


ΠΙΝΑΞ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ TOY I”. ΤΟΜΟΥ.

Άρ. 49. ΣΛ·
Ό Εφιάλτης. — Ή έν ’Αμστελοδάμω Έκθεσις. — Μιχαήλ ό 

ΙΙαλαιολόγος (συνέχεια). — Ό γάμος τοΰ Μεγάλου’Αλεξάν
δρου έν Σοόσοις. — Σκέψεις ερημίτου. Ή πρώτη πρωία τοΰ 
έτους 1883 (τέλος). — Έκ Τύνιδος. — Νέα διώρυξ τοΰ 
Σουέζ. — Κύπρια Κυρία. — Γνώμαι συγγραφέων. — Παρά 
τοΐς Γουαραούνοις. — Οικονομική Έπιδεώρησις. — Διάφορα. 
__Γραμματοκιβώτιον τοΰ Εσπέρου. — Αινίγματα και λύσεις. 1— 16

Άρ. 59. Σιλ·
ΊΙ οδός ’Αθήνας έν Δεβαδεία — Μίλτωνος Άπολεσθείς Παρά

δεισος (συνέχεια). — Περί τής Ίνδοευρωπαϊκής ή Ίνδογερ- 
μανικής Οικογένειας. — Ό Μητροπολίτης Άμασείας Σωφρό
νιος. — 'Ερρίκος Conscience. — Περίπλοκος υπόδεσις. — 
Ή Λευκωσία. — 'Η Λεμησσός. — Ό πρωθυπουργός Γλάδ- 
στων έν Κοπενάγη. — 'Οδηγός τής Παλαιστίνης (συνέχεια).

Αρ. 50.
‘Η Άκροκόρινθος. — Ό Αεονάρδος Βίνκιος καί τά προβλήματα 

τής άεροπλοίας. — Ό Έρμης τοΰ Πραξιτέλους συμπληρωθείς 
ύπδ τοΰ καθηγητοΰ Schapeb — ’Επιρροή τοΰ ηλεκτρισμού 
έπί τών φυτών. — Ό ΙΙρομηθεύς. — Μιχαήλ ό ΙΙαλαιολόγος 
(συνέχεια). — Τέχναι και Έπιστήμαι. — Παρά τοΐς Γουα- 
ραούνοις (τέλος). — Η βασίλισσα τών Ελλήνων ’Όλγα έν 
Όδησσφ. — Διάφορα. — Αινίγματα και λύσεις . . . . 17— 32

Άρ. 51.
'Π Μιτυλήνη. — Σκιάς δναρ. — Άκούων Μουσικήν. — ' Η έν

’Αμστελοδάμω ’Έκθεσις. — Το Κρεμλΐνον έν Μόσχα. —
Τέχναι καί Έπιστήμαι. — 'Π στέψις τοΰ Τσάροο έν Μόσχα.
— Μιχαήλ ό ΙΙαλαιολόγος (συνέχεια). — Ίά τρία είδη τών
έν Ευρώπη ιοβόλων δφεων. — Διάφορα. — .Αινίγματα καί
λύσεις................................................................................................33— 48

Άρ. 52.
'Η μονή τοΰ Δαφνιού παρά τάς ’Αθήνας. — ’Αρχαία Ελληνικά 

μνημεία έν Σικελία. — Τά δηλητήρια τοΰ οινοπνεύματος. — 
Τινά περί Τογκίνου. — Μιχαήλ ό ΙΙαλαιολόγος (τέλος). — 
Έπιστολαΐ ανέκδοτοι. — Ι’νώμαι συγγραφέων. — Ήρώ καί 
Λέανδρος. — Αί αίκίαι. — 'Η μεγάλη κρεμαστή γέφυρα τής 
Νέας Ί'όρκης. — Διάφορα. — Αινίγματα και λύσεις. . . 49— 64

— Τδ ’Εθνικόν μνημεΐον τής Γερμανίας. — Διάφορα. — Αι
νίγματα καί λύσεις................................ 161—176

Άρ. 60.

Άρ. 53.
'Η έν Βάδεν-Βάδεν Ελληνική’Εκκλησία. — 'Η γυνή τής Μιλή

του. — ‘Η ρωσσική ’Εκκλησιαστική μουσική. — Ό Υπνος.
— Η γλώσσα τών σημείων. — 'Η υποβρύχιος σΰρΐΎς^ μεταξύ 
’Αγγλίας και Γαλλίας. — Ποίησις· Τδ 'Ρόδον. Ejti τής 
προσφιλούς μοι είκόνος τής πατρίους μου Κεφαλληνίας. 'Ρεμ
βασμός — Ί ο έν Στασφούρτη άλατορυχεΐον. — Τό τελευταίου 
Χαΐρε. - Το σελίνιον. — ' Η χολέρα έν Αιγύπτιο. — 1 έχναι 
καί ’Επιστήμαι. — Διάφορα. — Αινίγματα και λύσεις . . 65— 80

Άρ. 54.

Τό έν Άδριανουπόλει 'Ελληνικόν Γυμνάσιον. — Έπιστολαΐ 
ανέκδοτοι. — Ό Ίωάν. Ερρίκος Voss. — Τδ νέον Ώδεΐον 
έν Λειψία. — Τδ σελίνιον (συνέχεια). — Ή Ταορμίνα καί 
τδ άρχαΐόν αύτής θέατρον. — Ποίησις· ΊΙ λυχνία. Έκπνέων 
ποιητής. — Ή γυνή τής Μιλήτου (τέλος). — Ή έν Άμ- 
στελοδάμιρ έκθεσις. — Διάφορα. — Αινίγματα καί λύσεις. 81— 96

ΊΙ Ιθάκη. — Περί τής Ίνδοευρωπαϊκής ή Ίνδογερμανικής 
Οικογένειας (Μέρος Β'). — Η έν Άθήναις Ποικίλη Στοά.
— Μίλτωνος Άπολεσθείς Παράδεισος (συνέχεια). — ΊΙ θήρα
διά τοΰ άετοΰ παρά τοΐς Κιρκασίοις. — Περίπλοκος ύπόθεσις 
(συνέχεια). — ΊΙ αλιεία τών καρχαριών έν Νέα Σμύρνη τής 
Φλωριδος. — Ό βασιλεύς καί ή βασίλισσα τοΰ Σιάμ. — Διά
φορα. — Αινίγματα καί λύσεις................................................ 177—192

’Ap. 61.

Τδ “Άργος καί ή άκρόπολις αύτού. — Ή έν Άθήναις Ποικίλη 
Στοά (τέλος). — Μίλτωνος Άπολεσθείς Παράδεισος (τέλος).
— Όδηγδς τή; Παλαιστίνης (συνέχεια). — Ό άνδριάς τοΰ 
Λεϊβνιτίου έν Λειψία. — Περίπλοκος ύπόθεσις (συνέχεια). — 
Κατάργησις τών μονομαχιών. — Τδ μνημεΐον τοΰ Μέμνω- 
νος. — Εις εν δάκρυ ... — Οί ναυτίλοι. — Ό φοΐνις καί
οί καρποί αύτοΰ. — Διάφορα. — Αινίγματα καί λύσεις . . 193—208

Άρ. 62.

Ή έν Μαγκεστρία όρθόδοξος Ελληνική ’Εκκλησία. — Ό νέος 
έμποροϋπάλληλος. — Λάμποντα ζώα. — Οδηγός τής Παλαι
στίνης (τέλος). — Έκ τών τελευταίων έργων τοΰ Ί. Ίουρ- 
γένιεφ. — Άνάβασις εις τδν Παρνασσόν. — Ό ΙΙαυσίας καί 
ή Γλυκερά. — Περί τών σεισμών έν τή ’Ερυθραία Χερσό
νησό». — Πρδς νέον "Ελληνα, ποίησις. — Ό άνδριάς τοΰ 
’Αλεξάνδρου Δυμά. — Περίπλοκος ύπόθεσις (συνέχεια). — 
Διάφορα. — Αινίγματα καί λύσεις. — Γραμματοκιβώτιον . 209—224

Άρ. 63.

Τά Ζωγράφεια Διδασκαλεία έν Κεστορατίφ. — Θεόκριτου ΕΙ- 
δύλλιον Α'. — Έαρ έν χειμώνι. — Ή πόλις Χαρτούμ έπί 
τοΰ Κυανού Νείλου. — Ό ρήτωρ. — Έρως καί Ευχή.
— θεοδώρου Γράφ (Gbaf) άνακάλυψις άρχαίων ίματίων. — 
Ποιήσεις· Α'. Εις κόκκον άμμου. Β'. ’Αστέρι καί ρόδο. — 
Περίπλοκος υπόδεσις (συνέχεια). — Διάφορα. — Αινίγματα
καί λύσεις. — Γραμματοκιβώτιον................................................. 225—240

Άρ. 55.
Ή πνύξ. — Τδ δάσος τής ταλαιπωρίας. — Αί παιδιαι τής νεα

νικής ηλικίας και ή υγιεινή αυτών αξία. -— Ό ’Ιορδάνης ποτα
μός. — Σαπφώ ή Μυτιληναία. — Ό Κανάρης καί ό ΙΙιπΐνος.
— Τδ σελίνιον (τέλος). — Ή Αίτνα. — Διάφορα. — Αινίγ
ματα καί λύσεις...........................................................................

Άρ. 56.
Ό ναός τής Εύαγγελιστρίας έν Τήνω. — Όλιβιέρος Γόλδσμιθ.

— 'II τρικυμία. — Ό καθεδρικός ναός τοΰ 'Αγίου Ισαάκ έν
ΓΙετρουπόλει. — Οί χρόνοι τοΰ Περικλεούς. — Αί στρατιω
τικοί δυνάμεις τής Κίνας. — Αί παιδιαί τή; νεανικής ήλι
κίας καί ή υγιεινή αύτών αξία (τέλος). — ΊΙ Κατάνη. — 
Βιβλιογραφικά. — Ή χολέρα έν Αιγύπτιο. — ’Ερωτικόν 
δράμα. — Αινίγματα καί λύσεις. — Γραμματοκιβώτιον . .

Άρ. 57.
'Η βασιλόπαις ’Αλεξάνδρα. — Έκ τοΰ άπολεσθέντος Παραδείσου 

τοΰ Μίλτωνος. — Όλιβιέρος Γόλδσμιθ (τέλος). — ’Εκδρομή 
εις Σικελίαν (τέλος). — Κωνσταντίνος ό Κοντογόνης. — Η 
έν Κύπρο» Φαμαγόστα. — ’Ιουλία καί Ρωμαίος. — Οδηγός 
τής Παλαιστίνης (συνέχεια). — Έκ τών ’Απομνημονευμάτων 
τοΰ Ίβάν Τουργένιεφ. — Διάφορα. — Γραμματοκιβώτιον.— 
Αινίγματα καί λύσεις.....................................................................

Άρ. 58.
'Π νήσος Σκόπελος. — Επιγραφή Εόγ. τοΰ Βουλγάρεως. — 

Ή ε'. Σύνοδος τών Γερμανών συγγραφέων έν Δαρμστάτη. — 
Ίβάν Τουργένιεφ. — Μίλτωνος Άπολεσθείς ΙΙαράδεισος (συνέ
χεια). — ΊΙ έν ’Αμστελοδάμω έκθεσις. —'Οδηγός τής Παλαι
στίνης (συνέχεια). — Έκ τών ’/Απομνημονευμάτων τοΰ Ίβάν 
Τουργένιεφ. — Διάφορα. — Γραμματοκιβώτιον. — Αινίγματα 
καί λύσεις......................................................................................

Άρ. 64.

ΊΙ πρώτη Ελληνική Εκκλησία έν Λονδίνιρ. — ’Αναμνήσεις
Αίγύπτου. — ΊΙ έν Άθήναις ’Αρχαιολογική Εταιρία κατά 
το 1882. — Τά δρφανά. — ΊΙ πλημμύρα έν Λαρίσση. — 
Περίπλοκος ύπόθεσις (συνέχεια). — Ποίησις· Έπίκλησις κατά 
τήν άναχώρησιν τών τέκνων μου. II έκδίκησις. — Περί τής 
καταγωγής τών ’Αθιγγάνων — Διάφορα. — Αινίγματα καί 
λύσεις. — Γραμματοκιβώτιον . . .  ................................ 241—256

Άρ. 65.

ΊΙ νύξ τών Χριστουγέννων καί ή πρωία τοΰ Νέου Ετους. —
Οί τήν γήν έογαζόμενοι μύρμηκες. — Οί πλέοντες αγροί. —
Ό ηλεκτρισμός έν ταΐς θεατρικαΐς παράστάσεσιν. — ’Όνειρον 
ημέρας γενεθλίων. — Φραγκίσκος Λενορμάν. — Παγοδρομία 
διά λέμβων. — Ποίησις. — Περίπλοκος υπόδεσις (συνέχεια).
— Οικονομική Έπιθεώρησις. — Τέχναι καί έπιστήμαι. —
Διάφορα — Αινίγματα καί λύσεις. — Γραμματοκιβώτιον . 257—272

113—128

129—144

145—160

Άρ. 66.

ΊΙ οικία τοΰ Μπότσαρη έν Σουλίφ. — Περί τών τάφων τών 
άρχαίων Ελλήνων. — Πεζά ποιήματα. — Γό Πάνθεον έν 
'Ρώμη. — Έν τή χώρα Γαλαβάτ. — Ή βασιλόπαις Αννα 
άναχωροΰσα έκ Κωνσταντινουπόλεως εις Ρωσσιαν εν ετει 988. 
— 'Ή σπογγαλιεία. — ΊΙ θήρα. — Περίπλοκος υπόδεσις 
(συνέχεια). — Οικονομική Έπιθεώρησις. — Διάφορα. — Αι
νίγματα καί λύσεις. — Γραμματοκιβώτιον................................ 273—288

Άρ. 67.

ΊΙ Καρύταινα. — ’Αλέξανδρος Μουρούζης ήγεμών Βλαχίας 
καί Μολδαυΐας. — Περί τών κατα τδ ούς. — Κάρολος ό 
Ε'. — Ό δραματικός ποιητής. — Ό πατριάρχης Ιεροσολύ
μων Νικόδημος. — Τά νέα γραφεία τοΰ αύστρο-ούγγρικοΰ 
Λόϋδ έν Τεργέστη. — Τό Χαρτούμ καί τδ Σουακιμ. — Περί
πλοκος ύπόθεσις (συνέχεια). — Νέον άερόστατον. — Ίά φρέ- 
ατα τοΰ πετρελαίου έν Βακοΰ παρά τήν Κασπίαν θάλασσαν. 
— Οικονομική Έπιθεώοησις. — Νεκρολογία. — Διάφορα. — 
Διονύσιος Βερύκιος έξ Ιθάκης. — Αινίγματα καί λύσεις. — 
Γραμματοκιβώτιον........................................................................... 289—304



Άρ. 68. Σ,λ·
Βλέμματα έπι τοΰ βίου καί τινων τοποθεσιών έν Ί'.λλάδι. —

Περί τών κατά τό ού; (τέλος). — Ή νήσο; τοΰ 'Ροβινσώνο;.
Ή αίωρητική μηχανή έν Στοκόλμη. — Χωρικοί τή; Βαυα
ρία; μεταοαίνοντε; έν καιρώ χειμώνο; εί; τήν εκκλησίαν. — 
Οί ναυαγοί. — Ποίησι;· Το Δαιμόνιου. — Περί λυρική; ποι- 
ήσεως. — Περίπλοκο; ύπόθεσι; (τέλος). — Το βοτανικόν 
Μουσεΐον έν Βερολίνφ. — Περί σπογγαλιεία;. — Οικονομική 
Έπιθεώρησις. — Διάφορα. — Αινίγματα καί λύσεις. — 
Γραμματοκιβώτιον........................................................................... 305—320

Άρ. 69.
'Ο Παρνασσό; καί ή Κρίσσα. — Άνθρωπο; εί; τό ρεύμα. — Αρ

χαιολογικοί Έρευνα·, έν Κύπριο. — Αντώνιο; Γεωργαντά;.
— ΓΙερι λυρική; ποιήσεω: (συνέχεια). — Πεζά ποιήματα. — 
'Η έν Καλκούττη διεθνής "Εκθεσις. — 'Ο θάνατο; τοΰ τελευ
ταίου οασιλέω; τών’Ασσυριών.— Ποίησι;· Αησμόνει με- Δεν 
έχω άνθη. Ίο έρημο. — Τό περιδέραιον. — Εύστράτιο; Δα- 
βίζας ήγεμών Μολδαυίας. — 11 νύμφη τοΰ 'Ρήνου. — Οι
κονομική Έπιθεώρησις. — Διάφορα. — Αινίγματα καί λύσεις. 321—33G 

Άρ. 70.

'Η Μεθώνη. — Ό καπετάν Γιάννης. Διήγημα. — Περί λυοική; 
ποιήσεω; (τέλος).— Τό έν Άθήναις ’Αστεροσκοπείου. — ’Ιού
λιος Σμίθ. — 'Η έφεόρεσις τοΰ άτμοπλοίου. — 'Η Κρέουσα. —

’Αναμνήσεις. —Ελληνικόν’Εκπαιδευτήριου τοΰ Κ. Α. Βενιέρη 
έν Γαλαζίφ. — Το κύκνειον τοΰ Μόζαρτ ασμα. — ’Αρχαιο
λογικά! Έρευναι έν Κύπριο (τέλος). — Διάφορα. — Αινίγ
ματα καί λύσεις. — Γραμματοκιβώτιον......................................

Άρ. 71.
Ό ναός τής Άρτέμιδο; έν Έφέσω. — ΊΙ ’Ελαία έν Ευρώπη 

καί Καλιφορνία. — ‘Ο βασιλεύς καί ή βασίλισσα τή; 'Ρου
μανίας — Περί ύλισμοΰ. — 'Η Ίμογένη καί ύ Ίάχιμο; έν 
τώ δράματι "Κυμοελίνη” τοΰ Σαιξπήρου. — II Φλωρεντία.
— ‘Ημερολόγιον τοΰ είς άνω Αίγυπτον ταξειδίου κατά το
έτος 1868. — '0 καπετάν Γιάννης. Διήγημα (συνέχεια). — 
Συμποσίου παρά τοΐς αρχαίοι; 'Ρωμαίοι;. — '11 έυ Σοφία 
έσπερίς. — Οικονομική Έπιθεώρησις. — Διάφορα. — Αινίγ
ματα καί λύσεις. — Γραμματοκιβώτιον.....................................

Άρ. 72.

Ή Έλαια έν Ευρώπη καί Καλιφορνία (τέλος). — Ημερολόγιου 
τοΰ εί; άνω Αίγυπτον ταξειδίου κατά τό έτος 1868 (συνέχεια).
— Ό καπετάν Γιάννης. Διήγημα (συνέχεια). ·— 'II πρώτη
έξομολόγησις. — Έκ τών τοΰ Βύρωνος· ΊΊ κατάρα τή; ’Αθή
νας. — Στρατιωτική Έπιθεώρησις παρά τά;’Αθήνας. — Ιό 
έλαιον ώς κατευναστικόν τών θαλασσίων κυμάτων. — Αύκοι 
δαμασθέντες. — Βιβλιογραφικά. — Διάφορα. — Αινίγματα 
καί λύσει;......................................................................................

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΤΩΝ ΕΝ ΤΩι Γ'. ΤΟΜΩι ΕΙΚΟΝΩΝ.

ϊδλ.

337—352

353—368

369 -384

Άρ. 49·,
Προμετωπίς. — Κυπρία Κυρία. — Ή είσοδος τής έν Άμστελοοάμιο 

Έκθέσεως. — '0 γάμο; τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου έν Σούσοις. — Ίερα 
καλύβη. — Αί οχθαι τοΰ Όρενώκου.

Άρ. 50.

'Η Άκροκόρινθος. — '0 Ερμής τοΰ Πραξιτέλους (κατά τήν συμπλή- 
^ωσιν τοΰ καθηγητοΰ SCHAPER). — 0 Προμηθεύς δεσμώτης (τοιχογραφία 

ν τω Μουσείω τή; Τιφλίδας). — Καλύβη τών εγχωρίων (έκ τή; περιο
δεία; τοΰ Crevaux). — Γουαραοΰνος. — Τάφο; τών Γουαραούνων.

Άρ. 51.
'Η Μιτυλήνη. — '0 αύτοκράτωρ Αλέξανδρο; Γ’. — '0 αύτοκράτειρα 

Μαρία. — Ό έν Μόσχα καθεδρικό; ναό; τοΰ Σωτήρος. — Τό Κρεμλΐνον. 
— Αί ΑΑ. ΜΜ. πρό τοΰ Ναοΰ. — Ιοβόλοι δφεις.

Άρ. 52.
‘Η μονή τοΰ Δαφνιού. — Πύλπ όροθετική έν Τογκίνψ. — Ό στρατό; 

τή; Μελαίνης σημαίας. — Ήρώ και Λέανδρος. — '11 μεγάλη γέφυρα τή; 
Νέα; 'Υόρκης. — 'Υγρόμετρου νέας έφευρέσεως.

ΆΛ. 53.
'Η Ελληνική Εκκλησία έν Βάδεν-Βάδεν. — 'II υποβρύχιο; σΰριγξ 

μεταξύ Αγγλίας καί Γαλλίας. — 'Π γλώσσα τών σημείων. — Τό άλατο- 
ρυχεΐον έν Στασφούρτη. — Τό τελευταΐον Χαΐρε. — Οί τρεις συνωμόται.

Άρ. 54.
Τό έν Άδριανουπόλει Ελληνικόν Γυμνάσιου. — Ό ’Ιωάν. Ερρίκος 

Voss. — Τό νέον Ώδεΐον έν Λειψία. — ΊΙ Ταορμίνα (άρχ. Ταυρομένιον.) 
Άρχαΐον 'Ελληνικόν θέατρον έν Ταορμίνη. — Γέφυρα έκ δόνακος (bam- 
bou). — Χωρίον έν ’Ιάβα (τμήμα οικονομικόν).

Άρ. 55.
'Η πνύξ. — '0 Ιορδάνης. — Σαπφώ ή Μυτιληναία. — '0 Κανάρη; 

καί ό Πιπΐνος. — Σύσκεψις πρός αποδημίαν. — Ό κρατήρ τής Αΐτνης.
Άρ. 56.

Ό ναό; τής Εύαγγελιστρίας έν Τήνω. — Ό καθεδρικός ναός τοΰ 
'Αγίου ’Ισαάκ έν Πετρουπόλει. — Οί χρόνοι τοΰ Περικλέους. — ΊΙ Κατάνη.

Αρ. 57·
'Η βασιλόπαις ’Αλεξάνδρα. — Αρχαίος ναό; έν Άκράγαντι. — Κων

σταντίνος ό Κοντογόνης. — Ή πύλη τή; θαλάσση; έν Φαμαγόστη. — 
Στοά έξοχικής οικίας. — Ιουλία καί 'Ρωμαίος. — Τό ού; τοΰ Διονυσίου 
έν Συρακούσαις. — Τό άρχαΐον άμφιθέατρον τών Συρακουσών.

Άρ. 58.
'Η νήσος Σκόπελος. — Ίβάν Τουργένιεφ. — 'Η πόλις Δαρμστάτη. 

— Έκ τής έν Άμστελοδάμφ Έκθέσεως εικόνες τέσσαρες. — ‘0 φύλαξ 
τή; ακτής.

Άρ. 59.

'Η Λεβαδεία. —- Ό μητροπολίτη; Άμασείας Σωφρόνιος. —- Ερρίκο; 
Conscience. — Ή Λευκωσία έν Κύπριο. — ‘Η Λεμησσό; έν Κύπριο. — 
'0 Γλάδστων έν Κοπενάγη. ·— Τό έθνικόν μνημεΐον τής Γερμανίας.

Άρ. 60.
'II Ιθάκη. — II έν Άθήναις Ποικίλη Στοά. — Ή θήρα διά τοΰ 

άετοΰ παρά τοΐς Κιρκασίοις. — Ακούσια άνύψωσις. — 'Η αλιεία τών καρ
χαριών έν Φλωρίδι. — '0 βασιλεύς τοΰ Σιάμ. — Ή βασίλισσα τοΰ Σιάμ. 
— '0 βασιλεύ; τοΰ Σιάμ φερόμενος έν πομπή.

Άρ. 61.
Τό Άργος καί τό φρούριον αύτοΰ. — Τό μνημεΐον τοΰ Leibnitz έν 

Λειψία. — Ό Έλλην μοναχό; Τηλέμαχος. — Τά άγάλματα τοΰ Μέμνω-

νος έν Αιγύπτιο. — Οί καρποί τοΰ φοίνικας. — Τά άνθη τοΰ φοίνικας. — 
Φοίνικες έν τή βάσει Δαχέλ.

Άρ. 62.
'Η έν Μαγκεστρία ορθόδοξο; Ελληνική Εκκλησία. — Λάμποντα ζώα 

(μετά έπτά εικόνων). — Τό ανώτατου όροπέδιον τοΰ Παρνασσού. — '0 
Τσεσμές (ή άρχ. Κρήνη). — Ό ΓΙαυσίας καί ή Γλυκέρα. — '0 άνδριάς 
τοΰ Αλεξάνδρου Δυμά.

Άρ. 63.

Τά Ζωγράφεια διδασκαλεία έν Κεστορατίφ. — Ό στρατηγό; Hicks.
— 0 Δόνβαν, άνταποκριτής τών Ήμερ. Νέων. — θέα έκ τής πόλεω; 
Χαρτούμ. — 'Η Αφροδίτη καί ή Ψυχή. — '0 ρήτωρ. — Είδύλλιον. — 
θερμόμετρου χειμώνο:.

Άρ. 64.

Επιγραφή τής πρώτη; έν Λονδίνφ έλληνικής Εκκλησία; (τοΰ έτους 
1677). — 'Η πρώτη έν Λονδίνο) Ελληνική Εκκλησία. — Τά ορφανά. — 
Αναμνήσεις Αίγύπτου. — Ή έν Λαρίσση πλημμύρα. (Είκ. δύο). — Οί 
Αθίγγανοι.

Άρ. 65.

Παράρτημα τοΰ 'Εσπέρου· Αιθέρια συναυλία. — Οί πλέοντε; άγροί 
(εικόνες δύο). — Ηλεκτρικά κοσμήματα (εικόνες τρεις). — 'Η νύξ τών 
Χριστουγέννων. — 'Η πρωία τοΰ Νέου ‘Έτους. — Φραγκίσκο; Λενορμάν.
— Παγοδρομία διά λέμβων έν Καναδά.

Άρ. 66.

Ή οικία τοΰ Μπότσαρη έν Σουλίφ. — Τό Πάνθεον έν Ρώμη. — 'Η 
βασιλόπαις Αννα άναχωροΰσα έκ Κωνσταντινουπόλεως. — Ή σπογγαλιεία.
— 'Η θήρα.

