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ΕΑΛΙ1 ΝΙΚΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 81.)

Έπι τοΰ μάλλον προεξέχοντας μέρους τοΰ
"Αστεος είς έννέα έπηρμένου μέτρα άνω τής επι
φάνειας τοΰ παραρρέοντος τήν πόλιν ποταμού
"Εβρου, είς μικράν άπδ τής προς άνατολάς πόλης
τοΰ φρουρίου (Καλέ-Καπί) άπόστασιν και έναντι
τοΰ μητροπολιτιζοΰ ναοΰ τής κοιμήσεως τής Θεο
τόκου εγείρεται τά περικαλλές Γυμνάσιον, ου ή
είκών παρατίθεται.
Το μεγαλοπρεπές τοΰτο κτίριο·; φκοδόμηται
έφ’ ής θέσεως έκειτο ή κατά Φεβρουάριον τοΰ
1880 άποτεφρωθεΐσα Ελληνική Σχολή έν εύρυχώρφ γηπέδφ 1590 τετραγωνικών μέτρων,
οΰ κατέχει τον μέσον χώρον περιλαμβάνοντα
403.30 □ μέτρα. Ή ολη οικοδομή έστί διώ
ροφος σχήματος ορθογωνίου έχοντος μήκος μέν
21.80 □ μ., πλάτος δέ 18.50 καί ύψος 11.70.
Κατεσκεύασται δέ έκ τετραγωνιαίων λίθων ζατειργασμένων και έντέχνως όπτοΐς πλίνθοις συνδεουασμένων. Ό ρυθμός αύτής έν δλφ θεωρουμένης αποκλίνει μάλλον πρδς τδν ρωμαϊκόν,
εί καί δυσχερώς δύναται τις νά διάγνωση έν
αύτή τδν δεσπόζοντα τύπον τον οι’ δλου τοΰ
έργου διήζοντα· αί πλευραί αύτής είσί κανόνιζα·,
καί έντέχνως είργασμέναι έν τή άπερίττφ αύτών
διακοσμήσει, έπιχαρίτως ύπδ κροσσωτοΰ γείσου
αί δύο πλάγιαι καί ύπδ αετώματος ή οπίσθια
έπιστεφούμεναι· τδ διάζωμα αύτών περιθέει δι
πλή έζ πλίνθων γραμμή μεταδρόμοις διαπεποιζιλμένη, τά δέ παράθυρα ύπδ πλινθίνης
στεφάνης περιβαλλόμενα, ζαί κατά τδν ελλη
νικόν μέν δντα τρόπον τά τοΰ ίσογαίου, κατα
τον ρωμαϊκόν δέ τά τοΰ άνωτέρου ορόφου, εν
άρμονία διατηρούσι τήν ύπό τής καλλαισθησίας
ένδειζνυομένην πρδς τάς παραστάδας αναλογίαν.
Ή πρόσοψις δμως, μετά τών πλινθόκτιστων
αύτής γοτθικών κοσμημάτων, τών έν είοει έπάλξεων προεξοχών καί τών τετραγωνικών απο
φύσεων τών γωνιαίων κατατομών, παριστα πα
ράδοξον έν τή οικοδομική συναρμογήν. Ωσαύτως
δέ καί ή πρόστασις, ής ή κατατομή τών γωνιών
απολήγει είς κύλινδρον, ό δέ πυλών δυσανάλογος
πρδς το μέγεθος τής δλης οικοδομής σχηματί
ζεται έκ τριών έπαλλήλων τόξων ύποστηριζομένων ύπδ δύο ισχνών λίθινων ραβδωτών κιόνων,
οίτινες ώσεί καμπτόμενοι ύπδ τοΰ ύπερκειμένου
βάρους νωχελώς φαίνονται ύποβαστάζοντες αύτόν.
Ταΰτα δέ πάντα μετά τών άνωθεν τοΰ έπιστηλίου κορωνίδων τριών έπιμήκων παραθύρων, ών
τδ μέν έν τφ μέσιρ άψιδοειδές καί όλίγον προέχον, τά δ’ εκατέρωθεν συνημμένα τούτφ το
ξοειδή, καί τής έκ τοΰ θριγκού άναθρωσκούσης
μετωπίδος, φερούσης κύκλω κετρίνοις κεφαλαίοις
προεξέχουσι γράμμασι έπί κυανής έπιφανείας
κεχαραγμένοις τήν έπιγραφήν ελληνικόν ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ παρέχουσι τφ δλφ τήν σζαιάν σοβα
ρότητα ίπποτικοΰ μάλλον πύργου, ύπενθυμίζοντος
τφ θεωμένφ τήν δεισιδαίμονα έποχήν τής τοΰ
μεσαίωνος τιμοκρατίας, ή τήν φαιδράν ίλαρότητα
σεμνού τοΰ Μουσών ένδιαιτήματος.
Έπίσης καί ή έσωτερική διαίρεσις καί δια
σκευή τοΰ κτιρίου έν τισιν έστιν έλαττωματιζή,
δπερ έτι μάλλον έξαίρει ή άπότομος άντίθεσις
τοΰ έξωθεν καλλωπισμού πρός τήν έσωτερικώς
έπιζρατοΰσαν, οικονομικών ένεκα λόγων, τελείαν,
ώς είπεΐν, γυμνότητα αύτής, ήν άπλοΰν μόνον
καλύπτει έξ ασβέστου καί άμμου φαιόν κονίαμα
άνευ ούδενός έτέρου κόσμου, πλήν τών χονδρο
ειδών σιδηρών παραθυρόφυλλων άτινα έσωτερικώς
άναδιπλούμενα πρόκεινται ώς ασφαλή άλεξιτήρια
κατά τοΰ παμφάγου πυρός.

ΊΙ σχολή, ώς άνω έρρέθη, διώροφός έστι,
περιέχει δ’ έζάτερος τών ορόφων άνά 5 δωμάτια
παραλλήλως εκατέρωθεν κείμενα, ών 3 προς
τήν Α. Μ. πλευράν καί 2 πρός τήν Β. Δ. Καί
έν μέν τφ ίσογαίφ πρώτφ άριστερα τφ είσερχομένφ δωματίφ διδάσκονται αί άνώτεραι τέσσαοες τάξεις τοΰ Παιδαγωγείου τοΰ Αστεος· έν
τώ άνω δέ όρόφιρ τδ μέν δεύτερον δεξιά δωμά
τιον κατέχεται ύπδ τής Διευθύνσεως, τά δέ άλλα
τέσσαρα ύπδ τών τριών τάξεων τοΰ Γυμνασίου,
τής δι’ οΰπω ζαταρτισθείσης ελλείψει πόρων καί
τής προκαταρκτικής· έζ τούτων τα δυο τής
Β. Δ. πλευράς δωμάτια συγκοινωνοΰντα πρδς
άλληλα ζαί πρός τήν κυρίαν αίθουσαν διά πε
ριαιρετού ξυλίνου παραπετάσματος, οΰ άφαιρουμένου κατά τάς έξετάσεις καί τάς λοιπάς δημοτελεΐς τελετάς ένοΰνται ταΰτα τή αιθούση,
ύπερδιπλασία ουτω καί εύρυτάτη καθισταμένη.
ΊΙ κλίμαξ είς τδ έναντι τής εισόδου βάθος κεί
μενη καί μονόκωλος άρχομένη διχάζεται άπό
τών μέσων καί οίπτερος εΐτα χωρούσα, δίκην
αναπεπταμένου πτηνού εφάπτεται τών δύο άκρων
τής αιθούσης τοΰ άνω ορόφου άποτόμως κατα
κάθετον τέμνουσα αύτήν, αρκετόν ουτω χώρον
καταλαμβάνουσα. Πλήν άλλ’ όμως καί μεθ’
δλας τάς παρατηρουμένας ταύτας έλλείψεις άναντιρρήτως δύναται τις είπεΐν, οτι ή οικοδομή
αύτη ούσιωδώς καλλωπίζει τήν έν ή ΐδρυται
συνοικίαν, έπιβλητικώς δεσπόζουσα πασών τών
παρακειμένων ξύλινων καί πεπαλαιωμένων οι
κιών, καί δτι είναι ή μόνη έκτισμένη κατά τούς
κανόνας τής τέχνης χρησιμεύουσα ώς ύπόδειγμα
είς τούς πρακτικούς ένταΰθα αρχιτέκτονας, οίτινες
άπδ τής άνεγέρσεως αύτής σπουδαίας είσήγαγον
μεταρρυθμίσεις έν τή πατροπαραδότφ αύτών τοΰ
οίκοδομεΐν τέχνη.
Το σχέδιον αύτής έχάραξεν ό ζαί τήν έν
Κωνσταντινουπόλει Μεγάλην τοΰ Γένους Σχολήν
καλλιτεχνήσας άρχιτέκτων κ. Κ. Δημάδης,
άρξαμένης δέ τής έκτελέσεως ύπό τήν έπιστασίαν
τοΰ υίοΰ αύτοΰ κ. Ν ικολάου Δημάδου εύθύς
μετά τήν κατά τήν 7 Ιουνίου 1880 κατάθεσιν
τοΰ θεμελίου λίθου φέροντος τήν έξής σύντομον
. άλλ’ έκφραστικωτάτην ήοωελεγειαζήν επιγραφήν
ΜΟΥΣΩΝ ΠΙΕΡΙΔΩΝ ΤΕΜΕΝΟΣ ΤΟΔΕ ΗΦΑΙΣΤ010

ΗΡΙΠΕΝ ΑΣΧΕΤΟΣ ΙΣ ΚΗΡ ΦΙΑΟΜΟΥΣΟΝ ΟΜΩΣ
ΛΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΗΤΩΝ Λ’Γ ΑΥ ΔΕΙΜΑΤΟ ΠΟΛΛΩ·.

ΦΛΝΟΤΕΙΌΝ ΙΙΛΗΘΕΙ ΔΛ'ΠΛΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ.
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΤΕ

ΜΑΔ'

ΕΥΓΕΝΕΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΕΟΝ ΑΥΤΑΣ

ΛΔΡΟΤΑΘ' ΕΛΛΑΔΙΚΟΝ ΚΑΡΤΟΣ ΕΥΦΡΟΝΕΟΝ.

συνετελέσθη αυτή έντδς οκτώ μηνών, τροποποιηθέντος έν μέρει έν τή εφαρμογή, διαφόρων ένεκα
λόγων, τοΰ άρχικοΰ σχεδίου, έξ οΰ καί αί ύποδειχθεΐσαι ανωτέρω έλλείψεις έν τή καθ’ δλον
οικονομία αύτής· έδαπανήθησαν δ’ έν δλφ περί
τάς 3,500 δθωμαν. λίρας, μή συμπεριλαμβανομένης τής άξίας τών λίθων, εύγενώς πάνυ δω
ρεάν παραχωρηθέντων τή κοινότητι ύπό τοΰ τότε
γενικού διοικητοΰ Ί’εοΰφ Πασσά, πρός δν εύ
γνώμων ές άεί διατελέσει ή πόλις, έξ ών ύπέρ
τάς 1,500 λίρας γενναίως προσήνεγκον ή Ελ
ληνική Κυβέρνησίς καί άλλοι φιλόμουσοι Ομο
γενείς καί φιλέλληνες, ών τά γεραρά ονόματα
χρυσοΐς γράμμασιν άνέγραψεν ή πόλις εύγνωμονούσα, άνεξιτήλοις δέ χαραχθήσονται έν ταΐς
άπαλαΐς καρδίαις τών έν τή σχολή ταύτη παιδευθησομένων μακρών καί άτελευτήτων γενεών.
Έκτδς τών άχρι τοΰδε δαπανηθεισών 3,500 λι
ρών άπαιτοΰνται έτι έτεραι 300 τούλάχιστον
λίραι διά τήν έσωτερικήν διακόσμησιν αύτής,
τδν κατάλληλον καί αξιοπρεπή εΰπρεπισμδν τοΰ
Έφορείου καί τοΰ Διευθυντηρίου, τήν άγοράν
γεωγραφικών χαρτών καί εικόνων τής ζωολογίας
καί τής βοτανικής, τδν πλουτισμόν τής δργανοθήκης καί τόν καταρτισμόν μικράς Βιβλιοθήκης
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περιλαμβανούσης τάς τελειοτέρας εκδόσεις τών
κλασικών συγγραφέων, έπιστημονιζά λεξικά ζαί
εγκυκλοπαίδειας πρός χρήσιν τών διδασκόντων.
Άρ’/όμενοι εΐπομεν οτι το Γυμνάσιον κεΐται
έναντι τοΰ μητροπολιτιζοΰ ναοΰ έν η θέσει έκειτο
καί μονώροφος Ελληνική Σχολή άπό τοΰ 1711
χρονολογουμένη, έπισκευασθεΐσα τφ 1818, άναζαινισθεΐσα έκ βάθρων τφ 1847 καί αύθις αύξηθεΐσα ζαί έπεζταθεΐσα ζατά τό 1S79 διά τής
άγοράς τοΰ παρακειμένου μετοχιού τής έν Κύπρφ
μονής τοΰ Κίζου ζαί τής προσθήκης δευτέρου
όρόφου, τή γενναία συνδρομή τών έν Κωνσταν
τινούπολή ζαπλούτων ομογενών καί τών ένταΰθα
φιλομούσων. Πλήν άλλ’ βμως καί είς πολύ
άρχαιοτέρους τούτων χρόνους, άνερχομένους ίσως
μέχρι τής κατά τδ 1362 άλώσεως τής πόλεως,
διετηρεΐτο έν τή ένταΰθα Μητροπόλει ελληνική
Σχολή ύπό τήν προστασίαν τών κατά καιρούς
’Αρχιερέων, ώς έστιν είκάσαι έκ τινων δεδο
μένων. Δυστυχώς δμως αί κατά τδ 1490 καί
1515 έπισυμβάσαι μεγάλαι καί φοβεραί πυρκαϊαί,
ών ή τελευταία άρξαμένη εκ τοΰ μεσημβρινού
μέρους καί έμβάσα άχρι πολλοΰ διαστήματος
άπετέφρωσε καί αύτούς τούς λίθους ζατά τόν
Μαλαξόν, εις τρόπον ώστε έρημον τήν πόλιν
φαίνεσθαι, κατέστρεψαν τάτε άρχεΐα ζαί τούς
άρχαίους κώδηκας τής Μητροπόλεως, άμυδρά
ζαταλιποΰσαι ήμΐν σήμερον μνημεία τής τών
χρόνων έκείνων πνευματικής ένταΰθα έργασίας.
Άλλ’ δπως ποτ’ άν ή, τδ βέβαιον είναι δτι 35
έτη βραδύτερον, ήτοι ζατά τό 1550, μνημονεύεται
το πρώτον έπισήμως σχολή έν ’ Αδριανουπόλει
εύζλεώς διευθυνομένη ύπό τοΰ έπί τούτφ παρά
τοΰ τότε Μητροπολίτου Άδριανουπόλεως Ίωά
σαφ τοΰ Μεγαλοπρεπούς μεταπεμφθέντος Ίω
άννου τοΰ Ζυγ ομαλά τοΰ ’Αργείου, τοΰ μετέπειτα μεγάλου ρήτορος τής Μεγάλης τοΰ
Χριστού Έκκλησίας, ώς δήλον γίγνεται έξ έπιστολής τού Ίωάσαφ πρδς τδν Ζυγομαλάν άπο
Κωνσταντινουπόλεως σταλείσης καί ήν έν μέρει
μεταγράφομε·; ένταΰθα ώς τρανώς μαρτυρούσαν
τά φιλόμουσα ζαί φιλοπάτριδα αισθήματα τοΰ
γεραροΰ έκείνου ιεράρχου, τοϋ τόσφ άδίζως μετά
ταΰτα διαβληθέντος καί προώρως τής ΙΙατριαρχείας, ώς μή ώφειλεν, έκβληθέντος·
“Τιμιότατε, λογιότατε, τφ δντι ρήτωρ,
"καί ζατά πάντα ήμέτερα, κύριε Ιωάννη
“Ζυγομαλά............ τούς δέ μαθητάς πρδς
“θεοΰ μή άμέλει, άλλά πάση δυνάμει έν
"έπιμελεία καί καθαρά συνειδήσει σπούδα"σον, καί τούς τοΰ κελλίου καλογήρους άεί
“έπί τδ κρεΐττον νουθετεί, αύτοί γάρ θαρ"ρούντες θάττον άφίκεσθαι, άλλ’ οΰπω ΐδο“μεν τδ τέλος. Σύ δέ, Νικόλαε, πόλησον
"τά κρασία, καθ’ ά σοί έπαρήγγειλα, καί
"έπέβλεπε τά άμπέλια καί δευτέρωσον αύτά.
"Καί σύ, Δημήτριε, σπούδασον έπιμελώς·
“καί έπίβλεπε καί τδ κελλίον. Σύ δέ,
"έφημέριε, βλέπε τής έκκλησίας τήν άζο“λουθίαν καί τδ ζελλίον, καί άπαντα τά
“παιδία έπιμελώς σπουδασάτωσαν ήδη γάρ
“άποστελώ ύμΐν θάττον βιβλία κάλλιστα·
“Δομέστιχε, έπιμελοΰ τής άκολουθίας καί
"τής σπουδής σου καί μή άμέλει κτλ."
“Η Σχολή αΰτη έξηκολούθει λειτουργούσα
καί έπί τών διαδόχων τοΰ Ίωάσαφ ’Αρσενίου,
Ίερεμίου, ’Ανθίμου, Παρθενίου τού Α'., Γαβριήλ
καί Παρθενίου τού Β'. έπί δέ τών ήμερών τοΰ
Χρηστού Νεοφύτου τού Α'., ήτοι περί τά 1657
εύδοκίμως προέκοπτον ύπδ τήν άκάματον διεύθυνσιν ’Αναστασίου τού Παντοδυνάμου,
τού πρότερον έν Τυρνάβφ τής Θεσσαλίας σχολαρχούντος, εΐτα δέ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης
προχειρισθέντος· ού μόνον άνδρας έπί πολυμαθεία
διακριθέντας άναδείξασα, ώς ’Αλέξανδρον τόν
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Έλλάδιον, άλλά καί μαθητάς έν ταΐς τάξεσιν
αύτής αριθμούσα δυναμένους ήδη νά συντάττωσι
καί άπαγγέλλωσι δημοσία πανηγυρικούς κατά
τήν μαρτυρίαν αύτοΰ τούτου τοΰ Ελλαδίου.
Εΐτα έπί τοΰ λογιωτάτου Μητροπολίτου ’Α θανασίου τού Άδριανοπολίτου οίκοδομηθείσης, ώς
εφθημεν εΐπόντες, έπί τούτφ έλλ. Σχολής τφ
1711 έδίδαξαν κατά διαδοχήν έν αύτή ό έξ
Ιωαννίνων λόγιος ’Αθανάσιος ό Βονθροντής
1715—1725, ό ’Αλέξιος Σπανός 1730, ό Σταμάτιος Παππά ό έκ Κορνοφυλεάς 173S—39,
εφεξής δέ κατά τδ 1760—1780 Ιερόθεος ό
έζ Σμύρνης, ού μαθηταί άναφέρονται Στέφανος
ό Βογορίδης καί Κύριλλος ό Στ'., μεθ’ δν
οί Γεώργιος Ούζούμογλου καί Γρηγόριος
Μιχαήλογλους, έλληνισταί άριστοι, έναλλάξ
άπό τοΰ 1779—1818. Κατά δέ τό 1819 μεταρρυθμισθείσης τής Σχολής τή άόζνφ φροντίδι τοΰ
κλεινού καί σοφού Μητροπολίτου Δωροθέου τοΰ
Ιίρωΐου, συνεργεία καί τού ένταΰθα τότε ύφησυχάζοντος αειμνήστου Κυρίλλου τοΰ Στ’, προέστη
ταύτης ό πολύς μετέπειτα γενόμενος Στέφανος
Κ α ρ α θ ε ο δ ω ρ ή ς διδάσκων τούς μαθητάς τήν
άρχαίαν Ελληνικήν, τά μαθηματικά, τήν ρητο
ρικήν καί τήν φιλοσοφίαν μετά καί δύο έτέρων
διδασκάλων, ών εις καί δ διαδεχθείς αύτόν μετά
δύο έτη έν τή διευθύνσει καί έφορεύων φιλό
πονος Μ. Βερόνης, τή ένεργεία τού οποίου
καί βιβλιοθήκη τότε τής ζοινότητος έσχηματίσθη
δι’ έράνου τών πολιτών, πρώτου δόντος καί αύθις
το καλόν παράδειγμα τοΰ άοιδίμου Δωροθέου,
δωρησαμένου άπασαν τήν σπουδαίαν αύτοΰ βιβλιο
θήκην τή Σχολή. Κατά τήν αύτήν έποχήν έδίδαξε καί ό ανεψιός τοΰ Στεφάνου Κωνσταντίνος
Καραθεοδωρής· καί έν γένει έπί τών λαμπρών
ζαί άξιομνημονεύτων ήμερών τοΰ II ρω ίου ουτω
προήγοντο τά τής έκπαιδεύσεως καί καθ’ ολον
τά τής κοινότητας πράγματα, ώστε ό έπισζεφθείς
τώ 1820 τήν Άδριανούπολιν Γάλλος πρεσβευτής
κόμης Μάρκελλος κολακευτικότατα άποφαίνεται περί αύτής, έπιλέγων· "Μή άοα δέν
“ύπάρχουσι καί έν αύτή τή πεπολιτισμένη Εύρώπη
"χώραι κατά πολύ ώς πρδς τήν πνευματικήν
"άνάπτυξιν ύστεροΰσαι τής ’Αδριανουπόλεως, ήν
'ήμεΐς θεωροΰμεν ώς έν σζωτία διατελοΰσαν;”
Τήν έθνωφελή όμως ταύτην καί γόνιμον
πνευματικήν έργασίαν τών Άδριανουπολιτών
βαρεία καί μαινομένη έπέπρωτο φεΰ! νά διαταράξη μετ’ δλίγον λαΐλαψ, ήτις άφαρπάσασα
προώρως τούς έργάτας αύτής, τόν τε Πρώϊον
καί Κύριλλον' τδν Στ', καί πάντας τούς περί
αύτούς ισχυρούς καί γενναίους προστάτας τών
γραμμάτων καί τής αύτονόμου τότε πολιτείας
τών Άδριανουπολιτών, άπωρφάνισεν αύτούς τών
βουληφόρων αύτών άνδρών ζαί ένέπνευσεν αύτοΐς
τρόμον καί φρίκην έπί τοΐς διαδραματισθεϊσι,
κατάπληξιν δέ καί θλίψιν έπί τή ένσζηψάση
μεγίστη συμφορά, ούχ ήττον δμως καί ούτως
τχοντες δεν άπεδειλίασαν ούτοι, ούτε άπέγνωσαν
περί τού πρακτέου, άλλ’ οίονεί τήν άθωότητα
αύτών έπιμαρτυρόμενοι έρρωμένως έπελάβοντο
και αύθις τής τών κοινών έπανορθόσεως, τριμελή
ζαταστήσαντες Εφορείαν έζ τών φιλομούσων
πολιτών Δημητρίου Ζώτου, Βασιλείου Σωτηρίχου ζαί Μαργαρίτου Βερόνη, οίτινες έρρύθμισαν άμέσως τφ 1821 τά τής Σχολής ύπό τήν
διεύθυνσιν καί πάλιν τοΰ Γρηγορίου Μιχαήλογλου, διδάξαντος έως τοΰ 1831 · τούτον δ’ άποθανόντα μετά πεντηκονταετή δλην διδασκαλίαν
διεδέχθη έν τή Σχολαρχία ό έζ τών Εφόρων
λόγιος Μαργαρίτης Βερόνης μέχρι τοΰ 1833,
δτε άντεζατέστησεν αύτδν παραιτηθέντα Κων
σταντίνος ό ’Άνδριος 1835 ζαί τούτον διαδοχιζώς οί Πολυζώης, Αδαμάντιος Ζαμποζίδ η ς, Εμμανουήλ Χαριλάου Αΐνιος καί

