Έτος Β'.

Exdidtrcu
τή 1/13 xai. 15/27.
έκαστου μηνάς.

Ε* ’Εν ΛΕΙΨΙΑ·, τή 1 13 Απριλίου 1883

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
II πόΖις Ainffiig.—Ό ΆχιΖΖίί'β ΐν τή ι,ημώΛι μιΛαιωηχζ ποιήΟί·.— ΙΙρώον
i-r Μεσοποταμία. — Το οπιοι·.
’Ex τι'ιν τοΰ Sacher-Masoch. Ό AaZtg τοΰ iprflootrio/iorog ΙΙι/ίι/.'ooar. — lloi^rtig· Ό παράι/οωτ ποιητήκ. — Οί SaffiZonauIfg ri]g
'EZZdifog. — ΊΓά f'/iairia rijg άποόάΟραρ tn Aiipraxi Κύπρον. — Αί ifiarapiigf-ig τοΰ
μτημοηχοΰ. — Μιχαήλ. ό llaZaioZii/og (συνέχεια). — Σχέψειβ ίρημίτοι·. Ή πρώτη

• Τιμή έτησία
προπληρωμένη
tig χηνούι·.

Φράγκ. 40.
Μάρκ. 32.
Ροΰβλ. 16.

Άρ. 47.

ιτρωΐα τοΰ i’rorg 1883. — Πολιτική Έπιΐΐίιόρησ^·. — Οίχοτοαιχή ’Επιθεώρησή. —
Αιαι/ορα. — Γραμματοκιβώτιο*’ τοΰ Έσπερον. — Αινίγματα xai Zitfttg.
ΕΙΚΟΝΕΣ.
ΊΙ 'ApiOtig. — Τό όπιον (Εικόνες 4). — Ό A>iiiToxog KiiirijTarrfrog. — Ό
βαοιΖόπα^ Γίιόρ/iog. — Τά ίγχαίτια Tijg tr Aiipraxi άποβάθρα£. — ( Εκτακτον παράρ
τημα· Ό ’Αθανάσιο# Aiaxog.)

Η ΑΜΙΣΟΣ.

ΕΣΠΕΡΟΣ.

354
Έκτακτον παράρτημα τοΰ Εσπέρου-

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ.
Ή Διεύθυνσι; τοΰ 'Εσπέρου άρχεται
σήμερον τής δημοσιεύσεως τών εικόνων
τών προσφιλών παντΐ Έλληνι νεωτέρων
ηρώων τής πατρίδος ήμών, πεποιΟυΐα, ότι
ή προσφορά αΰτη θέλει ευχαριστήσει τούς
άπαντα/οϋ συνδρομητάς και άναγνώστας
τοΰ 'Εσπέρου. Τά παραρτήματα ταΰτα
θέλουσιν έκδίδεσθαι εκτάκτως έν ΐδιαιτέρω
φύλλω, όπως βαθμηδόν άποτελέσωσι σειράν
δλην τά μάλιστα ενδιαφέρουσα·?, καθ’ δσον
μάλιστα πολλαί τών εικόνων τούτων είσί
και λίαν δυσεύρετοι.

Η ΠΟΛΙΣ ΑΜ1ΣΟΣ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 353.)

ΤΙ σήμερον δημοσιευόμενη είκών τής πόλεως
Άμισού εν τω Εύξείνφ Πόντφ οφείλεται είς
φωτογράφημα τοΰ έκ I ραπεζοΰντος ζ. Κακούλη, άποσταλέν ήμΐν παρά τοϋ εύγενοΰς φί
λου και άνταποκριτού ήμών κυρίου Κ. Λαναρά,
ιατρού. Τδ φωτογράφημα έλήφθη έκ τής άνα
τολικής άπόψεως, και ή μέν πρδς τ’ αριστερά
τώ θεωμένφ συνοικία είναι ή ομογενής με τδν
μεγαλοπρεπέστατο·? ναόν τής 'Αγίας Ιριάδος,
κτισθεντα πρό 15 περίπου έτών, ή δέ πρδς τά
δεξιά είναι ή ’Αρμενική συνοικία, περιέχουσα
μόλις 150 οικίας, έν δέ τώ ζέντρφ είναι ή
’Οθωμανική. Τά μακρόθεν φαινόμενα έρείπια
είναι τά τού ένετιζοΰ φρουρίου- επί τοϋ πλησίον
δέ λόφου έκειτο άλλοτε ή πόλις καί ή άζρόπολις. 'Η άνωθεν τής πόλεως φαινομένη όδδς
είναι ή όδδς τού έσωτερικού ή μέχρι Βαγδάτης
διήκουσα καί διερχομένη διά πολλών ζαί μεγά
λων πόλεων, Μαρσοβανίου, Άμασείας, Σεβά
στειας, Τ’οσγάτης, Καισαρείας κτλ.
Τήν πόλιν παραρρέει ποταμίσκος, Μέρτ-ιρμάν
καλούμενος, οΰ τδ ύδωρ είναι πόσιμον- ύπέρ τήν
πόλιν ύπάρχουσι πολλαί καί πυζναί έλαΐαι,
παράγουσα·, ελαιον άφθονου. Στέφει τήν άμφιθεαστικήν τής πόλεως άποψιν χωρίον ζαθαρώς
ελληνικόν, ή άνω Άμισός ή Κατήκιοϊ καλού
μενον, περιέχον τριακόσια; περίπου οικίας μέ
δύο ναούς καί σχολήν ελληνικήν. ΊΙ πόλις
έχει ύπέρ τάς 1600 οικίας, ών 600 περίπου
έλληνιζαί, ευρύχωροι μέ κήπους καί ΰδατα πο
τάμια άφθονα, διατηρεί δέ 'Ελληνικήν σχολήν
δημοτικήν μετά πέντε διδασκάλων, καί Παρθεναγωγεΐον μέ τέσσαρας διδασκαλίσσας, ών δύο
τελειόφοιτοι τοΰ έν Άθήναις ’Αρσάκειου, μία
δέ τής Ιίαλλάδος. Σχολάρχης είναι ό διαπρε
πής λόγιος ζ. Ί. Βαλαβάνης, ό πολλά περί ηθών
καί εθίμων καί περί διαλέκτων τοϋ Πόντου
γράψας καί διαλευκάνας, Κερασούντιος.
Τδ έπίπεδον τής πόλεως είναι μάλλον επι
κλινές, ή γή όμαλή καί εύφορος, αί οδοί εύθεΐαι,
αί οικίαι νέαι, κομψώς καί καλώς έκτισμέναι.
'Ο ούρανός είναι γλυκύς, τδ κλίμα εύκραές, μή
άπηλλαγμένον βμως τών ομιχλών, τών τοσούτω
συνήθων έν τώ ΙΙόντορ. Η Α μισός είναι έδρα
Μουτεσαρίφου- έν αύτή διαμένει διαρκώς ό
“Αγιος ’Αμασείας.
'0 λιμήν είναι άβαθής καί κατά τήν έξοδον
επικίνδυνος μάλιστα έν καιρφ τρικυμιώδει, διδ
καί ούκ δλίγα συμβαίνουσι θαλάσσια δυστυχή
ματα. Ή άποβίβασις είναι επίπονος, γίνεται δέ
συνήθως διά αχθοφόρων λαμβανόντων έπ ώμων
τούς έπιβάτας ή έπί καθεκλών, ιδίως τάς κυρίας.

Τούτο δέ συμβαίνει έλλείψει αποβάθρα; ζαί μιας
βορβοροφάγου!
Τδ κύριον έμπόριον τής ’Αμισού είναι τδ τών
καπνών, οστις καλλιεργείται έν τοίς πέριξ μετά
πολλής προσοχής- φημίζεται ιδίως ό καπνός τής
Πάφρας, ήν παραρρέει ό Αλυς. ’Αλλά ζαί τών
δημητριακών καρπών πολλή γίνεται ή εξαγωγή
έκ τών περί τήν ’ Αμά.σειαν καί Υοσγάτην ευφό
ρων πεδιάδων, καί έζ τής περί τδν Τσαρσαμπαν,
ήν διαρρέει ό Ιρις.
Ί) πέρις Ομογενής πληθυσμός είναι αρκούντως
πολυπληθής, έν μεγάλοι; ζαί μιζροΐς (τδ πλεϊστον) συνοικισμένος χωριδίοις, μή στερουμένοις
δμως ελληνικών καί δημοτικών σχολείων. Διακρίνονται τά χωρία Καραπερτζίν, Τσιραχμήν.
’Όξα, Άνδρεάν, Μαχαλές καί Τσινίζ. Δυστυχώς
δλίγη καταβάλλεται προσοχή έπί τή έζλογή τών
διδασκάλων, ών τινες δέν έπιφέρουσι τούς προσδοκωμένους καρπούς καί μάλλον βλάβης πρό
ξενοι καθίστανται είς τούς μαθητάς. Γλώσσα
όμιλεΐται ή 'Ελληνική (έν τοΐς πέρις) ζατά τό
IΙοντικόν ιδίωμα, έν δέ τή πόλει τδ πλεΐστον
ή οθωμανική, διότι πολλοί τών εμπόρων είναι
έκ τού έσωτερικού (Καισαρείας κτλ.).
’Εν ταΐς πεδιάσι έγκατέστησαν Κιρκάσιοι
πολυπληθείς, αληθής μάστιξ τών φιλησύχων
γεωργών, οίτινες ώς εκ τούτου δυστυχούσι το
σοΰτον, ώστε αναγκάζονται νά έκπατρίζωνται
άθρόοι, ιδίως είς τήν Ρωσσίαν. Μέγα τοΰτο
διά τόν 'Ελληνισμόν δυστύχημα, διότι μεταβαίνοντες είς Ρωσσίαν καί μετά πολλάς δυ
σχέρειας εγκαθιστάμενοι, κατ’ δλίγον έκρωσσίζονται. Μετά τήν ενωσιν τής Θεσσαλία; μετά
τής Ελλάδος άρκετή έπήλθε κίνησις μεταξύ
τών χωρικών, διανοουμένων νά μεταναστεύσωσιν
εις Ελλάδα - έπί τούτφ δέ μετέβησαν καί τινες,
ΐνα ΐδωσι τδν τόπον. Άλλ’ ώς συνήθως παρ’
ήμΐν τοΐς "Ελλησι, τδν πρώτον ενθουσιασμόν
διεδέχθη νάρκη, έπιτεινομένη ενεκα πολλών
αιτίων καί προσκομμάτων κυβερνητικών, χρηαατικών κτλ. "Εν δμως άτμόπλοιον ύπδ ελλη
νικήν σημαίαν παραπλέον τήν ανατολικήν όχθην
τού Πόντου άπό Σινώπης μέχρι Ίραπεζοΰντος
έπί τώ σκοπώ τούτφ μεγάλως ήθελε διευκολύνει
τήν σωτηριώδη ταύτην μετανάστευσιν Άλλά ...
τίς ό φροντίσων;

0 ΑΧΙΛΛΕΪΣ
ΕΝ ΤΙΙι ΔΗΜ2ΔΕΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ; ΠΟΙΗΣΕΙ.

Ό κατά τήν τελευταίαν δεκαετηρίδα πλου
τισμός τής μεσαιωνικής ήμών φιλολογίας διά
τής άνευρέσεως τής έποποΐιας τού Άκριτα, τοΰ
Άρμούρη, τοΰ Άχιλλέω; καί πολλών άλλων
ερωτικής μάλλον ή ηρωικής ύποθέσεως ποιη
μάτων δικαίως έφείλκυσεν έπ’ αύτήν τήν προσ
οχήν πολλών ξένων και ήμετέρων λογίων, οΐτινες έγκαταλιπόντε; τδν έν τή εστία αύτών
ήσυχον καί δωματίτην βίον μετεμορφώθησαν
αίφνης είς νέου είδους έρευνητάς καί περιηγητάς
ούχί ξένων καί άγνώστων χωρών, άλλά τών έν
ταΐς μεγαλοπόλεσι τής 'Εσπερίας βιβλιοθηκών,
τδ περιεχόμενο·? τών όποιων ύπό τήν έποψιν
τής μεσαιωνικής ήμών ποιήσεως ούδόλως ή ελά
χιστα είχε τέως διερευνηθή. Καί ένταΰθα προηγήθη ώς ύπόοειγμα συστηματικής καί έπιστημονικής έρεύνης ή έμβρίθεια καί χαλκέντερος
επιμονή τών Γερμανών. Πρώτος δ' έκ τών
ξένων ερευνητών ό W. Wagner ύπέδειξε τοΐς
άλλοις λογίοις τοΐς περί ταύτα άσχολουμένοις
τόν δρόμον τοΰ Βατικανού, τής Όξωνίας, τού
Βρεττανικοΰ Μουσείου, καί άφοΰ έξέδωκε μέγαν
αριθμόν ανεκδότων μεσαιωνικών ποιημάτων, έγέ
νετο τέλος θύμα τοΰ περί τάς τοιαύτας μελέτας
άκαμάτου αύτού ζήλου, άποθανών έν Νεαπόλει
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τή 15 Απριλίου 1880. Τά ύπ’ αύτοΰ κατά
τήν τελευταίαν ταύτην είς 'Ιταλίαν εκδρομήν
άντιγραφέντα χειρόγραφα, εν οίς καί μία Α χιλληϊς” έκ 1820 στίχων, ένεπιστεύθη ή χήρα τού
Wagner τφ ήμετέρφ λογίοι κ. Δ. Βικέλα, οστις
καί ώς "Ελλην καί <ος προσωπικός τού άποθανόντος φίλος ευγνωμοσύνης φόρον τελών προθύμω; έπεστάτησεν είς τήν έκδοσιν τοϋ ύστάτου
έργου τού Γερμανού μεσαιωνοδίφου. Αλλ’ ήθέλομεν άπομακρυνθή λίαν τοΰ θέματος ήμών, έάν
έπεχειροΰμεν ένταΰθα ν’ άναγράψωμεν τήν κατά
τά τελευταία έτη ιστορίαν τών ύπδ ξένων καί
ήμετέρων λογίων μεσαιωνικών έρευνών.
Διό
μετά βραχεΐάν τινα καί αναγκαία·? περί τών
μέχρι τούδε έκδοθέντων τής ’ Αχιλληιδος” κει
μένων είσερχόμεθα είς τήν ύπόθεσιν αυτήν.
’Εκτός τής ανωτέρω ύπδ τοΰ Wagnek έζ
χειρογράφου τής Νεαπόλεως άντιγραφείση;
"Άχιλληΐδος” ύπάρχουσιν έτεραι δύο μέχρι
τοΰδε γνωσταί, ών ή μέν έν Όξωνίφ τινι χειρο
γράφου διατηρηθεΐσα καί έξ 761 στίχων άποτελουμένη, έξεδόθη ύπό τοΰ ήμετέρου γνωστού
μεσαιωνοδίφου κ. Κ. Σάθα έν τώ Annuaire de
I’Association pour Fencouragement des etudes
grecques en France τού έτους 1879, ή δέ έ·?
τώ Βρεττανιζώ Μουσείφ (cod. 8241), ήτις άντιγραφεΐσα παρ’ έμοΰ πρό δύο έτών έκδοθήσεται
μετ’ άλλων ανεκδότων μεσαιωνικών ποιημάτων
έν καιρφ εύθετο». 0 έκ τοΰ τίτλου τών ποιη
μάτων τούτων "Διήγησις Άχιλλέω;” άναμένων ποιάν τινα ταύτότητα τοΰ ήρωο; πρό;
τόν 'Ομηρικόν Άχιλλέα ήθελεν άπατηθή, διότι
έν τω μεσαιωνικό» ποιήματι έκτο; τή; πατρίδος.
τού ονόματος ζαί τού φίλου (βστι; καί ούτο;
εί; έξάδελφον μεταβάλλεται) αύτού Παντρόκλου (= Πατρόκλου), ούδέν έτερον ό Άχιλλεΰ; κοινόν κέκτηται πρδ; τδν ομηρικόν Ιΐηλείοην
είμή τήν γενναιότητα καί άνδρίαν. Τδ δέ πε
ριεχόμενο·? ζαί τά έπεισόδια τοΰ ποιήματο; δύ
νανται νά παραλληλισθώσι μάλλον πρός τάς
συγχρόνου; αύτών εποποιίας τού Άκριτα καί
τοΰ ’Αρμούρη, ούδόλω; δέ πρό; τήν ομηρικήν
Ίλιάδα. Άλλά δέν πρόκειται νΰν περί τούτου.
Άλλως τε καί ό τοιοΰτο; παραλληλισμό; ήθελεν
εισθαι έτι πρόωρο; ζαί μόνον μετά τήν άνεύρεσιν
τοΰ δλου ασματος τοΰ Άρμούρη, οΰ τινο; μέρη
τινά μόνον άνευρέθησαν μέχρι τοΰδε, δυνατός.
Ή ύπόθεσι; τοΰ βλου ποιήματος έχει ώς
έπεται έν συντόμφ- "Τπήρχέ ποτέ έν τή χώρα
τών Μυρμιδόνων "Ελλην βασιλεύς, οΰ τίνος έ·±
τώ ποιήματι παρασιωπάται τό όνομα, πλούσιος,
ανδρείο; καί έχων σύζυγον ώς τήν Αφροδίτη·?
ώραίαν τδ μόνον δέ δπερ έτάραττε τήν ευτυ
χίαν αύτοΰ ήν ή στέρησις τέκνου καί διαδόχου,
είς ον νά εγκατάλειψη τήν βασιλείαν- διό μετά
θλίψεως αποφασίζει νά χωρισθή τήν προσφιλή
αύτώ σύνευνον καί συζευχθή πρός τεκνοποίησιν
μετά έτέρα;, άλλ’ ένδίδων εις τάς παρακλήσεις
τών γεννητόρων καί τάς άπειλα; καί ενστάσεις
τών άδελφών τής πρώτης συζύγου, έγκαταλείπει
άνεκτέλεστον τδν δεύτερον γάμον. Μετά δέκα
δέ έτη ή λύπη τοΰ βασιλέως μετεβλήθη είς
χαράν μεγάλην, διότι ή βασίλισσα έγέννησεν
υίδν"πολλά έξαιρημένον” (στίχ.77—78W.).
"υιόν, τδν ούκ έγέννησεν άλλη γυνή εί;
τδν κόσμον”. Καί ουτος ήτο ό Αχιλλεύς.
Ή ώραιότης τοΰ παιδιού ήτο τοιαύτη ώστε
έκίνει τήν ζηλοτυπίαν τοΰ 'Ηλιου καί αύτής τή;
’Αφροδίτη; (Σ. 45—46)·
■'ούδέ κόρη εύρίσκετο·? διά νά τόν άντικρύση,
“τόν "Ηλιον άντίκοτον και αύτήν τήν Άφροδίτην.”

‘Μακρύς ώσπερ κυπάρισσος, λιγνός ώσπερ καλάμι
“’ς τήν μέσην του νά έόανες ώραΐον δακτυλίδιν,
“έπάνωθεν καί κάτωθεν έςανοικτός ώς λέων."
(Σ. 63-65.)
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Ήμέραν τινά ό πατήρ τοΰ Άχιλλέω; ήθέ
λησε νά δοκιμάση εί; ιπποδρομίαν τήν άνδρίαν
τών ευγενεστέρων τών μαχητών του.
·· νέο;
Αχιλλεύς, βστις μόλις ήγε τότε τδ δέκατον
τρίτον έτος τή; ήλικίας του, έν φ συνεθεώρει
μετά τοΰ πατρός τον ιππικόν άγώνα. καταλαμ
βάνεται αίφνης ύπό ρίγους καί δέν δύναται πλέον
νά κρατηθή- 'πήδα, καβαλλικεύει τον εύμορφον
τον μαΰρόν του, τον πολυαγαπημένον”. A. f. 10.*)
Αφ οΰ οέ άγνωστο; απαντας τοΰς κατ’ αύτοΰ
τολμήσαντας ν’ άντεπεξέλθωσιν ένίκησεν "ώς
φάλκονα; περδίκια” άναγνωρίζεται τέλος έκ τής
φωνή; του (Σ. 94—95)·

έχθρικοΰ "καστελλίου”. Ένφ δέ ό Αχιλλεύς
μετά τών δώδεκα αύτοΰ " άγούρων” έθαύμαζε
τήν τέχνην καί κατασκευήν τοΰ φρουρίου ή θυ
γάτηρ τοΰ ύπεναντίου βασιλέως, πλάσμα έξαισίου
καλλονής καί είσέτι άγνωστον τών έρωτικών
πόθων, προβάλλει μετ’ άλλων περιέργων γυναικών
έκ τών παραθύρων, ινα ΐοη τον περιβόητο·? δια
τήν άνδρίαν του Άχιλλέα.

‘‘Κ’ έκ τήν φωνήν τόν γνώρισαν, κ' εύθύς γοργόν πε
ζεύουν

'Άμα είδεν αύτήν ό Αχιλλεύς τιτρώσκεται
ύπό τοΰ έρωτος τήν καρδίαν καί ούτως άρχεται
το μέγα έρωτικόν έπεισόδιον, οπερ αποτελεί τδ
ετερον ήμισυ τοΰ ποιήματος. Ό ακατάβλητος
μαχητή; μεταβάλλεται αίφνης είς εύπειθή καί
χειροήθη τή; Κύπριδο; δεσμώτην ζαί διατάσσει
νά ζωγραφήσωσιν έν τοΐ; άνακτόροι; αύτοΰ τδν
Ερωτα, τόν όποιον προσπαθεί διά δεήσεων ζαί
ικεσιών νά έξιλεώση. Τέλος άποφασίζει νά διακοινώση διά τής γραφής τό πάθος του πρδς τήν
κόρην, καί ούτως ανοίγεται περιπαθή; καί πλήρης
αισθημάτων.έρωτικών αλληλογραφία, τή; όποιας
μόνον όλίγα δείγματα παρατιθέμεθα ένταΰθα.

—καί όένουσι τάς χεΐρά; των, πίπτουσιν, προσκυνούν τον.”

'< I δέ βασιλεύ; έκ τή; συγκινήσεω; καί χαράς
λαμβάνει έκ τή; ιδίας έαυτοΰ κεφαλή; το στέμμα
καί επιθέτει αύτό έπί τή; κεφαλή; τοΰ ανδρείου
του τέκνου, άλλ’ ό συνετό; Άχιλλεΰ; αποποι
είται τήν στέψιν καί παραζαλεΐ τόν βασιλέα
πατέρα νά κράτη αύτδ; τδ σζήπτρον τή; βασι
λείας, εις αύτόν δέ νά δώση δώδεκα εκλεκτούς
ίππους ζαί δώδεκα ανδρείου; όμήλικα; ζαί νά
τώ άναθέση μόνον τά; πολεμικά; φροντίδας.
’Ολίγα; ήμέρα; μετά ταΰτα έρχεται ή ανησυ
χαστική ειδησις είς τόν βασιλέα βτι έχθροί πο
λυάριθμοι καί τολμητίαι έπήλθον δηοΰντε; τήν
χώραν του καί προχωροΰσι ζατά τή; πρωτευούση;· ό γηραιός πλέον βασιλεύ; περίλυπος
ακούει τήν πολεμικήν εΐοησιν, άλλ’ ό σφριγών
και ανυπόμονος όπως έπιδείξη τήν άνδρίαν αύτοΰ
Αχιλλεύς δέχεται αύτήν μετά χαρμονής καί
θάρρους ζαί ετοιμάζεται είς προϋπάντησιν τών
έχθρών, έποτρύνει καί ενθαρρύνει τούς συντρόφους
καί συμπολεμιστάς έφιππος διά καταλλήλων
λέξεων, οίτινες καταθελγόμενοι ύπο τοΰ ανδρείου
φρονήματος καί τή; χάριτο; τοΰ νεαρού στρα
τηγού των άνακραυγάζουσιν“χαρά 'ς τόν ποΰ τόν γέννησε, πάλιν χαρά ’ς έκείνην'
“χαρά είς τήν έρωτικήν ποΰ τόν θέλει κερδίσει!”

