώ 
εις τδ βάθος τής λέμβου.

(Έκ τοΰ Γαλλικού.)

ΜΙΧΑΗΛ Ο II ΑΛΑ ΙΟ ΛΟΓΟΣ.
Ιστορικόν διήγημα.

(Συνέχεια.)

Βαθεΐα σιωπή διεδέχθη τούς λόγους τούτους 
τοΰ Μουζάλωνος. "Ολων τά βλέμματα ήσαν 
έστραμμένα πρδς τδν άνδρα εκείνον, όστις έκ 
τής επιφανούς αύτοΰ θέσεως μετά τοσαύτης ώμί- 

λησε μετριοφροσύνης. Ό Μουζάλων διά τής 
άγορεύσεώς του εΐχεν αφοπλίσει καί τούς άσπον- 
δοτέρους τών εχθρών του ■ ή ευγλωττία του 
εΐχεν αμβλύνει τά όξέα ξίφη, τά όποια έπεκρέ- 
μαντο απειλητικά έπι τής κεφαλής του. Ό 
λόγος είχε καί πάλιν νικήσει τον σίδηρον.

Εν γωνία τινί τής αιθούσης άνήρ τις εΐχεν 
ώχριάσει εις τούς τελευταίους τού Μουζάλωνος 
λόγους. Ο άνήρ ούτος ήτο ό Μιχαήλ ΙΙαλαιο- 
λόγος. Ούδείς όμως ήδύνατο νά έννοήση έν τώ 
προσώπφ αύτοΰ τής καρδίας του τά μυστικά 
αισθήματα. Ό ΙΙαλαιολόγος πάρετήρησε τήν 
βαθεΐαν έντύπωσιν, ήν οί λόγοι τού Μουζάλωνος 
ένεποίησαν τή συνελεύσει· ό ΙΙαλαιολόγος είδε 
πώς βαθμηδόν ή έκπληξις καί ό θαυμασμός κατέ
λαβαν τήν θέσιν τού μίσους καί τής άντιζηλείας, 
και έν τώ άμα προπαρασκεύασε τδ σχέδιόν του. 
'Ο όξύνους πολιτικός ένόησεν οτι ό Μουζάλων 
παραιτούμενος τής έπιφανούς θέσεως έν μέσφ 
τοΰ γενικού θαυμασμού καθίστατο πολύ πλέον 
έπικίνδυνος τοΰ Μουζάλωνος κατέχοντος τήν 
ύψηλήν θέσιν και γινομένου σκοπού τών βελών 
τής περιφρονήσεως καί τοΰ μίσους. Ό ΙΙαλαιο- 
λογος επι πολύ δεν έδίστασεν, άλλ’ αμέσως ώς 
έμπειρος καί οξυδερκής στρατηγός προέδη εις 
τήν έκτέλεσιν τοΰ σχεδίου του. ΓΙλησιάσας πρδς 
τδν Μουζάλωνα είπε μετά τής εύηχου αύτοΰ 
καί γλυκείας φωνής ■

— 1 ενναΐε Μουζάλων, μή έπιμένης θέλων 
νά έγκαταλείπης θέσιν, ήν τοσοΰτον έπαξίως 
κατέχεις. Καί άν ήσο μακράν ημών σήμερον, 
πάλιν πρός σέ καί μόνον ήθέλομεν Ατενίσει, σέ 
καί μόνον ήθέλομεν εκλέξει. Περιμένεις τήν 
άπόφασιν ήμών; Ζητείς τάς ψήφους ήμών; Καί 
τις μεταξύ ήμών ήθελεν είσθαι τοσοΰτον θρασύς, 
όπως παρακούση εις τάς τελευταίας τοΰ αει
μνήστου ήμών κυρίου θελήσεις; Βάδιζε, Μου
ζάλων, τήν οδόν ήν έτράπης· ήμεΐς θέλομεν 
έξακολουθεΐ συμμορφούμενοι πρδς τάς οδηγίας 
σου καί πρός τάς εμπνεύσεις σου. Τούτο απαι
τεί ή ασφάλεια τοΰ νεαρού ήμών ανακτος, τούτο 
απαιτεί ή εύημερία τής χώρας ήμών. Καί άν, 
προσέθηκεν ό ΙΙαλαιολόγος, στρεφόμενος πρός 
τους περιϊσταμένους, καί άν έν τή όμηγύρεί 
ταυτη ύπάρχη τις άλλοίαν έχων γνώμην, άς 
έμφανισθή καί άς όμιλήση ελευθέριος.— ΙΙλήν 
βλέπω, καί μέ άκραν τής καρδίας μου άγαλλία- 
σιν το βλέπω, οτι πάντες συντάσσονται προς τήν 
γνώμην μου. I) Μουζάλων είναι ό μόνος άξιος 
τού αύτοκράτορος ήμών κηδεμών!

ΙΙαρατεταμέναι έπευφημίαι Αντήχησαν έν τή 
εύρεία τοΰ θρόνου αιθούση. Ό Μουζάλων, ό 
υιός τοΰ πτωχού καί αφανούς θαλαμηπόλου, 
ετελει θρίαμβον οιος δλίγοις έν τώ κόσμφ τούτο» 
δέδοται άνθρώποις. Ζωηρώς έλαμψεν ό οφθαλ
μός του έπι τή τοιαύτη γενική έπιδοκιμασία.

Άλλά πόσον πιζρώς ήπατάτο ό ταλαίπωρος 
άνήρ! Πόσον απατηλά είναι πολλάκις τά τοι- 
αΰτα σημεία, καί πόσους ήδη ώδήγησαν ταύτα 
προς τον κρημνόν! Έν αύτώ τώ θριάμβφ τού 
πανίσχυρου κηδεμόνος ένέζειντο ήδη τά σπέρ
ματα τής φριζώδους αύτού πτώσεως, καί κατ’ 
έκείνην τήν στιγμήν ούο αυτός ό ΙΙαλαιολόγος 
ήδύνατο νά προΐδη, οτι τφ μέν Μουζάλωνι 
παρασκεύαζε πρόωρον τάφον, έαυτφ δέ θρόνον.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ. 

ΑΓΡΙΟΣ ΦΟΝΟΣ.

Ύπο τούς ύπογείους θόλους τής μονής τοΰ 
Σωσάνδρου, ένθα πρό πολλών ήδη έτών άνεπαύ- 
οντο τά οστά τοΰ μεγάλου Βατάτση, κατετέθη 
καί ό νεκρός τοΰ βεοδώρου Λασκάρεως, βστις 
πριν άποθάνη έξέφρασε τήν έπιθυμίαν του νά 
ταφή πλησίον τού πατρός του.

11 μονή τού Σωσάνδρου έκειτο εις άπόστασιν 
δύο ώρών άπό τής πόλεως επί χαρίεντος λόφου, 
οθεν τδ βλέμμα έξουσίαζε τήν πόλιν καί τήν 
έκτεταμένην πεδιάδα. Ι’,κεΐ, έν τώ μικρώ τής 
μονής ναό» έτελέσθη κατά τήν τότε έπικρατοΰσαν 
συνήθειαν τήν έννάτην άπό τοΰ θανάτου ημέραν 
τδ μνημόσυνο·» υπέρ άναπούσεως τής ψυχής τοΰ 
άποθανόντος αύτοζράτορος. Τδ έθιμον τούτο τής 
τελέσεως μνημοσύνου κατά τήν έννάτην τοΰ θα
νάτου ημέραν έπικρατεΐ μέχρι σήμερον έν ταΐς 
έλληνικαΐς χώραις.

Ό Μουζάλων, άναγνωρισθείς πλέον όριστικώς 
ώς κηδεμών τοΰ ανήλικος αύτοκράτορος καί ώς 
τοιοΰτος έγκαταστάς, εΐχεν ήδη άναλάβει μεθ’ 
βλου τοΰ φλογερού αύτοΰ ζήλου καί τής ειλι
κρινούς αύτοΰ άφοσιώσεως τά έπίπονα αύτοΰ 
καθήκοντα. ΓΙιστιος εις τον Ορκον έμμένων, ον 
ώρκίσθη ένώπιον τού άποθνήσκοντος ήγεμόνος, 
έσκέπτετο ήδη περί τών μέσων, δι’ ών νά κατα- 
στήση τόν νεαρόν βασιλέα αντάξιον τού πατρός 
καί τοΰ πάππου αύτοΰ. Καί έν τών πρώτων 
του μελημάτων ήτο νά όρίση αύτώ ώς κατοικίαν 
το ισχυρόν παρά τδν Έρμον φρούριον, τδ όποιον 
ό αύτοκράτωρ Θεόδωρος είχε τοσοΰτον καταλ
λήλως δχυρώσει· δέν ήθελε ν’ άφήση τδ άπειρον 
παιδίον έκτεθειμένον έν τώ μεγάρω τής πόλεως 
εις τάς ραδιουργίας, εις τήν άντιζηλείαν καί εις 
τάς κολακείας τών αύλικών. ^Επειτα δέ άπέ- 
λυσε τήν έκ Βαραγγηνών καί έξ Ιταλών μισθω
τών συγκειμένην σωματοφυλακήν καί ένεπιστεύθη 
την φρουρησιν τοΰ ιερού τού άνακτος προσώπου 
εις σώμα έζλεζτον ’ Ελλήνων δορυφόρων, κατηρ- 
τισμένον έκ πιστών καί στιβαρών άνδρών. Ο 
Μουζάλων όλίγην εΐχεν ανέκαθεν έμπιστοσύνην 
εις τούς μισθωτούς Βαραγγηνούς, οιτινες προσέ- 
φερον τάς ύπηρεσίας των έπι πλειοδοσία, καί 
άπεστρέφετο τούς Ιταλούς τυχοδιώζτας, οιτινες 
γλίσχρως μισθοδοτούμενοι τή αύλή τοΰ αύτο
κράτορος Βαλδουίνου έν Κωνσταντινουπόλει, ει- 
χον καταφύγει εις τήν ’Ασίαν, οπού έν τή αυλή 
τοΰ μεγαλοδώρου Έλληνος αύτοκράτορος ήλπιζον 
νά τύχωσι καί γενναιοτέρας μισθοδοσίας καί 
μέρους μεγαλειτέρου εις τά πολεμικά τρόπαια. 
Ισως οι άνθρωποι ούτοι προησθάνοντο οτι έν 

βραχεί χρόνο» οί "Ελληνες ήθελον ανακτήσει 
πάλιν τήν άρχαίαν αύτών πρωτεύουσαν, καί 
άνελογίζοντο μετ’ εύχαριστήσεως τδ κέρδος οπερ 
έν τοιαύτη περιπτώσει ήθελε προκόψει καί δι’ 
αύτούς. Οί Ιταλοί ούτοι ήσαν οί άπόγονοι τών 
ιπποτών έκείνων Σταυροφόρων, οιτινες ύπδ τήν 
οδηγίαν τοΰ μεγαλοπρεπούς μαρζησίου τής Μομ- 
φεράτης καί τοΰ άνδρείου δόγη τής Βενετίας 
Δανδόλου είχόν ποτέ μεταβή εις Κωνσταντινού
πολή· άλλ’ οί υιοί είχον άπολέσει τάς άρετάς 
τών πατέρων, είχον γείνει φιλοχρήματοι καί 
αρπαγές, άνδρες ούδέν αίσθημα έχοντες ούτε 
πρδς τον άτυχή ήγεμόνα, τδν παρά τδν Βόσπορον 
βασιλεύοντα, ούτε πρδς τόν "Ελληνα αύτοκρά- 
τορα, εις ού τήν ύπηρεσίαν έν Άσία είσήρχοντο. 
'0 Θεόδωρος Λάσκαρις, οστις καθ’ βλον αύτοΰ 
τδν βίον καί ιδίως κατά τήν βραχεΐαν αύτοΰ 
βασιλείαν, δέν έπαυε μερίμνων περί άνακτήσεως 
τής αρχαίας πρωτευούσης, είχε δεχθή τήν ύπηρε- 
σιαν τών ξένων έκείνων τυχοδιωκτών, δπως δι’ 
αύτών συμπληρώσει τάς τάξεις τοΰ στρατού του, 
καί μικρόν έτι πρό τού θανάτου αύτοΰ εΐχεν 
άναθέσει τήν αρχηγίαν τού ξένου τούτου σώματος 
εις τδν έξάδελφόν του, τδν άνδρεΐον .Μιχαήλ 
ΙΙαλαιολόγον, βστις τφ έφαίνετο δ καταλληλό
τερος δπως ύποτάξη τά άγρια έκεΐνα στίφη εις 
τήν στρατιωτικήν πειθαρχίαν.

Ματην ό πιστός Μουζάλων είχε συμβου
λεύσει έπανειλημμένως τδν αύτοκράτορα άπδ 
τού νά συμπεριλάβη εις τάς τάξεις τού στρατού 
τούς ξένους έκείνους όπλίτας, λέγων- "Δέν είναι 

ούτοι άνδρες, εις οΰς δυνάμεθα νά. έμπιστευ- 
θώμεν· είναι τυχοδιώκται, θηρεύοντες μόνον τδ 
ίδιον αύτό»ν συμφέρον, οιτινες καί σέ θέλουσιν 
έγζαταλείψει, ώς έγκατέλιπον τδν Βαλδουινον, 
οστις ήτο ό φυσικός αύτών κύριος.” — ΙΙρδς 
τδν σκοπόν ήμών. άπήντησεν ό \άσκαρις, εχομεν 
ανάγκην χειρών διά περιποιήσεων και δια δώ
ρων θέλω έξασφαλίσει εις ήμάς τάς εκδουλεύ
σεις τών άνδρών τούτων.

’Αλλ’ ό Μουζάλων έβλεπε τά πράγματα 
μετά μεγαλειτέρας ψυχραιμίας, καί άμα ένόησεν 
δτι ό νέος ήγεμών ούδέν ήδύνατο νά προσδοκά 
έκ τής συνδρομής τών άσυντάκτων εκείνων στι
φών, προπαρεσκεύαζε βαθμηδόν τήν οιαλυσιν 
αύτών, άφαιρέσας αύτοΐς τδ πρώτον τήν φρού- 
ρησιν τοΰ προσώπου τοΰ ήγεμόνος.