ΕΣΠΕΡΟΣ.
πλούσιος σήμερον έν Άθήναις τραπεζίτης, Διο
νύσιος Χαρίτου, πρώην μέν Άδριανουπόλεως
νΰν δέ Νίκαιας, ζαί Απόστολος Σ ιρίγος Σίφνιος,
ελληνιστής καί γραμματικός, άχρι τού 1851·
άπδ τής έποχής δέ ταύτης έδίδασζεν ό Γ. Αογοθετιδης άχρι τοΰ 1859, δτε έκαναζάμψαντες
εξ Εσπερίας οι δαπάναις τής πόλεως έζπαιδευθεντες διαπρεπείς ζαί διακεκριμένοι λόγιοι συμπολΐται κύριοι· Β. Γρηγοριάδης ζαί Χρ.
ΓΙ αππαδόπουλο ς άνέλαβον τήν έν αύτή διδα
σκαλίαν έπί τετραετίαν, άναγζασθέντες εΐτα νά
ζαταλίπωσι τόν τόπον, άπό τού 1863 δ’ έως
τοΰ 1878 έδίδαξεν έκ περιτροπής οί κύριοι Γ.
Αογοθετίδης ζαί Κηριτζίδης. ζαί έν τφ
μεταξύ παροδιζώς οί ζύρ. Ί. Χρονίδης. Κ.
ΙΙερρίδης ζαί Ν. Κάκαρις. Τότε δέ μεταρρυθμισθεΐσα ή αρχαία αύτη ζαί γεραρά τής
Άδριανουπόλεως Σχολή, τή ένδελεχεϊ μερίμνη
τοΰ ζατά τό 1872 έπ’ αισίοις οΐωνοΐς ίδουθέντος ένταΰθα Φιλεκπαιδευτιζοΰ Συλλόγου ζαί τή
ύλιζή αρωγή τών έν Κωνσταντινουπόλει ομογε
νών, τοΰ θραζικοΰ καί τοΰ έν Άθήναις πρός
διάδοσιν τών 'Ελληνικών γραμμάτων Συλλόγου,
άνήχθη είς τήν προσήκουσα·; πλέον αύτή περιω
πή·; Γυμνασίου έκ τριών τάξεων, ού πρώτος
ύπήρξε Γυμνασιάρχης έπί διετίαν ό τδ έν Τραπεζοΰντι νΰν Φροντιστήριο·; διευθύνω·; ζ. Γ.
Βεργιάδης άντιζατασταθείς ύπδ τοΰ εύπαιδεύτου ζ. Γ. Παγίδα, ον διεδέχθη μετά έν
έτος ό καί μέχρι τοΰδε εύδοκίμως λίαν προϊ
στάμενος τοΰ Γυμνασίου ζ. Χριστοφόρος Σαμαρτζίδης, ύπό τήν άκάματον ζαί συνετήν
διεύθυνσιν τοΰ όποιου έλπίζεται οτι ταχέως θέ
λει τελειοποιηθή τοΰτο, προστιθεμένης ζαί δ',
τάξεως, τή συνδρομή ζαί αύθις τών κηδομένων
τής άνά τήν Θράκην διαδόσεως τής έθνικής παι
δείας, καί οτι δέν θά βραδύνη εύτυχώς ή ύπδ
τοΰ Εθνικού Πανεπιστημίου έπίσημος άναγνώρισις αύτοΰ, ήτις ανυπολογίστους έξει ήθικάς
καί ύλικάς ώφελείας διά τούς κατοίκους τών
χωρών τούτων, ών τά τέκνα δέν θά ώσι πλέον
ήναγζασμένα νά διασχίζωσιν "ούρεά τε σκ.ιόεντα
θάλασσάν τε ήχήεσσαν”, όπως ζτήσωνται διά
μυρίων προσκομμάτων ζαί θυσιών τδ διανοΐγον
αύτοΐς τάς πύλας τοΰ Πανεπιστημίου άπολυτήριον. Τήν διάπυρο·; ταύτην εύχήν τών ένταΰθα
άπειροπληθών Ελλήνων άδιστάζ.τως πεποίθαμεν
δτι έχουσιν ήδη ύπ’ ό'ψει οί αρμόδιοι, οί δέ
απανταχού εύποροΰντες φιλόμουσοι ομογενείς δέν
θά λείψωσι βεβαίως καί εις τό μέλλον ένοισχύοντες διά τής άεί διακρινούσης αύτούς γενναιο
δωρίας τήν έπίκαιρον ταύτην άζρόπολιν τοΰ έν
Θράκη Ελληνισμού καί συντελοΰντες ούτως ώς
φιλόστοργα τέκνα τής Μεγάλης Πατρίδος είς
τήν άκμαίαν συντήρησιν τών ύφισταμένων σή
μερον ένταΰθα αγαθή τύχη 15 Ελληνικών Σχο
λών, είς ας ύπέρ τούς 2300 φοιτώσι μαθηταί,
καί δι’ άς δαπανώνται περί τάς 3000 λίρας
δθωμαν. έτησίως.
Είς τήν πλήρωσιν τών ύπαρχουσών έτι έν
τώ Γυμνασίφ έλλείψεων καί είς τήν άνέγερσιν
καταλλήλου ζαί εύρυχώρου διά τδ Παρθεναγω
γείο·; οικήματος, ού ή άνάγκη όσημέραι έπιβλητικωτέρα καθισταμένη δικαίως έπισπάται τήν
σύντονον μέριμναν τών τά κοινά διεπόντων, ών
είθε αί πατριωτικά1, ένέργειαι νά στεφθώσι συντόμως ύπό τελείας ζαί πλήρους έπιτυχίας πρός
μεγίστην χαράν τών Άδριανουπολιτών ζαί πάν
των έν γένει τών διακαώς έπιποθούντων τήν έν
τή έθνοσωτηρίφ όδφ τών γραμμάτων ζαί τοΰ πο
λιτισμού άζώλυτον τοΰ έθνους πορείαν!
Έν Αδριανουπόλει ζατά Ιούνιον 1883.
Κωνσταντίνος X. Κυριαξή;.
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ΕΠΙΣΤΟΛΑ1 ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ.
Β'.
Αί κάτωθι οημοσιευόμεναι τρεις ανέκδοτοι έπιοτολαί απευθύνονται πρός τόν κ. Έ Εύγενίδην, ύποδιοικητήν Σπετσών. 1 ό περιεχόμενον αύτών δέν είναι μέν
πολλοΰ λόγου ίίξιον ύπό έποψιν Ιστορικήν, άλλ’ έπειδή
έγραφησαν παρ’ άνδρών ένδοξων, ών τά ονόματα είσί
καί έσονται ές άεί σεοαστά καί φίλτατα παντ’Γ Ελληνι,
δημοσιεύομεν αύτάς σήμερον διά τοϋ "Εσπέρου”.
Σ. τ. Δ.

Κύριε Ευγενίδη!
Ελαβον τό γράμμα Σου ζαί ΐδον τά έν αύτώ.
Σοί περικλείω γράμματά μου πρός τούς Δημο
γέροντας τής Μονεμβασίας καί πρδς τδν χιλί
αρχον Ν. Καρακίτζον, λαμοάνωντας αύτάς στεΐλαι
τα άσφαλώς, γράφωντας πρδς αύτούς ζαί έζ
μέρους σου τά χρειώδη διά νά έπιταχυνθή ή
στρατολογία, καί έζστρατεία τών Μονεμβασιτών.
Έπειδή ό αύταδελφός του θέλει σάς είπεί
κάθε περίεργον, δέν εκτείνομαι μέ τήν παρούσαν
μου έγώ, μένω δέ
Τή 20 Μαΐου 1827

° «δελφδς

έκ Ναυπλίου.

Θ. Κολοκοτρώνης.

Έν ΙΙόριρ τή 11 Ιουνίου 1831.

Εύγενέστατε φίλε!
Η δι’ όλίγας ώρας είς Ναύπλιον διαμονή
μου δέν μοί έσυγχώρησε είς τό νά σάς προφθάσω δισύλλαοόν μου· ήδη άπαντώ τήν άπδ
τήν 29 τοΰ παύσαντος ιδιαιτέραν σας. Έπρογνώριζεν ή Σ. Κυβέρνησίς τάς πράξεις καί τόν
ζήλον έκάστου, καί έμαθε·; βσα έγκαίρως έσιωπήθησαν έχει άπεριόριστον εύνοιαν καί ύπόληψιν πρός ύμάς, καί έλπίζει καρπούς ώφελίμους
άπδ τήν άγρυπνον διοίκησιν σας. — Ή έδώ
σύντομος άφιξίς μου ένομίσθη άναγκαιοτάτη, διά
να διαθέσω τήν βσον ούπω συντομοτάτην έπισκευήν τής Κορβέττας, συγχρόνως έκπλεύσαμεν
άπδ Ναύπλιο·; μετά τοΰ Κόμητος πρδς τά έν
ταΰθα, καί μεθ’ ήμέρας S έπανήλθεν έκεΐσε.
Έξηγήθημεν άποχρώντως περί πάντων έλπίζω
ό κ. Γζανετάκης νά φυλάξη δσα ύπεσχέθη, καί
ή Κυβέρνησίς έβαλε βάσιν είς τάς προτάσεις του.
Είναι άναγκαιοτάτη ή σύντομος άποστολή είς
τήν καθέδραν τής γνωστής άναφοράς- πανταχόθεν
έγιναν άξιόλογαι καί τονιζόταται, αύται είναι
άναγκαΐαι, διότι ή A. Ε. ό Σ. Κυβ. ώς σάς
προέγραψεν έλαβε διά τοΰ Σεβαστιάνου ύπουργοΰ
τών έξωτερικών τής Γαλλίας τήν ε’ΐδησιν, δτι
διετάχθησαν αί ζατά ξηράν ζαί θάλασσαν δυ
νάμεις γαλικαί ύπδ τήν άμμεσον όδηγίαν του
πρός έξόντωσιν τών ταραχοποιών. Παρόμοιας
ειδήσεις έλαβε καί άπδ μέρος τών Γάλων, καί
ό άντιναύαρχος ρώσσος μετεφέρθη έκ Ναυπλίου
ένταΰθα μ’ δλον τδν ύπδ τήν όδηγίαν του στόλον,
έπί σκοπώ άφοΰ ΐδωσι τδ άποτέλεσμα τής προσκλήσεως τοΰ Κοοντουριώτη, Μιαούλη, ζαί Μαυρογορδατου παρα τών τριών πρέσβεων διά νά
παρρουσιασθώσιν είς Ναύπλιον, οίτινες χθές έκπλευσαν έμφοβοι έξ "Εδρας, διευθυνόμενοι είς
τήν πρόσκλησίν των, καί έάν δυστροπήσωσι,
τότε θέλει πολιορκήση τήν "Υδραν· ή σκηνή
οσον ουπω θέλει παύση, καί θέλει μείνωσιν οί
Πρωταρχηγοί τής κακοβουλίας εις αιώνιον όνει
δος. Το ιαΰτα χαροποιά μετά βεβαιότητος σάς
άναγζέλω καί πρδς εύχαρίστησιν σας.
Μήν μέ υστερείται παρακαλώ καί τών ίδικών
σας ειδήσεων πρδς όδηγίαν καί εύχαρίστησιν μου.
Σάς άσπάζομαι έν ειλικρίνεια, ζαί νομίζετέ με
είλιζρ. φιλ.
Κ. Κανάρης.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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Εύγενέστατε Κύριε,
Έλαβον ευχαρίστως τήν τή; 6 τοΰ ένεστώτο;
τιμίαν σας καί έχάρην καθ’ υπερβολήν πληροφορηθείς δι’ αύτής δτι έ'χετε καλώς τήν υγείαν.
Σύμπτωσι; ασχολιών, καί διότι και αυτό
τής έπιστολής σας τδ περιεχόμενον δέν άπήτει
ανυπερθέτως τήν άπάντησιν, μ’ έκαμαν ν ανα
βάλλω μέχρι τής σήμερον τήν άπάντησιν, διά
τδ όποιον τούτο έξαιτοΰμαι συγγνώμην.
Ήδη δέ απαντώ·?, σπεύδω νά σάς πληρο
φορήσω ότι, όταν ό άγαπητός μου αύτάδελφο;
μεταβή είς ’Αθήνας, θέλω τδν παραζαλέσει νά
ένεργήση τήν είς κανέν άλλο μέρος μετάθεσιν
σας κατά τήν επιθυμίαν σας.
Μήν έχων έτερόν τι ουσιώδες, σάς άσπαζομαι έν τοσούτφ έγκαρδίως ζαί διαμένω
Έν ' Υδρα

° ?ίλο’ σα;

τή 20 Ιουλίου 1837.

Λάζαρος Κουντουριώτης.

Ο ΙΩΑΝ. ΕΡΡΙΚΟΣ VOSS.
(Μετά είκόνοί, 8ρα σελ. 85.)