Οτε δε τα πάντα ήσαν έτοιμα καί έν τάξει διέ
ταξε·? ό Αχιλλεύς νά τφ φέρωσι τόν προσφιλή
αύτώ πολεμικόν ίππον, τόν όποιον, ώ; καί οί
ήρωες τών σημερινών ήμών δημοτικών φσμάτων,
ποτίζει έπί χρυσή; λεκάνη; μέ οίνον άλλ’ ά;
άφήσωμεν ένταΰθα τον μεσαιωνικόν aotoov νά
όμιλήση ό ίδιο; (A. f. 22)·
“Μαϋρον φαρί·? τόν έστρωσαν, τό πολυαγαπημένον
“μέγαν άπό τοΰ σχήματος, φριχτόν άπό τής θέας
“καί χρυσοκόζκινον όλαττίν έσάγισαν τόν μαύρο·?·
‘■•χρυσή? λεκάνην έστησαν μέ τό κρασΐν έμπρύς του
“ώς άν ό μαύρος μεθυσθή καί άρςεται τοϋ παίζει·?.
“Καί άφοΰ τόν κατεφίλησεν ή μήτηρ καί ά πατήρ του,
‘■πάντα; άπεχαιρέτησεν μετά χαρά; μεγάλης.
'•'Ι.όώκαν τά παιγνίδια, πηδούν, καόαλλικεύουν ■
“Ώ; 'Ήλιο; έπρόόαλεν άπ' έσω άπό τό νέφος,
“και όσοι καί αν τόν έολέπασιν, έχαίρετο ή ψυχή των.
“κρατεί σκουτάρι·? κόκκινον, ίεργόν χρυσογραμμένο·?.
“ Ο μαύρος νά παίζη ήρχισε καί εύμορφα νά όρχηέται.

' Επεται λεπτομερή; άφήγησι; καί περιγραφή
τή; έναντίον τών έχθρών εκστρατείας καί τών
έν τή μάχη άνδραγαθιών καί κατορθωμάτων τοΰ
Άχιλλέω;, ατινα χάριν συντομίας παρερχόμεθα
σιωπηλώς. Νικήσας δέ έντελώς τά στρατεύματα
τοΰ έχθρού βασιλέως ό ανδρείος Αχιλλεύς καί
φονεύσα; μέγαν αύτών αριθμόν, μεταξύ τών
όποιων καί δύο έκ τών υιών τοΰ βασιλέως,
τρέπει αύτού; τέλος είς άτακτον φυγήν καί
εισέρχεται νικητής ζαί τροπαιοΰχος έντδς τοΰ
*) Α. £ Ουτω σημειώ τό παρ’ έμοΰ άντιγραφέν
άνέκδοτον χειρόγραφον τοϋ Βρεττανικοΰ Μουσείου. Τό f
σημαίνει τήν σελίδα. Διά τοΰ W καί Σ. δηλώ τάς
ύπό τοϋ Wagnek καί Σάθα έζδοθείσα; “Άχιλληΐδας”.
Ν. Δ.
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“Έτξι ώσάν έστοχάζασιν τήν έμμορφιάν τοΰ κάστρου
“γυναίκες έπαρέσκυψάν νά ίδοΰν τόν άγορίταην
“!ς τή μέση τους έστέκητον ή έμμορφη έκείνη,
“ή ευγενική καί ερωτική τού ζασιλέως κόρη.”
(A. f. 32.)

“Πιττάκιν πρώτον. Γραφή τοϋ Άχιλλέω; είς τήν κόρην.”
(Α. ί. 38.)
“Χαρτί σέ γράφω έρωτικόν, πιττάκιν άπό πόνον,
“καί δέξου το
τά χέρια σου, μή τό περιφρονέσης ■
“γνώριζε, κόρη έρωτική. ψυχή μο·ύ καί καρδιά μου,
“έμεν σπα'/ία ούκ έτρέψασιν, κοντάρια τοΰ πολέμου·
“ή άγάπη σου μέ έμάρανεν, τό βλέμμα σου μ' έπήρεν,
“καί δουλευτήν σου μέ έκαμες και δούλο·? τή; αγάπης·
“παρακαλώ σε έρωτική, μυρτοχαριτωμίνη,
“τόν έρωτα διά νά οεχθής μεσίτην τής άγάπης,
“καθόλου μή άλαζονευτή; καί μένα νά σκοτώσης“άλλά άποδέςου τ'? γλυκά και μάθε τά λυπούμαι,
“τά πάσχω καθημερινόν διά τήν δικήν σου άγάπη·?,
“καί τήν ψυχήν μου δρόσισε, πολλά ’νε φλογισμένη,
“καί έάν ήσαι άμάθητη είς έρωταν καί αγάπην,
••έγώ νά σύρω τό σπαθί·? νά σφάξω τό κορμί μου,
“νά σχίσω τήν καρδίαν μου. μέσα νά τήν χωρίσω.”

’Ιδού δέ τί άπαντά ή άπειρο; εί; τά τοιαΰτα
αισθήματα κόρη“Γραφή τή; κόρη; πρό; τόν Άχιλλέα."
“Κΰρί; μου τό πιττάκιν σου εί; χεΐράς μου έδεξάμην.
“ούκ. οίοα τϊνε τό πονεϊς, ούκ οίδα τ’ έν το πάσχεις“άν σε μαραίνουν οί έρωτες καί πάσχει; διά πόθο?
“πολλά τοΰς παρακάλεσε ινα σέ συμπαθήσουν,
“έγώ, καλέ μου, Ερωτας ποσώς ούδέν φοβούμαι . . .
“Καί σύ άν πονής καί ού δύνασαι τοΰς πόνους νά βαστάςη;
“σύ μόνος σου νά φονευτή; καί μόνος νά άποθάνη;.”

Άλλά μετ’ όλίγον τοξεύει καί αύτής τήν
καρδίαν ό έρως καί τότε γράφει πρδ; τον
Άχιλλέα.
“Χαρτί σέ πέμπω, έρωτικέ, αύθέντα εύγενικέ μου,
“έποίησε·? ό Έρωτας θέλημα·? έδικόν του·
"τόν νοΰν μου τόν άδούλωτον έκαταοούλωσέ τον·
“τόν πύργον τή; καρδίτσα; μου τόν ισχυρόν καί μέγαν,
“όποΰ έθάρρουν πάντοτε ποσώς νά μή χαλάση,
“ Ερως σαγίταν έσυρε·? καί καταχάλασέ τον,
"καί είς πόθον τή; άγάπης σου ήφερεν τήν ψυχή·? μου,
‘‘καί έλα, παρηγοριά μου, γοργόν νά σέ συντύχω.”

’Εννοείται εύκόλως ή χαρά και ή φαιδρότη;
τού ήρωο; ετοιμαζόμενου διά τήν πρώτην ερω
τικήν συνέντευξιν · ταύτην δε συμμερίζεται καί
δ ποιητής, διό καί περιγράφει μετά πάσης τής
δυνατής αύτφ χάριτο; τήν αμέσως έπομένην
σκηνήν. ΤΙ ήμέρα, λέγει, ήγγιζεν είς τήν λήξίν
της, τερπνοί δε ζέφυροι έθώπευον έρωτικώς τό
φύλλωμα τών δένδρων, εί; τάς ρίζας τών όποιων
διαυγές έκελάριζεν ύδωρ, δτε ό Αχιλλεύς έπορεύετο εις τήν ερωτικήν συνάντησιν. II δέ πρό
δλίγου τήν δύναμιν τών ερώτων περιφρονοΰσα
κόρη, βορά νΰν δεινής ανυπομονησίας καί φλογε
ρού πόθου, τήκεται άναμένουσα τδν πολυπόθη

το·? εραστήν τη; εν τφ μέσφ άνθοΰντο; καί καλ
λονή; εκτάκτου κήπου.
(A. f. 46.) Άντιγράφομεν

“'l l ΙΙ/.ιος έβασίλευσεν, έόράδυασεν ή ήμέρα,
“οι Ερωτες έπέτουνταν είς τών οενδρών τοΰς κλώνους*
"άνεμο; ήμερούτσικος έκρουεν είς τά δένδρα,
“·?. έτρεχε·? τό νεροΰτσικον άπ’ τών οενδρών ταΐς ρίζαις.
“ Ιΐσαν τά πάντα ερωτικά, χάριτο; πεπλησμένα.
“Καί ή κόρη μέσα έστεκε·?, έλεγε·? μοιρολόγιν
“καί έκδέχεται τόν άγουρον, νάλθτ, νά τόν συντϋχτ,.
“Καί όλίγον έκουράστηκεν, έπεσε·? είς τήν κλίνην.
“Καί είς τήν χρυσήν τήν πλάτανον έκάθησε·? άηδόνι·?,
“καί νά είπες δτι έθλίδετον καί έκλαιε διά τήν κόρην.
"Έκείνη άπαί τής κλίνης της πάλιν άνεσηκώθην
“καί τό άηδόνι έλεγε μετά πολλά τά δάκρυα·
“"’Ληδόνιν μου πολύποθον, έρωτικόν μου άηδόνιν,
““εύχαριστώ σε. άηδόνιν μου, δτι ποθεί; δΐ έμέναν,
“ "καί θλίβεσαι καί συμπονεΐ; τοΰ; ίδικούς μου πόνου;...”

Ενφ δέ ή κόρη έλεγε ταΰτα προ; το έρωτικόν πτηνόν ήκουσεν αίφνης τόν κτύπον καλπαζόντων ίππων, καί πίπτει έπ’ όλίγα; στιγμάς
λιπόθυμος έζ τής ταραχής της ζαί τής πολλή;
χαράς. Ήτο δέ ώρα μεσονυζτίου, μόνη δέ ή
φίλη τών έρώτων Έ.ζ.άτη, πλησιφαή; έπί τοΰ
όρίζοντος, παρέστη μάρτυς τών τρυφερών λόγων
καί αισθημάτων τών δύο εραστών. Ι ήν έπομέ
νην νύκτα ή κόρη συγζατατίθεται -είς τήν εκού
σια·? απαγωγήν της, ό δέ Αχιλλεύς άγων τήν
ποθητήν ζαί έλαφράν αύτοΰ λείαν δέν δύναται
νά κρατηθή έζ τή; χαρά; ζαί άδει έν αλληγορία
έξωθεν τοΰ φρουρίου το επόμενον ασμα (Σ. 545.)·
“Περδίκι·? ηΰρα
τό κλουβί·?, άδούλωτον τού πόθου,
“άδούλωτον, άπείραστον έρωτος ζαί άγάπης,
“καί τό περδίκιν ήρπαςα καί τό κλουβί·? άφήκα·
“ καί μέ?’ κάνει; ούκ ένόησεν άπό τοΰ; ίδικούς του·
“καί ά, έχει αύθέντη πούπετα, τοϋ έκράτιεν τό περδίκι·?,
“άς τό γυρεΰση σύντομα, μή δράμη καί ύπάγη.”

’Εννοήσαντες τήν άρπαγήν οί άδελφοί τής
κόρη; εξέρχονται μετ’ άναριθμήτου στρατού πρό;
καταδίωξιν τού άπαγωγεω;· τοιουτοτρόπως δέ
δίδεται έζ νέου ή εύζαιρία εί; τόν ποιητήν νά
έξάρη τήν άνδρίαν τοΰ ήρωός του ζαί νά μεταβή
αίφνιδίω; έζ τής περιγραφή; τών ήδεων καί
ερατινών έργων τή; χρυσή; Αφροδίτης εί; τήν
τραχεΐαν κλαγγήν τοϋ παγχάλζου Αρεως. Ό
Αχιλλεύς διαιρεί τούς ανδρείους του εις δύο
στίφη καί διατάσσει αύτούς νά φεισθώσι τήν
φοράν ταύτην τών υιών τού βασιλέως μ ή θλίψη
την αδελφικήν καρδίαν τή; πολυποθητής του.
'Ο ίδιος δέ έπιπεσών ώς λέων έν τφ μέσφ τών
έχθρών προξενεί αύτοί; τοσαύτην βλάβην, ώστε
οί άδελφοί τής κόρη; βλέποντες πλέον τό μά
ταιο·? πάσης περαιτέρω άντιστάσεω; πίπτουσι
ζαί προσζυνούσιν αύτόν άναγνωρίζοντέ; τον συγ
χρόνως εύχαριστώ; γαμβρόν των. '0 δέ Άχιλλεύ; καταβαίνει άπό τοΰ πολεμικού αύτού ίππου,
άσπάζεται αύτού; ώ; αδελφούς καί διατάσσει
να μεταβληθή ό πόλεμο; εί; άμοιβαίαν γενικήν
φιλίωσιν καί συμμαχίαν. Τήν δέ έπομένην
ήμέραν έρχεται εί; συνάντησιν του καί ό βασι
λεύς πενθερός του καί εύλογεί δΐ έγκαρδίων
καί πατρικών εύχών τήν ενωσιν τών νέων, άλλ’
ούχ ήττον δέν δύναται νά καταπνίξη έν έαυτφ
τήν ακόλουθον πρός τήν κόρην του έπίπληξιν·
‘Κόρη μου, πώς μάς έφυγ«ς δλου; τοΰ; έδιζοΰ; σου,
“καί άγουρον ήκολούθησες άλλότριον καί ξένον;”

είς τήν όποιαν ή νέα άπαντα μετά μειδιάματος
καί άποφεύγουσα τήν συνάντησιν τού βλέμματος
τού πατρός της. Εί; τούς πρός τιμήν τών γάμων αύθημερόν δοθέντας άγώνας βλέπει μετά
πόνου καί θυμού ό Αχιλλεύς καί τόν άνδρεΐον
φίλον αύτού Πάτροκλον ώς καί τούς 12 αύτού
έζλεζτούς ήττωμένους παρ’ ένός ξένου καί αν
δρείου Φράγκου- οιο διατάσσει νά τφ σελλώσωσι
τον προσφιλή του μαΰρον, ΐνα ό ίδιος άντεπε-
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“'Αφέντη, κάβου, μήν όπας, φοβούμαι τον τόν Φράγκον,
“πολλά 'ίωρώ τόν δυνατόν, πολλ’ νε ανδρειωμένος.”

Οί λόγοι ούτοι προσβάλλουσι τήν φιλοτιμίαν
τοΰ πολεμιστοΰ καί έάν ή Κύπρις δέν συνείχε
τοΰ άνδρείου τάς φρένας, ήθελεν άκριβά τάς
πληρώσει καί γυνή προφέρουσα εις τόν λεντόκαρδον ηρώα τάς τοιαύτας λέξεις.
“Λέγω σοι, σώπα, λυγερή, καί δέν μέ φοβερίζεις.
“Αν ού σ’ άγάπουν τά πολλά κ’ έπόθουν σε ρεγάλα
“ριά σφοντύλια νά σ’ έκρουγα, νάβγαινεν ή ψυχή σου.
“Δράκοντα σύ κατακρατείς, λέων περιλαμβάνεις
“καί τήν μικρήν τήν άλεποϋν ούτως τήν έφοόήθης; . ..”

Άξια δέ περιγραφής και ή μετά τοΰ ανδρείου
Φράγκου μονομαχία τοΰ Άχιλλέως·
“Άπό ρακρυά έπήδηαεν καί εΰρέθη καβαλλάρης.
“‘Ο Φράγκο; δέν φοβήθηκε νά τον συναπαντήαη,
“άλλ’ έκατέβη άπάνω του, κρούει τον κονταρέαν,
“καί ό Άχιλλεΰς έγέλασεν καί πέρασεν έκεϊθεν,
“τόν ραϋρόν του ’πιλάλησεν καί φώναξε τόν Φράγκου.
“••Δεξου με, φράγκε, δεξου ρου, σ’ έσένα καταιβαίνω." ”
“Καί κονταρέαν τόν έδωκεν ρέ τήν ψυχήν του δλην
“όλόσελλα τόν ’πέταξεν έρπρός ’ς τόν πενθερόν του.”

Έλθών δε μετά τήν νίκην πλησίον τής ποθητής
του ό Άχιλλεΰς αποτείνει νΰν αύτή τον λόγον
μετά τρυφερότητας και περιπαθώς λέγων
“Είδες, ψυχή, τόν άγουρον αύτόν. τόν έφοβήθης
“τό τί πήδηρα έποικεν έρπρός’ς τόν βασιλέαν;
“πώς τόν έσελλογύρισα ρέ κόλπον κονταριού;
“Κάτεχε κόρη εύγενική, ψυχή ρου καί ζωή ρου,
“ουδέ κανείς εύρίσκεται διά νά ρέ πολερήση,
“κ’ έχε το 'ς τήν καρδιάν σου, ρέσα 'ς τόν λογισμόν σου.”

Μετ’ δλίγας ημέρας ένίΰ διήρχοντο ρομαντικόν τι
δάσος καί άγρίαν ρωπογραφίαν έπιστρέφοντες
εις τά ίδια ό Αχιλλεΰς έκτελεΐ τήν τελευταίαν
αύτοΰ ανδραγαθίαν διχοτόμησα; εις δύο τον
λέοντα, τον έπιτεθέντα κατά τής συνοδίας, διά
.γυμνών χειρών λαβών τάς δύο αύτοΰ φοβεράς
σιαγόνας. Μετά τήν εις τον πατρικόν αύτοΰ
οίκον επάνοδον ό Άχιλλεΰς έζησε μόλις έξ έτη
έν χαρά καί απολαύσει μετά τής ωραίας αύτοΰ
γυναικός, διότι ό χάρος έζήλευσε τήν εύτυχίαν
τοΰ ώραίου ζεύγους καί διά τής ισχνής αύτοΰ
καί κατεσκληκυίας χειρός έρχεται ινα δρέψη το
έτερον τών τερπνών καί εύοσμων άνθέων, τήν
τρυφεράν καί λατρευτήν τοΰ ήρωος σύζυγον.
Ό δέ ποιητής άν καί φιλοσόφων πως έπί τής
ματαιότητος τών γήινων αγαθών ύπενΟυμίζει
ήμΐν δμως ούκ ολίγον διά τών αποστροφών του
τά χαρόνεια ήμών δημώδη ασματα·
“"Ωσπερ σκιά παρέρχεται ή δόξα τών ανθρώπων,
“τούς εύγενεΐς ό θάνατος καθόλου δέν φοβάται,
“ουδέ τούς νέους συμπαθεί, ούδέ τούς άντρειωμένους,
“ού συμπαθεί τά κάλλη τους ΐνα μή τά μαράνη."

Οι δέ σπαρακτικοί λόγοι τής άποθνησκούση;
καλλονής καί ή αδυναμία τοΰ ήρωος κατά τοΰ
αοράτου καί άκαταμαχήτου εχθρού, έναντίον τοΰ
όποιου εις μάτην ή καλή του έπικαλεΐται τήν
βοήθειαν του, ύπενδυμίζουσιν ήμΐν άκουσίως τά
σπαραξικάρδια τής δημώδους ήμών ποιήσεως
μοιρολόγια. Καί έκ τούτων όλίγα δείγματα
έκ τοΰ παρ’ έμοί ανεκδότου χειρογράφου (Α.
f. 76).
,,Άνάθεμάν τον τόν καιρόν καί άνάθεμα τήν ώραν
“δταν έγώ σέ ήρπαξα, κόρη μ’ έκ τούς γονείς σου.
“άν τοϋχα ξεύρειν, ψυχοϋλά μου, ο τ' ό θάνατος σέθελε
κερδίαειν,
“ό Έρως νά μέ φόνευψεν, ήξευρε, κάλλιον τούχα.
“Ποϋ νά κρυβοϋν τά κάλλη σου, κόρη εύγενική μου.
“καί τότε κόρη νά σέ ίδώ, πότε νά σέ συντόχω; . . .
“ Αν τό έβλεπαν τά μάτια μου τό τις σε θέλει πάρει,
“καί άν είχε λέοντος δύναμιν καί δράκοντας καρδιάν,
“άν δέν τό έσκότωσα ευθύς, άς μέ λιθοβολούσαν,
“θαρρώ το, κόρη, ώς μίρμηκαν νεκρόν νά τόν έποΐκα,
“άλλά θωρώ, κόρη, δτι έπαίρνεισε, καί τις σέ παίρνει
ούκ οιδα.”

“Καί ή κόρη άναολεμματισεν καί εϊδεν απάνω κάτω,
“Βαρηά βαρηά άναστήναξεν, τόν άγουρον έλάλει·
""Πιάσε μ' αφέντη, πιάσε με, νά σέ καταφιλήσω
■ •Καί ή ψυχή μου βγαίνει δά, ό "Αγγελος μέ φωνάζει....

Ό δέ Άχιλλεΰς, ώς ό τοΰ δημοτικού άσμα
τος ήρως, ο,περ άναμφιβόλως ένέπνευσε τον
ποιητήν ·
"Ώς λεών έβρυχίστηκε καί τήν στολήν του σχίζει,
“καί τό μαχαΐριν έσυρεν νά σφάξη τό κορμί του.
‘•’Επήδησαν οί δώδεκα, κρατούν καταφιλοϋν τον
“καί λόγια τοΰ ε'ίπασιν νά τον παρηγορήσουν. —
“Μέγας κλιαμός έγίνετον εις δλην τήν χώραν ’κείνην.
"Χρυσόν Κυβούριν εκαμεν κ' έβάλετην άπέσω.
"Τού Άχιλλέως τά δακρυα ποτέ ούδέν στεγνώνουν,
“ποτέ του δέν εϊδεν χαράν, πάντα 'μοιρολογά τον.”

’Ενταύθα τελειόνει το Λονδιναΐον χειρόγραφον
μετά τίνος αποστροφής τοΰ ποιητοΰ περί τής
ματαιότητος τών ανθρωπίνων πραγμάτων το δέ
χειρόγραφον τής Χεαπόλειος περιέχει 60 έτι
στίχους, έν οίς γίνεται μνεία τοΰ έν τφ Ίλίω
θανάτου τοΰ Άχιλλέως, άλλ’ ή ισχνή αυτή καί
απροσδόκητος συρραφή φαίνεται ήμΐν ούχί έν
τω ποιήματι γνήσια, άλλά μεταγενεστέρας σχο
λαστικής χειρος έπιπροσθήκη.
Έν Γαλαζίψ κατά Μάρτιον 1883.
Νικόλαος Δόσιος.
Δ. Φ.