Άρ. 67.
ΊΙ Καρύταινα έν Πελοποννήσφ. — Κάρολο; ό Ε'. αναγορευόμενος 

ιππότης τοΰ χρυσοΰ δέρατος. — '0 πατριάρχη; Ιεροσολύμων Νικόδημος.
— Τά νέα γρααέΐα τοΰ αύστρο-ούγγρικοΰ Λόΰδ έν Τεργέστη. — Τό Σου- 
ακίμ. — 'Η πόλις Χαρτούμ. — Νέον άερόστατον. — Τό πετρέλαιον έν 
Βακοΰ. — Διονύσιος Βερύκιος έξ Ιθάκης.

, ’Α?· 6?·
Έν Μεσσηνία. — Έ καλύβη τοΰ 'Ροβινσώνο;. — Ή νήσος τοΰ 'Ρο- 

βινσώνος. — Π αίωρητική μηχανή έν Στοκόλμη. — Χωρικοί έν Βαυαρία:.
— Οι ναυαγοί. — Τό βοτανικόν Μουσεΐον έν Βερολίνφ. — Ό μύκης. — 
Ό καρπός τοΰ σάγου. —"Εκτακτον παράρτημα· '0 Καραϊσκάκης.

Άρ. 69.
'0 Παρνασσός καί ή Κρίσσα. — Αντώνιο; Γεωργαντά;. — Κυπριακαί 

άρχαιότητες. — Τό Ινδικόν Μουσεΐον έν Καλκούττη. — Ή Καλκούττα.
— '0 θάνατο; τοΰ Σαρδαναπάλου. — 'Η νύμφη τοΰ 'Ρήνου Lorelei.

Άρ. 70.
'Η Μεθώνη. — ’Ιούλιο; Σμίθ. — Τό έν Άθήναις Άστεροσκοπεΐον.

— 'Η έφεύρεσις τοΰ άτμοπλοίου. — ΊΙ Κρέουσα. — Άρτεμις. — Κυπρι
ακοί άρχαιότητες.

Άρ. 71.

Ό ναό; τής Άρτέμιδος έν Έφέσφ. — ’Ελισάβετ, Βασίλισσα τής 
'Ρουμανίας. — Κάρολο; Α'., Βασιλεύ; τής'Ρουμανίας. — ΊΙ Ίμογένη καί 
ό Ίάχιμος. — Εσπέρα έν Φλωρεντία. — 'Η έν Σοφία έσπερίς.

Άρ. 72.

Αί έλαΐαι τή; Γεθσημανής. — Ή πρώτη έξομολόγησις. — Πλάτανοι 
παρά τό χωρίον Άχμέτ-άγα έν Εύβοια. — Στολαί τοΰ Ελληνικού στρα
τού. — ΊΙ κατεύνασι; τών κυμάτων. — Λύκοι δαμασθέντες.

ΪΝΔΡΟΜΗΤΑΙ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.

ΕΤΟΣ Γ

ΑΕΙΨΙΑι ΤΙΙι 1 13 ΜΑΙ0Υ 1883.

Διά τοΰ παρόντος τεύχους ό 'Έσπερο; εισέρχεται είς τό 
τρίτον αύτοΰ έτος. Αί δυσχέρειαι ήσαν μέν καί είναι πολλαί 
και ποικίλαι, αναπόφευκτοι άλλως τε κατά τήν έκδοσιν τοιούτου 
Περιοδικού· άφ’ έτέρου δμως ή Διεύθυνσις, έπιδιώκουσα παντί 
σθενει τήν πρόοδον αύτοΰ καί έπιφέρουσα τά; δυνατά; βελτιώ
σεις, έχει τήν εύχάριστον συναίσθησιν, οτι όσημέραι ό Έσπερο; 
τυγχάνει εύμενεστέρα; καί ένθαρρυντικωτέρας έκ μέρους τών 
απανταχού φιλομούσων συνδρομητών αύτοΰ ύποδοχής.

Επι τούτφ ή Διεύθυνσις θεωρεί καθήκον αύτής νά έκφράση 
την άπειρον αύτής εύγνωμοσύνην πρό; πάντα; μέν τού; ύποστη- 
ριξαντας μέχρι τοΰδε τόν Έσπερον, ιδία δέ πρό; τού; κατά 
τοπου; φίλους άντιπροσώπους, ών ό άκατάβλητο; ζήλο; καί ή 
ακρα φιλοπατρία συνετέλεσαν είς τήν εύρυτέραν αύτοΰ διά- 
&031V.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

'(> 'Etjia/.Tijg. — Ή tv Άιισκλοόώιω "ExOfffig. — Μιχαήλ ό IlaZwozo/os (συ
νέχεια). — Ό '/«(log το® Μί;-«λοι· Άλε&τ^ον ίτ Sovtfoig. — Σχέψι-ις £ο»;ιιίτοι·. Ή 
,-τριότη πρωία το® frorg 1883 (τέλος). — 'Ex Tvwiog. — Νέα Λώρτ; το® Σοτίί. — 
Κνπρία Κυρία. — Γτώμαι Ο ι·;·)·ρα</!·<■»’. — Παρά τοΐς Γουαραοΰυοις. — I'ixo-

ιομιχή ΈπιΟεώοι,ιΤις. — Διάφορα. — Γραμματοκιβώτιο»· το® Εσπέρου. — Airijiiara 
καί λΰιΤεις.

ΕΙΚΟΝΕΣ.

HpoptTwntg. — Κύπρια Κυρία. — Ή ilffotfog τΐβ tv Άμσηλοώίμω ΈκΟΌί-ως. 
— Ό γάμος τοΰ Μεγάλου Άλε£<Π·ιίρθΓ tv -oi-euig. — Ιερά χαλ®£>,. — Α! ο/Οαι 
το® ΌρείΊ.ιχου.

Φίλτατε Κύριε,

Διακαή ήσθάνθην αείποτε προς τάς Μούσας 
έρωτα, Αλλ’ άχρι τής ώρας Απέσχον πάσης δη- 
μοσιεύσεως λυρικών ποιήσεων, διότι τά δοκίμια 
έκεΐνα μοί έφαίνοντο ύπέρ τδ δέον άφιστάμενα 
τοΰ ιδανικού, δπερ μακρόθεν μοι έμειδία. Καί 
τούτο ιδίως ώς έκ τής έξωτερικής αυτών μορφής.

Έλέχθη δτι, πρδς άπαρτισμδν τελείου καλλι
τεχνήματος Απαιτείται ό συνδυασμός δύο καλ
λονών, τής έσωτερικής καί τής εξωτερικής. Ό 
κανών ούτος έστί γενικός, καί όπως ή φύσις, 
Απαρτίζουσα τδ τελειότερον αύτής πλάσμα, τον 
άνθρωπον, έπέτυχε μόνον δτε συνεδύασε ψυχήν 
εύγενή πρδς σώμα ώραΐον, ουτω καί παρά τοΐς 
θνητοί;, δπως παραχθή ή Αφροδίτη τής Μήλου 
απαιτείται άφ’ ενός μεν ή μεγαλοφυΐα τοΰ Φει- 
δίου, καί άφ’ ετέρου τδ μάρμαρον τής Πάρου. 
’Αλλ’ ιδίως έφαρμόζβται ή αλήθεια αυτή εις 
τήν ποίησιν, καί δή τήν λυρικήν, έν ή ή εξω
τερική μορφή, ώς εις πάντα τά έλάσσονος όγκου 
αριστοτεχνήματα, οία τά θαυμάσια, φέρ’ είπειν, 
τεχνουργήματα τοΰ Βενβενούτου Κελλίνη, |1εγι- 
στην κέκτηται τήν σημασίαν.

Έν φ δέ ούτως έχη τδ πράγμα, έν ω έν 
έτέραις χώραις ύπόκειται καν έτοιμος εις τους 
θεράποντα; τών Μουσών ή πρδς επεξεργασίαν 
υλη, παρ’ ήμΐν διατελεΐ αυτή έτι εις τήν κατά- 
στασιν πηλού, εύγενοΰς μέν, αλλά παρεφθαρ- 
μένου, κ’ έκ μυρίων άσυγκλώστων συντριμμάτων 
συγκειμένου. "Ωστε πριν ή λάβωμεν τήν σμίλην 
άνά χεΐρας, έπιβάλλεται ήμΐν αύτή ή κατασκευή 
τοΰ λαξευθησομένου μαρμάρου.

"Ενεκα δέ τής μεγίστης τοΰ έγχειρήματος 
τούτου δυσχερείας δρώμεν ένίους μέν τών ήμε- 
τέρων ένασμενιζομένους εί; τήν λεγομένην δη
μώδη γλώσσαν, ήτις προϊόν αλλεπαλλήλων κα
ταστροφών καί τών μακρών τής δουλείας αιώ
νων, αποτελεί άπλοΰν είδος έν τή ιστορία τής 
θείας τοΰ Πλάτωνος φωνής, καί Ανήκει πλέον 
εις τδ παρελθόν, άλλους δέ Απ’ εναντίας κατα- 
νοοΰντας τάς αληθείς τής γλώσσης τάσεις κ’ 
έπιδιώκοντας παντί σθένει τήν παλινόρθωσιν 
αυτής, διά τοΰ συνδυασμού τοΰ αναλυτικού τών 
νεωτέρων έποχών πνεύματος πρδς τήν Αοχαιο- 
πρεπή καί καθαρεύουσαν μορφήν.

Εις τήν σχολήν ταύτην, ήτις διά τής διοχε- 
τεύσεως τού άνεξαντλήτου Αρχαίου θησαυρού εις 
τήν γοργοτέραν κ’ εύρυτέραν σημερινήν φράσιν, 
τείνει πρδς τήν διάπλασιν τής καλλίστης γλώσ
σης, ήτις είσέτι έξήλθεν ανθρωπίνων χειλέων, 
δφείλονται τά πλεΐστα τών προϊόντων, έφ’ οίς 
σεμνύνεται ή νεαρά ήμών φιλολογία. Αλλά 
ταΰτα πάντα γίγνονται όρμεμφύτως μάλλον ή 
κατά ρητόν σύστημα δί δ καί ή έπιτυχία άπέβη 
συνήθως σχετική. Καί καταφαίνεται μέν εις τά 
πλεΐστα τών προϊόντων τούτων ή τάσις, εις ήν 
δφείλονται ήδη στίχοι Απαράμιλλοι, άλλ’ άπο- 
μένει είσέτι ικανή Ανωμαλία, καί διαρκώς άνα- 
θρώσκουσι τύποι τής κοινής διαλέκτου μειοΰντες 
τήν αρμονίαν τοΰ δλου.

Ουτος δ λόγος, δι’ δν έν ω έτεροι σπεύδουσι 
φέροντες τά πρώτα αύτών δοκίμια εις τδ τυπο- 
γραφεΐον, προετίμησα τδ έπ’ έμοί τήν άποχήν 
άχρι τής ωρίμου ταύτης ήλικίας· έάν δέ σήμε
ρον προβαίνω εις τήν παρούσαν δημοσίευσιν, 
πράττω τοΰτο ούχί βεβαίως διότι φρονώ δτι 
έστέφθη τέλος δι’ έπιτυχίας ή μακρά καί Ακά

ματος προσπάθεια, άλλά διότι ή γλώσσα έν ή 
τυγχάνει γεγραμμένη ή κατωτέρω σύνθεσις φαί
νεται μοι ώς κατάλληλον υπόδειγμα τοΰ έπιδιω- 
κομένου σκοπού. Ελπίζω δέ δτι προκληθήσεται 
ούτως ή περί αύτής κρίσις τών ολίγων έκείνων, 
οΐτινες παρ’ ήμΐν άκμαΐον Οάλποντες τδ αίσθημα 
τοΰ καλού, φρονούσιν δτι ή πατρίς τοΰ Πινδάρου 
καί τοΰ Αισχύλου έχει καί συμφέροντα ξένα 
πρδς τήν πλειονοψηφίαν καί τάς βουλευτικας 
έκλογάς. Έάν έχη ή σύνθεσις αΰτη καί έτέραν 
τινά άξίαν, εις αύτούς άπόκειται ή άπόφασις, 
άλλ’ έλπίζω δτι ύπδ τήν έποψ'.ν καν τής γλώσ
σης καί τής ομοιοκαταληξίας Οέλουσι θεωρήσει 
αύτήν ώς δλίγον πλέον μειουμένην τού βαθμού, 
δστις ήθελεν είναι ευκταίος ώς μόνιμος μορφή 
τής παρ’ ήμΐν λυρικής ποιήσεως.

Πρδς εδχερεστέραν δέ τού περιεχομένου κα- 
τάληψιν, καί χάριν τών άγνοούντων τάς άναφερο- 
μένας περιπετείας σημειώ δτι κατελιπον την 
Ελλάδα κατά τδ 1860, άπολέσας ήδη έν νεαρα 
ηλικία δύο τών άδελφών. ’Έκτοτε δ’ έπλανήθην 
εις πολλάς καί μεμακρυσμένα; χώρας, έν αίς 
ή ’Αμερική καί Καλλιφορνία, καί δτε τέλος 
έπανέκαμψα εις τον άρχαΐον κόσμον, νέα καί 
άνήκεστα εύρον έκεΐ άναμένοντα δεινά. Καί 
πρώτον τήν άπώλειαν δύο ετέρων άδελφών, 
οΐτινες, καταβληθέντες ύπδ τών κακουχιών τού 
Γαλλογερμανικού πολέμου, άνηρπάγησαν δλίγον 
άργότερον, δ μέν έν Άθήναις καί ό έτερος έν 
Αιγύπτιο, σχεδόν δέ συγχρόνως τής Αδελφής, 
ήτις κατέλιπε τον πικρόν τούτον κόσμον μικρόν 
μετά τον γάμον αύτής, καί τέλος τής μητρός.

Σοφία, κατά Μάρτιον τού 1883.

ΚΛΕΩΝ ΡΑΓΚΑΒΙΙΣ.

0 ΕΦΙΑΛΤΗΣ.
(’Επί τή πρώτη έξ 'Ελλάδος αποδημία κατά τό I860.)

"Μή νυν τροσεύχου ούδέν, ώς πεπρωμίνης 
ούχ έστι θνητοί- Ευμφορας απαλλαγή." 

(Σ'ζρ. Οίδ. 1316.)

Κρυφία μέ δαμάζει άνοικτείρμων λύπη. 
'Π άποφράς ιδού έπέστη τέλος ώρα, 
ήν ή ψυχή μου προσπελάζουσαν έώρα. 
καί ή χρυσή μου ήβη έωλος δπώρα 
ξηρόν τοΰ βίου μου τον κλώνα καταλείπει.

Αισθάνομαι πνεούσας άπογείους αύρας, 
καί τήν ακτήν έγκαταλεΐψαν τήν φιλίαν, 
τδ Ασθενές μου σκάφος σπεύδει πρδς άλλοίαν, 
μεμακρυσμένην, άπορρώγα παραλίαν, 
τφ κλύδωνι άπλοΰν τάς πτέρυγας τάς λάβρας.

Πόσον ταχείς άπέπτησαν οί πρώτοι χρόνοι, 
έαρινής πρωίας ιλαρόν λυκόφως · 
πώς σπαταλώμεν τάς γοργάς στιγμάς άσόφως, 
καί πώς έξαίφνης συμπυκνούμενος δ ζόφος, 
ώς πένθιμος άπλούται πανταχοΰ όθόνη!

Παρήλθον αί φαιδραί ήμέραι, καθ’ ας βρέφος 
εις προσφιλούς μητρδς άγκάλην έμειδίων.
Πάσης τροφής εις άσπασμδς αύτής ήδίων, 
και εις τά βάθη τής καρδίας μου είσδύων, 
έχρύσου πάν προώρως άπειλήσαν νέφος.

θαλλοί τής ρίζη; τής αύτής έσκίρτων είτα 
περί έμέ, καί ή ξανθόκομος χορεία 

όμοΰ εις παίγνια έφέρετο μυρία, 
καί προεκάλει μάχας πάσα δυσφορία, 
καθ’ ας ευφρόσυνοι καί θρίαμβος καί ήττα.

Πλήν αίφνης έν τφ μέσφ τών φαιδρών γελώτων 
διήλθε παγερόν τό πνεύμα τών άνέμων, 
καί δύο άνηρπάγησαν τών χρυσανθέμων, 
έν φ έν καταπλήξει, κάτωχρος καί τρέμων, 
τδ μέλαν δάκρυ έχυσα τδ πρώτον.

Είσέτι ένθυμούμαί πώς παρά τήν κλίνην 
θρηνούσα μ’ έφερεν ή μήτηρ έπ’ δλίγον, 
κ’ έγώ πάν ο,τι είχον τιμαλφές προσήγον, 
Ανθών εικόνας καί πτηνών χρυσοπτερύγων, 
καί δλην στρατιάν ώραίαν μολυβδίνην.

Άλλ’ οίμοι! μόλις πρδς μικρόν τδ έσβεσμένον 
ήκτινοβόλει δμμα, καί σκιά θανάτου 
αύτδ έπλήρου άπογνώσεως άφάτου, 
σιγώντες μέ άπήγον τότε τοΰ κραβάτου, 
κ’ έπένθουν όρμεμφύτως έν γωνία μένων.

Ημέρα τέλος χαροπή τοΰ ’Απριλίου 
άνέτειλε, τδ σύμπαν ήν μεστόν έλπίδων, 
οί νεοσσοί εύθύμως πτερυγοΰντες ήδον, 
καί σμάραγδοι πετώντες σμήνη χρυσαλιδων, 
έξήστραπτον εις τάς Ακτίνας τοΰ ήλιου.

Άλλ’ έν τφ οίκφ τήν πικράν σιγήν τών τάφων 
μόλις διέκοπτον λυγμοί, καί τονθορύζων 
άπήλθεν είτα ίερεύς, άποκομίζων 
φορείου πλήρες νεκρανθέμων, ών τδ μεΐζον 
είχε χρυσούς βοστρύχους πέριξ τών κροτάφων.

Παΐς έτι Ατελώς τών πάντων Αντελήφθην, 
Αλλ’ έκλαιον πολλάκις περί νύκτας μέσα;, 
κ’ έκράτουν τήν μητέρα παρ’ έμέ καλέσας, 
ώς εί έν προαισθήσει τήν μανίαν τρέσα; 
τής συμφοράς μεθ’ ής άργότερον συνήφθην.

— =-—

Οί χρόνοι ήλθον μετά ταΰτα, καθ’ ούς πάσα 
πρδ τών δμμάτων τοΰ παιδδς ή πέριξ φύσις 
Αποκαλύπτεται, θαμβοΰσα τάς αισθήσεις. — 
μοιραίος γρίφος ού Ανέφικτος ή λύσις, 
Σφίγξ, εις τοΰ βίου τδν ούδδν έξαίφνης στάσα.

Ή άλγηδών πληγάς Αγνώστους έξορύττει, 
εις τής καρδίας τά ένδότερα λοχώσα, 
ηχεί τών διδασκάλων ή τραχεία γλώσσα, 
καί ή χορεία πελιδνή έπιφοιτώσα, 
τών νόσων έγκαθίσταται παρά τή κοίτη.

Άλλά τήν υπαρξιν όλόκληρον πληρούσα 
έγγύς ή μήτηρ, καί ή άφατος μαγεία 
τών δφθαλμών αύτής πιστή ψυχαγωγία, 
τής προσφιλούς χειρδς ή πρόσψαυσις ύγιεία, 
καί βάλσαμον ή θέα ή παρηγορούσα.

—Κ—

Καιρός παρήλθε. Διαθάλλων νεανία; 
έγνώρισα τους πρώτου; τής ζωής Αγώνα;, 
κ’ έρρίφθην καθ’ ύφάλων φεύγων τούς τυφώνα;, 
πλήν μόλις εύρον μέλιτος τινάς σταγόνας 
έν τψ πικρφ κυπέλλιυ διαρκούς Ανίας.

Τοΰ έρωτος έγεύθην τδ θυμήρες μέθυ, 
καί μάρτυρας έπεκαλέσθην τούς αστέρας, 
άλλ’ είδον οτι κατεδίωκον χίμαιρας, 
καί τήν πρωίαν ένθους, ήδη τδ εσπέρας 
έν άπογνώσει ή καρδία μου εύρεθη.

Τδ πλάσμα τδ προσνεΰον, δπερ μ’ ένθουσία, 
καί μοί έδόκει τιμαλφέστερον αγγέλων, 
άπήντων είτα, καί τδ δναρ διαστέλλων 
τής θλιβεράς πραγματικότητας, έγέλων, 
άλλ’ έν έμοί χολή έχεΐτο Απαίσια.

Τδ πλήθος τότε τών Απατηλών ειδώλων 
έθήρευσα, έκτείνων άπληστον Αγκάλην, 
πλήν έγκατέλειπον θλιβόμενα αιθάλην, 
καί τήν κατά φασμάτων διεξάγων πάλην, 
τδν κάματον ώς γέρας εύρον, καί τδν δόλον.

— ^8—

Καί δμως τρισευδαίμων σχετικώ; ή πρώτη 
έκείνη ώρα — μόνη τότε οικουμένη 
ή φίλη φωλεά, άρτίω; πεπηγμένη, 
καί ύπδ πτέρυγας άγρύπνους φρουρουμένη, 
έν Ασφαλεία, ή νεοσσια ύπνώττει.

Εις τούς άγρούς πώς έπλανώμην άμερίμνως, 
τοΰ. Γυμνασίου φεύγων κρύφα τάς βασάνου;, 
κ’ εύχρώους πλέκων άνεμώνας εις θυσάνους, 
τούς δφθαλμούς έπόθουν στένων τούς ,βασκάνους, 
ών έκρυσις ό πρώτος τής ψυχής μου ύμνος.

Πώς άλλοτε θαυμάζων έν τή Άκροπόλει 
τήν Φοίβην λούουσαν εις φώς το Έρεχθείον, 
τδ κΰδος τών προγόνων πρδ έμού μεθύων 
εώρων άνιπτάμενον εις δναρ θειον, 
κ’ έπέρα ουτω έν έκστάσει ή νύξ δλη.

Ή πώς εις τ’ άλση τά φαιδρά τής Κηφισσίας 
ύπδ πλατάνους έξηπλούμην παχυφύλλους, 
εις έκδρ,ομάς πώς συμπαρέσυρον τούς φίλους, 
κ’ έπί τής χλόης τούς άφρόντιδας ομίλου; 
συνήθροιζον εί; Απέριττου; πανδαισίας.

Πλήν, φεύ! παρήλθον ταΰτα πάντα, καί τδ πνεύμα 
τήν φωλεάν άρπάσαν φέρει τοΰ βορέα, 
τους νεοσσούς δρμή έχώρισε μοιραία, 
καί τάς καρδίας έλκη φέροντα βαρέα 
εμε τδ Αελλώδες παρασύρει ρεύμα.

Ιό έσχατον ό τάλας χαΐρε Απευθύνω 
πρδς πάν τδ φίλον έπί γής, καί εις έρημους 
πλανώ τδ βήμα τδ δειλόν, άξένους οΐμους. — 
προπέμποντάς με οιωνούς όροι πένθιμους, 
και μάτην εις άπόντας τάς άγκάλας τείνω.

Άλλ ώς τοΰ κύκνου τοΰ έκπνέοντος τά μέλη 
καλύπτει ή άγρίως ύλακτοΰσα δίνη, 
θρηνήσω σε, χρυσή μου ήβη, έν δδύνη, 
τδ ασμα ίσως τδ δακρύβρεκτον ήδύνη 
τδ άλγος δπερ άπαντα μέ κατασκέλλει.

Ίί άρα μέ προσμένει πόρρω τής έστίας 
οιοΰντα έν τφ μέσφ κέντρων πολυφύλων;
Εκεί τής γνώσεως μοιράζεται τδ ξύλον, 

και θεις τδν δάκτυλον εις τάς όπάς τών ήλων 
αντλήσω τδν πικρόν ιόν τής Απιστίας.

Ο άρτος πόσον άτερπής τοΰ Αποδήμου! 
Επανακαμψω πρδ τής ώρα; ίσως γέρων, 

ετώσιον ψευδούς σοφίας φόρτον αΐρων, 

άλλ’ εν έμοί εικόνα μειδιώσαν φέρων, 
ήν ή δραπέτις ένεκόλαψεν αύγή μου.

—=—= —

Πλήν εΐρων έφιάλτης ή θεομηνία
τοΰ μέλλοντος τούς πέπλους τίς μοι Ανεγείρει; 
Γάς ζοφερά; εικόνας τίς Μορμώ συνείρει, 
και τήν καρδίαν μου, άφάτου δέους πλήρη, 
τις ανεκλάλητος σπαράσσει Αγωνία;

'Ορώ Ατμήρε; εις άφρίζοντα πελάγη.
Μακρδν παλαίει πρδς τούς πάγους καί τδν σάλον, 
καί τέλος άφικνούμενον εις κόσμον άλλον, 
παρθένον κόσμον, εύνομούμενον, μεγάλον, 
έκει πενθοϋντα τδν έξόριστον προσάγει.

Φερέοικος πλανάται τότε χρόνους δλους, 
καί τών φιλτάτων έντελώς Αποξενοΰται, 
εις τήν σχολήν τοΰ βίου βαθμηδόν Ανδροΰται, 
και προ; Ανθρώπου: διαφόρους οίκειοΰται 
παρα τοΰ Φοίβου τάς τροπάς, καί πρδς τούς πόλου;.

Την χώραν έπισκέπτεται τήν χρυσοφόρον, 
ήν λούουσι τά νάματα τοΰ Ειρηναίου, 
καί τδν λαόν τδν καθημέραν 'Υμεναίου 
αναπτοντος τάς χαρμοσύνους δάδας νέου, 
και τον θεόν ύμνοΰντα ουτω τών Μορμόνων.

έ'5—=—

Αλλ’ αίφνης ό στυγνός όρίζων αιθριάζει, 
και πανταχοΰ ήδεία αίγλη διαχεΐται, 
φωστήρων ζεύγος άνατεΐλαν αίωρεΐται 
πρδ τού Αλήτου, καί τδ θέσφατον τελείται, 
εν ω έκεΐνος καλλιστέφανος φοιβάζει.

Γλυκεία κόρη, άγγελο; παραμυθίας, 
έγγύς αυτού τή τρικυμία παρεδόθη, 
κοινον τδν μίτον τδν χρυσούν ή μοίρα κλώθει, 
καί διαπρύσιοι πληροΰνται τέλος πόθοι, 
ού; στέφει δώρον τιμαλφές τή; Ήλειθυίας.

Παραφυά; σύ μόνη θλιβερά; ιτέας, 
άνθος έκ μέσης τή; καρδία; μου βλαστήσαν, 
σου πάντες έκτοτε οί λογισμοί μου ήσαν, 
καί χάριν σού τής Άτης τήν άγρίαν λύσσαν 

πνοής ύφίσταμαι τής τελευταίας.

Κλιμάτων θρέμμα σύ ευώδες διαφόρων, 
και γλώσσας τδ στόμάτιον τδ οίδαλέον 
ψελλίζει ξένα; δί 'Ελληνικών χειλέων, 
Αλλ’ έπί ’Ορφικής πηκτίδος κλαίων 
άκαταλήπτου φίλτρου σοί προσάγω φόρον.