’Εν Έϋτίνη, πόλει τής βορείου Γερμανίας,
παρά το 'Αμβούργου κειμένη, άπεκαλύφθη κατ
αύτάς ό άνδριάς άνδρός, ού τδ όνομα στενως
συνδέεται πρδς τήν κλασικήν ήμών φιλολογίαν.
Είναι ούτος ό Ία». Έρ. VOSS, δ γνωστός τοΰ
'Ομήρου μεταφραστής, ού τήν εικόνα παραθετομεν. 'Η ύπδ αύτοΰ γενομένη μετάφρασις τοΰ
αριστουργήματος τής αρχαίας ήμών φιλολογία;
είναι έργον μεγάλη; έπιμελείας ζαί θαυμάζεται
μέχρι σήμερον. Δι’ αύτής ό VOSS άπεκάλυψε
τοΐς Γερμανοις τάς καλλονά; τών ομηρικών
επών. Περί τοΰ μετριόφρονος φιλολόγου και
ποιητοΰ λέγει ό πολύς Νήβουρο;·
Δια τοΰ
VOSS νέα ήρξατο έποχή έν τή κατανοήσει τή;
αρχαιότητας, διότι αύτδ; άπεκάλυψε·? ήμιν ο,τι
οί άρχαΐοι προϋπέθεταν ώς γνωστά, τήν περί
θεών καί περί τής γής ιδέαν των, τά περί τοΰ
δημοσίου καί τοΰ οικιακού αύτών βίου και αλλα,
ών άμυδράν είχομεν έτι ιδέαν.”
Εκτός τή;
μεταφράσεως τοΰ 'Ομήρου ό Λ OSS εποιησε και
πρωτότυπα έργα, ών προεξάρχει τδ ειδύλλιο·?
“Αουΐζα”, δι’ ού έτέθησαν αί βάσει; τών ειδυλ
λίων έν τή γερμανική φιλολογία. Έν τή
Λουίζη ό ποιητή; περιγράφει διά ζωηροτάτων
χρωμάτων τδν εύδαίμονα βίον έν τοΐς χωριοι;
τής βορείου Γερμανίας. Ήρκει τδ ποίημα τούτο
δπως άποθανατίση τό όνομά του. '0 VOSS άπέθανε τφ 1826 έν Έϊδελβέργη έν ήλικία 76 ετών,
τιμώμενο; καί άγαπώμενο; παρά πάντων.

TU NEON ΩΔΕΐΟΝ ΕΝ ΛΕΙΊΊΑι.
(Μετά είκόνο;, 8ρα σελ. 85.)

'Η Λειψία περιφανή κατέχει θέσιν έν Γερ
μανία ώς πρδς τήν μουσικήν τέχνην, ζαί δι
καίως φημίζεται τδ Ωδεΐον αύτής, έν φ κατ’
έτος διδάσκονται πλεΐστοι όσοι νέοι καί νεάνιδες
ού μόνον έξ δλων τών χωρών τής Εύρώπη;,
άλλά καί έκ τών μάλλον άποκέντρων τής ’Ασία;
καί τής ’Αμερικής μερών, καί έν φ δίδονται τδν
χειμώνα αί φήμην παγκόσμιον κεκτημέναι συναυλίαι. "Ηδη έν έτει 1743 ίδρύθη έν Λειψία
ωδεΐον, άλλά φυσικωτωλόγω μικρών διαστάσεων
καί διά μικρών μέσων συντηρούμενου· έυ έτει
1763, δτε άυέλαβε τήυ διεύθυνσιν αύτοΰ ό πολύς
Hilleb, πρωτίστηυ κατέλαβε τοΰτο έν Γερμανία
θέσιν. Τω 1781 παρέστη ή ανάγκη αύςήσεως·
τής αιθούσης τών συναυλιών, καί άνηγέρθη τό
ύπάρχον ωδεΐον. Άλλ’ δ,τι πρδ εκατόν έτών

ήτο έπαρκές δέν αρκεί σήμερον πλέον καί ή
ιδέα άνεγέρσεως νέου Ωδείου, δραστηρίως έπιδιωχθεΐσα, έπραγματοποτήθη, άνεγερθέντος νέου
μουσικού καταστήματος, το όποιον θέλει άνταποζ.ριθή εί; τήν άνάπτυξιν τής πόλεω; καί εί;
τά; αξιώσει; τών χρόνων ήμών. Τό οικοδόμημα
περατοΰται έντδς ολίγου, καί ίσως έν έτει 1884
θέλουσιν αρχίσει έν αύτω ή τε διδασκαλία και
οί συναυλία·..
Τό γήπεδο·?, έφ’ ού έκτίσθη τό ’Ωδεΐον, ού
τήν εικόνα παραθέτομε·?, έχει εμβαδόν 4000 τετραγ. μέτρων, έδωρήθη δέ τή πόλει παρά τού
κτηματίου VOIGT. 'Η δλη δαπάνη θ’ άνέλθη
εί; έν έζατομμύριον μαρκών 400 χιλ. μαρκών
έδώρησε πρδ; τόν σκοπόν τούτον ό κτηματία;
Γράσσης. Διά τό σχέδιο·? έγένετο διαγωνισμός,
καθ’ ον έβραβεύθη μεταξύ τών πέντε ύποβληθέντων σχεδίων το τού έν Βερολίνφ άρχιτέκτονο;
Γροπίου. Έν τφ άνω πατώματι τού μεγάρου
εύρίσκονται τρεις αΐθουσαι, ών ή μεσαία είναι
ή μεγάλη αίθουσα διά τάς συναυλίας, διακρινομένη διά τήν θαυμασίαν αύτή; ακουστικήν. Αι
τρεις αίθουσα·, συνέχονται. Άνωθεν τή; μεγάλη;
αιθούσης, ήτις περιέχει θέσιν διά 1600 άζροατας,
ύπάρχουσι θεωρεία μετά πολλή; χάριτο; διεσκευασμένα.
Σήμερον ή εξωτερική οικοδομή έπερατώθη,
έλλείπουσι δέ μόνον αί εσωτερικά! έργασίαι,
αιτινες μετά μεγάλη; δραστηριότητας ένεργούνται.
’Από τοΰ ’Ωδείου, το όποιον κεΐται εί; μικράν
άπδ τής πόλεω; άπόστασιν ήνοίχθησαν πρός ολα;
τά; διευθύνσεις εύρεΐαι, δενδροστόλιστοι λεω
φόροι, έμπροσθεν δέ αύτοΰ κατασκευάζεται κή
πος. Διά τοΰ οικοδομήματος τούτου κοσμείται
καί διαρρυθμίζεται μέρος τής πόλεω;, το οποίον
μέχρι τούδε κατέκειτο αρκούντως παρημελημένον.

ΤΟ ΣΕΛΙΝΙΟΝ.
Διήγημα έκ τού ’Αγγλικού.
(Συνέχεια.)

Τήν επιούσαν, μόλις άμυδρά φωτός άκτις
έοώτισε τήν είσοδον τού σπηλαίου, ό κόμη; ειδεν εισερχόμενου τον μικρόν βοσκόν τφ έτεινε
περεπαθώ; τήν χεΐρα καί τδν διεβεβαίωσεν ότι
χάρις είς τον κάματον διήλθε νύκτα αρκούντως
ήσυχου καί καλήν.
— Καί έγώ σοί φέρω πράγματα, τά όποια
θά σοί δώσωσι δυνάμεις, άπήντησεν ό βοσκός,
καταθέτω·? έπί τοΰ χόρτου τεμάχιο·? άρτου καί
κρέατος.
'0 Βέρσταϊν είς μάτην προσεπάθησε νά παρακινήση τδν Γουλιέλμον νά συμμετασχη τού
γεύματος.
— "Οχι, όχι, εΐπεν ό παΐ;· 3,τι θά μοί δώση
ή μικρά Δόλλη θά ήναι διά σέ· καί ή Δόλλη
συχνά μοί δίδει καλά πράγματα. Πρδ; τούτοι;
εύρον τρόπον νά οικονομήσω αρκετόν άρτον καί
δι’ άμφοτέρους ημάς, ώστε καί έν ολόκληρον
έτος ήμπορεΐς νά μείνης έδώ χωρίς νά κινδυνεύσης ν’ άποθάνη; τής πείνης.
— Έν έτος! άνέκραξεν ό κόμης. Άλλά
μήπως γνωρίζω, προσέθηκεν άναστενάζων, πότε
θά ήμαι είς θέσιν νά άναζητήσω άλλο άσυλου,
άισ’ ού πρδ μικρού μάτην έδοκίμασα νά σταθώ
στηριζόμενος έπί τοΰ ποδός.
— Καί πού θά ήσαι καλλίτερα ή έδώ έως
βτου θεραπευθής; εΐπεν ό βοσκός. Έδώ έχεις
κλίνην καλήν έγώ κάθε πρωί θά σοί φέρω τδ
φαγητόν, καθήμενος ήσύχως πλησίον τής εισόδου
τοΰ σπηλαίου θ’ άναπνέης τδν καλόν άέρα, θά
κυττάζης τούς άγρούς καί τδν ουρανόν, αν θέλης-
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οιότι έκεΐ θά ήσαι έπίσης σκεπασμένος ώς μέσα
είς τό σπήλαιον. Νομίζω, οτι δέν έχεις νά
παραπουήσαι.
'Ο Βέρσταϊν έμειδίασεν έπί τή περιγραφή
τοιούτου βίου, οστις ούδέν βεβαίως είχε τδ ελ
κυστικόν. ’Έχων δέ μέγα συμφέρον νά μάθη
τά κατά τήν χώραν, ήτις ήτο δι’ αύτδν ξένη
εντελώς, έσπευσε νά έρωτήση τον Γουλιέλμον
περί πολλών πραγμάτων, οι’ ών ήθελε νά μάθη
τό πνεύμα τών κατοίκων καί νά διαγράψη τήν
περαιτέρω πορείαν του, όταν πλέον ή πληγή του
δέν θά έκράτει αύτδν πλέον δεσμευμένου έν τφ
μελαγχολικώ αύτοΰ άσύλφ. Πάσαι δέ αί πλη
ροφορία·., ας έλαβε παρά τοΰ παιδός, συνετέλεσαν εις τό νά καταστήσωσιν αύτω τδ άσυλου
έκεΐνο πολύτιμον είς άκρον. Ό ιδιοκτήτης τή;
έπαύλεως, είρηνοδίκης τού διαμερίσματος, ήτο
άνήρ άφωσιωμένο; τφ βασιλεΐ Ίαζ.ώβφ, καί τού
οποίου ή αύστηρότης εναντίον παντός έχθροΰ
τή; κυβερνήσεω; δέν εΐχεν όρια. '0 ένοικιαστή;
Ιέφρης συνεμερίζετο, ώς είκός, τάς ιδέα; τοΰ
κυρίου του , καί ό Γουλιέλμο; έδιηγήθη οτι
πολλάκι; εΐχεν ΐδει τού; κατοίκου; τή; χωρά;
βοηθοΰντας τού; στρατιώτα; εί; τήν σύλληψιν
ύποπτων τινών προσώπων. '· I κόμη; επομένως
έδόξαζε τδν Ηεόν, οτι ή πτώαίς του τον εμπόδισε
νά κατέλθη εί; τήν πεδιάδα καί νά είσέλθη εί;
χωρίο·? τι, δπου ή θέα ξένου βεβαίως θά διήγειρε
τά; υποψία; καί θά έκέντα τόν γενικόν ζήλον.
Δύσκολο·? όμως τφ έφαίνετο νά διέλθη έν τφ
σπηλαίφ τά; ήμερα; του μέχρι; έντελού; άναρρώσεως. Φύσει δμω; γενναίο; ών καί έννοών
δτι πολλά; θά έχη ώρα; έλευθέρας, δπως έν
τή έρημία του σκεφθή περί τή; θέσεώς του,
συνδιελέγετο μέ τδν Γουλιέλμον λίαν εύθύμω;
και ήσύχως. Εύτύχημα ήτο διά τδν Βέρσταϊν
οτι θέσι; τοσοΰτον δυσάρεστος δέν κατέβαλε τό
θάρρος του, διότι ολόκληρο; μήν παρήλθε χωρίς
νά. άπέλθη ή έλαχίστη εις τήν πληγήν του βελτίωσις. Προσθέτων τι; είς τού; πόνου; καί εί;
τά; στερήσει; καί τήν βεβαιότητα, ήν καθ’ έκάστην έλάμβανεν, δτι δέν ήδύνατο νά έγκαταλείψη
τδ καταφύγιό·? του χωρίς νά έκτεθή είς μυρίου;
κινδύνου;, θά έννοήση δτι μεγάλη άπητεΐτο δύναμι; χαρακτήρας, δπω; ύπομείνη τήν τύχην
του. Μετά τά; μακρά; καί άΰπνους νύκτας,
μετά πολλού κόπου έγείρετο τήν πρωίαν καί
έσύρετο μέχρι τή; εισόδου τού άντρου, δπου
άνέπνεε τούλάχιστον τδν δροσερόν άέρα τών βου
νών. Έν τή περιωρισμένφ αύτοΰ υπάρξει έβλεπε
μετά πολλή; χαρά; καθ’ εκάστην πρωίαν έρχόμενον τον νέον βοσκόν, πρδς δν ήσθάνετο μεγά
λην ζαί διζαίαν συμπάθειαν. Οσ<μ μάλλον τον
παρετήρει ό κόμης, τόσφ περισσότερα ευρισκεν
έν αύτω προτερήματα, αγαθότητα ψυχής, εύφυϊαν
καί έκτακτον διορατικότητα, ώστε μετ’ δλίγον ώμίλει μετ’ αύτού άνευ έπιφυλάξεως, άποκτήσα; τήν
βεβαιότητα οτι ό νέο; προστάτη; του δέν ήδύ
νατο νά τόν προδώση. Άλλά ζαί δ Γουλιέλμο;
ήσθάνετο πρδ; τόν κόμητα τήν συμπάθειαν έκείνην τήν ήνωμένην μετά σεβασμού, ήτι; συνήΘω;
προκαλεΐ τήν άφοσίωσιν, καί θά έπροτίμα μυ
ρίου; νά ύποστή θανάτου; ή ν’ άποκαλύψη τδ
μυστικόν τού κόμητος· Βαθμηδόν αί συχναί συ
νεντεύξεις των έγένοντο τφ νεαρφ βόσκω ωφέ
λεια; πρόξενοι · ό κόμη; ευχαριστούμενος νά
συντείνη είς άνάπτυξιν τή; φυσική; τοΰ παιδός
εύφυΐας, τω διηγείτο περί τοΰ κόσμου, περί τών
διαφόρων εθνών, περί τών βασιλέων, περί τών
μεγάλων καί πλουσίων τή; γής. 'Ο Γουλιέλμο;
δέν έθεώρει πλέον τδν ιδιοκτήτην τή; έπαύλεως
ώ; τδν ίσχυρώτερον τών θνητών, ουδέ τδν Ίέφοην ώ; τδν σπουδαιότερον άνθρωπον τοΰ κόσμου.
— Αύριον θά έλθω δύο ώρα; βραδύτερον,
εΐπεν ό Γουλιέλμο; εσπέραν τινά πρδ; τόν κό-
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μητα· διότι ό Ίέφρη; πρόκειται
νά μεταβή είς Λοχμάβεν καί ή
Δόλλη θά μοί δώση τδ πρωινόν
μου μάθημα.
Καί ποιον μάθημα; ήρώτησεν ό Βέρσταϊν.
— Τδ μάθημα τή; άναγνώσεως, άπήντησεν δ βοσκός. ΤΙ
Δόλλη άναγινώσζει πρδ πολλού,
καί δ διδάσκαλος τήν διδάσκει
τώρα νά γράφη. Επειδή διά νά
λάβω τήν θέσιν τοΰ πατρός μου
πρέπει νά ήξεύρω γράμματα, μέ
ύπεσχέθη ή Δόλλη νά μοΰ τά
δείξη · άλλά τό πράγμα πηγαίνει
πολύ άργά, έπειδή δέν έχομεν
άρκετδν καιρόν.
Δέν παρήρχετο ήμέρα, καθ’
ήν ό Γουλιέλμος νά μοι ονομάση
τήν μικράν Δόλλην, καί ό κόμης
λαβών περιέργειαν ήρώτησε περί
αύτής.
ΤΙ Δόλλη ήτο τδ μονογενές
τέζνον τού Ίέφρη· ήτο δέ ήλικίας ένδεκα έτών, είχε μεγά
λους, κυανού; οφθαλμούς, ιυραίαν
ξανθήν κόμην καί καλήν καρ
διάν· αύτή ήτο ή ζατορθώσασα
μετά τδν θάνατον τών γονέων
τοΰ Γουλιέλμου παρά τφ πατρί
της νά προσληφθή ό παΐς ώ;
υπηρέτη; έν τή έπαύλει.
— Έγώ γνωρίζω τοΰτο, εΐ
πεν ό Γουλιέλμο;, καί δύνασαι
νά φαντασθής πόσον τήν άγαπώ!