ΙΙΡΩιΟΝ ΕΝ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑι.
Έν τή συνεδριάσει τής έν Βερολίνο) Ακα
δημίας τή 11 Τι; παρελθόντος Ιανουάριου έγένετο
λόγος περί σπουδαιοτάτης αρχαιολογικής άνακαλύψεως, ήτις προώρισται νά έπασχολήση έπί
πολύ τούς αρχαιολόγους. Πρόκειται περί Ηρώου
ελληνικού κεκοσμημένου διά πλείστων όσων
περιεργοτάτων γλυφών άρχαίου μνημείου, οπερ
διέλαθε μέχρι τοΰδε κατά σύμπτωσιν τήν προ
σοχήν τών τήν Ανατολήν περιερχομένων περιη
γητών καί άρχαιολόγων. Γερμανός μηχανικός,
διαμένων προ έτών έν Ανατολή, ό Κύριος C.
Sester, πρώτος έλαβε γνώσιν τής ύπάρξεως τοΰ
μνημείου, έσπευσε δέ νά κοινοποίηση τούτο τώ
έν Βερολίνω καθηγητή καί διευθυντή τοΰ Μου
σείου κ. A. Conze, δστις άμέσως έφρόντισε νά
γείνωσιν αί δέουσαι έ'ρευναι. Τήν διεξαγωγήν
τής δυσκόλου καί επιπόνου ταύτης έργασίας
άνέλαβε μετά πολλοΰ ζήλου νέος άρχαιολόγος,
ό κ. ν0θων Pechstein, δστις κατά το παρελθόν
θέρος μετέβη εις τήν θέσιν καί έξήτασε καί
περιέγραψε το σπουδαΐον εύρημα.
Το μνημεΐον κεΐται 250 χιλιόμετρα βορειο
ανατολικές τής πόλεως Άλεξανδρέττης, έπί τής
δεξιάς τοΰ Εύφράτου όχθης, έπί τής κορυφής
όρους 6500 ποδών ΰψους, τοΰ Nemrud-Dagh
καλουμένου, έν Μεσοποταμία. Είναι δέ κολωνός
πυραμιδοειδής, ύψος μέν έχων 45 μέτρ. καί
150 μέτρ. διάμετρον κατά τήν βάσιν. ΤΙ άνα•Κιλική καί δυτική πλευρά τοΰ οικοδομήματος
άπολήγουσιν εις άνώγαια ή δώματα, ένθα εύρίσκονται γλυπτά έργα έξαισίας τέχνης. Τά άνάγλυφα καί τά κολοσσιαία άγάλματα παριστώσι
τον άνεγείραντα το μεγαλόπρεπες τούτο Ήρώον,
τον έκ Κομμαγηνής βασιλέα Ά ντίοχον (69—34
Ιΐρ. Χρ.), περικυκλούμενον ύπό τών θεοτήτων
τής οικογένειας αύτοΰ καί τών προγόνων του.
Οί πρόγονοι παρίστανται έν άναγλύφοις, έν ω ό
Άντίοχος και οί θεοί ΐστανται έν άγάλμασιν.
Έκαστον τών δύο δωμάτων περικυκλούμενον ύπό
ταπεινού τείχους συγκοινωνεί μετά τοΰ κολωνοΰ
διά κλίμακος λελαξευμένης έντός τοΰ βράχου.
Έν τώ μέσοι κάθηται ό Ζεΰς ό Όρομάσδης,
παρ’ αύτφ δέ ό Άντίοχος καί ή τής χώρας
θεά, ή Κομμαγηνή, καί πλησίον αύτών οί θεοί
Άρτάγνης =‘Ηρακλής =’Άρης, καί ό Απόλ
λων = Μίθρας = "Ηλιος = Ερμής. Λέοντες
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καί άετοί περιβάλλουσιν αμφοτέρωθεν τά συμ
πλέγματα ταύτα. Έπί τής όπισθεν πλευράς τής
πρός τον κολωνόν έστραμμένης, ήτις έχει μήκος
τεσσαράκοντα μέτρων τετραγωνικών, σώζονται
εκτεταμένα1
, έπιγραφαί, μαρτυροΰσαι τήν άνέγερσιν τοΰ ’Ηρώου, τήν έγκαθίδρυσιν ιδίων ιερέων
καί τήν σύστασιν δύο έτησίων εορτών τελούμενων
κατά τάς ημέρας τής γενετής καί τής ένθρονίσεως τοΰ βασιλέως. Οί πρόγονοι τοΰ βασιλέως
παρίστανται έπί τής μακοάς ζωοφόρου τών τει
χών· έπιγραφαί δέ όπισθεν τών άναγλύφων τού
των εγκεχαραγμέναι άναφέρουσι τά βνόματα καί
τοΰς τίτλους αύτών. Οί πρόγονοι ούτοι, άρχόμενοι άπό Δαρείου τοΰ ‘Τστάσπους, παρίστανται
όρθιοι έστραμμένοι πρός τοΰς καθημένους θεούς
καί σπένδοντες έκ φιάλης · έκαστος δέ αύτών
έχει ίδιον βωμόν προ αύτοΰ, έφ’ ού τελούνται
αί θυσίαι. Δυστυχώς τά πλεΐστα τών άναγλύφων
τούτων είσί τεθραυσμένα, άλλα δέ καλύπτονται
ύπό χωμάτων, τά όποια ώς φαίνεται εϊχον συσσωρευθή παρά τών πειραθέντων νά είσδύσωσιν
εις τό εσωτερικόν τοΰ μνημείου.
Ό κ. Puchstein έπί δεκατέσσαρας βλας
ή μέρας διέτριψεν έν τή έρήμψ έκείνη χώρα,
έντός σπηλαίου κοιμώμενος καί έχων ό»ς μόνους
συντρόφους Κούρδους τινάς, πρός ούς δέν ήδύνατο
νά συνεννοηθή. Ταλαιπωρούμενος ύπό τοΰ ψύ
χους, οπερ έπί τοΰ υψηλού έκείνου όρους καίτοι
μεσοΰντος Ιουλίου μηνος ήτο έπαισθητότατον.
δέν ήδυνήθη νά προβή εις άνασκαφάς, άλλά
περιωρίσθη μόνον εις τήν άντιγραφήν τών έπιγραφών καί εις τήν περιγραφήν τών σωζομένων
γλυπτικών έργων. Έκ τής άπλουστάτης ταύτης
περιγραφής, έξ ής διαλάμπει τό μεγαλεΐον τού
έργου, φαίνεται ότι ή διατήρησις τοΰ μνημείου
είναι σχεδόν έντελής· εύχής δ’ έργον θά ήτο νά
γείνη τακτική άνασκαφή τοΰ χώρου πρός πλου
τισμόν τής άρχαιολογίας. ‘Υπάρχει έλπίς δτι
τό έσωτερικόν τοΰ Ηρώου μετά τών.λειψάνων
τού βασιλέως Άντιόχου είναι άνέπαφον, δπερ
μέγιστον θά ήτο διά τήν έπιστήμην κέρδος. II
μεταφορά τών άρχαίων τούτων μνημείων άπό
τοΰ υψηλού έκείνου καί δυσβάτου όρους είναι
λίαν επίπονος άν ούχί καί άδύνατος· όπωςδήποτε
ημείς νομίζομεν δτι τά έρείπια έκεΐνα δέον να
μένωσιν ένθα εύρίσκονται, καθ’ όσον μάλιστα μέ
χρι τούδε ούδέν μνημεΐον άρχαίας τέχνης είναι
γνωστόν, έφ’ ού νά παρίσταται βασιλεύς εν μέσω
τών προγόνων του καί τών τής οικογένειας του
θεοτήτων.
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Εΐχώ·? ζ·.

11. II.

Εΐχών γ·.

Εϊχώ·/ J·.

ΤΟ ΟΠΙΟΝ.

ΤΟ 0Π10Ν.
(Μετά τεσσάρων εικόνων, 8ρα σελ. 357.)

'II χρήσις τοΰ οπίου, τοΰ δριμυτάτου τούτου
ναρκωτικού, είναι διαδεδομένη εις πολλάς χώρας
τής Ασίας, ιδίως δέ έν Κίνα, ένθα άναπληροΐ
τά παρ’ ήμΐν πνευματώδη ποτά. Ό τό όπιον
παράγων μηκών καλλιεργείται μετά πλείστης
όσης έπιμελείας έν ταΐς Ίνδίαις, έν Κίνα καί
έν Περσία· τό ινδικόν όπιον είναι τό άριστον
πάντων. Πολλοί πολλάκις έπέκρινον τήν άγγλικήν Κυβέρνησιν, ήτις άνηθίκως πορίζεται
εισόδημα έκ τής παραγωγής δηλητηριώδους
προϊόντος. 'Τπάρχουσιν δμως καί άλλοι, διατεινόμενοι δτι τό όπιον είναι μία άνάγκη διά
τοΰς κατοίκους τών άνατολικών χωρών, δπως ό
οίνος, ό ζύθος καί τά πνευματώδη ποτά διά
τοΰς κατοίκους τής δύσεως· οί τοιοΰτοι μάλιστα
διϊσχυρίζονται οτι πολύ δλιγώτερον βλαβεραί
είναι αι συνέπεια·, τής χρήσεως τοΰ όπίου ή τής
τοΰ οινοπνεύματος.
Όπως δήποτε φαίνεται δτι ή άγγλική Κυβέρνησις έχει μέγιστον συμφέρον νά ένθαρρύνη

τήν καλλιέργειαν καί παραγωγήν τοΰ όπίου,
διότι έάν παρητειτο τοΰ μονοπωλίου αύτοΰ, αί
Ινδίαι ήθελον άναμφιβόλως άπολέσει μίαν τών
σημαντικωτέρων αύτών προσόδων, ήν θά ήναγκάζοντο νά άναπληρώσωσι διά άλλου τίνος φό
ρου· καί οί φόροι, ώς γνωστόν, δέν έπιβάλλονται
εύκόλως εις τά κράτη. Έάν δέ ή άγγλική Κυβέρνησις άπηγόρευεν έντελώς τήν καλλιέργειαν
τοΰ όπίου έν Ίνδίαις, ή έξαγωγή αύτοΰ έκ Κίνας
καί Περσίας αύξανομένη ήθελεν άναπληρώσει
τήν έλλειψιν τοΰ Ινδικού όπίου, ώστε καί πάλιν
θά έματαιοΰτο ό σκοπός.
'Οποίαν καταπληκτικήν άνάπτυξιν έλαβεν ή
παραγωγή τοΰ όπίου έν ταΐς Ίνδίαις έξάγομεν
έκ τούτου, δτι έν Βεγγάλη παράγονται κατ’
έτος 13 περίπου εκατομμύρια λιβρών χυμού (ήτοι
5000 τόννοι), άποφερουσών εις τήν κυβέρνησιν
έτήσιον εισόδημα 6έκατομ. λιρών στερλινών.
Τό άριστον όπιον παράγεται έν τή εύρυτάτη
πεδιάδι τοΰ Γάγγου ποταμού καί ιδίως παρά
τήν ΓΙάτναν καί Βενάρην.
Αί παρατιθέμενα·, τέσσαρες εικόνες παριστώσι

μέρη τοΰ καταστήματος (έν ΙΙάτνα), έν ώ παρα
σκευάζεται τό όπιον διά τήν μεταφοράν καί κατανάλωσιν. Καί πρώτον μέν ό μήκων μεταφερόμενος έκ τού άγροΰ καί ύποβαλλόμενος εις
έξέτασιν έκθλίβεται. Ό χυμός τιθέμενος έντός
πήλινων άγγείων έξετάζεται πάλιν διά χημικής
άναλύσεως, μεθ’·δ χύνεται έντός μεγάλων κάδων
ή στερνών, δπου άναμιγνύεται έως ού καταστή
μάζα ομογενής. Κατόπιν τό όπιον σχηματίζεται
εις σφαίρας ύπό έπιτηδείων έργατών. έκαστος τών
όποιων καθ’ έκάστην παρασκευάζει εκατόν ώς έγ
γιστα τοιαύτας σφαίρας. (Είκών Αί) Αί σφαίρα·,
αύται μεταφέρονται εις άλλο τμήμα, βπου ξη
ραίνονται. Έκάστη σφαίρα τίθεται έντός πή
λινου άγγείου καί άνθρωποι γεγυμνασμένοι όφείλουσι νά έξετάζωσιν αύτάς, βπου δέ ευρωσιν
ίχνος ζυμώσεως ή οργασμού, διατρυπώσιν έλαφρώς τήν σφαίραν. (Είκών Β'.) Μετά τούτο
τό ξηρόν όπιον τίθεται έν θήκαις άνοικταΐς, και
έκεΐθεν έντός κιβωτιδίων. δΐ ών μεταφέρεται
εις Καλκοΰτταν καί έξάγεται εις Κίναν. Παΐδες
πολλοί άσχολοΰνται εις τήν έξέτασιν, τόν

άερισμόν καί τόν καθαρισμόν τοΰ προϊόντος.
(Είκών Τ'.) Τέλος τό όπιον φορτόνεται εις
πλοιάρια, τά όποια άποτελοΰντα άληθή στόλον
μεταφέρουσιν αύτό διά τοΰ ποταμού εις Καλ
κοΰτταν. (Είκών Δ'.) Τοΰ στόλου τούτου προη
γούνται μικραί καί έλαφραί λέμβοι, ών τά πλη
ρώματα διερευνώσι τά βάθη τών ύδάτων καί
παραμερίζουσι διά τυμπανοκρουσίας τά τυχόν
τήν δίοδον τοΰ στόλου τούτου παρεμποδίζοντα
πλοία.

ΕΚ ΤΩΝ TOY SACHER-MASOCH.
0 ΔΑΛΕΣ*)

τοΰ έρυθροπώγωνος Πφέφερμαν.
(Διήγημα εβραϊκόν, έκ τού Γερμανικού.)

Εκαλείτο Πφέφερμαν ό έρυθροπώγων, διότι
εΐχεν έρυθράν τήν κόμην καί έρυθρόν τό γένειον·
πρός δέ καί ΐνα διακρίνηται άπό τοΰ συμπολίτου
*) Δαλές λέγεται παρά τοΐς Εβραίοι; τής Πο
λωνίας ό κακός δαίμων.
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αύτοΰ Πφέφερμαν, οστι; ώνομάζετο ’Αβραάμ,
ώ; αύτός, και είχε κόμην μέλαιναν. Ήτο ό
έρυθροπώγων ύποδηματοποιός, έζατοίζει δέ μετά
τής γυναικός του και τριών μικρών τέκνων έν
μικροί σκοτεινά) οίκίσκφ, ή κάλλιον είπεΐν παρα
πήγματα έν τή 'Εβραϊκή τής πόλεω; όδώ. Ή
ήλιο; ούδέποτε έφώτιζε το κάθυγρον έκεινο δ«ομάτιον, και μόλις μέχρι -ή; θύρα; έφθανον οί
άκτΐνές του, ένθα έπαιζαν τά μικρά παιδία.
Ήτο ήμερα βροχερά τοΰ φθινοπώρου· τα
πάντα ήσαν υγρά καί μελαγχολικά. Προ τών
οικιών ή βροχή έσχημάτιζε λ!μνας ακαθάρτους,
έν αί: διεσζέδαζον αί χήνες· ο άνεμο: έστέναζεν
έντός τών καπνοδόχων. Καί όμως ό έρυθροπώγων υποδηματοποιός φορέσας τον παλαιόν
πίλον του μετέβη είς τό απέναντι κείμενον οινοπωλεΐον, άνωθεν τής θύρας τοΰ όποιου ό έκ
πρίνου κλάδος προσεκάλει τους οίνοπότας.
Τά τέκνα έξύπνησαν καί είδον τήν μητέρα
των προσπαθούσαν ν’ άνάψη τό πύο έν τή εστία
δι’ δλίγου άχυρου και ξηρών φύλλων.
— Μητέρα, είπεν ό μικρός Ιάκωβος, τό
πρεσβύτερον τοΰ ύποδηματοποιοΰ τεζνον, ήζουσες
απόψε τον θόρυβον;
— Δέν ήκουσα τίποτε, άπήντησεν ή μήτηρ— ’Αλλά τό κρεββάτι μας έσάλευεν.
— Ώνειρεύθης.
— Όχι, όχι, μητέρα, είπεν ή μικρά Σάρα
καί έγώ ήκουσα τον θόρυβον έφώναζον, εζλαιον.
— Τότε, εΐπεν ή μήτηρ, θά ήτο βεβαίως ό
Δαλές.
— Ό Δαλές; ήρώτησεν ή Σάρα- καί τί
είναι τοΰτο; Ό μικρός ’Ιάκωβος έγέλασε καί ό
γέλως του ό ζωηρός καί γλυκύ; άντήχησεν εν
τώ ζοφερώ έκείνω δωματίω ώς μουσική.
— Άγνεΐς τί είναι ό Δαλές; άκουσον . . .
— Άφες τήν μητέρα μας νά τό εί'πη, Ιά
κωβε.
Καί ή Σάρα έπέθηκε τήν μικράν τη; χεΐρα
έπί τοΰ στόματος τοΰ άδελφοΰ της.
— Ό Δαλές είναι ό Δαλές, είπεν ό ’Ιά
κωβος γελών.
— Μή γελάς, ’Ιάκωβε, παρετήρησεν ή μήτηρ
σοβαρώς· αν σ’ άκούση ό Δαλές θά έλθη πάλιν.
Δέν είναι εύχάριστον δταν ό Δαλές εύρίσκεται
είς τήν οικίαν.
— Διά τοΰτο λοιπόν, μητέρα, κλαίεις καί
σύ τόσον συχνά; είπεν ό ’Ιάκωβος.
— Ό Δαλές λοιπόν είναι άνθρωπος κακός;
ήρώτησεν έν δλη τή άφελεΐ άθωότητι ή
Σάρα.
— ’Όχι, άπήντησεν ό Ιάκωβος, δέν είναι άν
θρωπος, άλλα κακός δαίμων.
— ’Έχεις δίκαιον, είπεν ή μήτηρ άναστενάζουσα. Είναι ό κακός δαίμων τής οικίας.
Είς μάτην έργάζεταί τις. είς μάτην προσπαθεί
τις- ό Δαλές δλα τά καταστρέφει.
— ’Αλλά πώς είναι αυτός ό Δαλές; ήρώτησαν πάλιν τά παιδία.
— "Οσον οί άνθρωποι, είς τούς όποιους έρ
χεται, είναι πτωχότεροι, τόσον αύτός είναι μεγαλείτερος καί παχύτερος.
— Τότε, παρετήρησεν ό ’Ιάκωβος, ό ίδικό:
μας Δαλές πρέπει νά ήναι πολύ παχύς. Ση
μείωσε δμως, μητέρα, δτι έπί τέλους θά γείνη
τόσον παχύς, ώστε δέν θά χωρή πλέον είς τό
μικρόν μας δωμάτιον, καί τότε θά φύγη κατ’
άνάγκην καί ήμεΐς θά τρώγωμεν ψωμί μέ στα
φίδας ώς τά πλούσια παιδία.
— Ό θεός νά δώση, τέκνον μου! είπεν ή

μθτηρ·
— Εμείς όμως θέλομεν νά ίδωμεν τόν
Δαλέν. ’
— Δέν φαίνεται παρά τήν νύκτα.
Τά παιδία άπεφάσισαν νά μείνωσιν άργυπνα