. ΙΙαοά τών άντιπάλων τοΰ ισχυρού κηδεμόνος 
διερεθιζόμενοι οί ξένοι στοατιώται ήρξαντο ανα
φανδόν μεμψιμοιροΰντες καί κατηγόρουν τον 
Μουζάλ.ωνα ώς άδικον καί μισόξενον ήθελεν, 
έλεγον, νά τούς άποξενώση άπδ τής εύνοιας του 
αύτοκράτορος, καί νά έμποδίση αύτούς άπό τοΰ 
νά παράσχωσι τάς ύπηρεσίας των εις τον βασι
λέα καί κύριόν των, καί τούτου ένεκα περι- 
φρονή αύτούς καί άποστρέφεται. Καί ή δυσ
αρέσκεια αύτών έκορυφώθη εις τοιοΰτον βαθμόν, 
ώστε έξέπεμπον κατά τοΰ Μουζάλωνος τας φο- 
βερωτέρας άράς καί «οπλισμένοι διέτρεχον τάς 
οδούς, άπροκαλύπτως κηρύττοντες δτι ίοίαι: 
χερσί θέλουσι τιμωρήσει τδν προδότην κηδεμόνα 
καί έλευθριόσει τον νέον ήγεμόνα άπδ τους όνυ
χας αίμοβόρου τίγρεως. Αί άπειλαι αύται και 
ό φόβος, μή τά άτακτα έκεΐνα στίφη· τά ύπδ 
τάς διαταγάς δολίων έχθρών διατελούντα, προ- 
βώσιν εις άρπαγήν τοΰ έστεμμένου παιδός, παρε- 
κίνησαν τδν Μουζάλωνα νά προφυλάξη τδν αύ
τοκράτορα όπισθεν τών οχυρών τοΰ φρουρίου 
έπάλξεων.

Άλλ’ αύτή ή πρόνοια διηρέθισεν έτι μάλλον 
τά πνεύματα τών αγρίων έκείνων Οπλιτών, και 
ήδη άπδ ημερών διετέλει ή Μαγνησία έν με
γάλη ταραχή, κυκλοφορουσών άνά πάσαν στιγμήν 
φημών περί έπικειμένων στάσεων καί ταραχών. 
Ό Μουζάλων δμως, ισχυρός έν τώ δικαίω του 
καί αποφασισμένος νά έπιτελέση τδ καθήκον του, 
φύσει δέ ανδρείος καί απτόητος, άντέταττε καθ 
δλων τών διαδόσεων έκείνων τήν ψυχρωτεραν 
περιφρόνησιν. Οί έχθροί του έγέλων όπισθεν 
τών νώτων του καί ήκόνιζον τά ξίφη των ήσθά- 
νοντο δτι ή πτώσις τού πανισχύρου άνδρδς έπέ- 
κειτο· εβλεπον μακρόθεν έπικρεμάμενον έπι τής 
κεφαλής του νέφος μέλαν καί απειλητικόν καί 
έν πυοετώδει ανυπομονησία περιεμενον τήν εκρη- 
ξιν τής θυέλλης. ΊΙ ημέρα τοΰ μνημοσύνου 
έφαίνετο αύτοΐς ή καταλληλοτέρα στιγμή πρός 
έναρξιν τής ένοπλου άντιστάσεως.

Καί τότε συνέβαινεν 2,τι σήμερον πολλάκις 
συμβαίνει. Αί έκτακτοι τελεταί καί αί εθνιζαι 
έορταί εύπρόσδεζτοι είσί διά τούς ταραχοποιούς 
ήμέραι. Αΐ ήμέραι αύται είναι ώσεί ό σπινθήρ 
ό παράγων πυρκαΐάν· ή εύφλεκτος υλη κεΐται 
έτοιμη καί συσσωρευμένη · έλλείπει ό σπινθήρ, 
δν παρέχει ή έπίσημος ημέρα, καθ’ ήν τά πνεύ
ματα διατελοΰσιν έν έξάψει καί ταραχή. Τοι- 
αύτην ημέραν περιέμενον καί τού Μουζάλωνος 
οί έχθροί.

Τέλος ήλθε καί ή έννάτη αυτή μετά τόν 
θάνατον τοΰ Βεοδώρου Λασκάρεως ήμερα. Άπδ 
πρωίας ήδη πάντες οί ανώτατοι τοΰ κράτους 
λειτουργοί, οί συγγενείς τής αύτοκρατοριζής 
οικογένειας, οί έν Μαγνησία παρόντες στρατηγοί 
καί οί ιερείς, έχοντες έπι κεφαλής τόν σεβάσμιον 
τής Λέσβου άρχιεπίσζοπον, μετεοησαν εις τήν 
μονήν τοΰ Σωσάνδρου, δπου εμελλε να ψαλή 
έπι τοΰ τάφου τοΰ αύτοκράτορος ή νεκρώσιμος 

ακολουθία. '0 μικρό; τής μονής ναός είχε δια- 
σκευασθή καταλλήλως διά. τήν περίστασιν με
λανά παραπετάσματα έκάλυπτον τήν θύραν και 
τά παράθυρα· διπλή σειρά λαμπάδων έφώτιζε 
τδν ναόν. 'II ώραία πόλη, τδ τέμπλον, ή άγια 
Τράπεζα καί ολα τά. ιερά σκεύη είχον μελανα 
καλύμματα. Έν τώ μέσω τοΰ ναού ύψοΰτο νε
κρική λάρναξ, ήν έκάλυπτε πορφυροΰν χρυσο- 
κέντητον κάλυμμα καί έφ’ ής άπήστραπτε τδ 
αύτοζρατοριζόν στέμμα. Εκατέρωθεν τοΰ τέμ
πλου ΐσταντο οί ψάλται. και προ τής ωραίας 
πύλης οί ιερείς, μελαίνας ένδεδυμένοι στολάς. 
περιεκύκλουν τόν αρχιερέα. Εν τώ μεσω τοΰ 
ναού καί το πρόσωπον προς το τεμπλον εχοντες 
έστραμμένον ΐσταντο οι δύο γηραιοί τοΰ άπο
θανόντος αύτοκράτορος θείοι, και όπισθεν αυτών 
ΐστατο ό Μιχαήλ ΙΙαλαιολόγος. καί παρ αύτώ 
ό κηδεμών Γεώργιος Μουζάλων, οστις είχε πλη
σίον του τον πιστόν αύτοΰ γραμματέα θεοφύ
λακτο?, έχοντα πρδς τον Μουζάλωνα μεγάλην 
ομοιότητα καί κατά, τό ανάστημα καί κατα τα 
τοΰ προσώπου χαρακτηριστικά.

'Ο νέος αύτοκράτωρ δέν παρευρίσκετο εις τδ 
μνημόσυνου καί τούτο κατά, προτροπήν τοΰ .Μου
ζάλωνος. δστι: δέν ήθελε νά. έκθεση τό τρυφερόν 
παιδίον εις τάς συγκινήσεις νεκρώσιμου τελετής, 
'ίΐσαύτως κατά διαταγήν τοΰ Μουζάλωνος ουδέ 
εις εύρίσκετο έν τφ ναώ οπλοφόρος. Ο .Μου
ζάλων άπεστρέφετο πάσαν στρατιωτικήν παρά- 
ταςιν έν τώ οΐκφ τοΰ Κυρίου, ένθα έπρόζειτο 
έν κατανύξει νά γείνωσιν αί δεήσεις ύπέρ άνα- 
παύσεως τής ψυχή: τοΰ μεταστάντος.

Πόσον διάφοροι είναι αί ίδέαι τών νεωτέρων 
χρόνων! Σήμερον, μετά, παρελευσιν εξαζοσίων 
έτών άπδ τής ημέρας, ής τά συμβάντα αφηγού
μεθα, ούοεμία σχεδόν λαμβάνει χώραν τελετή 
έν τώ ναώ χωρίς ν ακούεται ό κρότος συρο- 
μένων ξιφών καί νά φαίνεται ή λαμψις οπλών 
καί άλλων πολεμικών προσαρτημάτων, τά οποία 
ούδόλως συμβιβάζονται προς τον ειρηνικόν χα
ρακτήρα τελετής θρησκευτικής. Καί τούτο ανοί
κειο: ματαιοδοΐία. δΐ ής επιδεικνύεται ή άν- 
Ορωπινη αουναμια ενώπιον του ανώτατου υντος, 
τοΰ διέποντος τάς τύχας τών λαών καί τών 
βασιλέων.

Ήτο ή δεζάτη ώρα τής πρωίας, δτε ο άρ- 
χιερεύς παρακολουθούμενος ύπο τών ιερεων, 
έξήλθε τής ώραίας πύλης όπως άναγνώση τάς 
συνήθεις νεκρώσιμους εύχάς . . .

Έν τοσούτφ έν ύψηλώ τοΰ παρά τόν "Ερμον 
φρουρίου πύργο» έζάθητο μόνος παρά τό παρα- 
θυρον ό παΐς αύτοκράτωρ καί παρετήρει τήν 
πεδιάδα καί τόν διαβρέχοντα αύτήν ποταμόν, 
βστις ήρεμος καί διαυγής κάτωθεν τοΰ φρουρίου 
έρρεεν. 'Ο αύτοκράτωρ Ιωάννης είχε κόμην 
ξανθήν καί πυκνήν· ό δέ οφθαλμός του είχε τήν 
βαθεΐαν εκείνην καί γλυκειαν λάμψιν, ής είχε 
κληρονομήσει παρά, τού πατρός του και κυρίως 
παρά τής μητρός του, ήτις ύπήρξε μία τών 
ώραιοτέρων τής εποχής της ήγεμονίδων. Ο,τι 
έλλειπεν εις τδν έστεμμένον εκείνον παιοα ήτο 
ή αθώα καί άφελής ζωηρότης, ήν άντλούσι συ
νήθως τά τέκνα έν τή αγκάλη τρυφεράς μητρός. 
Ό Ιωάννης ήτο δυστυχής κατά τούτο, διότι 
προ έτών ήδη είχε στερηθή τής μητρός του, 
άπολέσας ώς έκ τούτου καί τήν φυσικήν έκείνην 
τής παιδικής ήλικίας ζωηρότητα.

Αίφνης έν τή όδφ, τή πρδς το φρούριον 
άγούση, έφάνη στίφος όπλοφορυιν. Οί άνδρες 
ούτοι, οιτινες έβάδιζον κατεσπευσμένως, άνήλθον 
τδν πετρώδη λόφον ώ; εί επρόκειτο νά κυριεύ- 
σωσιν έξ έφόδου τδ φρούριον. Αμα δε εφθασαν 
πλησίον τών σκηνών, έν αίς προ τής μεγάλης 
πύλης οιέμενον οί αύτοζρατοριζοί σωματοφύ
λακες, ήζούσθησαν βροντώδεις άνευφημιαι. καί 

οί οπλοφόροι είσήλθον κραυγάζοντες καί θορυ- 
βούντες έντδς τής αύλής καί έζήτουν νά ΐδωσι 
τδν ήγεμόνα.

— Θέλομεν νά σώσωμεν τδν κύριον καί βα
σιλέα ήμών, έφώναζον θέλομεν νά καταστρέ- 
ψωμεν τοΰ: άθλιους προδότας, οιτινες έπιβου- 
λεύονται τήν ζωήν του! Εν ονόματι τοΰ θρόνου 
καί τής πατρίδος σπεύσατε πάντες εις σωτηρίαν 
τοΰ κινδυνεύοντας αύτοκράτορος!

Αί άγριαι έκεΐναι φωναί άνήγγειλον τήν 
προσέγγισιν τής θυέλλης.

Παρά τώ αύτοκράτοοι δέν είχον μείνει ή 
γέροντές τινες θαλαμηπόλοι, άνδρες πιστοί καί 
παλαιοί τοΰ Βατάτση ύπηρέται. Εντρομοι 
έσπευσαν ούτοι εις τήν αύλήν, βπως πληροφο- 
ρηθώσι περί τής αιτίας τής έκτάκτου έκείνης 
ταραχής.

— Θέλομεν νά ίδωμεν τδν βασιλέα! ανέ
κραξαν οί οπλοφόροι· θέλομεν νά βεβαιωθώμεν 
δτι ό σεπτός ήμών ήγεμών ζή ■ οδηγήσατε ήμάς 
εύθΰς πρδς τόν άνακτα!

Κατέρχεται τέλος εί: τήν αύλήν καί ό έστεμ- 
μένος παΐς καί ύψοΐ τήν χεΐρά του βπως κα- 
τευνάση τήν έξαψιν τών κραυγαζόντο»ν.

— Βλέπετε: ανακράζει εις τών στασιαστών, 
βλέπετε; Ό αύτοκράτωρ έντέλλεται ήμΐν νά. τι- 
μωρήσωμεν τους ένόχους.— Ναι, ναί! βασιλεύ, 
ήμεΐς θά σέ σώσωμεν έκ τών χειρών άνόμων 
προδοτών! ’Εμπρός, γενναίοι τοΰ θρόνου ύπερα- 
σπισταί! έμπρός, πιστοί φύλακες τών προνομίων 
τοΰ ήγεμόνος! II διαταγή τού κυρίου ήμών 
πρέπει νά έκτελεσθή αμέσως.

'Ο ούτως όμιλών ήτο Κάρολός τις. γενου- 
ήνσιος τυχοδιώκτης, βστις πρό μικρού εΐχεν 
άποπειραθή έν Κωνσταντινουπόλει νά φονεύση 
τον αύτοκράτορα Βαλδουινον, ύπο τδ πρόσχημα, 
δτι ούτος, μόνον τά συμφέροντα τών παρα τον 
Βόσπορον οίκοόντων Γάλλων καί Βενετών έχων 
ύπ’ δψιν, έπίεζεν άσυστόλως τούς Γ’ενουηνσίους. 
Καταδικασθείς εις έξορίαν δ Κάρολος ούτος με- 
τέβη εις τήν Ασίαν, καί ελαβεν ύπηρεσίαν έν 
τή αύλή τοΰ Λασκάρεως, ένθα έξηκολούθει τάς 
άρπακτικάς καί μικροπρεπείς αύτοΰ ραδιουργίας.

"Οπως άγέλη πειναλέων καί αίμοοόρων λύ
κων όσφραινομένων τήν λείαν όρμα, ουτω και 
οί άγριοι εκείνοι όπλΐται έν φωναΐς καί άπειλαις 
έξήλθον έκ τής αύλής τοΰ φρουρίου καί δρο
μαίοι διηυθύνθησαν πρός τήν μονήν τοΰ Σωσάν
δρου, έν ή κατ’ έκείνην τήν ώραν έτελεΐτο τό 
μνημόσυνον τοΰ άποθανόντος αύτοζράτορος. — 

(“Επεται συνέχεια.)