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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Ημέραν καί νύκτα συλλογίζο
μαι οτι ήμπορεΐ νά τήν εύχαριστήση- άναβαίνω είς τά δέν
δρα διά νά τής ευρώ φωλεάς·
τδ εσπέρας φέρω μαζύ μου χόρτα
δροσερά πρδς τροφήν τών κονίκλων της· τδ καλοκαίρι κάμνω
λουτρά είς τδν σκύλον της· τέ
λος πάντων κάμνω τόσα δι αύτήν,
ώστε πρδ όλίγων . ημερών εΐπεν
οτι χωρίς έμέ δέν θά ήτο τόσον
εύτυχής δσον είναι. "Ω! πόσον
ήμην ευχαριστημένος εκείνην τήν
ήμέραν, βτε εΐπεν αύτά! Και
έγώ χωρίς τήν Δόλλην δέν θά
ήμην διόλου εύτυχής. 'Η μόνη
μου χαρά, όταν επιστρέφω είς
τήν οικίαν, είναι δτι θά ϊδω τήν
Δόλλην καί δτι θά τή διηγηθώ
τά πάντα. Διά τοΰτο σοί δμολογώ, οτι κατ’ άρχάς πολύ μ’ έκόστισε νά κρατήσω τήν ύπόσχεσίν
μου ζαί νά μή τή; διηγηθώ διά
σέ· τάς πρώτας ήμέρας δέν
ήξευρα τί νά ομιλήσω μαζύ της.
— Καί περί τίνος όμιλεΐτε
μεταξύ σας; ήρώτησεν ό κόμης.
— Διά διάφορα πράγματα·
διά τόν λόρδον, διά τδ μικρόν
άσπρον κουνέλι, διά τήν κατσί
καν, διά τήν υπηρέτριαν — "Ω!
πίστευσέ με, ποτέ δέν πλήττομεν.
Ό κόμης έμειδίασεν
— Έάν ήμπορής νά προμηθευθής βιβλίον, είπε πρός τόν
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παΐδα, θά σοι δώσω μαθήματα. και έντός δλίγου
θά ήξεύρης δσα ήξεύρεί και ή Δόλλη.
Ευκόλως ό Γουλιέλμος κατώρθωςε νά λάβη
παρά τής μικράς φίλης του ένα τόμον τής
ιστορίας τής ’Αγγλίας, τον όποιον με τήν βοή
θειαν τοΰ Βέρσταϊν ήρχισε νά άναγινώσκη· ό
κόμης δεν περιωρίσθη δμως είς τοΰτο, άλλά
βλέπων τήν ευφυΐαν τοΰ παιδός, τω έδωκε τά
αναγκαία χρήματα προς άγοράν ζονουλίων, με
λάνης καί χάρτου καί τφ έδίδαξε τήν γραφήν
καί τάς πρώτα; βάσεις τής Αριθμητικής. 'Η
ίνασχόλησις αΰτη συνέτεινε καί εις τδ νά σμικρΰνη τάς Ατελεύτητους ώρας τοΰ περιορισμού
του καί είς τό ν’ αποσπά αύτόν άπό τών λυπη
ρών διαλογισμών του.
Πολλούς έδοζίμαζε κόπους ό Γουλιέλμος είς
προμήθειαν τής τροφής τοΰ κόμητος ■ επειδή
δλοι οί κάτοικοι τοΰ χωρίου έγνώριζον δτι ήτο
πτωχός παΐς Αποζώ·» άπό έλεημοσύνην έν τή
έπαύλει, δέν ήδύνατο ό Γουλιέλμος νά έπιδεικνύη
χρήματα χωρίς νά διεγείρη υποψίαν. "Οθεν ούδ’
έτόλμα ν άγοράζη άρτον καί τά πρός γραφήν
άναγκαΐα έπρομηθεύθη έν τινι πλησιόχωρο»
πόλει, δπου δέν ήδύνατο συχνά νά μεταβή.
Πολλάκις ήναγζάζετο νά περιορίση τδ φαγητόν
του δπως δυνηθή νά κομίση τόν άναγκαΐον άρτον
εί; τδν κόμητα, καί έπιθυμών νά προσφέρη τι
είς τόν δυστυχή άνδρα, έπωφελεΐτο τών στιγμών,
καθ’ άς ούδείς εύρίσκετο έν τώ μαγειρείφ, δπως
ύποκλέψη λείψανά τινα τοΰ φαγητού τή; προ
τεραίας· τά όποια ή μαγείρισσα 'Ραχήλ είχε
φυλάξει.- Ή Ραχήλ ύπεπτεύετο ώς κλέπτας
τούς ύπηρέτας τής έπαύλεως, τούς σκύλους, τάς
γαλάς, ούδέποτε δμως τδν Γουλιέλμον, ον έγνώριζε παΐδα εύθύν καί τίμιον, δπως πολλάκις
έξεφράζετο. Μάλιστα ούδέ τφ είχε κάμει ποτέ
λόγ-ον περί τών έν τφ μαγειρείφ συμβαινόντων,
δτε ήμέραν τινά εκρυψεν έν τφ έρμαρίφ δύο
μεγάλα χοιρομήρια, τά όποια είχεν ετοιμάσει,
καί τά όποια μετά πολλής προσοχής έτοποθέτησεν είς μέρος υψηλόν. ‘Ο Γουλιέλμος ίδών
τοΰτο έσυλλογίσθη άμέσως πόσα καλά γεύματα
ό κόμης ήδύνατο νά κάμη μέ τό ήμισυ τών
χοιρομηρίων, καί καθ’ δλην τήν ήμέραν ή ιδέα
αΰτη τον παρηκολούθει. Τό εσπέρας άνοιξα;
τδ έρμάριον έλαβε το εν τών χοιρομηρίων, τό
μετεκόμισεν απαρατήρητος είς τδ δωμάτιον του
καί έκεΐθεν τήν πρωίαν είς τδ σπήλαιο·».
— Γουλιέλμε, παιδί μου, τώ είπεν ή γραΐα
μαγείρισσα τό έσπέρα;, δτε αύτδς έπέστρεψε μέ
τούς χοίρους του εί; τήν έπαυλιν, έχομεν έδώ
κλέπτην καί κλέπτην τολμηρόν.
Τφ διηγήθη τότε τήν σειράν δλην τών κλο
πών καί τήν άφαίρεσιν τοΰ χοιρομηρίου. '0
Γουλιέλμος έπροσπάθησε ν άκούση τήν ενοχο
ποιητικήν ταύτην διήγησιν χωρίς νά καταβιβάση
τούς οφθαλμούς του.
Έν τοσούτφ έπήλθεν ό Νοέμβριος καί τδ
ψύχος καθίστατο όσημέραι έπαισθητότεοον, μά
λιστα έπι τών όρέων. Μέχρι τίνος τδ σπήλαιον
διετηρεΐτο άρκούντως θερμόν, χάρις πρδ πάντων
είς τήν έπίνοιαν τοΰ παιδδς νά καλύψη τήν
είσοδον διά χόρτων καί θάμνων άλλ’ επειδή
ό κόμη; ήρξατο παραπονούμενος δτι τήν νύκτα
δέν ήδύνατο νά θερμάνη τά μέλη του, έπόμενον
ήτο δτι έν καιροί χειμώνος τδ άσυλο·» έκεΐνο
δέν θά ήτο πλέον κατάλληλον. ΙΙρό τριών ήδη
έβδομάδων ό Βέρσταϊν δέν ήσθάνετο πλέον
πόνους κατά τδν πόδα, άν καί δέν ήδύνατο νά
κάμη άκόμη πολλά βήματα χωρίς νά έρεθισθή
έκ νέου ή πληγή. 'Ο Γουλιέλμος έστενοχωρεΐτο
πολύ μέ τήν ιδέαν τής ένσκήψεως τοΰ χειμώνος
καί νύκτα ζαί ήμέραν έσζέπτετο πώς νά έπιφέρη
θεραπείαν είς τοΰτο, δτε ήμέραν τινά, καθ’ ήν
ό Νικόλαος Ίέφρης ήτο άπών, καί αύτδς άπεχαι-
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ρέτισε τήν Δόλλη·», είδεν έν τή αιθούση δύο ή
τρεις ενδυμασία; τοΰ ένοικιαστοΰ, α; είχον κατα
θέσει επί τίνος τραπέζης. Μεταξύ τών ενδυμά
των τούτων εύρίσκετο καί βαρύς έπενδύνης,
κεκηλιδωμένο; καί έσχισμένο; εί; πολλά μέρη,
τόν όποιον ό Ίέφρη; δέν έφόρει πλέον.
— Ω! είπε καθ’ έαυτόν ό Γουλιέλμος, πό
σον ό πτωχός μου αιχμάλωτος θά έθερμαίνετο,
άν είχε τοιοΰτον έπενδύτην.
Καί ό έπενδύτης άφηρέθη καί μετεκομίσθη
είς τό σπήλαιον. 'Ο Βέρσταϊν δέν έμέμφθη μέν
τοΰ παιδδς διά τήν κλοπήν ταύτην, άλλά τόν
προέτρεψε νά μή άφαιρέση πλέον ούδέ τδ ελά
χιστου άντικείμενον.
'Ο Γουλιέλμος διετάχθη νά μή όδηγή είς
βοσκήν τά ζώα είμή τήν πρωίαν, τό δέ έσπέρα;
νά βοηθή έν τή έπαύλει. Δύο ήμέρα; μετά
τήν άφαίρεσιν τοΰ έπενδύτου, ό παΐς παρετήρη
σεν δτι ή Δόλλη έζήτει νά τδν πλησιάση, ώς
εάν είχε νά τω κάμη σπουδαίαν τινά άνακοίνωσιν. Αμα έτελείωσε τήν έργασίαν του μετέβη
πλησίον της καί τήν ήρώτησεν·
— Έκλαυσες, Δόλλη; Είσαι λυπημένη;
— Ναί, άπήντησεν ή κόρη, είμαι λυπημένη
καί πολύ μάλιστα. "Εκλεψαν έπενδύτην τοΰ
πατρός μου· ήξεύρεις. Γουλιέλμε. δτι έκλεψαν
έπενδύτην τοΰ πατρός μου; — Καί ή Δόλλη
παρετήρει άσκαρδαμηκτί τόν παΐδα. — Καί
ήςεύρεις δτι ό κακεντρεχής Ίέρβη; (έτερος παΐς
υπηρέτης τής έπαύλεως) διατείνεται δτι σύ μόνο;
είσήλθες εί; τδ δωμάτιον. δπου ήσαν τά ένδύματα;
— Δόλλη. είπεν ό Γουλιέλμο; υψών τήν
χεΐρά του πρός ουρανόν· ό θεός μά; βλέπει, ό
θεό; γνωρίζει τά πάντα, καί ήξεύρει δτι έγώ
δέν είμαι ένοχο;.
— ’Ώ! το πιστεύω, Γουλιέλμε, τό πιστεύω1
,
άνέκραξεν ή κόρη, ή; το ώραΐον πρόσωπον άπήστραπτεν έκ χαρά;. Πόσον θά. ή μην δυστυχής
έάν σύ είχες κάμει πραξιν τόσον αίσχράν!
Καί ή Δόλλη περί τούτου ούδέποτε πλέον
έκαμε λόγον.·
Δέν ήξεύρω τί συμβαίνει, είπεν ό νέος βοσκός
πρωίαν τινά πρός τόν κόμητα· άλλά στρατός
έπλημμύρησε τήν χώραν· άπό δλα τά μέρη
έρχονται στρατιώται είς το χωρίον μας, τδ
όποιον είναι αρκετά Απόκεντραν.
Ή είοησις αΰτη ανησύχησε πολύ τδν κόμητα,
διότι άπεδείκνυεν δτι ό βασιλεύ; Ιάκωβο; ήσθά
νετο έαυτόν Ασφαλή καί ισχυρόν παρά ποτέ έπι
τοΰ θρόνου. Βεβαίως ή στάσις θά κατηυνάσθη
ταχέως, δπως τολμήση ή κυβέρνησις νά έκκενώση στρατού τήν’Αγγλίαν καί νά τδν μεταθέση
είς τήν Σκωτίαν. Έάν τδ πράγμα είχεν ούτως,
ουοαμοΰ ήτο δι αύτόν Ασφάλεια πλέον. Τά ορη
θά διηρευνώντο ζαί δέν θά ήδύνατο ν’ άποφύγη
πλέον τό άγρυπνον τών στρατιωτών βλέμμα.
"Ο,τι συνετέλει ιδίως νά παριστα αύτφ τήν θέσιν
του τόσον επισφαλή ήτο δτι όσημέραι έγίνετο
πλέον Αφόρητος. Ητο τότε Δεκέμβριος· άπδ
τριών ήδη μηνών εύρίσκετο έπι τοΰ μονήρους
έκείνου λόφου, σχεδόν καί τών Αναγκαίων
στερούμενος- τδ θάρρος του είχεν έξαντληθή.
Πόσον θά έπεθύμει νά εύρίσκετο ζεζρυμμένος
παρά τινι φίλφ έν Νορθουμβερλάνδη, δθεν θά
ευρισκε μέσον νά διαφύγη διά θαλάσσης! Άλλά
πώς νά μεταβή πάλιν είς Νορθουμβερλάνδη·»;
Ούτε ίππον είχεν, ούτε ήδύνατο νά ισταται
άκόμη όρθιος, ούτε καλώ; έγνώριζε καί τάς
έρήμους χώρας, οί ών έπρεπε νά διέλθη. 'Ο
κόμης έξεμυστηρεύθη τού; συλλογισμούς τούτους
τφ Γουλιέλμφ καί τδν παρεκάλεσε νά συσκεφθώσι περί τών μέσων τή; άναχωρήσεως έκεΐθεν.
Ό Γουλιέλμος, βλέπων τδν κόμητα περίλυπον
τοσοΰτον, προθύμως συγκατετέθη νά τόν βοηθήση
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εις τοΰτο. φοβούμενο; μή πάθη έκ τή; στενοχώ
ρια; καί ή ύγεία του.
( Επεται τό τέλος.)

II ΤΑΟΡΜΙΝΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΧΑΐΟΝ ΑΪΤΗΣ ΘΕΑΤΡΟΝ.

(Έκ τής περιοδείας τοΰ Ε. Reclus.)
(Μετά δύο εικόνων, ορα σελ. 88—89.)