ΕΣΠΕΡΟΣ.
διά νά ίδωσι .τόν Δαλέν, καί πράγματι δέν έκοιμήθησαν μέχρι; ού ήκούσθη θόρυβος παρά τήν
θύραν. Τότε Ομως πεφοβισμένα έκρύβησαν υπό
το έφάπλωμά των καί ήκουσαν πώς ό Δαλές
είσήλθεν είς τό δωμάτιον καί ήρχιζε νά θραύη
τά πάντα· πώς ό πατήρ των έφώναζε, πώς ή
μήτηρ των έκλαιε καί άνεστέναζε — κατόπιν
έπήλθεν ησυχία καί τά παιδία άπεκοιμήθησαν.
"Οταν τήν άλλην πρωίαν έξύπνησαν καί έβλεπον περί αυτά, ώς πεφοβισμένοι ποντικοί, ειδον
τόν πατέρα των καθήμενον είς τήν έργασιαν του·
περί αυτόν δέ ήσαν τεμάχια τεθραυσμένων φια
λών καί καθισμάτων ή μήτηρ των είχε τήν
.κεφαλήν τετυλιγρ,ένην καί τό πρόσωπον ωχρόν
καί πλήρες αμυχών.
Ό έρυθροπώγων καθ’ ολην εκείνην τήν ήμέραν
δλίγας μόνον έπρόφερε λέξεις, ουδέ έτολμα νά
προσβλέψη τήν γυναίκα του. 'Η Σλόβη ήτο
ωραία καί δροσερά ώς ρόδον οτε τήν ένυμφεύθη·
τώρα δμως ήτο ωχρά καί έρρυτιδωμένη, και οι
οφθαλμοί τη; ειχον τόν μέλανα εκείνον κύκλον,
τόν προδίδοντα βαθύν τής καρδίας πόνον.
"Οτε πάλιν τό εσπέρα: ό έρυθροπώγων άπήλθε
τής οικίας, τά παιδία ήρχισαν νά κλαίωσιν.
— ΙΙοΐο; κλαίει έδώ; είπεν ή Σλόβη· μήπως
δέν έχω άρκετάς λύπας;
— ΙΙώς νά μή κλαίωμεν, μητέρα, είπεν ό
Ιάκωβος, άφ’ οΰ ό Δαλές τήν νύκτα σέ κτυπα
τόσον δυνατά;
— Κ αί ό πατέρα; πώ; ήμπορεΐ καί έργάζεται; είπεν ή Σάρα. "Ω! διατί νά. ήμεθα τόσον πτωχοί!
'II Σλόβη άπομάξασα τά δάκρυα της έξήλθεν
είς τήν θύραν νά όμιλήση μέ τούς γείτονας, οιτινες παοεπονοΰντο διά τόν νυκτερικόν θόρυβον.
— ’Εγώ θά τόν έφόνευα καλλίτερου παρά
νά. ύποφέρω τοιαύτα, έλεγεν ή Δράυ,αν, ή παντοπώλις.
— Πώς θά κατόρθωνε τοΰτο ή μητέρα,
συνεζήτουν τά τέκνα, άφ’ ού ό Δαλές ε;ναι φάν
τασμα;
Τό εσπέρας ή Σλόβη ώδήγησε τά τέκνα της
είς τήν κλίνην. Έκοιμώντο τά δυστυχή έκεΐνα
πλάσαατα έπί άχυρίνου στρώματος, δλα ομοΰ.
ζεζαλυμμένα διά κατερρακωμένου έφαπλώματος.
Ήθέλησαν καί πάλιν ν’ άγρυπνήσωσιν. άλλ’ ό
ύπνος είχεν ήδη κλείσει τά βλέφαρά των, οτε
κρότος δυνατός τά έξύπνηαεν. ΤΙ μήτηρ των
είχε σηζωθή, καί τά. παιδία τήν είδον άνάπτουσαν
μικρόν λύχνον καί κρατούσαν είς τά; χεΐρα:
ξύλου — ίσως διά νά. φονεύση τό φάντασμα.
— θά σηκωθώ νά τό σύρω από τούς πόδας,
είπεν ό μικρός Ιάκωβος· δέν Οζλω να δερη τήν
μητέρα μας.
’Ήνοιξε τότε ή θύρα καί τά παιδία είδον
εισερχόμενου άνθρωπον άγνωστον. Ο μέλας αύτου έπενδΰτης τώ έκρέματο είς ρυπαρα ράκη
από. τοΰ σώματος· ό πΐλός του, έσχισμένο; καί
ούτος, τω έζάλυπτε τό πρόσωπον· είς τήν χεΐρα
έκράτει τόν ζλάδον τοΰ οινοπωλείου, δν έστρεφεν
ώς ξίφος.
— Ιδού ό Δαλές! ’Ιδού ό Δαλές! είπεν ή
μικρά Σάρα, έρείδουσα τήν μικράν της κεφαλήν
έπί τοΰ ώμου τοΰ ’Ιακώβου.
— "Α! έκραύγαζεν ό Δαλές, δέν κοιμάσαι
ακόμη, καλή γυναίκα; Σλόβη, μή κλαίει:, διότι...
Καί ήγειρε τήν ράβδον του.
— Μή με έγγίζης, εΐπεν ή Σλόβη υποχω
ρούσα πρός τόν τοΐχον δέν άφίνω νά μέ δείρη;.
— Φοβερίζεις; — ’Εμέ, τόν κύριόν σου: τώρα
βλέπεις . . . Καί έπτυσε τρις κατά γής.
— Πήγαινε νά κοιμηθής! διέταξεν ή Σλόβη.
— Νά κοιμηθώ; — Έγώ διψώ. IIοΰ έχεις
τήν ρακήν; Διατί μοί τήν κρύπτεις;
— 'Ραζή δέν υπάρχει.
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— Αμέσως νά μοΰ δώση: ρακήν!
Καί πάλιν ήγειρε τήν ράβδον.
Τότε συνέβη τί, τό όποιον ούδ’ ή Σλόβη
έπεριμενε. Τά παιδία πηδήσαντα έκ τής κλίνης
ήλθον καί έγονάτισαν έμπροσθεν τής μητρός των.
— Δαλέ! Δαλέ! έφώναζεν ό μικρός Ιά
κωβος· λάβε δ,τι έχομεν, αλλά μή δέρης τήν
μητέρα μας!
— Άφησέ μας τήν μητέρα μας, Δαλέ, έφώ
ναζεν ή Σάρα έγείοουσα ικετευτικός τάς χεΐράς της.
— 'Η μητέρα μας είναι καλή, ώς ό πατέρας
μας, δστις κερδίζει τό ψωμί μας.
— Μή μάς φονευσης τόν πατέρα μας! Είμεθα τόσον πτωχοί!
— Άν δέν έργασθή ό πατέρας, τί θά φάγωμεν;
— Δαλέ, εύσπλαγχνίσου μας!
Ό άνήρ, τον όποιον τά παιδία δέν άνεγνώρίζον, τά έβλεπε μέ βλέμμα θολόν καί ψυχρόν.
Μετ’ δλίγον ή ράβδος έξέπεσε τών χειρών του.
ό πΐλός του έπεσε χαμαί καί αυτός έρρίφθη έπί
τοΰ σκαμνιού του, ψιθυρίζων·
— Ό Δαλές! Ό Δαλές!
Καί τά παιδία ανέκραξαν μια φωνή·
— 'Ο πατέρας! Ό πατέρας!
Ναι, ήτο ό πατήρ των, ήτο ό Πφέφερμαν ό
έρυθροπώγων, δστις έκάθητο καί έκλαιεν ιύς
βρέφος. Έπί πολύ παρετάθη ή θλιβερά αύτή
σκηνή · τά παιδία γονυπετή, ή μήτηρ έρειδομένη
έπί τοΰ τοίχου καί ό πατήρ κλαίων καί ψιθυρίζων· Ό Δαλές! 'Ο Δαλές!
Ναι, αύτός ήτο ό κακό; δαίμων τής γυναικός
του. τών τέκνων του καί έαυτοΰ. Δέν ήτο αύτός
ό τήν οικογένειαν του καταστρέψας; Καί δμως
τήν Σλόβην, νέαν καί ευειδή, είχεν έκλέξει μόνο:
του, χωρίς τής μεσολαβήσεως προξενητοΰ. Πλού
σια δέν ήτο ή Σλόβη, άλλ’ είχεν εκατοντάδας
τινάς φιορινίων, είχεν όλίγα έπιπλα καί σκεύη
καί ήτο άξια καί έργατική. Καί κατ’ άρχά;
έζων εύτυχεΐς έν τώ μικρω αύτών εργοστάσιο)
τώ καθαροί καί έν τφ δωματίιρ των μέ τα λευκά
παραπετάσματα καί τά άνθη είς τά. παράθυρα·
έζ<ον εύτυχεΐς έν δσω αύτός είργάζετο τιμίωςκαί βαθμηδόν έγεννήθησαν τά τέκνα, τό εν μετά
τό άλλο. Άλλ’ ό Πφέφερμαν συνήψε σχέσεις
μέ φίλους κακούς, οίτινες τόν ώδήγησαν εί: τό
οίνοπωλεΐον, ένθα έρρεεν ό οίνος, καί έψαλλαν
οί αθίγγανοι καί έπαιζον τά. χαρτία. Τά χρή
ματα έφευγαν καί ό ύποδηματοποιος είργάζετο
ήμέρα τή ημέρα όλιγιότερον, καί οσάκις ή
Σλόβη έκλαιεν αύτός έγέλα καί τήν έχλεύαζεν.
"Ηρχισαν έπειτα νά πωλώσι τά πράγματα τής
οικίας· ή πελατεία έξέλιπε, καί άναχωροΰντες
έκ τή: μιάς οικίας μετέβαινον είς άλλην μικροτέραν καί ρυπαρωτέραν, μέχρι; ού εύραν τό πτω
χικόν δωμάτιον έν τή χειροτέρα τή; πόλεω:
όδώ. έν ή δέν κατοικούν ή έπαΐται και λωποδύται. Ό έρυθροπώγων δέν έπινε πλέον οίνον,
άλλ’ οινόπνευμα· δλοι οί φίλοι τόν άπέφευγον.
καί μόνο; ό 'Ράδεκ ό βυρσοδέψης, ό δκνηρός
οίνοπότης, ήρχετο καί τόν παρεκίνει νά μεταβώσιν είς τό οινοπωλείου. Καί πολλάκις έυ ω
καί αύτός ό άρτος έλειπευ έν τή οικία ό έρυ
θροπώγων εύρίσκετο έν τώ οίνοπωλείιρ, καί δταν
έπέστρεφε μετά τό μεσονύκτιον είς τήν οικίαν
έδερε τήν γυναίκα του. Ναι, αύτός ήτο ό Δα
λές, ό κακός δαίμων, ό άφανίσας τήν οίζογένειάν του. —
Ή Σλόβη τόν άφησε καί έκλαυσεν έπί πολύ·
είτα δέ πλησιάσασα προς αύτόν τώ επέθεσε τήν
χεΐρά τη; έπί τοΰ ωμού. Αυτό; οε εκαλυψε το
πρόσωπόν του διά τών δύο χειρών. Ούδείς
έπρόφερε λέξιν
’Αλλά τήν έπιοΰσαν τά παιδία έξυπνί,σαντα
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είδον τόν πατέρα των καθήμενον και έργαζό- ·
·· »
μενον καί ήκουσαν αύτόν συρίζοντα μικρόν άσμα,
πράγμα τό όποιον ρό πολλοΰ δέν είχε συμβή.
Καί ή μήτηρ των · αρά τήν εστίαν ήτοίμαζε τό
φαγητόν. ’Αφ’ ο δέ έφαγον
ό Πφέφερμαν
I
τή είπε— Συγχώρησέ με!
γή νά
άν πίω πάλιν οίνον και
ημέραν· συγχώρησέ με, Σλόβη· δεΐρέ με καί
..·. \.i
---- , καί _τάλ κατσαρά
-------- κ ---κόψε μου. τά
γένεια
μου.*)
Έ Σλόβη έσεισε τήν κεφαλήν·
Τί (μδ;
—, ωφελεί τούτο; "Ο,τι έπιθυμώ
είναι, να1 μήν έξέρχεσαι τής οικία; χωρίς τήν
άδειαν μου ζαί νά μού δίδης κάθε σολδί , "ύ
όποιον κερδίζεις,
"Οπως θέλεις, Σλόβη.
'Απαξ μόνον ό έρυθροπώγων είσήλθεν είς τό
οινοπωλείου· άλλ’ ή Σλόβη έσπευσε κατόπιν
αυτού καί έκρουσε τό παράθυρον, καί τώ είπεν ■
Αβραάμ!” Αύτός δέ αμέσως έξήλθε καί άφ’ ού
έπέστρεψαν είς τήν οικίαν, τή είπε ·
— Τώρα, Σλόβη, δεΐρέ με!
— Νά σέ δείρω διότι μέ ήζουσες; Οχι,
οχι, ’Αβραάμ. Καί τόν έφίλησεν.
Τήν έπιοΰσαν ήλθε πάλιν ό Τ’άδεκ καί ήρχμζε νά χλευάζη τόν φίλον του. ’Αλλ’ ή Σλόβη
παρεμβάσα τφ εΐπεν άπειλητικώς·
— Νά φύγη; αμέσως! Καί άν θέλη; νά
όμιλήση; με- τόν
-5 άνδρα μου, νά τού όμιλήσης
καθ’ όδόν.
Καί ό "Ράδεκ έφοβήθη καί άνεχώρησεν.
Δέν παρήλθε πολύς καιρός καί ή Σίλόβη
’μαγείρευε καθ’ έκάστην
κάστην κρέας
κρέας· ήμέραν δέ τινα
παρέθεσεν είς τήν τράπεζαν είς τήν θέσιν' τοΰ
άνδρός της ποτήριον οίνου.
Λυτός δέ τήν
προσέβλεψε χωρίς νά είπη λέξιν.
Τό φθινόπωρον ήλθεν. '0 έρυθροπώγων ύποοηματοποιό; έτοιμάσα; πολλά ζεύγη ερυθρών,
πρασίνων, κυανών καί κίτρινων υποδημάτων,
οπω: φορούσιν αύτά οί χωρικοί, μετέβη είς την
πανήγυριν, καί άφ’ ού τά έπώλησεν βλα εί;
καλήν τιμήν έσπευσε νά έπιστρέψη είς τήν οίκίαν του πριν άρχίση τό Σάββατον. Φθά; δέ
έν τή όοφ, έν ή ήτο ή κατοικία του, είδε παρά1
τήν θύραν άγνωστον γυναίκα, ήτις τώ είπεν ■
— Ό Πφέφερμαν δέν κατοικεί πλέον έδώ,
άλλ’ είς τήν πλατείαν.
Καί μετέβη είς τήν πλατείαν, ένθα ολαι αί
οίκίαι ήσαν φωτισμέναι, διότι ήτο ή παραμονή
τοΰ Σαββάτου. Έζεΐ είδε καί μεγάλην έπιγραφήν φέρουσαν τό όνομά του καί κάτωθεν
αύτής χρυσούν υπόδημα. Παρά τό παράθυρον
έκαιον έπτά κηρία. Εισήλθε. Τά παιδία τον
«οδήγησαν εί; εύρύχωρον δωμάτιον. λαμπρώς
φιοταγιογημένον ζαί μέ λευκά καί καθαρά παρα
πετάσματα. Καί ή τράπεζα ήτο έστρωμένη.
Έκ τού μαγειρείου είσήλθεν ή Σλόβη μέ ώραίαν
γούναν ζαί μέ μαργαρίτα; εί; τήν κόμην. Οί
μαργαρίτα: δέν ήσαν άληθεΐς, άλλ’ ύπό
γούναν έ·πάλλε καρδία καλή. Καί δταν ή Σλόβη
Σ
έπέθεσεν έπί τή; τραπέ'"
έζης
_ ίχθύν ζεστόν καί
ορεκτικόν, ό ’Αβραάμ εύρε τήν γυναΐκά του
«οραίαν πάλιν.
Μετά κατανύξεως είπε τήν προσευχήν τοΰ
Σαββάτου καί δταν έκοψε τόν άρτον δύο μεγάλα
δάκρυα έρρευσαν έκ τών όφθαλμών του.
Ήσαν τά τελευταία δάκρυα τοΰ Πφέφερμαν
τού έρυθροπώγωνος. 0 Δαλέ; ούδέποτε πλέον
έπεσκέφθη τήν οικίαν τού τίμιου ύποδηματοποιοΰ.
*)

Τό κόψιμον τ,ΰν βοστρύχων θεωρείται παρά
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0 ΠΛΡΑΦΡΩΝ ΠΟΙΗΤΙΙΣ.
(Απόσπασμα.)

’Αφιερούται τώ φίλω Σπ. Βαλτατζή.
Σίμά ’; τήν ακροποταμιά καθότούνε μιά μέρα
'Ένα παιόΐ ·.περήφανο σέ δένδρο άκουμβισμένο,
Κ’ έκύτταζε; τά σύγνεφα ζ’ έβλεπε τον αιθέρα,
Κ είχε τήν' οψι πελιδνή. τό ’μάτι ανταριασμένο.
’Έβλεπε μ’ άγρια χαρά τό κύμα ’πού ’περνούσε
Κι’ άζουε τό παράπονο τού ζύματο; ’ς τήν άκρη·
Σάν άγαλμα έμενε βουβό, τά. χείλη δέν κινούσε.
Κ’ έτρεχε άπ’ τό ’μάτι του περήφανα τό δάκρυ.

Ιί σκέπτεται ζαί δέν’μιλεΐ; πού βρίσκεται: πώ;
κλαίει;
1 ήν συμφορά του σκέπτεται καί κλαίει γιά τούς
·■
άλλους.
ν_ ά στήθη φλόγα εύγενή; περήφανα το καίει,
Κ’ έχει ή ψυχή του συμφοράς, ζ’ έχει ή καρδιά
του σάλου;.
Ιέλο; τά χείλη τ’ άνοιξε, τά χέρια του σταυρόνει,
Ιίρό; το ποτάμι στρέφεται καί τό γλυκορωτάει.
Εί; τήν φωνή του άλλαξε τό άσμα του τ’ άηδόνι,
Καί άρχισε περιπαθώ; ζ’ έκεινο νά θρηνάη.
'Ποτάμι μαύρο καί θολό, θολό ζαί βουρκωμένο,
Ιό δρόμο σου τό μαζρυνόν ακόμη διατρέχ
Χιλιάδες χρόνια ’πέρασαν όπ 5λο ανταριασμένο
ΚΓ αμίλητο περιπατει; ’ζ έμπρό; σου δέν προσ
έχεις.

"Ήέ; αου που "ρέχ ις, ποταμέ; ώ ναι καί σύ
δέν ξεύρεις,
Καί σύ διαβαίνει;’σάν έμέ δίχω; σκοπόν κανένα,
Καί σέρνεσαι κατάδικο τή; μοίρα; 'σάν εμένα,
Ωθούμεν’ άπ’ τό ζύμά σου, τό μνήμά σου νά εύρη;.

Κύττα, ποτάμι, ζύτταξε τή θάλασσα’μπροστά σου.
"Χασζομανάει άφρίζουσα γιά νά σέ φάη, ζαϋμένο,
Καί σύ μέ βήμα ατάραχο κυλίει; τά νερά σου
’Στά στήθη της καί χάνεσαι, ποτάμι άνδρειωμένο!
Αχ! 'σάν έσέ, ποτάμι μου,κ’ έγώ ήθελα νά τρέχω,
Σιωπηλά και αταραχα ς το μνήμα να πηγαίνω,
Νά μήκυττάζωδπίσω μου,έμπρό; νά μή προσέχω,
Καί νά φρονώ πώς άν χαθώ, γιά πάντα πώ; πε
θαίνω.

Ποιός’ξεύρει πλήν, ποτάμι μου, ό θάνατος τί είναι;
Είναι ό δρόμο: τοΰ θεού εί; τήν αθανασίαν: ...
Μέσα ’; τό μνήμα παύουνε αι θλίψει; καί δούναι;
Μάς φέρει καν εί; τό’μηδέν καί τήν αναισθησίαν;...

ΊΙ μήπως, είν’ μετοίκησις τής δυστυχία; μόνον :...
Κι’ αλλάζει σχήμα ή ζωή’σάν ό όρίζων χρώμα;...
Σ. Άντύπας.

01 ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
(Μετά εικόνων, ίρά σελ. 360—3ι>1.)

Έν τώ σημερινώ τού Εσπέρου τεύχει οημοσιεύομεν τάς εικόνας τού Διαδόχου Κων
σταντίνου καί τού νεωτέρου αυτού άδελφοΰ,
τοΰ βασιλόπαιδος Γεωργίου. Σπεύοομεν δέ
νά παραθέσωμεν τά; εικόνα; ταύτας, διότι Έλληνέ; βασιλόπαιδες φοροΰντες τήν ελληνικήν
στρατιωτικήν στολήν είναι φαινόμενου πρωτοφανέ; δι’ ήμάς καί εί; άκρον συγκινητικόν.
Ή ιστορία τή; αρχαία;
.; καί τής νεωτέρας
Έλλάδο; έναργώς καταδεικνύει , βτι ή περί τά
στρατιωτικά άσκησις ήτο αείποτε έν τών πρώτων
τού Έλληνος μελημάτων· άναρίθμητα δέ είναι
τά κατορθώματα, τά όποια «ός στρατιωτικοί άπετελεσαν οί Ελληνες πρός δόξαν’ καί εύκλειαν
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τής πατρίδας αυτών.· Έλλην καί στρατιώ
της κατέστησαν σχεδόν συνώνυμα. Τις λοιπόν,
ακραιφνή αισθανόμενο; προ: τήν πατρίδα έρωτα,
δέν θέλει συγζινηθή έπί τή θέα τών νεαρών τή:
βασιλικής ήμών οικογένεια; βλαστών, φορούντων
τήν στολήν τήν ανακαλούσαν τά; λαμπροτέρα;
τής τιατρίου ήμ«ον ιστορία; ήμέρα;; Τίς οέν
θέλει σκιρτήσει ύπό χαρά;, ·άναλογιζόμενο; οτι
εύρύ καί ένδοξον άνοίγεται ένώπιον τών δυο
τούτων προσφιλών ύπάρξεων τό στάδιον; Ό
διάδοχος Κωνσταντίνος, ό σήμερον τό δέκατον
πέμπτον της ήλιζία; του έτος διατρέχων, είναι
ό προωρισμένος νά καταλάοη τόν περικλεά τή;
Ελλάδος θρόνον ό δέ βασιλόπαι; Γεώργιος, ό
αμέσως μετ’ αύτόν έρχόμενος, θέλει καταστή ό
πιστότερος αυτού σύμβουλος, ό δεξιό; ούτως
είπεΐν αύτού βραχίων. Έν ήμέραις δόξης, έν
ήμέραι; κρίσεων καί κινδύνων, οί δύο βασιλόπαιδες, γεννηθέντε; καί άνατραφέντες έν αύτή
Ελλάοι, θέλουσιν ευρει έν τή αδελφική
αύτών ένότητι :ήν άπαιτουμένην δύναμιν, δπω:
διανύσωσι τό : πίπονον μέν άλλά ζαί ένδοξον
αύτών στάδιον, ώς το καθήκον αύτών τοΐς έπιβάλλει.
Αί ε·ικόνε; αύται τών ήμετέρων βασιλοπαίδων
έγένοντο> έκ φωτογραφιών, άς άπέστειλεν ήμΐν
προθύμω; ό άριστος έν Αθήναις φωτογράφος
τής βασιλική; οικογένειας, κ. Π. Μωραίτης, ό
γνωστό; πρό πολλού διά τά. τόσον επιτυχή
αύτοΰ έργα.

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ
ΕΝ ΛΑΡΝΑΚΙ ΚΥΠΡΟΥ.
(Μετά είκόνο;, βρα σελ. 365.)

Περί τά τέλη τοΰ παρελθόντος έτους έτελέσθησαν μετά μεγάλη; έπισημότητος έν Αάρνακι τής Κύπρου τά έγζαίνια τή; νέα; εκεί
άποβάθρα;, έργου έξόχως σπουδαίου διά τήν εμ
πορικήν έκείνην πόλιν.
Η άποβάθρα ήτο κεζοσμημένη διά αψίδων
ζαί άνθέ«ον έπί τεχνητών πυλιόνων έζυμάτιζον
ποικιλόχροοι σημαίας έν αί; προεξήρχον αί ’Αγ
γλικά:, Έλληνιζαί καί Ιουρκ:καί· ή δέ πρός
τήν αποβάθραν άγουσα οδό: ήτο έστρωμένη διά
μυρσινών. ’Από τής 9 '' πρωινή; ώρας ήρξατο
ή συρροή μέχρι τής 12'.·, οτε ή περί τήν απο
βάθραν ζαί το Τελώνεΐον περιοχή ήτο πλήρη;
ζόσμου. Ίππιζόν παρατεταγμένον εκατέρωθεν
τής εισόδου ζαί ό στρατό; μετά τής μουσική;
άνέμενον τήν έμφάνισιν τοΰ Μεγάλου 'Αρμοστοΰ
τής νήσου,· δστις και άφίζετο περί τήν 1’.'. Τον
Μέγαν Αρμοστήν προσεφώνησαν ζαταλλήλιυ; ό
κ. Δ. Πιερίδης, ό δήμαρχος Αεμησσοΰ κ. Καρύδης καί ό πρόεδρο; τού έμποροδικείου. μεθ’
δ ό 'Αρμοστή; είσήλθεν είς τήν αίθουσαν τοΰ
νέου I ελωνείου, ένθα παρετέθη πρόγευμα μεγα
λοπρεπέστατου, είς ο ήσαν προσκεκλημένα·, ζαί
πολλαί ζυρίαι. ΊΙ αίθουσα ήτο ηύπρεπισμένη
λίαν φιλοζάλως διά σημαιών ζαί άνθέων. Ιού
προγεύματος συμμετέσχον οί πρόξενοι τής I αλλίας, τής Ιταλίας, τής Ελλάδος καί τής Σου
ηδία; έν στολή, ό κλήρος τή; ορθοδόξου καί
τή; δυτική; έκκλησία;, πολλοί άξιωματικοί Αγ
γλοι καί υπάλληλοι έκ Αεμησσοΰ καί Αευζωσία;, καί πλεΐστοι όμογενεΐ;. Τό πρόγευμα
έφαίδρυνεν ή μουσική παιανίζουσα διαφόρου;
δμνους. Ό Μέγας Αρμοστής προπιών ύπέρ
τής Α. Μ. τής βασιλίσσης τής ’Αγγλίας ώμίλησε διά μακρών περί τής σημασία; καί τής
προόδου, ήν έποιήσατο τελευταίως ή νήσος.
Κατόπιν ώμίλησαν ό διευθυντής τής οθωμανικής
Τραπέζης, ό διοικητής Αάρνακος καί άλλοι.
Τέλος δέ ή πρό; τήν θάλασσαν θύρα ήνειόχθη
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ώς διά μηχανισμού καί πάντες οί συνδαιτημόνες,
προηγουμένου τού Άρμοστοΰ, έξήλθον είς τήν
αποβάθραν, ής τήν κατασκευήν έθαύμασαν.
X αίρομε·? τά μέγιστα ουνάμενοι ν' άναγραύωμεν τήν έζτέλεσιν τοιούτων έργων τής ειρήνης,
συντελούντων είς τήν προαγωγήν τού εμπορίου καί
είς τήν ευημερίαν χώρας ελληνικής, ενδόξου τό
πάλαι καί πατρίδος σήμερον άνδρών διαφλεγομένων ύπό τού εύγενοΰς αισθήματος τής φιλο
πατρίας. Δικαίως σεμνύνονται οί Κύπριοι επί
τή ώραία αύτών νήσιυ και πάντες μετ άγαλλιάσεως παρακολουθούσι τας προοοους αύτής.
Μακρόθεν καί ήμεΐς άπό καρδίας συγχαίρομεν
αύτοΐς επί τοΐς έγκαινίοις τής νέας έν \άρναζι
αποβάθρας, ήτις, κατά τόν λόγον τού Μεγάλου
Άρμοστοΰ, έσεται αφετηρία καί άλλων τοιούτων
έργων τού πολιτισμού καί τής ειρηνης.

ΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜ0Ν1Κ0Ϊ.
Ό γνωστός 'Άγγλος συγγραφεΰς Κλάρκ
Έώσσελ έν τινι διηγήματι αύτού βασιζομέν<«>
έπί άληθοΰς συμβάντος άναφέρει εν τών παρα
δόξων έκείνων φαινομένων τής διαταραξεως τού
μνημονικοΰ, τά όποια οί ιατροί καλούσι πρό
σκαιρου αμνημοσύνην”. Στιβαρός και νέος άνήρ,
πρωρεΰς διατελών, ναυαγήσας περιπλανάται έντός
λέμβου, κακώς μέ τροφάς ζαί ύδωρ έφωδιασμένης, έπί δέζα δλας ήμέρας έπί τών ήγριωμένων
κυμάτων τού Ωκεανού. Διά μόχθων υπερ
άνθρωπων κατοοθοϊ μέν νά διευθύνη τό άδύνατον
σκάισος, άλλ’ ούδαμόθεν βλέπει προσερχομενην
έπικουρίαν. Οί δπαδοί του άποθνήσζουσιν όλοι
ό είς κατόπιν τού άλλου έκ τών καζοπαθειών
χωρίς αύτός νά δυνηθή νά τοΐς παράσχη άναζούφισίν τινα έν τοίς άφάτοις τής άγωνίας των
δεινοΐς. Τέλος βλέπει προσερχόμενον πλοΐον.
Τό πλήρωμα τού πλοίου τούτου βλέπει το επι
τών κυμάτων περιφερόμενον σκάφος ζαί σώζει
τόν έν τή λέμβιμ λιπόθυμο·? κατακείμενον ναύτην,
ού τό πρόσωπον ένέφαινε τά ύποστάντα φριζώδη
δεινά. Τυχών τής δεούσης περιποιήσεως ζαί
άναπαύσεως ό ναυαγός συνέρχεται μέν και ανα
λαμβάνει τάς προτέρας του σωματικά: δυνάμεις,
άλλά το μνημονικόν του είχεν έξαφανισθή, είχε
γείνει βιβλίον άγραφον. Καί αισθάνεται μέν οτι
αί σελίδες αύτού περιεΐχον άλλοτε πολλά καί
σπουδαία καί πολύτιμα δι’ αύτόν, -πλήν
ήΛη. δσφ
έν
ταΐς
λευκαΐς
αύτού
σελίσιν
καί άν προσπαθή
ιαρελθόντος
αύτού
βίου
ευρίσκει.
ούδέ ίχνος τού π
Ούτε τό ίδιον αύτού όνομα ενθυμείται, ούτε ήν
πατρίδα του, ούτε τό επάγγελμά του, ούτε ήν
11 ένθύμησις καί τών
νεαράν αύτού σύζυγον,
εύχαριστώ·? καί τών δυσάρεστων τού βίου του
συμβάντων είναι’ έντελώς έξηφανισμένη. ’ Εwo
εΐται οτι ol διασώσαντες αύτόν ούδεμίαν ώς
προς τούτο δύνανται νά τώ παράσχωσι βοήθειαν.
’Εκ τής αγγλικής αύτού γλώσσης συμπεραίνουσι
μόνον δτι είναι είτε Άγγλος είτε ’Αμερικανόςέπειδή βμως αύτός δέν είναι είς θέσιν νά εΐπη έπί
τίνος πλοίου ύπηρέτει δταν συνέβη το ναυάγιον,
δλαι αί περαιτέρω υποθέσεις περί τού παρελ
θόντος αύτού εύρίσζονται άποκεκομμέναι. Κατά
σύμπτωσιν ό παράδοξος ούτος άσθενής μεταβαίνει
πρώτον είς Αύστραλίαν καί έκεΐθεν είς τήν πα
τρίδα του καί δή είς τήν γενέτειραν αύτού πό
λιν. Μόλις δε βλέπει τά γνωστά έκεΐνα αντι
κείμενα, καί άμέσως τό μνημονικόν έπανέρχεται
ώς διά καταπληκτικών κυματισμών- ή ζωή
εισδύει πάλιν είς τά παραλελυμένα τού μνημονικού όργανα καί παρέχει αύτώ τήν δύναμιν
τήν άπαιτουμένην πρός άντίληψιν τών αντικει
μένων.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Εάν έρωτήσωμεν ιατρόν περί τής πιθανότητας
τού τοιούτου φαινομένου, θά λάβωμεν είς άπάντησιν δτι τά τοιαύτα συμβαίνουσι. Καθότι ή
ιστορία τής παθολογίας πολλά τοιαύτα άναφέρει
παραδείγματα. Βεβαίως ή τοιαύτη αίφνηδια
διατάραξις τού μνημονιζού δέν είναι τοσούτον
συνήθης ώς αί διαταράξεις αί προερχόμεναι συ
νεπεία γήρατος ή έπιληψίας ή γενικής παρα
λυσίας, ή καί πρεσβυτικής άτροφίας, καί αιτινες
καλούνται "βαθμιαία αμνημοσύνη”· άλλ’ 3μωζ
άρκούντως συχνά άναφαίνεται. Έν τφ έσχάτως
έκδοθέντι συγγγοάμματι τού θ. Τ’ιβιύ, τώ έπιγραφομένφ Ίό μνημονικόν καί αί διαταράξεις
αύτού” πολλά περίεργα ώς πρός τό ζήτημα
τούτο άναφέρονται. Τό βιβλίον τούτο είναι μι
κρόν, μόλις έξ 133 σελίδων συγκείμενον, άλλά
έκθετε', τά πράγματα τοσούτον σαφώς ώστε κα
θίσταται προσιτόν ζαί εύληπτο·? ζαί τοΐς μή
ϊατροΐς.
Η πρόσκαιρος άμνημοσύνη ήτοι ή λησμονησία
«ορισμένης τίνος έποχής παρουσιάζεται ύπό δια
φόρους φάσεις. Ποτέ μέν ή κατάλυσις τοΰ μνημονικού έκτείνεται άπό τής ένάρξεως τής νόσου
πρός τά έμπρός, άλλοτε δέ περιλαμβάνει τά
πρόσφατα παρελθόντα συμβάντα· συνήθως δμως
έκτείνεται *ζαί πρός άμφοτέρας τάς διευθύνσεις,
πρός τά όπίσω καί πρός τά έμπρός. Ένίοτε ή
ένέργεια τού μνημονιζού έπανέρχεται αίφνηδίως
ή καί βαθμηδόν διά μικράς έπιβοηθήαεως · άλ
λοτε πάλιν ή άπώλεια αύτοΰ είναι έντελής,
ώστε άπαιτεΐται δλως νέα διδασκαλία καί έκγύμνασις. Έζ τών πολλών παραδειγμάτων, τά
όποια εκθέτει ό συγγραφεΰς, άναφέρομεν τρία,
τά σπουδαιότερα.
Χέα γυνή, ήτις ήγάπα περιπαθώς τόν σύζυ
γόν της, κατελήφθη κμτά τήν λοχείαν της ύπό
μακράς λιποθυμίας. Συνελθούσα είς έαυτήν άπώλεσε τήν μνήμην τών συμβάντων της ζατά τό
τελευταίο·? έτος, έν «ο άριστα ένεθυμεΐτο πάντα
τά τού παρελθόντος αύτής βίου. Κατ’ άρχάς
άπεδίωκε καί τόν σύζυγόν της καί τό τέκνον
της μετ’ άποστροφής. Έκτοτε δέ ούδέποτε άνέλαβε τήν ένθύμησιν τής έποχής ταύτης τού βίου.
Οί γονείς της καί οί φίλοι μετά πολλής δυσκο
λίας κατόρθωσαν νά πεισωσιν αύτήν οτι είναι
ύπανορευμένη καί δτι έχει υιόν- ζαί αυτή τοΰς
πιστεύει, διότι προτιμά ν’ άπολέση τήν μνήμην
ένός έτους ή νά θεωρή πάντας ψεύστας ζαί απα
τεώνας· ένδομύχως δμως ουδόλως είναι πε
πεισμένη. Βλέπει ένώπιον αύτής τόν σύζυγόν
της ζαί τό τέκνον της χωρίς νά δύναται νά
έννοήση διά τίνος μαγείας απέκτησε τόν πρώτον
καί έγέννησε τό δεύτερον.
'Ιερεύς τις πεσών έπί τής κεφαλής έμεινεν
έπί πολλάς ήμέρας άναίσθητος· άφ’ ού συνήλθεν
ώ μοιάζε μικρόν παιδίον, καί ήναγζάσθη ν’ άρχίση πάλιν τά μαθήματά του έξ άρχής. Μετά
τινας μήνας έπανήλθε τό μνημονικόν, πλήν βαθ
μηδόν, ώστε μετά παρέλευσιν πολλών εβδομάδων
άνέκτησε πάλιν ή διάνοια του τήν πρό τής
πτώσεως αύτού' δύναμιν και άνάπτυξιν.
Ανήρ τριακονταετής τήν ηλικίαν άπιύλεσε
συνεπεία μακράς άσθενείας έντελώς τό μνημο
νικόν, ώστε μετά τήν άνάρρωσίν του, ήναγζάσθη
πρώτον μέν να έζμάθη τά ονόματα τών δια
φόρων άντικειμένων καί πραγμάτων, κατόπιν νά
μάθη συλλαβισμόν καί άνάγνωσιν καί τέλος καί
τήν λατινικήν γλώσσαν, ήν πρό γής άσθενείας
του άριστα έγνώριζεν. IIμέραν τινά καθήμενος
παρά τφ άδελφφ αυτού, οστις τόν προεγύμναζε,
• τφ είπε κτυπών μέ τήν χεΐρά τό μέτωπόν του·
"Ιίερίεογον αίσθημα έχω έν τή κεφαλή μου·
μοί φαίνεται δτι δσα μανθάνω τώρα έγνώριζα
και πρότερον ήδη.” Άπό τής στιγμής ταύτης
τό μνημονικόν του έπανήλθε πάλιν.
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Τά παραδείγματα ταύτα έχουσι σχέσιν τινά
πρός άλληλα, ής ή έξέτασις είναι διδακτικωτάτν.
"Ολοι οί παθόντες, καί ό πρωρεΰς καί ή γυνή,
ζαί οί δύο άνδρες δέν άπώλεσαν ούδέν τών αγα
θών έκείνων, τά οποία βοήθεια τού μνημονιζού
αύτών είχον άποζτήσει μηχανικώς κατά τά
πρώτα τού βίου αυτών έτη. "Ολοι καί περιεπάτουν, ζαί ένεδύοντο ζαί «ομιλούν τήν μητρικήν
αύτιον γλώσσαν ζαί συγχρόνως είχον καί τήν
δύναμιν νά μάθωσί τι. Καί αύτή ή διάθεσίς
των δέν έταράχθη· ήσθάνοντο ζλίσιν καί απο
στροφήν, άγάπην καί μίσος, ψυχιζάς οδύνας καί
εύχαριστήσεις. Άλλά παρ’ αύτοΐς είχεν έν
τελώς έξαλειφθή ή μνήμη συμβάντων καί πνευ
ματικών γνώσεων μαζροτέρου ή βραχυτέοου
χρονικού διαστήματος. Έάν ή γυνή κατά τόν
δωδεκάμηνον αύτής έγγαμον βίον έμάνθανε ξένη·?
τινά γλώσσαν, βεβαίως ή άμνημοσύνη θά τή
άφήρει τήν γνώσιν αύτής. Καθ’ δλον τό διά
στημα τής άμνημοσύνης του ό έν άρχή μνη
μονευθείς πρωρεΰς ούδέ ιδέαν είχε περί τής
κυβερνήσεως πλοίου, καί δμως πρότερον ήτο
ναυτικός έζ τών άριστων ζαί δοκιμωτέρων.
Οσον παράδοξος καί άν φαίνεται ήμΐν ή
ένέργεια αυτή τής νόσου, συμφωνεί δμως πλη
ρέστατα πρός τήν φύσιν τών πραγμάτων. Τήν
στερεάν βάσιν τού μνημονικοΰ ήμών δέν άποτελοΰσι τά πρόσφατα τοΰ βίου ήμών συμβάντα,
ούδέ αί ένωρίτερον ή βραδύτερον άποζτηθεϊσαι,
μάλλον η ήττον έπιστημονικαί γνώσεις, άλλ’
εκείνοι αί εντυπώσεις, τάς όποιας παρέλαβε ζαί
έστερέωσεν ή τής μνήμης ήμών δύναμις έν
ήν -ί/ΐν δλην τήν άπαιτουμένην
άνεσιν διά έπανειλημμένης έργασίας νά χαράξη
αυτας βαθύτερο·?.
Ο,τι καθ δλον ήμών τον
βίον έζτελούμεν καθ’ έκάστην ή έν μέρει ζαί
καθ ώραν, δυσκολότατα λησμονούμε·? ■ διότι αί
μνημονικαί αύται γνώσεις είσδύουσι τρόπον τινά
είς τόν οργανισμόν ήμών, γίνονται μέρη τής
ύπάρξεως ήμών.
Ιό αύτό, άν καί έν ήττονι βαθμφ, συμβαίνει
καί ώς πρός τάς ψυχικάς έντυπώσεις. Εκπλήττει
ήμάς έκ πρώτης δψεως. λέγει ό συγγραφεΰς τής
πραγματείας, βτι τοιαύτη άόριστος κατάστασις,
όποια είναι τά αισθήματα, είναι διαρκέστερα
τών ιδεών ζαί τής διανοητικής ζαταστάσεως,
άλλ’ ακριβέστερα έξέτασις πείθει ήμάς, δτι τά
αισθήματα βαθύτερος ζαί στερεωτέρας βάλλουσι
ρίζας. Έν φ ή διάνοια ήμών περιβάλλει ημάς
τροπον τινα έξωτεριζώς, τά αισθήματα ήμών
είσίν έμφυτα έν ήμΐν ζαί ώς πρός τήν παρα
γωγήν των είναι ή άμεσος εκφρασις τού ίδιου
ήμών οργανισμού. Οί μύς ήμών, τά οστά ήμών,
τα παντα μέχρι τών ενδομύχων τού σώματος
ήμών στοιχείων συντελοΰσιν είς τήν άνάπτυξιν
ήμών. Τά αισθήματά μας ειμεθα ήμεΐς αύτοίδθεν ζαί ή άμνημοσύνη τών αισθημάτων μας
είναι ή λήθη τής ιδίας ήμών προσωπικότηταςΕπόμενον λοιπόν είναι νά διατηρώνται παρά
τάς μηχανικός ήμών ένεργείας έπί περισσότερον
χρόνον.
Π βαθμιαία άμνημοσύνη, δηλ. ή βαθμηδόν
έπερχομένη άπώλεια τοΰ μνημονιζού συνεπεία
γήρατος ή άσθενείας, έπιβεβαιοΐ τοΰτο. Καί έν
ταΰθα παρατηροΰμεν έξάλειψιν τών νέων συμ
βάντων πρό τών άρχαιοτέρων, παραίτησιν τών
νεωτέρων προσκτήσεων καί εντυπώσεων άπέναντι
τής οιατηρήσεως τών παλαιοτέρων. 'Liz πρός
τοΰτο άναφέρει έτερος ιατρός, ό δόζτωρ Rush
τά έξής· Μανθάνω παρά Γερμανού διαμαρτυρομένου ίερέως, ζώντος πρό πολλών έτών έν Ά με
ρική καί έχοντος έν τή ενορία του πολλούς
Γερμανούς καί Σουηδούς, δτι πάντες μικρόν πρό
τοΰ θανάτου αύτών προσεύχονται έν τή μητρική
αύτών γλώσση. Καί δμως πολλοί έξ αύτών
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πρό 30 ζαί 60 έτών δέν «ομιλούν πλέον γ·ϊρμανιστί ή σουηδιστί.”
H βαθμιαία άμνημοσύνη σπανιώτατα θερα
πεύεται. 'Έν τών παραδοξιοτέρων παραδειγμάτων
είναι τό έξής · 'Ρ«ΐ>σσος άστρονόμος, παθιΰν έξ
άμνημοσύνης, έλησμόνησε βαθμηδόν τά συμβάντα
τ«ΐ>ν τελευταίων ήμερών, κατόπιν τά τών τελευ
ταίων μηνών, τά τών τελευταίων ετών ζαί έφεξής ζαί τέλος δέν τ«ο έμεινεν είμή ή ένθύμησις
τ«ΐιν παιδικιΰν αύτοΰ χρόνων. ·)ί ιατροί είχον
πλέον άπελπισθή περί τής θεραπείας αύτού, οτε
αΐισνης έπανήλθε τό μνημονικόν βαθμηδόν παλιν
συνεπληρώθησαν τά κενά, καί πρώτον έπανήλθον
είς τήν μνήμην του τά συμβάντα τής νεότητάς
του, κατόπιν τά τής ώριμου ήλικίας του καί
τέλος τά τ«ΰν τελευταίων ήμερών. Μικρόν προ
τού θανάτου του τ«ό μνημονικόν εύρίσκετο είς
έντελή κατάστασιν.
Ιίερίεργος ώς ή πρόσκαιρος καί ή βαθμιαία
άμνημοσύνη είναι καί ή ύπό τοΰ συγγραφεως
καλουμένη "μερική άμνημοσύνη”, ήτοι ή διατάραξις ένός ή τοΰ άλλου μέρους τοΰ μνημονιζού.
Συμβαίνει ένίοτε νά λησμονηθή τι πρός στιγμήν,
δπερ ύπήρχε βαθέως έν τή μνήμη έγχαραγμένον,
έν οι δλα τά άλλα μέρη τοΰ μνημονικοΰ μένουσιν άβλαβή ζαί σ«οα. Χειρουργός τις, πεσών έκ
τού ίππου καί τραυματισθείς ζατά τήν κεφαλήν,
διηύθυνεν, άφ’ οΰ συνήλθεν είς έαυτόν, μετά
πλείστης όσης άκριβείας τά τής θεραπείας τού
το μνημονικόν του ήτο έντελώς άπείραζτον, άλλά
έπί τρεις ήμέρας δέν ένθυμεϊτο δτι έχει σύζυγον
ζαί τέκνα.
’Ασθενείς τινες πάλιν λησμονούσι τά κύρια
όνόυατα, ζαί αύτό ένίοτε τό ίδιον αύτών όνομα.
Έν γένει δέ ή γνιΰσις τ«ΰν κυρίων ονομάτων
είναι μία τών άβεβαιοτέρων κτήσεων ήμών έν
γεροντική ήλιζία ολίγοι μόνον άνθρωποι δέν
σζοντάπτουσι κατά τοΰτο. Πρεσβευτής τις Αγ
γλος έν Μαδρίτη ήθέλησε κατά τινα έπίσζεύιν
νά εΐπη είς τόν ύποδεχόμενον αύτόν ύπηρέτην
τό δνομά του· άλλά μάτην τό έζήτει· τέλος
□τραφείς πρός τον σύντροφόν του, τ<ϊ> είπεν.
Είπέ μοι. παρακαλώ, π«ος όνομάζομαι;’
Τό σύγγραμμα τού Έιβιό περιέχει πολλά
διδακτικότατα περί τής κατασκευής καί τών
ενεργειών τού ύγιοΰς καί τοΰ νοσοΰντος μνημονικού, ζαί τέλος δίδει πρός πάντας τοΰς ζηδουένους τού μνημονιζού αύτών άρίστας συμβουλάς, άποτρέπων άπό τά δύο άντίθετα άζρα, τήν
άδράνειαν ζαί τήν έντασιν τοΰ μνημονικοΰ.
Επιμελής καί έσζεμμένη χρήσις πάντων τών
αεοών τού μνημονιζού «μέ τήν άπαιτουμένην
ζατά διαλείμματα άνάπαυσιν αύτού, είναι ή
άσφαλεστέρα προφύλαξις ζατά τής έξασθενίσεως
ή προώρου ζαταπτιϋσεως αύτοΰ.

ΜΙΧΑΗΛ Ο ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ.
'Ιστορικόν διήγημα.
(Συνέχεια.)
— Καί τί καλά μάς φέρεις έζ Κωνσταντι
νουπόλεως ; ήρώτησε πάλιν ό αύτοκράτωρ.
— Καλά, βασιλεύ; άπήντησεν ό Κουτριτζάκης.
Καί τί καλά περιμένεις έκεΐθεν; Τά πάντα εύρισζονται έζεΐ έν άποσυνθέσει- ή πενία καί ή
δυστυχία είναι άφόρητοι ζαί άπελπιστιζαί —
καί δυστυχώς ή άπελπισία είναι κακός σύμβου
λος. ΊΙ πείνα, αί έπιδημίαι, οί φόνοι καί ή
τυραννία · πάσαι αί πληγαί αύται έπέφερον τήν
■ύρικώόη κατίαταζιν. Οί πτωχοί άποθνήσζουσιν
έν ταΐς όδοΐς ώς αί μυΐαι τόν χειμώνα· ορφανά
τέζνα, τών όποιων οί γονείς έφονεύθησαν, περιπλανώνται έν ταΐς πλατείαις ή ΐστανται ώς ζύνες ψωραλέοι παρά τάς γωνίας τών οίζυΰν. Καί