Αν, δτε κείμαι μετ’ δλίγον ήσυχάσας 
παρά τάς ρίζας συμπαθούσης κυπαρίσσου, 
τήν μνήμην τοΰ ώχροΰ προσώπου ή ψυχή σου 
τηρήση, δπερ έφωτίζετο έγγύς σου, 
καί τάς ξανθά; σου τρίχας κατεφίλει πάσας, 

τδ βλέμμα ρίψον εις τδ άγνωστον βιβλίον, 
καί οί μετά δακρύων χαραχθέντες στίχοι, 
έπιφοιτώντε; ώς ετέρου κόσμου ήχοι.
καί εις τδ ούς σου ψιθυρίζοντες "εύτύχει”, 
ό έρμηνεύς μου έσονταί σοι ό καλλιών.

Άλλ’ ή άλίστονος ιδού καί αύθις τρόπις 
γοργώς άτέρμονας ωκεανούς διχάζει, 
κ’ εν ω εις τον άρχαΐον κόσμον προσπελάζει 
τυφλώς δδυρμοχάρμων Ένυώ σφαδάζει, 
τδ ήμισυ άναστοΰσα τής Ευρώπης.

Έκεΐ τδν πλάνητα ή μοίρα έλυπήθη, 
καί παρά τήν έστίαν πρδς μικρόν καθίσας 
άσπάζεται φιλτάτας κόμας λευκανθείσας, 
καί άδελφάς εις τήν σκιάν άναπτυχθείσας 
τής στέγης, ή; έπί τοσοΰτον έστερήθη.

Ιών Αδελφών πλήν πού άπέμειναν οί δύο; 
Ποιαν ζητεί σχολήν ό ένθους στρατιώτης;
Εις τάς κοιλάδας τή; άσπλάγχνου Γραβελόττης 
εγγυ; άλλήλων προμαχούντες έν τοΐς πρώτοις 
έν τω κλεινφ μορφοΰνται τής τιμής πεδίω.

Άλλ’ εν τώ μέσιρ τών τροπαίων καί παιάνων 
έλόχων πελιδνοί ή φθίσις καί ό τύφος, 
ούδ’ έπεσαν κραδαίνοντες τδ ξίφος, 
ή τρέποντες γενναΐον πολεμίων στίφος. — 
μακρών άφήρπασεν αύτούς σειρά βασάνων.

Καί ήδη δταν εις τδ Σούλι άντηχήση 
τδ τουρκοκτόνον πυροβόλον, καί βρεμώσα 
τήν χεΐρα τείνη πρδς τον ’Όλυμπον ή ‘Όσσα, 
δταν ή φάλαγξ δράμη ή ένθουσιώσα, 
τίς τούς προώρως κοιμηθέντας Αφυπνίσει;

Ιίς έπισκέπτεται τού; τάφους τούς μονήρεις, 
ούς μαρανθεΐσα πρδ τού χρόνου δάφνη σκέπει; 
Άμβλύωψ Άτη τά απίγεια διέπει, 
κ’ έκ τής πηκτίδος βλάσφημα ήχούσιν έπη, 
μεθ’ ών συνάδει ή ψυχή μου άλγους πλήρης.

Παρά τήν πλάκα τήν ψυχράν ή μελανήμων 
έκείνη τίς, μεθ’ ής τδ ζεύγος τών καλύκων 
πενθεί, τήν παιδικήν, Ανθούσαν δψιν τήκον; 
Τδν μόνον θάλπει έν αύτοΐς όδύνης κρίκον 
πρδς παρελθόν έρώτων τρυφερών ή τλήμων.

Ύπδ έρήμους φοίνικα; τό άλλο μνήμα 
ούδείς ματαίων όδυρμών ταράσσει κρότος, 
έκεΐ πενθεί ό νυκτοπλάνης μόνον ώτος, 
κ’ έπισωρεύεται ή άμμος λεληθότως, 
ώς εί τής Ειμαρμένης κρύπτουσα τδ κρίμα.

Πλήν ή Μορμώ τί άγη νέα διαπλάττει; 
Ακόρεστου είσέτι όδυρμών τδ τέρας;
I άς έκροάς τών δφθαλμών μου τάς υστέρας 
ποθεί, καί Αλγηδόνας έτι δεινοτέοας 
άγάλλεται έπινοήσαν, καί φρυάττει;

Λαμπάδας μοί δεικνύει αύθι; γαμήλιους. 
Μακράν ό πλάνης· — πλήν τελείται χαρμοσύνως 
τής Αδελφής ή στέψις, καί ώς θάλλων κρίνος 
τών θαυμαζόντων Αποδέχεται τό σμήνος, 
εις πάντας λόγους Απευθύνουσα φιλίους.

Άλλ’ οίμοι! φθίνουσιν αί δάδες έξαπίνης, 
ή σμύρνα τήν οσμήν λαμβάνει τοΰ λιβάνου, 
ή νυμφική έσθής τδ μήκος τοΰ σαβάνου, 
καί τήν ώχράν μορφήν κοσμοΰσι τοΰ λειψάνου 
χλωρά τά ρόδα τής προσφάτου εύφροσύνης.

- ■>-«?>-<—

Αρκεί, Αρκεί! Πλήν Απομένει, τάλαν, έτι 
ή τρύξ εις τής πικρά; φιάλης τδν πυθμένα. 
1ά δμματά σου έκ τών θρήνων έσβεσμένα 
δεικνύεις. Τίς έτάζει; Κλίνον τδν αυχένα 
καί ύμνον ασον τφ πατρί τφ ευεργέτη.

Καρδίαν έχεις; Απαιτεί αύτήν θυσίαν. 
'Ως θήρ λυσσώδης σπάραξον αύτήν, καί φρίσσων, 
αν ευρης αίματος έκεΐ ρανίδα σπεΐσον,
Αξίως τφ στυγνφ δυνάστη τών Αβύσσων, 
τοΰ μητραλοίου τήν σπονδήν τήν Απαισίαν.

Εμπρός ώς στύγιαι έκβράσει; τών νερτέρων,
οστά, καί σκώληκες, φαγέδαινα καί σήψις,
παραφροσύνης έγκλημα, Αρά καί τύψις,
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έλκη, πανώλεις, κοπετοί, βρυγμοί και θλίψεις, 
ή πελιδνή φθορά, τό άλγος τό άσπαΐρον.

Τήν χεΐρά δότε και πυρρίχην άπευκταίαν 
δρχούμενοι, συνάσωμεν στροφάς, ών τόνοι, 
αί βλασφημίαι, ας έκθλίβουσιν οί πόνοι, 
ψευσθέντες πόθοι, και απελπισίας στόνοι, 
καί αφαδασμοί είς έπανάστασιν ματαίαν.

Μίαν ελπίδα είχεν ίεράν ό πλάνης, 
ήν έθαλπε πιστώς έν μέση τή καρδία, 
έν άπωτάταις χώραις μία έμειδία 
αύτίρ μορφή, παρηγορούσα καί ήδεΐα, 
ήν τρυφερώς έφίλει έτι έν σπαργάνοις.

Κατά τάς ώρας δυσθυμίας άφορήτου 
μετά θερμού έκείνην πόθου άνεπόλει — 
μακρόθεν ή άνάμνησις ήκτινοβόλει, 
καί ή ψυχή αύτοΰ λαθραίοι; ηύτομόλει 
έγγύς αύτής, λατρείας έμπλεα»; αρρήτου.

"Εν μόνον δναρ έπλαττε χρυσοΰν ό τάλας 
μετά τό τέλος τής μακρας δοκιμασίας, 
όλίγας ώρας έντρυφήσεω; γνήσιας, 
καί λήθην, λήθην ειμαρμένης άπαισία; 
είς τάς πεφιλημένας μητρικά; άγκάλας.

Αλλ’ οΐμοι, χάριν Ανεκτίμητο·? έζήτει, 
καί τολμηρός ύπήρξε λίαν ό ΙΙαριας — 
κατέστη άξιος ύψίστης τιμωρίας, 
καί ή Μορμώ αύτή, πρό τόση; δυσμοιρία; 
συγκινουμένη τέλος, δείλια καί φρίττει.

Νιόβης ύποστάσα απηνείς δδύνας, 
ή μητρική πιστή καρδία συνετρίβη — 
κρουνούς δακρύων έν κρύπτω άπαύστω; λείβει, 
καί λυσσαλέος έρπης έν αύτή έκρύβη, 
τού βίου διακναίων τάς μύχιας ίνας.

Οίκων ό πλάνης τάς χιόνα; τής Δακίας, 
μυρίους άνθ’ ένός ύφίσταται θανάτους, 
καί μάτην άποσείει πέδας έπαράτους, 
τούς λόγους ΐν’ άκούση σπεύσας τούς ύστάτους, 
ζαί Ασπασμών τάς χεΐρας λούση τάς γλυκείας.

'Ως ώχριών πρός τόν ορίζοντα βραδέως 
ό ήλιος κατέρχεται, καί μόλις δύση 
τό παν μαραίνεται καί φθίνει έν τή φύσει, 
καί πρό τού χάους δρρωδούσαν καταπλήσσει 
τήν οικουμένην άλγος άφατο·? καί δέος ■

'Ομοίως έδυε·? έκείνη, μαρτυρίου 
ανεκλάλητου περιβαλλομένη στέμμα, 
καί πρός τά τέκνα, ών έπήγνυτο τδ αίμα, 
έψέλλιζεν έκφράσεις άνοχή; ήρέμα, 
τό θέλημα προσδεχομένη τού Κυρίου.

Άποφωλία τέλος έφθασεν ήμέρα, 
καθ’ ήν ό κόσμος έσπαρε καί ήγωνία, 
κ’ έν φ ώλόλυζε τής δίνης ή μανία, 
κ’ έθρήνουν γοερώς οί φίλοι έν γωνία, 
ή προσευχή αύτής ήκούσθη ή υστέρα.

ΊΙ τρυφερώς λατρευομένη ήφανίσθη, 
καί τού έσχάτου Ασπασμού τό θειον μύρον 
ό πλάνης έστερήθη. Ζοφερόν καί στεΐρον 
τό βλέμμα έκτοτε πρός ούρανόν έγείρων 
είς άνεκφράστου πένθους χάος έβυθίσθη.

’Εάν έπέζησε, καί ταύτην, φεΰ, όφείλει 
τήν τυραννίαν τή άσπλάγχνφ ειμαρμένη, 
πλήν φθίνει ή λαμπάς αύτού Ανεστραμμένη, 
κ’ έν μέσο» καθεσθείς τών τάφων Αναμένει, 
έν φ λυγμούς άνθ’ ύμνων αδουσι τά χείλη.

Η ΕΝ ΑΜΣΤΕΛΟΔΑΜΩι ΕΚΘΕΣΙΣ.
(Έξ ιδιαιτέρας αλληλογραφίας έξ’Αμστελοδάμου 

ύπό τής Κυρίας Μ. ZwAANSWYK.)
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 5.)

Α'.
Ή πρώτη Μαΐου τοΰ έτους τούτου έσεται 

ήμέρα μεγάλη καί αξιομνημόνευτος διά τήν Ολ
λανδίαν, τήν μικράν μεν τήν έκτασιν χώραν ταύ
την επίσημον όμως διά τάς άποικίας αύτής. 
Τήν ήμέραν ταύτην έκηρύχθη έπισήμως ή έναρξις 
τής διεθνούς έκθέσεως έν Άμστελοδάμφ, τής 
μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου παραταθησομένης.

'Ως ιδιαίτεροι τοΰ Εσπέρου άνταποκριταί 
μετέβημεν άπό τής προτεραίας ήδη εις Άμστε- 
λόδαμον, όπως λάβωμεν παρά-τής έπιτροπή; 
τής Έκθέσεως τό εισιτήριο·? ήμών. "Αμα ή 
αμαξοστοιχία έφθασεν είς τόν κεντρικόν τής πό
λεως σταθμόν ήδύνατο τις νά έννοήση δτι έκτα
κτόν τι συμβαίνει· σημαΐαι διάφοροι έκόσμουν 
οδούς, πλατείας καί οικίας, καί πλήθος άπειρον 
συνωθεΐτο έν ταΐς όδοΐς, έν φ μουσικά! έπαιζον 
έν τή προ τών ανακτόρων πλατεία, ήτις καλείται 
Dam. "Αμαξαι μεγάλαι καί μικραί καί ίππο- 
σιδηρόορομοι οιεσταυρούντο πανταχόθεν, καί ή 
•ζίνησις ήτο Απερίγραπτος. Λαβόντες τό εισιτή
ριο·? ήμών καί περιελθόντες περί τήν εσπέραν 
διάφορα μέρη τής πόλεως άνεπαύθημεν τήν 
νύκτα έν τή οικία φίλων συγγενών. "Ολα τά 
πεοιεργότερα μέρη τής πόλεως ήσαν μέχρι βα
θείας νυκτός πλήρη άνθρώπων εύθυμούντων 
καί διασκεδαζόντων· κυρίως δέ τό Zaakdam, 
τό ένδοξον καί γνωστόν διά τήν διαμονήν τοΰ 
Μεγάλου Πέτρου τής 'Ρωσσίας, τό Castricura 
μέ τάς διώρυγας, έν αίς έπλεον λευκοί κύκνοι, 
οί πέριξ κάμποι μέ τούς μικρούς Ανεμομύλους, 
καί ή καθαρωτάτη, πράγματι ολλανδική έμπο
ρική πλατεία, ή Alkmaar καλουμένη.

Εύδιος καί φαιδρά άνέτειλεν ή ήμερα τής 
πρώτης Μαΐου. Έπειδή δέ τήν έναρξιν τής 
Έκθέσεως έπρόκειτο νά κηρύξη έπισήμως αύτός 
ό βασιλεύς τής 'Ολλανδίας κατά τήν Ι’ϊ' μ. μ. 
ήναγκάσθημεν πάντες οί προσκεκλημένοι νά εύ- 
ρεθώμεν έν τή Εκθέσει κατά τήν μεσημβρίαν. 
”Αν καί το προς τό κατάστημα τής έκθέσεως 
συρρέον πλήθος ήτο άπειρον, καί αί αμαξαι 
αμέτρητοι, ή τάξις διετηρεΐτο θαυμασία καί 
ούτε φωναί ήκούοντο ούτε ύβρεις αμαξηλα
τών κ. τ. τ. Τούτο μαρτυρεί τό άκρον φιλό
νομο·? τοΰ λαοΰ τού Άμστελοδάμου.

Παρά τήν μεγάλην είσοδον τοΰ καταστήματος 
τής Έκθέσεως ίσταντο Αξιωματικοί τής Scliut- 
tery (πολιτοφυλακής) τής πόλεως, οίς έπεδει- 
κνύοντο τά εισιτήρια. Οί άξιωματικοί ούτοι 
έκτελοΰντε;»χρέη τελεταρχών είσήγαγον τούς 
προσερχομένους καί έφρόντιζον περί τής καταλ
λήλου τοποθετήσει»; αύτών. "Οτε είσήλθομεν 
οί τεχνΐται είργάζοντο άκόμη είς διακόσμησιν 
τής βασιλικής έξέδρας. Μεγαλοπρεπής κλίμαξ 
έστρωμμένη διά ταπήτων ώδήγει πρός τόν θρόνον, 
ένθα ήσαν τοποθετημένοι δύο πλούσια»; κεχρυ- 
σωμέναι έδραι διά τον βασιλέα καί τήν βασί
λισσαν.

Έπιτραπήτω ήμΐν ένταΰθα. έν φ περιμένομεν 
τήν έλευσιν τοΰ βασιλικού ζεύγους, νά ρίψωμεν 
βλέμμα έπί τής ιστορίας τής πρώτης ταύτης 
διεθνούς έν 'Ολλανδία έκθέσεως, ής ή κυρία 
πρόσοψις δημοσιεύεται έν τφ Έσπέρφ. Τφ 
Γάλλιο Έδουάρδφ Άγοστίνη άνήκει ή τιμή τή; 
πρωτοβουλίας. ‘Ο κ. Άγοστίνη; διά διατριβής 
σπουδαίας καί διά πολλών μόχθων κατέδειξε 
τοΐς 'Ολλανδοί; τήν σπουδαιότητα έκθέσεως διε
θνούς έν Άμστελοδάμφ, άφορώσης εί; τά Αποι
κιακά ιδίως καί είς τό έμπόριον τής έξαγωγής

έν γένει. Δραστήριοι καί ένθερμοι 'Ολλανδοί 
σχηματίσαντες ύπό τήν προεδρεία·? αύτοΰ έπι- 
τροπείαν άνέλαβον νά πραγματοποιήσωσι τήν 
ιδέαν ταύτην, καί κατ’ Αύγουστον τοΰ 1881 
άπέστειλαν τά προγράμματα καί τά προκλη- 
τήρια πρός δλα τά κράτη. Περιττόν νά ειπωμεν 
δτι ή πρόσκλησις αύτη έγένετο παρά πάντων 
άσπαστή καί αί έργασίαι ήρξαντο ύπό οιωνούς 
άρίστους. Ούτως έν διαστήματι δλιγώτερον τών 
δύο έτών κατωρθώθη νά κηρυχθή ή έναρξις τής 
έκθέσεως, είς ήν έλαβον μέρος δλα τά ξένα 
κράτη, καί τά .μεγάλα καί τά μικρά. 'Η υπε
ρήφανος Βενετία τοΰ βορρά, ώς καλείται καί 
δικαίως τό Άμστελόδαμον, φιλοξενεί κατ’ αύτάς 
πλείστους ξένους πρεσβευτάς καί Αντιπροσώπους, 
εμπόρου; καί βιομηχάνους, καλλιτέχνας καί δη
μοσιογράφους. Λάμπει ή ώραία καί καθαρά 
πόλις ύπό τάς στιλβούσας Ακτίνας τοΰ έαρινοΰ 
ήλιου καί εκτυλίσσει ένώπιον τοΰ θαυμάζοντος 
θεατού τάς οδούς καί πλατείας της, τά μεγαλο
πρεπή αύτής οικοδομήματα, τάς διώρυγάς της, 
τά πλοΐά της καί έν γένει δλην αύτής τήν δι
καίως φημιζόμενη·? καλλονήν.

Κομψότατο·? είναι τό οικοδόμημα τής Έκθέ
σεως έκ λευκού μαρμάρου, άπαστράπτον έν τφ 
κυανφ ούρανφ. Δέν δφείλεται τό μέγαρον τοΰτο 
εί; τήν μαγικήν τοΰ Άλαδίνου δάδα, άλλ’ είς 
τήν έξοχον τέχνην καί φιλοκαλίαν τών άνεγει- 
ράντων αύτό Αρχιτεκτόνων κκ. FocQUIAU, Tas- 
SON καί WaSCHE. Ό ρυθμός τής προσόψεως 
είναι ινδικός. "0σ<;> παράδοξος καί άν φαίνηται 
έκ πρώτης οψεως ή έκλογή τοΰ ρυθμού τούτου, 
ύπό έποψιν Αρχαιολογικήν είναι φυσική. Έν 
παρελθοΰσαις έκατονταετηρίσι σύνδεσμος στενός 
ήνονε τήν μεγάλην ινδικήν χερσόνησον πρός τό 
Αρχιπέλαγος τών Ανατολικών Ινδιών ήτοι προς 
τάς ολλανδικός αποικίας· μαρτυροΰσι τοΰτο μέχρι 
σήμερον τά μεγαλοπρεπή έρείπια τοΰ ναοΰ τοΰ 
Βούοδα έν Boeroe-Boeder, δέκα πέντε μίλια 
μακράν τής Διοκιοκάβτης έν τή έπαρχία Κεδοέ, 
καί τά λείψανα τοΰ Brambanan, Tjandi Sewoe 
(τών χιλίων ναών). Επομένως οι παραδεχθέν- 
τες τόν ρυθμόν τούτον ήκολούθησαν τήν ιστορίαν 
καί τήν έπιστήμην, καί ώς φυσικωτάτη αύτοΰ 
συνέπεια έρχονται οί λευκοί ιεροί ελέφαντες τοΰ 
Σιάμ, αί μορφαί καί οί λέοντες καί αί έπιγρα
φαί, αί κοσμούσα·, τήν πρόσοψιν. Απέναντι τοΰ 
μεγάρου τούτου εύρίσκεται τό νέον Μουσείο·?, 
έν φ έξετέθησαν κατά τήν διάρκειαν τής έκθέ
σεως αί ύπό τοΰ πρίγκηπος τής Ούαλλίας παρα- 
χωρηθεΐσαι ινδικά! συλλογαί. Δεξιά τής κυρίας 
εισόδου άνηγέρθη ή κομψή βασιλική σκιάς, αρι
στερά δέ ή σκιάς διά τον μέγαν χορόν, δστις 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ μουσικού Vekhdlst πρό
κειται νά αση τόν ύπό τοΰ ποιητοΰ Ten Kate 
διά τήν περίστασιν ποιηθέντα ύμνον.

"Οσφ έπροχώρει ή ώρα τοσούτφ^ πυζνότερον 
συνωθεΐτο τό πλήθος. Αδύνατον ήτο νά έπι- 
θεωρήση τις δλας τάς στρατιωτικός στολάς, τάς 
ποικίλας ένδυμασίας τών άνδρών καί τών γυναι
κών, τά διάφορα παράσημα τά άπαστράπτοντα 
έπί τοΰ στήθους τών έπισήμων έντοπιων και 
ξένων. Ιδιαιτέρας μνείας άξιοι είσίν οί απε
σταλμένοι τής Κίνας μέ τούς έπισήμους αύτών 
πίνακας έπί τοΰ στήθους καί τών ώμων, ό δή
μαρχος τής έν Αγγλία Μιδελσέξ μέ τήν έρυθράν 
αύτοΰ στολήν, οί δημοτικοί σύμβουλοι τοΰ Λον
δίνου μέ τούς τέσσαρα; φενακοφόρους κλητήρας, 
ό δημοφιλή; ήρως τοΰ Samalangan, (Atjeh έν 
Σουμάτρα), στρατηγός Van dee Heyden, μέ 
τήν λαμπρόν αύτοΰ καί ύπό παρασήμων διάκο
σμον στολήν αρχιστρατήγου, οί Βέλγοι Αξιωμα
τικοί καί Ανώτερος Αξιωματικός τοΰ γνωστού 
γαλλικού 39"° συντάγματος τής γραμμής μέ τό 
μετάλλιον τοΰ γαλλο-πρωσσικού πολέμου.

Ακριβώς τήν I. μ. μ. ένεφανί- 
σθησαν ό βασιλεύς Γουλιέλμος ό 
Γ'. καί ή βασίλισσα. 'Ο βασιλεύς 
έφόρει τήν στολήν ναυάρχου με 
τόν μεγαλόσταυρον τοΰ χρυσού λέ- 
οντος, ή δέ βασίλισσα Έμμα έφό- 
ρει πλούσιον ένδυμα έξ όρειχαλ- 
κόχρου έπικρόκου μέ περίζωμα 
(tablier) έζ λευζοΰ, χρυσοκέντητου 
άτλαζωτοΰ ύφάσματος. 1 ο θυγα- 
τριον τοΰ προέδρου τής Έπιτροπής 
προσέφερε τή βασιλίσση μεγαλο
πρεπή ανθοδέσμην, μεθ’ δ ό χορός 
έψαλλε τον πράγματι κλασικόν 
ύμνον. Τέλος ό πρόεδρος κ. D. 
Κόρδης λαβών τόν λόγον προσε- 
φώνησε τάς ΛΑ. AIM. ζαί έχαι- 
ρέτισε τούς προσελθόντας ξένους, 
παρεκάλεσε δέ τόν βασιλέα νά κη
ρύξη τήν έναρξιν τής Έκθέσεως. 
Ό βασιλεύς δι’ άπλοΰ νεύματος 
έκήρυξε τήν έναρξιν καί προπο- 
ρευομένου τοΰ προέδρου έπεσκέ- 
φθη μετά τής βασιλίσσης τό κα
τάστημα τής έκθέσεως, έζφρασθείς 
κατ’ έπανάληψιν λίαν κολακευτικά»; 
ύπέρ αυτής.

Καί πράγματι, άν καί αί έρ- 
γασίαι δέν έτελείωσαν είσέτι έντε
λώς, τό θέαμα, δπερ παριστα ή 
έκθεσις είναι τά μάλιστα μεγαλο
πρεπές. Ό ινδικός κήπος, τό μέ
γαρον τών ώραίων τεχνών, τό οι
κοδόμημα τών Αποικιακών, ή οασι- ΚΤΠΡΙΑ KTPJA.

λική σκιάς καί τά έστιατώρια τών 
διαφόρων έθνών είναι μέρη έλκύ- 
οντα τήν προσοχήν τών έπισκεπτο- 
μένων τήν Έζθεσιν. Έπιφυλατ- 
τόμεθα νά ειπωμεν λεπτομερέστερο·? 
περί πάντων τούτων, δυνάμεθα δμως 
άπό τοΰδε νά βεβαιώσωμεν δτι τό 
δλον είναι άξιον πολλοΰ λόγου, καί 
θά διεγείρη αναμφίβολα»; τόν θαυ
μασμόν τών κατά τούς προσεχείς 
μήνας πανταχόθεν προσελευσαμένων.

Κατάκοποι άλλά καί ευχαρι
στημένοι άπήλθομεν τής Έκθέσεως, 
δπως παρευρεθώμεν είς τήν έν τφ 
θεάτριμ παράστασιν καί είς τήν δη
μοτικήν έορτήν, δι’ ής έπεσφρα- 
γίσθη ή πρώτη αύτη ήμέρα τής τε
λετής. Καθ’ δλην τήν ήμέραν ούδέ 

έλάχιστον νέφος [έσκίασε τόν 
φαιόχρουν ολλανδικόν ού- 

Τό Άμστελόδαμον δύναται 
καί έν πεποιθήσει νά 

πρός τοΰς προσεχείς 
Άς εύχηθώμεν, δπως 

άντίληψι; έπιστέψη 
τούτον τών έθνών

Ai u fp. 
τό 
συνήθως 
ρανόν. 
ύπερηφάνως 
προσβλέπη 
πέντε μήνας, 
ή έξ ύψους 
τον ειρηνικόν
άγώνα, καί σκέπη έπί μάκρους έτι 
αιώνας τήν πρωτεύουσαν τής 'Ολ
λανδίας !

II EISOAOS ΤΗΣ ΕΝ ΑΜΣΤΕΑ0ΔΑΜ2ι ΕΚΘΕΣΕΩΣ.
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ΜΙΧΑΗΛ Ο ΙΙΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ.
'Ιστορικόν διήγημα.

(Συνέχεια.)