Σήμερον γραμμή σιδηροδρομική, Ακολουθούσα
τους προποδας τών όρέων, συνδέει τήν Μεσσήνην
μετά τής Κατάνης, ήτις κεΐται είς τάς ύπωρείας
σχεδόν τής Αΐτνης· μεγάλη αΰτη πρόοδος. Άλλ’
οι διατεινομενοι δτι οΐ σιδηρόδρομοι καταστρέφουσι το ρωμαντικδν τών τοποθεσιών δύνανται
ν’ Ακολουθήσωσι τήν αμαξιτήν όδόν μέ δλην
τήν έπιθυμητήν αύτοΐς άνάπαυσιν καί βραδύτητα.
Ότε έγώ έπεσκέφθην τήν Σικελίαν δέν είχον
δυστυχώς τήν εκλογήν μεταξύ σιδηροδρόμου καί
τής κονιορτώοους οδού καί δυστυχώς ή περί
τών πραγμάτων μου φροντίς μ’ έμπόδιζεν άπό
τοΰ νά οδοιπορήσω πεζή. Βεβαίως μεγάλη δέν
είναι ή εύχαρίστησι; νά ταξειδεύη τις διά τής
Αμάξης, ήτις κατ' εύφημισμδν λέγεται άμαξα
ταχυδρομική. Χωρίς νά λάβη τις ύπ’ όψιν
αυτήν τήν απηρχαιωμένη·» άμαξαν, ήτις δλως
ακαθαρτος άπέπεμπε δυσωδίαν λίαν δυσάρεστον
οερματων και παντοειδών έδωδίμων είμεθα ήναγκασμένοι νά ύφιστάμεθα καί τδν άφόρητον κ.ονιορτον καί τάς όχληράς δονήσεις τής άμάξης.
Εις τά μέρη, ένθα ή οδός είναι άρκούντως έπίπεοος περιβάλλεται τις ύπδ νεφών κονιορτοΰ
ώστε δέν δύναται σχεδόν ν’ άναπνεύση· δταν
δε παύη ό κονιορτδς ή άμαξα διασχίζει τήν
ξηραν κοίτην χειμάρρου, πλήρη πετρών μικρών
καί μεγάλων. Οί χείμαρροι ούτοι, fiumare κα
λούμενοι, είναι συνήθως ξηροί, ένίοτε δμως έν
ήμέραι; βροχών πληροΰνται ΰδατο; ρέοντος όρμητικώς παρασύροντος βράχους ζαί ύπερπηδώντος τους φρακτας. Σπουδαίο; έπαπειλεΐται τότε
κίνδυνος ού μόνον εί; τούς άγρούς άλλά καί είς
τά παρόχθια χωρία. Ί ινές τών χειμάρρων τού
των εχουσι πλάτος ένός χιλιομέτρου· εύνόητον
άρα δτι δταν άναγκάζηταί τι; νά διαβή τά;
ςηρας ταύτας κοιτάς έφ’ άμάξης οί κλονισμοί
καθίστανται είς άκρον οχληροί, καθότι οί τροχοί
ποτέ μέν προσκρούουσιν έπι τών έσπαρμένων
πετρών, ποτέ δέ βυθίζονται είς τήν άμμον. Διά
τδν λόγον τούτον οί οδοιπόροι, οΰς αί υποθέσει;
των ή ό πρδς τήν φύσιν έρως δέν φέρουσι πρδς
τήν Ιαορμίναν ή πρδς άλλα; πόλεις κείμενα;
εις του; πρόποδας τής Αΐτνης, άποφεύγουσι συ
νήθως νά τραπώσι τήν όδόν διά ξηρά; προτι
μώντας νά πλεύσωσι δι’ άτμοπλοίου άπδ Μεσ
σήνης είς Κατάνην. Άλλ’ ό κονιορτδς καί οί
κλονισμοί δέν είναι τά μόνα δυσάρεστα τής διά
ταχυδρομικής άμάξης μεταβάσεως- οί οδοιπόροι
είναι διηνεκώς εκτεθειμένοι είς τάς οχληρά;
Απαιτήσεις τών έπαιτών, οΐτινες Αντικατέστησαν
τούς άρχαίους ληστάς τών μερών τούτων. Προ
τής έκ Μεσσήνης άναχωρήσεως ό "κύριος τάχυδρόμο;” φροντίζει νά ειδοποίηση τούς περιηγητάς, τούς ξένους έννοεΐται, νά προμηθευθώσι
μικρά τινα νομίσματα χαλκά δπως εύχαριστήσωσι τούς έπαίτας. Καί πρώτον μέν οί τής
ταχυδρομικής άμάξης ηνίοχοι Απέκτησαν δι
καίωμα, δοθέν αύτοΐς παρά τής μακράς συνή
θειας, νά ζητώσι πέντε σολδία άνά σταθμόν ώς
φιλοδώρημα περιπλέον τής ώρισμένης τιμής.
Είτα δέ καί ό ταχυδρομικό; όδηγός, ό corriere
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ώ; καλείται, δέν παύει άπδ τοΰ ν’ άπευθύνη
πρδς τούς συνοδοιπόρους του παντός είδους λό
γους κολακευτικούς καί περιποιητικούς, θελων
ουτω νά τοΐς παραστήση δτι οί πρδς τήν γεν
ναιοδωρίαν τών έπιβατών τίτλοι του είναι πολύ
σοβαρώτεροι καί δικαιότεροι τών τίτλων τών
ήνιόχων. Τέλος δέ άμα πλησιάση τις τδ πρόσωπόν του είς τδ παράθυρον τής άμάξης δέν
βλέπει πανταχόθεν ή άνθρώπου; τείνοντας τάς
χεΐράς, καί έν μέν τοΐς χωρίο·.; είναι ούτοι
χωλοί, άνάπηροι, άσθενεΐς, γέροντες, γυναίκες,
όλοι ίστάμενοι παρά τάς θύρας τών οικιών καί
έπαιτοΰντες· έπι τής όδοΰ δέ είναι παΐδες ροκένδυτοι τρέχοντες περί τήν άμαξαν έν μέσφ
θυέλλης κονιορτοΰ. ’Έμπροσθεν τών ναών καί
-ών προσευκτηρίων, τών πληρούντων τήν όδόν,
ΐστανται καλόγηροι έπαΐται προσευχόμενοι ύπέρ
τοΰ ρίπτοντος αύτοΐς χαλκοΰν τι κερμάτων. Είς
τών μοναχών τούτων, άνήρ έν δλη τή ακμή
σής νεότητάς του, παρηκολούθησεν ήμάς καθ’
δλην τήν διάβασιν χειμάρρου, προτείνω·» ήμΐν
είς πώλησιν άμορφόν τι ειδωλον. Πολλούς
είχον ΐδει έκ τών παραδόξων Σικελών μοναχών,
άλλ’ ούδείς μ’ ένεποίησε τοσαύτην έντύπωσιν
δσον ό νέος ούτος μοναχός, δστις άνασύρων τδ
ράσον έτρεχε κατόπιν τής άμάξης ήμών φωνάζων
καί έπαιτών.
Οί έπαΐται τής Σικελίας δέν έχουσιν τήν
άγρίαν έκείνην άναίοειαν, ήτις διακρίνει τους
Ισπανούς έπαίτας, περί ών ήδύνατό τις νά ύποθέση δτι τείνοντε; τήν άριστεράν χεΐρα κρατοΰσιν
έν τή δεξιά έγχειρίδιον, ούδέ δύνανται να παραβληθώσι πρδς τούς παρίας τής νεωτέρας Βαβυλώνος, τοΰ Αονδίνου, καί άλλων μεγαλοπόλεων,
οΐτινες φαίνονται δτι άπώλεσαν τήν ψυχήν των
έν TTj ψριχώδει χλτοι “ήζ οοοτοχια? xat τήζ
πενίας πάλη καί οΐτινες οέν εχουσι πλέον βλέμμα
άνθρώπινον. "Οχι· ό αληθή; έπαίτης τής Σι
κελίας είναι δν εύχαριστημένον μέ έαυτόν και
μέ τήν τύχην του· έρπει μέν άλλά δέν είναι
εΐρων είναι ταπεινός, ούχί δμως χλευαστικός·
φαίνεται ώς νά συλλογίζηται καθ’ έαυτόν, δτι
καί αν δέν τφ δώση τις τί, θά εύρη αύτδς εύκόλως καί μέρος νά κοιμηθή καί μακαρόνια νά
φάγη. Πρδς δέ μεταχειρίζεται πάντοτε έκφράσεις εύγενεϊς καί λεπτά;. Έν τινι τών χω
ρίων, τά όποια διήλθομεν, έπαιτης τις συγκα
τετέθη νά φέρη τδ κιβώτιον ένδς τών συνοδοι
πόρων ήμών, καί έλαβε διά τδν κόπον του
σολδία τινά, τά όποια τφ έφάνησαν δλίγα.
"Βεβαίως, είπε, πρέπει νά εύγνωμονήσω τή
ύμετέρα Έξοχότητι διά τήν άντιμισθίαν, ήν
ηύδόκησε νά μοί χορηγήση. Δέν έχω τδ δι
καίωμα νά τή ζητήσω τί καί δέν αιτώ ή τήν
χάριν αύτής· άλλά νομίζω, δτι ή Ύμετέρα Έξοχότης ήδύνατο, ύπδ γενναιοδώρων αισθημάτων
έμφορουμένη, νά μοί χορηγή^η σολδία τινα
άκόμη, βπως μέ άποζημιώση διά τούς κόπους
μου.” Είτα δέ στρεφόμενο; πρδς ήμάς μετά
ύφους θριαμβευτικού προσέθηκεν "Επικαλούμαι
μάρτυρας τάς Ύμετέρα; Εξοχότητας.”
Ό κονιορτδς τής όδοΰ καί αί λυπηραί σκη
ναί, άς μοι παρεΐχον ή δυστυχία καί ή έπαιτεία, δέν μ’ έμπόδισαν άπδ τοΰ νά θαυμάσω τά
θέλγητρα τών όρέων καί τής θαλάσσης. Αί
εύρεΐαι τών χειμάρρων κοΐται έπιτρέπουσι τδ
βλέμμα νά ύψωθή έλευθέρως πρδς τά όρη καί
τάς βραχώδεις αύτών κορυφάς. Ή πρώτη κο
ρυφή, ήν βλέπει τις είς διεύθυνσιν δυτικήν, είναι
ή Διναμάρρη, ή Bimaris τών άρχαίων, ουτω
κληθεΐσα, διότι έκ τής κορυφής ταύτης βλέπει
τις ταύτοχρόνως δύο θαλάσσας, τδ Ίόνιον πέ
λαγος καί τήν θάλασσαν τής Σαρδηνίας. Κα
τόπιν έρχονται αί κορυφαί τοΰ Σκούδερη ύψούμεναι είς χιλίων μέτρων ύψος καί έξουσιάζουσαι
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τάς άλλας. "Ανωθεν τή; άκτής πάσα σχεδόν
φάραγς τοΰ όρους περιέχει χωρίον ή τά έρείπια
αρχαίου φρουρίου· περί έκαστον ορμίσκον μεταξύ
αποτόμων βράχων κεΐνται έξοχιζαί έπαύλεις καί
κήποι πορτοκαλλεών. Εί; μικράν άπό τοΰ μι
κρού χωρίου Σαβόκα άπόστασιν ύψοΰται άκρωτήριον, ού τά τοιχώματα, κατά τδ φαινόμενο·»
άδιάβατα, επιστέφονται ύπδ τοΰ άρχαίου φρου
ρίου ’Αργού, τδ όποιον είναι πράγματι φωλεά
άετοΰ. Άπδ τοΰ μέρους τή; θαλάσσης τδ άκρωτήριον τοΰτο, τδ καλούμενον άκρωτήριον τοΰ
Αλεξίου, άπολήγει είς βράχους αποτόμους, ών
αί βάσει; είσί διάτρυτοι ύπδ σπηλαίων. ’Επί
τοΰ άκρωτηρίου τούτου άνηγέρθη ύπδ τών Άγ
γλων περί τάς άρχάς τή; ένεστώση; έκατονταετηρίδο; φρούριο·», το όποιον εξούσιαζε τήν όδόν
πριν έγκαταλειφθή · σήμερον βμως οί προμα
χώνες έκεΐνοι οί φοβεροί καί αί πολεμίστρα·.,
άς περιβάλλει ή μυρσίνη καί ό κισσός ούοένα
πλέον άπειλοΰσι, καί τδ δχυρδν φρούριον, προωρισμένον άλλοτε νά δεκατίζη τά γαλλικά τά
γματα, δέν είναι σήμερον ή κομψόν καί γρα
φικόν σημεΐον έν τή λαμπρά έκείνη σκιαγραφία.
Έπι τής έτέρας κλιτύος τοΰ άκρωτηρίου τοΰ
Αλεξίου ή θέα είναι πλέον περιωριαμένη, πα
ρουσιάζει δμως πανόραμα δλως ίδιάζον άγρια;
καλλονής. Ό βράχος τοΰ άκρωτηρίου είναι
έσχισμένο; άνωθεν καθ’ δλον αύτοΰ τδ ύψος καί
σχηματίζει είδος φρέατος, έντός τοΰ όποιου
πυκνή θάλλει φυτεία, κατερχομένη ώς καταρ
ράκτη; έκ φύλλων καί θάμνων. Απέναντι στενού
χειμάρρου ύψοΰται ό μέγα; βράχος τής Ταορμίνης, ού ή βάσις όιατέμνεται καί σχηματίζει
κόλπους καί όρμους καί δπάς. Μακρόθεν φαί
νονται ώς τεράστιαι όπλαί λέοντο; εκτεινόμενοι
είς τήν θάλασσαν. Σήμερον σχεδόν δλα τά Ακρω
τήρια ταΰτα διετρυπήθησαν, καί έντός τών σχηματισθεισών δπών διέρχεται ή σιδηροδρομική
άμαξοστοιχία ώσεί περιφρονοΰσα τάς καλλονάς
τής φύσεως. Άλλ’ οί περιηγηταί, οί έκτιμώντες
αύτάς κατέρχονται τής αμαξοστοιχίας πρό τοΰ
άκρωτηρίου Άλαξίου καί διέρχονται πεζή τά
δύο ταΰτα θαυμάσια ακρωτήρια.
Τό άκρωτήριον, έφ’ ού κεΐται ή πόλις τής
Ταορμίνης (τό Ταυρομένιον τών άρχαίων),
είναι δύσβατον· είναι φυσικόν φρούριον, ήττον
φοβερόν τήν όψιν ή τδ φρούριον τοΰ ’Αργού,
άλλ’ δμως άρκούντως καί τοΰτο άγριον.
Η
πόλις είναι σειρά οικιών, φκοδομημένων έπι
στενού αναχώματος μεταξύ τού κρημνού καί τοΰ
άποτόμου βράχου, τοΰ έπιστεφομένου ύπό άρ
χαίου μεσαιωνικού φρουρίου άναγερθέντος ύπδ
τών Σαρρακηνών καί έπισκευασθέντος παρ’ δλων
τών κατακτητών τής χώρας. Ίο Ταυρομένιον
ύπέστη τάς τύχας δλων τών πόλεων, τών ύπδ
τής φύσεως ώχυρωμένων· δλοι οί κατά καιρούς
τύραννοι τής Σικελίας ύπερησπίσθησαν αύτό
πεισματωθώ;. Κατά τήν μεγάλην έπανάστασιν
τών δούλων έν Σικελία τδ Ταυρομένιον ύπήρξεν
έπι μακρόν τδ προπύργιον τής ελευθερίας· οί
έπαναστάται ήγωνίσθησαν έν αύτφ μετά άπαραμίλλου έγκατερήσεως · παρά νά παραδοθώσιν
έπροτίμησαν ν’ άλληλοφαγώσι, καί δ 'Ρωμαίος
'Ρουμίλιο; δέν θά εδρισκεν έν τή πόλει είμή
σκελετούς, έάν δέν είσήγαγεν αυτόν προδότης.
Περί τήν δύσιν εύρισκόμην έν μέσφ τοΰ λαμ
πρού θεάτρου τής Ταορμίνης, έν τφ δποίφ πλέον
τών είκοσι χιλιάδων Ελλήνων συνηγμένοι ήδύ
ναντο ταύτοχρόνως καί τούς στίχους τοΰ Αι
σχύλου νά χειροκροτώσι καί τδν μέγαν κρατήρα
τής Αΐτνης νά θαυμάζωσι. Δικαίως οι περιη
γηταί έπισκέπτονται τδν περίδοξον τούτον χώρον,
άπδ τοΰ όποιου βλέπει τι; καί τήν άκτήν τής
Μεσσήνης καί τά δρη τή; Καλαβρία; καί τδν
ύπερήφανον κολοσσόν, εί; τούς πρόποδας τοΰ

87
οποίου εκτείνεται ολόκληρος ή Σικελία. Ούδαμοΰ τής γής οί άνθρωποι δέν ήδυνήθησαν τόσον
έπιτηδείως νά ένώσωσι τήν λαμπρότητα τών
Αριστουργημάτων τής τέχνη; μετά τής μεγαλο
πρέπειας τής φύσεως. Δισχίλια παρήλθον έτη
άφ’ δτου οί "Ελληνες τοσοΰτον έντελώς ικανο
ποίησαν τδ αίσθημα αύτών τοΰ καλού, άλλά μα
κράν άπδ τοΰ νά τούς μιμηθώσι διά τοιούτων έρ
γων οί τούς "Ελληνας καί τούς 'Ρωμαίους έν Σι
κελία διαδεχθέντες έφρόντισαν μάλλον νά καταστρέψωσι τά μνημεία τών προκατόχων των.
Καί τινες τών λεγομένων Μαικηνών, προστάται
δήθεν τών ωραίων τεχνών, καί ιδίως δούξ τις
τοΰ Άγιου Στεφάνου, συνετέλεσαν είς τδ έργον
τής καταστροφής άφαιροΰντε; μάρμαρα καί αγάλ
ματα πρό; διακόσμησιν τών μεγάρων αύτών.
"Ο,τι υπολείπεται έκ τοΰ άρχαίου ελληνικού θεά
τρου, τοΰ ύπδ τών 'Ρωμαίων άνακαιν.σθέντος,
άρκεΐ δπως Αποδείξει δτι ήτο οικοδόμημα με
γαλοπρεπέστατο·»· θαυμασμόν διεγείρουσιν οί
κίονες έκ γρανίτου λίθου, οί ναΐσκοι, έστερημένοι τών Αγαλμάτων αύτών, ή σκηνή, ή καλ
λίτερον πάση; άλλης έν Εύρώπη διατηρηθεΐσα ·
άλλ’ δ,τι είναι τό ωραιότερο·» έν τοΐς έρειπίοις
τοΰ θεάτρου τής Ταορμίνης είναι αί στοαί, κά
τωθεν τών όποιων φαίνονται ή κυανή θάλασσα
καί ό κυανού; ούρανός, οί μαρμάρινοι δγκόλιθοι
έν μέσφ τών θάμνων καί ή πυκνή μεταξύ τών
πετρών φυτεία. Δέν θά επιχειρήσω ένταΰθα νά
περιγράψω τά έρείπια τοΰ θεάτρου τούτου ύπδ
τό αμυδρόν τής έσπέρα; φώ;, καθότι ή Αίτνα
έφείλκυε τά βλέμματά του καί άπερρόφα δλην
μου τήν προσοχήν. Πρώτον ήδη εβλεπον έκ τοΰ
πλησίον τδ ήφαίστιον τοΰτο, εί; τάς βορείους
ύπωρείας τοΰ όποιου διέκρινον τήν έρυθράν λάβαν
τής έκρήξεως. Τδ θέαμα τοΰτο μ’ ένδιέφερεν
ιδιαζόντως και έπι ώρας δλοκλήρους ίστάμην
καί εβλεπον πρδ; τήν Αίτναν. Τδ κράτος τής
Αΐτνης άρχιζε·, ήδη είς τούς πρόποδας τοΰ ύψώματος, έφ’ ου κεΐται ή Ταορμίνα, καθότι έκεΐ
εύρίσκεται δ πρώτος χείμαρρος τής λάβας. 'Ο
λίθινο; ούτος ποταμός έχει μήκος μέν είκοσι
καί πέντε χιλιομέτρων καί προχωρεί είς τδν
πυθμένα τής θαλάσσης έπι έκατοντάδας τινάς
μέτρων. Έπι τοΰ έκ λάβας άκρωτηρίου τούτου,
τοΰ γνωστού σήμερον ύπδ τδ όνομα τοΰ Σχιζοΰ,
ίδρυσαν οί "Ιωνες προ 2600 έτών τήν πρώτην
ελληνικήν τής Σικελίας αποικίαν. "Οπως οί
Γερμανοί καί οί Ιρλανδοί μετανάσται, έγκατεστημένοι έν Αμερική ζητοΰσι νά έξαπατήσωσι
τήν πικρίαν τής μακραν τής πατρίδος των δια
μονής δίδοντες είς τούς έν Αμερική τόπους των
τά δνόματα τής πατρίδος των, ουτω καί οί "Ελ
ληνες αποικοι έδωκαν τδ όνομα τή; Νάξου είς
τήν πόλιν ήν ίδρυσαν έπι τής ξένης γής καί
έστησαν έκεΐ πλησίον καί άγαλμα τοΰ προστάτου
αύτών θεού, τοΰ Απόλλωνος. Έ νέα πόλις
ταχέως άνεπτύχθη ζαί κατά τδν πληθυσμόν καί
κατά τήν δύναμιν· ήλθον κατόπιν οί πόλεμοί,
αί άπομεμακρυσμέναι έκστρατεΐαι, αί τυραννίαι,
καί ήμέραν τινά ό Διονύσιος τών Συρακουσών
έλθών ζατέσζαψε τήν πόλιν καί τούς κατοίκους
αύτής ήχμαλώτισε. Σήμερον ούδέ ίχνος προ
δίδει τήν δπαρξιν τής Αρχαίας ελληνικής Αποι
κίας.
Προς νότον τοΰ άκρωτηρίου Σχιζοΰ διαβαίνει
τις τόν μικρόν ποταμόν Καντάραν έπι γεφύρας,
ήτις αν καί δέν ήναι θαύμα Αρχιτεκτονικής, οί
Σικελοί βμω; έπιδειζνύουσι μετά πολλής ύπερηφανείας· έκεΐθεν δέ άρχεται ή τής Αΐτνης άνάβασις. Τδ έδαφος έχει χρώμα σιδήρου καί δ
κονιορτδς δν άνασηκόνει ό τροχός τής άμάξης
Ομοιάζει τά ρινίσματα τών σιδηρουργείων· δεξιά
καί άριστερα ύψοΰνται τοιχώματα, τα όποια
ήθελεν ύποθέσει τις δτι άνηγέρθησαν έκ μεταλ-
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λινών όγκων. Άλλα κατ’ άντίθεσιν τής έρυθράς
ταύτη; κοίτης ήτις σχηματίζει τήν οδόν ή πέρις
έξοχή παριστα θέαμα λαμπρότατον, διότι τδ
μέρος τοΰτο τής Σικελίας είναι το μάλλον κατάφυτον. 1 ά δάση τών ελαιών, τών πορτοκαλλεών, τών λεμονεών καί άλλων όπωροφόρων
δένδρων, μεταμορφοΰσιν είς μέγαν κήπον δλον
το μεταξύ τής θαλάσσης καί τών ύ-ωρειών τοΰ
όρους διάστημα. Έν μέσω τής πυκνής φυτείας
φαίνονται έπαύλει; έξοχικαί κομψόταται καί οΐ
θόλοι εκκλησιών καί μοναστηρίων. Ή χώρα
είναι τοσοΰτον εύφορος, ώστε ήδύνατο νά διαθρέψη τετραπλάσιον αριθμόν τών κατοίκων τής
Σικελίας. Τάς πόλεις διαδέχονται πόλεις· χω
ρία συνέχονται πρός χωρία ώς μαργαρΐται περι
δέραιου περιβάλλοντες τόν τράχηλον τοΰ όρους.
Άνωθεν δέ τής μαγευτικής ταύτης θέσεως
ύψούνται αΐ κυρίως πλευραί τής Αίτνης, ών τό
έδαφος είναι προσφορώτατον διά τά μεγάλα
δένδρα. "Οσον δ’ αφόρα τό θέαμα τοΰ μεγαλο
πρεπούς ήφαιστίου, τδ όποιον ύψοΐ ύπεράνω τή;
φυτεία; ταύτης τής πλούσιας τήν καπνώδη αύτοΰ
κεφαλήν, τοΰτο είναι είκών, ήν ούδέποτε λησμονεί
τι;. Ή μεγάλη τής Αίτνης μορφή μένει είς
άεί έγκεχαραγμένη έν τφ βλέμματι τοΰ εύτυχήσαντος απαξ νά ιδη αύτήν.