ΕΚ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΛΟΚΗΣ ΚΑΙ Η ΣΙΓΥΝΗ.

(Μετά είκόνος, Spa σελ. 261.)

"Ολα τά έθνη έχουσι τήν άρχαίαν αύτών 
Μυθολογίαν, καί ή έρευνα τών αρχαίων τούτων 
μυθολογιών Αποτελεί σήμερον κλάδον εύρείας 
έπιστήμης. Καί ή μέν μυθολογία τών άρχαίων 
Ελλήνων ζαί τών 'Ρωμαίων είναι αρκούντως 
γνωστή ■ δλιγώτερον δμως γνωστή, και ιδίως 
παρ’ ήμΐν, είναι ή άρχαία γερμανική Μυθολογία, 
ήτις εις πλείστα μέρη έμφαίνουσα τήν πρδς 
τήν έλληνικήν σχέσιν της, προδίδει ουτω τήν 
καταγωγήν της. Οί μύθοι τών άρχαίων Γερμανών 
δέν έχουσι τήν χάριν τών ελληνικών μύθων, άλλα 
τούτο άποδοτέον άφ’ ένδ: μέν εις τον άγριώτερον 
χαρακτήρα τών κατοίκων τής άρχαίας Γερμανίας, 
οιτινες είσί καί οί έπινοήσαντες τούς μυθους 
των, άφ’ ετέρου δέ εις τδ τραχύ τής χώρας 
των ζαί τδ σκυθρωπόν καί ομιχλώδες τοΰ ουρά-
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Ο ΧΕΙΛΙ2Ν.
υ ΣΙΤΙΣΜΟΣ.
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νοϋ. 'Ο μύθος π. χ. τής’Αφροδίτη; δέν ήδύνατο 
νά γεννηθή ή έν χώρα εύηλίφ ζαί ζωηρά, έν 
χώρα έ’αρος διαρκούς. Αί χίονε; τής Γερμανία; 
και τά πάγη άποδεδειγμένως άλλου; μυθολογι
κούς τύπους έπρεπε νά παραγάγωσιν.

Ι’.ίς τών ώραιοτέρων μύθων τής αρχαίας 
γερμανικής Μυθολογίας, μύθος, έν ω ή φαντασία 
ύψούται είς τάς φιλοσοφικά; τών άρχαίων 'Ελ
λήνων σφαίρας, καί τού όποιου παραθέτομε·? 
εικόνα, παριστα τήν καταδίκην τού αρχαίου θεού 
τού πυράς (τού Αόκη) καί τήν γενναίαν αύτα- 
πάρνησιν τής γυναικός του (τής ωραίας Σιγύνης).

'Ο Αόκη; είναι ή προσωποποίησι; τοΰ πυρός, 
ώς ό "Όδιν είναι ό θεό; τού άέρος, καί ό θώρ 
τής Ουέλλης. Έκ τής ποτέ μέν εύεργετικής 
ποτέ δέ καταστρεπτικής φύσεως τοΰ πυράς έξη- 
γεΐται, δτι ό Αόκη; ποτέ μέν παρίσταται ώ; 
θεό; ευεργετικός, άλλοτε δέ ώς γίγας καταστρε
πτικός. Πολλάκις ό Αόκη; εύρίσκεται έν τή 
χορεία τών θεών, ώς φίλος καί ομοτράπεζος 
αύτών, καί όμως ένδομύχως αισθάνεται μίσος 
κατά τών θεών. Έν τινι δέ συμποσίφ έν τοΐς 
δώμασι τού θεού τή; θαλάσσης, τοΰ ’Όλγιρ, 
προδίδεται τέλος ή δόλια τοΰ Αόκη φύσις· έν 
τώ συμποσίφ τούτω άναιδώ; συκοφαντεί δλους 
τοΰς θεούς ζαί τάς θεάς, γενόμενος αίτιο; βλά
βης καί τοΐς άνθρωποι; καί παρασκευάζω·? τον 
φόνον τοΰ Βαλδούρ, τού άγαπητοΰ τοΐς πάσι 
θεού τοΰ φωτός ζαί τοΰ ήλιου. Ό θάνατος τοΰ 
φωτός προοιωνίζει καί τήν τελικήν πάσης ζωής 
καταστροφήν. Ί ούτο, ώς είκός, παροργίζει τοΰς 
θεούς, οίτινες άποφασίζουσι νά καταβάλωσι τήν 
άγέρωχον τοΰ Αόκη έπιρροήν. Μετά πολλάς 
περιπέτεια; ό Λόκης συλλαμβάνεται καί διά 
σιδηρών άλύσεων προσδένεται έπί βράχου. ’Όφις, 
έξερχόμενος έκ τής ύπερκειμένης πέτρας, χύνει 
τδν ιοβόλο·? σίελον του έπί τού προσώπου τοΰ 
ζατακειμένου δεσμώτου. Πάντες έγζατέλιπον 
τδν ύπδ τών θεών καταδεδικασμένον Αόκην· 
μόνον ή Σιγύνη, ή σύζυγό; του, τφ έμεινε πιστή. 
Αύτή ού μόνον τόν παρηκολούθησεν είς τδν τόπον 
τής καταδίκη; άλλά καί κρατούσα έν χειρί κύ
πελλο·? άποτρέπει τάς καταπιπτούσας τοΰ σιέλου 
ιοβόλους σταγόνας- οσάκις δέ άναγκάζεται νά 
χύση τδ πεπληρωμένον κύπελλο·? καί σταγών 
τι: πέση έπί τοΰ προσώπου τοΰ Αόκη, ουτος 
ύπδ τόσον ισχυρών καταλαμβάνεται σπασμών, 
ώστε οί βράχοι σειόνται καί τρέμουσιν δλοι. 
I ούς σπασμούς τούτους οΐ άνθρωποι καλούσι 

σεισμούς.
Τήν πιστήν ταύτην τής γυναικός άφοσίωσιν 

παριστα ή είκών, γραφεΐσα έσχάτως έπί τή βά
σει ωραίου ποιήματος, ύπόθεσιν έχοντος τδ έπει- 
σόδιον τούτο τής άρχαίας γερμανικής Μυθολο
γίας. I δ ποίημα άρχόμενον άπό τής οργής τών 
θεών κατά τοΰ συκοφαντήσαντος αύτούς Αόκη, · 
καταλήγει είς τήν τελικήν συγχώρησιν τοΰ αμαρ
τήματος καί τοΰ άμαρτήσαντος. Λαμπρά καί 
ποιητικωτάτη είναι κατ’ έξοχή·? ή τελευταία 
σκηνή, έν η ό ποιητής έκθέτει, πώς ή γυνή, 
καίτοι φρίττουσα έπί τώ έγκλήματι τού συζύγου 
της άποφασίζει νά παρακολουθήση τδν ύπό τοΰ 
φωτός καί τοϋ ήλιου έγκαταλελειμένον είς τδ 
ζοφερόν σπήλαιον, καί έζεΐ ν’ άφοσιωθή έντελώς 
εις τήν περίθαλψιν αύτοΰ. Ό “Οδιν, ό θεός τοΰ 
άέρος, βλέπων τήν άφοσίωσιν τής πιστής γυναι- 
κός, συγζινεΐται· άκτί; ήλιου ζωογόνος εισδύει 
εις τδ σπήλαιον καί ζέφυρος γλυκύς δροσίζει 
τάς φλογισμένα; τού Αόκη παρειάς. Τέλος δέ 
ό Όδιν έν προφητική έκστάσει λέγει· "θά έλθη 
ήμέρα, καθ’ ήν αί σκιαί θά διαλυθώσι! θά έλθη 
ήμέρα, καθ’ ήν θριαμβευτικά; Οά νικήση τό 
φώς, καί το αμάρτημα καί ό αμαρτωλός θέλουσι 
τύχει συγχωρήσεως!”

"Καί ήγέρθη έκ τού θρόνου ό "Όδιν καί πα- 

"τρικώς εύλογών έςέτεινε τά; χεΐρά; του έπί 
τοΰ κόσμου δλου. Καί σιγή γλυκεία έξηπλώθη, 
καί έκ τοΰ ούρανού έξήλθε ρεύμα ειρήνης καί

Ο ΧΕΙΜ2Ν.
(Μετά εΐκόνοί, δρα σελ. 264.)

Μία τών χειμερινών εορτών, ήτις μετά πολ
λής τής πομπής καί έν μεγάλη εύθυμία τελεί
ται ιδίως έν τή άνω Γερμανία, είναι ή έορτή 
τών Χριστουγέννων, ή έν πλήρει χειμώνι έορτα- 
ζομένη. Ιδέαν τινά περί τής έπισημότητος τής 
έορτή; ταύτης δέν δύναται νά λάβη ή ό διελΟών 
έν Γερμανίφ ή καί έν Αγγλία τάς ήμέρας τών 
Χριστουγέννων, ’ll·? Λειψία π. χ. ή μεγάλη τού 
Αύγούστου πλατεία πληροΰται τήν έβδομάδα πρδ 
τής έορτής δένδρο»·?, ώστε σχηματίζεται κανο
νικόν δάσος μέ οδούς καί διαδρόμους. Τά δένδρα 
ταΰτα είναι τά προωρισμένα είς τήν τελετήν, 
διότι πασίγνωστον είναι το έθιμο·? τοΰ κοσμεί·? 
διά ταινιών καί χρυσών καρπών καί διά κηρίων 
τδ δένδρον, τδ έν τώ μέσο» τής αιθούσης έκάστη; 
οικία; στηνόμενον. Μικροί καί μεγάλοι, άναζτες 
ζαί λαός, πάντες φιλοτιμώνται νά ζοσμήσωσι τδ 
δένδρον τών Χριστουγέννων, έπί τού όποιου 
άναρτώνται καί δώρα προσφερόμενα τοΐς οικείοι;. 
Καί οί μέν πλούσιοι ζαί δυνάμενοι άγοράζουσι 
τδ δένδρο·?, οί πτωχοί βμως μεταβαίνουσιν εί; 
τά δάση καί έκεΐ άδεια τοΰ δασοφύλακας άπο- 
κόπτουσι δένδρο·?, τδ όποιον χαίροντε; μεταφέ- 
ρουσιν εί; τήν οικίαν των. Τοιαύτην έποχήν 
τοΰ έτους καί τοιαύτην σκηνήν παριστα ή είκών 
ήμών. Τδ μικρόν παιδίον έστάλη είς τδ δάσος 
νά κόψη τδ δένδρο·? τών Χριστουγέννων έπι- 
στρέφει δέ έν μέσφ χιόνος ζαί πάγου, ριγών 
ίσως έξωτεριζώς, ένδομύχως δμως θερμαινόμενον 
ύπδ τής προσδοκίας τής ώραία; οικογενειακής 
έορτής καί τών δώρων, τά όποια θά εύρη άνηρ- 
τημένα έπί τοΰ δένδρου.

Ο ΣΙΤΙΣΜΟΣ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 265.)

'11 είκών αύτη δέν χρήζει μεγάλης έξηγή- 
σεως. Παριστα μίαν τών συνήθων σκηνών, τών 
καθ’ έκάστην έν ταΐς αύλαΐ; ζαί ταΐς έπαύλεσιν 
παριστανομένων. Έκεΐνο δμως, τδ όποιον δίδει 
είς τήν μικράν ταύτην εικόνα αξίαν, είναι τδ 
ζωηρόν καί αφελές συνάμα τής παραστάσεως, 
τδ όποιον έθαυμάσθη καί παρά τών έν Βερο
λίνο» ίδόντων αύτήν έκτεΟειμένην. Τά πτηνά, 
τά περιϊπτάμενα καί περιμένοντα τήν σιτίζουσαν 
τής νεάνιδος χεΐρά, είναι φυσικώτατα κατά τά; 
ποικίλας αύτών στάσεις · ή νέα χωρική, ή προς- 
έχουσα μή διά κινήσεώς τίνος έκφοβίση τά πει
ναλέα πτηνά, είναι πλήρης χάριτος καί φυσικής 
άφελείας. Ό γράψας τήν εικόνα ταύτην τεχνί
της φαίνεται δτι μετά πολλής έπιμελεία; έμε- 
λέτησε τήν φύσιν, ήν παρηκολούθησε καί εις 
τάς έλαχίστας αύτής λεπτομέρειας.

ΠΟΙΗΣΙΣ.

Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ.

Φεΰ! όποια στιγμή άπαισία!
Εν φρικτή τρικυμία νοδς 

Μ’ έγκατέλιπ ή μόνη γλυκεία 
Τής ζωής μου ελπίς, δ θεός.

Ναί, θεός δΐ έμέ αύτη ήτον
Ευμενής, προσφιλής, έναργής 

Γήν ψυχήν μου πληρών δΐ αρρήτων
Ηδονών έν τφ"Αδη τής γής.

Είχεν έ’νοραζρ’ ή τλήμων τδ δμμα 
'Ότ έν φίλημα καΐον ώς πΰρ

Είς το καΐον μου έδιδε στόμα 
Κ’ ή άβρά τη; μέ έθλιβε χειρ.

Δέν έμπόρεσ’ έν χαΐρε νά εΐπη, 
Έν τώ λάρυγγι πάσαν φωνήν

11 άπέραντος έπνιγε λύπη.
Τίς λαλεΐ είς όμοίαν σκηνήν;

Έν τώ μέσφ πύρινων δακρύων 
'Ως ό Φοίβος έν μέσφ νεφών

Τδ ώραΐόν της έλαμπε δύον 
Βλέμμα, άλλοτε κέντρον τρυφών.

II ροδόπλαστος ήδη μορφή της 
Τήν προτέραν δέν είχε χροιάν.

Ήδη πένθους έζόσμει γλυζύτης 
Τήν ροδίνην της πριν παρειάν.

Ήτο άγαλμα λύπης ώραΐον, 
’Ακριβής τής Νιόβης είκών-

Καί έγώ, τήν προσέβλεπον κλαίων 
θλίβων σάλον έντδς φονικόν.

I δ άτμόπλοιον τέλος έφάνη ■ 
Γήν παρέλαβε μάλλον νεκρά·?·

Κ’ έμέ πίνοντα καταλιμπάνει 
Άλγηδόνος φιάλην πιζράν.

Ω! πώς έμεινα ζών δέν γνωρίζω· 
Πώς διέσωσα ίχνος νοός·

Αλλ’ ό δύστηνος ζών τί έλπίζω 
’Αφού ζώ προ πολλού τεθνεώς;

Δΐ αυτής ή χρυσή τοΰ ήλιου 
Δΐ έμέ είχε λάμψιν άκτίς·

Δΐ αύτή: πάσαν τέρψιν τού βίου 
ΊΙσθανόμην, τδ πάν οΐ αύτής.