— Όνόμασέ τας δβφ θέλει; φλυαρία;! άπήν
τησεν ό Γλαβάτος υψών περιφρονητικώς του; 
ωμού;. ’Ακούσατε πρότερον τδ δνειρον μου και 
είπέτε μοι έπειτα άν ήναι φλυαρία ή όχι ’Αρ
χίζω λοιπόν. Ή μην νέο;, νεώτατος, δτε κοι- 
μώμενος νύκτα τινά εις τδν μικρόν μου κοιτώνα 
είδον περίεργον δνειρον. Ίστάμην παρά. το χείλος 
φρέατο; · τδ φρέαρ τούτο ήτο βαθύ και σκοτεινόν, 
st; το βάθος αύτού ήκούετο ώ; κρότο; κυμάτων· 
Αίφνης βλέπω άνερχομένους έκ τού φρέατο; 
τοεΐ; άνδρας, τον ένα κατόπιν τού άλλου· μοι 
ήτο όλως άνεξήγητον πώς οι τρεις ούτοι άνορες 
άνήλθον άνευ τής βοήθειας κλίμακας ή σχοινιού. 
Έκράτησα τήν αναπνοήν μου και παρετήρησα. 
Ό πρώτο; ήτο νέο; και ευειδής άνήρ, φορών 
στέμμα έπί τή; κεφαλή;· έφαίνετο βασιλεύ;. 
'Ο δεύτερο; ήτο μικρόσωμο; καί έκράτει ξίφος 
εις τάς χεΐρα;· έφαίνετο στρατηγό;. Ό τρίτο; 
τέλος άνήρ ήτο έτι μικρότερος τδ ανάστημα καί 
πρεσβύτερο; των δύο άλλων τήν ηλικίαν έφόρει 
δέ στολήν χωρικήν καί έκράτει εις τήν χεΐρα 
δάδα, ήτι; έφώτιζε τά περί;. Άφ’ ου έξήλθον 
καί οί τρεις έκ τού φρέατος ό βασιλεύς έσήκωσε 
τήν χεΐρα, καί ό τρίτος, ό χωρικός, προεπορεύΟη- 
ό στρατηγός έσεισε τδ ξίφος, καί τδ ξίφος άπε- 
σταζεν αίμα. Οί τρεις έπροχώρησαν καί έγώ 
τούς ήκολούθησα. Αίφνης έστάΟησαν καί ενώ
πιον αύτών εύρέθη νάνος ρυπαρός καί δυσειδής, 
οστι; έκράτει πίλον βασιλικόν καί ζεύγος πέδιλων. 
'Ο νάνος έγονάτισε προ τού βασίλειο; και τω 
προσέφερε τδν πίλον καί τά πέδιλα. Ο βασι
λεύς έλαβεν αύτά μετά πολλής προθυμίας καί 
εγεινεν άφαντος. Τότε συνέβη τι, τδ όποιον δεν 
ενθυμούμαι καλώς· τδ δνειρον διεκόπη, Οπως 
συχνά συμβαίνει. "Επειτα όμως έξηκολούθησε 
το δνειρον. Εύρέθην έντδς μεγαλοπρεπέστατης 
αιθούσης, ένθα έπί χρυσού θρόνου έκάθητο ό με
γαλόσωμος εκείνος βασιλεύς, δστις ειχεν έξέλθει 
τού φρέατος. Πλησίον αύτού ΐστατο ό στρατη
γός, δστις τώρα είχε τδ ξίφος έν τή θήκη, καί 
πλησίον τού στρατηγού ΐστατο ό μικρόσωμος 
καί γέρων χωρικός. Ό χωρικός έκράτει τώρα 
εί; τά; χεΐρα; φύλλον χάρτου, έξ ού άνεγίνωσκε. 
Τί άνεγίνωσκε δέν ήκουον, άλλα θά ήτο βεβαίως 
σπουδαΐόν τι, διότι καί ό ήγεμών καί ό στρα
τηγός ήκουον μέ μεγάλην προσοχήν. "Αμα 
δ’ έτελείωσεν ή άνάγνωσις, ό βασιλεύς άνεβόησε 
μεγαλοφώνως· Δόξα σοι ό θεός! Καί έπειτα 
εγεινε θόρυβος μέγας καί φωναί ήκούσθησαν 
πολλαί· έγώ άνεζήτησα τήν θύραν διά νά έξέλθω, 
καί — έξύπνησα.

— ”Ηξιζε πραγματικούς τδν κόπον ν’ άκού- 
σωμεν αύτδ τδ δνειρον, είπεν ό στρατιώτης, 
•δστις έδείκνυε καί πρότερον άντιπάθειαν πρδ; 
τά δνειρα. Τά όνειρα ομοιάζουν δλα· πράγματα 
συγκεχυμένα καί ατελεύτητα!

— Πόσον άπατασαι, φίλε μου! άπήντησεν 
β γέρων.

— Είμαι πολύ περίεργο; ν’ άκούσω τήν 
έξήγησιν αύτού τού δνείρου, είπεν ό στρατιώτης 
γελών.

— Τήν έξήγησιν! Τήν έξήγησιν! άνέκραξαν 
ολοι οί στρατιώται· μάς βφείλεις τήν έξήγησιν, 
’Ανδρόνικε· μάς τήν ύπεσχέθης.

Ό Γλαβάτο; ήτοιμάζετο νά δώση τήν ζη- 
τουμένην έξήγησιν, δτε ό Κουτριτζάκης είσήλθεν 
εις τήν σκηνήν, καί τώ έψιθύρισέ τι εις τδ ώτίον.

— ’Αμέσως· άμέσως! άπήντησεν δ γέρων 
καί ήγέρθη.

Άλλ’ οί στρατιώται έπέμενον καί έφώναζον-

— Μάς χρεωστεΐ τήν έξήγησιν!
Ναί, ναι, άπήντησεν ό Γλαβάτος, σάς 

τήν χρεωστώ, καί θά σάς τήν δώσω, άν ούχί 
διά λόγων, αλλά δι’ έργων. — "Αγωμεν, Κου- 
τριτζάκη!

Καί ό Κουτριτζάκης έξήλθε τής σκηνής πα- 
ρακολουθούμενος ύπδ τού γέροντος ’Ανδρονίκου.

’Εν τή ιδιαιτέρα αύτού σκηνή έπερίμενεν ό 
Στρατηγόπουλος.

— Σύ είσαι ό γέρων ’-Ανδρόνικο;; είπε προς 
τον μετά τού Κουτριτζάκη εισερχόμενο·/ πρε
σβύτην.

— Οΰτω με δνομάζουσιν, άπήντησεν ούτος· 
κυρίως λέγομαι Γλαβάτος.

— Σύ γνωρίζεις τήν υπόγειον στοάν, ήτις 
διερχομένη ύπδ τδ τείχος τής πόλεως οδηγεί 
εις αύτήν;

— Τήν γνωρίζω.
— ’Αναλαμβάνεις νά δδηγήσης δι’ αύτής 

τής στοάς εις τήν πόλιν δπλίτας τινάς;
— Ναί, άπήντησεν ό γέρων εύθυς.
— Πρόσεχε, είπεν ό στρατηγός αύστηρώς· 

έάν εις μόνον τών άνδρών μου πάθη τι, δεν 
έχει; νά έλπίση: έλεος.

— Δεν σοι άρκεΐ ή σύστασις τού Κουτρι- 
τζάκη; ήρώτησεν ό Γλαβάτος άποτόμως.

— Δεν άμφιβάλλω εις τήν πίστιν σου, άπήν
τησεν ό Στρατηγόπουλος μετά ήπιωτέρου ύφους · 
φοβούμαι μόνον μή ό ζήλος σου σέ παρασύρη· 
ίσως τδ πράγμα είναι άνώτερον τών δυνάμεων σου.

— Πώς τούτο; άπήντησεν ό γέρων ’Ανδρό
νικο:· άφ’ ού γνωρίζω δλας τά; γωνίας τής 
στοάς έκείνης, προς τήν όποιαν είμαι έξοικειω- 
μένος άπδ τών παιδικών μου ήδη χρόνων. I δ 
πρώτον εύρέθην έν τή σκοτεινή εκείνη στοά 
καθ’ ήν ήμέραν οί ξένοι έκυρίευσαν τήν πόλιν 
ημών, καί έκτοτε πλειστάκις είχον άφορμήν νά 
διαβώ αύτήν, οσάκις έπρόκειτο νά συνεννοηθώ 
πρδς τούς έκτος τών τειχών ευρισκομένους έθε- 
λοντάς.

— Καί περί τίνος συνδιεσκέπτεσθε μετά τών 
εθελοντών; ήρώτησεν ό στρατηγός μετά ειρω
νικού μειδιάματος.

— Έπρόκειτο νά έκτελέσωμεν δ,τι σήμερον 
θέλετε νά έκτελέσητε, σύ καί ό αύτοκράτωρ, 
άπήντησεν ό γέρων σοβαρώς.

— Καί εις τί άπέληξαν αί συνδιασκέψεις σας;
— ’Αείποτε εις τήν άποτυχίαν, άπήντησεν ό 

Γλαβάτο; μελαγχολικώ;· μέγας ήτο ό πόθος 
ημών, άλλ’ αί δυνάμει: ήσαν ασθενείς. Εις 
έκτέλεσιν έργου δυσχερούς δέν άρκεΐ ή καλή 
θέλησις.

— Καί ήδη δέν άμφιβάλλεις πλέον περί 
τής επιτυχίας;

— Ήλθε τδ πλήρωμα τού χρόνου· ό άρ- 
χαΐο; χρησμός πρέπει νά πραγματοποιηθή 
"’Αλέξιο; Άλεξόπουλος καί σύν αύτω ό Κου- 
τριτζάκη;”.

— "Ωστε τδ σύνθημα δύναται νά δοθή;
— ’Αμέσως. Τδ συντομώτερον καί τδ καλ- 

λίτερον.
— Ετοιμάσου λοιπόν, είπεν ό Στρατηγό- 

πουλο;· πόσων άνδρών έχει; άνάγκην;
— Τριάκοντα· ούτε περισσοτέρων, ούτε καί 

δλιγωτέρων.
— θά έχη; απόψε ύπδ τάς διαταγάς σου 

τριάκοντα άνδρας, τού; έκλεκτοτέρους έκ τών 
οπλιτών μου.

— Καί αύριον, στρατηγέ, καλήν έντάμωσιν 
έντδς τής πόλεως!

— "Αν θέλη ό θεός! προσέθηκεν δ Κου- 
τριτζάκης.

— Και τώρα, Κουτριτζάκη, είπεν ό Στρα
τηγόπουλος, ας πορευθώμεν παρά τώ βασιλεΐ.

II ήμερα παρέρχεται καί έχομε·/ πολλήν ακόμη 
έργασίαν.

— Οί άκροαταί μου άπαιτούσι τήν έξήγησιν 
τού δνείρου, έψιθύρισέ καθ’ εαυτόν ό γέρων’Αν
δρόνικος έξερχόμενο: τής σκηνή; τού άρχιστρα- 
τήγου. Αυριον θά έχωσιν αύτήν!

II έξουσία τών Λατίνων έν Κωνσταντινου- 
πόλει δέν ειχεν ή ολίγων μόνων ωρών ζωήν 
πλέον. Ητο ή 24* ’Ιουλίου τού έτου; 1261.

ΚΕΦΑΛΑ10Ν ΔΕΚΑΤΟΝ.

ΜΕΓΑΛΙ1 ΚΛΤΑΠΤΩΣ1Σ.

Έν ώ ό Μιχαήλ ΙΙαλαιολόγος, εύρωστος καί 
ανθηρός καί τδ σώμα καί τον νούν, ήγεμών ισχυ
ρό; καί λαοπόθητος, ΐστατο άπειλητικός προ τών 
τειχών τής Κωνσταντινουπόλεως· έν ω ό ελληνι
κός στρατός ύπδ έμπειρου; στρατηγούς καί πλή
ρης άκαταβλήτου ενθουσιασμού, περιέβαλλενώςδιά 
σιδηρού κρίκου τήν άρχαίαν βυζαντινήν πρωτεύ
ουσαν καί μετά πυρετώδους ανυπομονησίας περιέ
μενε τδ σύνθημα τής έφόδου, δπως ύπερπηδήση 
καί τον τελευταίο·/ φραγμόν, τδν χωρίζοντα αύτδν 
άπδ τής ύπερηφάνου μητροπόλεως τών προγό
νων του· έν ω ό Αλέξιος Στρατηγόπουλος, ό 
εύτολμο; καί απτόητος στρατοπεδάρχης, συνε- 
σκέπτετο μετά τών ύπδ τάς άμέσους αύτού δια· 
ταγάς ίσταμένων κατωτέρων άρχηγών, όπως εξα
σφάλιση τήν έπιτυχίαν τής άνατεθείσης αύτω 
στρατιωτικής έπιχειρήσεω: ■ έν <<> τέλος αί καρ- 
δίαι τών Ελλήνων πάντων έσκίρτων έπί τή 
γλυκεία προσδοκία τής προσεχούς άπελευθερώ- 
σεως τής ένδοξου πόλεως τού άγιου Κωνσταν
τίνου — ή θέσις τών έντδς τής πρωτευούση: 
κεκλεισμένων Λατίνων καθίστατο άπδ ημέρα: 
εί; ήμέραν δεινότερα, άπελπιστικωτέρα.

Ό αύτοκράτωρ Βαλδουΐνος, ήγεμών άνίσχυ- 
ρος καί αδρανή;, δέν ήτο ό άνήρ ό δυνάμενο; 
ν’ άντιπαραταχθή κατά τή; έπερχομένη; θυέλλης, 
ό δυνάμενο; νά σκεφθή περί άντιστάσεως, διότι 
όλων έστερεΐτο τών μέσων τών πρδ; αποτελε
σματικήν άντίστασιν άπαιτουμένων. Ούτε στρα
τόν ειχεν έπαρκή, ούτε χρήματα πρδ; μισθοδο
σίαν τού στρατού, καί, δ,τι χείριστον, ούδέ τή; 
έλαχίστης άπελάμβανε συμπάθειας παρά τώ λαώ 
τής πρωτευούση;, οστι; άείποτε έθεώρει αύτδν 
ξένον. Ή όλη έξουσία του περιωρίζετο εις τά 
έν Βλαχέρναι; ανάκτορά του, ένθα διέμενε. 
Πέραν τών πυλών τών ανακτόρων τούτων ό 
δυστυχής αύτοκράτωρ ούτε ένα είχε φίλον, ούτε 
ένα βραχίονα, δυνάμενον νά ύψωθή πρδς ύπερά- 
σπισιν αύτού. Άπέτιεν ό ταλαίπωρος τά; αμαρ
τία; τών προκατόχων του. Διά τά σφάλματα 
τού πρώτου Βαλδουΐνου, τού καταλαβόντος πρώ
του τδν θρόνον τής Κωνσταντινουπόλεως, διά τά 
αμαρτήματα καί τήν αδυναμίαν τών δύο Κουρ- 
τεναί, έτιμωρεΐτο ό νεώτερος Βαλδουΐνος.

Ησαν ήμέραι δειναί, ήμέραι πικρά; άθυμίας, 
αί ήμέραι άς διήρχετο ό ήγεμών οΰτο; έν ταΐς 
αίθούσαι; τών ανακτόρων του κεκλεισμένο;. 
"Εβλεπεν έπερχομένην καί έπικειμένην τήν έκρη- 
ξιν φοβερά; θυέλλης, καθ’ ής ήτο έντελώς ανί
σχυρο;· ήσθάνετο τδν θρόνον του καταρρέοντα 
ύπδ τού; πόδας αύτού καί ούδέ τήν έλαχίστην 
εΰρισκε σανίδα, έφ’ ή; τούλάχιστον έπί στιγμήν 
νά στηριχθή.

Έν τή μεγάλη αιθούση τού θρόνου, έν τή 
αιθούση έκείνη, έν ή ό αίμοβόρο; ’Ανδρόνικο; 
δ Κομνηνδς ΐστατο, καθ’ ήν στιγμήν έξερρήγνυτο 
ή κατ’ αύτού λύσσα τού μαινομένου όχλου, καί 
παρά τδ παράθυρον έκεΐνο, παρά τδ όποιον ό 
ατρόμητο; τύραννο; έτόλμησε νά περιφρόνηση 
το εξημμένο·/ καί άγριον πλήθο; — έκεΐ έκά
θητο τιύρα ό Βαλδουΐνος ώχρδς καί περίλυπος, 

είκών θλίψεως βαθείας · παρ’ αύτω δε ΐστατο 
νέο; Βενετό;, δ Μάρκος Γραοενΐγος, ον προ 
μικρού ή βενετική δημοκρατία ειχεν άποστειλει 
πρεσβευτήν της παρά τή αύλή τής Κωνσταντι
νουπόλεως. Ό Γραδενΐγος ήτο τώρα ό μόνο; 
σύμβουλος τού έγκαταλελειμμένου αύτοκράτορος, 
δ μόνο; παρήγορο; έν τή φρικώδει ταύτη ώρα 
τής άπελπισίας.

Ό Βαλδουΐνος
άλλά τδ πρόσωπόν του, ή στάσις του, οί οφθαλ
μοί του ένέφαινον άνδρα καταβεβλημμένον καί 
διανοητικώς καί σωματικά»;. Τδ βλέμμα του

ήτο έτι νέος τήν ηλικίαν,

δέν υπήρξε μέν ποτέ ζωηρόν τώρα ομω; είχε 
τήν άτονίαν έκείνην καί δειλίαν, ήν σειρά δυ
στυχημάτων καί θλίψεων παρέχει τώ όφθαλμώ 
τού άνθρώπου. Τδ στήθό; του ύψούτο ένίοτε 
καί άνέπεμπε στεναγμόν, προδίδοντα τήν άφατον 
τής ψυχή; του λύπην· δσάκι; οί Οφθαλμοί του 
ύψούντο πρδς ούρανδν έπληρούντο δακρύων ώ; 
νά έκάλουν τδν θεόν μάρτυρα τής άδημονίας 
αύτού. θλιβερά, σπαραξικάρδιο; ή θέα ήγεμόνο;, 
οστι; διά δακρύων έκφράζει τήν άπελπισίαν του! 
’Αλλ’ ή ανθρώπινη φύσι; δέν έχει πάντοτε τήν 
δύναμιν νά ύποφέρη άγογγύστω; τή; δυστυχία; 
τάς προσβολάς, καί πολλάκις τά δάκρυα προδί- 
δουσι τήν άδυναμίαν καί άμηχανίαν περί τήν 
άπόφασιν.

Τήν άκραν άντίθεσιν πρδς τδν αύτοκράτορα 
έπαρουσίαζεν ό νέος, σφριγών καί πλήρης πε- 
ποιθήσεως, Γραδενΐγος. 'Ο οφθαλμός 
έσπινθηροβόλει· ή καρδία του 
ρωμένη έλπίδων χρηστών καί πεποιθήσεω; άκρα- 
δάντου. 'Ο Γραδενΐγος ήτο γόνος αρχαίας βενε
τικής οικογένειας, ήτις ήρίθμει πολλούς ήδη 
δούκας έν τοΐς μέλεσιν αύτής. Προ μικρού 
άφιχθεί; εις Κωνσταντινούπολή ειχεν άναλάβει 
θέσιν πρώτου συμβούλου παρά τ· 
Ό Γραδενΐγος ήτο ό συμβουλ 
έπιχειρήση τήν κατά 
τείαν. 'Ο φρούραρχος 
λεως, ψυχή τε ;

αύτού
,φαίνετο πεπλη-

ώ αύτοκράτορι. 
ύσας αύτδν νά 

τού Δαφνουσίου έκστρα- 
τής οχυράς έκείνης πό

καν σώματι άφωσιωμένος τώ 
[Ιαλαιολόγιρ, είχε ρητώς άποφανθή ότι δέν θέλει 
παραδώσει τδ φρούριον ε’ιμή άφ’ ού ό αύτοκρά
τωρ· άποστείλη στρατόν νά τδ πολιορκήση, δια- 
τεινόμενο; ότι δέν ήδύνατο άλλως νά δικαιολο- 
γήση τήν διαγωγήν του καί φοβούμενος μή 
έκληφθή ώς προδότης, έν ω έάν ύπήκεν εις τήν 
βίαν, ούδείς ήδύνατο νά μεμφθή αύτού. Ή 
άπάντησις αυτή τού φρουράρχου παρεκίνησε τδν 
άπειρον έτι Γραδενΐγον νά έμβάλη τφ αύτοκρά- 
τορι τήν ιδέαν τής εκστρατείας. Μόλις όμως 
δ στρατός τού Βαλδουΐνου ειχεν έγκαταλείψει 
τήν πρωτεύουσαν, δτε αίφνης καί ό στρατός τού 
Ιίαλαιολόγου ένεφανίσθη πρδ τών τειχών αύτής. 
Γότε μόλις ένόησεν ό Βαλδουΐνος ότι ή άπάν- 
τησις τού φρουράρχου τού Δαφνουσίου δέν ήτο 
άλλο ή δόλιον στρατήγημα. Ή άνακάλυψις 
αυτή ήρκεσεν δπως διατηρή τδν άδρανή ηγεμόνα 
έν διηνεκεΐ ταραχή καί φόβφ. 'Ο Βαλδουΐνος 
ήτο ώς άνθρωπος, δστις πεσών έντδς ποταμού 
παρασύρεται ύπδ τού ρεύματος 
ότι έντδς μικρού θέλει βυθισθή, 
ται νά ποιήση ούδέ τήν έλαχίστην άπόπειραν 
πρδ; σωτηρίαν αυτού. Ό Βαλδουΐνος ήτο φύλ
λον έλαφρόν εί; τήν διάκρισιν θυελλώδους άνέ- 
μου.

— ΊΙδύνασό ποτέ νά πιστεύσης, Γραδενΐγε, 
είπεν ό αύτοκράτωρ βαθέω; άναστενάζων, δτι ό 
προδότης έκεΐνος φρούραρχο; τού Δαφνουσίου 
ήθελε μεταχειρισθή τοιούτον δόλον, δπως άπο- 
στερήση τήν πρωτεύουσαν τού τελευταίου αύτής 
υπερασπιστού; Διατί νά δώσωμεν πίστιν εις τάς 
οιαβεβαιώσει; τού άχρείου εκείνου άνθρώπου! 
Διατί νά -μή σκεφθώμεν δτι εχομεν άπέναντι 
ημών τδν πονηρόν καί έπίορκον ΙΙαλαιολόγον!

έντδς ποταμού 
καί αισθάνεται 
άλλά δέν δύνα-

— Έάν, βασιλεύ, πρδ καιρού ήδη έξέθετες 
τήν θέσιν σου τοΐς μονάρχαι; τής Εύρώπης, 
άπήντησεν ό Βενετό:, δέν θά ήναγκάζεσο ν’ άπο- 
στείλης τον τελευταίο·/ σου οπλίτην καί τήν 
τελευταίαν σου τριήρη κατά τού Δαφνουσίου.

— Καί πότε έπαυσα ν’ άποτείνωμαι πρδς 
τούς ηγεμόνας τής Εύρώπης; είπεν δ Βαλδουΐ
νος μετά πικρού μειδιάματος. Άφ’ ή; ημέρας 
κατέλαβα τον θρόνον τούτον, άδιαλείπτω; έζή- 
τουν ώς έπαίτης συνδρομήν καί βοήθειαν. ΙΙλήν 
όλοι άποβλέπουσι μόνον εις τδ ίδιον αύτών 
συμφέρον, καί αύτή ακόμη ή βενετική Δημο
κρατία, διά τήν όποιαν ή διατήρησις τοΰ θρόνου 
μου είναι ζήτημα μεγίστης σπουδαιότητος, καί 
αύτή άκόμη μέ ήπάτα δι’ ωραίων λόγων καί 
ύποσχέσεων άνεκτελέστων.

— Καί όμως, βασιλεύ, ή βενετική Δημοκρα
τία είναι ή παρασχοΰσά σοι τά άναγκαΐα πλοία 
διά τήν κατά τού Δαφνουσίου έκστρατείαν, άπήν
τησεν δ Γραδενΐγος, ού προσεβάλλετο διά τών 
λόγων τούτων ή έθνική φιλοτιμία.

— Ναί, Γραδενΐγε, παρετήρησεν δ αύτοκρά
τωρ μετά πικρίας· ναί, έχεις δίκαιον· ή Βενετία 
μοι έδωκεν ολίγα πλοία καί δλίγα χρήματα· 
άλλ’ ύπδ ποιον όρον; Τδ έλησμόνησες; Ύπδ τδν 
όρον ν’ άφήσω έν Βενετία ώς όμηρον τον υιόν 
μου, τδν υιόν μου τδν μονογενή!

— Καί μήπως ή έν Βενετία διαμονή τού 
τέκνου σου δέν θά τώ γείνη μεγάλης ώφελείας 
πρόξενος; Έκεΐ θά διδαχθή ό παΐς πώς διοι- 
κεΐται κράτος μέγα καί ισχυρόν έκεΐ έν τώ 
μεγάλιρ έκείνω κέντρω, έν τή λαμπρά έκείνη 
μεγαλοπόλει, ήτις διέπει τά; τύχας τοσούτων 
λαών, έκεΐ θά μάθη δ,τι πρέπει νά γνωρίζη 
ήγεμών προωρισμένο; νά κυβέρνα λαού; καί νά 
διοική στρατού:.

— Πρδς τί όμως ή ισχυρά Δημοκρατία 
άποσύρει ήδη τήν προστάτιδα χεΐρα άπ’ έμού; 
είπεν δ Βαλδουΐνος· πρδς τί μ’ έγκαταλείπει 
εις τήν τύχην μου; "Η νομίζουσιν οί έν Βενετία 
ότι δύναμαι νά παράξω χρήματα έκ τού μηδενός, 
όπου μισθοδοτήσω τδν στρατόν μου καί συντη
ρήσω το κράτος μου; θρόνος άνευ χρημάτων 
καί άνευ ισχύος είναι σκίμπους άχρηστος· ήγε
μών άνευ χρημάτων καί έπιρροής είναι νευρό- 
σπαστον γελοΐον. Καί τοιούτο νευρόσπαστον μέ 
κατέστησεν ή έλπίς έπί τήν ξένην βοήθειαν. Αί', 
Γραδενΐγε, δέν ύπάρχει πλέον σωτηρία! Ό θρόνος 
μου καταρρέει, τδ σκήπτρον έκφεύγει τών χει- 
ρών μου!

— Όμιλεΐς, βασιλεύ, ώς έάν είχον έξαντληθή 
όλα τά μέσα.

— Καί μήπως δέν έξηντλήθησαν; Ποιον 
μέσον μοί ύπολείπεται; άνεβόησεν δ Βαλδουΐνος 
μετά φωνής άπηλπισμένης καί ύψών τάς χεΐράς 
του. Ίά ταμεϊά μου είσί κενά· δ λαό; μου 
στερείται τών πάντων, καί έγώ δέν τολμώ νά 
τώ επιβάλλω νέας ύποχρεώσεις, νέους φόρους.