( Επεται ή συνέχεια.)

II ΛΥΧΝΙΑ.
“Over kirn rushed like a wind, that is sad, and
keen, and relastless, thoughts of what might have

been,'and the weight and woe of his errand; all the
dreams that had passed, and all the hopes that had
vanished, all his life henceforth a dreary and tenantless

mansion, haunted by vain regrets, and pallid sorrowful

Losgeellow.

facies.”

"Μή φϋναι τόν άπαντα νικά λέγον.”

(Σοφ. Οίό. Κολ. 225.)

Λυχνία μου, πτωχή λυχνία,
πιστή παρήγορέ μου μόνη
έν τφ μονήρει μου άγώνι,
καί τή άσπλάγχνφ αϋπνία —
Σΰ ήτι; είδές με τδ πρώτον,
Οπότε βρέφος διαθάλλον,
τδ μόνον έκ τοσούτων άλλων,
άντί παιγνίων καί γελώτων,

εί; βίβλον ήδη κεκλιμένον,
καί τ’ όμμα μου εί; δόξης θειον
στηρίζον φάσμα, τό μεθύον
καλούν με φάσμα, πλήν μή μένον,

15 27 ’Ιουλίου 1883.

παρήσο καί μοί έμειδίας,
το φίλον σέλα; χορηγούσα,
σΰ καί νύν μόνη συμπαθούσα
όρα; τά έλκη τής καρδίας.

Έν νεαρά ζωής έκστάσει
συνέθλιβε τήν οικουμένην,
ώς βραστής τήν ερωμένην
είς άπληστον αγκάλην δράσσει —

"Ιδε με, ναί, ίδέ με! Οϊμοι,
ούδέ σκιά ονείρου μένει·
πέρα, ματαία, τεθραυσμένη,
ή ύπαρξις μου ή πένθιμη,

καί θελκτικά! μορφαί παρθένων,
κ’ ερώτων ώρα·., καί φιλία
άένναος, καί μεγαλεία
εντός ονείρων παραξένων,

καί περιδέσας τοΰς κροτάφου;
διά μελαίνης κυπαρίσσου,
παρά τδ χείλος τή; άβύσσου
βαίνω βραδέως πρός τοΰς τάφους.

άπαύστως πρδ αύτού σοβουντα,
αύτδν έθάμβουν, δτι βαίνει
πρδς τάφους πάσα ίπταμένη
στιγμή ταχέως λησμονούντα,

Πού νύν αί χίμαιρα·, αί πρώτα·.;
1 ίς μέ άφύπνισεν άσόφως;
’Αφ’ οΰ αιώνιος ό ζόφος,
δότε άπάτην, αύθις δοτέ.

κ’ έν τή ψυχή αύτού κρατήρας
ζωής, νεότητας, βαστάζων,
παράφορος, παθών, φοιβάζων,
έξέτεινε σφριγώσα; χεΐρας,

Ή νύκτες άλγους καί κατάρας,
ύμάς πώ; τέλο; Ανταμείψει
ό έν νεφέλαι; εί; τά υψη
κ’ έν ΰδασι τδν κόσμον άρας;

καί ήλπισε . . . ψευδείς ελπίδες!
’Ολίγη έτι μένει κόνις
τοΰ ξένου πέριξ Ανεμώνης,
κ’ αί τής μητρδς αύτού ρυτίδες.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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Φρουρών ό Κρόνος ισταται καί μέγα έμβολον
κρατεί,
Έφ’ ού χαράσσεται παντός βροτού ή ήλικία·
Ταχύ; τό έμβολον ώθεΐ έν τή Αεραντλία,
’Αδιακρίτως τή; ζωής καί τήν ζωήν μαραίνει ...
Ό Χάρων όπισθόνωτο; νευρώδη μάστιγα κροτεί
Φωνών· "Βροτοί, πάσαν στιγμήν ό χοΰς σάς
αναμένει!’
Μούσα μου, θρήνησε πικρώς κ’ είς ράκη νεκρι
κής στολή;
Καλύψου στεφανούσά με μέ κρίνα, καί σείς, φίλοι,
Μέ πικρόν δάφνην κλείσατε τά κάτωχρά μου
χείλη,
Καί θρηνωδείτε μετ’ αύτή;, τό ζήν μου αγωνία,
Μ’ έλύπησαν, μ’ έπότισανδξο; πικρόν μετά χολή;,
Δεν έκλαυσα, Απέπτην πλήν ώς λύρας άρμονία!
Έν Κωνσταντινουπόλει.

’Ιωάννη; Σταυρίδης.

Ούχί, ούχί· ούδείς γνωρίζει
τοΰς πόθους μου καί τήν οδύνην.
Τήν ώδε περατούσα δίνην
ίδοΰ ή ώρα μου έγγίζει,

καί παρελεύσομαι καί λήθη
άμείλικτος μέ αναμένει,
ώς πλάξ ψυχρά έπικειμένη
είς τά κατεσκληκότα στήθη,

ΠΟΙΗΣΙΣ.
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καί ούτε μνεία καν μενεΐ τις
τού έφημέρου διαβάτου,
εί καί σπαράσση με άφατου
νύν έπιτάσεως φρενΐτις.

Σΰ κάν, σύ ήτις εις άγκάλας
έν φ πανδήμους παραιτούνται
καί είς παννύχια κωμούνται
οΐ άλλοι δείπνα καί κραιπάλας,
μέ βλέπεις μόνον καί θρηνούντα
έφ’ δλας νύκτας Απαίσιας,
άράς όμού καί ικεσίας
κατά τού Κόσμου σφενδονούντα,
άν μετά χρόνους παροδίτη;
πλανών εί; έρημον τδ βήμα,
εί; άσημον τή; γή; που μνήμα
αγνώστου δνομα ίδή τις,

είπέ σΰ τότε δτι κεΐται
έκεΐ τι;, δστις τάς βαθείας
έπιζητήσας άληθείας
καί μή βιών, διότι "Ζήτε!”

τοΰ χρόνου έξυβριζομένου
έθαύμαζον τήν παρρησίαν,
ή έζλαιον εί; τήν θυσίαν
τή; Άσιάτιδος παρθένου,

’Ισχύς τις άγνωστος προστάττει,
ήρεύνησε τδ μέγα σκότος,
καί ούδέ μόνο; ούδέ πρώτο;
έκεΐ φρικώδη; δτι Άτη

κ’ έκμνημονεύων όλοκλήρους
τού Πλάτωνος σεπτάς σελίδας,
χρυσός έδίωκον έλπίδας,
καί φρούδους έπλαττον ονείρου;.

οίκεΐ καί άρχει εύρε μόνη —
τήν τυραννίαν τήν ύστάτην
οτι ύφίσταται είς μάτην
εν δδυρμφ καί άλγηδόνι

Σΰ ήτις, δτε νεανίας
είς τδ παρόν πιστεύων μόνον
καί πλήν τών άλλων έχων πόνων
καί τήν άράν τής διάνοιας,

ό άνθρωπο; ζητών τί; άρα
τή; συμφοράς αύτού αίτια —
ό βίος δτε πάς σκοτία,
καί ή θανή αύτού κατάρα.

έθρήνουν εΐτα νύκτας πάσας
έπ’ άνεκτίμητον μηδέν τι,
άναμιμνήσκον συμβάν έν τι,
στιγμάς ώραία; άποπτάσας,

’Αλλ’ έδυσπίστησε · Ήν νέος,
εύαίσθητος ώς βρέφος, οϊμοι,
πλήν λάβρος δταν έπεθύμει,
καί ήγωνίσατο γενναίως.

II ΓΥΝΗ ΤΗΣ ΜΙΛΗΤΟΥ.
(Συνέχεια· δρα προηγ. τεύχος.)

Κλέων Ραγκαβής.

ΣΚΗΝ1Ι Β-.

Εισέρχονται στρατιώται Γαλάτσι κομίζοντις 'Αλλόξρογα αιχμάλωτον ΐξ άλλοι μέρους ι'ισέρχιται ό Γασπάρ.)
(Σ<ίλ—iyyes.

ΕΚΠΝΕΩΝ ΠΟΙΗΤΗΣ.

Ώ, διατί, ώ Μούσα μου, δέ ΐπτασαι είς εύανθεΐς
Λειμώνας; τίς σ’ έθέρισεν, ώ άνθος, καί δέν
θάλλεις!
Ή, πώς άντί εωθινά κορυδαλοΰ νά ψάλλης,
Ής τις καλλίφωνος Σειρήν, μελφδική, γλυκεία,
Τονίζεις κύκνεϊ ασματα, θρηνείς, στενάζει; καί
πενθείς;
Πρός τί ή τόση θλίψις σου, ή τόση σου άνία;
Τήν βάρβιτόν σου διατί κρατείς είς χεΐρας
θλιβερά,
Καί μέλπεις στόνους καί λυγμού; καί δάκρυα
σταλάζει;;
Ω, διατί δέν θέλγεσαι εί; πτήσεις, δέν ρεμβάζει;;
Π αία τοϋ βίου άκανθα σ' έπλήγωσεν, ώ Μούσα!
Η τήβεννο; τών πόθων σου μή διεσχίσθ’ ή πορ
φυρά,
Κ’ ήδ’ εί; σινδόνην νεκρικήν συστέλλεσαι πεν
θούσα;
1 ί; κρούστης λύρα; πρωινό; τού Χάρωνος τήν
προσοχήν
Λανθάνει, φεύ! όλίγον ζή καί θνήσκει πριν ή

Πριν ή μέ δάφνην Παρνασσού τήν λύραν του
κόσμηση.
Εν φ δέ μελφδεΐ σκιρτών τού σύμπαντος τά
κάλλη,
Εί; γόους αίφνης πνίγεται, τό σώμα χάνει τήν
Ψυχήν’
Καί ή τού τάφου πελιδνή τόν δέχεται αγκάλη.

Ιεροφάντης τών Μουσών μέ έθελξεν ό Παρ
νασσός·
Έτόνισα τήν λύραν μου καί ώρεξα τήν χεΐρά
Ιν’ άνθη δρέψω μαγικά έμπνεύσεων- ή μοίρα
Πλήν αίφνης μέ έπάταξε καί έπεσα ώς πίπτει
’Απτήν ν’ άνέλθ’ είς ούρανοΰς έθέλων κούφος
νεοσσός,
"Ον άπνουν βίαιος βορράς εί; τέλμα τάφρου ρίπτει.
Ιού ζήν δ’ ένώ τόν Βόσπορον έπλεε μόλις τόν
φαιδρόν
’Ανύποπτος ή ελαφρά τοΰ βίου μου σχεδία,
θανάτου τήν παρέσυρε πνοή καί τρικυμίαΚ’ ένώ έφαίνοντο μακράν παοάλια ώραία,
Τήν άγκυραν κατέρριψεν είς τόν λιμένα τών
νεκρών,
Εφ’ ού ώχρά κυμαίνεται τών τάφων ή σημαία!

Στήτε! Τί; ό αιχμάλωτος;
ΓΑΛΑΤΗΣ. Κατάσκοπος, συλληφθείς πλησίον
τοΰ στρατοπέδου.
ΓΑΣΠΑΡ. Έπ’ αύτοφόρφ;
ΓΑΛΑΤΗΣ. Ναί· εύθύς μετά μεσημβρίαν περιεφέρετο παρά τό στρατόπεδον. Οΐ σκοποί ήμών
τόν είδον· τρις κατεδιώχθη, άλλά ταχύπου; ών
τοΐ; έξέφυγεν.
γαςπαρ. Καί;
ΓΑΛΑΤΗΣ. "Αμα έπελθούσης τή; νυκτό; άπόσπασμα έκ τών ήμετέρων, έπωφελούμενον τού
σκότους, έπροχώρησεν Απαρατήρητου εί; μικράν
άπό τού στρατοπέδου άπόστασιν. Κατά τήν δευ
τέραν τής νυκτό; ώραν έφάνη ό αύτό; κατά
σκοπος παρακολουθούμενος καί ύπο τριών άλλων.
ΓΑΣΠΑΡ (πρός τόν κατάσκοπον).
Αθλιε! (ό κα
τάσκοποί προστλέπιι αυτόν ΰπιρηφάνως).
Μήπως
έμελέτων επίθεσιν νυκτερινήν;
ΓΑΛΑΤΗΣ. Έφαίνετο ουτω, άν καί ό πόλε
μο; δέν έκηρύχθη.
ΓΑΣΠΑΡ. Έλπίζουσιν άναμφιβόλω; νά μά;
ευρωσιν άπαρασκεύους. Συνελήφθησαν καί οι
άλλοι κατάσκοποι;
ΓΑΛΑΤΗΣ. Άρνηθέντες νά παραδοθώσιν έφονεύθησαν άμέσως.
ΓΑΣΠΑΡ. Καί σΰ θά τοΰ; παρακολούθηση;
εντός όλίγου. Κατάσκοπε, είπέ μας τά σχέδια
τών ίδικών σου καί έγώ θά μεσιτεύσω ύπέρ σοΰ.
ΟΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ. Νά μεσιτεύσης; Καί διατί;
Οί νόμοι σας δέν καταδικάζουσιν εί; θάνατον
καί τόν κατάσκοπον τον προδίδοντα τό μυστικόν
καί τόν μή προδίδοντα αύτό; Περιφρονώ τήν
μεσολάβησίν σου καί μισώ τό όνομα τή; φυ
λής σου!
Γαςπαρ. Μή άπορρίπτη; τήν προσφοράν
μου. Έάν μοι άποκαλύψης τά σχέδιά σας, σοί
άφίνω έλευθέραν τήν έκλογήν τού θανάτου σου.
Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ.
Καταδίκασέ με ε’ις τόν
χειρότερον τών θανάτων.
γαςπαρ. Άπαγάγετε αύτόν εί; τό συμβού
λιον !
ΓΑΣΠΑΡ.

ΣΚΗΝΗ Γ'.

(Πρό της οικίας τον 'Ερβώρ. Σίληνη.
κα< Δι&'κωκ)

Ερβώρ

ΕΡΒΩΡ. Οί Άλλόβρογες λοιπόν έκινήθησαν
παλιν. Έάν καί έκ δευτέρου διαρρήξωσι τήν
ειρήνην κακά τήν έχουσιν.

ΔΙΒΙΚΩΝ. Γενικόν συνεκλήθη τού έθνους των
συμβούλιον. Οί πρεσβύτεροι τών αρχηγών ζητοΰσιν έμφρονα καί επιφυλακτικήν διαγωγήν, οί
νεότεροι όμως θέλουσι πάλιν τον πόλεμον.
ΕΡΒΩΡ. Τότε θά έχωμεν πόλεμον. Τό ζω
ηρόν τή; νεότητο; αίμα δέν Αναχαιτίζεται· είναι
χείμαρρο; ορμητικός. Πρέπει νά παρασκευασθώμεν είς πόλεμον, Διβίκων.
ΔΙΒΙΚΩΝ. Τό πράγμα είναι εΰκολον ό στρα
τό; τοΰ Έρβώρ δέν περιμένει ή τάς διαταγάς.
Αί έφεδρίαι είναι ήδη ύπό τά. όπλα. Έντός
τριών ήμερών ό στρατό; ήμών δύναται νά διαβή
τά σύνορά των.
ΕΡΒΩΡ. Έπεθύμουν άλλο; νά. ήτο ό έχθρός.
Πολΰ συχνά τά όπλα ήμών στρέφονται πρό;
συγγενές έθνος. Έάν, Διβίκων, ήδυνάμεθα ν’ άποβάλλωμεν τά φυλετικά ταύτα όνόματα — Άλλόβρογες, Άρβέρναι, Αίδουάναι — καί νά. ένθυμηθώμεν μόνον ότι ειμεθα όλοι Γαλάται,
τί; ήδύνατο ν’ άναχαιτίση τήν φυλήν ήμών:
Ποιον έθνος ήδύνατο νά. μά; άρνηθή ,ύποταγήν:
’Αλλ’ έν ω ήμεΐς διαπληκτιζόμεθα ένταΰθα, δίδομεν καιρόν εί; τοΰς Έλληνας, είς τοΰ; 'Ρω
μαίους, εί; τοΰς Καρχηδονίους ν’ άναπνεύσωσι
καί νά ένισχυθώσιν. Οί Άλλόβρογες έχουσιν
άδικον, καί άν αύτοί διαρρήξωσι τήν ειρήνην
ήμεΐς όφείλομεν νά. έπιμείνωμεν είς τά δίκαιά
μας. Συγκέντρωσαν δλας τάς δυνάμεις ήμών,
άλλά μή προβή; άκόμη. Ό Γασπάρ άς μεταβή
αύριον ώ; κήρυς εις τό συμβούλιον των καί άς
ύποβάλη αύτοΐς τά; δίκαια; ήμών αιτήσεις, θά
περιμένωμεν τήν άπάντησίν των. Καί νύν, κα
λήν νύκτα, Διβίκων.
('Ο Διβίκων ςξίρχιται.')
ο ΕΡΒΩΡ (μόνος). Τό ξίφος είναι ή μόνη
πρός τήν ειρήνην οδός άπέναντι τών Άλλοβρόγων.
Τούτων ήττημένων ό δρόμο; μας προς τήν Ιτα
λίαν είναι ελεύθερος.
Τίς ώραιοτέρα χώρα
ήδύνατο νά προσκαλέση τά δπλα ήμών; (Εϊσίρχιται ή Σίτα, ητις Απαρατήρητος πλησιάζει αϊτόν.)