Έκλιπούσης τδ πάν ήφανίσθη. 
Σκότος πέριξ μου έχω βαθύ.

Ίου ήλιου τδ φώς έσζοτίσθη, 
Δΐ έμέ δλ’ ή φύσις πενθεί.

I ών πτηνών τά χαρμόσυνα μέλη 
Τού Κερβέρου φρονώ ώρυγάς.

Γής πρωίας τά θέλγητρα, βέλη 
Άναξέοντα πόνον, πληγάς.

Έν φριζώδει Ταρτάρου κολάσει 
Ζώ μακράν σου, δέν ζώ, μαρτυρώ.

’Αποθνήσκω ό τάλα; έν πάση 
Στιγμή δμως δέν θνήσκω, έρώ.

Είς άναύδους ζητώ έρημία; 
Άνακούφισιν· φεΰ! ούδ’ έζεΐ 

Ο άγών τής οίζτράς μου καρδίας 
Παύει, μάλλον σφοδρός διαρκεΐ.

Ερωτώ περί σοΰ τήν Σελήνην, 
Τών άστέρων τδ φώς έρωτώ,

Άλλ’ απάθειαν μόνον λιθίνην 
Έν αίθέρι καί γή άπαντώ.

Πώς μακράν μου διάγεις, φιλτάτη; 
II ώραία ψυχή σου μικράν

Δΐ έμέ έτι φλόγα φυλάττει; 
Μέ ζητεί, ζορ’, είπέ ζαί μακράν;

Άλλά φρούδος πρδς τί έπί πλέον 
Αισθημάτων ν’ άνάπτη κρατήρ;

Επιλάθου δνείρων ματαίων· 
Λαμπρέ, λάμψον δΐ άλλους άστήρ.

Έγώ φεύ! είς τά σκότη άς μείνω, 
’Αφού ούτως έγράφη· ’Αρκεί, 

Ενώ κλαίω μακράν σου καί φθίνω 
Σύ έν τέρψει νά ζή; διαρκεΐ.

1862. Π. .Ματαράγζας.

ΔΠΙ All \Ν ΤΙΙΣΕΙΣ.
Τά όϋο ποιήματα τοϋ εθνικού ποιητοΰ ζ. Άχιλ- 

λίιυς Παράσχον, τά όποια έδημοσιεύσαμεν έν τοΐς 
τεύχισι 35 καί 39 τοϋ Εσπέρου, άποπνέουσι τόσον 
άδολον πατριωτισμόν ζαί είναι πράγματι τόσον εκ
φραστικά, ώστε προύζάλεσαν ζαί τήν συζήτησιν. Άπό- 
δειςι; τούτου είναι αί δύο έμμετροι απαντήσει;, άς 
ζαταχωοίζομΐν έν τώ σημερινφ τεύχει.

Σ. τ. Δ.

Ά π ά ν τ η σ ι ς Α ’.

Τφ έόνιζφ ήμών ποιητή κ.’Αχιλλεϊ ΓΙαράσχφ ώ; 
άπάντησις είς τήν έν τφ “'Εσπέρφ” δημοσιευΊεϊσαν 

“Νοσταλγίαν” του.

1.
Μαζρά μά; έφυγες μαζρά, γλυκόφωνο αηδόνι, 
Σέ τόπου; πήγες μαζρυνού; πού τούς σκεπάζει 

χιόνι!
Άχ! εινε δλα κρύα ’ζεΐ, άκόμη κ’ ή καρδιά τους! 
Χιόνι ’; τά στήΟια έχουνε καί χιόνι ’; τή μη

λιά του;!
Έζεΐ τό χόρτο πνίγεται καί δέν άνΟεΐ μυρσίνη! 
Κάθε κλαρί, κάθε οενδρί ζατάςερο έχει μείνει. 
’Αηδόνι, Αηδόνι, δέ Οά βρής κλαρί νά ζηλαϊ- 

δήσης,
’Στά μέρη πούσαι καταχνιά αιώνια 0’ άπαντηση:. 
ΙΊέρνει το χιόνι τή λαλιά κάθε πουλιού, τήν 

πέρνει,
Τού κόβει τή; φτερούγαι; του ζαί ο βορρηάς 

τδ δέρνει!
Τ’ άηδόνια φεύγουνε μαζρά άπ’ τή χιονισμένη 

φύσι . . .
Καί ποιο πουλί θα. πάη έζεΐ γλυκά νά τραγου- 

δήση;
Φεύγα, αηδόνι! Τοΰ Βορρηά τήν δύναμι φοβήσου! 
Φεύγα, άηδόνι, άναζητούν άλλούΟε τή φωνή σου! 
Φύγε άπδ τόπο έρημο ποΰ δέν ανθεί λουλούδι, 
Πού εινε μαύρος ό ούρανό; καί πνίγει τδ τρα

γούδι !

II.

ΙΙοιδς τόπο; έχει τή δροσιά, τή νειότη μας, τη 
χάρι;

Ποιος τόπος βλέπει άπδ μάς ποιο ξάστερο φεγ- 
,γάρΐ;,

Σέ άλλον ποιόνε ούρανό αστέρια τέτοια ανθίζουν; 
Σέ ποια άλλη χώρα οί άνόοί καλλίτερα μυρίζουν; 
ΓΙοιά χώρα έχει λαγκαδιαΐ:, βουνά, νερά καθάρια; 
ΙΙοιά χώρα έχει αμάραντα ς τους βράχους της 

θυμάρια;
Τ’ωσσία!... Σκότος, καταχνιά, χώμα χωρίς

Χωρίς γαλάζο ούρανό, βουνό χωρίς θυμάρι! ...

III.

’Αηδόνι, φύγε! Γύρισε στή μάννα τή γλυκειά σου, 
Ν’ άφουγκραστή τή λυγερή κΐ άβάνατη λαλιά σου! 
ΤΙ φύσις δλη άκαρτερεΐ μέ πόθο τή φωνή σου, 
Σ’ άκαρτερούν ή λαγκαδιαίς, τά δένδρα, οί σύν

τροφοί σου!
Σ’ άκαρτερεΐ ό ούρανό;, τ’ άστέρια, ή σελήνη, 
Το περιγιάλι τδ γλυκό, τά λούλουδα, οί κρίνοι... 
Καί ή ίτηά ποΰ θλιβερή ’ς τά μνήματα φοτριόνει, 
Κί αύτή, κΐ αύτή άνεζητεΐτδ τρυφερό τ’ άηδόνι... 

"Ολα σέ κράζουν, ποιητή, άχ! δλα σέ φωνάζουν ... 
Φοβούνται μή σέ χάσουνε, μή δέ σέ ίδοϋν δει

λιάζουν . . .
"Ολα σέ κράζουνε μέ μιά;·

— "’Έλα ’ς τήν αγκαλιά μας! 
Σέ θέλομε σιμά μας! —

Εν fkipatei. Πέτρο; Κ. Άποστόλίδη;.

Άπάντησις Β’.
eF.MiSTOKAi’.ors ςολομογ

Άπάντησις είς τό διά τοϋ 'Εσπέρου (άρ. 39) δημο- 
σιευ'ιέ-, ποίημα ’Αχιλλέως ΙΙαράσχου.

Ί όσον, λοιπόν, έόύμωσες, 
ώστε νά μή ξεχάσης 

Ένός σου φίλου μιά ή δυο 
τόσο άΟ'όας φράσεις;

Γΐ αύτδ πού σού ’πε δηλαδή, 
καμμιά κακία- 

Μείνε νά ’δή; καί νά χαρής 
χειμώνα τήν Τ’ουσσία;

Γΐ αύτδ ποΰ έπεΟυμησε, 
ποιδς ξέρει μέ τί πάθος, 

Μέ τί παλμό στά στήθη του 
μέ τί ιδέας βάθος, 

Νά ’δή έμπρός του νά βρεθούν 
πρώτη φορά εις πάλη 

'Ο πάγος άπ’ τήν μιά μεριά 
καί Σύ άπδ τήν άλλη;

Νά ’δή τήν άγριό μορφή 
σζοτινιασμένη πλάσι.

Τήν πετρωμένη θάλασσα, 
τά κρυσταλλένια δάση.

Ίο Στέπι τό τρομακτικό 
πού λές ζ’ έκεΐ ό χάρος 

Ξαπλόνει τδ σενδόνι του 
μέ βλο του τδ θάρρος, 

Ι ούς λύκους, πώχουν μοναχοί 
άπάνου ’ζεΐ τδν λόγο, 

Πού βασιλεύει τό φριχτό 
"Φάγε με ή σέ τρώγω.” 

Πού είν’ ήμέρα καί θαρρείς 
μεσάνυχτα σημαίνει, 

ΙΓ ούτε μιά μύτη φιλική 
γύρω σου δέν προβαίνει· 

'Όλα αύτά ποΰ ’ναι μαζύ 
μιά ζωγραφιά γεμάτη, 

Μαύρη, ’σάν "Αδης, φοβερά, 
φριχτή γιά κάθε μάτι, 

Νά λάμψουν έςαφν’ άπό φώς 
καί τ’ άγριο τους νά χάσουν, 

Νά κοζζινήσ ή δψι τους 
ζαί νά χαμογελάσουν, 

Τήν ώρα πού ’σάν άστραπή 
ή Μούσα σου ή θεία, 

θά τά σχίζε φωνάζοντας 
"Σάς χαιρετώ, στοιχεία!”

Γΐ αύτό, τόν μαύρο φίλο σου 
μέ στίχους καί μέ μέτρα 

Πιάνεις εύθύς καί τόν χτυπάς
’σαν νά ’τον άπδ πέτρα; 

Καί τ’ άραοιάζεις, ’στήν χρυσή 
τήν λύρα σου γερμένος, 

'Οσα ίσως δέν ακούσε
’στον βίον τ’ ό καϋμένος; 

Τοΰ λέγεις, πώς λησμόνησε 
ώς καί το μύρωμα του, 

Κΐ άρνήθηκε τ’ αδέλφια του 
καί δλη τήν γενειά του; 

Τήν Μάννα καί τδν ούρανό, 
τό φώς καί τήν ήμέρα, 

'Όλα καί δλους καί αύτδν
τδν τάφον τού πατέρα; . . . 

Κΐ έπειτ’ αφού τόν ’στόλισες
καλά καλά, τδν πιάνεις 

Μέ λόγια, πού, άλήθεια!
τρέμω μή τδν τρελλανης, 

Καί τοΰ προτείνεις μονομιάς
ν’ άφήση τήν δουλειά του,

Μέ σέ, πού τόν έμπάτσισες 
νά πεταχθή ’δώ κάτου, 

’Ανάμεσα ’σ ταΐς κιτριαΐς 
νά φτιάση μιά καλύβη, 

Καί μέσα ‘ζεΐ τά χέρια του 
νά κάθεται νά τριβή;

Νερό νά χύση άφθονο 
μέσα ’σ τδ σωθικό του,

Κΐ άέρα. μάλιστα βορριά · 
νά βάλη ’σ τό μυαλό του;

’ Ετσι Οά κάμη; μάγουλο, 
τοΰ λέγεις, βελουδένιο.

Καί θ’ άρμενίζεις μέ πανιά 
’σ τδ κύμα τ’ άσημένιο!

Έ! φίλε μου. συγχώρα με. 
πλήν δλ’ αύτά μεγάλη 

Βλάβη νά κάμουν ήμποροΰν 
’σ τοΰ φίλου τδ κεφάλι.

Δέν λέγω, ή μπορεί ζ’ εγ<’>» 
καλά νά μήν αρπάζω 

Τδ νόημα τών λόγων σου 
καί κάπως νά τ’ άλλάζω.

Άλλά το κάτω τής γραφή; 
καί ή δργή σου δλη 

θαρρώ νά ήναι δτι ζή 
έκεΐ ποΰ ζοΰν Χαχόλοι,

Κΐ οτι δέν έρχεται έδώ 
’σ τήν φίλην του Ελλάδα,

Ποΰ είν’ ό ήλιος ό λαμπρός 
κ’ αιώνια πρασινάδα.

Καί ποιος δέν ξέρει, φίλε μου, 
καί ποιος σού τδ άρνεΐται, 

"Οτ ή Ελλάς κΐ άπδ θεούς 
’μπορεί νά κατοικεΐται· 

Ότ’ είν’ κομμάτι τ’ ούρανού 
πού ’κόπηκε τήν ώρα 

Πού ειπ’ ό Πλάστης νά γενή 
ή ελληνική μιά χώρα· 

Κΐ δτ’ εύτυχής λογίζεται 
κανείς σ’ αύτδ τδ κλίμα 

’Όχι νά ζήση μοναχά 
άλλά καί νά ’ορη μνήμα;

Κανείς αύτά δέν τ’ αναιρεί· 
άλλά δΐ αύτδ άρνήθη 

Ό Ελλην πού σ τά ξένα ζή 
τήν γή πού έγεννήθη;

Είν’ έξωμώτη;; δέν πονεΐ; 
εχει καρδιά σανίδι;1 

Πατρίδα πλιό δέν άγαπα;
εινε χαμένο γίδι;

Μ ή βλασφημεϊς! τώρα κ’ έγώ 
εινε καιρός νά ειπω·

Δέν ξεύρω πού πλιό δυνατό 
καρδιάς θά εύρη; χτύπο· 

Έδώ, π’ άνθίζει ή μυρτιά, 
ή δάφνη, τδ θυμάρι, 

”11 ’κεΐ πού τρέχει γιά ψωμί 
τδ ελληνικό ποδάρι;

θυμήσου μόνον τί χρωστεΐ 
’στά έξω τά παιδιά τη;

Αύτή ή Μάννα, π’ άγαπας 
τόσο τήν άγκαλιά τη;, 

θυμήσου πώ; ήτον πτωχή!
καί πώ; θά ’τον σβυμμένη, 

Άν δλοι θέλαμε βυζί
άπ’ τήν δυστυχισμένη.

Άν δλοι γλυκό ξάπλωμα 
’θέλαμε ’σ τά λημέρια, 

Κυττάζοντες τδν ούρανό, 
τον ήλιο καί τ’ άστέρια.