— Καί διατί όχι; άπήντησεν δ Γραδενΐγος. 
Οί λαοί ύποφέρουσι τούς φόρους· γογγύζουσι 
μέν έν άρχή, άντιστρατεύονται, διότι εις τούτο 
καταφεύγει πάντοτε ό οφειλών νά δίδη χρήματα, 
άλλ’ έπί τέλους πληρόνουσι. Δέν έχεις πρδ 
δφθαλμών τδ παράδειγμα αύτής τής Βενετίας; 
Δεν έμαθες μετά πόση; εύκολία; ή Δημοκρατία 
έπιβάλλει νέου; φόρους, καί, δπερ ούσιωδέστερον, 
μετά πόσης εύκολίας καί έτοιμότητος εισπράττει 
αύτούς;

— Διά τήν Βενετίαν είναι τούτο πράγμα
εύκολον, Γραδενΐγε· ή Βενετία είναι κράτος
ισχυρόν, καί όπου δέν ισχύει ό λόγος, ισχύει ή
βία. Άλλ’ έγώ; Τί δύναμαι εγώ; Δύναμαι
ν’ άναγκάσω τδν λαόν μου νά μοι δώση χρή
ματα; Στάσις θά έκραγή άμέσως καί πρδς τον
έξωτερικδν έχθρδν θά έλθη καί ό εσωτερικό:,

δστις είναι έτι έπιφοβώτερος καί άμειλικτό-
τερος.

— Καί οί θησαυροί τών έκκλησιών καί τιύν 
μονών; παρετήρησεν ό Βενετός, οί θησαυροί 
εκείνοι, ούς συνεσώρευσαν άπληστοι ιερείς καί 
μοναχοί καί κρατούσι κεκρυμμένους; Πρδς τί νά 
κήνται οι θησαυροί έκεΐνοι άχρηστοι έν χερσ'.ν 
άνθρώπων, οΐτινες ούδεμίαν άνάγκην έχουσιν 
αύτών;

— Αί, φίλε, και αύτοι οί θησαυροί, περί 
ών λέγεις, καί αύτοι άνελήφθησαν, άπήντησεν ό 
αύτοκράτωρ σείων άπελπιοτικώς τήν κεφαλήν. 
Ή βέβηλος χειρ μου έλήστευσε τούς οίκου; τού 
Κυρίου! ΙΙρό πολλοϋ ήδη ού μόνον τά πολύτιμα 
ιερά σκεύη μετεβλήθησαν εί; χρήματα, άλλά 
καί αύταί αί μολύβδινοι στέγαι τών ναών — 
καί τά χρήματα έδαπανήθησαν!

— Καί; . . . είπεν δ Γραδενΐγο; ώχριών 
ελαφρώς.

— 1ί μοι μένει λοιπόν; άπήντησεν δ αύτο
κράτωρ μετ’ άσθενούς φωνής — Ό θάνατος!

— Ή καταφυγή τών δειλών καρδιών! έψι- 
θύρισεν δ Βενετός.

— Ή δόξα τών πιπτόντων ήγεμόνων! έψι- 
θύρισεν ό Βαλδουΐνος, δστις ήκουσε τούς τελευ
ταίους λόγου; τοΰ Γραδενίγου.

— Μετά τινα; ήμέρα; έπανακάμπτει δ στόλος 
έκ Δαφνουσίου, είπεν δ Ιταλός μετά τινας 
στιγμάς, ώς άκολουθών τάς ιδίας αύτού σκέψεις. 
Βλέπω·/ τδν άξιόμαχον στόλον δ ΙΙαλαιολόγος 
θέλει συνετισθή καί . . .

— Δεν γνωρίζεις τον επίμονον εκείνον άνδρα, 
διεκοψεν αύτδν δ Βαλδουΐνος· δέν φαντάζεσαι 
μετά πόση; ύπουλότητος πάση; δράττεται περι- 
στάσεως καί πόσον εύκόλως λησμονεί καί υπο
σχέσεις καί όρκους.

Μή σε άπατα, βασιλεύ, δόξα άναξία καί 
λάμψις ψευδής! Νομίζεις ότι ό ΙΙαλαιολόγος 
περιστοιχίζεται μόνον ύπδ φίλων; Νομίζεις ότι 
καί αύτδς δέν είναι έκτεθειμένος εις τά βέλη 
τού φθόνου καί τού μίσους; 'Έχει καί αύτδ; 
έχθρούς, καί έχθρούς ισχυρού;, μεθ’ ών ήμεΐ; 
θέλομε·/ συνεννοηθή. Τότε θά ίδης ότι δ επί
φοβο; αύτδς άντίπαλος, δν τδ θράσος ώδήγησε 
μϊ/ρι τών τειχών τής πρωτευούσης σου, θά 
ύποχωρήση κατησχυμένος. Άσπατος είναι ή 
τύχη τών όπλων, καί πολλάκις άπροσδόκητον 
γεγονός έδωκεν εις τάς τύχας τών λαών καί 
τών βασιλέων άλλοίαν τροπήν.

— Τοιούτο γεγονός άπροσδόκητον πρδ πολ- 
λού περιέμενον, άλλά μέχρι τούδε εις μάτην! 
Αργά ένόησα πόσον έπικίνουνον είναι νά βαυ- 
καλίζηταί τις ύπδ ματαίων έλπίδων. Ή πείρα 
ερχεται δτε πλέον εις ούδέν μέ ωφελεί!

Ο Γραδενΐγος ύψωσε τούς ώμους του άμη- 
χανών τί ν’ άπαντήση. Μετ’ ολίγον άπήλθε 
τής αιθούσης, ψιθυρίζω·/ καθ’ εαυτόν-

— Άλλοίμονον εί; τδν άνδρα, δστις άπόλ- 
λυσι τδ θάρρος καί τήν πεποίθήσιν εις εαυτόν! 
Αλλοίμονο·/ εί; τδν ήγεμόνα, οστι; παραδίδεται 

εί; τήν άπελπισίαν!
Ό δύστηνος Βαλδουΐνος, ό εστεμμένος βυ

ζαντινός αύτοκράτωρ, έμεινε·/ έν τή εύρυχώρω 
αιθούση τών έν Βλαχέρναι; άνακτόρων, μόνο: 
μέ τούς λυπηρού; αύτού συλλογισμούς.

(’Επεται ή συνέχεια.)
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Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ
ΔΡΟΥ ΕΝ ΣΟΥΣΟΙΣ.

(Είκών Άυορέου Μυλλέρου έν τώ έν Μονάχφ 
Μαξιμιλιανιείφ).

Τδ μεγαλοπρεπές Μαξιμιλιανιεΐον εν Μονά
χφ, το κατά τήν ανατολικήν άζραν τής εύρείας 
λεωφόρου Μαξιμιλιανού κείμενον, περιέχει τριά
κοντα μεγάλα; ελαιογραφίας, έκτελεσθείσα; κατά 
διαταγήν τοΰ φιλομούσου βασιλέως Μαξιμιλιανού 
Β'. και παριστώσα; τά κυριώτερα συμβάντα τής 
ιστορία; τοΰ ανθρωπίνου γένους. Μεταξύ τών 
εικόνων τούτων προεξάρχουσαν θέσιν κατέχει ή 
είκών, ή παριστώσα τδν γάμον τοΰ Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, τοΰ δαφνοστεφούς καταζτητοΰ, ήν 
σήμερον έκ ξυλογραφία; δημοσιεύομεν. Ή είκών 
αύτη, έργον τοΰ έξοχου ζαθηγητοΰ τής έν Μο
νάχφ ’Ακαδημία; τών ώραίων τεχνών, Άνδρέου 
Μυλλέρου, θαυμάζεται οΰ μόνον διά τδ τολμηρόν 
τής ουνθέσεως καί τήν μεγαλοπρέπειαν τής 
παραστάσεως, άλλά και διά τήν άπαράμιλλον 
ζωηρότητα τοΰ χρωματισμού. Τδ συμβάν, τδ 
έμπνεΰσαν τον καλλιτέχνην, είναι τδ έξής.

ΙΙερι τά; άρχάς Φεβρουάριου τοΰ έτους 324 
ΙΙρ. Χρ. ό Μέγα; ’Αλέξανδρος, άποπερατώσας 
τήν κατά τών Ινδιών επίπονον αύτοΰ εκστρα
τείαν, εϊσήλθεν έν θριάμβφ εί; τά Σοΰσα, πρω
τεύουσαν τή; Σουσιανής, επαρχία; τής Περσίας, 
ένθα έώρτασε μίαν τών λαμπρότερων έορτών, 
ας άναφέρει ή παγκόσμιο; ιστορία. Άπδ δέκα 
ήδη έτών δ νέο; ήρως έπεδίωκε τδν μέγαν αύτοΰ 
σκοπόν, νά συμφιλίωση καί νά ένωση τήν’Ανα
τολήν μετά τή; Δύσεως, καί ήδη έπίστευεν οτι 
έφθασεν εί; τδ τέρμα τοΰ μεγαλεπηβόλου αύτοΰ 
σχεδίου. 12; σύμβολον δέ τή; ένώσεως τών 
έθνών είχεν έκλέξει σύζυγον τήν Στάτειραν, τήν 
ώραίαν θυγατέρα τοΰ βασιλέως τών ΙΙερσών 
Δαρείου· πρδ; πλειοτέραν δε καί έντελεστέραν 
ενωσιν διέταξε τοΰ; επισημότερους τών στρατη
γών του νά λάβωσι ταύτοχρόνω; συζύγου; έπι- 
φανεΐς έξ ’Ασίας γυναίκας. Τήν αύτήν ήμέραν, 
καθ’ ήν έτζλεΐτο ό γάμο; τοΰ βασιλέως μετά 
τή; Στατείρας, έπρεπε νά τελεσθώσι καί οί 
γόμοι δλων τών ένδοξωτέρων αύτοΰ στρατηλατών.

ΊΙ μεγαλοπρεπής σκηνή τοΰ ’Αλεξάνδρου 
ήτο διεσκευασμένη καταλλήλως διά τήν περί- 
σ:ασιν, περιέχουσα καί τήν μεγάλην τή; τελε
τή; αίθουσαν καί τά ιδιαίτερα διά τοΰς νεόνυμ
φους δωμάτια, χωριζόμενα διά πλουσιωτάτων 
περσικών παραπετασμάτων. Ή δλη σκηνή είχε 
περίμετρον 750 μέτρων καί έστηρίζητο έπί 50 
κιόνων κατακεκοσμημένων διά πολυτίμων λίθων 
καί μετάλλων. Χρυσοκέντητοι τάπητες έκάλυ- 
πτσν τδ έδαφος καί ύφάσματα πορφυρά καί 
χρυσά άπετέλουν τοΰ; όρόφους. Λαμπροτάτη 
ήτο ή μεγάλη αίθουσα τής τελετής, έν τφ μέσφ 
τής όποιας ήτο έστρωμμένη εύροτάτη τράπεζα, 
ής τδ έν άκρον, τδ ώρισμένον διά τδ βασιλικόν 
ζεύγος ήτο έκ χρυσού, τά δέ άλλα μέρη διά 
τοΰ; άρχηγού; έξ άργύρου. Οί προσκεκλημένοι 
άνήρχοντο εί; έννέα χιλιάδας. Σάλπιγγες άνήγ- 
γειλον τήν έναρξιν τή; τελετής, καί ήχοι σαλ
πίγγων σονώδευον τάς σπονδά; τά; έκ χρυσών 
κυπέλλων, τά όποια ό βασιλεύ; έδωρήσατο είς 
τού; συνδαιτυμόνας. Εί; σημεΐον τοΰ ’Αλεξάν
δρου άνεσύρθησαν τά παραπετάσματα, καί ή 
Στάτειρα, άπαστράπτουσα έκ νεότητο; καί έν 
πλοοσιωτάτη στολή, ένεφανίσθη εί; τήν αίθουσαν, 
συνοδευομένη ύπδ ανθηρών νεανίδων καί ένΟου- 
σιωδώ; χαιρετιζομένη ύπδ τού πλήθους καί τού 
εί; προϋπάντησιν αύτή; σπεύσαντο; βασιλέως, 
μεθ’ δ έκαστο: τών στρατηγών έλαβε θέσιν παρά 
τή μελλονύμφφ αύτού.-’Επί πέντε δλα; ήμέρας

οιήρκεσαν αί έορταί έν Σούσοις· είς το στρατό
πεδον είχον συρρεύσει πανταχόθεν ραψφδοί καί 
κιθαρφδοί, ύποκριταί καί ταχυοακτιλουργοί, 
μάγοι καί χορευταί έκ Περσίας, αύληταί έξ 
’Αττικής. Έν τέλει δέ, δπω; έπιστέψη έπαξίω; 
τήν έορτήν, ό μεγαλόδωρος ’Αλέξανδρο; έπλή- 
ρωσεν δλα τά χρέη τών στρατηγών του, τών 
άξιωματικών καί στρατιωτών του, άνερχόμενα 
εί; είκοσι χιλιάδα; ταλάντων, ήτοι πλέον τών 
100 εκατομμυρίων φράγκων!

ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΡΗΜΙΤΟΥ.
(’Απόσπασμα)

Π ΙΙΙΏΊΊΙ ΠΡΩΙΑ ΊΌϊ ΕΤΟΥΣ 1883.

(Συνέχεια καί τέλος.)

Έν δέ τή παρατάσζι τή; άπομονώσεώ; 
σου έν έκ τών δύο θέλει σοί έπισυμβή, ή 
ό μέν νού; άποβήσεται ξένο; πρδ; τόν κόσμον, 
ή δε καρδία σου άποσκληρυνθήσεται άπολι- 
λωθεΐσα· καί λοιπόν ουτω; άποθηριοΰσαι καί 
χωρίς νά τδ θέλης καί χωρίς νά τδ περι- 
μένης· ή τού νοδ; άδιακόπω; άνακαλοΰντο; καθ’ 
αύτδν τά αίτια τή; άπομονώσεώ; σου, άπομω- 
ραίνεσαι, καταμαραίνεσαι, φθίνεις, τήκεσαι ύπδ 
τή; φλογδς τή; θλίψεω;, χωρίς ούτε σεαυτδν 
νά σώζη;, ούτε τήν ποθητήν διά σέ ειρήνην τή; 
ψυχή; νά συντυγχάνης. Τέλος άνεχώρησας τοΰ 
κόσμου έξ αιτία; πολιτικών λόγων, λόγων κοι
νωνικών, δασμών ύπερβολικών, στρατιωτική; 
άνυποφόρου ύπηρεσία;, καταδιώξεω; τής δικαιο
σύνης; ’Έσο βεβαιότατο; έπίσης, δτι μία εύσυ- 
νείδητος είς έαυτήν συνείδησις δέν ευρίσκει έν 
τή έρήμφ τήν ποθητήν έξιλέωσιν, ειρήνην, ησυ
χίαν μάλλον δέ έξέγερσιν οριμυτέρου έλέγχου 
καί αυξησιν τή; έπ’ αύτήν καταδίκης. Διότι 
ή μέν πολιτική καί κοινωνική σου θέσις έπλη- 
ρώθη πάντως ύπδ τών άντιπάλων, είς ους άλλως 
εύ φρονών δέν θά τήν παρεχώρη; άνευ άγώνος, 
καί λοιπόν καί έν τή ήττη σου αύτή Οά ήσο 
εύτυχέστερο; μένων ή ύποχωρών ουτω· τά δέ 
πολιτικά καί κοινωνικά σου βάρη έπίσης έπλη- 
ρώθησαν ούχί δμω; κατ’ άφαίρεσιν καί μηδε
νισμόν τών·άπδ σού δυνάμεων, άλλά κατά με
ρισμόν καί προσθήκην έπί ετέρων όμοιων σου. 
Λοιπόν άποχωρών έγένεσο αφορμή αύξήσεω; 
έπί τούς άλλους τοΰ ζυγού τούτου, δν σύ ώ; 
άφόρητον άπέφυγε; άποσυρΟείς εί; τά όρη. 
Ποιαν λοιπόν σΰ έξιλέωσιν δύνασαι νά προσδοκά; 
παρά τοΰ δικαίου θεοΰ, συναισθανόμενο; σύ 
αύτό; δτι ούδέν έτερον έπραξας, άποχωρών τοΰ 
κοινωνικού, έν φ έτάχθης, σταδίου, ή δτι έπηύ- 
ξησας τά βάρη τών όμοιων σου; Άλλως τε 
περιυβρίζει; ουτω τήν πολιτείαν έκείνην, ήν οί 
μέν πρόγονοί σου άνέστησαν καί ύπερήσπισαν 
διά τού ίδρώτος καί τοΰ αίματός των, σύ 
δ’ έγεννήθη;, άνετράφης, ηύξήθη;, άπεκατέστης 
ώ; μέλος έν αύτή. 12 έρημίτα, ή πολιτεία, 
ή πατρί; σου, καί έν τή δεσποτιζωτέρα αύτή; 
μορφή, ούδέποτε δέον, δπω; παύση τού νά ηναι 
τδ άντικείμενον τοΰ σεβασμού σου, τή; άγάπης 
σου, τή; αύταπαρνήσεώ; σου, έφ’ δσον αυτή, ώ; 
τοιαύτη, είναι άνεζτή ύπδ τή; μεγάλη; έκείνη; 
πληθύος, ήν άποκαλοΰμεν λαόν, έθνος. Ό 
νόμο; της, δηλαδή άπόφασι; έμμεσο; ή άμεσο; 
αύτού τού λαοΰ, ή έκείνου δστι; είναι ό Δε
σπότης, τέλος, δσον άδικο; καί άν ήναι δέον νά 
σώζη άείποτε τδν δλον παρά σοί σεβασμόν του ■ 
διότι ούδέν δικαίωμα έχει; σύ, ώ; άτομον, να 
έγερθή; κατ’ αύτοΰ έπί τφ λόγω δτι δέν σοί 
συμφέρει ή δέν σοί άρέσκει. Τίς είσαι σύ, δστις 
έκζητεΐς διά τή; -παρακοή; σου, διά τή; άντι- 

πράξεώς σου πρό; τον νόμον τή; πατρίδος σου, 
ΐνα διεγείρη; τήν δυσπιστίαν τοΰ έτέρου; Φο- 
βοΰ πανταχοΰ καί πάντοτε τδ είναι σε 
σκάνδ αλον.

Λοιπόν, έρημίτα, έν φ ζητώ, δπω; ορίσω τδ 
τέλο; σου, περιγράψω άναμίξ παρελθόν καί παρόν, 
τοΰθ’ δπερ άνωτέρω άπεκάλεσα τδ έκάστοτε 
παρόν. Καί εύλόγως. Ποιον είναι τδ τέλο; 
τή; μετ’ έπιστημοσύνη; έογασία; ένδ; οικονόμου 
καί φιλοπόνου εργάτου; Κέρδο; τι πάντως θε
τικόν. Καί ποιον είναι τδ έκάστοτε παρόν του; 
’Ενέργεια, οικονομία χρόνου, δραστηριότη; έν 
έπιγνώσει, έν άλλαι; λέξεσιν ούδέν έτερον ή 
κέρδος τι έπίση; θετικόν. Μή σε ζαλίζη ή διά
φορο; δψι; τοΰ κέρδους κατά τδ άποτέλεσμα 
πρδ; τδ κέρδο; κατά τδ στάδιον τής ένεργείας. 
'Ο πρακτικώτατο; Άγγλος σοί τδ απέδειξε τρα- 
νώτατα, εφαρμώσας έν τώ βίφ τήν γονιμωτάτην 
ιδέαν "ό χρόνο; είναι χρήματα” (Time is 
money). Ό οικονομολόγο; Γάλλο; έπίση; σέ 
διδώσκει· "ή έργασία είναι δύναμι; πα
ραγωγική”· ό ηθικολόγο; τέλο; σοί φωνάζει· 
"ή έκπλήρωσι; τοΰ καθήκοντος φέρει 
τήν ήδίστην άνάπαυσιν”.

Είναι δύσκολο; ό συνδυασμό; τών αξιωμάτων 
τούτων πρδ; τό προκείμενον; Άκολούθει· "'0 
χρόνο; έστί χρήματα”, δηλ. δ χρόνο; μεταμορ- 
φούμενο; εί; άποτέλεσμα χρήσεως, ό χρόνο; 
τιθέμενο; είς ζίνησιν καί αρμονίαν, πρδ; τον 
σκοπόν σου, εί; ζωήν. Άλλ’ ή ζωή δέν είναι 
ή ένέργεια- "La vie est Taction” (Michelet). 
ΊΙ δέ ίδικότης τής ένεργείας είναι ή ήμετέρα 
φύσις έκδηλουμένη, τδ ήμέτερον άγαθόν. "L’ac- 
tivit6 est notre nature et noire bien” (Beusot). 
ΊΙ ένεργητικότης ήμέτερον άγαθόν! Ναί· έφ’ 
δσον έν τή ένεργητικότητι ύπάρχει άρμονία με
ταξύ ένεργείας καί άποτελέσματος, μεταξύ έρ
γασία; καί τοΰ δΐ β,τι έργάζεταί τις, έν άλλαι; 
λέξεσι μεταξύ σκοπού, παραγωγή; καί ζατανα- 
λώσεως. Ταύτα; τά; ιδιότητα; δέν θέλει; κρατεί 
δϊβαίω; έφαρμοζομένας εί; μόνην τήν άμορφον 
καί άνόργανον φύσιν, ή διευθυνομένα; εί; μόνον 
ύλικόν τι συμφέρον. Πρόκειται περί τή; κατα· 
βιβρωσκούση; σε θλίψεω;· πρόκειται περί τή; 
έλλειπούση; άπδ σού χαρά;· πρόκειται περί τών 
αίτιων, τά όποια σέ ώθησαν καί σέ κρατοΰσι 
προσζεκολλημένον εί; τδν θάνατον ήτοι τήν ερη
μικήν ζωήν, άφαρπάσαντά σε άπό τή; άληθού; 
ζωής, ήτοι τή; έπικοινωνία; τών όμοιων σου. 
Λοιπόν άναβίβασον τά; έννοια; ταύτα; εί; τήν 
λογικήν ηθικήν σου φύσιν, άνάθεσον έν αύταΐς 
τδ καθήκον, τ. έ. τήν αρμονικήν έκείνην σχέσιν 
τήν μεταξύ ένεργείας καί άποτελέσματος, ήτι; 
καλείται ισορροπία, ούτως ώστε νά παράγηται 
άγαθόν, καί ιδού, ώ έρημίτα, πώς εύρίσκει; 
τήν χαράν, τήν εύτυχίαν, τήν άνάπαυσιν. Καί 
δικαίως· διότι ή τελεία εύχαρίστησι; έν τή ζωή 
ταύτη τών τοσούτων καί τοιούτων αντιθέσεων, 
ά; έκαστο; συναντά έν τή κοινωνία, δοκιμάζεται 
καθ’ δλην αύτή; τήν έκτασιν, οπότε μετά προ
σπάθειαν έπιτυγχάνωμεν, δπω; Οέτωμεν πάσα; 
ήμών τά; ένεργείας έν ισορροπία πρό; τε ήμά; 
αύτού; ‘καί πρδ; τόν εξωτερικόν ήμών κόσμον. 
"Le jeu facile, rtSgulier, complet de chacune 
de nos energies en equilibre, c’est le plaisir 
parfait.” (E. Bouilleb.)

Άλλά πρόσεξον· ό φιλόσοφο; ούτο; καίτοι 
όρμάται έκ τού καθ’ έκαστον ον παρατηρουμένου 
όρμεμφύτου τού διατηρήσαι καί αύξήσαι τδ είναι 
του, καί έκ τών άντιθέσεων, ας ό άνθρωπο; συ
ναντά καθ’ οδόν, πρδ; τδ άπολαμβάνειν, οσον τδ 
δυνατόν, περισσότερα; έν τή ζωή του εύχαρι- 
στήσεω; ή θλίψεω;, άλλ’ έπειδή, φαίνεται, δέν 
έδοκίμασεν αύτδ; έν τφ ίδίφ βίφ του, τί έστι 
πλήρωσι; μετά κόπον καί ιδρώτα στερήσεώς 

τίνος, σφάλλει οίκτρώς πρδς τδ πρώτον άπο- 
διοομενον τή τελεία ευχαριστήσει κατηγορού
μενον "le jeu facile”. Δηλαδή ώς εί ελεγεν· 
έάν μετά προηγηθεΐσαν στέρησιν ήθελε; μελε
τήσει καί συλλάβει τήν άπόφασίν νά είσέλθη; 
εις τα; λαμπρά; καί μεγαλοπρεπεΐ; αίθούσα; 
τού Monte-Carlo, έκεΐ δέ ρεΰμά τι τύχη; τυ
φλή; ήθελε συσωρεύσει ένώπιόν σου έκατοντάδα; 
τινά; χιλιάδα; φράγκων, σύ, μετά τοιαύτην επι
τυχή ισορροπίαν τοΰ σκοπού καί τή; ένεργείας 
σου ήθελες συναισθανθή αύτήν, ήν ούτο; καλεΐ, 
τελείαν εύχαρίστησιν, ύψίστην ηδονήν; plaisir 
parfait. Έάν δέ τούναντίον. μετά έπιπονωτάτην 
καθ’ δλην τήν ήμέραν έργασίαν εισερχόμενο; εί; 
τήν οικίαν σου τδ έσπέρα; συνήντα; εί; τδ κα- 
τώφλιον τή; έξω θύρας σύζυγον σπεύδουσαν μετά 
χαράς, μετά λατρεία; ν’ άποθέση έπί τοΰ με
τώπου σου φίλημα μεστόν άγάπης καί εύγνω- 
μοσυνης, έν φ τό μέν τών τέκνων σου λαμβάνει 
άπό τήν χεΐρά σου τήν δίκελλαν, τδ δέ τδ δι- 
σακκιον άπδ τών ώμων σου, φέρη; δέ μετά σού 
τήν άρκούσαν διά τήν φιλόστοργόν σου οικο
γένειαν άμοιβήν τή; ήμέρα;, σύ, λέγει, δέν ήθελε; 
τότε συναισθανθή τήν εί; τδ ΰύιστον αύτή; ση
μεΐον εύχαρίστησιν, καί ηδονήν; Διατί; Διότι 
τή; τοιαύτη; ισορροπία; τής ένεργείας σου προ- 
ηγήθη ίδρώς! . . . Τή αλήθεια ούδέν παρα- 
λογώτερον τοΰ τοιούτου συμπεράσματος.