Άλλ’ ό Γασπάρ θά ύποβάλη άκόμη όρου; εντί
ΤLav
’ ’
μους. ’Έάν
το συμβούλιον των δέν ήναι άπερίσκεπτον, ό πόλεμο; θ' άναβληθή είσέτι. (Προσβλέπβι έπί τινας στιγμάς τον ποταμόν.')
Ή καρδία
μου δέν πόθε :όν πόλεμον.
ΣΙΒΑ.
Καί τί ποθεΐ ή καρδία τοΰ Έρβώρ;
Πού είναι ή καρδία τοΰ 'Ερβώρ;
ν ύ . . . σΰ μ’ έρωτά;; Τοΰ Ερβώρ
ΕΡΒΩΡ.
ή καρδία. έκαστος αύτής παλμό;, είναι . . .
(σννιρχόμινος). Ήνόουν τον πόλεμον.
ΣΙΒΑ.
Καί έλεγε; ότι ή καρδία σου οεν
ποθεΐ τον πόλεμον. Καί τί ποθεΐ ή καρδία σου.
Έρβώρ;
ΕΡΒΩΡ. Ίδέ, Σίβα, τόν ποταμόν τούτον· ίδέ
πώ; ρέει ήσυχο; καί διαυγή • ούδέ ρυτίς φαίνεται έπ’ αύτού. Και ομω; είδον τον ποταμόν
τούτον, όταν ή θύελλα ιόθει τά κύματά του · έν
τή Οργή αύτών ύψούντο εί; τόν αιθέρα, άγρια
καί άπειλητικά, καί έκύλιον τά μεγάλα έκεΐνα
δένδρα τού δάσους ώ; παίγνια. Πόσον ομοιάζει
καί ό χείμαρρο; τού βίου ήμών! Έν τή καρδία
μου έξερρήγνυντο άγριαι θύελλαι πολέμου καί
ή ψυχή μου έτέρπετο εί; τήν κλαγγήν τών
δπλων, εί; τοΰς φόνους, είς τάς κατακτήσεις.
Σήμερον καί αί θύελλαι καί τού πολέμου ό
κρότο; πόσον είναι μακράν! Βλέπω βίον ειρήνης,
βίον εύδαίμονα· βλέπω τό ξίφος έξερχόμενον τή;
θήκη; μόνον πρός άμυναν· βλέπω λαόν διοικούμενον διά νόμων καί έν δικαιοσύνη · βλέπω βίον
βαθΰν καί ήρεμον, ώ; ό ποταμός ούτος, φωτιζόμενον ύπο καθαρού καί ήπιου φωτός. ’Απέ
ναντι τοιούτου βίου πόσον άνάξιον μοί φαίνεται
τό στέμμα τοΰ κατακτητού!
ΣΙΒΑ. Καί ποΰ θά ευοη; αύτό τό φώς. Έρβώρ;
ΕΡΒΩΡ. Τό φώς; Έγώ . . .

ΣΙΒΑ. Έρβώρ, ίδέ με· ίδέ με έντός τών
όφθαλμών, Έρβώρ.
ΕΡΒΩΡ (άποστρέφων τό πρόσωπον τον). Ό Κώνστανς, ού τίνος ήσο σύζυγο; —
ΣΙΒΑ. "Ας μή όμιλώμεν περί αύτοΰ.
ΕΡΒΩΡ. Θά έλθη νά σέ παραλάβη.
ΣΙΒΑ. Δέν θά έλθη. Επτά μόνον ύπολείπονται ήμέραι.
ΕΡΒΩΡ (καθ1 Εαυτόν). ’Άς εΐχον παρέλθει!
ΣΙΒΑ.
θά μέ. παραδώσης εί; αύτόν;
ΕΡΒΩΡ.
Έάν
ληρώση τά λύτρα, οί νόμοι
μας μοί το έπιβάλλουσιν. Έκτο; τούτου έχει
καί τήν έπίσημον ύπόσχεσίν μου.
ΣΙΒΑ. Έρβώρ, δέν θά τό κάμη;. "Οταν,
άγωνισθεί; έν τω συμβουλίφ κατά τών έναντίων
σου, έρχεσαι τό εσπέρας, βεβαρημένος ύπό φρον
ΤΙ--- 
τίδων, σύνοφρυς,
οί δούλοι άποσύρωνται
όλοι, φοβούμενοι
δργής σου τήν έκρηξιν,
τίνος μειδίαμα,
φωνή έχει τήν δύναμιν
ν’ άποδιώξη τά
νέφη άπό τοΰ μετώπου
σου καί νά έπαναφέρη τό φώς ιού ήλιου; Πρό
όλίγων άκόμη ήμερών μέ έξύμνεις καί άστε' ζόμενο; έλεγες, ότι άμφιβάλλει; έάν καί αύτή ή
πλούσια Μίλητο; έχη χρυσόν άρκετόν νά πληρώση τά λύτρα μου. Δέν πιστεύω νά. ήτο τούτο
Απλού; Αστεϊσμός. Δύνασαι, Έρβώρ, νά μ’ άφήσης ν’ άναχωρήσο»;
ερβώρ. Σίβα, άδικούμεν ήμας έαυτοΰ; καί
προσβάλλομεν τοΰ; θεούς τοιαύτα λέγοντε: έν
καιρφ νυκτό;. "Α; δύση ό ήλιο; μετά έπτά
άπό σήμερον ήμέρας, καί τά χείλη τοΰ Έρβιΰρ
θά ήναι ελεύθερα νά έκφέρωσι τά; σκέψεις του.
ςιβα (φνχρώς).
Είπέ καλλίτερον τάς διαταγά; του. Έάν ό Έρβώρ περιμένη έως ού ή
Σίβα γείνη δούλη του, τί; ή Ανάγκη νά έρωτώ;
Η μόνη Αρετή τοΰ δούλου είναι ή ύπακοή.
Ί'πακοήν μόνον ζητεί ύ Έρβώρ παρά τή; Σίβα;:
ΕΡΒΩΡ. ’ Οχι τήν ύπακοήν τοϋ δούλου. "Ο,τι
καί άν ζητήσω, έλευθέρα θά ήσαι νά τό παραδεχθής ή νά τό Απόρριψης. — Έάν άρνηθή; —
έστω! —'<1 Έρβώρ θά πληρώση τά λύτρα, καί
σΰ θά ήσαι έλευθέρα.
ΣΙΒΑ (μιτ

(Κπληξιως).

Έλευθέρα;

ΕΡΒΩΡ. Ναί· έλευθέρα άκόμη νά έπιστρέψη;
είς τήν πατρίδα σου, καί πρό; τοΰ; φίλους σου.
ΣΙΒΑ. Νά έπιστρέψω εις τήν Μίλητον;
ΕΡΒΩΡ. Έάν τοιαύτη ήναι ή έπιθυμία σου.
ΣΙΒΑ. Νά καταλάβω πάλιν τήν θέσιν μου
έν τή οικία τού Κώνσταντος; Νά. ζήσω πάλιν
έντός τών περιωρισμένων έκείνων τειχών, πρώτη
τών θεραπαινίδων του καί έχουσα τήν έποπτείαν
έπί όμάδος δούλων έπίσης δυστυχών, έπίσης
άπελπίδων, ώ; έγώ; Ή! Τοΰτο θά ήτο δου
λεία, άπέναντι τής όποιας ή σημερινή μου θέσις
είναι ελευθερία. Οχι, γενναίε 'Ερβώρ· τοιαύτη
δέν είναι ή χρήσις. ήν ήθελα νά κάμω τής έλευθερίας.
ΕΡΒΩΡ. Καί ποιαν θά έκαμνες χρήσιν, Σίβα:
ΣΙΒΑ (άπομακρννομίνη ^αθμηύόν καί μντά ίλαφρον

μαλάματος). Δέν τό φαντάζεσαι· δχι, όχι. —
Άκουσέ με λοιπόν θά μετεχειριζόμην τήν έλευ
θερίαν εί; τήν περιποίησιν άνδρός, δν άγαπώ,
έάν ούτο; ήθελε μοί ζητήσει τοΰτο. (’λπόρχιται.)
ΕΡΒΩΡ (ovwovs). 'Έρως! — ’Ήκουσα δτι
ύπάρχει γοητεία, τοσαύτην έξασκοΰσα έπιρροήν
έπί τή; καρδία; τών άνθρώπων, ώστε καί τήν
φύσιν αύτών μεταβάλλει. Ύπήρχέ ποτέ στρα
τιώτη; ωμό; καί άσπλαγχνο;· ή διά τής άποκέντρου ’Ιωνίας πορεία του τήν μέν ήμέραν έχαράττετο διά αίματος, τήν δέ νύκτα έφωτίζετο
διά τή; λάμψεως πόλεων πυρπολουμένων. Είς
το όνομά του μόνον, Έρβώρ τού Ανδρείου, έτρε
μαν οί γενναιότεροι, οί δέ δειλοί έζήτουν καταφύγιον είς τοΰς ληστευθέντας ναούς των. Ποΰ
είναι ό Έρβώρ έκεΐνος; Ποΰ είναι; Διότι έγώ,
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λινών όγκων. Άλλά κατ’ άντίθεσιν τής έρυθράς
ταύτης κοίτης ήτις σχηματίζει τήν όδόν ή πέριξ
έξοχή παριστα θέαμα λαμπρότατον, διότι τό
μέρος τοΰτο τής Σικελίας είναι το μάλλον κα
τάφυτοι/. Τά δάση τών ελαίων, τών πορτοκαλλεών, τών λεμονεών καί άλλων όπωροφόρων
δένδρων, μεταμορφοΰσιν εις μέγαν κήπον δλον
τό μεταξύ τής θαλάσσης και τών υπωρειών τοΰ
όρους διάστημα. Έν μέσφ τής πυκνής φυτείας
φαίνονται έπαύλεις εξοχικά! κομψότατα1
, καί οΐ
θόλοι εκκλησιών και μοναστηρίων. 'Η χώρα
είναι τοσοΰτον εύφορος, ώστε ήδύνατο νά διαθρέψη τετραπλάσιον αριθμόν τών κατοίκων τής
Σικελίας. Τάς πόλεις διαδέχονται πόλεις· χω
ρία συνέχονται πρός χωρία ώς μαργαρίτα1, περι
δέραιου περιβάλλοντας τόν τράχηλον τοΰ όρους.
Άνωθεν δε τής μαγευτικής ταύτης θέσεως
ύψοΰνται αί κυρίως πλευρά! τής Αΐτνης, ών τό
έδαφος είναι προσφορώτατον διά τά μεγάλα
δένδρα. "Οσον δ’ αφορά τό θέαμα τοΰ μεγαλο
πρεπούς ήφαιστίου, τό όποιον υψοΐ ύπεράνω τής
φυτείας ταύτης τής πλούσιας τήν καπνώδη αύτοΰ
κεφαλήν, τοΰτο είναι είκών, ήν ουδέποτε λησμονεί
τις. 'Η μεγάλη τής Αίτνης μορφή μένει εις
Αεί έγκεχαραγμένη έν τώ βλέμματι τοΰ εύτυχήσαντος απαξ νά ίδη αύτήν.
(Έπεται ή συνεχεία.)

ΠΟΙΗΣΙΣ.
Η ΛΥΧΝΙΑ.
“Over l>im rushed like a wind, that is sad, and
keen, and relastless, thoughts of what might have
been,'and the weight and woe of his errand; all the
dreams that had passed, and all the hopes that had
vanished, all his life henceforth a dreary and tenantless
mansion, haunted by vain regrets, and pallid sorrowful
facies."
Longfellow.

"Μή φϋναι τόν άπαντα νικά λέγον."
(Σοφ. 0ί«. Κολ. 225.)

Λυχνία μου, πτωχή λυχνία,
πιστή παρήγορέ μου μόνη
έν τω μονήρει μου Αγώνι,
και τή άσπλάγχνω άϋπνίφ —
Σύ ήτις εΐδές με τό πρώτον,
οπότε βρέφος διαθάλλον,
τό μόνον έκ τοσούτων άλλων,
άντί παιγνίων κα! γελώτων,
εις βίβλον ήδη κεκλιμένον,
και τ’ δμμα μου είς δόξης θειον
στηρίζον φάσμα, τό μεθύον
καλούν με φάσμα, πλήν μή μένον,

τοΰ χρόνου έξυβριζομένου
έθαύμαζον τήν παρρησίαν,
ή έκλαιον είς τήν θυσίαν
τής Άσιάτιδος παρθένου,

[Άρ. 54.
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παρήσο καί μοί έμειδίας,
τό φίλον σέλας χορηγούσα,
σύ καί νύν μόνη συμπαθούσα
όρας τά έλκη τής καρδίας.

Έν νεαρά ζωής έκστάσει
συνέθλιβε τήν οικουμένην,
ώς εραστής τήν έρωμένην
είς άπληστον Αγκάλην δράσσει —

ν1δε με, ναί, ίδέ με! Οίμοι,
περά, ματαία, τεθραυσμένη,
ή υπαρξις μου ή πένθιμη,

καί θελκτικά! μορφαί παρθένων,
κ’ έρώτων ώραι, καί φιλία
άένναος, καί μεγαλεία
έντός ονείρων παραξένων,

καί περιδέσας τούς κροτάφους
διά μελαίνης κυπαρίσσου,
παρά τό χείλος τής αβύσσου
βαίνω βραδέως προς τούς τάφους.

άπαύστως πρό αύτού σοβοΰντα,
αύτόν έθάμβουν, οτι βαίνει
πρός τάφους πάσα ιπτάμενη
στιγμή ταχέως λησμονούντα,

ΙΙού νΰν αί χίμαιραι αί πρώτα-.;
Τίς μέ άφύπνισεν άσόφως;
’Αφ’ ού αιώνιος ό ζόφος,
δότε απάτην, αυθις δότε.

κ’ έν τή ψυχή αύτού κρατήρας
ζωής, νεότητος, βαστάζων,
παράφορος, ποθών, φοιβάζων,
εξέτεινε σφριγώσας χεΐράς,

Ώ νύκτες άλγους καί κατάρας,
ύμάς πώς τέλος ανταμείψει
ό έν νεφέλαις είς τά ύψη
κ’ έν δδασι τόν κόσμον άρας;

καί ήλπισε . . . ψευδείς έλπίδες!
Ολίγη ετι μένει κόνις
τοΰ ξένου πέριξ άνεμώνης,
κ’ αί τής μητρός αύτού ρυτίδες.
Κλέων ‘Ραγν.αίής.

Ούχί, ούχί· ούδείς γνωρίζει
τούς πόθους μου καί τήν οδύνην.
Τήν ώοε περατοΰσα δίνην
ιδού ή ώρα μου Αγγίζει,

καί παρελεύσομαι καί λήθη
αμείλικτος μέ αναμένει,
ώς πλάξ ψυχρά έπικειμένη
είς τά κατεσκληκότα στήθη,
καί ούτε μνεία καν μενεΐ τις
τοΰ έφημέρου διαβάτου,
εί καί σπαράσση με άφατου
νΰν έπιτάσεως φρενΐτις.
Σύ καν, σύ ήτις είς άγκάλας
έν ω πανδήμους παραιτούνται
και είς παννύχια κωμοΰνται
οί άλλοι δείπνα καί κραιπάλας,

μέ βλέπεις μόνον και θρηνούντα
έφ’ δλας νύκτας απαίσιας,
άράς όμού καί ικεσίας
κατά τοΰ Κόσμου σφενδονούντα,
άν μετά χρόνους παροδίτης
πλανών είς έρημον τό βήμα,
εις άσημον τής γής που μνήμα
άγνώστου όνομα ίδή τις,

είπέ σύ τότε δτι κεΐται
έκεΐ τις, δστις τάς βαθείας
έπιζητήσας αλήθειας
καί μή βιών, διότι "Ζήτε!”

Ισχύς τις άγνωστος προστάττει,
ήρεύνησε τό μέγα σκότος,
καί ούδέ μόνος ούδέ πρώτος
έκεΐ φρικώδης δτι Άτη

κ’ έκμνημονεύων ολοκλήρους
τού Πλάτωνος σεπτάς σελίδας,
χρυσάς έδίωκον ελπίδας,
και φρούδους έπλαττον όνείραυς.

οίκεΐ καί άρχει εύρε μόνη —
τήν τυραννίαν τήν ύστάτην
δτι ύφίσταται είς μάτην
έν δδυρμφ καί άλγηδόνι

Σύ ήτις, δτε νεανίας
είς τό παρόν πιστεύων μόνον
καϊ πλήν τών άλλων έχων πόνων
καί τήν άράν τής διανοίας,

ό άνθρωπος ζητών τίς άρα
τής συμφοράς αύτοΰ αιτία —
ό βίος δτε πας σκοτία,
και ή θανή αύτοΰ κατάρα.

έθρήνουν είτα νύκτας πάσας
έπ’ άνεκτίμητον μηδέν τι,
άναμιμνήσκον συμβάν έν τι,
στιγμάς ωραίας άποπτάσας,

Άλλ’ έδυσπίστησε· Ήν νέος,
ευαίσθητος ώς βρέφος, οίμοι,
πλήν λάβρος δταν έπεθύμει,
καί ήγωνίσατο γενναίως.

ΕΚΠΝΕΟΝ ΠΟΙΗΤΗΣ.

Άρ. 54.
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Φρουρών ό Κρόνος ισταται καί μέγα έμβολον
κρατεί,
Έφ’ ού χαράσσεται παντός βροτοΰ ή ήλικία·
Ταχύς τό έμβολον ώθεΐ έν τή Αεραντλία,
Αδιακρίτως τής ζωής καί τήν ζωήν μαραίνει ...
'0 Χάρων όπισθόνωτος νευρώδη μάστιγα κροτεί
Φωνών· “Βροτοί, πάσαν στιγμήν ό χοΰς σάς
Αναμένει !”

Μοΰσά μου, θρήνησε πικρώς κ’ εις ράκη νεκρι
κής στολής
Καλύψου στεφανούσά με μέ κρίνα, καί σείς, φίλοι.
Μέ πικράν δάφνην κλείσατε τά κάτωχρά μου
χείλη,
Καί θρηνωδείτε μετ’ αύτής, τό ζήν μου αγωνία,
Μ’ έλύπησαν, μ’ έπότισανόξος πικρόν μετά χολής,
Λέν έκλαυσα, άπέπτην πλήν ώς λύρα: αρμονία!
’Εν Κωνσταντινουπόλει.
Ιωάννης Σταυρίδης.

II ΓΥΝΗ ΤΗΣ ΜΙΛΗΤΟΥ.
(Συνέχεια· βρα προηγ. τεύχος.)
ΣΚ11ΝΗ Β’.
(Σ«λπιγγ«. Εισέρχονται στρατιώται Γαλάται κομίζοντις ’Αλλάέρογα αιχμάλωτον· ίξ άλλον μίμοι·! «ΐσίρχιται ό Γασπάρ.)