268 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 41. 1 13 Ιανουάριου 1883. Άρ 41. 1 13 ’Ιανουάριου 1883.] ΕΣΠΕΡΟΣ. 269

θυμήσου τα ολα αύτά 
καί ’πες μου μόνον τότε, 
ήν οι εςω Ελληνες 
ή δχι πατριώται· 
άν έπρεπε τοΰ φίλου σου 
νά δώση; μ’ άσπλαγχνία 
Κνούτο ποϋ δέν έφαγε 
ακόμη ’σ τήν 'Ρουσσία.

Έν ΆΟήναι;, μηνί Δεκεμβρίφ 1882.

"Αν

Κι’

Τό

ΠΡ0ΣΦ2ΝΗΣΙΣ
τού έν Μαγκεστρία K"J Σ. Χατζοπούλου πρό; 

τόν Γλάδστωνα καί ή άπάντησις αύτοΰ.
Ό έν Μαγκεστρία φιλογενής Κύριο; Σ. Χα- 

τζόπουλος, ού ό πατριωτισμό; είναι πρό πολ- 
λού γνωστός, δέν έλειύε καί κατά τήν περίστασιν 
τής πεντηκονταετηρίδος τού διάσημου Γλάδ
στωνος νά διατρανώση πάλιν τα πατριωτικά αυ
τού αισθήματα, άποστείλας 
ελληνοπρεπή προσφώνη- 
σιν πρός τόν γηραιόν τής 
’Αγγλίας πρωθυπουργόν, 
περιεχομένην έντό; κομ
ψότατης πυξίδας. Ευχα
ρίστως δημοσιεύομεν σή
μερον καί τήν εικόνα τή; 
πυξίδος καί τάς άνταλλα- 
γείσας κατά τήν περίστασιν 
ταύτην έπιστολά; 
προσφώνησιν 
Χατζοπούλου 
πάντησιν τοΰ 
άμφοτέρα; .έν

Ή προσφώνησις είναι 
γεγραμμένη έπι περγαμη- 
νοΰ χάρτου έν σχήματι λευ
κώματος· έκάστη αύτής 
σελίς είναι πεποικιλμένη 
διά πολυχρόων κοσμημά
των. Περιεκλείετο δέ ή 
προσφώνησις έντό; πυξίδος 
έξ αργύρου καί κρυστάλλου, 
παραγγελθείση; έπι τούτφ 
καί κατασκευασθείση; έν 
ΓΙαρισίοις μέ δλην τήν δυ
νατήν καλλιτεχνίαν καί κατά ρυθμόν Ελληνικόν. 
'Ο άργυρο; είναι εί; πολλά μέρη έπικεχρυσωμένος, 
ώς εις τήν άνωθεν εύρισκομένην σφίγγα καί εί; τά 
ένδύματα τών καρυατιδών. Αί πλευραί καί τό 
κάλυμμα τής πυξίδος είσίν έκ διαφανεστάτου, 
κοπτοΰ καί πεποικιλμένου κρυστάλλου, φέροντος 
τήν εξής έπιγραφήν χρυσοΐς γράμμασι γεγραμ- 
μένην ·

ΕΙΣ ΟΙΩΝΟΣ ΛΡΙΣΤΟΣ, ΑΜΓΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ. 
ΤΩ. ΚΛΕΙΝΩ. Γ. Ε. ΓΛΑΔΣΤΩΝΙ ΩΣ ΦΟΡΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟΙ’.

ΖΗΘΙ ΕΠΙ ΜΗΚΙΣΤΟΝ

ΜΗΝΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙ2. 13. 1382.

Σ. ΧΑΤΖΟΙΙΟΓΔΟΣ.

φέρω Ύμΐν τάς ένθερμους, ειλικρινείς καί τα
πεινά; μου προσρήσεις.

"Ο,τι έδημιούργησεν ή μεγάθυμο; Ύμών πρός 
τό ’Αγγλικόν έθνος άφοσίωσις διά τής τροπο
ποιήσει»; τών νόμων, τής βελτιώσεως τών θε
σμών πρό; ευδαιμονίαν τοΰ λαού, τούτο άπασα 
ή ’Αγγλία μετ’ ενθουσιώδους καί τρυφερά; 
έζτιμήσεως αναγνωρίζει.

Τό όνομα Ύμών, αγαπητόν παρά τοΐ; ’Άγ
γλοι;, ένδοξον έν Εύρώπη, είναι έπίση; καί έν 
Έλλάοι σεβαστόν. Αί πρώτα'. Ύμών σπουδαί 
πρό; τήν κλασικήν χώραν ειλκυσαν Υμάς, καθ’ 

βίου 
δια-
Έλ-

δλον δέ τό διάστημα τοΰ ένδοξου Ύμών 
είσθε ό πρωταθλητή; παρά τοΐ; Φιλέλλησι, 
γράφοντε; τήν αληθή θέσιν τή; 
λάδο; έν τε τή διανοία, έν ταΐς ; 
ταΐ; τέχναις, καί έκθέτοντε; τά ι 
έργα, τά συντελέσαντα εί; τήν 
ρίαν.

Άγωνιζομένη ή ’Ελλά; έν

: αρχαία; 
έπιστήμαις και 
αθάνατα αύτή; 
κοινήν έλευθε-

τό 
καί

φαεινόν μέρο; τής ιστορίας, τής ελευθερίας 
προόδου.
Ιό ’Αγγλικόν έθνος ύπο τήν αιγίδα Ύμών 
επιρροήν μεγάλω; έβοήθησε τον Ελληνισμόν 
τήν πρόοδον καί άνάπτυξιν αύτοΰ. Αί Έλ- 

,ς προόδου 
:ί ζωής, διακαή; δέ ό 

αί περικλεείς έπαρ-

και 
εί; 
ληνικαι έλπίδες συμβαδίζουσι μετά τή; 
τή; έθνικής δυνάμεως καί 
πόθο; είναι, δπως απασαι 
χίαι ζαί δλαι αί νήσοι καταστώσι πάλιν Ελ
λήνιζα-, συντελεστή δέ ή ενωσις τής Ελλη
νική; φ·. ~
αναπολούσα 
έχουσαν τ 
έθνους έν 
θεριά; καί 
'Ελλήνων νέα. 
κρίνων καί φιλελλ 
γλιζοΰ Εθνους ζαί 'Υμών, τοΰ 
και άξιοπρεπώς διέποντο: τάς 

ις τούτου 
εγώ, εν τών τι 
λάδος, 
Ύμΐν μετά βαθυτάτου σε
βασμού τάς ειλικρινείς καί 
ελληνικά; προσρήσεις μου 
έπι τή πεντηκονταετηρίδι 
τοΰ πολιτικού Υμών βίου, 
τού πλήρους τιμών καί α
θανάτου δόξης.

Διατελώ Ί’μέτερος θεράπων 

Σ. Χατζόπουλος.

Έν Μαγκεστρία 
τή 13 Δεζ.εμΰρίου 1882.

συντελεσθή δέ ή ενωσις τής 
υλής. Πάσα έλληνική καρδία πάλλει 

τήν νέαν Ελλάδα μεγάλην και 
ήν αληθή ηγεμονίαν τοΰ Ελληνικού 
όνόματι τής δικαιοσύνης, τής έλευ- 

Αί έλπίδες αύται τών 
δυνάμει; έκ τών είλι-

Μαραθώνι, έν

ΙΙΤ3ΙΣ ΙΙΡΟΣΕΝΕΧΘΕΙΣΑ Τ2ι ΓΛΑΔΣΤΩΝΙ 

παρά τοΰ ζ. Σ. Χατζοπούλου.

·'» » 
τοΰ 
καί 

Γλάοστωνος, 
μεταφράσει.

Ό Γλάδστων μετά συγκινήσεως καί μεγάλης 
εύμενείας έδέχθη τήν προσφώνησιν και τό έν- 
θύμημα καί άπηύθυνε τφ κ. Χατζοπούλφ απάν
τησή λίαν φιλόφρονα.

Τφ έξοχωτάτφ
ΓΟΥΛΙΕΛΜΩι ΓΛΑΔΣΤΩΝΙ

ΙΙρωθυπουργφ τής Κυβερνήσεως τής 
Α. Μεγαλειότητος.

Έπι τή πεντηκονταετηρίδι τοΰ έξοχου
πολυτίμου 'Υμών πολιτικού βίου, ό υποφαινό
μενος, "Ελλην κάτοικος τής Μαγκεστρία;, προσ-

και

Σαλαμΐνι ζαί αλλαχού υπήρξε πάντοτε τό αλη
θές προπύργιον τή; Ευρωπαϊκής ελευθερίας· έν 
δέ τφ παρόντι αίώνι άνδρες, οίοι 'Υμείς, έπε- 
ζύρωσαν τήν σημερινήν τής Έλλάδο; θέσιν, ήν 
απέκτησε μετά μεγάλα; Ουσίας, άν ζαί όλίγον 
μόνον μέρος αυτής ήλευΟερώΟη. Ό Ελληνικό; 
πατριωτισμός έν μεγάλφ καί άνίσφ αγών, καί 
τή βοήθεια τή; Ευρώπη; ανέκτησε τήν άπο- 
λεσθεΐσαν έλευθερίαν καί κατέταξε τήν μικράν 
'Ελλάδα μεταξύ τών ανεξαρτήτων εθνών. 'II 
δέ απελευθερωθείσα έθνική τή; 'Ελλάδο; ζωή 
ύπήρξεν, ώ; ή Ευρώπη αναγνωρίζει τούτο, άν- 
ταξία τής νέα; αύτή; θέσεω; καί τών υποχρε
ώσεων αυτής.

"Απαντες οί "Ελληνες μετά βαθείας συγ- 
κινήσεω; άναγνωρίζουσι τί πρό; Υμάς οφείλουσι 
δια τα; εύγενεΐς 'Υμών ύπέρ αύτών προσπά
θειας· μετά ευγνωμοσύνης δέ ένθυμόύνται τό 
ένεργόν μέρος, τό όποιον έλάβετε διά τήν προσ- 
άρτησιν τών Ίονίων νήσων, ώς καί κατά τά τε
λευταία συμβάντα έν τή ’Ανατολή, καθ’ α ή 
εύγενή; 'Υμών επιμονή ύπέρ τοΰ δικαίου συνε- 
τέλεσεν εί; τήν άπελευθέρωσιν χωρών τινων 
αρχαίας 'Ελλάδος.

ΙΙροοδεύουσα ή Ελλά; έν εύτυχία δέν 
ναται νά λησμονήση τί δφείλει εις Υμάς,
ένδοξον πρωθυπουργόν τή; Μεγάλη; Βρεταννίας, 
ου τίνος ό πεντηκονταετή; δημόσιος βίο; ύπήρςε

τή?

δύ- 
τόν

. /ί,ς '
τή; ειρήνης.

:: άρύονται 
ηνικών συμπαθειών τοΰ Άγ- 

’ . '>
διέποντο:

νεύματο;

τοσοΰτον έπαξίως 
τύχας αύτοΰ. 
εμφορούμενος και 

κνων τήςΈλ-
τολμώ νά προσφέρω

Η ΛΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ 

ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ.

Hawarden Castle.

Κύριε,

’Έλαβον σήμερον τήν 
λαμπράν πυξίδα, ήν ή ύμε- 
τέρα άγαθότης ηύδόκησε 
νά μοί προσφέρη. 'Η εν

τέλεια καί ακρίβεια τή; έργασία; έν δλαις 
ταΐ; λεπτομερείαι; καθιστά τό λαμπρόν τούτο 
ένθύμημα τά μάλιστα έκτιμητόν. Έν τούτοι; 
άν έγνώριζον προηγουμένως τον σκοπόν Ύμών 
ήθελον τολμήσει νά Σάς άποτρέψω, ή τού- 
λάχιστον νά παρακαλέσω 'Υμάς νά περιορίσητε 
τήν υλικήν αξίαν τοΰ ενθυμήματος εί; τό εικοστόν 
ή καί τδ πεντηκοστόν αύτής. ’Αγνοώ τή αλή
θεια πώς δύναμαι νά τό δεχθώ. ’Αδυνατώ δμως 
καί νά τό άποποιηθώ, άναγνούς τά; συγκινητικά; 
έκείνας γραμμάς τής "προσφφνήσεως”, ήτις 
εύρίσκετο έν τή πυξίδι καί ήτις αύτή μόνη ήτο 
ικανόν τεκμήριον τή; συμπάθεια; σας, καί έν τή 
όποια τόσον στενώ; συνεδέσατε τό όνομά μου 
μετά τή; ιστορία; καί τοΰ μέλλοντος τής πα- 
τρίδο; Ύμών.

Δέν είμαι τόσον μάταιος, ώστε νά νομίζω 
δτι είμί άξιο; τών πολυαρίθμων συγχαρητηρίων, 
τά όποια έλαβον, πρό πάντων παρά τών Ελλήνων, 
έπι τή συμπληρώσει τοΰ ήμίσεως αιώνα; τοΰ 
κοινοβουλευτικού μου βίου.

II ύμετέρα ύπερτίμησι; τών πράξεών μου 
έπρεπε μάλλον νά μέ ταπεινώση ή νά μέ κολα- 
κεύση. Άλλά μία τών εύτυχεστάτων πολιτικών 
μου αναμνήσεων είναι, δτι είργάσθην βάσιν έχων 
τό δίκαιον ύπέρ τής Ελλάδος τοΰ μέλλοντος· 
ολίγον μόνον έκπαιδευθείς εί; τήν γνώσιν τής 
άρχαίας Έλλάδο; απέκτησα τά ελάχιστα πλεο-

νεκτήματα, ά τινα μέ ώδήγησαν έν τή υπηρεσία 
τή; πατρίδος μου καί τών συγχρόνων μου.

Ευχαριστών Υμάς είλικρινώς διά τά; εύμε- 
νεΐ; Ύμών κρίσεις καί διά τό πολύτιμον ένθύ
μημα λαμβάνω τήν τιμήν νά υποσημειωθώ 

δλως άυοσιωμένος καί εύπειθέστατος 
W. Gladstone.