Ό αύτδς φιλόσοφο; θέλει έν τφ ρεμβάζειν, 
έν τώ όνειροπολεΐν παρούσαν τήν σκέψιν, καί 
βρίζει τδ ρεμβάζειν όρθότατα· "La reverie est 
la pensee en liberte.” Τί λέγεις, ώ έρημίτα, 
μή τι δ έρημικό; σου βίο; δλο; είναι έν δνειρο- 
πόλημα, εί; ρεμβασμό; άκακο;, μία σκέψι; έν 
έλευθέρφ όρίζοντι; Βεβαιότατα. Δέν λέγουσιν 
έπίση; οι ίδεολόγοι· "nos pensi-es c’est nous;” 
Καί ποιον λοιπόν τό πρακτικόν άποτέλεσμα τού 
τοιούτου ιδεώδους σου βίου; Χαρά τι; πραγμα
τική; αύξησί; τις έν Χριστώ θετική; τελειοποί- 
ησί; τις ηθική; Μωρέ καί τυφλέ, μετά πρώτην 
και δευτέραν άνακύκλησιν έν τώ νοΐ σου τών 
αίτιων τή; εί; έρημον βίον καταφυγή; σου, ιδού 
ή άνια, ίδοΰ ό πνευματικό; ούτο; θάνατος. (Mais 
n’avoir lien ΐι faire est un enuui mortal, 
reellement mortel. Bersot.) Διότι έν άπλοΰν 
δνειροπόλημα δέν είναι δυνατόν νά χρησιμεύση 
ώ; τροφή διαρκής μιας ύγιοΰ; ψυχής. Έν δέ 
τή δεδομένη χαλαρώσει τή; τοιαύτη; σου πρό; 
τδ ρεμβάζειν τάσεω; θά ζητήση; οΐκοθεν, ΐνα 
κάμη; τι. Τδ τί τοΰτο, δέον βπως έγκλείη 
άφεύκτω; έν έαυτώ τδ χρήσιμον καί ωφέλιμον- 
διότι άλλως θά όμοιάζη; πρδ; τδν τετραετή 
παΐδα κτίζοντα καί καταρρίπτοντα, άνακτίζοντα 
καί πάλιν καταρρίπτοντα τά ώ; παίγνια κτιζό
μενα μετά τοσαύτης ύπδ τοΰ παιδός τούτου 
χαράς. Ναί, ύπήρξεν έποχή δμολογουμένω; 
μεγάλη διά οέ, ή τή; θεμελιώσει»; έν τώ κόσμφ 
τού Χριστιανισμού, καθ’ ήν είχέ; τι ποιεΐν χρή
σιμον καί ωφέλιμον, τό πρασφέρειν τή κατ’ έξο- 
χήν έξανθρωπιζούση θεία ταύτη θρησκεία τδν 
άνθρωπον, τόν ομοιόν σου, άσυλον. Τό προσ- 
φέρειν λοιπόν ούτως ύποδεχόμενο; έν τοΐ; κόλ
ποι; σου ή θέτειν ύπδ τήν σκιάν καί προστασίαν 
σου μέρος άνθρωπότητο; καταδιωκομένης, ύψί- 
στην ύπηρεσίαν συμπάση τή άνθρωπότητι· άλλά 
καί ένταΰθα ύπήρχεν, ώς βλέπεις, ό παράγων 
καί ό καταναλίσκων. Νΰν έλλειπόντων τών αί
τιων έκείνων καί τοΰ ύύίστου έκείνου σκοπού 
τή; τοιαύτη; μονήρους ζωής, πρό; τινα σκοπόν 
έξήλθε; εί; τήν έρημον; Έξήλθες, ΐνα δοκιμάση; 
καθ’ έκάστην στιγμήν τδν όδυνηρότατον τών θα
νάτων έν τή άνία, έν φ έπιθυμών άναζητεΐ; άνά- 
παυσιν έν τή ζωή; Απέχει; τού κόπου, τού 
ίδρώτος, τή; πάλης, τοΰ σταδίου, έν φ έπιποθϊΐς 
αρετήν, νίκην, στεφάνους, δόξαν, άμοιβήν έμποι- 

οΰσαν χαράν άληθή, άνάπαυσιν μετ’ εύχαριστίας 
άπολαμβανομένην. οικαίωσιν τέλος τής είς τόν 
κόσμον εισόδου σου, ταχθείς άπαξ παρά τοΰ 
Πλάστου καί θεοΰ σου έν τώ κόσμφ <ύς κόσμος;

Βλέπεις λοιπόν, ώ έρημίτα, καί ό ορθός 
ποΰ σε φέρει λόγος; Είς τήν κοινωνίαν, μεταξύ 
τών όμοιων σου, είς τδ πέλαγος τοΰτο τών άντι
θέσεων, εί; τήν άδιάκοπον ταύτην πάλην άγαθοΰ 
καί κακού, χαρά; καί λύπης, ΐνα, έν τή προ- 
σπαθείη τοΰ θέτειν σεαυτδν είς ισορροπίαν πρδς 
ταύτα; τά; πραγματικά; έν τώ κόσμιο άντιθέσεις, 
ύπομένη; συμμεριζόμενο; κόπων καί στερήσεων. 
Μή φοβού τήν ένυπάρχουσαν έν τώ κόπφ καί 
τή στερήσει θλίψιν βλέπε μάλλον ένταΰθα τήν 
δεξιάν τοΰ εύδοκήσαντος οοτω Θεοΰ, οστις κατα
θλίβει σήμερον τόν άνθρωπον διά νά τδν άντα- 
μείψη κατά τήν αύριον. Λά&ζ τδ ιερόν Εύαγ- 
γέλιον εί; τά; χεΐρας καί ίδέ οτι πανταχοΰ 
εύλογεΐ Έκεΐνος τον κόπον, τον ιδρώτα, τον 
προκαλεΐ, τδν συνιστα, τόν άγαπα! Έν δέ τή 
έπιτευχθείση ήδη άρμονία κατά πάσα; τά; κοι
νωνικά; σχέσει; σου ήτοι πρδ; τά; άπαιτήσει; 
νόμων φυσικών, νόμων θετικών, νόμων πνευμα
τικών έν άλλαι; λέξεσιν, έν δέ τή έκπληρώσει 
τών καθηκόντων σου πρό; τού; όμοιους σου, 
ΐνα δοκιμάζη; ο,τι δνομάζει; άνάπαυσιν μετά 
κόπον, δόξαν μετά νίκην, χαράν μετά λύπην, ήτοι 
άγαθόν. Λέγε λοιπόν εύθαρσώ; άείποτε τόν 
έξής τοΰ ανθρωπίνου βίου συνδυασμόν κατά τήν 
άρχήν καί τδ τέλος αύτοΰ· "Τό τέλο; μου έσεται 
άνάλογον προ; τδ έκάστοτε παρασκευαζόμενον 
παρόν μου. Τδ έκάστοτε παρασκευαζόμενου 
παρόν μου ορίζει τό τέλο; μου.”

Baden-Baden.
Γ. Ίατρουδάκη;.

ΕΚ ΤΥΝΙΔΟΣ.
(Ιδιαιτέρα άνταπόζρισι;.)

Τή 12/24 Απριλίου εΐχομεν ένταΰθα τήν 
έγκαθίδρυσιν τοΰ νέου γαλλικού Δικαστηρίου, 
ήτι; έγένετο δημοτελεστάτη παρευρεθέντων έν 
αύτή πάντων τών έν τέλει, τών εγχωρίων άρ- 
χών, τού πρωθυπουργού, τού ύπουργοΰ τών έξω- 
τερικών κ. C.AJIBON, τών κκ. Προξένων καί τών 
έν τή πόλει ταύτη δικηγόρων ζαί διχαστών 
απάντων τών Προξενείων. Λόγοι ζατάλληλοι 
τή περιστάσει έξεφωνήθησαν καί τδ πλήθο; τών 
φιλοθεαμόνων, έγχωρίων τε ζαί Ευρωπαίων, ήτο 
πυκνόν. ΊΙ τελετή ήτο έπιβάλλουσα καί μεγα
λοπρεπή;, παρισταμένων έν αύτή πασών τών 
άρχών έν μεγάλη στολή, διήρκεσε δέ περί τάς 
δύο ώρας. Ί2ς έξ αυθεντικών πηγών πληρο
φορούμαι, τό έγκαθιορυθέν έν Τύνιδι γαλλικόν 
τοΰτο Δικαστήριον πρόκειται νά άντικαταστήση 
τδ ύπάρχον ένταΰθα προξενικόν γαλλικόν διζα- 
στήριον καί θά διζάζη τάς μεταξύ πολιτών 
Γάλλων καί προστατευομένων τοιούτων πολι
τικά;, εμπορικά; καί ποινικά; ύποθέσεις, διο- 
ρισθέντο; διά τάς τελευταία; ταύτα; καί τού 
αρμοδίου γενικού Εισαγγελέα»; έκλεχθέντο; έξ 
Αλγερία;. Τοιαύτη έπί τοΰ παρόντο; ή άπο- 
στολή τοΰ γαλλικού τούτου Δικαστηρίου· βρα
δύτερον ομω; δέν είναι άπίθανον, ή άρμοδιότη; 
αύτού νά έπεκταθή γενικώτερον ζαί άμα έξο- 
μαλυνθώσι τά προσκόμματα, τ’ άπαντώμενα, ώ; 
λέγεται, ύπο τη; γαλλική; Κυβερνήσεως διά τήν 
κατάργησιν τών ξένων προνομίων (Capitulations) · 
άλλά ζαί τούτο άν κατορθωθή, γεννάται τδ ζή
τημα άν οι έγχώριοι'*Αραβες, οί είθισμένοι εί; 
τήν διαδικασίαν τού σερή θά ύποταχθώσιν εί; 
τήν δικαιοδοσίαν τών γαλλικών Νόμων, τοΰθ’ 
δπερ άντιστρατεύεται εί; τά; παραδόσεις των 
καί εί; τδ πνεύμα τού Κορανίου.

Έν τέλει πληροφορώ 'ϊμά; δτι έπί τή 
εύκαιρία τή; έγκαθιδρύσεω; έν Τύνιδι τού γαλ
λικού τούτου Δικαστηρίου έδόθη έν τή γαλλική 
ΙΙροσεδρεία παρά τού λίαν πεφωτισμένου άντι- 
προσώπου τή; γαλλικής Δημοκρατίας καί ύπουρ
γοΰ τών Εξωτερικών, κυρίου Canbon, έφεσπζρίς 
επίσημος, είς ήν προσκληθέντες παρευρέθησαν 
άπαντες οί έπισημότεροι τή; πόλεως μας, οΐ 
ύπουργοί, οί πρόξενοι καί πολλοί έκ τών έγ
κριτων Εύρωπαίων, ώ; καί οί ανώτεροι αξιω
ματικοί τού γαλλικού στρατού τής κατοχής. 
Έν τή έσπερίδι ταύτη διεκρίθη καί αύθις ό 
κ. CaMBON διά τήν ίπποτικήν καί λίαν εύγενή 
αύτού συμπεριφοράν πρδς πάντας τοΰς προσκε
κλημένους, οΐτινε; άναχωρήσαντες μετά τδ με
σονύκτιον άπεκομίσαντο τάς πλέον εύαρέστους 
έντυπώσεις.

Ταΰτα, άν έγκρίνετε, καταχωρίσατε είς τον 
φίλτατον'Έσπερον. ΊΙ. Β.

ΝΕΑ ΔΙ2ΙΎΞ ΓΟΥ ΣΟΥΕΖ.

Τό μέγα τοΰ Λονδίνου φύλλον "ό Χρόνο;” 
περιείχε πρό τινων ήμερών άρθρον, μεγάλην έμ- 
ποιήσαν έντύπωσιν ού μόνον εί; τοΰ; πολιτικού; 
κύκλου; άλλά καί εί; τοΰ; έμπορικού:. Πρό
κειται κατά τον "Χρόνον” περί κατασκευή; 
δευτέρα; διώρυγος, άρχομένης έξ Αλεξάνδρειά; 
καί ληγούση; είς Σουέζ. Γήν κατασκευήν αύτή; 
ήθελον δήθεν άναλάβει ’Άγγλοι κεφαλαιούχοι, 
δπω; ένώσωσι κατ’ εύθεΐαν τήν Μεσόγειον μέ 
τήν Έρυθράν θάλασσαν. Τδ σχέδιον τοΰτο 
φαίνεται μέν κατ’ άρχάς έχον πιθανότητάς τινα; 
έζτελέσεως, δταν δμως έμβαθύνη τι; εί; τδ 
ζήτημα έννοεΐ εύκόλως δτι, έπί τού παρόντο; 
τούλάχιστον, είναι δλως άκατόρθωτον. Οί ζά- 
τοιχοι τών μετοχών τοΰ Σουέζ δύνανται νά ζοι- 
μώνται ήσυχοι. Καί πρώτον μέν αί τεχνικά! 
δυσχέρεια·, διά τήν κατασκευήν τής νέα; διώρυ- 
γο; είναι μέγισται, ΐνα μή ειπωμεν ανυπέρβλητοι, 
διότι ή άπόστασι; άπδ Αλεξάνδρειά; εί; Σουέζ 
είναι κατά 250 χιλιόμετρα μεγαλειτέρα τή; 
άπδ Πόρτ-Σαΐδ εί; Σουέζ. Έκτδς τούτου ό 
τήν ύπάρχουσαν διιύρυγα κατασκευάσας Λεσέψ 
έχρησιμοποίησε τήν εύθεΐαν γραμμήν καί τά; 
ύπαρχούσα; λίμνα;, αΐτινε; τά μάλιστα διηυ- 
κόλυναν τά έργα, έν φ οί μέλλοντε; ν’ άνοίξωσι 
τήν νέαν θαλασσίαν όδδν ήθελον ύποβληθή εί; 
ύπερόγκου; άποζημιώσεις, καθότι ή χώρα, δΐ 
ή; θά διήρχετο, είναι ή εύφορωτάτη έν Αίγύ- 
πτφ. Τδ δέ μέγιστον καί άνυπέρβλητον πρό
σκομμα είναι αύτοί οί δροι τής παραχωρήσεω;, 
οί συνομολογηθέντε; μεταξύ τοΰ άντιβασιλέω; 
Μοχάμετ-Σαίδ καί τοΰ μεγαλοφυούς Λεσέψ. 
Κατά τήν τή 30 Νοεμβρίου 1854 ύπογραφεΐσαν 
ταύτην σύμβασιν ό ήγεμών τή; Αίγύπτου δίδει 
τφ Λεσέψ άπόλυτον πληρεξουσιότητα πρό; 
ΐδρυσιν έταιρία; διά τήν τομήν τοΰ ’Ισθμού- 
έπομένως καί άν ύποτεθή, κατά τδ άρθρον τού 
"Χρόνου”, δτι ύφίσταται άνάγκη δευτέρα; δκί- 
ρυγος, μόνον τφ Λεσέψ άπόκειται τδ δικαίωμα 
τή; κατασκευή; αύτή;. Έάν τέλο; άναλογι- 
σθώμεν δτι ή Αγγλία χάρις *S; τδν λόροον 
Βήχονσφηλδ είναι κάτοχο; 176 χιλιάδων μετο
χών τοΰ Σουέζ, α; ήγόρασεν έν έτει I860 παρά 
τοΰ ’Ισμαήλ πασά άντί 100 έκατομμυρίων φράγ
κων, δυνάμεθα εύκόλως νά έννοήσωμεν δτι οί 
λόγοι τοΰ Χρόνου, οί κατατρομάξαντες τοΰ; 
εύπιστους, είναι λόγοι άβάσιμοι, διαδοθέντες 
κατά τόν Λεσέψ αύτδν ύπδ έπιτηδείων κολλυ
βιστών, οΐτινε; οΐ αύτοΰ τού τρόπου έλπίζουσι 
νά έπιφέρωσιν έκπτωσιν εί; τά; μετοχάς. ’Αδύ
νατον είναι νά ύποθέσωμεν δτι οί Άγγλοι θά



12 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 49. 1 13 Μαιοο 1883.
ΕΣΠΕΡΟΣ. 13

Οελήσωσι νά σκάψωσι τον ίδιον εαυτών λάκκον, 
τοσούτω μάλλον καθ’ δσον πρόκειται νά δαπα- 
νηθή εν δλον δισεκατομμύριον φράγκων έπί 
άβεβαίοις.

ΚΥΠΡΙΑ ΚΥΡΙΑ.
(Μετά εικόνας, δρά σελ. 5.)

Αί έθνικαί ένδυμασίαι έχουσιν απανταχού 
και πάντοτε ιδιόν τινα και πρωτότυπον χαρα
κτήρα, δστις παρέχει αύταΐς ιδιαίτερον γόητρον. 
Δυστυχώς σήμερον αί τόσον ώραΐαι έθνικα'ι 
στολα'ι τείνουσιν εις τδ νά παραγκωνιαθώσι 
παρά τής ευρωπαϊκής ενδυμασίας, διότι Οπαδός 
τοΰ πολιτισμού παρακολουθεί αύτω κατά πόδας 
ό των Ιίαρισίων συρμός. Μ’ δλον τούτο εις 
τινα μέρη ακόμη τής ’Ανατολής διατηρούνται 
αί γραφικώταται έθνικαί ένδυμασίαι, και μίαν 
τούτων, την Κυπριακήν, παραθέτομεν σήμερον 
έν τω Έσπέρω έκ φωτογραφίας άποσταλείσης 
ήμΐν κατ’ εύθεΐαν έκ Κύπρου παρά τού φίλου 
άνταποκριτοΰ κ. Παν. Παπαδάκη.

ΓΝ2ΜΑ1 ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

Οί μέν εύφυεΐς λέγουσιν ένίοτε αστεϊσμούς, 
οϊ δέ άνόητοι κακολογούσιν.

Μονταίνης.

Οί τεχνΐται έκτιμώσι δεόντως τήν άξίαν τού 
χρόνου, διότι πάντοτε παραχωροΰσιν αύτδν έπί 
αντιμισθία.

Βολταΐρος.

Μή δυνάμενος, φυσικφ τω λόγω, νά ήμαι 
τέλειος, έπεθύμουν τουλάχιστον νά έκλέξω τά 
έλαττώματά μου.

Άρμάνδος Du Mesnil.

Πολλάκις τδ έλάττωμα τής άπαθείας εκλαμ
βάνεται ώς αρετή υπομονής.

'Ο καρδινάλιος Retz.

“Τά πάντα έρχονται”, έλεγεν ό Ταλλεϋράν- 
δος· υπάρχει δμως τί έπίσης αληθές και παρη- 
γορετικώτερον, δτι τά πάντα παρέρχονται.

Β.

Οί -διαβεβαιοΰντες ημάς δτι δεν άνήκουσιν 
εις κόμμα, βεβαίως δεν άνήκουσιν εις τδ ίδικόν 
μας.

J. Petit-Senn.

ΠΑΡΛ*ΤΟΙΣ ΓΟΥΑΡΑΟΥΝΟΙΣ.
(Εκδρομή τοΰ ιατρού Cbevaux.)

(Μετά εικόνων, δρα σελ. 13.)

Τη 8ΐ Φεβρουάριου, περί τήν δγδόην εσπε
ρινήν ώραν, δ Cbevaux, ό μαύρος ’Απατού και 
ό κ. Μορέν επιβιβάζονται έπί τοΰ άτμοπλοίου 
"Heroe de Abril”, τδ όποιον άποπλέον εις Βο- 
λιβαρ μέλλει ν’ άποβιβάση τους περιηγητάς εις 
τδ Δέλτα. Τδ άτμόπλοιον τούτο είναι παλαιόν,

ιηρεσιαν τριακονταετή· είχε οε κα- 
διά τήν ποταμοπλοΐαν καί διήλθε 
νεότητάς του έπί τού Μισισιπή, τού 

ιών ποταμών τής βορείου Άμε- 
’ άρχάς ήτο άτμόπλοιον μεγα- 

δτε άνέλαβεν ύπηρεσίαν 

καθ’ ήν ώφειλε νά τεθή ύπο σύνταξιν. ’Απδ 
ιούς πλόας 

τοΰ Αιμένος τής Ισπανίας 
τής νήσου τής Άγιας 
ούτος ούδεμίαν ύπέστη 

'· τού καταστρώματος 
έτι υψηλόν οικοδόμημα, ιός 
άτμοπλοίων τά πάντα έπ’ 
έν σεσαθρωμένη καταστάσει, 
αύτοΰ φαίνεται δτι εσεται δ 

’ ποιούσα 
,ωής τών 
“ ‘ ΐπ’-

μετρα ο’ υι 
τασκευασθή 
τά έτη τής 
βασιλέως τούτου 
ρικής. ’Ίσως κα· 
λοπρεπές· άλλ’ ήδη, 
παρά τή Βενεθουέλη, έπέκειτο δι’ αυτό ή σ· ΪΗ

Τ’· ,
δεκαπέντε ήδη έτών, καθ’ ά έξετέλεσ: 
μεταξύ Βολιβάρ καί 
(Port of Spain) έπί 
Τριάδος, ό άπόμαχος 
μεταβολήν ή επισκευήν· έπί τ 
αύτοΰ διατηρείται 
έπί τών αρχαίων 
αύτοΰ εύρίσκονται 
καί έκαστος πλούς 
τελευταίος · άλλ’ ή έταιρία έξακολουθεΐ 
χρήσιν αύτού, άμεριμνούσα περί τής ζ< 
επιβατών, οΐτινες έχουσι τό θάρρος νά έμ 
στεύώνται αύτω τήν ύπαρξίν των.

Τέλος τ’ ’ ' 
πνέει σφοδρός καί αί κινήσεις τού πί 
θίστανται οχληραί· ή μηχανή μετά κόπου 
γάζεται καί τά τοιχώματα αυτού τρύζουσιν 
αί κλειδώσεις 
ρευματισμών 
ύπδ τών άγριων κυμάτων έν 
τούτιρ κόλπφ. 
ταξύ τοΰ λιμένοι 
Βολιβάρ οί έπιβάται συνήθως 
τοΰ πτερυγίου, τοΰ έκτεινομένου όπισθεν τού 
έστιατορίου, διότι έκεϊ ή δροσιά είναι μεγαλει- 
τέρα ή έν τοΐς κοιτώσι καί αί κινήσεις τού 
πλοίου δλιγώτερον έπαισθηταί. Ό Μορέν άπε- 
σύρθη είς τήν κλίνην του καί άναπαύεται άπδ 
τών κόπων τής ημέρας. Ό CBEVAUX άνήρτησε 
τήν αιώραν του (τδ κρεμαστόν στρώμα) έπί τοΰ 
καταστρώματος. Πλησίον αύτοΰ εύρίσκεται γέ
ρων συνταγματάρχης τής Βενεθουέλης, μεθ ού 
άντήλλαξε φιλόφρονάς τινας λέξεις έν τίμ άτμο- 
πλοίω, καί δστις καπνίζει σοβαρός παμμέγεθες 
σιγάρον, τδ όποιον καιόμενον λάμπει κατά δια
λείμματα διά μέσου τοΰ σκότους τής νυκτδς ιός 
φάρος. Άμφότεροι έννοοΰσι τό σοβαρόν τής 
στιγμής, αλλά δέν όμιλούσι προσπαθοΰντες διά 

----- χτρ κακήν 
τισι τών συνο- 

δύο δειλών έπι-

τδ άτμόπλοιον άνεχώρησεν· ό άνεμος 
:λοίου κα- 

έρ- 
ώς 

άνθρώπου κατατρυχομένου ύπδ 
σανιδώματά τινα παρασύρονται 

τώ συνήθως ήρέμω 
Κατά τδν μικρόν διάπλου·/ με- 

τής 'Ισπανίας καί τής πόλεως 
κατακλίνονται έπί 

τοΰ έκτεινομένου όπισθεν

Άμφότεροι
, αλλά δέν όμιλούσι προσπαθοΰντι 

εύτολμου συμπεριφοράς νά διαλύσωσι τ' 
έντύπωσιν, ήν παρήγαγον παρά 
δοιποοουσών γυναικών οί φόβοι 
βατών. Ό είς τών δύο τούτων άνδρών έπιδει- 
κνύει μέγα πολύκροτο·/, ό δέ έτερος τείνει τούς 
βραχίονάς του καί ποιεί κινήσεις βατράχου νη- 
χομένου.

— Ί ί κάμνουν οί δύο ’ούτοι ανόητοι άνδρες, 
συνταγματάρχα;

— Ως βλέπεις, ιατρέ, ό μέν άπεκδυόμενος 
τοΰ έπανωφορίου του ετοιμάζεται νά ριφθή είς 
τήν θάλασσαν καί νά κολυμβήση μέχρι τής 
ακτής, πράγμα αδύνατον δλως έν καιρω τοιαύτης 
τρικυμίας· ό δέ άλλος ζητεί νά έπιφυλάξη έαυτω 
τήν μόνην λέμβον τοΰ πλοίου, 
τούτου 
οΐτινες 
ή τούς 
νά μοί

Συνεννοήθη περί 
προηγουμένως μετά τινων των έπιβατών, 
δέν θά συμπαραλάβωσιν εις τήν λέμβον 
φίλους των. Έτόλμησε δέ πρδ μικρού 
ζητήση τήν πρδς τούτο συγκατάθεσίν μου. 
Καί σύ, συνταγματάρχα, τί άπήντησας; 
Ούοέν· άλλ’ έάν καταποντισθώμεν, ήδυ- 

νάμην νά τδν φονεύσω. ’Αλλά καί τούτο πρδς 
τί; Βυθιζόμενου τού πλοίου θά βυθισθώμεν δλοι 
όμοΰ.

Φόβος μέγας κατέλαβε τάς γυναίκας. Ιΐαντα- 
χόθεν ακούονται φωναί, προσευχαί, θρήνοι· ή 
σκηνή είναι σπαραξικάρδιος.

Ό Cbevaux διά ν’ άποφύγη τδ θέαμα τούτο 
καί διά νά προφυλαχθή άπδ τού πνέοντος ψυ- 

χροΰ άνέμου, περιτυλίσσει τήν κεφαλήν του διά 
τού εφαπλώματος του. Κατάκοπος έκ τής αγρυ
πνίας καταλαμβάνεται περί τάς τέσσαρας τής 
πρωίας ύπδ βαθέος ΰπνου. Είς τάς 6 ό συν
ταγματάρχης τδν έξυπνα.

— Πού εΐμεθα; έρωτά ό Cbevaux. Αύτδς 
είναι ό Αιμήν τής 'Ισπανίας!

Σπεύδει νά έξυπνήση τδν Μορέν, δστις έκοι- 
μήθη καθ’ δλην τήν νύκτα ώς άνθρωπος κωφός. 
'< I Μορέν βλέπει έκ τού παραθύρου. Καί κατ’ άρ
χάς μέν νομίζει δτι έφθασεν ήδη είς Βολιβάρ, 
αν καί ό διάπλους άπαιτή δύο δλας ημέρας. 
Άλλ' όποια δεν είναι ή έκπληξις αύτού, βλέ
ποντας τήν οικίαν του καί τήν σύζυγόν του, ήτις 
περιμένει αύτδν έπί τής παραλίας.

— Λοιπόν δέν άνεχωρήσαμεν, ιατρέ;
— Μέ συγχωρεΐς, φίλτατε κύριε Μορέν, 

έπλεύσαμεν καθ’ δλην τήν νύκτα, άλλά διά τούτο 
δμως δέν έπροχωρήσαμεν. Τδ άτμόπλοιον δέν 
ήδυνήθη ένεκα τής τρικυμίας νά διαπλεύση τδν 
κόλπον καί έπέστρεψε. Παρ’ ολίγον κατεπον- 
τιζόμεθα δλοι. Δέν εννόησες τήν τρικυμίαν;

— Δέν έξύπνησα καθ’ δλην τήν νύκτα.
— Σέ συγχαίρω· έπρεπε νά γείνης ναυτικός. 

Άλλ αύτήν τήν φοράν τδ άτμόπλοιον τούτο 
έξετέλεσε τδν τελευταίο·/ αύτοΰ πλοΰν. Πρέπει 
νά ευρωμεν άλλο μέσον μεταφοράς.