ΕΣΠΕΡΟΣ.
τί ποάττουσιν οί έν τοίς πράγματιν απέναντι
τής τοιαύτης δυστυχίας; Κατασπαταλώσιν είς
συμπόσια καί είς διασκεδάσεις τά χρήματα, τά
όποια έπρεπε νά δαπανώνται ~ρος παρηγοριάν
καί άνακούφισιν τ«ΰν πτωχών. νί2! βασιλεύ,
είναι γενική άποσύνθεσις!
— Άλλά πώς άνέχεται ό λαός τής Κων
σταντινουπόλεως τήν τοιαύτην κατάστασιν τών
πραγμάτων; ήρ«ύτησεν ό ΙΙαλαιολόγος ύψ'ΐιν
ύπερηφάνως τήν κεφαλήν ώς νά ήσθάνετο τό
αίσχος τής παθητικής έκείνης ύπομονής.
— Τί νά προσδοκά τις παρά λαοΰ άοπλου;
άπήντησεν ό Κουτριτζάκης· τί ν’ άπαιτήση τις
παρά πολιτών, παρ’ οίς σώζονται άκόμη τά
ίχνη τοΰ τρόμου, οστις κατέλαβε τοΰς πατέρας
των καθ’ ήν έποχήν οί ξένοι τοσοΰτον άπροσδοκήτως έκυρίευσαν έξ έφόδου τήν πόλιν;
— Τοιοΰτος λαός, είπεν ό ΙΙαλαιολόγος,
είναι άξιος τής τύχης του! Τοιοΰτος λαός άπαΟής καί άναίσθητος είναι καταδεδικασμένος είς
αίωνίαν δουλείαν!
— L’, βασιλεύ! άπήντησεν ό Κουτριτζάκης
στρέισων βλέμμα ικετευτικόν πρός τόν αύτοκράτορα, άδιζεΐς τόν δυστυχή έκεΐνον λαόν. "Αν
έγνώριζες πόσον ζωηρόν είναι έν τή καρδία
αύτοΰ τό αίσθημα τής ελευθερίας! Αν έγν«ύριζες πώς έχει τόν νοΰν του καί τό βλέμμα
διαρκιΰς έστραμμένον προς τό σημεϊον τούτο τής
Ασίας, δπου στίλβει ό θρόνος τών άρχαίων
αύτοΰ ήγεμόνων! £2! άν ήδύνασο νά φαντασθής
τί παρά σού ζητεί ό λαός έκεΐνος, βεβαίως ήθε
λες συμπαθεί ύπέρ αυτού!
— Πολλάκις, Κουτριτζάκη, ήκουσα τοιαύτας
διαβεβακύσεις. είπεν ό ΙΙαλαιολόγος έπιφυλακτιζ'ΰς· πλήν δεν άρκοΰσιν αί διαβεβακύσεις.
'(I έχων στερεάν άπόφασίν νά βελτκύση τήν Οέσιν του, ό Οέλων είλιζρινώς νά προετοιμάση
έαυτιρ μέλλον καλλίτερο·?, πρέπει καί νά ένεργή.
Ούδέποτε ύπήρξεν έν τ«·ι ζόσμορ ήγεμών δστις
ήλευθέρωσε λαόν, ό όποιος μόνος δεν έπόθει
τήν έλευθερίαν του.
— Άλλ’ ό ταλαίπωρος έκεΐνο: λαός τήν
ποθεί πρό χρόνων τήν έλευθερίαν, βασιλεύ, άπήν
τησεν ό Κουτριτζάκης ζωηρώς. Τί άλλο ζητοΰσιν οί έθελονταί έζεΐνοι οί άτρόμητοι, οίτινες
περιτρέχουσι τά πέριξ τής πρωτευούσης καί
ούδέποτε ήθέλησαν νά ύποζύύωσιν εις τόν ξένον
ζυγόν; Τί ποθούσι καθ' έζάστην οί μπό τάς διαταγάς μου άνδρες, οίτινες είναι έτοιμοι είς τό
πρώτον σημεΐον νά είσέλθωσιν είς τήν πόλιν
ζαί νά θέσωσι τέρμα είς τήν έξουσίαν τών ξέ
νων; ”Ω, βασιλεύ, δός τό σημεΐον τοΰτο! Ένα
μόνον λόγον είπέ καί θά ΐδης τίνος είναι άξιος
ό λαός τής Κωνσταντινουπόλεως!
— Νομίζεις δτι οί Λατίνοι θά σταυρόσωσι
τάς χεΐρας και θ’ άνοίςωσι τάς πύλας τής πό
λεως είς τόν πρώτον τυχόντα ζρούοντα αύτάς;
ήρώτησεν ό ΙΙαλαιολόγος.
— Μωραίνει ό θεός δν βούλεται άπολεσαι.
Ούδέποτε ό θρόνος τοΰ Βαλδουίνου ήτο πλέον
άφρούρητος ή δσον είναι σήμερον. Ί ή συμ
βουλή άπερισκέπτου καί έπιπολαίου Βενετοΰ,
τοϋ Μάρκου Γραδενίγου ό Βαλδουΐνος έπεχείρησε στρατείαν ζατά τοΰ Δαφνουσίου είς τόν
Εϋξεινον Πόντον ήδη ολόκληρος ό στρατός
αύτοΰ έγκατέλιπε τήν πρωτεύουσαν.
— Καί τά οχυρά τείχη, Κουτριτζάκη; Καί
τά φυσικά καί τεχνητά όχυριόματα; είπεν «ί
ΙΙαλαιολόγος, δστις έπί μάλλον καί μάλλον
ήσθάνετο έαυτόν ελκυόμενον ύπο τής ύποθέσεως
ταύτης καί δέν ήδύνατο νά κρατήση έπί πλέον
τήν άνυπομονησίαν του.
— Τά μέσα πρός ύπερπήδησιν τών τελευ
ταίων προσκομμάτων είμαι έτοιμος νά σοί δώσω
σήμερον, βασιλεύ.
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— Σΰ, Κουτριτζάκη; είπεν ό ΙΙαλαιολόγος
μετά έλαφρού ειρωνικού μειδιάματος καί ρίπτω·?
βλέμμα έταστικόν πρός τόν μικρόν άνδρα.
— Έγώ αύτός, βασιλεύ! άπήντησεν ό Κουτριτζάκης άντικρύζων μετά θάρρους τό βλέμμα
τοΰ ήγεμόνος.
— Καί τά μέσα ταΰτα, άνδρεΐε στρατάρχα;
ήρώτησεν ό Παλαιολόγος.
— Βασιλεύ, άπήντησεν ό άρχηγός τών εθε
λοντών. θά σοί άνακοινιύσω μυστικόν, τό όποιον
βεβαίως θέλει σέ παρακινήσει νά ταχθής με τήν
γνώμην μου· θά σοί έκθέσω σχέδιον άπλοΰν μέν.
τοΰ όποιου δμως ή έπιτυχία είναι έκ τών προτέρων έξησφαλισμένη. ’Άκουσον, βασιλεύ. —
Εξωθεν τής λεγομένης χρυσής Πύλης τής Κων
σταντινουπόλεως, είς άπόστασιν διακοσίων περίπου
βημάτων άπ’ αύτής ύπάρχει φρέαρ ξηρόν, τ«ό
όποιον ό λαός ονομάζει "η χρυσοΰν φρέαρ”,
ίσως ένεκα τής πλησίον εύρισκομένης χρυσής
Πύλης. Ί ό φρέαρ τοΰτο είναι καί τό θέρος καί
τόν χειμώινα ξηρόν, διότι δέν είναι κυρίως φρέαρ,
άλλ’ ύπόγειος όπή. Έν τ«ο πυθμένι αύτοΰ ύπάρχει σκοτεινή ύπόγειος στοά, ήτις έχει διεύθυνσιν
πρός τήν πόλιν. Πάντες γνωρίζουσι τό φρέαρ·
τήν ύπαρξιν δμως τής ύπογείου στοάς γνωρίζω
έγώ μόνον, μαθ«ΰν τοΰτο παρ’ άνδρός, δστις όλί
ας στιγμάς πρό τού θανάτου του μοί άπεκάλυύε
γας
το μυστικόν.
— Καί ή στοά αυτή ; ήρώτησεν ό Παλαιολόγος.
— Π στοά διέρχεται ύπό τό τεΐχος τής
πόλεως καί καταλήγει είς έτερον φρέαρ, τό
όποιον εύρίσκεται έντός τής πόλεως. Καί τό
φρέαρ τούτο, γνωστόν ύπό τό δνομα τού "φρέατος τοΰ Αστρονόμου” είναι ξηρόν. Διηγούνται
δτι προ πολλών έτών εις τών φρενοβλαοιΰν
έκείνων άνθριύπων, οίτινες διατείνονται δτι εϊσδύουσιν είς τά μυστήρια τού ούρανού καί τών
άστέρων, περιπατώ·? έν σκοτεινή τινι νυζτί μέ
ύψομένους πρός ούρανό·? οφθαλμούς ζαί μή βλέ
πω·? τί προ τών ποδών του συμβαίνει, κατέπεσεν
είς τό φρέαρ καί έφονεύθη. ’Από τής ήμέρας
δ’ έκείνης ούδείς τολμά νά πλησιάση τό φρέαρ,
δθεν, ώς λέγει ό λαός, έξέρχονται έν νυζτί γοεραί φ«ο·?αί ζαί στεναγμοί ζαί κρότοι άλλόζοτοι,
έμποιούντες φρίκην. Τό φρέαρ λοιπόν τοΰτο
τού ’Αστρονόμου συνέχεται μετά τού χρυσού
φρέατος διά τής ύπογείου στοάς.
— Καί . . . διέκο'ΰεν αύτόν ό Παλαιολόγος.
— Τά περαιτέρω δέν χοήζουσιν έξηγήσεως,
προσέθηκεν ό Κουτριτζάκης ύψών ύπερηφάνως
τήν κεφαλήν. Άναδέχομαι νά οδηγήσω διά τής
στοάς ταύτης άπόσπασμα στρατιωτικόν έντός τής
πόλεως — καί τοΰς όπλίτας τούτους θέλει ΰποδεχθή ό λαός ώς σωτήρας. Τότε άνοιγομένης
έσωθεν τής χρυσής πύλης ό πόθος δλων ήμών
πραγματοποιείται.
— ’Αλέξιε, είπεν ό ΙΙαλαιολόγος πρός τον
όπαδόν του, δστις ούδέ λέξιν έπρόφερε καθ’ δλον
αύτό τό διάστημα, ’Αλέξιε, σιωπάς;
— Βασιλεύ, άπήντησεν ούτος· τό σχέδιον είναι
καί καλόν καί εΰκολον κατά τήν γνώμην μου.
— Πρό μικρού, ’Αλέξιε, μέ είπες εύπιστον,
προσέθηκεν ό αύτοκράτ«ορ · πρόσεχε μή άποκτήσης σΰ τώρα τό προτέρημα τούτο.
— Βασιλεύ, δίέκούεν αίφνης ό Κουτριτζάκης·
φόρτωσε μέ τάς βαρυτέρας άλόσεις τοΰς πόδας
καί τάς χεΐράς μου καί ρίύε με είς τήν σκοτεινοτέραν τών φυλακίΰν έπίβαλλέ με βασάνους
μέχρι θανάτου έάν έχης τήν έλαχίστην ΰποψίαν.
Άλλά μή άναβάλης τήν έκτέλεσιν.
— 0 Στρατηγόπουλος άς διαπραγματευθή
μετά σού περί τών περαιτέρω, είπεν ό Παλαιολόγος, γενόμενος αίφνης σοβαρός καί παραιτού
μενος τού ειρωνικού μειδιάματος, τό όποιον είχε
ποοζαλέσει έπί τών χειλέων του ή έμφάνισις
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τοΰ μικρού άνδρός. — Κουτριτζάκη, έάν μοί
είπες άλήθειαν, έάν ό σκόπος σου ήναι ειλι
κρινής και άδολος, ό Παλαιολόγος θά σέ αντα
μείψω βασιλικώς- έάν όμως ήθέλησες νά μέ
άπατήσης, θά αίσθανθής πόσον αύστηρώς ό 11αλαιολόγος τιμωρεί.
'Ο Ιίαλαιολόγος ύψωσε τήν χεΐρά του και
ό Στρατηγόπουλος άπήλθε τοΰ βασιλικού δωμα
τίου παρακολουθούμενος ύπό τού Κουτριτζάκη.
Ό αύτοκράτωρ έμεινεν έν τώ δωματίω αυτού
μόνος μέ τάς σκέψεις του.
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΓΔΟΟΝ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΒΟΓΑΓΑΡΟΚΊΌΝΟΣ.

Μετά πυρετώδους άνυπομονησίας και μετά
παλλούσης καρδίας περιέμενον οί "Ελληνες τήν
έκβασιν τής νέας εκστρατείας, ήν ό ακάματος
Παλαιολόγος εΐχεν επιχειρήσει. Νικήσας τον
άγέρωχον ηγεμόνα τής ’Ηπείρου ό ΙΙαλαιολόγος συνεκέντρωσεν άπάσας τάς προσπάθειας
του έπι τού ενός σημείου, το όποιον ήτο και
ό κύριος τού βίου του σκοπός, εις τήν άνάκτησιν
τής αρχαίας βυζαντινής πρωτευούσης. Παραχω
ρήσεις δέ τώ πιστφ αύτού στρατοπεδάρχη, τώ
δαφνοστεφεΐ ’ Αλεξίιυ Στρατηγοπούλφ, εύρυτάτην
πληρεξουσιότητα, εΐχεν άποστείλει αυτόν έπι
κεφαλής μικρού στρατιωτικού σώματος προς κατόπτευσιν των παρά τόν Βόσπορον έπικαίρων
θέσεων· μεθ’ ο και αυτός μετά ισχυρού στρατού
έλαβε τήν πρός τήν Κωνσταντινούπολή? άγουσαν.
Και έν ω ό Στρατηγόπουλος είχε στήσει τό
στρατόπεδό·? του παρά τήν πρωτεύουσαν, ό 11αλαιολόγος διαβάς τήν Προποντίδα παρά τήν
Καλλίπολιν έκυρίευσε τήν σημαντικήν πόλιν
Σηλυμβρίαν. Πανταχού δέ τώ έγένετο υποδοχή
έγκάρδιος και ενθουσιώδης, διότι δλα τά πέριξ
τής πρωτευούσης, από τής Προποντίδος μέχρι
τού Εύξείνου Πόντου, έκατοικοΰντο ύπό 'Ελλήνων,
μή ύποτασσομένων εις τον ζυγόν των Λατίνων
ηγεμόνων καί διαφλεγομένων ύπό τού πόθου τής
έλευθερίας. Οί "Ελληνες ούτοι άπετέλουν καί
τάς έργατικάς τής χώρας χεΐρας· διό καί περί
πολλοΰ έποιοΰντο αύτούς οί εύάριθμοι έν τώ
τόπω Λατίνοι. Άλλ’ οί "Ελληνες , οί γνωστοί
ύπό τό όνομα τών έθελοντων έθεώρουν τούς
έξουσιάζοντας τήν χώραν αύτών ώς φυσικούς
αύτών έχθρούς.
'Η αλωσις τής Σηλυμβρίας ύπό τοΰ Παλαιολόγου ήνωσε τά διεσπαρμένα τών έθελοντων
τούτων στίφη καί παρέσχεν αύτοΐς θάρρος καί
πεποίθησιν εις τά ελληνικά όπλα. Εβλεπον τόν
Παλαιολόγον προχωροΰντα, εβλεπον αυτόν έμφανιζόμενον μετά τής πεποιθήσεως εκείνης, ήν
εμποιεί ή συναίσθησις τοΰ δικαίου καί τής
έκτελέσεως σκοπού ιερού καί πολυπόθητου·
εβλεπον αύτόν νέον, ζωηρόν, γενναιόφρονα, έτοι
μον νά έγκαινιάση τήν νέαν αύτού βασιλείαν διά
κατορθώματος άνταξίου τών ηρωικών χρόνων —
καί ή καρδία αύτών έσκίρτα άπό χαράν εις τήν
προσέγγισιν τού ένδοξου Βυζαντινού, οστις έπειρατο νά περιβάλη τόν άρχαΐον καί σεπτόν θρόνον
διά νέας αίγλης.
’Εκτός τών τειχών τής Κωνσταντινουπόλεως
οί Λατίνοι ηγεμόνες ούδέ σπιθαμήν γής έξουσίαζον. Τούτου ένεκα καί ή έμφάνισις τού
ελληνικού στρατού εις τά πέριξ έχαιρετίσθη ώς
ή αρχή του τελικού θριάμβου, καί αϊ έλληνικαί
σημαΐαι, αί κυματίζουσαι ενώπιον τής πρωτευ
ούσης, άνήγγελλον δτι βσον ούπω ήθελεν ηχήσει
ή ποθητή τής ελευθερίας ώρα. "Ηδη τό έξ
δκτακοσίων ιππέων συγκείμενον άπόσπασμα τού
Στρατηγοπούλου, τό μέχρι τών τειχών τής πόλεως προχώρησαν, εΐχεν αύξηθή ούσιωδώς διά
τών προσευχόμενων έθελοντων, οίτινες πάντες

συνέρρεον έπι τή άγγελία ότι ό άρχηγός αύτών,
ό Κουτριτζάκης, παρηκολούθει τόν αρχιστρά
τηγον. "Οτε δέ ό Παλαιολόγος μετά τού στρα
τού του ήνώθη μετά τού Στρατηγοπούλου, εΰρεν
δλην τήν χώραν κατεχομένην ύπό ελληνικού
στρατού, οσΐις διά τών άκαταπαύστως προσερ
κα! Θεσσαλίας
χομένων άνδρών έκ Θράκη
συνεποσούτο ήδη εις είκοσι καί πέντε χιλιάδας
όπλιτών. Πάντες ανυπομονώ άνέμενον το σημεΐον τής έφόδου κατά τής πόλεως.
Επί δύο μικρών ύψωμάτων, κ-.,-μενών απναντι τού προαστείου Γαλατά, ‘Ζ« στρατοπεδεύσει ό φιλοπόλεμος ούτος στρατός. Έπί τού
μεγάλε·, τέρου λόφου ήσαν έστημμέναι αί σκηναί
τών δύο αρχηγών,, ή αύτοκρατορική σκηνή, ήν
επέστεφεε -τόλ .....
χρυσούν
αύτοκρατορικόν στέμμα,
καί ή έπίση μεγαλοπρεπής σκηνή τοΰ στρατοπεδάρχου Στρατηγοπούλου. Περί ήν αύτοκρατορικήν σκηνήν εύρίσκοντο αί σκηναί ών σωματοφυλάκων, Ελλήνων όλων. πιστών καί τώ
Παλαιολόγφ άφωσιωμένων διό ι ό Παλαιολόγος,
ώς άνωτέρω είπομεν, είχε διαλύσει τήν έκ Βαρ αγγ η νώ ν σώματοφυλ ακή ν, μή θέλω·? νά. περιστοιχίζηται ή ύπό Ελλήνων, όμοδόξων καί
όμογενών αύτώ. ’Αρχηγός τής αύτοκρατορικής
σωματοφυλακής ήτο ό Ίατρόπουλος, άρχαΐος
καί πιστός τών Παλαιολόγων οπαδόός. 'Ο αύτοκράτωρ ήγάπα ιδιαζόντως τόν πιστόν
λ- τούτον
-ούτον τής
οικογένειας του υπηρέτην, δν ή άτμοσφαΐρα τής
αύλής δέν είχε κατορθώσει νά διαφθείρη. Παρα
τώ Ίατροπούλω ούδέ το έλάχιστον ύπήρχεν
ίχνος ποταπής κολακείας· άνήρ εις άκρον φιλα
λήθης έξεπλήρου το καθήκον του μετά τής
ευσυνείδητου εκείνης ακρίβειας, ήτις χαρακτηρίζει πάντοτε τόν αληθή στρατιώτην, Έν αυλή
άλλη ίσως άνήρ, οΐος ό Ίατρόπουλος ,_ δέν θά
έχαιρε τής εύνοιας, δι’ ής ό Ιίαλαιολόγος τόν
έτίμα- άλλ’ ό Παλαιολόγος τοσαύτην είχε πρός
τόν πιστόν του δπαδόν εμπιστοσύνην, ώστε πόλ
λάκις έν τοΐς πολεμικοί: συμβουλίοις, οσάκις
ήθελε νά δώση κύρος εις τήν άλήθειαν συμ
βάντος τινός, έλεγε· "Μοί τό είπεν ό Ίατρόπουλος”, καί πάσα άντίρρησις έπαυεν.
Ήτο κατά τάς πρώτας ημέρας τοΰ ’Ιουλίου.
'Ο καύσων ήτο υπερβολικός, καί ό έλληνικος
στρατός, έκτεθειμένος εις τάς φλογέράς τού
ήλιου άκτϊνας, ήρξατο αισθανόμενος τήν έπιρροήν τής
:ής θερινής τού
τοΰ έτους ώρας. Χάριν τής
υγείας τών στρατιωτών οί αρχηγοί ειχον δια,ι πρωινούς στρατιωτικούς περιπάτους, τό
μέν όπως παράσχωσιν εί ς τούς άνδρας αναψυχήν
τινα έν τοΐς ώραίον περιχώροις καί ουτω καταστήσωσι τήν έν ταις σκηναϊς διαμονήν ήττον
όχληράν, το δέ όπως δείςωσιν εις τούς έν τή
πόλει Λατίνους, ότι ό ελληνικός στρατός έκινεΐτό ελεύθερος έν μέσω τών εύνοϊκώς καί φιΟ
λικώς πρός αύτόν διακειμένων κατοίκων.
Στρατηγόπουλος είχε τ :ρός τούτοις παρατηρήσει
ότι οί πρωινοί εκείνοι περίπατοι συνέτεινον τά
μάλιστα εις έπαύξησιν τής στρατιωτικής δυνάμεως, διότι πολλοί ολέποντες τούς άνδρας εύθύμως βαδίζοντας καί συνδιαλεγομένους έπείθοντο
νά προσέλθωσιν όπως άποτελέσωσι μέρος τοΰ
στρατού.
— Προς τί νά φανταζόμεθα ότι ό ισχυρός
λέων έχει διπλήν οδόντων σειράν; τίϊ> είπε ό
Παλαιολόγος μειδιών. Μή δέν άρκεΐ ή απλή
σειρά;
Πρωίαν τινά έλαβε καί ό Ίατρόπουλος τήν
διαταγήν νά έκτελέση τοιαύτην στρατιωτικήν
έκδρομήν μέ τούς ύπ’ αύτόν άνδρας,
— Παιδιά, τοΐς είπε τήν προτεραίαν τό
εσπέρας · περιττόν αΰριον τό πρωί διά τόν
περίπατον νά λάβετε καί τά όπλα. 'Ο περί
πατός μας θά έχη χαρακτήρα μάλλον έπιστη-
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μονικόν ή στρατιωτικόν. ’Εγώ θά ήμαι αύριο·?·
όχι άρχηγός σας αλλά διδάσκαλος, θά έπισκεφθώμεν δηλ. τό μοναστήριον τοΰ 'Αγίου Ίωάννου, τό όποιον αν καί έρείπιον διατηρεί ακόμη
ίχνη τής αρχαίας μεγαλοπρεπείας του. ’Εκεί,
παιδιά, θά σάς έξηγήσω το μάταιον καί ασταθές
τών άνθρωπίνων πραγμάτων.
Μόλις έχρύσουν αί πρώτα·, ακτίνες τοΰ άνατέλλοντος ήλιου τάς κορυφάς τών πέριξ λόφων,
καί το μικρόν σώμα τού Ιατροπούλου έξεκίνει
άοπλον εις τον περίπατον. Καί κατ’ άοχάς μέν.
έν δσω εύρίσκοντο πλησίον τοΰ στρατοπέδου, ό
Ίατρόπουλος είχε διατάξει τούς άνδρας νά οαδίζωσι κατά στίχους, αύτός δέ προεπορεύετο μέ
τό σοβαρόν καί σύννοφρυ τοΰ αρχηγού ύφος ■
άμα όμως εις καμπήν τινα τοΰ δρόμου τό στρατόπεδον έγένετο άφαντον, οί στίχοι έλύθησαν
καί οί άνδρες έοάδιζον έν πλήρει άνέσει καί
έλευθερία.
ΊΙ οδός, ή πρός τήν μονήν τοΰ Αγίου Ίωάννου άγουσα, άνερχομένη λόφον κατάφυτον, ήτο
μαγευτική, καί νέον παρίστα άνά πάν βήμα πα
νόραμα. Το ώραΐον τής χώρας, τό δροσερόν
τής πρωινής ώρας, τό άνετον καί τερπνόν τοΰ
περιπάτου — τά πάντα συνετέλουν νά διατηρώσι τούς στρατιώτας έν ζωηρότητι καί εύθυμία·
έπηύξανε δέ ταύτην καί ή εύπροσηγορία τοΰ
άρχηγου, οστις ήτο <ί>ς πατήρ διά τούς ύπ’ αύτόν
άνδρας.
'0 Ίατρόπουλος ήτο αληθής φιλόσοφος·
απλούς τούς τρόπους, λιτός τήν δίαιταν, ήγάπα
ύπεροολικώς τήν ώραίαν φύσιν δένδρον, θά
μνος, καμπή τοΰ δρόμου καί βράχος ακόμη
γυμνός, ήδύναντο νά έλκύσωσι τά βλέμματά του.
Τοιαΰται είσί πάντοτε αί άφελεΐς φύσεις· τέρπονται εις πράγματα, τά όποια δι άλλους αν
θρώπους διέρχονται απαρατήρητα, θέα ώραία,
δένδρον όψίκομον καί πυκνόφυλλον, ό καθαρός
ούρανός, πτηνόν, πολλάκις δέ καί μικρόν έντομον
άρκεΐ, όπως εύχαριστήσωσιν αύτάς! Καρδίαι
καθαραί, μή πιεζόμεναι ύπο τού ζυγού τών πα
θών, άγαπώσαι πάντα τά. πλάσματα τοΰ θεού
καί τόν Πλάστην καί Δημιουργόν δοξάζουσαι
καί τιμώσαι! ’Άνδρε: ενάρετοι, οιτινες μή τυφλούμενοι ύπό τοΰ ποταποΰ αισθήματος τοΰ
φθόνου, διάγουσι τόν βίον αύτών έν ειρήνη πρός
εαυτούς καί προς τούς άλλους ανθρώπους!
Έν συσκίω κοιλώματι τού λόφου, το όποιον
ώς μεγάλη καί ειρηνική φωλεά έπερείδετο επί
τών πλευρών αύτού, έκειτο τό μοναστήριον τοΰ
'Αγίου Ίωάννου, ή μάλλον είπεΐν τό έρείπιον
τής μονής. Πάντοτε καί πανταχού αί μοναί
άνεγείροντο εις τοποθεσίας μαγευτικός· τούτο
όμως κυρίως συνέβαινεν ώς πρός τά βυζαντινά
μοναστήρια. Φαίνεται ότι οί άνθρωποι, οί άποφασίζοντες ν’ άπαρνηθώσι τόν κόσμον καί ν’ άποσυρθώσιν έν ήσύχιυ τής γής γωνία, ζητοΰσι
ν’ άποζημιωθώσι διά διαμονής τερπνής καί πλή
ρους χάριτος. Ζητοΰσι παρά τής φύσεως τάς
ήδονάς έκείνας καί εύχαριστήσεις, ας ό κόσμος
δέν δύναται πλέον νά παράσχη αύτοΐς, καί αί
ήδοναί καί εύχαριστήσεις έκεΐναι είσί πάντοτε
αί καθαρώτεραι καί αγνότερα·.. Τούτο έξηγεΐ
καί τόν πόθον τών άνθρώπων τών αισθανόμενων
τήν άνάγκην ν’ άναζητήσωσιν έν τή ήσυχία
μονής ήρεμον ΰπαρξιν. Ούδείς βεβαίως θά άνεζήτει μονήν, έάν δέν προσεμειδία αύτώ έκεΐθεν
βίος ειρηνικός καί ήρεμος. Ό κόσμος είναι
κακός καί μάταιος, καί πας ό αισθανθείς τήν
πικρίαν τών έγκοσμίων, θ’ άγαπήση τήν άπομόνωσιν καί τήν ησυχίαν. Εις αύτό τό δλως
ανθρώπινον αίσθημα δφείλονται καί πρό πάντων
αί διάφοροι μοναί, αί έπι όλων τών σημείων
τής ύφηλίου διεσπαρμένα!. ( "Επεται συνέχεια.)
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ΣΚΕΊΈΙΣ ΕΡΗΜΙΤΟΥ.
(Άπόαπααμα)

Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΩΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΤΣ 1883.