ΛΕΩΝ ΓΑΜΒΕΤΤΑΣ.
(Γε.ν. 1838 αποθ. 1882 )

'Η Γαλλία άπώλεσε πρό τινων ημερών ένα 
τών έπιφανεστέρων αύτής πολιτών, άνδρα βστι; 
έν ήμέραι; κρίσιμοι; καί δύσκολοι; μετά θάρρου; 
καί αξιέπαινου αύταπαρνήσεω; ύπερησπίσθη τήν 
Αξιοπρέπειαν καί τήν τιμήν αύτή;. ΙΙέντε λεπτά 
τή; ώρα; πρό τής λήξεως τού παρελθόντος έτους

ό Λέων Γαμβέττας έκλεισε τούς δφθαλμούς 
του διά παντός. Νόσος αμείλικτος, καθ’ ής μά- 
ταιαι άπέβησαν ολαι τής επιστήμης αί προσπά
θεια·., έφερον εις τόν τάφον έν ανθηρά ακόμη 
ήλιζία, έν όλη τή ακμή τών διανοητικών του 
δυνάμεων, άνδρα διαπρεπή καί ρήτορα ευγλωτ- 
τον, δστι; πολλάς ακόμη ήδύνατο νά προσφέρη 
ύπηρεσίας τή πατρίδι του. Καί βαθύς μεν πο-
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λιτικός ό Γαμβέττας δέν είχεν είσέτι άναδειχθή, 
ώς απέδειξε τύ πρό τινων μηνών ύπό τήν προε- 
δρείαν καί τάς εμπνεύσεις του σχηματισθέν 
ύπουργεΐον. ούχ ήττον Ομως είχεν έν έαυτω ολα 
τά προσόντα μεγάλου πολιτικού άνδρός, δστις 
κατευναζομένης ολίγον τής νεανικής αυτού ζωη
ρότητας και ορμής, μεγάλην ήδύνατο νά έξα- 
τ/.ήα'α επιρροήν έπί τάς τύχας τής πατρίοος του. 
έάν ή Μοίρα δέν άπέκοπτεν άποτομω: τοσοΰτον 
τής ζωής του το νήμα. Γούτο έννοεΐ και ή 
Γαλλία καί πενθεί τον θάνατόν του ί·>: 
συμφοράν. Έάν ποτέ παρεξετράπη, έάν ποτέ 
διά τής ορμής του έπέφερεν αποτελέσματα εναν
τία τών προσδοκιών του, τούτο άποδοτέον ούχί 
εις δευτέρας σκέψεις και σκοπούς, διότι ή αγάπη 
προς τήν πατρίδα του ύπήρξε πάντοτε άδολος 
έν τή μεγάλη και φύσει γενναία αύτού καρδία’ 
έπομένως δικαιότατα παρατηρεί έφημερίς τις 
γαλλική, ούχ'ι φίλα αύτώ φρονούσα, "δτι τώ 
Γαμβέττα θέλουσι συγχωρηθή τά πάντα, διότι 
πολύ ήγάπησε τήν Γαλλίαν ". Ζωηρός και έν- 
Οουσιώδης είς άκρον είχε πάντοτε πρό οφθαλμών 
τό έθνικόν συμφέρον, καί αύτή έτι ή ιδέα τής 
άντεκδικήσεως, ής πρωτοστάτης είχε κηρυχθή 
εύθύς μετά τόν δυστυχή κατά τής Γερμανίας 
πόλεμον, και αύτή ή ιδέα, προς ήν έτεινον άπα- 
σαι αί προσπάθειαι αύτού και διά τήν όποιαν 
νυχθημερόν είργάζετο, άποδεικνύει πόσον ένθέρ- 
μως τήν πατρίδα του ήγάπα. ’Ολίγοι άνδρες 
ήδυνήθησαν, ώς ό Γαμβέττας. νά έξασκήσωσιν 
έπ'ι τά πλήθη τόσον μεγάλην έπιρροήν ο λόγος 
αύτοΰ έμάγευε τόν λαόν, καί αύτοί οί ασπονδό
τεροι του αντίπαλοι ώμολόγουν οτι άμα ό Γαμ
βέττας κατελάμβανε τό βήμα τής βουλής ήτο 
άδύνατον νά μή ήλεκτρισθή τις. Ο πολιτικός 
του βίος, καίτοι βραχύς, έχει τοσαύτην διά τήν 
γαλλικήν ιστορίαν τών τελευταίων δέκα έτών 
σημασίαν, ώστε δέν είναι δυνατόν να έκτεθή έν 
μικρώ άρθρο). Δί ήμάς τούς "Ελληνας ούσιώδες 
είναι οτι ό Γαμβέττας ένεφορεΐτο ύπό ακραιφνούς 
Φιλελληνισμού, καί ώς Φιλέλληνα πενθοΰμεν 
αύτόν. Χαίρομεν δέ δτι ού μόνον έν Έλλάδι 
έξεοηλώθη έπισήμως τό πένθος, άλλά καί αί έν 
τώ εξωτερικφ Ελληνικά! κοινότητες δέν ελειψαν 
νά προσφέρουσιν αύτώ θανόντι φόρον εύγνωμο
σύνης. Έκ τών δισχιλίων στεφάνων, οιτινες 
κατετέβησαν έπ’ αύτού κατά τήν κηδείαν του 
έν Παρισίοις, αί γαλλικαί έφημερίδες άναφέ- 
ρουσιν ένα μόνον, τον ύπό τών έν ’Αλεξάνδρειά 
ομογενών προσφερθέντα, δστις ήτο αξίας πλέον 
τών χιλίων φράγκων.

ΊΙ κηδεία τοΰ επιφανούς άνδρός έτελέσθη 
μετά έκτάκτου πομπής δημοσία δαπάνη · άπεδό- 
θησαν δέ τφ νεκρώ αύτοΰ τιμαί ούχί πλέον βα- 
σιλικαί, άλλ’ αύτοκρατορικαί. Όλοι οί στρα- 
τάρχαι τής Γαλλίας, δεκαεπτά τόν αριθμόν, διε- 
τάχθησαν νά παρευρεβώσιν εις ΙΙαρισίους κατά 
τήν κηδείαν. Πεντακόσιοι σύλλογοι, δλαι αί 
συντεχνίαι, δλος ό στρατός καί ή έθνοφυλακή 
ελαβον μέρος· αρκεί νά εΐπωμεν δτι δτε τό 
φέρετρον είσήρχετο είς το μέγα νεκροταφείο·/, 
άκόμη ή δλη συνοδεία δέν είχεν αναχωρήσει 
έκ τοΰ καταστήματος τής βουλής (τό Palais 
BourbonI ένθα είχε κατατεθή. Αί εφημερίδες 
τών Παρισίων γέμουσι περιγραφών περί τών τής 
κηδείας ταύτης, οποίαν ή Γαλλία ούδέποτε μέ
χρι τούδε είδεν, δλος δέ ό τύπος περιέχει μα
κροχέρας ή βραχυτέρας νέκρολογίας αύτοΰ, έν 
αίς έκτίθενται τά καθ’ εκαστα τής έκτάκτου 
ταύτης ύπάρςεως. Αί έκτακτοι αύται επικήδειοι 
τιμαί πρέπει έν μέρει να Οεωρηθώσι καί ώς 
διαδήλωσίς τις τοΰ δημοκρατικού κόμματος έν 
Γαλλία, δπερ οΰτω μάλιστα άποδεικνύει τήν 
αδυναμίαν του. Πλεΐστα δσα ανέκδοτα περί τοΰ 
άνδρός πληροΰσι τάς στήλας ού μόνον τών γαλ

λικών άλλά καί τών λοιπών ευρωπαϊκών έφη- 
μερίοων. Σήμεραν άναδημοσιεύομεν τήν εικόνα 
αύτού (έκ τοϋ άρ. 14) χάριν τών συνδρομητών, 
ήμών τού δευτέρου έτους.

Ι’εννάται ήδη τό ζήτημα τίς θέλει αντικα
ταστήσει τον Γαμβέτταν ώς αρχηγός τού κόμ
ματός του. ΊΙ ιδέα ήμών είναι δτι τό κόμμα 
τού Γαμβέττα συνετάφη μετ’ αύτού. διότι αύτός 
κυρίως τό άπετέλει. Ώς δέν έγκατελείπει 
φυσικούς κληρονόμους, οΰτιυ καί πολιτικούς 
κληρονόμους δέν άφίνει. ΊΙ λάμψις αύτού άνέ- 
τέιλε καί έδυσε μετ' αύτοΰ, καί ή ιστορία έπί 
πολύ άκόμη θά άσχολήται μέ τον άνδρα. δστις 
διά τής έμφανίσεώς του έπί τής πολιτικής σκηνής 
τού κόσμου απέδειξε καί πάλιν οτι κατά καιρούς 
αναφαίνονται άνδρες έξουσιάζοντες τά πλήθη 
διά τών εκτάκτων αύτών προσόντων.

ΕΛΛ \Σ. Ή ελληνική Βουλή έξηκολούθησε 
τακτικώς τάς συνεδριάσεις της, άν καί συνήθως 
διακόπτη αυτάς προσεγγιζουσών τών έορτών τών 
Χριστουγέννων καί τοΰ Νέου Έτους. ’Αλλ’ 
έφέτος αί έργασίαι ήσαν πολλαί, καί τό ύπουρ- 
γεΐον λίαν άξιεπαίνως έπισπεύοει τήν ψήφισιν 
τού προϋπολογισμού τού Κράτους· ζήτημα δμως 
είναι άν ό προϋπολογισμός θέλει τόσον συντόμως 
ψηφισθή, πάρεμπιπτόντων συχνά επεισοδίων, τά 
όποια παρεμποδίζουσι τήν τακτικήν τών έργα- 
σιών πορείαν. — Ό θάνατος τού Δέοντος Γαμ
βέττα παρήγαγε καί έν Έλλάδι βαθεΐαν έντύ- 
πωσιν, διότι ό Γαμβέττας έθεωρεΐτο καί ήτο 
ένθερμος Φιλέλλην. "Αμα άνακοινωθείσης έν 
τή Βουλή ύπό τού πρωθυπουργού τής είδήσεως 
τοΰ θανάτου αύτοΰ. ή Βουλή παμψηφεί άπεφάσισε 
νά λύση τήν συνεδρίασιν είς σημείου πένθους 
καί τελούσα δίκαιον ,φόρον εύγνωμοσύνης πρός 
τόν διαπρεπή φιλέλληνα.

ΓΕΡΜΑΝΊ Α. At πλημμύρα·, τού Ί’ήνου καί 
άλλων ποταμών μεγάλας έπήνεγκον καταστροφάς 
έν τισιν έπαρχίαις τής Γερμανίας. Χιλιάδες 
άνθρώπων άπώλεσαν έν ροπή οφθαλμού 3,τι μετά 
πολλοΰ καί μακροχρονίου κόπου είχον αποκτήσει, 
διότι ού μόνον απέραντοι έκτάσεις καλλιεργησίμων 
γαιών κατεστράφησαν, άλλά καί οίκίαι κατέπεσον 
καί σκεύη καί οικιακά ζώα παρεσύρθησαν ύπό 
τών άγριων ύδάτων. Αί περιγραφαί είσί πράγ
ματι σπαραξικάρδιοι, καί ή πενία μεγίστη. Ό 
αύτοκράτωρ τής Γερμανίας, δίδων τό καλόν 
παράδειγμα, έδωκεν έκ τοΰ ιδιαιτέρου αύτού 
ταμείου 600 χιλ. μαρκών πρός περίθαλψιυ τών 
παθόντων· κατάλογοι δέ συνεισφορών ήνοίχθησαν 
είς δλας τάς κυριωτέρας πόλεις τής Γερμανίας. 
Αί τελευταΐαι τηλεγραφικά! ειδήσεις άναφέρουσιν 
δτι αί πλημμύραι ήρξαντο έλαττούμεναι. — 
Μεγάλαι προπαρασκευαί γίνονται έν Βερολίνο) 
διά τήν έορτήν τής είκοσιπενταετηρίδος τού 
γάμου τοΰ πρίγκηπος διαδόχου. Ή έορτή θέλει 
διαρκέσει έπί τρεις δλας ήμέρας έπί παρουσία 
πολλών ηγεμόνων συγγενών τής αύτοκρατορικής 
οικογένειας. Ό πρίγκηψ διάδοχος, δστις άγει 
το 52°·' έτος τής ηλικίας του ένυμφεύθη, ώς 
γνωστόν, πρό 25 έτών άκριβώς τήν πριγκήπισσαν 
Βικτωρίαν, πρωτότοκον θυγατέρα τής βασιλίσσης 
τής ’Αγγλίας.

ΓΑΛΛΙΑ. Ίο μέγα συμβάν τών τελευταίων 
ήμερών ήτο ό θάνατος τοΰ Δέοντος Γαμβέττα, 
έπισυμβάς έν Παρισίοις. Περί τοΰ συμβάντος 

τούτου, τό όποιον διά τήν Γαλλίαν ιδίως έχει 
μεγάλην σημασίαν, λέγομέν τινα έν ιδιαίτερο, 
άρθρο) τού σημερινού τεύχους. Δύο ήμέρας μετά 
τόν Γαμβέτταν άπεβίωσε καί είς τών καλλιτέρων 
τής Γαλλίας στρατιωτικών, ό άντιστράτηγος 
ChanzY. δστις έλαβε τόσον ενεργόν μέρος έν 
τώ πολέμφ τού έτους 1870. 'Ο CHANZY διε- 
τέλεσε καί πρεσβευτής τής γαλλικής Δημοκρα
τίας έν ΙΙετρουπόλει, καί ήτο καί γερουσιαστής. 
ΊΙ κηδεία αύτού έγένετο μεγαλοπρεπεστάτη έν 
Chalons, έδρα τής διοικήσεώς του. — Έν Λυών 
ήρξατο κατ’ αύτάς ή δίκη τών σοσιαλιστών, τών 
προκαλεσάντων τάς στάσεις έν ταΐς άνθρακοφόροις 
έπαρχίαις τής μεσημβρινής Γαλλίας. Οί κατη
γορούμενοι είναι 46 τόν αριθμόν. Οί μέχρι 
τούδε άνακριθέντες όμολογούσι μέν δτι καί διά 
λόγων καί δΓ άρθρων έν ταΐς έφημερίσιν είργά- 
σθησαν πρός διάδοσιν τών σοσιαλιστικών ιδεών, 
άρυοΰυται όμως οτι ένέχουται είς τάς έν Λυών 
καί άλλαις πόλεσιν έκραγείσας στάσεις. Τό 
κοινόν παρακολουθεί μετά μεγίστης περιέργειας 
τήν δίκην ταύτην, ήτις θέλει διαρκέσει έπί πολ
λάς ήμέρας, διότι πλεΐστοι 3σοι είναι οί εξετα
στέοι μάρτυρες. I ήν όπεράσπισιν τών κατηγορου
μένων, άνηκόντων τό πλεΐστον είς τήν εργατικήν 
τάξιν, άνέλαβον δωρεάν οί διασημότεροι τών έν 
Γαλλία δικηγόρων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Δημοσία Κερκυραϊκή πράξις, λατινιστί 

συντεταγμένη περί άποδόσεως έθε λο- 
δούλων έκ Βαγενετίας τής ’Ηπείρου, 
δυναστεύοντας έν Κερκύρα τού Τα
ραντίνο υ Ήγεμόνος Φιλίππου τοΰ Β'. 
νΰν το πρώτον έκδοθεΐσα μετά βρα
χείας εισαγωγής, άναλώ μασι τοΰ 
δήμου Κερκυραίων ύπό Ίωάννου Α. 
Ρωμανού. Έν Κερκύρα 1882.