Ιο έσπέρας αί έφημερίδες τής πόλεως δη- 
μοσιεύουσιν εύχαριστήριον έγγραφον τών έπιβατών 
προς τον πλοίαρχον διά τήν έμφρονα αύτού καί 
εύτολμο·/ διαγωγήν έν τω κινδύνω.

Μετά πολλάς άναζητήσεις δ Cbevaux εύρί- 
σκει τέλος μικρόν ιστιοφόρο·/ πλοΐον χωρητικό- 
τητος 14 τόννων, κατάλληλον διά τήν περίστα- 
σιν. Τδ πλοΐον τούτο άρίστης κατασκευής πα
ρέχει δλας τάς άπαιτουμένας έγγυήσεις στερεό
τητας, ταχύτητος καί άναπαύσεως. Άλλά δέν 
έχει πλήρωμα. Ό κ. Μορέν ανευρίσκει πλοίαρ
χον, Βατιστίνην τινά, Ιταλόν τήν καταγωγήν 
καί κοσμοπολίτην τδ έπάγγελμα. Ό πλοίαρχος 
ούτος είναι άνήρ προβεβηκώς τήν ηλικίαν, αλη
θής λύκος τής θαλάσσης, μελαχροινός ώς νά 
ήτο ’Ινδός, άνήρ δστις ειχεν ΐδει δλα καί έγνώ- 
ριζε τον πλανήτην ημών καλλίτερο·/ παρ’ δτι 
πολλοί άνθρωποι γνωρίζουσι τδν ’ίδιον αύτών 
οίκον. Καί δέχεται μέν ν’ άναλάβη τήν διοί- 
κησιν τού πλοίου, άλλ’ ύπο τον ρητόν δρον δτι 
θά έχη ταύτοχρόνως καί τήν διεύθυνσιν τής 
τραπέζης, διότι ό πλοίαρχος είναι λαίμαργος. 
Τούτο όυολογητέον δέν έχει τι τδ δυσάρεστο·/ 
δι’ άνθρώπους κορεσθέντας ήδη άπδ στερήσεις. 
'Υπολείπεται ήδη τδ πλήρωμα. Ή στιγμή δέν 
είναι πολύ κατάλληλος πρδς τούτο, καθότι αί 
άποκρέω ήρχισαν καί ό Cbevaux καλώς έγνώ- 
ριζε πόσον οί Άραβες τής άγ. Τριάδος καί τών 
Άντιλλών άγαπώσι τάς μεταμφιέσεις καί τούς 
χορούς καί τάς διασκεδάσεις τής έποχής ταύτης 
τοΰ έτους, ήτις παρ’ αύτοΐς άρχίζει τήν πρώτην 
Ιανουάριου. Τέλος μετά πολλούς κόπους εύρί- 
σκονται τέσσαρες μαύροι, πρόθυμοι, άντί άδρο- 
τάτου μισθού ν’ άποτελέσωσι τδ πλήρωμα. ’Επι
βιβάζεται τδ έρμα είσάγονται είς τδ πλοΐον αί 
τροφαί καί βρίζεται ή ώρα τοΰ απόπλου. Κατά 
τήν προσδιωρισμένην ώραν ό Cbevaux, ό Μορέν 
καί δ Απατού μεταβαίνουσιν είς τδ πλοΐον, 
άλλά παρά πάσαν προσδοκίαν δέν εύρίσζουσιν 
έκεϊ ούτε ναύτας ούτε πλοίαρχον. Τέλος έρχε
ται ό πλοίαρχος καί μετά τεσσάρων ωρών έρεύ- 
νας έν τοΐς οίνοπωλείοις άναζαλύπτονται καί οί 
τρεις έκ τών τεσσάρων μισθοθέντων ναυτών. Τδ 
πλοΐον έτοιμάζεται καί περί τό μεσονύκτιον 
άποπλέει. Άνεμος λεπτός κινεί έλαφρώς τήν 
θάλασσαν τδ πλοΐον προχωρεί καλώς, άλλ’ ένί
οτε κλίνει τόσον άποτόμως πρδς τδ πλευράν, 
ώστε φαίνεται δτι θέλει άνατραπή,
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— Μή φοβεΐσθε, λέγει ό πλοίαρχος· δέν 
είναι τίποτε· τδ πλήρωμα επιε το έρμα.

"Οπερ έστί μεθερμηνευόμενο·/. 1 ά τεσσαρά
κοντα φράγκα, τά όποια ό Cbevaux έδωκε διά 
τήν άγοράν τροφών, μετετράπησαν εις πνευμα
τώδη ύγρά, τά όποια κατηναλώθησαν ύπο τού 
πληρώματος.

Ό πλοίαρχος ούτος έχει μέγιατον ελάττωμά, 
δέν δύναται δηλαδή νά έφαρμώση -λ άρχαιον 
ρητόν. “'Η σιωπή είναι χρυσή.” 'Ομιλει επι 
δώδεκα ώρας κατά συνέχειαν χωρίς νά παύση 
ούδ’ έπί στιγμήν, μεταχειριζόμενος έναλλάξ τήν 
ιταλικήν, τήν γαλλικήν, τήν άγγλικήν καί συχ
νότερου τήν πορτογαλλικήν γλώσσαν. 'Ο Cbevaux 
θά τδν έστελλεν είς τδν διάβολον, άν δεν ήτο 
πεπεισμένος περί τών ναυτικών αύτοΰ γνώσεων 
καί τής μαγειρικής αύτού τέχνης, 1 ά μακαρό- 
νιά του, τά μπουρέκια, του καί άλλα ιταλικά 
φαγητά είναι πράγματι άριστουργήματα.

Γνωστόν είναι δτι παρά τάς έκβολάς τών 
μεγάλων ποταμών ύπάρχουσι αμμώδη τενάγη 
αχηματιζόμενα ύπδ τών χωμάτων, τά οποία 
παρασύρουσιν οί ποταμοί καί ύπδ τής άπωθήσεως 
αύτών ύπδ τών θαλασσίων κυμάτων. 1 ά τενάγη 
ταΰτα είναι πολλάκις κινητά καί ή δι’ αύτών 
διάβασις δυσκολωτάτη. Τά ύδατα συνωθοΰνται 
περί αύτά καί σχηματίζουσιν παμμεγέθη κύματα 
άπειλοΰντα ού μόνον μικράς λέμβους άλλα και 
μεγάλα πλοία. Τά τενάγη ταΰτα χρησιμεύουσι 
καί ώς ένδιαίτημα καρχαριών, λίαν έπικινδύνων 
διά τούς δυστυχείς ναυαγούς.

"Οτε τδ πλοΐον τοΰ Cbevaux διέπλευσε τά ΙΕΡΑ ΚΑΛΤΒΗ.

ΑΙ ΟΧΘΑΙ ΤΟΤ 0ΡΕΝ’2Κ0Τ.

παρά τάς έκβολάς τοΰ Όρενώκου τενάγη, τά 
υδατα ήσαν υψηλά καί ό διάπλους έγένετο άπρο- 
σκόπτως. ’.Από τοΰ καταστρώματος οί έπιβάται 
παρηκολούθουν τούς περί τδ πλοΐον έλιγμούς 
τών καρχαριών. Εισέρχεται τέλος τδ πλοΐον 
είς τδν βραχίονα τοΰ Μακαρέου, ένα τών πολ
λών βραχιόνων, δι’ ών ό μέγας ποταμός χύνει 
τά υδατα αύτοΰ είς τδν ’Ατλαντικόν Ώκεανόνί 
καί έπί τής όχθης τοΰ όποιου κεΐται τδ χωρίον 
τών Γουαραούνων, δπερ ήτο καί τδ τέρμα 
τής μικράς έκδρομής. Τδ έδαφος είναι πλημ
μυρισμένο·/ ύπο τών ύδάτων, και μόνον ή γυμνόρ- 
ριζα., τδ δένδρον τούτο τών Ινδιών, έπί τών 
ισχυρών αύτής ριζών ύψοΰται ύπεράνω τών θο
λών ύδάτων. Μετ’ δλίγον έπέρχεται ή άμπω- 
τις καί βαθμηδόν φαίνονται αί δχθαι, ών τδ 
φαιόχρουν χώμα άναπέμπει ύπδ τάς άκτίνας 
τού ήλιου δυσωδίαν θερμήν. 'Η χώρα αυτή 
προφυλάττεται έκ τών έπιδρομών τού άνθρώπου 
διά τοΰ φοβερωτέρου φρουρού, τοΰ πυρετού, τής 
φρικώδους αύτής νόσου, τής κατασυντριβούσης 
νεφρούς καί μέλη, τής έπιχεούσης έπί τοΰ προ
σώπου δψιν πελιδνήν, τής άναφλεγούσης τδ αί
μα, τής τρομαζούσης καί τδν άνδρειότερον κα 
φονευούσης άνιλεώς πάντα τολμώντα νά παλαίαη 
κατ’ αύτής. Διδ καί οί μόνοι κάτοικοι τής 
χώρας ταύτης είναι τά άγρια θηρία καί πτηνά, 
οί ιχθύς καί τά όστρακα, τά συσσωρευόμενα 
περί τάς γυμνορρίζας.

(“Επεται τό τέλος.)
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τής πιστωτικής Τραπέζης τής Αύστρία; θιατε- 
λοΰσιν έν ύψώσει, καί τούτο έπι τή φήμη τής 
προσεχούς επιλυσεως τού περί τών καπνών τή; 
Τουρκίας ζητήματος. Λ.

Έν Λειψία τή 30 12 Μαιου 1883.
Ό ύπό τών νομοθετικών σωμάτων τή; Γαλ

λίας ψηφισθείς νόμος περί μετατροπής τού δα
νείου τών 5% είς 4>/2°/ο μέ δεκαετή προθεσμίαν 
ούδεμίαν σχεδόν έπροξένησεν έν τφ χοηματι- 
στηρίφ τών Παρισίων έντύπωσιν, καί τούτο διότι 
δυσκόλω; έπιδρώσιν επί τών χρηματιστηρίων 
γεγονότα προ πολλοΰ περιμενόμενα καί παρα
σκευαζόμενα. Τδ χρηματιστήριου έπηρεάζεται 
κυρίως ύπο φημών καί διαδόσεων, εις τά τε
τελεσμένα όμως ύποκόπτει καί ύποτάσσεται μετ’ 
αξιοθαύμαστου άπαθείας. Τό αύτό συνέβη κατ’ 
αΰτάς καί έν Ιίαρισίοις, ένθα περισσότερος ήτο 
ό φόβος παρ’ αύτό τό κακόν. Και δμως οί 
ύπέρ τής ύψώσεως έργαζόμενοι κολλυβίσταί έπα- 
Οον ζημίας έπαισθητάς, ώς καί οί αισιόδοξοι 
έκεΐνοι οΐτινες ούδεμίαν έδιδον πίστιν είς τάς 
περί μετατροπής φήμας. Έν τοσούτφ μεγάλαι 
ποσότητες χρεωγράφων τών 5% είσήχθησαν είς 
τήν αγοράν πρός πώλησιν, διότι ώς γνωστόν ή 
ταχθεΐσα προθεσμία έληξε προχθές, τήν 10 τοΰ 
τρέχοντος μηνός.

"Οτι τό κόμμα τών μοναρχικών έν Ιίαρισίοις 
έζήτησε νά ώφεληθή τής έπικρατούσης έξάψεω; 
πρός καταπολέμησιν τής Κυβερνήσεως ήτο επό
μενον· μεταξύ άλλων διαδόσεων έλέχθη οτι ή 
κυβέρνησις ήναγκάσθη νά κλείση τά ταμιευ
τήρια έν ταΐς μικροτέραις πόλεσι, τά όποια δέν 
ήδύναντο νά έπαρκέσωσιν είς τήν έπιστροφήν 
τών ζητουμένων ποσών, καί δτι κρυφίως ή κυ- 
βέρνησις έσκέπτετο νά ένεργήση αναγκαστικά 
δάνεια παρά τοΐς ταμιευτηρίοις τούτοις, ώστε 
οί ζητοδντες τήν έπιστροφήν τών χρημάτων των 
δέν θά έλάμβανον ή προσωρινά; Αποδείξεις. ’Εν
νοείται δτι δλαι αί φήμαι αΰται έπενοήθησαν 
πρός έκφόβισιν τοΰ πλήθους καί δπως Αναγκά- 
σωσι τούς μικρούς κεφαλαιούχους είς πώλησιν 
τών έν χερσιν αύτών χρεωγράφων. ‘Η Κυβέρ- 
νησις είς ούκ όλίγας δυσχερείας υποβάλλεται 
ένεκα τών ψευδών τούτων διαδόσεων καί γενικώς 
πιστεύεται δτι θέλει προβή καί δικαστικώς κατά 
τών κατηγόρων της. Τά συμβάντα ταΰτα άπο- 
δεικνύουσιν ποια μέσα μεταχειρίζονται οί χρη- 
ματισταί καί είς ποιαν δύσκολον θέσιν εύρί- 
σκονται τά οικονομικά τής Γαλλίας.

Διαφοράς μεγάλα; ήναγκάσθησαν νά πληρώ- 
σωσι καί οί έπι τής ύψώσεως τών μετοχών τής 
διώρυγος τοΰ Σουέζ έλπίσαντες. Αί μετοχαι 
αύται ύπέστησαν έκπτωσιν ένεκα τής διαδοθείση; 
φήμης περί κατασκευής νέας διώρυγος έν Αιγύ
πτιο έκ μέρους Άγγλων κεφαλαιούχων. ("Ορα 
τό ήμέτερον άρθρον “Έ νέα διώρυξ τοΰ Σουέζ”). 
Ό Λεσέψ έρωτηθείς περί τοΰ ζητήματος τούτου 
έξεφράσθη, οτι συνεννοήθη μετά τής αγγλικής 
κυβερνήσεως περί τής ανάγκης τής εύρύνσεως 
τής διώρυγος, άλλ’ δτι ούδέ λόγος δύναται νά 
γείνη περί δευτέρας διώρυγος ώς συναγωνιστοΰ 
τής πρώτης, καθότι πρός τό δεξιόν μέρος δέον 
ν’ άνατραπή δλον τό σύστημα τής άρδεύσεως 
τής Αίγύπτου, έν φ πρός τό αριστερόν μέρος 
όπάρχει τό τελωνεΐον. Έν τέλει δέ ό Λεσέψ 
διεβεβαίωσεν δτι ή έπιχείρησις βαίνει άριστα, 
καί δτι ή κατά τούς τέσσαρας πρώτους μήνας 
τοΰ έτους τούτου προκύψασα ΰπέρβασις είς τάς 
εισπράξεις ανέρχεται είς 200 χιλιάδας φράγκων.

Περί τών αύστριακών καί γερμανικών χρη
ματιστηρίων δλίγα έχομεν νά εΐπωμεν σήμερον. 
Περί τής μετατροπής τοΰ ούγγρικοΰ δανείου 
ούδέν έγνώσθη μέχρι τοΰδε θετικόν. Αί μετοχαι

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.
11οι μαντική. Πρό μικρού έδημοσιεύθη έν 

Άθήναις ύπό τοΰ κ. Νικηφόρου Καλογερά, 
καθηγητοΰ έν τω Πανεπιστημίω, έογον σπουδαίου 
καλούμενον Ποιμαντική. Τό σύγγραμμα τούτο 
διαιρούμενου είς τρία βιβλία είναι πεπλουτι- 
σμένον μεθ’ όλων τών δρων καί κανόνων, ού; 
οφείλει τά μάλιστα νά έπίσταται ό τό ιερόν τής 
ποιμαντικής διακονίας έργον άναλαμβάνων, καθ’ 
δσον ή ακριβής γνώσις, ή τήρησις καί εφαρμογή 
αύτών δύναται νά χρησιμεύση αύτώ ώς άλλη 
πυξίς, ύφ’ ής οδηγούμενο; ούτος θά κατορθοΐ 
ασφαλώς καί ραδίως ν’ άποφεύγη κατά τον 
διάπλουν τής έςασκήσεως τοΰ ύψηλοΰ μέν άλλά 
και λίαν δυσχερούς αύτοΰ τούτου έργου τούς 
προστυγχάνοντας αύτώ σκοπέλους καί ύφάλου;, 
και ούριοορομή αγόμενος άκινδύνως είς δν έπι- 
ποθεΐ γαλήνιου καί ασφαλή δρμον. “Αλλως τε 
έν άγνοια τών δρων τούτων καί κανόνων διατε- 
λών ό λειτουργός τής εκκλησίας καί άδεξίως 
θέλει έχει οΰτινος άνεδέξατο δυσχερούς έργου, 
καί συνεχώς θά περιπίπτη εί; σύγχυσιν καί 
άνωμαλίαν φερόμενος ουτω τήδε κάκεΐσε ύπό 
τοΰ ρεύματος καί τή; φοράς τών πολλάκις κο- 
χλαζόντων, άλλοτε δέ καί σφοδρώς προσκρουο- 
μένων αύτώ πολιτικών καί κοινωνικών άγριων 
κυμάτων, καί άπειλούμενος ύπ’ αύτών καί οονη- 
ζόμενος δύναται άνευ γνώμονος νά καταποντισθή. 
Προ; Αποφυγήν λοιπόν τών τοιούτων ηθικών 
κινδύνων δέον ό τό ποιμαντικόν αξίωμα περιβε- 
βλημένο; νά διατελή έν πλήρει γνώσει πάντων 
τών εν τφ εργφ τούτφ διαλαμβανόμενων, έν ώ 
σύν άλλοι; έκτίθενται σαφώς καί λεπτομερώς 
τά ιερά τοΰ πνευματικού ποιμένος καθήκοντα, 
κανονίζονται αί σχέσεις μεταξύ ποιμένος καί 
ποιμενομένων, καί άκριβώς περιγράφονται τά 
δρια τοΰ κύκλου έντός τοΰ όποιου δύναται νά 
ενεργή ό λειτουργός τής έκκλησίας κατά τούς 
ύποδεικνυομένους αύτώ νόμους καί κανόνας ποι- 
μαίνων αισίως τό λογικόν αύτοΰ ποίμνιον.

Όθεν ή ποιμαντική προαγομένη κυρίως είς 
τό ύποδεΐξαι τφ λειτουργώ τούτφ ύπό τε θεω
ρητικήν καί πρακτικήν έποψιν τόν τρόπον τοΰ 
πολιτεύεσθαι έν πάση περιπτώσει, καί έν γένει 
πανθ’ δσα όφείλει νά ποιή ούτος καί πράττη 
πρό; δόκιμον τοΰ ιερού αύτού τούτου έργου έξά- 
σκησιν, άνάγεται έν τοΐς σπουδαιοτέροις κλάδοι; 
τή; Θεολογίας καί άποτελεΐ οίονεί τόν άξονα 
περί δν δέον νά στρέφηται πάς ό περί τήν Θεο
λογίαν άσχολούμενος.

1 ό ποιμαντικόν δέ τούτο έργον άπετέλεσεν 
ό συγγραφεύς αύτοΰ μετά μακράν καί εμβριθή 
σπουδήν άρυσάμενος τήν δλην ιδία έκ τών πατέ
ρων τής ήμετέρας Εκκλησίας, καί δη τών δοκι- 
μωτέρων, ών τήν διδασκαλίαν έσχεν ώς γνώμονα 
πρό; ρύθμισιν καί ταξινόμησιν τής εντεύθεν 
αντληθείση; ποικίλης καί σπουδαίας ύλης, ύφ’ 
ής άπαρτιζόμενον τό έργον τούτο έκπέμπει αλη
θώς ήδυτάτην θρησκευτικήν καί επιστημονικήν 
εύωδίαν καί αύραν, καί παρέχει μεγίστην ανα
ψυχήν -αντί τώ δσφραινομένφ αύτοΰ. Ή δεξι- 
ότης, μεθ’ ής έξηκρίβωσεν ό συγγραφεύς καί 
διευκρίνησε πάντα τά είς τήν Ποιμαντικήν 
αναγόμενα ζητήματα, ό λεπτός καί κατάλληλος 
χρωματισμό; καί αύτών έτι τών λεπτοτάτων 
γραμμών πάσης έν αύτοΐς άνεξιτήλως παριστα- 
μένης ηθικής είκόνος, καί έν γένει τό δλον 
σύστημα, έν φ έκτίθησιν αύτά άποδεικνύουσιν

αριδήλω; τήν επιστημονικήν ικανότητα τού συγ- 
γραφέω; καί προσεπιμαρτυροΰσι τήν σπουδαιό- 
τητα τοΰ έργου αύτού τούτου, ού τίνος ή τηλαυ
γή; έμφάνισις τό πρώτον ήδη μαρμαρυγώς περι- 
λάμπει καί διαφωτίζει τόν τής παρ’ ήμΐν θεο
λογία; ορίζοντα.

Έν Λειψία. Κ. Κ.

Ημερολόγιον τής’Ανατολής τοΰ’έτους 
1883. Περί τά τέλη τοΰ παρελθόντος έτους 
έξεδόθη έν Κωνσταντινουπόλει λίαν φιλοκάλως 
τό ημερολόγιου τούτο. Ό έκδοτης αύτοΰ κ. 
Άθ. Ιίαλαιολόγος έφρόντισε νά καταρτίση 
βιβλίον ού μόνον χρησιμώτατον διά τά; ποικίλα; 
καί Ακριβείς πληροφορίας, άς συνήθως περιέχουσι 
τά ήμερολόγια, άλλά καί τερπνότατου καί διδα
κτικόν διά τά; έν αύτώ διατριβάς, γραφείσα; 
ύπό τών εύδοκιμωτερων έν τοΐ; γράμμασιν 
άνδρών. "Ο,τι κυρίως έφείλκυσε τό ενδιαφέρον 
ήμών είναι αί στατιστικαί πληροφορίαι περί 
τών διαφόρων σχολείων τοΰ’Οθωμανικού κράτους 
καί τής Ελλάδος, πληροφορία1, άκριβεΐς. Σπου
δαίος είναι έπίσης καί ό κατάλογος τών έν τή 
’Ανατολή διαφόρων έκκλησιών. Έκ τών ποικί
λων διατριβών έξαίρομεν τήν περί τοΰ Πατριάρ- 
χου Ίωάσαφ Β'. τοΰ Μεγαλοπρεπούς, ιστορικήν 
μελέτην, ής συγγραφεύς είναι ό έν τή φιλολογία 
διαπρεπή κατέχων θέσιν κ. Μανουήλ Ίω. Γεδεών. 
Αί τελευταΐαι σελίδες τοΰ Ημερολογίου τοΰ κ. 
Άθ. Παλαιολόγου κοσμούνται διά καταλλήλων 
ποιήσεων. Τό 'Ημερολόγιου, απαρτιζόμενου έκ 
σελίδων 335 τιμάται φράγκων 5.

Σ υ λ λ ο γ ή Σ α βο ύ ρ ω φ. Έξεδόθη κατ’ αύτά; 
άγγελία συγγράμματος δημοσιευθησομέυου προ
σεχώς έυ Βερολίνφ ύπό τοΰ βιβλιοπωλείου 
Asher καί Σ’- καί φέροντος τόν άνω τίτλον 
"Συλλογή Σαβούρωφ”. Έν τφ συγγράμματι 
τούτφ, τό όποιον θέλει έκδοθή είς 15 τεύχη 
(πρός μάρκας 25 τό τεύχος), άπεικονίζονται καί 
περιγράφονται οί έλληνικαί αρχαιότητες, αί 
άνήκουσαι τφ άλλοτε πρεσβευτή τής 'Ρωσσίας 
έν Άθήναις κυρίφ Σαβούρωφ. Είναι πράγματι 
λυπηρόν, λυπηρότατου νά βλέπη τις τόσους 
θησαυρούς άνεκτιμήτους, άνακαλυφθέντας πρό 
μικρού έν Έλλάδι, νά εύρίσκωνται καί νά θαυ- 
μάζωνται έκτος τής πατρίδος ήμών ! 'Η αναλ
γησία τών έπιτετραμένων τήν φύλαξιν τών κει- 
μελίων τής άρχαιότητος είναι όντως άνεξήγητος, 
καί καιρό; πλέον είναι νά τεθή φραγμός κατά 
τή; έξ Ελλάδος εξαγωγής αντικειμένων άνηκόν- 
των αύτή ώς κληροδοτημάτων τής ενδόξου 
άρχαιότητος.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Ό λόρδος Βύρων. Περί τοΰ έξοχου τής 
Αγγλίας ποιητοΰ καί ένθερμου φιλέλληνος Βύ
ρωνος έγράφησαν τοσαΰτα καί μετά τοσούτου 
πάθους, ώστε μετά πλείστης δσης περιέργειας 
περιμένουσιν οί Οαυμασταί αύτού τήν προσεχή 
έν Αονδίνφ έκδοσιν βιβλίου, φέροντος τόν τίτλον· 
"'0 πραγματικός λόρδος Βύρων”, καί άνασκευά- 
ζοντος πολλάς ήμαρτημένας δοξασίας. Ό συγ
γραφεύς τής νέας ταύτης τοΰ Βύρωνος βιογρα
φίας, Ιωάννης Κόρδης Ίέφερσων, αναφέρει έν 
αύτή περιστατικά άγνωστα μέχρι τοΰδε καί 
άνατρέποντα άρδην τάς κατά τοΰ Βύρωνος έκ- 
τοξευθείσας κατηγορίας. Έλέχθη δτι ό γάμος 
τοΰ Βύρωνος μετά τής δεσποινίδος Mhjbanks

ήτο συνοικεσίου συμφέροντος· ό συγγραφεύς άπο- 
δεικνύει δτι έρως Ακραιφνής καί ζωηρός ήνωσε 
τάς δύο καρδίας. "Είμαι τόσον έρωτευμένος, 
γράφει ό Βύρων μόλις Αρραβωνισθείς πρός ενα 
οίλόν του, δσον δύναται νά ήναι άνθρωπος. ΊΙ 
μελλόνυμφός μου έχει έν μόνον έλάττωμα· είναι 
ύπέρ τό δέον καλή δι’ έμέ. Πρέπει λοιπόν έξ 
άνάγκης νά διορθωθώ, διότι αν δυνηθώ νά κατα
στήσω αύτήν εύτυχή θά καταστήσω καί έμέ 
αύτόν εύτυχή. Λέγεται δτι είναι πλούσια- εγώ 
δμως τό Αγνοώ ούδέ έξετάζω περί τούτου. "ΊΙ 
αύτή διάθεσις διατηρείται παρά τώ Βύρωνι καί 
μετά τόν γάμον.