Ιό μέγα ώρολόγιον τής απέναντι καί εις τήν
κοιλάδα τοΰ λόφου, έν ή έρημον ό έρημίτης βίον
ίή, έκτεινομένης, σημαίνει τήν τρίτην τής πρωίας
ώραν, έν ω αύτός κατά τήν προ μακοάς σειράς έτών
συνήθειάν του ει
σέρχεται εις το
γραφειόντου. Έπι
τής τραπέζης του
κεΐνται άνέπαφα
καί έκτεθειμέναΐίσέτι τά πρός γρα
φήν, καί ή έργασία τής εσπέρας.
Ύπό περιέργειας,
αύτομάτως διεγερθείσης, έλαυνόμενος, διατρέχει αύτήν. Τήν ρίπτει·
έν ω ή μέν δεξιά
λαμβάνει τον κά
λαμον, ή αριστερά
χάρτην, καί τό
στόμα απαγγέλλει
τά έξής ■ Βαβαί
τού άληθοΰς έγωϊσμοΰ! Εΰρεν άνάπαυσιν ό έρημί
της! Ήλθεν εις
τόν νοΰν του ό
θεός ό μακαρίζων
τά δάκρυα τής παρούσης καί υπο
σχόμενος αύτά τόν
μέλλοντί γέλωτα,
καίάνεπαύθη!Τοιαύτη διαστροφή
τής αλήθειας, τή
άληθεία, είναι άντικους ματαίωσες
καί πραγματική
κατάσβεσις τής άγιωτέρας τής συνειδήσεως φωνής!
Πώς, ώ έρημΐτα,
εύρες άνάπαυσιν έν
απλή διεγέρσειτής
συνειδήσεώς σου
κατά τών πεπραγ
μένων ; Μήτι ή
αναγνώρισες τού
οτι είσαι ένοχος
άπέναντι θεού, άπέναντι τής κοι
νωνίας τών όμοιων σου, απέναντι αυτής σου τής
συνειδήσεώς, ήναι ή "αύξησες έν Χριστώ,” ή
τελειοποίησίς σου, ή ολη τέλος μετάνοια; Φεύ
τής αυταπάτης!
Μετ’ εύχαριστήσεως απεριγράπτου άρχεται
ό έρημίτης ν’ άφίνη τόν έςελέγχοντα ήδη νούν
νά συνοδεύη τήν έκ τοΰ καλάμου ροήν τής με
λάνης. "Ιδωμεν. ΙΙοΐον είναι τό πρακτικόν απο
τέλεσμα τοΰ θάρρους πρός ήσυχον καί ήδύν
ύπνον, ώ έρημΐτα, δπερ ήντλησας άφθόνως κατά
την χθες εσπέραν έκ τής άκενώτου πηγής τοΰ
ελέους τοΰ θεού; Διά σέ αύτόν; Άλλ’ έγείρεσαι, "να συνέχισης αμαρτίαν βαρυτάτην, διά
τον άπλούστατον καί μόνον λόγον, δτι ζών, ώς
άγριον θηρίον, διαιτώμενος παρά τόν άρχικόν
τού Πλάστου σου σκοπόν, άδικεΐς σεαυτόν, άδικεΐς καί τήν κοινωνίαν τών όμοιων σου, άποστερών ουτω αυτήν δυνάμεων αναγκαίων πρός

ΕΣΠΕΡΟΣ.
τήν επίγειον εύδαιμονίαν της· ή όμολόγησον
εύθαρσώς, οτι σύ δεν είσαι άνθρωπος, ον κοινω
νικόν. Διότι έάν τοιούτος άληθώς είσαι, ώφειλες
όπως έπιμένης έν τή κοινωνία τών όμοιων σου,
συμμετέχω·? τής χαράς καί τής λύπης αύτών,
μένων προσκεκολλημένος αύτοΐς. Pius les etres
nous sont analogues, plus nous soinmes dis
poses it partager leurs plaisirs et leurs peines

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ THS ΕΝ ΛΑΡΝΑΚΙ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ.

et Δ nous attaclier a eux (E. Bebsot. Un
Moraliste). Διά τούς περί σέ; Άλλ’ ούτοι είσί
δάση, σπήλαια, σκιαί τής διάνοιας. Ποιον λοι
πόν τό πρακτικόν άποτέλεσμα τής χθεσινής σου
συντριβής, έπιδρομής, ηθικής προαγωγής; Κάλεσον αύτήν δπως θέλης· διότι ή έρημία είναι
πάντως μήτηρ καί τροφός τής φιλαυτίας. Άλλ’
έτάχθην, όπως πρεσβεύω ύπέρ τής τοΰ κόσμου
σωτηρίας. Φρονώ λοιπόν δτι ουτω ταπεινώσας
τό φρόνημα, προσέρχομαι μετά μείζονος παρρη
σίας πρός τον θεόν τοΰ ’Ελέους, 7να δεηθώ
ύπέρ τής σωτηρίας τών όμοιων μου.
Άλ?.’ άνθρωπε, σύ ό μή δυνηθείς, "να δικαίω
σης σεαυτόν άπέναντι τοΰ θεού κατά τήν χθές
εσπέραν, έγείρεσαι σήμερον δρθρου βαθέως, ΐνα
παρακαλέσης τον έξιλεωθέντα (;) ουτω θεόν ύπέρ
τής τοΰ κόσμου σωτηρίας! Καί ιδού λοιπόν τό
άκρον άωτον τής αύτοτυφλότητος, τής αύταπά-
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της! "Ω! καί αν ήθελόν με θέση δικαστήν! Μετά
πόσης χαράς θα έφώναζον προς τήν ασυνείδητον
ταύτην συνείδησιν "Ανθρωπε, ό κόσμος σώζεται
δια πραγμάτων, καί ούχί διά λόγων μόνων· διά
βίου ζώντος, καί ούχί διά σκιάς· διά παραδείγ
ματος ύποπίπτοντος εις τάς αισθήσεις, καί ούχί
δι’ άφαιρέσεως. Δέν είναι ή άρετή άρνησις,
είναι πραγματικότης. Δέν είναι ό χριστιανισμός
ύπόθεσις,
είναι
ζωή. Δέν είναι ό
άνθρωπος άγροδίαιτον θηρίον, είναι
ον λογικόν, κοινω
νικόν. Τί μου κά
θεσαι εις τά βουνά,
κολυμβητά έν τω
δωματίω σου, παλαιστά έκτος τού
σταδίου, στρατιώτα ύπο τήν παχεΐαν σκιάν, ναύτα
έν τώ εύδίω λιμένι; Ιδού ή διά
σέ ψήφός μου,
μαύρη, κατάμαυρη καί σκοτεινή.
Έπι το άνάθεμα πάσα χρησιμότης άχρη
στος.
"Ανθρωπε, άπεχώρησας εις τά
βουνά, ίνα κανο
νίσης σεαυτόν τόν
πρώην
άκανόνιστον; Μή βασίζου
εις τόν κατά θεω
ρίαν μεμονωμένο·?
κανονισμόν. Κατα
σκευάζεις οικοδό
μημα έπι άμμου
καί έξ άμμου.
Απεχώρησας εις
τά βουνά, ΐνα καταπραύνηςκαίέξαφανίσης πληγάς
καρδιακάς; Μή έλ
πιζε έπι τή τυχούση θεραπεία ·
είναι φαινομένη·
φοβοΰ τά αποτε
λέσματα τής έπουλώσεως πλεΐον ή
τήν πληγήν αύτήν.
Ή γάγγραινα θά
σε ύποτρώγη, μέχρις οΰ αί ψυχικά·
σου δυνάμεις ύποχωρήσωσιν, ή προκαλούσαι ταχύν καί άκαιρον θάνατον, ή γεννώσαι γεγονός τι
άπροσδόκητον διά σέ, καθ’ δ θά ΐδης σεαυτόν
δλον σεσηπότα καί άνίκανον πλέον πρός έπιστροφήν. ’Απεχώρησας εις τά βουνά οικογε
νειακών λόγων ενεκα; ’Έσο βέβαιος, δτι ή άποχώρησίς σου δέν είναι νίκη· είναι έκδήλωσις
καί συνέχεια άδυναμίας· είναι άτέλεια ήθικοκοινωνικοΰ χαρακτήρας.
Baden-Baden.

Γαβριήλ Ίατρουδάκης.

( Ειτεται τό τέλος.)
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Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΉΣ 25^ ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩι.
Ία μέλη τής έν Λονδίνφ Ελληνικής κοινό
τητας, 130 τον αριθμόν, έώρτασαν τό παρελθόν
Σάββατον τήν 62'·’ επέτειον εορτήν τής μεγάλης
'Ελληνικής έπαναστάοεως τοΰ 1821 διά συμ
ποσίου, παραταθέντος έν τή αιθούση τοΰ Malbourough House. '11 εύρυτάτη αίθουσα ήτο
καταλλήλως και πλουσίως διηυπρεπισμένη διά
σημαιών τής 'Ελλάδος και τών τριών προστατίδων Δυνάμεων. Στρατιωτική μουσική έπαιάνιζε διαρκοΰντος του συμποσίου διαφόρους έθνικούς ύμνους.
Του συμποσίου προήδρευεν ό
ζ. Όκτάβιος Βαλιέρης, έχων έκ δεξιών μεν τόν
ζ. Βράϊλαν-’Αρμένην, πρεσβευτήν τής 'Ελλάδος,
έξ αριστερών δέ τόν σεβασμιώτατον αρχιμαν
δρίτην τής έν Λονδίνφ έλληνικής κοινότητας
κ. Ιερώνυμον Μυριανθέα. Μεταξύ τών συνδαιτημόνων διεκρίνετο ό υποναύαρχος κ. Γ. Τομπάζης, πρόεδρος τής έν ’Αγγλία ναυτικής έπιτροπής μετά τών μελών αυτής, ό κ. Άργυρόπουλος, γραμματέας τής έν Λονδίνφ έλλην.
πρεσβείας, οί κύριοι Βλαστός, 'Ι’οδοκανάκης,
Άλ. Ίωνίδης, γενικός πρόξενος τής 'Ελλάδος έν
Λονδίνφ, Ε. Α. Μαυρογορδάτος, II. Πετροκόκκινος, Ί. Βαλέττας καί πλεΐστοι άλλοι έν Λον
δίνο) διαμένοντες"Ελληνες. Τό γεύμα ηΰλόγησε
διά καταλλήλου ευχής ό αιδεσιμότατος ’Αρχι
μανδρίτης. Κατά τήν διάρκειαν του συμποσίου
πολλαι έγένοντο προπόσεις υπέρ του βασιλέως,
ύπέρ του έθνους, βτε και ή μουσική έπαιάνισε
τον ώραϊον ύμνον είς τήν Ελευθερίαν τοΰ Σο
λωμού. 'Ο Πρόεδρος προέπιεν ύπερ τής βασιλίσσης τής ’Αγγλίας, τοΰ πρίγκηπος τής Οϋαλλίας καί άπάσης τής βασιλικής οικογένειας,
έζφράσας τήν ευγνωμοσύνην τού ελληνικού έθνους
πρός τάς προστάτιδας δυνάμεις καί ιδίως πρός
τήν ’Αγγλίαν, ήτις τά μάλιστα συνετέλεσεν είς
έζ.πλήρωσιν τών εθνικών τής Ελλάδος πόθων.
Τήν πρόποσιν ταύτην διεδέχθη ό βασιλικός τής
’Αγγλίας ύμνος, δν πάντες οί συνδαιτημόνες
ήκροάσαντο όρθοί. 'Ο πρόεδρος άνέφερε προσέτι
οτι νομίζει δτι μεγάλως συντελεί είς τό πνεύμα
τής ένώσεως ζαί τού πατριωτισμού άπαξ τούλάχιστον τοΰ έτους νά συνέρχωνται οί "Ελληνες
έπί τό αυτό, όπως διατηρώσι ζωηρά καί αγνά
τά πρός τήν φίλην πατρίδα αίσθήματά των και
άνακαλώσιν είς τήν μνήμην τους ένδοξους έκεινους άνδρας, οΐτινες συνετέλεσαν είς τήν ανε
ξαρτησίαν αυτής. Τέλος δι’ ολίγων συγκινη
τικών λέξεων ΰπομνήσα: τήν στέρησιν, ήν ύπέστη
ή 'Ελλάς διά τοΰ έσχάτως συμβάντος θανάτου
τού έξοχου πολιτικού άνδρός, ’Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου, προέπιεν ύπερ τού έθνους. Είς τήν
πρόποσιν ταύτην άπήντησεν ό ζ. Βράϊλας διά λόγου
εύφραδεστάτου, δν δυστυχώς δέν δυνάμεθα νά παραθέσωμεν ένταύθα έλλείψει χώρου. 'Ο λόγος τού
κ. Βραΐλα διεκρίνετο διά τήν μεγάλην έμβρίθειαν,
ήτις χαρακτηρίζει τάς αγορεύσεις τοΰ εύγλώττου
ρήτορος καί διαπρεπούς διπλωμάτου τής Ελλάδος.
’Επανειλημμένοι χειροκροτήσεις διέκοπτον άνά
πάσαν στιγμήν τόν λόγον. '0 κ. Γ. Άργυρόπουλος προέπιεν υπέρ τής έλληνικής δρθοδόξου
’Εκκλησίας, τής τοσαύτας υπηρεσίας παρασχούσης
τή πατρίδι. Κατόπιν ό κ. Ε. Α. Μαυρογορδάτος
ώμίλησε περί τής έλληνικής φιλολογίας, μνησθείς τοΰ πρωτομάρτυρος Ί’ήγα τού Φερραίου
καί τών Φιλελλήνων, έν τοΐς άρχαιοτέροις τών
όποιων συγκαταλέγεται ό αθάνατος Βύρων, δ
άγαπήσας ένθέρμως τήν Ελλάδα, άγωνισθείς
υπέρ αυτής καί έν αύτή άποθανών, καί έν τοΐς
νεωτέροις ό πρωθυπουργός Γλάδστων, ό καί ώς
πολιτικός έξοχος καί ώς φιλολόγος. 'Η λαμπρά
τελετή παρετάθη μέχρι σχεδόν τοΰ μεσονυκτίου.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Μετ’ άκρας εύχαριστήσεως βλέπομεν δτι οί
έν Λονδίνφ ομογενείς ημών πάσης δράττονται
περιστάσεως, όπως διατράνώσωσι τά αγνά καί
εΰγενή τής φιλοπατρίας αισθήματα, τά όποια
διαφλέγουσι τά στήθη αύτών. Άγαπώντες τόσον
είλικρινώς καί μετά τοσαύτης αΰταπαρνήσεως
τήν φίλην πατρίδα οί έν Λονδίνφ "Ελληνες άποδειζνύουσιν δτι είναι όντως τέκνα τής ένδόξου
έκείνης χώρας, έν ή ή φιλοπατρία έθεωρεΐτο τ
πρώτη τού ανθρώπου αρετή.

Έν Λειψία τή 31 12 ’Απριλίου 1883.

’Εξ ’Αθηνών ήγγέλθη τηλεγραφικώς δτι,
άποπερατωσάσης τής έλλην. βουλής τήν έπιψηφισιν τού προϋπολογισμού καί τών φορολο
γικών νόμων, έκηρύχθη ή λήξις αύτής. Πολύν
πάταγον διήγειρεν ή έκτακτος φορολογία έπί
τοΰ καπνού καί έπί τού οίνου, καθότι ή φορο
λογία τών δύο τούτων ειδών θήγει σπουδαία
τού τόπου συμφέροντα. ’Εντόνως διεμαρτυρήΟησαν καί καπνοπώλαι καί οίνοπώλαι κατά τής
βαρυτάτης καί αδίκου, κατ’ αυτούς, φορολογίαςαλλά τό υπουργείου Τρικούπη, έννοοΰν οτι διά
παντός τρόπου έπρεπε ν’ αύξηνθώσιν αί πρόσοδοι
τού κράτους, βπω: καλυφθή κάπως τό μέγα εν
τφ προϋπολογισμό) έλλειμμα, ενόμισε καλόν να
έπιμείνη είς τήν έπιψήφισιν τών φορολογικών
τούτων νόμων, δπερ καί έγένετο μεθ’ δλας τάς
αγορεύσεις καί τάς προσπάθειας τών κατατετμη
μένων μερίδων τής άντιπολιτεύσεως. — Φαίνεται
δτι καί εφέτος ό βασιλεύς ήμών θέλει αποδη
μήσει έξ 'Ελλάδος κατά τό θέρος, διότι πάλιν
έψηφίσθη ύπό τής βουλής κατά τάς τελευταίας
αύτής συνεδριάσεις ό περί άντιβασιλείας νόμος.
Άδηλον είναι άν ό βασιλεύς μεταβήσεται καί
είς Μόσχαν δπως παρευρεθή εις τήν στέψιν τοΰ
τσάρου · πιθανώτερον είναι οτι θέλει μόνον περιορισθή είς τήν έν Baden θεραπείαν. — Είς
δλας σχεδόν τάς έν τφ έξωτεριζώ έλληνιζάς
κοινότητας έτελέσθησαν μνημόσυνα υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής τοΰ αειμνήστου ’Αλεξάνδρου
Κουμουνοούρου. Τούτο άποδεικνύει πόσης ύπολήψεως καί σεβασμού άπελάμβανεν παρά τοΐς
απανταχού όμογενέσιν ό διαπρεπής "Ελλην πο
λιτικός άνήρ, ού τίνος τήν στέρησιν πενθεΐ ή
πατρίς.
Πολλά άνεγνώσθησαν έσχάτω; έν τφ εύρωπαϊκφ τύπφ περί τών ένεργειών τής έν Ισπα
νία έπαναστατιζής 'Εταιρίας "τής μελαίνης
χειρός”. Άν ζαί πολλή σπουδαιότης δέν πρέπη
ν’ άποδίοηται είς τοιαύτας ανατρεπτικός προ
σπάθειας, ούχ ήττον δμως ό κόσμος έπτοήθη ζαί
ή ίσπανιζή Κυβέρνησις, έλαβε πάντα τά πρό
σφορα μέσα πρός αποτροπήν παντός απευκταίου.
’Ήδη δε άναγγέλλεται δτι έν τή πόλει Άρζφ
τής 'Ισπανίας συνελήφθη άνήρ, δστις υποτίθεται
δτι είναι ό αρχηγός τής Εταιρίας ταότης.
Είς τήν ’Αγγλίαν δυνάμεθα νά έφαρμώσωμεν σήμερον τό γνωστόν "Ούκ έα με καθεύδειν το τοΰ Μιλτιάδου τρόπαιον.” Φαίνεται δτι
ή προθυμία τών I’άλλων νά έπεκτείνωσι τάς
κτήσεις των έν άποκέντροις χώραις διά νέων
άποικιών δέν άφίνει τούς Άγγλους νά κοιμώνται
ήσύχως- διότι μόλις άπήλθεν ό Ι’άλλος Βράτσας
διά τήν χώραν τού Κόγγου, καί ιδού ή αγγλική
Κυβέρνησις έτοιμη νά συνομολογήση σύμβασιν
μετά τής ΙΙορτογαλλίας περί τών παρά τάς έκβολάς τού Κόγγου χωρών, άς πρό πολλών ετών

[Άρ. 47.

1 13 ’Απριλίου 1883.

οί ΙΙορτογάλλοι άντεποιοΰντο ώς ιδίας των.
'Υποκινήσει τής ’Αγγλίας ή πορτογαλλική Κυβέρνησις διεκδικεΐ ήδη τά άρχαΐα αύτής έπί
τών χωρών εκείνων δικαιώματα και προεβη
μάλιστα είς κατάληψιν αυτών. Δέν δύναται τις
άπο τοΰ δε νά προιδη όποιας συνέπειας θα εχη
τό νέου τούτο έπεισόδιον, ούχ ήττον όμως η
’Αγγλία φαίνεται διατεθειμένη νά μή άφήση τή
Γαλλία τήν άνενόχλητον έξουσίαν έπί τού Κόγ
γου. Περί τής άγγλο-πορτογαλλιζής συμβάσεως
έγένετο μάλιστα πρό τινων ημερών έπερώτησις
έν τώ άγγλικφ Κοινοοουλίφ- άλλ’ ό Γλάδστων
άπήντησεν οτι ούδεμίαν δύναται νά δώση επί
τού παρόντος διασάφησιν, διότι αί διαπραγμα
τεύσεις είσίν είσέτι εκκρεμείς.
'0 πρίγζ.ηψ Βίσμαρζ πάσχει πάλιν δεινώς
έκ τών νευραλγικών αυτού κατά τό πρόσωπον
πόνων, ούδέ δύναται νά παρευρίσκηται είς τας
συνεδριάσεις τής γερμανικής βουλής. Έσφαλμένως άναφέρουσιν οί γαλλικαί εφημερίδες δτι
ό Βίσμαρζ πάσχει έκ ποδάγρας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕ2ΡΗΣΙΣ.

Αρ. 47.

113 Απριλίου 1883.]

ΕΣΠΕΡΟΣ.

παρηγορητικόν πρό πάντων είναι δτι ή βιομη
χανική κίνησις έπιτείνεται, καί έάν δέν έπέλθη
πολιτική τις άνωμαλία καί διατάραξις. δύναται
τις νά έλπίση εις μέλλον καλλίτερον καί είς
καιρούς έργασίας καί κερδών.
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'Η αναπνοή τοΰ Ωκεανού. Τήν νύκτα
τής παρελθούσης Παρασκευής πρός τό Σάββατον
κύμα τρισμέγιστον διήλθε τό στενόν τής Μάγχης,
καί φόβος ύπάρχει μή έπέφερε θαλάσσια δυστυ
χήματα. Τό ταχυδρομικόν άτμόπλοιον " ’Αε
τός”, πλέον μεταξύ Καλαισίου καί Δούβρου,
ύπέστη τήν φριζώδη ορμήν τής "άναπνοής τού
Ωκεανού”. Έπεζράτει άκρα γαλήνη, δτε αίφνης
τεράστιον κύμα έπεχύθη κατά τοΰ πλοίου καί
παρ’ όλίγον έβύθιζεν αυτό αύτανδρον.
Τοσαύτη ήτο ή όρμή τοΰ κύματος, ώστε τά πάντα
έπί τοΰ πλοίου άνετράπησαν, κιβώτιά τινα συνετρίβησαν, όρνιθώνες παρεσύρθησαν, καί αί
ράβδοι τών ιστίων έψαυσαν τήν θάλασσαν. Τό
κύμα τοΰτο παρηζολούθησε δεύτερον άσθενέστερον, τό όποιον κατετρόμαξε τούς έπιβάτας.
II πλοίαρχός ώμολόγησεν δτι είς τρίτον κύμα
τό άτμόπλοιον δέν θά ήδύνατο πλέον νά άνθέξη.