'Υπό τόν άνω τίτλον έξεδόθη προ δέκα περί
που μηνών έν Κερκύρα φυλλάδιον έκ 14 μόνον 
σελίδων συγκείμενον, πλήν κατ’ άντίστροφον όν
τως τοΰ μεγέθους αύτοΰ λόγον τήν άξίαν διά τόν 
ιστορικόν καί έρευνητήν τής κατά τούς μέσους 
αιώνας ιστορίας τού πολυτλήμονος Ηπειρωτικού 
λαού κεκτημένον. Έκ τής βραχείας εισαγωγής 
τοΰ σοφού έκδοτου, δστις παρά, τάς πολλάς καί 
ποικίλας αύτοΰ άσχολίας, μετά ζήλου καί έπι- 
τυχώς περί τήν ιστορίαν τών Ίονίων νήσων 
σπουδάζει, μανθάνομεν δτι έπί τής έποχής τών 
Άνδηγαυικών βασιλέων πολλοί Ήπειρώται καί 
ιδία έκ τής έπαρχίας ή τοΰ θέματος τής 
Βαγενετίας μετέβαινον πρός σταθεράν διαμονήν 
είς Κέρκυραν, είς ήν έπί πολλούς αιώνας μετά 
ταΰτα καί άχρι τής σήμερον οί άτυχεΐς Ήπει
ρώται έχουσι τό εαυτών κρησφύγετο·?. Πρός 
άσφάλειαν δέ έαυτών καί δπως εύκολώτερον 
πόρον ζωής εύρίσκωσιν έζήτουν τήν προστασίαν 
τίνος τών έγχωρίων βαρώνων, ή τών έν τφ φρου- 
ρίφ οίκούντων άστών, καί ύπέβαλλον έαυτούς 
αύθορμήτως ύπό τήν δυναστείαν τούτων. Οί 
τών μεσαιωνικών τούτων πατρώνων πελάται 
έκαλοΰντο γενικώς Βαγενΐται (homines Vage- 
niti κατά τό χειρόγραφον) έκ τοΰ δνόματος τής 
έπαρχίας, έξ ής πλεΐστοι ώρμώντο, συν τώ χρόνιο 
δέ γενόμενοι πολυάριθμοι άπετέλεσαν έν τή νήσο» 
νέαν υποτελών τάξιν, ήτις κατ’ όνομα διέφερε 
μόνον τών άλλοτε ποτέ έν αύτή δουλικών τάξεων 
τών Παροίκων, Κληροπαροίκων, 'Αγιοδούλων, 
Άγγαραρίων κ. λ. Καί μέχρι μέν τής κυριαρχίας 
Αικατερίνης de Valois καί τοΰ υίοΰ αύτής Ί’ε- 

βέρτου, Ταραντίνου, ήγεμόνος (1294) οί βαρώνοι 
καί Καστρηνοί (ώς έλέγοντο οί έν τφ φρουρίιο 
οίκούντες άστοί), έδέχοντο άκιολύτως ύπό τήν 
έαυτών προστασίαν τούς έκ τής άπέναντι στερεας 
μετανάστάς, έπί τής δυναστείας δμως τών ήγε- 
μόνων τούτων περιωρίσθη κατά τι ή τών Βαγε- 
νιτών παραδοχή και υπεβλήθη τοΐς προσταταις 
αύτών νά άποτίωσιν είς τό δημόσιον έφάπαξ 
δΓ έκάστην τών Βαγενιτών οικογένειαν ήμισυ 
ύπέρπυρον (αναλογούν πρό: 5,60 φράγκα).

Ούτως έβαινον τά πράγματα μέχρι τού έτους 
1371. Κατά δέ τό έτος τούτο, δτε ό Φίλιππος 
ό Β'. 1’αραντΐνος ήγεμών καί δυνάστης Κέρκυρας 
παρεχώρησε λόγω προγαμιαίας δωρεάς τήν νήσον 
τή έξ Ούγγαρίας μνηστή αύτοΰ Ελισάβετ, ή 
άπληστος αΰτη ήγεμονίς έσφετερίσατο παρά 
πάσαν δικαιοσύνην καί εναντίον τών παραχωρή
σεων τών πρώτων ήγεμόνων, τήν κτήσιν απάντων 
τών έν τή νήσφ εύρισκομένων έθελοδούλων Βα- 
γενιτών, ούχ ήττον ήναγκάσθη μετ’ ολίγον νά 
έπικυρώση είς τον έπίτηδες ύπό τών Κερκυραίων 
Βαρώνων καί Καστρηνών είς Ί άραντα πεμφθέντα 
άντιπρόσωπον καί συνήγορον αύτών Θεόδωρον 
τόν Καβασίλαν τήν άπόδοσιν τών άδίκως σφετε- 
ρισθέντων Βαγενιτών, περιορισθεΐσα εις τήν άπαί- 
τησιν τυπικών τινων ορών κατά τήν παραδοχήν 
έκάστου Βαγενίτου.

Μετά τήν άναστολήν τοΰ αφετερισμού εις 
τών Κερκυραίων βαρώνων, Βενέδικτος τοΰ 'Αγίου 
Μαυρίκιου (Benedictus de sancto Moricio) 
προσήλθεν ένώπιον τού τότε διοικητοΰ τής νήσου 
Σίμωνος Spina de Scalis καί άπήτησε παρά 
τοΰ δημοσίου τούς έαυτοΰ Βαγενίτας, ους ό Διοι
κητής άπέοωκεν αύτφ, έφ’ φ καί έγένετο ή έν 
λόγφ δημοσία πράξις, έν η γίνεται άκριβής τών 
Βαγενιτών τοΰ Βενεδίκτου άπογραφή καί έκτί- 
Οενται οί λόγοι τής άποδόσεως αύτών. ΊΙ πρά
ξις αΰτη έπί περγαμηνής καί, ώς άνωτέρω έση- 
μειώθη, λατινιστί γεγραμμένη διεσώθη μέχρι 
τούδε παρά τινι άπογόνφ τοΰ είρημένου Συνδίκου 
Καβάσιλ 9., VUV ΟΞ Ci“S. θησαυρίσθη έν τφ Δημαρ
χείο) τής πόλεως Κέρκυρας τή προθυμία τοΰ 
έραστοΰ τών καλών δημάρχου Κ. Θεοτόκη. 
Ίδόντες έκ τοΰ πλησίον τό σπουδαΐον τοΰτο 
έγγραφον συγχαίρομεν τφ σοφφ έκδοτη έπί τή 
πιστή τοΰ κειμένου διά τοΰ τύπου άποδόσει, 
ήτις προς τάς άλλας τοΰ Κ. Ρωμανού ικανό
τητας, ελέγχει αύτόν καί ούκ εύκαταφρόνητον 
τής λατινική: παλαιογραφίας γνώστην εν μόνον 
ήθέλομεν διά τούς πολλούς έπιθυμήσει, πιστήν 
δηλαδή μεταγλώττισιν τοΰ κειμένου, δπερ άπο- 
ροϋμεν πώς ταύτοχρόνως καί αύθορμήτως δέν 
έπραξεν ό λόγιος έκδοτης.

Νικόλαος Δόσιος Δ. Φ.
Καθηγητής τοΰ έ·< Γαόαζίφ Έλληνικοΰ ’Εκπαι

δευτηρίου Βενιέρη.

Ή μεγάλη ήμών Έπανάστασις περιέχει 
πλεΐστα δσα έπεισόοια καί τοσοΰτον δραματικά, 
ώστε καί έπί τή απλή αύτών άναγνώσει κατα
λαμβάνεται τις ύπό θλίψεως καί φρίκης έπί τοΐς 
παθήμασι τών δυστήνων ήμών πατέρων. Πολλά 
τών έπεισοδίων τούτων έμειναν είσέτι έντελώς 
άγνωστα, είτε διότι ή ιστορία τής έποχής έκεί
νης τής μεγάλης δεν άνέγραψεν αύτά. είτε διότι 
οί παραστάντες μάρτυρες αύτών ήμέλησαν νά 
δώσωσι περί τούτων πληροφορίας. Μεγάλην 
έπομένως προσφέρουσιν είς τήν πάτριον ήμών 
ιστορίαν έκδούλευσιν οί λόγιοι τοΰ έθνους ήμών, 
οιτινες φροντίζουσι περί συλλογής καί διασώσεως 
τών τοιούτων άγνώστων τέως συμβάντων, συμπλη- 
ροΰντες οΰτω τάς άτελεΐς τής ιστορίας σελίδας 

καί ποιοΰντες γνωστά τοΐς συγχρόνοις καί μετα
γενεστέρου άνδραγαθήματα ή μαρτύρια, άτινα 
άνευ τής άποκαλύψεως αύτών ήθελον μείνει 
κεκρυμμένα καί έπί τέλους προϊόντος τού χρόνου 
έντελώς είς λήθην παραδοθή.

Τοιαύτην έκδούλευσιν καί συμπλήρωσιν τής 
ιστορίας προσέφερεν ό λόγιος κ. Ν. Γ. Φιλιπ
πίδης διά τής "Ιστορικής πραγματείας περί 
τής Έπαναστάσεως καί καταστροφής τής Ναού- 
σης”, πραγματείας άναγνωσθείσης μεν έν τφ 
φιλολογικά) Συλλόγφ ' Παρνασσφ”, έκδοθείσης 
δέ κατόπιν λίαν φιλοκάλως έν ’Αθήναις. Όμο- 
λογούμεν δτι ή άνάγνιυσις τής ιστορικής ταύτης 
διατριβής τοΰ κ. Φιλιππίδου τά μάλιστα έκίνησε 
τό ένδιαφέρον ήμών, διότι εξ αύτής εμάθομεν 
περί δλως άγνώστων ήμΐν συμβάντων, τά όποια 
έν γλώσση άρίστη έκτίθενται μετά πλείστης όσης 
άκριοείας καί ιστορικής έμβριθείας. Ευχής έργον 
θά ήτο, όπως τοιαΰται ίστορικαί μονογραφία', 
έλθωσιν είς συμπλήρωσιν τής ιστορίας, ινα κα
τόπιν οί μεταγενέστεροι ιστοριογράφοι εΰρωσι τό 
υλικόν, δΓ ού νά οίκοδομήσωσι τήν ιστορίαν τής 
Ελληνικής Έπαναστάσεως, μνημεΐον άντάξιον 
καί τής μεγάλης έποχή: καί τών ήρώων έκείνων, 
οιτινες έδόξασαν αύτήν τοσοΰτον!

Ο έκ. Τεργέστης φιλόπονος νέος κ. Ά ’ Ρω- 
μάνος ύιός έγκριτου οικογένεια: έκ Κεφαλλη
νίας, δούς έσχάτως έν Άϊδελβέργη τάς διδακτο
ρικός αύτού έν τή φιλοσοφική -χολή εξετάσεις, 
έλαβε τό δίπλωμά του μέ τόν βαθμόν insigni 
cum laude, επαθλον άντάξιον τών σπουδών του. 
Συγχαίρομεν άπό καρδίας τφ καλώ φίλφ έπί 
τή άνονεμηθείση αύτφ ταύτη τιμή καί εύχόμεθα 
αύτώ πάσαν δυνατήν έπιτυχίαν έν τώ πρακτικώ 
αύτοΰ σταδίφ.

Κ. Α. Λ. είς r«Z<if<or. Μεγάλως μάς ηύχαρί- 
στησευ ή φωτογραφία. Περιμένομεν τήν ύποσχεθεϊααν 
έκτεταμένην έπιστολήν. — κ. II. Σ. εις ’Αλί;«)ΐ)(>ε(«Γ. 
Έπιστολή έλήφθη. Ώ; πρός τί,·. άνατύπωσιν τοϋ 
Α'. τόμου θέλομεν άπαντήσει προσεχόίς. Λυπούμεθα 
3τι συνορομηταί τινες έσκέφθησαν όλίγον άργά νά έγ- 
γραφώσιν άλλως θά προελάμοανον. Ισως ή πείρα 
αΰτη ώφελήση όπως προλάδωσι τούλάχιστον διά τό 
ο1, έτος, καθότι ένεκα τοϋ λίαν δαπανηροϋ τής έκδό- 
αεως, ό αριθμός τών αντιτύπων είναι ώρισμένος. Τό 
φυλλάδιον έστάλη είς τόν νέον συνδρομητήν. Εύχα- 
ριστοΰμ-εν διά τήν φροντίδα. — κ. II. Β, είς Ταιται·. 
Ό άρ. 29 άπεστάλη ήδη. — κ. Κ. Λ- είς ’Apitfor. Είς 
τήν έπιστολήν ’ Τμών θέλομεν απαντήσει λίαν προσεχώς, 
άμα λάδωμεν θετικήν έκ Βιέννης άπάντησιν. Φωτο
γραφία ’Αμισοϋ έλήφθη καί εύχαριστοΰμεν μεγάλως. 
ώς καί διά τήν περιγραφήν. — κ. Σ. Μ. είς Ίύπ.τ»μ·. 
II ένταΰθα έμπορική πανήγυρις τοΰ ’Ιανουάριου είναι 

ή μικροτέρα πασών, περιορίζεται δέ μάλλον ε·ς έγχώρια 
καί έπιτόπια προϊόντα. Η σημανΤικωτέρα είναι ή έμ
πορική πανήγυρις τοΰ Πάσχα. Κατά τά άλλα ευρί
σκετε δλας τάς δυνατάς ευκολίας. κ. Μ. είς Σμίφιηΐ'. 
Τό ποίι,μα τοϋ .Χιαοάθα εύρίσκεται παρά τώ κ. Φρ. 
Σαρίκα, παρ’ <ρ δυνασθε νά τό ζητήσητε. — κ. II. Κ. 
είς ΙΙετροϋπολί)'. Τά άποσταλέντα αινίγματα έλήφθησαν ■ 
τό πρώτον δημοσιεύεται έν τφ σημερινό) τεύχει. — 
κ. Σ. I!. εις ΓαλάδΟΓ. Δέν ένεκρίθη ούχί ώς μή επι
τυχές, άλλ’ ώς προσωπικόν καί ύπερδαλλόντως έπαι- 
νετικόν. — κ. Κ. Ν. είς Btirrip'. Εύχαριστοΰμεν διά 
τούς φιλόφρονας λόγους. Γνωρίζετε πόσον δύσκο- 
λον είναι νά εΒρη τις τήν αύτήν γνώμην είς δλους, 
πρδ πάντων είς ήμάς τούς Ελληνας.