'"0 μήν τοΰ μέλιτος παρήλθε, γράφει ό 
ποιητής, έξύπνησα καί εύρέθην νυμφευμένος. 
Συνεννοούμαι πληρέστατα μέ τήν σύζυγόν μου. 
Ό μεγαλοφυής SwiET άπεφάνθη, δτι ούδείς 
σοφός ένυμφεύθη ποτέ· έγώ δμως θεωρώ τόν 
γάμον κατάστασιν εύδαίμονα. Καί έχω μέν τήν 
ιδέαν καί τώρα άκόμη δτι ό άνήρ πρέπει νά 
νυμφεύηται επί ένοικίφ, άλλ’ έγώ προθυμότατα 
ήθελον Ανανεώσει τό ένοικιαστήριόν μου, καί άν 
τούτο ήτο διά 99 έτη.” Περίεργο; ήτο ή απο
στροφή τοΰ Βύρωνος νά τρώγη έν τή οίκίφ του. 
"Δέν δύναμαι νά βλέπω γυναίκας τρωγούσας”, 
έλεγε πολλάκις. Μέγα; ήτο ό φόβος του τής 
πολυσαρκίας, πρός τήν όποιαν είχεν Ανέκαθεν 
τάσιν. Έπι ήμέρας όλοκλήρους ένήστευεν, έμάσ- 
σει φύλλα καπνού, έλάμβανεν όπιον καί καθ’ 
έκάστην πρωίαν άμα εγειρόμενος τής κλίνη; 
έμέτρα τήν μέσην του διά νά ίδη μήπως έπά- 
χυνεν. 'Η γέννησι; τής θυγατρός του Άδας 
τόν έλύπησε, διότι ήθελεν υιόν. Τέλος έπήλθε 
ή πρός τήν σύζυγόν του ρήξις, ύποθαλπομένη 
ύπό τής Αδελφής του, καί τό διαζύγιον. Περί
εργον είναι τό 9°’' κεφάλαιον τοΰ β”. βιβλίου, 
έν φ γίνεται λόγος περί τής πυρπολήσει»; τών 
απομνημονευμάτων του έν τή οικία τού εκδότου 
αύτοΰ Murray.

Ή βιογραφία αυτή τοΰ Βύρωνος έκδίδεται 
κατ’ αύτάς· δσα περί αύτής άναφέοομεν, όφεί- 
λομεν είς τήν άθυροστομίαν τής "Έφημερίδος 
τής Κολωνίας”, ής ό έν Αονδίνφ ανταποκριτής 
κατόρθωσε ν’ άναγνώση κεφάλαιά τινα έν χει- 
ραγράφφ.

Άνδριάς Ούμβόλδου. Άποκαλυφθήσεται 
κατ’ αύτάς έν Βερολίνφ έν τώ προαυλίιρ τοΰ Πανε
πιστημίου ό κολοσσιαίος άνδριάς τοΰ Ούμβόλδου. 
ΊΙ βάσι; τοΰ αγάλματος φέρει τήν εξής άπλήν 
μέν άλλά πολυσήμαντον επιγραφήν "Τφ άθα- 
νάτφ φυσιοδίφη ή πόλις τοΰ Βερολίνου.”

ΈΙ Κυρία Λομενή. ΙΙρό τινων ήμερων 
άπέθανεν έν Ιίαρισίοις έν ηλικία πεντήκοντα 
έτών ή τοΰ Ακαδημαϊκού Λομενή, θυγάτηρ 
τοΰ γνωστού Αρχαιολόγου καί ιστορικού Καρόλου 
Λενορμάν, τοΰ έν Έλλάδι άποθανόντος καί έν 
τώ Κολονφ παρά τάς ’Αθήνας ταφέντος. 'Η 
κυρία Λομενή ήτο έγγονή τοΰ γνωστού τραπε
ζίτου Ιακώβου 'Ρεκαμιέ καί τής διασήμου ’Ιου
λίας 'Ρεκαμιέ. Ή μήτηρ αύτής καί χήρα τού 
Καρόλου Λενορμάν ζή είσέτι έν Ιίαρισίοις.

Εύτυχεις εκδόται! ΙΙρό; άπόδειξιν πόσον 
άναγινώσκονται σήμερον τά έλαφρά μυθιστορή
ματα, ών ή διάδοσις ώφειλε νά ήναι έντελώς 
άπηγορευμένη, σημειοΰμεν ένταΰθα τον άριθμόν 
τών αντιτύπων, τά όποια μέχρι τοΰδε έπώλησεν 
ό έν Ιίαρισίοις έκδοτης Charpentier έκ τών 
συγγραμμάτων τοΰ διαβοήτου Ζολά. Έκ τής 
Nana άπωλήθησαν 122 χιλ. Αντιτύπων, έκ τοΰ 
Assommoir 97 χιλ. Pot-Bouille 65 χιλ. Une 
page d’amour 48 χιλ. Une faute de l’Abbe 
Mouret 27 χιλ. La Cur6e 25 χιλ. Le ventre

de Paris 21 χιλ. ήτοι τό δλον πλέον τών
400 χιλ. αντιτύπων. Εύτυχεις έκδόται! Δυ
στυχείς άναγνώσται!

i ύ ύ, ύ ύ. ν.

Κ. Π. Κ. είς Πετοούπολιρ. Έλάόομεν τά αι
νίγματα · μυρίας ευχαριστίας. Καί ^δυσκολότερα θά 
μάς ήσαν εύπρίσδεκτα, διότι οί άναγνώσται ήμών, 
γυμνασθέντες αρκούντως, /.ύουσι τά εύκολα άμέσως. 
Έλπίζομεν δτι ή δευτέρα ήμών επιστολή περιήλθεν 
εί; χεΐράς σας ασφαλώς, διότι ή πρώτη μετά τρίμηνον 
περιοδείαν έπανήλθε πάλιν είς Λειψίαν, άν καί ή έπι- 
γραφή ήτο τακτική καί άκριδής. — κ. Ν. Β. είς Βραΐ
λα»'. Ί'ά περικαλύμματα τοϋ Εσπέρου πρέπει κατ’ άνάγ
κην νά σταλώσι διά τοϋ σιδηροδρόμου, διότι το ταχυ- 
δρομ,εϊον δέν δέχεται ή δέματα ώρισμένου Κάρου; καί 
όγκου. Τούτο έςηγεΐ τήν όραδύτητα περί τήν άπο- 
στολήν. — κ. Ν. είς Κωιΰταττινοϋπολιν. ΊΙ χήρα 
τοϋ πρό μικροϋ άποοιώσαντος μουσουργού Βάγνερ είναι 
θυγάτηρ τοΰ διάσημου Liszt καί τής γαλλίδος κομήσσης 
d’Aooult, ήτις έγένετο γνωστή ώς μυθιστοριογράφος. 
Έν τή συλλογή τών “ Άφορισμών” τή; ευφυούς ταύτης 
γυναικός (άποθαν. έν έτει 1873) εύρίσκομεν το έξη; 
χαρακτηριστικώτατον χωρίον “'ϊπάρχουσι τρία είδη 
άγαθότητος· ή μέν άνήκει είς τό πνεϋμα, ή δευτέρα 
έχει τήν έδραν της έν τή καρδία, καί ή τρίτη προέρ-. 
χεται έξ άδυναμίας ή έρεθισμοϋ τών νεύρων. Η άγα- 
θότης τοϋ πνεύματος, μεγαλοπρεπής, ήσυχος, διαρκής 
καί μετριύφρων, φαινομένη ενίοτε ψυχρά καί μεμετρη- 
μένη, εδρεται ώ; έπι τδ πλεϊστον παρά τοΐς άνδράσιν 
ή έκ τών νεύρων πηγάζουσα άγαθότης, επιπόλαια, ιδιό
τροπος έξασκεϊται τό πλεϊστον ύπό τών γυναικών ■ ή | 
άγαθότης τέλος τής καρδίας είναι τόσον σπανία, δσον 
καί σπινθήρ τής μεγαλοφυΐας.” — κ. Κ. A. Κ. είς 
' Ρο<7τόόιο>·. ΊΙ άπάντησι; είς τήν έρώτησίν σας δέν 
είναι εύκολος, διότι αί ίδιοτροπίαι τοϋ συρμού είναι 
αλλόκοτοι. Ίσως εννοεί τό πέταλον, τό ίπποτικόν τοϋ 
χαρακτήρας καί παρουσιάζεται ώς σύμίολον. Ήμεΐς 
ώς Ελληνες δυνάμεθα νά εδοωμεν καί άλλην λύσιν, 
δηλ. τήν κοινήν παροιμίαν “Τοϋ πτωχού τδ εύρημα 
ή καρφί ή πέταλον”, ίσως δπως άποσκορακισθή ή κατά 
τοϋ πλουσίου όασκανία. Τώρα μένει ν' άντικατασταθή 
είς τό μέλλον τό πέταλον διά το"ΰ καρφιού· άλλ’ ήσυ- 
χεΐτε, καί τοϋτο θέλει έπιίληθή ύπό τοϋ πανισχύρου 
συρμού. — κ. 1. II. είς ΛοηίΐΐΌΐ·. Ό πίνας τών πε 
ριεχομένων καί τών εικόνων τοϋ ΰ'. τόμου άποστέλ- 
λεται είς όλους τούς συνδρομητή; διά τοϋ σημερινού 
τεύχους. — κ. Ν. Δ. είς ΓαλάξιΟΓ. Έλάοομεν τήν 
δμετέραν έπιστολήν καί τήν διατριοήν. Περί τής δια
τριβής προσεχώς. Εύχαριστοΰμεν διά τά ΰποσχεθέντα.

ΩΡΑΙ ΣΧΟΛΗΣ.
Πλευρά α'.
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Έκ τών 36 τούτων στοιχείων σχηματίζονται 6 
λέξεις, αΐτινες τιθέμενοι ή μία ύπό τήν άλλην σχημα- 
τίζουσι τετράγωνον, ού τίνος έκαστη πλευρά έχει τήν 
αυτήν λέξιν. Άφ’ έκάστου δέ στοιχείου τής πλευράς 
α'. καί ό'. άναγινώσκεται σταυροειδώς μία καί ή αύτή 
λέξις, ήτοι· έξ αριστερών πρός τά δεξιά, καί άνωθεν 
πρός τά κάτω.

Έν ‘Ροστοίίψ. Κ. Λ. Κ.

Προβλήματος 67.
12.

11.
10.

9.
8.

7.

1.

5.

2.
3.

4.

6.
Άναπληρουμένων τών άνω 12 άριθμών διά ισαρί

θμων στοιχείων σχηματίζονται όκτώ λέξεις, ών τά 
άναπληροϋντα στοιχεία
1. !
1. !
3. ■
6. 1
7. ·
8.
9.
12.

σημαίνουσιν επιδοκιμασίαν 
έπίθετον τέρπον. 
κυματισμόν άέρος.

10. 11. έκφρασιν λύπης.
10. 11.

10. 11.
10. 11. 12.

2.
2.
4.
7.
8.
9.

3.
5.
8.
9.

4.
6.
9.

5. 6.

Ιχθύν.
ζώου τετράπουν. 
κατάστασιν δυσάρεστου, 
έπιφώνημα.

Αίνιγμα 68.
Γεννώμαι παρ’ εμψύχου,
Δέν
Τήν
Μοί

έχω πλήν πνοήν, 
κεφαλήν μου κόπτων 
δίδεις τήν ζωήν.

Έν ΓΙετρουπόλει. Π. Κ.

Αίνιγμα 69. 
ούράν μου όταν έχωΤήν

Μέγα; είμαι καί πολύς. 
Άνευ ταύτης είμαι κτήμα 
Σχεδόν πάση; κεφαλή;.

Π. Κ.

ΛΥΣΕΙΣ.
Προβλήματος 61.

(Ίππείου άλματος)
Γνήσιός είμι φίλος καί τόν φίλον ώς φίλον οίδαγ 
Τούς δέ κακούς διόλου πάντα; άποστρεφομαι. 
Ούδένα θωπεύω προς ύπόκρισιν. Ου; δ’ άρα τιμώ 
Τούτους καί έξ ύπαρχής μέχρι τέλους Αγαπώ.

Ίω. Κ. Γρ.

Προβλήματος 62.
1. Άθηνά· 2. Μήτηρ· 3. έτος· 4. μην 5. 

ημέρα· 6. ώρα.

Αινίγματος 63.
Άθως — Οώς·

Αινίγματος 64.
Χάρων — Σάρων.

Αινίγματος 65.
Όνάριον — ΐον.

’Έλυσαν· τά αινίγματα 55 και 58 ό κ. Χαρ. 
Δη μητριού έν Ζιφτα Αίγύπτου- 57, 5S, 59, 
ό κ. Κ. Λ. Κ. έν Ί’οστοβίφ· τό 59 ό κ. 
Κωνστ. Οικονόμου έν Σιμπίν-έλ-Κόμ. τό 62 
ό κ. Δ. Ί. Βότης έν Τεργέστη· τά 62, 63, 65 
ή κυρία Έρ. ΓΙ. Έκιντζόγλου έν Μασσαλία, 
τά 63 καί 65 ή κυρία Εύδοξία Ίω. Κο- 
λάσση έν Μασσαλία, αί δεσποσύναι Ελένη 
Α. θεοφιλάτου καί Αντιόπη Α. θεοφι- 
λάτου έν Βραΐλα, καί ό κ. Ί ω. Κ. Γρούμπο; 
έν Γαλαζίφ. Τό 65 ή δεσποινίς Αικατερίνη 
Βασιλειάδου έν Τεργέστη· τό 63 ή δεσποινίς 
Χαρ. Τσιμποπούλου έν Όδησσω, και το 65 
ό κ. Γ. Πηλέίδη; έν Όδησσω.

ΕΙΔΟΙΙΟ1ΗΣΙΣ.
ΎπενΟυμίζομεν τοΐς Κορίοις συν- 

δρομητάϊς δτι τδ Γ.έτος τού Εσπέρου 
άρ’/ετ'ζι τήν 1 13 Μαΐου 1883.

II ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.
Leipzig. Elster-Strasse 19.



16 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 49. 113 Μαΐου 1883.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧ2Ρ1ΣΕ2Σ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ELSTER-STR. 19. LEIPZIG.
Παρακαλουνται οι έπιστέλλοντβς προς τον "Εσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα καΟαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν 

έπιστρέφονται.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑι 

τη 1 13 και 15 27 έκαστου μηνός.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαι 82 = |ούβλια 16). 

Τιμή καταχωρίσεων οι’ έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

ΕΙΠΣΤΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.

ΑΘΗΝΑΙ και ΙΙΕΙΡΑΙΕΥΣ· κ. Δημ. Καρασπϋρο;. ΚΕΡΚΥΡΑ· κ. . . . 
.... ΖΑΚΥΝΘΟΣ- κ. Ν. Παππαδόπουλος. ΒΩΛΟΣ- κ. Νικ. Γεωρ- 

γιάδης, Ιατρό;. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ- κ. Πέτρος Μ. Γκεντιλίνης. ΠΛΤΡΑΙ· κ. Παυ
σανία; ΧοϊΒάς.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ και ή λοιπή ΑΙΓΥΠΤΟΣ- κ. Πέτρο; Σαράντης, Βιβλιοπω
λείου 'Ό Φοΐνιξ” έν ’Αλεξανδρεία.

ΚΩΝΧΤΑΝΉΝΟΥΠΟΛΙΣ· κ. ’Ιωάννη; Παπάοης, βιβλιοπώλη;. ΦΤΛΙΠ- 
ΠΟΥΙΙΟΛΤΣ- κ. Γεώργιο; Τσοόντας, ιατρό;. ΣΜΥΡΝΗ- κκ. Δεκίπρης καί 
Σ’, καί κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- κ. Σ. Γράσσο;, βιβλιοπώλη;. ΚΑ- 
ΒΑΛΛΑ- κκ. Α. Γ. Κούζης καί Σ’- ΜΥΤΙΛΗΝΗ- κ. Ξενοφών Γκορτζι- 
ώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ- Αίδεσ. ’Ανανία; Άλεξανδρίδης. ΧΑΜΟΣ- κ. Σταμα- 
τιάδης, έφορο; τής Σαμιακής Βιβλιοθήκης. ΒΗΡίΤΤΟΣ' κ. Χρ. Χριστοφόρου. 
ΑΜΙΣΟΣ- κ. Κ. Λαναράς, ιατρό;. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ- κ. ’Alt. ι-ενουδάκης. 
ΡΟΔΟΥ- κ. Μ. Μαλλιαράκη;.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρου- κ. Π. Δ. Παπαδάκης. ΛΑΡΝΑΒ- 
κ. ’Ιωάννη; Πιερίδης.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ· κ. Αριστόδημος Α. Βοσκώο. ΓΑΛΑΖΙΟΝ ■ κ. A. I. 
Σαρεγιάννης, ΙΒΡΑΙΑΑ- κ. Ιωάννη; Α. Βοσκώφ. ΊόΥΡΝΟ-ΜΑΙΌΥΡΕΑΟΝ- 
κ. Τηλέμ. Παπάζογλου;. ΚΟΡΑΒΙΑ, ΙΙΙΚΕΤΟΝ. ΚΑΡΑΚΑΛ καί ΚΡΑΙΟΒΑΝ · 
κ. Νικόλαο; Καραβία;. ΚΑΛΑΦΑΤΙΟΝ* ζ. Νικ. Κουκλέλη;. ΓΙΟΤΡΓΕΒΟΝ · 
κ. Εύθυμ. Πέταλά;. ΤΟΥΡΝΟ-ΣΕΒΕΡΙΝΟΝ · κ. I. Λ. Σακελλαρίδη;.

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ- κ. Ιάκωβος Μάνος. ιατρός. ΜΟΣΧΑ- κ. Γρηγ, I. Ροσσόλυ- 
μος. ΟΔΗΣΣΟΣ· κ. Σπυρ. Τυπάλδος Φορίστης. ΤΑΙΓΑΝΙΟΝ- κ. Δημ. Δ. Άλεζόπου- 
λος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ- κ. Στέφ. Λοβέρδο;.' ΓΕΙΧΚ- κ. Π. Α. Άξιώτης. ΝΙΚΟΛΛΙΕΦ· 
κ. Θεόδωρο; Λυκιαρδόπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΧΚΑ- κ. Νικ. Γ. Τζιτζέλης. ΙΣΜΛ- 
ΗΛΙΟΝ- κκ.’Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ· κ, Α. Καρβούνης. ΠΟΤΙΟΝ · 
κ. Περικλή; Ν. Κομηλιάδη;. ΣΕΒΑΣΓΟΥΠΟΛΙΣ- κ. Κ. Α. ΙΙαλαιολόγος.

ΛΟΝΔΙΝΟΝ-κ,Ίωάν. Α. Περβάνογλου;, ΛΙΒΕΡΙΙΟΥΛ- κ. Γ. Η. Σκρινής.

ΡΟΥΣΤΣΟΥΚΙΟΝ Βουλγαρία;’ κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.

ΤΕΡΓΕΣΤΗ- κ. II. Περβάνογλου;. ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ κ,Ίωάν. Κ. Σταυρίδης.

ΝΕΛ-ΥΟΡΚΗ- κ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικό; πρόξενος τής Ελλάδος.

Εις τά μέρη, ένθα είσέτι δέν έφυατήθησαν όριστικώς έπιστααίαι, 
οί βουλόμενοι δύνανται νά γείνωαι σονδρομηταί έπί προκαταβολή τή; 
έτησία; συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ' εύθεΐαν εις τήν διεύθονσιν 
(Elsteb-Stbasse No. 19) έν ΛΕΙΊΤΑι, είτε εις τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύναεως τοϋ Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τούτου 
μετά τής Γενικής Διευθυνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τό ψύλ
λον άποστέλλεται ελεύθερον ταχυδρομικών τελών.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elster-Strasse No. 19. Leipzig.
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ, λαμβάνουσα καθ’ έκάστην 

αιτήσεις περί τοΰ πρδ πολλοΰ έςαντληθέντος Α’. Γόμου του Εσπέρου, 
άπεφάσισε νά προβή εις άνατύπωσιν αύτοΰ, ήτις και άρξαμένη ήδη 
άποπερατωθήσεται εντός μικρού. Επομένως παρακαλουνται οί έπι- 
θυμοΰντες ν’ άποκτήσωσι τον ΑΖ. Τόμον νά εϊδοποιήσωσι περί τούτου 
είτε κατ’ εύθεΐαν τήν έν Αειψία διεύθυνσιν (Elster-Str. 19), είτε τάς 
κατά τόπους έπιστασίας, δπως ληφθή όπδ σημείωσιν ή αϊτησις αύτών.

‘Η τιμή τοΰ άνατυπωθέντος Α'. τόμου ώρίσθη εις φράγκα 40 
εις χρυσόν, δεδεμένου οε οιά τοΰ περικαλύμματος του καί δι επίχρυσων 
φύλλων εις φρ. 50. Οί τόμοι άποσταλήσονται έλεύθεροι ταχυδρο
μικού τέλους.

'Ε»' Bitvi»j! ’Er IlaQitfioig 1 'Er AorMroi!
ΙΔΕΤΕ KAI ΑΠΟΡΗΣΑΤΕ!
01 πράκτορες τής πτωχεόσεως τοΰ με

γάλου “Άγγλο-βρεταννικοδ εργο
στασίου” πωλοΰσιν δλας τάς πραγμα
τείας των μέ μεγάλην έκπτωσιν. Έμ- 
βάζων τι; τό ποαόν φράγκων 20, ή καί 
διά ταχυδρομική; έπιταγή; διά τοϋ αύ- 
στρο-οΰγγρικοΰΛόυδ Τεργέστη;, λαμβάνει 
πολυτελή συσκευήν τραπέζης έκ τοΰ άρί- 
στου άγγλο-βρεταννικοΰ μετάλλου, άξια; 
άλλοτε φράγκων 70. Πάς παραγγελιοδό
της λαμβάνει καί έγγραφον έγγύησιν περί 
διατηρήσει»; τής λευκότητος τών σκευών 
έπί δέκα έτη.
6 μαχαίρια τραπέζης μέ ωραίας λεπίδας, 
6 περούνια μονοκόμματα,
6 κοχλιάρια τή; σούπα; έκ τοϋ άγγλο- 

ό'ρετ. μετάλλου,
6 κοχλιάρια τοΰ καφέ έπίσης, 
1 μέγα κοχλιάριον τής σούπας 
I βαρύ κοχλιάριον διά τό γάλα, 
6 άχουμβιστήρια τών μαχαιρών, 
6 αγγλικά φιλτζάνια,
1 πιπεροβήκην ή ζακχαροθήκην,
6 ωραίας ώοθήκας,
6 κομψά κοχλιάρια διά τά ώά,
1 δίσκον μεγέθους 30 έκατ.,
1 τρυπητόν τοϋ τείου,
2 πολυτελή κανδιλέρια τής αιθούσης,
6 κομψά μαχαίρια τών φρούτων, 

61 τεμάχια έν δλψ.
Εις άπόδειξιν βτι, ή παρούσα είδο- 

ποίησίς μου δέν βασίζεται έπί άγυρ- 
τίας υποχρεούμαι δημοσία, εάν ή συ- 
τκευή δέν ά'ρέση τψ άγοραστή, νά παρα
λάβω αύτήν πάλιν. *0 έπιθυμών λοιπόν 
ν’ άγοράση πράγματα χρήσιμα καί καλά 
αντί τών χρημάτων του, ας άποτανθή, 
μετά πάσης πεποιθήσεως καί κατ’ εύ- 
θ εϊαν πρός τόνJ. Η. Rabinowicz εις ΒεΔιην, 
Κεντρικήν άποθήκην τοΰ Άγγλο-βρεταν- 

νικοΰ έργοστασίου
WlBN II. ScBIFFAMTSGASSE 20.
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Παρ’ έμοί εΰρηται, άντ'ι 30 centimes 
τό κουτίον, καί κόνις πρός καθαρισμόν 
τών σκευών τούτων.

‘Υποκαταστήματα έν Λονδίνιρ καί 
ΙΙαρισίοις.

Μεταξύ τών πολλών ένδείξεων εύαρε- 
σκείας δημοσιεύομεν τάς έξή;· Κύριον 
I. Η. Rabinowicz τή Βιέννην. Έν 
Βεγγάζη «/, 1883.

Διά τοϋ κυρίου Κοέν, προξένου έν 
Μελίτη, έλαοον τά τιμολόγια υμών ώ; 
καί δύο δείγματα. ’Επιθυμώ δΐ έμέ καί 
διά τίνας ένταΰθα φίλους μου ν’ άγοράσω 
παρ’ υμών τά κάτωθι είδη, ά εύαρεστη- 
θήτε νά πέμψητε τψ -/.. Ιωακείμ Άτζο- 
πάρδη έν Μελίτη· 8 συσκευά;, έξ_εκείνων 
άς έπέμψατε εσχάτως τψ κ. Κοέν, ώ; 
καί τά κάτωθι έκ τοΰ τιμολογίου σας.

Πρόθυμος Π. ΙΙετροβιτ^, 
ΰποπρός. τ^ς Αύατρο-ουγγορίβίς.

Κύριον I. II. Rawinowicz εις Βιέν
νην. Έν Καίρψ 20 Φεβρ. 83. _ Ελαβον 
σήμερον τάς παραγγελθείσας δύο συσκευ- 
άς καί ού μόνον μ’ εύχαρίστησαν τά μέ
γιστα αλλά καί ύπερέοήσαν τά; προσδο
κία; μου. Οπως αποδείξω ύμϊν τούτο, 
σάς παρακαλώ άμέσω; νά μοί άποστείλητε 
6 άκόμη τοιαύτ'ας συσκευάς. Έκ μέρους 
μου δέν θά λ.είψω νά συστήσω τό ΰμέ- 
τερον κατάστημα εις εύρυτέρους κύκλου;. 
Τό τίμημα τών συσκευών παρακαλώ νά 
τό σύρητε έπ’ έμοΰ διά τοΰ αύστρο-ούγ- 
γρικοΰ Λόυδ.

Πρόθυμος A. Weil, 
ίενοδόχνς.

Έκτος τούτων ίλαβον παραγγελίας 
παρά τών κκ. Mollah καί Jaevel έν 
Θεσσαλονίκη, παρά τών κκ. J. S;e- 
rantza, Μ Feinstein καί A. Marcevich 
έν Σμύρνη, L Koscliir έν Καΐρψ, Hilde
brandt Β. Prodesta έν Πορτ-Σαΐδ κτλ.
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’Ανωτέρω δίδομεν εις μικρόν τήν εικόνα τών περικαλυμ
μάτων τοϋ Β’. Τόμου τοϋ ΕΣΠΕΡΟΥ, κατασκευασθέντων κατά 
σχέδιον παραγγελθέν έπί τούτω έν τινι τών μεγαλειτέρων βιβλιο- 
δετικών καταστημάτων τής Γερμανίας.

"Εκαστον τών κομψών τούτων καί έπιχρύσων περικαλυμμάτων 
τιμαται μαρκών 5 (ήτοι φράγκων 6.25) καί άποστέλλεται έλεύθερον 
ταχυδρομικών τελών έπί προκαταβολή τοϋ τιμήματος.

’Αποστολή πλειοτέρων περικαλυμμάτων όμοϋ είναι ακριβέστερα 
καί ασφαλέστερα. Εϊς τοϋτο έφιστώμεν τήν προσοχήν τών Κυρίων 
συνδρομητών.

Συν-άκτης· Δρ. 1. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 19.

Χαρτοπωλεϊον · Β. Σ1ΓΙΣΜ0ΪΝΔ0Γ έν Βερολίνφ καί Λειψίγ. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟΤΓΟΓΑΙΝΟΓ έν Λειψίφ.