’Από τής παρελθούσης έβδομάδος ήρξατο εν
ταύθα ή γνωστή ζαί μεγάλη εμπορική πανήγυρις
τού Πάσχα. Εξ όσων δύναται τις νά ζρίνη έκ
τής πρώτης έβδομάδος ή έφετεινή πανήγυρις
έσεται αρκούντως σπουδαία. Τά έρια ήσαν ζη
τημένα ζαί έπωλήθησαν ταχέως καί είς τιμάς
καλάς. 1 ά θερινά ύφάσματα ήσαν μάλλον παρημελημένα καί τοΰτο ένεκα τής έκτάκτου παρατάσεως τού χειμώνας. Δέρματα ακατέργαστα
καί κατειργασμένα διετήρησαν τιμάς ύψηλάς,
ίσως ένεκεν έλλείψεως πράγματος διαθεσίμου.
Έν γένει δέ καί ή έφετεινή εμπορική πανήγυρις
τής Λειψίας άποδεικνύει δτι ή σημασία αύτής
δεν ήλαττώθη, δπως ευαρεστούνται άπαισιόδοξοί
τινες νά διακηρύττωσιν. Αί περιστάσεις βεβαίως
μετεβλήθησαν, άλλ’ ή Λειψία είναι καί έσεται
έπί πολλά άκόμη έτη τόπος μεγάλης έμπορικής
κινήσεως καί σπουδαίων συναλλαγών.
Λ.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Τό ιταλικόν θωρηκτόν Lepanto. Πρό
τινων ήμερών καθειλκύσθη έν Λιβόρνφ εν τών
μεγαλειτέρων πολεμικών πλοίων τής ύοηλίου.
Ί ό πλοΐον τούτο, ού ή κατασκευή κατά το σχέδιον τού πριόην έπί τών ναυτικών ύπουργοΰ de
Brin διήρκεσεν έπί εξ δλα έτη, ώνομάσθη Le
panto (ή Ναύπακτος) είς άνάμνησιν τής περι
φανούς νίκης, ήν οί ήνωμένοι στόλοι τής 'Ισπα
νίας, τής Βενετίας καί τού Πάπα ύπό τήν διοίκησιν τοΰ ανδρείου Ίωάννου τής Αυστρίας ήραντο
τήν 7 ’Οκτωβρίου 1571 παρά τήν Ναύπακτον έν
τώ ζορινθιακφ κόλπφ κατά τού φοβερού οθωμα
νικού στόλου.
Ιό μήκος τοΰ τεραστίου τούτου θαλασσίου
φρουρίου είναι μέτρων 125, τό δέ πλάτος μέ
τρων 22'/ι, εζατέρα τών δύο μηχανών του έχει
δύναμιν 9 χιλιάδων ίππων. Αί Ιταλικαί έφη
μερίδες άναφέρουσιν δτι ή ολική δαπάνη μετά
τοΰ έξοπλισμοϋ θ’ άνέλθη είς 20 έκατομ. φράγκων.
Είς τήν τελετήν τοΰ καθελκυσμου, τήν γενομένην
μετά πολλής έπισημότητος καί μεγαλοπρεπείας
παρευρέθησαν οί βασιλείς τής Ιταλίας μετά τοΰ
πρίγκηπος διαδόχου, οί πρεσβευταί, οί υπουργοί,
πολλοί επίσημοι ξένοι καί άπειρον πλήθος λαού.
Είκοσιπέντε νέοι άξιωματικοί έκράτουν τάς ση
μαίας τών διαφόρων συνταγμάτων, εξαιρετική
τούτο τιμή διδομένη μόνον είς τούς διαπρέποντας
έκ τών αξιωματικών. Μετά πολλής εύχαριστήσεως έμάθομεν δτι μεταξύ τούτων ήτο καί ό
νέος Έλλην, ζ. Νικόλαος Α. Μεταξάς, δστις
ύπηρετεΐ έν τφ ίταλικφ στρατώ ώς ύπολοχαγός,
καί δστις μάλιστα διεκρίθη είς τάς έσχάτως δοθείσας έξετάσεις του, έν αίς μεταξύ δλων τών
συναδέλφων του έλαβε τον πρώτον βαθμόν.
Γάμος ηγεμονικός. Έν Μαδρίτη έτε
λέσθησαν τή 2 ’Απριλίου (έτ. ν.) οι γάμοι τής
πριγκηπίσσης Μαρίας Ειρήνης (Dona Paz),
άδελφής τοΰ βασιλέως τής Ισπανίας, μετά τοΰ
Βαυαροΰ πρίγκηπος Λουδοβίκου Φερδινάνδου.
Η νύμφη, ξανθή καί εύειδής, άγει τό 21 °'έτος
τής ήλικίας της, ό δέ γαμβρός τό 24·'''' Τρεις
δλας ήμέρας διήρκεσαν αί έορταί τοΰ γάμου,
καί τήν G ’Απριλίου οί νεόνυμφοι άπήλθον είς
Μονάχον, ένθα ό πρίγκηψ ύπηρετεΐ ώς συν
ταγματάρχης έν τω στρατώ.
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Έκ τών άνω ένδεκα γραμμάτων νά σχηματισθώσιν έν σχήματι σταυρού δύο μυθολογικά
δνόματα.
Κ. Οικονόμου έν Σιμπΐν-έλ-Κόμ.

Πρόβλημα 58.

Διά τών άρχικών γραμμάτων τών αντιθέτων
τών ένδεκα επομένων λέξεων σχηματίζεται άρχαΐον γνωμικόν πικρός, ηττώμαι, πωλώ, ψυχρός, παχύς, πλατύς, δικαίως, άσθενής, βραδύ
ανώμαλος καί παλαιός.
Ό αύτός.

'·-./·.''.ΑνΛ

ύ, ύ.ύ. *_·>.*,*.*.*, Λ. *.*.*.*.

'λ Ί»-''-*.*)*

Έν Λειψία τή 31,12 Απριλίου 1883.

Ή πρό τινων ήμερών άναφυεΐσα διάφορά
μεταξύ τού μεγάλου τραπεζητικοΰ οίκου 1’ότσχιλδ καί τής Πιστωτικής Τραπέζης τής Αύστρίας μεγάλην έσχεν έπιρροήν έπί τής πορείας
τών χρηματιστηρίων. Γνωστόν όποιαν ό οίκος
'Ρότσχιλδ έξασκεΐ έπιρροήν έπί τών χρηματιστικών τής Εύρώπης έπιχειρήσεων, ώστε σχε
δόν τό θέλημα τού 'Ρότσχιλδ είναι θέλημα
θεού. Ή Πιστωτική τής Αύστρίας Τράπεζα
όφείλουσα νά προβή είς έκλογήν ένός τών μελών
τού συμβουλίου της ήρνήθη νά έκλέξη τον υπο
τοΰ βαρώνου 'Ρότσχιλδ προτεινόμενον υποψήφιον.
Ής έκ τούτου οργή τοΰ πανισχύρου βαρώνου και
παραίτησίς του άπο τού συμβουλίου. Μόλις δέ
διεδόθη ή εΐδησις αύτη καί έν ροπή οφθαλμού
αί μετοχαί τής ΙΙιστωτικής Τραπέζης έξέπεσον
κατά 10 φιορίνια. Φόβος καί τρόμος κατέλαβε
τούς χρηματιστάς- οί δέ υπέρ τής έζπτώσεως
εργαζόμενοι ένεθαρρύνθησαν πάντες καί τό χρη
ματιστήριο·; έλαβε πάλιν τήν άμφιταλαντευομένην
αύτοΰ δψιν. ΤΙ τοιαύτη κατάστασις δέν διήρκεσεν δμως έπί πολύ, διότι ό 'Ρότσχιλδ έσπευσε
νά διακοινώση έπισήμως δτι ή άπο τοΰ συμ
βουλίου άποχώρησίς του άλλην είχεν αιτίαν,
εντελώς προσωπικήν καί άσχετον προς τήν έν
τώ συμβουλίφ έκλογήν. 'Ως έκ τούτου έπήλθε
πάλιν ΰψωσις είς τάς άξίας, έπιταθεΐσα μάλιστα
συνέπεια τής έμφανίσεως τού μετεώρου έν τω
χρηματιστικφ ούρανφ, τής μετατροπής δηλ. τού
Ούγγριζού δανείου. Τό μετέωρον τούτο δέν είχε
μέν τήν λάμψιν, ήν περιέμενεν ό κόσμος, καθότι
άντί 150 έκατομ. μόνον 50 εκατομμύρια τού
δανείου τών 6"/0 παρουσιάσθησαν · ούχ ήττον
δμως ή πεποίθησις επανήλθε ζαί αι ελπίδες
άνεπτερώθησαν.
’Εν Γαλλία τά πράγματα διατηρούνται άκόμη
θολά καί άμφίβολα- τό χρηματιστήριο·/ τών
Παρισίων δέν δεικνύει τάσιν βελτιώσεως, καί
τοΰτο είναι εύεξήγητον, διότι καί τά οικονομικά
τής Γαλλίας όσημέραι καταπίπτουσι ζαί ή βιο
μηχανία είναι εντελώς νενεκρωμένη. — Ή
κατά τών συμβούλων τής Τραπέζης τής Ένώ
σεως, Bontoux ζαί Feder, άπόφασις έπεκυρώθη
καί ύπό τοΰ έφετείου, καί ό έπί τής πτωχεύσεως τής Τραπέζης ταύτης πράκτωρ διακηρύττει
δτι κατά τόν τρέχοντα μήνα θέλει πληρώσει είς
τούς δανειστάς νέαν δόσιν 15%, δπερ άποδεικνύει δτι ό άνώτατος δρος, δν θά λάβωσιν οί
δανεισταί, έσεται 40%.
Έν Γερμανία αί βλέψεις είναι καλλίτερα·.·

Πρόβλημα 57.

■

Κ. Α. Λ. είς Γαλάζιοι’. 01 Ιταλοί εχονσι ρητόο
πραζτικώτατον. Colla pazienza a'acquista il Paradiso.
ΟΟεν ολίγη υπομονή άπαιτεϊται εως δτου άπολαίσητε
τοΰ ποθουμένου. — ζ. 1ί. Κ. είς ' Χόοιανοϋπολιτ. Επι
στολή ύμών ένεχειρίσθη άσφαλώς τώ ζ. Σ., δστις εύρίσκεται τανϋν έν Τεργέστη. Ή διεύθυνοίς του είς τήν
Σύνταξιν τής '‘Κλειοϋς”. — κ. Κ. A. Κ. είς ' Ι’οιίτόδιοι·.
Ή διεύθυνσις είναι γαλλιστί · Λ l’ailmiiiistrAtion de
l’Hesperos. Elster-Strasse 19. Leipzig. Ώστε έχετε
ύμεΐς δίκαιον. Τό ένταϋθα ταχυδρομεϊον είναι τόσον
τακτικόν καί τόσον έσυνείθισε τήν διεύθυνσιν τοΰ 'Ελ
ληνικού περιοδικού 'Εσπέρου, ώστε ζαί αινιγματώδης
οσάκις έτυχεν ή έπιγραφή έπιτυχώς πάλιν έλυσεν
αυτήν. Παρακαλοϋμεν δμως διά παν ένδεχόμενον τούς
άντεπιστέλλοντας πρός τόν Εσπερον νά έπιγράφωσι
ζαθαρώς τήν άνω διεύθυνσιν. — -ζ. Λ. Β. είς Darm
stadt. Συγχαίρομε·) ύμΐν έπϊτώ διορισμώ. Δικαιότατη
ή έκλογή. Τό ΰμέτερον άρθρον δημοσιευθήσεται προσε
χώς, διότι ή δλη είχε πλεονάσει έσχάτως. — κ. I. Π.
είς ΛογιΙϊιόγ. Ή διεΰθυνσις διωρθώθη. Περί τών άλ
λων προσεχώς. — κ. Α. Ξ. είς 'Ηράκλειοι· (Κρήτης).
Έπιστολαί ήμών διεσταυρώθησαν. Ολα τά φυλλάδια
τού Α'. τόμου θέλουσιν άποσταλή ύμΐν αμα τή άνα•υπώσει.
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Πρόβλημα 59.
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Α. Σ. Φυσέκης έν ’Αλεξάνδρειά.

Πρόβλημα 60 (φιλολογικόν).

Γίς είναι ό "Ελλην ποιητής, τά άρχιζα
γράμματα τών δραματικών έργων τού όποιου
σχηματιζουσι καταλλήλως συνδυαζόαενα τήν
λέξιν ΑΠΕΧΕΙ;

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματα 51.

Κνήμη — Μνήμη.
Αινίγματος 52.

Δίς — νΙς.
Αινίγματος 53.

Δήλος — Ήλος.

ΩΡΑΙ ΣΧΟΛΗΣ.
Αίνιγμα 55.

Αινίγματος 54.

Έάν άποφασίσης νά μ’ άποζεφαλίσης,
Τό άϋλον είς ύλην θά μετασχηματίσης.
Άν έκ τής φυλακής μου έξάξης με τού τάφου
Θά έλθω νά καθήσω έπί τοΰ σοΰ κροτάφουΆν δέ θελήσης πάλιν νά μ’ άποτραχηλίσης,
Είς ζώον φεΰ! αμέσως μέ μεταβάλλ’ ή φύσις.

Ση — μαία — Σήμα — ία.

Π. Έζιντζόγλους έν Μασσαλία.

Πρόβλημα 56.
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"Ελυσαν τά πρόβλημ. 47, 48, 49 καί 50 ο·
Κύριοι Κ. Α. Κεσίσογλους έν 'Ροστοβίφ καί
Π. Κυπριάδης έν Μεχαλλα-Κεβίρ (Αίγύπτου)·
τά 49 καί 50 ή Κυρία Καλλιόπη X. Κυριαζή έν Άδριανουπόλει, τό 48, 49 καί 50 ή
Κυρία Κλ. Χρυσάνθου καί τ' δεσποινίς Αούση
Χατζηκώνστα έν Τεργέστη - τό 49 καί 50 ό
κ. Νικ. Δάμτζας έν Τεκουτζίφ ('Ρουμανίας),
τό αίνιγμα 53 ό κ. ’Ιωάννης Γ. 11 ι λ ί δ η ς έν
Όδησσφ, τά δέ 51, 52 καί 53 ή Κυρία ’Ερι
φύλη Έκιντζόγλου έν Μασσαλία, τά 51
καί 53 ή δεσποινίς Μαϊγλοΰ έν Τεργέστη,
καί τά 51, 52 καί 53 ό κ. I. Κ. Γρούμπος
έν Γαλαζίφ.
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Αί άνωτέρω 45 συλλαβαί σχηματίζουσιν
23 λέξεις, ών τά αρχικά στοιχεία άποτελοϋσι
ρήτραν τινά.
Β. Κ. έν Μασσαλία.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
'Υπενθυμίζομε^ τοΐς Κυρίοις συνδρομητάϊς δτι τδ Γ.ετος τού 'Εσπέρου

άρχεται τήν 113 τοΰ προσεχούς Μαίου
1883.
Π ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.
Leipzig.

Elsteb-Stbasse 19.

[Άρ. 47.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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1 13 ’Απριλίου 1883.

— ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ELSTER-STR. 19. LEIPZIG.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ.

Παρακαλοϋνται οί έπιστέλλοντες πρδς τόν Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα καΟαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν
επιστρέφονται.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς 'Ελλάδα
•μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμίου. Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά
Άγζώνος κτλ.

ΔΡΟΜΟΑΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ' ΤΕΡΓΕΣΤΗι ΑΤΪΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΑΟΪΔ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής ύιώρυγος
Σουέζ), εις Χόγκ-Κόγκ, διά. Βρεντησίου, Πόρτο-Σαιδ, Άδεν, Βομβάης,
Κολόμβου, ΙΙέναγγ και Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνάς εις τάς
4 μ. μ.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό Ιό Ίανουαρίου) τή 6 μ. μ.
εί; Φιούμιον, Κέρκυραν, Πάτρας, Κατάκωλον, Καλάμας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην,
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Τό Σάββατον τή 2 α. μ. είς Κωνσταντίνουπολιν μέ προσέγγισιν είς Κέρκυραν
καί Πειραιά· είτα δέ έζ Πειραιώς είς Σύρον. Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν,
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένα; τοΰ Εύξείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσση;) καί τού Δουνάβεως.

Είς Καλκούτταν διά Πόρτο Σαίδ, Σουέζ, Άδεν και Κολόμβου τη 15 ’Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 ‘Οκτωβρίου,
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου εις τά; 4 μ·. μ.
Επί τή; γραμμής Τεργέστης-Βου-ίάης τά ατμόπλοια θέλουσι διανύει 10 μιλιά
τήν ώραν, μεταξύ δέ Βομβάη; καί Χόγκ-Κόγκ 9 μιλιά.

ΕΙΣ ΤΥΝΊΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπδ τής 4 Ίανουαρίου
είς τάς 4 μ. μ. διά Άγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κατάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον
καί έκ Φιουμίου).

ΓΡΑΜΜΙΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έζάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρός το ΙΙόρτο-Σαΐδ ζα'ι τήν Συρίαν).

Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκαστη; έβδομάδος.
Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσι; καί τό Γενικόν
Πραζτωρεΐον τοΰ αύατρο-ουγγρικ.οϋ Αόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6).
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ΕΙΔΟ1ΊΟΙΙ1ΣΙΣ.
II ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ, λαμβάνουσα καθ’ εκαστην ί
αιτήσεις περί τοΰ προ πολλοΰ έξαντληΟέντος Α'. Γόμου :οΰ 'Εσπέρου, ί
άπεφάσισε νά προβή είς άνατύπωσιν αύτοΰ, ήτις καί άρξαμένη ήδη ί
άποπερατωθήσεται εντός μικρού.
Επομένως :παρακαλοϋνται οί έπι- I
Ουμοΰντες ν’ άποκτήσωσι τον Α'. Γόμον νά είδοποιήσωσι περί τούτου i
είτε κατ’ εύΟεΐαν τήν έν Αειψία διεύθυνσιν (Elster-Str. 19), εί
άς
κατά τόπους επιστασίας, όπως ληφθή ύπό σημείωσιν ή αίτησες αυτών, ί
Ή τιμή
. . τού άνατυπωθέντος
■
Λ', τόμου ώρίσθη είς φράγκα 40 $
είς χρυσόν, δεδεμένου δ>έ διά τοΰ περικαλύμματός του καί δι’ έπιχρύσων ί
φύλλων είς φρ. 50. Οί
<
τόμοι άποσταλήσονται ελεύθεροι ταχυδροί
μιζοΰ τέλους.

®ΧΧΧΧΚΧΚΧΧΧνΧΧΧΚΧ
Ε(· Βιέννη! 'Er llagttfioig!

ΈγΛοί’ΐΐί >·<.>!

ΙΔΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΡΗΣΑΤΕ!
01 πράκτορες τής πτωχεύσεω; τοϋ με
γάλου “‘Αγγλο-Βρεταννικοδ έργοστασίου” πωλοϋσιν δλα; τάς πραγμα
τείας των μέ μεγάλην έκπτωσιν.
’Εμβάζων τι; τό ποσόν φράγκων 20, ή καί
διά ταχυδρομική; έπιταγή; διά τοΰ αύστρο-οΰγγρικοϋ Λό.δ Τεργέστης, λαμβάνει
πολυτελή συσκευήν τραπέζης έκ τοϋ άρίστου άγγλο-βρεταννικοϋ μετάλλου, άξια;
άλλοτε φράγκων 70. Πας παραγγελιοδό
της λαμβάνει καί έγγραφον έγγύησιν περί
διατηρήσει»; τή; λευκότητα; τών σκευών
έπι δέκα έτη.
6 μαχαίρια τραπέζης μέ ώραία; λεπίδας,
6 περούνια μονοκόμματα,
β κοχλιάρια τή; σούπα; έκ τοϋ άγγλοβ'ρετ. μετάλλου,
6 κοχλιάρια τοϋ καφέ έπίσης,
1 μέγα κοχλιάριον τή; σούπα;
1 βαρύ κοχλιάριον διά τό γάλα,
6 άκουμβιστήρια τών μαχαιρών,
6 αγγλικά φιλτζάνια,
1 πιπεροθήκην ή ζαζχαροθήκην,
6 ώραία; ώοθήκα;,
6 κομψά κοχλιάρια διά τά ώά,
1 δίσκον μεγέθου; 30 έκατ..
1 τρυπητόν τοϋ τείου,
2 πολυτελή κανδίλέρια τής αιθούσης,
6 κομψά μαχαίρια τών φρούτων,
61 τεμάχια έν δλω.
Είς άπόδειςιν δτι ή παρούσα είδοποίησίς μου δέν βασίζεται έπι άγυρτία; 'υποχρεούμαι δημοσία, εάν ή συτκευή δέν άρέση τώ άγοραστή, νά παρα
λάβω αύτήν πάλιν. Ό έπιθυμών λοιπόν
ν’ άγοράση πράγματα χρήσιμα καί καλά
άντί τών χρημάτων του, άς άποτανθή,
μετά πάσης πεποιθήσεως καί κατ’ εύH εΐαν πρός τόν
J. II. Rabinowicz είς Βιεί'ΐ'ηι·,

Κεντρικήν αποθήκην τοϋ Άγγλο-βρεταννικοϋ εργοστασίου
W1EN Π. ScHIl'FAMTSOASSE 20.

Παρ’ έμοί ευρηται, αντί 30 centimes
τό κουτίον, καί κόνι; πρό; καθαρισμόν
τών σκευών τούτων.
Υποκαταστήματα έν Αονδίνι;» καί
ΙΙαρισίοις

Μεταξύ τών πολλών ενδείξεων εύαρεσκ.εία; δημοσιεύομεν τά; εξής· Κύριον
I. II. Rabinowicz τή Βιέννην.
Έν
Βεγγάζη ««/, 1883.
Διά τοϋ κυρίου Κοέν. προξένου έν
Μελίτη, έλαοον τά τιμολόγια υμών ώ;
καί δύο δείγματα. ’Επιθυμώ δι’ εμέ καί
διά τινα; ένταϋθα φίλου; μου ν’ αγοράσω
παρ’ υμών τά κάτωθι είδη, ά εύαρεστηθήτε νά πέμψητε τψ κ. Ιωακείμ Άτζοπάρδη έν Μελίτη· 8 συσκευάς, έξ έκΐίνων
άς έπέμψατε εσχάτως τώ κ. Κοέν, ώ;
καί τά κάτωθι έκ τοϋ τιμολογίου σας.

Πρόθυμος II. ΙΙέτοοβιτγ:,
ύζο-ρνς. τής Λύ:τ ο-'Λγγαρώ;

Κύριον I. 11. Rawinowicz είς Βιέν
νην. Έν Καίριο 20 Φεβρ. 83. Έλαβον
σήμερον τά; παραγγε'.θείσα; δύο συσκευ
άς και ού μόνον μ' ευχαρίστησαν τά μέ
γιστα αλλά καί ύπερέδησαν τά; προσδο
κία; μου.
Οπω; αποδείξω ΰμΐν τούτο,
σά; παρακαλώ άμέσω; νά μοί άποστείλητε
6 άκόΐΐη τοιαύτας συσκευάς. Έκ μέρους
μου δέν θά λείψω νά συστήσω τό ύμέτερον κατάστημα ε·'ς εύρυτέρου; κύκλους.
Τό τίμημα τών συσκευών παρακαλώ νά
τό σύρητε _έπ’ έμοϋ διά τοϋ αύστρο-οΰγγριζοϋ Λόϋδ.
Πρόθυμος A. Weil,
ξιν δόχος.
Έκτο; τούτων ελαβον παραγγελία;
παρά τών κκ. Mollah καί Jaevel έν
Θεσσαλονίκη, παρά τών κκ. J. Sperantza, Μ. Feinstein καί A. Marcevich
έν Σμύρνη. L Koscliif έν Καίρψ, Hilde
brandt Β. Prodesta έν Ιίορτ-Σαΐδ κτλ.

’Ανωτέρω δίδομεν εις μικρόν τήν εικόνα τών περικαλυμ
μάτων τοϋ Β". Τόμου τοϋ ΕΣΠΕΡΟΥ, κατασκευασΟέντων κατά
σχεδίου παραγγελΟεν έπι τοότω έν τινι τών μεγαλειτέρων οιβλιοδετικών καταστημάτων τής Γερμανίας.
"Εκαστον τών κομψών τούτων και έπιχρύσων περικαλυμμάτων
τιμάται μαρκών 5 (ήτοι φράγκων 6.25) και άποστέλλεται έλεύΟερον
ταχυδρομικών τελών έπι προκαταβολή τοΰ τιμήματος.
’Αποστολή πλειοτέρων περικαλυμμάτων όμοΰ είναι ακριβέστερα
και άσφαλεστέρα. Εις τοϋτο έφιστώμεν τήν προσοχήν τών Κυρίων
συνδρομητών.
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Συντάκτης·

ΔΡ. 1. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι.

ELSTER-STR. 19.

Χαρτοπωλείο·, · Β. ΣΙΓΙΣΜΟΤΝΔΟΓ έν Βερολίνο» καί Λειψία. — Τύποι;·

Γ. ΔΡΟϊΤΟΓΛΙΝΟΥ έν Λειψία.