ΩΙ’ΑΙ ΣΧΟΛΗΣ.
Πρόβλημα 32.

Ill III III Ε ικοσιτέσσαρα πυρεία τιθέμενα 
III III ώ: τό παρακείμενον σχήμα, άποτε- 
III III III λοΰσι τετράγωνον, ού έκάστη πλευρά 

περιέχει εννέα πυρεία.
Έκ τούτων πρέπει·
α'.) Ν’ άφαιρεθώσι τέσσαρα πυρεία, καί 

βμως έκάστη πλευρά νά περιέχη έννία.
β'.) Νά προστεθώσι τέσσαρα είς τόν άρχι- 

κόν αριθμόν, δηλ. νά γείνωσιν δλα είκοσι καί 
δκτό) τόν αριθμόν, καί πάλιν έκάστη πλευρά νά 
άριθμή έννέα.

γ'.) Εις αύτά νά προστεθώσιν άλλα τέσσαρα 
καί τά τριάκοντα καί δύο ταΰτα πυρεία δέον 
νά τοποθετηθώσιν οΰτως, ώστε καί πάλιν έκάστη 
πλευρά νά μή περιέχη πλείω τών έννέα.

Εννοείται δτι αί οκτώ δμάδες δέον νά δια- 
τηρήσωσι πάντοτε τήν αύτήν τάξιν, δηλ. ν’ άπο- 
τελώσι τετράγωνον.

Αίνιγμα 33.
I ό πρώτον είς τό δεύτερον ηχεί έν αρμονία,
Ιό μεν παρέχ’ ή μουσική, τό δέ μολπή γλυκεία- 
Μάστιξ σκληρά τό δλον μου τής κοινωνίας είναι, 
Καί έργα του ό θάνατος, ή φρίκη, αί όδύναι.

Έν ΙΙετρουπόλει Π. Κ.

Αίνιγμα 34.
Ο,τι αν έμπρός σοι λέγω, σοί τό λέγω κι’ άπό 

’πίσου·
Είμαι σεβαστός καί μέγας, ποιος είμαι συλλο

γίσου.
Έν Κωνσταντινουπόλει. Ί’αζής Γιαννακόπουλος.

Αίνιγμα 35.
Εις παράγοντας τά τρία άν εύστόχως άναλύσης, 

Καί κατόπιν τ’ αρίθμησης,
1 ού θαλαμηπόλου θέσιν πιθανόν νά μοί ζητήσης, 

’Αλλά, λέγε, τίς ή λύσις;
Ό αύτός.

Αίνιγμα 36.
Με τήν κάραν μου έπ’ ώμους έν τετράποδου 

έμφαίνω ·
Αν τήν κεφαλήν μου κόψης, πάλιν τό αύτδ ση

μαίνω · 
Ό αύτός.

ΛΥΣΕΙΣ.
Προβλήματος κθ'.
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— α μ β ο —
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Αινίγματος ΛΑ*. 
ΟΝΓΒ - NTS.

’Έλυσαν πρόβλημ. κζ'. οί Κύριοι Έαζής 
Γιαννακόπουλος έν Κωνσταντινουπόλει καί 
Κ. Οικονόμου έν Χιβίν-έλ-Κόμ (Αίγύπτου), 
τό λα', ό κ. Σ. Β. έν Γαλαζίφ, τό κη'. ό 
κ. Λεωνίδας Εύαγγελίδης έν Καβάλλα.

ΠΑΡΟΡΑΜΑ.
Έν τφ προλαόόντι τεύχει (προολήματι κθ'.) άντί 

‘•όνομα Μοΰσης” άνάγνωθι “όνομα Χάριτος”.
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ELSTER-STR. 19. LEIPZIG.
Παραζαλοϋνται οί έπιστέλλοντες πρδς τδν Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα καΟαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν 

έπιστρεφονται.

ΔΡΟΜΟΑΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ' ΤΕΡΓΕΣΤΗ» ΑΤΣΤΡΘ-ΘΥΓΓΡΙΚϋΤ ΛΟΤΔ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής διώρυγας 

Σουέζ), εις Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαΐδ, Αδεν, Βομβάης, 
Κολόμβου, Πέναγγ και Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνδς εις τάς 
4 μ. μ.

Εί; Καλζούτταν διά Πόρτο Σαΐδ, Σουέζ, "Αδεν καί Κολόμβου τη 15 ’Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 'Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου εί; τάς 4 μ. μ.

Επι τή; γραμμή; Τεργέστης-Βομβάης τά ατμόπλοια Οέλουσι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταξύ δέ Βομβάη; καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν εις ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία προς τδ Πόρτο-Σαΐδ ζαί τήν Συρίαν).
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ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. 'Εκάστην Τρίτην εις τάς 4 μ. μ. εις 'Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμιου, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά 
Άγκώνος κτλ.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπδ 10 ’Ιανουάριου) τή β μ. μ. 
εί; Φιούμιον, Κέρκυραν, ΙΙάτρας, Κατάζωλον, ΚαΙ.άμας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλει»;.

Τό Σάββατον τή 2 α. μ. εί; Κωνσταντινούπολω μέ προσέγγισιν εί; Κέρκυραν 
καί Πειραιά· εΐτα δέ έκ Πειραιώς εί; Σύρον. Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
ζαί διά Κωνσταντινουπόλεως‘εί; τούς λιμένας τού Εύξείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) ζαί τοΰ Δουνάβεως.

ΕΙΣ ΤΥΝ1ΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπό τής 4 Ίανουαρίου 
εις τά; 4 μ. μ. διά Άγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν’Αγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμίου).

Εις ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον εκάστης έοδο- 
μάδος.

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη ΔιεύΟυνσι; καί τό Γενικόν 
Πραζτωρεΐον τού αύστρο-ουγγριζοΰ Λόΰδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6).

ΈξεδόΟη

έν τώ βιολιοπωλείω L. Brill έν Δαρμστάτη

“Η ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”

ΥΠΟ ΤΟΥ Δ?··; AUG. HOLTZ.

πρώην καθηγητού τής ^ωσσικής γλώσσης έν τή στρατιωτική τοΰ Βερολίνου 
Σχολή καί επίτιμον μέλος τοΰ έν Άθήναις Φιλολογικού Συλλόγου "Παρ

νασσού”.

Β’. έζδοσις έπιδιορΟωΟεΐσα, η προαετέΟησαν παραδείγματα 
έκ διαφόρων διαλέκτων ποντο- συρμενιτικών καί κερκυραϊκο-ΐσραη- 
λιτιζών· 12' 4 τυπογρ. φύλλα, μέγ. 8*.  Τιμή μάρκ. 4.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
ΈξεδόΟη κατ' αύτάς εί; οι- 

βλίον το "Άσμα τού ΝιαοάΟα” 
τού διασήμου ’Αμερικανού ποιητού 
Longfellow έν ελληνική μετα
φράσει. Τδ βιβλίοντο τοΰ (έκ I 5 '/ζ 
τυπογραφικών φύλλων) κεκοσμημέ- 
νον διά τής είκόνος τού ποιητοΰ 
καί άλλων εικόνων καί κομψώς 
δεοεμένον με τά φύλλα έπίχρυσα, 
πωλείται αντί φράγκων 6.50. — Οί 
έπιΟυμοΰντες ν’ άποκτήσωσιν αύτδ 
παρακαλοϋνται ν’ άποτανθώσιν είτε 
κατ’ ευθείαν πρδς τήν Sifi'Orrffir 
τοΰ ’Εσπέρου (Leipzig. Elster- 
Strasse 19) είτε πρό; τά κατά 
τόπους βιβλιοπωλεία.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.

Ζητούνται οί αριθμοί τοΰ 
"ΕΣΠΕΡΟΥ” 5. 6. 17 καί 18, 
προσφέρονται δέ δι έκαστον αύτών 
καλώς δ ι α τ η ρ ο ύ με ν ο ν άντίτυπον 
φράγκα 2. Οί έχοντες τους αριθ
μούς τούτους διαθεσίμους καί θέλον- 
τες νά τούς πωλήσωσι παρακαλούν- 
ται νά τούς πέμψωσιν (ελευθέρους 
ταχυδρομικού τέλους) εις τήν ύΤειί- 
δΐ'ΐσιΐ’ τοΰ Έσ,τ'Ζροί’ (Leipzig. 
Elster-Strasse 19) ή νά παρα- 
δώσωσιν αύτούς εις τάς κατά τόπους 
επιστασίας, αιτινες συνεννοούνται 
κατ’ εύθεϊαν μέ τήν Διεύθυνσιν.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΊΑι 

τή 1 13 καί 15 27 έκαστου μηνός.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαι 32 = ρούβλια 16).

Τιμή καταχωρίσεων δι’ έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

Ε1Ι1ΣΤΑΣ1Α1 ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.

ΑΘΠΝΑΙ καί ΠΕΙΡΑ1ΕΥΣ- ζ. Δηι*.  Καρασπόρος. ΚΕΡΚΥΡΑ· κ. I. Να- 
χαμοόλης. ΖΑΚΥΝΘΟ-· ζ. Ν. Παππαδόπουλο;. ΒΩΛΟΣ· ζ. Νικ. Γεωρ- 
γ'ιάδης, ιατρός.

ΑΛΕΕΑΝΔΡΕΙΑ ζαί ή λοιπή ΑΙΓΥΠΤΟΣ· ζ. Πέτρο; Σαράντη;, Βιβλιοπω
λείου ' Ο Φοϊνιξ” έν ’Αλεξάνδρειά.

Κ2ΝΣΤΑΝΤ1Ν0Υ110ΛΙΣ· ζ. ’Ιωάννη; Παπάδης, βιβλιοπώλη;. ΣΜΥΡΝΗ· 
ζκ. Δεκίπρης ζαί Σ’, καί κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ· ζ. Σ. Γράσσο;, βιβ
λιοπώλη;. ΚΑΒΑΑΛΑ · ζζ. Λ. Γ. ’Κούζη; ζαί Σ’ ΜΥΤΙΛΗΝΗ· ζ. Ξενοφών 
Γζορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ · Αίδεσ.’Ανανίας’Αλεξανδρίδης. ΣΑΜΟΣ· ζ. Στάμα- 
τιάδης, έφορο; τή; Σαμιακή;' Βιβλιοθήκης. ΒΙΙΡΥΤΤΟΣ· κ. Χρ. Χριστοφόρου. 
ΑΜΙΣΟΣ- Κ. Λαναράς, ιατρός.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρον ζ. Π. Δ. Παπαδάκης. ΛΑΡΝΛ5· 
ζ. Ιωάννης Πιερίδη;.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ· κ. Άοιστόδημος \. Βοσκώφ. ΓΑΛΑΖΙΟΝ · ζ. A. I. 
Σαοεγιάννης. 1 ΒΡΑΐΛΑ· κ. 'Ιωάννης Λ. Βοσκώφ. ΊΌΥΡΝΟ-ΜΛΓΟΥΡΕΛΟΝ · 
κ, Ί'ηλέμ. Παπάζογλου;. ΚΟΡΑΚΙΑ· ζ. Νικόλαος Καραβίας. ΚΑΛΑΦΑΤΙΟΝ · 
κ. Νικ. Κουκλίλη;. Γ1ΟΥΡΓΕΒΟΝ· κ. ΕύΟυμ. Πέταλά;. ΤΟΥΡΝΟ-ΣΕΒΕΡΙΝΟΝ 
ζ. I. Α. Σαζελλαρίδης.

ΠΕΤΡΟΥΗΟΑΙΣ· ζ. Ιάκωβος Μάνος. ιατρός. ΜΟΣΧΑ· κ. Γ’ρηγ. I. Ροσσόλυ- 
μος. ΟΔΗΣΣΟΣ· κ. Σπυο. Τυπάλδος Φορέστης. ΤΑΙΓΑΝ1ΟΝ· κ. Δημ. Δ. Άλεξόπου- 
λος. ΡΟΣΤΟΒ1ΟΝ· κ. Στέφ. Λοβέρδος. Ι Ε1ΣΚ- κ. 11. Λ. Άξιώτης. ΝΊΚΟΛΑ1ΕΦ· 
κ. Θεόδωρος ΛυκιαρδΊπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ· κ. Νικ. Γ. Τζιτξέλης. ΙΣΜΑ- 
ΗΛΙΟΝ· κκ. ’Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ· ζ. Α. Καρβούνης. MOTION ■ 
ζ. Περικλή; Ν. Κομηλιάδης. ΣΕΒΑΣΊΌΥΠΟΛΙΣ · κ. Κ. Α. ΙΙαλαιολόγος.

ΛΟΝΔΙΝΟΝ · κ. Ίωάν. Α. ΙΙερβάνογλους, ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ' ζ. Γ. θ. Σκρινής.

ΡΟΥΣΤΣΟΥΚΙΟΝ Βουλγαρία;· κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.

ΤΕΡΓΕΣΤΗ· κ. Γεώργιος Γεωργούλης. ΚΛΛΚΟΥΤΤΑ ζ. Ίωάν. Κ. Σταυρίδης.

ΝΕΛ-ΥΟΡΚΗ· ζ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τή; Ελλάδος.

Εις τά μέρη, ένθα είσέτι δέν έσυστήθησαν όριστικώς έπιστασίαι, 
οί βυυλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηταί επί προκαταβολή τή; 
έτησία; συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ' εύθεϊαν εις τήν διεύθυνσιν 
(Elster-Strasse No. 19) έν ΛΕΙΨΙΑι, είτε εις τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως τοΰ' Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τούτου 
μετά τής Γενικής Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Γ δ ψύλ
λον άποστέλλεται ελεύθερον ταχυδρομικών τελών.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elster-Strasse No. 19. Leipzig.

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

Χαρτοπωλείου ■ Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟΥ έν Βερολίνψ καί Λειψίφ. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν Λειψίφ.