Ώ, διατί, ώ Μοΰσά μου, δέ ίπτασαι είς εύανθεϊς
Λειμώνας; τίς σ’ έθέρισεν, ώ άνθος, καί δέν
θάλλεις!
Ω, πώς άντί εωθινά κορυδαλοΰ νά ψάλλης,
’ Ως τις καλλίφωνος Σειρήν, μελωδική, γλυκεία,
Τονίζεις κύκνει’ άσματα, θρηνείς, στενάζεις καί
πενθείς;
Πρός τί ή τόση θλίψις σου, ή τόση σου ανία;

Τήν βάρβιτόν σου διατί κρατείς είς χεΐράς
θλιβερά,
Καί μέλπεις στόνους καί λυγμούς καί δάκρυα
σταλάζεις;
Ώ, διατί δέν θέλγεσαι είς πτήσεις, δέν ρεμβάζεις;
Ποια τού βίου άκανθα σ’ έπλήγωσεν, ώ Μούσα!
Η τήβεννος τών πόθων σου μή διεσχίσθ’ ή πορΚ ’ ήδ’ είς σινδόνην νεκρικήν συστέλλεσαι πεν
θούσα;

Τίς κρούστης λύρας πρωινός τού Χάρωνος τήν
προσοχήν
Λανθάνει, φεΰ! όλϊγον ζή καί θνήσκει πριν ή
Πριν ή μέ δάφνην Παρνασσού τήν λύραν του
κοσμήση.
Έν ω δέ μελωδεί σκιρτών τοΰ σύμπαντος τά
κάλλη,
Είς γόους αίφνης πνίγεται, τό σώμα χάνει τήν
Ψ“ζΗ
Καί ή τού τάφου πελιδνή τον δέχεται άγκάλη.

'Ιεροφάντης τών Μουσών μέ εθελξεν ό Παρ
νασσός·
Έτόνισα τήν λύραν μου καί ώρεξα τήν χεΐρα
Ίν’ άνθη δρέψω μαγικά έμπνεύσεων· ή μοίρα
Πλήν αίφνης μέ έπάταξε καί έπεσα ώς πίπτει
Απτήν ν’ άνέλθ’ είς ουρανούς έθέλων κούφος
νεοσσός,
"Ον άπνουν βίαιος βορράς είς τέλμα τάφρου ρίπτει.
Τού ζήν δ’ ενώ τόν Βόσπορον έπλεε μόλις τόν
φαιδρόν
Ανύποπτος ή έλαφρά τοΰ βίου μου σχεδία,
θανάτου τήν παρέσυρε πνοή καί τρικυμία·
Κ’ ένώ έφαίνοντο μακράν παράλια ώραία,
Τήν άγκυραν κατέρριψεν είς τόν λιμένα τών
νεκρών,
Έφ’ ού ώχρα κυμαίνεται τών τάφων ή σημαία!

ΓΑΣΠΑΡ. Στήτε! Τίς ό αιχμάλωτος;
ΓΑΛΑΤΗΣ. Κατάσκοπος, συλληφθείς πλησίον
τοΰ στρατοπέδου.
ΓΑΣΠΑΡ. Έπ’ αύτοφόρω;
ΓΑΛΑΤΗΣ. Ναί· εύθύς μετά μεσημβρίαν περιεφέρετο παρά τό στρατόπεδον. Οί σκοποί ήμών
τόν εΐδον· τρις κατεδιώχθη, άλλά ταχύπους ών
τοΐς έξέφυγεν.
γαςπλρ. Καί;
ΓΑΛΑΤΗΣ. Άμα έπελθούσης τής νυκτός άπόσπασμα έκ τών ήμετέρων, έπωφελούμενον τού
σκότους, έπροχώρησεν άπαρατήρητον είς μικράν
άπό τού στρατοπέδου άπόστασιν. Κατά τήν δευτέραν τής νυκτός ώραν έφάνη ό αύτός κατά
σκοπος παρακολουθούμενος καί ύπό τριών άλλων.
ΓΑΣΠΑΡ (πρόε τόν κατάσκοπον). Άθλιε! (ό κα
τάσκοπος πμοσ^λίπιι αντόν νπςμηφάνως).
Μήπως
έμελετων έπίθεσιν νυκτερινήν;
ΓΑΛΑΤΗΣ. Έφαίνετο ουτω, άν καί ό πόλε
μος δέν έκηρύχθη.
ΓΑΣΠΑΡ. Έλπίζουσιν άναμφιβόλως νά μάς
εύρωσιν άπαρασκεύους. Συνελήφθησαν καί οι
άλλοι κατάσκοποι;
ΓΑΛΑΤΗΣ. Άρνηθέντες νά παραδοθώσιν έφονεύθησαν άμέσως.
ΓΑΣΠΑΡ. Καί σύ θά τούς παρακολούθησης
έντός ολίγου. Κατάσκοπε, είπέ μας τά σχέδια
τών ίδικών σου καί έγώ θά μεσιτεύσω ύπέρ σοΰ.
Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ. Νά μεσιτεύσης; Καί διατί;
Οί νόμοι σας δέν καταδικάζουσιν είς θάνατον
καί τόν κατάσκοπον τον προδίδοντα τό μυστικόν
καί τόν μή προδίδοντα αύτό; Περιφρονώ τήν
μεσολάβησίν σου καί μισώ τό Ονομα τής φυ
λής σου!
ΓΑΣΠΑΡ. Μή άπορρίπτης τήν προσφοράν
μου. Έάν μοι άποκαλύψης τά σχέδιά σας, σοι
άφίνω έλευθέραν τήν έκλογήν τού θανάτου σου.
Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ. Καταδίκασέ με είς τόν
χειρότερον τών θανάτων.
ΓΑΣΠΑΡ. Άπαγαγετε αύτόν είς τό συμβούλιον!
ΣΚΗΝΗ Γ-.
(Πρό της οικίας τον 'Ερ£ώρ. Σίλήνη. 'Ερ@ώρ
καϊ Δι£ίκων.)

ΕΡΒΩΡ. Οί Άλλόβρογες λοιπόν έκινήθησαν
πάλιν. Έάν καί έκ δευτέρου διαρρήςωσι τήν
ειρήνην κακά τήν έχουσιν.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
ΔΙΒΙΚΩΝ. Γενικόν συνεκλήθη τοΰ έθνους των
συμβούλιον. Οί πρεσβύτεροι τών Αρχηγών ζητούσιν εμφρονα καί έπιφυλακτικήν διαγωγήν, οί
νεώτεροι βμως θέλουσι πάλιν τόν πόλεμον.
ΕΡΒΩΡ. Τότε θά έχωμεν πόλεμον. Τό ζω
ηρόν τής νεότητος αίμα δέν Αναχαιτίζεται· είναι
χείμαρρος ορμητικός. Πρέπει νά παρασκευασθώμεν είς πόλεμον, Διβίκων.
ΔΙΒΙΚΩΝ. Τό πράγμα είναι εύκολον ό στρα
τός τοΰ Έρβώρ δέν περιμένει ή τάς διαταγάς.
Αί έφεδρϊαι είναι ήδη ύπό τά όπλα. Έντός
τριών ήμερων ό στρατός ήμών δύναται να διαοή
τά σύνορά των.
ερβωρ. Έπεθύμουν άλλος νά ήτο ό έχθρός.
Πολύ συχνά τά όπλα ήμών στρέφονται προς
συγγενές έθνος. Έάν, Διβίκων, ήδυνάμεθα ν’ άποβάλλωμεν τά φυλετικά ταΰτα όνόματα — Άλ
λόβρογες, Άρβέρναι, Αίδουάναι — καί νά ένθυμηθώμεν μόνον οτι είμεθα δλοι Γαλάται,
τίς ήδύνατο ν’ Αναχαίτιση τήν φυλήν ήμών:
Ποιον έθνος ήδύνατο νά μάς Αρνηθή ,ύποταγήν:
’Αλλ’ έν φ ήμεΐς διαπληκτιζόμεθα ένταΰθα. δίδομεν καιρόν είς τούς "Ελληνας, είς τούς 'Ρω
μαίους, είς τούς Καρχηδονίους ν’ Αναπνεύσωσι
καί νά ένισχυθώσιν. Οί Άλλόβρογες έχουσιν
άδικον, καί άν αύτοί διαρρήςωσι τήν ειρήνην
ήμεΐς όφείλομεν νά έπιμείνωμεν είς τά δίκαιά
μας. Συγκέντρωσαν δλας τάς δυνάμεις ήμών,
άλλά μή προβής άκόμη. Ό Γασπάρ άς μεταβή
αύριον ώς κήρυξ είς τό συμβούλιον των καί άς
ύποβάλη αύτοΐς τάς δικαίας ήμών αιτήσεις, θά.
περιμένωμεν τήν άπάντησίν των. Καί νύν, κα
λήν νύκτα, Διβίκων.
('Ο Διβίκων ίξίρχνται.)
Ο ΕΡΒΩΡ (μόνος).
Τό ξίφος είναι ή μόνη
πρός τήν ειρήνην οδός απέναντι τών Άλλοβρόγων.
Τούτων ήττημένων ό δρόμος μας πρός τήν’Ιτα
λίαν είναι έλεύθερος. Τίς ώραιοτέρα χώρα
ήδύνατο νά προσκαλέση τά δπλα ήμών; (Είσίρχιται ή Σίβα, ήτις Απαρατήρητος πλησιάζει αντόν.)

Άλλ’ ό Γασπάρ θά ύποβάλη άκόμη δρους έντι
μους. Έάν τό συμβούλιόν των δέν ήναι άπερίσκεπτον, ό πόλεμος θ’ Αναβληθή είσέτι. (Προσξλίπιι ίπ'ι τινας στιγμάς τον ποταμόν.)
Π καρδία
μου δέν ποθεί τον πόλεμον.
ςιβα. Καί τί ποθεΐ ή καρδία τοΰ Έρβώρ;
Πού είναι ή καρδία τοΰ Έρβώρ;
ΕΡΒΩΡ. Σύ . . . σύ μ’ έρωτας; Τού Ερβώρ
ή καρδία, έκαστος αύτής παλμός, είναι . . .
(σννιρχόμινος). ’Πνόουν τόν πόλεμον.
ΣΙΒΑ. Καί έλεγες δτι ή καρδία σου δέν
ποθεΐ τον πόλεμον. Καί τί ποθεΐ ή καρδία σου,
Έρβώρ:
ερβωρ. Ίδέ, Σίβα, τόν ποταμόν τούτον ίδέ
πώς ρέει ήσυχος καί διαυγής· ούδέ ρυτίς φαί
νεται έπ’ αύτού. Καί δμως εΐδον τόν ποταμόν
τούτον, δταν ή θύελλα ωθεί τά κύματά του · έν
τή οργή αύτών ύψοΰντο είς τόν αιθέρα, άγρια
καί Απειλητικά, καί έκύλιον τά μεγάλα έκείνα
δένδρα τοΰ δάσους ώς παίγνια. Πόσον ομοιάζει
καί ό χείμαρρος τοΰ βίου ήμών! Έν τή καρδία
μου έξερρήγνυντο άγριαι θύελλαι πολέμου καί
ή ψυχή μου έτέρπετο είς τήν κλαγγήν τών
δπλων, είς τούς φόνους, είς τάς κατακτήσεις.
Σήμερον καί αί θύελλαι καί τοΰ πολέμου ό
κρότος πόσον είναι μακράν! Βλέπω βίον ειρήνης,
βίον εύδαίμονα- βλέπω τό ξίφος έξερχόμενον τής
θήκης μόνον πρός άμυναν· βλέπω λαόν διοικούμενον διά νόμων καί έν δικαιοσύνη· βλέπω βίον
βαθύν καί ήρεμον, ώς ό ποταμός ούτος, φωτι
ζόμενων ύπό καθαρού καί ηπίου φωτός. Απέ
ναντι τοιούτου βίου πόσον άνάξιον μοί φαίνεται
το στέμμα τού κατακτητοΰ!
ςιβα. Καί πού θά ευρης αύτό το φως, Έρβώρ;
ερβωρ. Τό φώς; Έγώ . . .

ΣΙΒΑ. Έρβώρ, ίδέ με· ίδέ με έντός τών
όφθαλμών, Έρβώρ.
ΕΡΒΩΡ (αποστμίφων τό πμόσωπόν τον). Ό Κώνστανς, ού τίνος ήσο σύζυγος —
ΣΙΒΑ. Άς μή όμιλώμεν περί αύτοΰ.
ΕΡΒΩΡ. θά έλθη νά σέ παραλάβη.
ΣΙΒΑ. Δέν θά έλθη. Επτά μόνον ύπολείπονται ήμέραι.
ερβωρ (καθ' ίαντιίν). Άς είχον παρέλθει!
ΣΙΒΑ. θά μέ παραδώσης είς αυτόν:
ΕΡΒΩΡ. Έάν πληρώση τά λύτρα, οί νόμοι
μας μοί τό έπιβάλλουσιν. Έκτος τούτου έχει
καί τήν έπίσημον ύπόσχεσίν μου.
ΣΙΒΑ. Έρβώρ, δέν θά τό κάμης. "Οταν,
άγωνισθεις έν τω συμβουλίω κατά τών έναντίων
σου, έρχεσαι τό έσπέρας, βεβαρυμένος ύπό φρον
τίδων, σύνοφρυς, καί οί δούλοι άποσύρωνται
δλοι, φοβούμενοι τής όργής σου τήν έκρηξιν,
τίνος μειδίαμα, τίνος φωνή έχει τήν δύναμιν
ν’ άποδιώςη τά άγρια νέφη άπό τοΰ μετώπου
σου καί νά. έπαναφέρη τό φώς τοΰ ήλιου; Πρό
όλίγων άκόμη ήμερων μέ έξύμνεις καί άστείζόμενος έλεγες, δτι Αμφιβάλλεις έάν καί αύτή ή
πλούσια Μίλητος έχη χρυσόν Αρκετόν νά πλη
ρώση τα λύτρα μου. Δέν πιστεύω νά ήτο τούτο
άπλοΰς Αστεϊσμός. Δύνασαι, Έρβώρ, νά μ’ άφήσης ν’ αναχωρήσω;
ΕΡΒΩΡ. Σίβα, άδικούμεν ήμας εαυτούς καί
προσβάλλομεν τούς θεούς τοιαΰτα λέγοντες έν
καιρω νυκτός. ’Άς δύση ό ήλιος μετά επτά
άπό σήμερον ήμέρας, καί τά. χείλη τοΰ Έρβι’υρ
θά ήναι έλεύθερα νά έκφέρωσι τάς σκέψεις του.
ΣΙΒΑ (ψυχρός). Είπέ καλλίτερον τάς διαταγάς του. Έάν ό Έρβώρ περιμένη έως ού ή
Σίβα γείνη δούλη του, τίς ή άνάγκ.η νά έρωτώ;
Ή μόνη άρετή τοΰ δούλου είναι ή ύπακοή.
Ύπακοήν μόνον ζητεί ό Έρβώρ παρά τής Σίοας;
ΕΡΒΩΡ. “Οχι τήν ύπακοήν τοΰ δούλου. Ο,τι
καί άν ζητήσω, έλευθέρα θά ήσαι νά το παραδεχθής ή νά τό Απόρριψης. — Έάν άρνηθής —
έστω! —Ό Έρβώρ θά πληρώση τά λύτρα, καί
σύ θά ήσαι έλευθέρα.
ΣΙΒΛ (μςτ ίκπλήξ(ως). Έλευθέρα;
ΕΡΒΩΡ. Ναί· έλευθέρα άκόμη νά έπιστρέψης
εις τήν πατρίδα σου, καί πρός τούς φίλους σου.
ΣΙΒΑ. Νά έπιστρέψω εις τήν Μίλητον;
ΕΡΒΩΡ. Έάν τοιαύτη ήναι ή επιθυμία σου.
ΣΙΒΑ. Νά καταλάβω πάλιν τήν θέσιν μου
έν τή olxia τοΰ Κώνσταντος; Νά ζήσω πάλιν
εντός τών περιωρισμένων έκείνων τειχών, πρώτη
τών θεραπαινίδων του καί εχουσα τήν έποπτείαν
έπι όμάδος δούλων έπίσης δυστυχών, έπίσης
άπελπίδων, ώς έγώ; "Ω! Τοΰτο θά ήτο δου
λεία, άπέναντι τής οποίας ή σημερινή μου θέσις
είναι έλευθερία. ’Όχι, γενναίε Έρβώρ· τοιαύτη
δέν είναι ή χρήσις, ήν ήθελα νά κάμω τής έλευθερίας.
ΕΡΒΩΡ. Καί ποιαν θά έκαμνες χρήσιν, Σίβα:
ΣΙΒΑ (άπομακρννομίνη βαθμηδόν καϊ μιτά ίλαφρον
μειδιάματος). Δέν τό φαντάζεσαι· δχι, όχι. —
Άκουσέ με λοιπόν θά μετεχειριζόμην τήν έλευθερίαν είς τήν περιποίησιν άνδρός, δν άγαπώ,
έάν ούτος ήθελε μοί ζητήσει τοΰτο. (’Απίρχςται.)
ΕΡΒΩΡ (σΰννονς). Έρως! — "Ηκουσα δτι
ύπάρχει γοητεία, τοσαύτην έξασκοΰσα έπιρροήν
έπι τής καρδίας τών άνθρώπων, ώστε καί τήν
φύσιν αύτών μεταβάλλει. Ύπήρχέ ποτέ στρα
τιώτης ώμος και άσπλαγχνος· ή διά τής άποκέντρου ’Ιωνίας πορεία του τήν μέν ήμέραν έχαράττετο διά αίματος, τήν δέ νύκτα έφωτιζετο
διά τής λάμψεως πόλεων πυρπολουμένων. Είς
τό όνομά του μόνον, Έρβώρ τοΰ Ανδρείου, έτρε
μαν οί γενναιότεροι, οί δέ δειλοί έζήτουν καταφύγιον είς τούς ληστευθέντας ναούς των. Ποΰ
είναι ό Έρβώρ εκείνος; ΓΙού είναι; Διότι έγώ,
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δστις έφερον τό όνομα τούτο, έγώ θεωρώ τώρα
τήν φιλοδοξίαν δνειρον μάταιον και αισθάνομαι
οτι μόνον ή ειρήνη παράγει εύδαιμονίαν. Βε
βαίως ή γοητεία αδτη μ’ έμάγευσεν· είναι τόσον
ευχάριστος καί γλυκεία, ώστε προτιμώ ν’ άποθανω ύπδ τήν εξουσίαν της ή νά ζήσω, δπως
ιδω αύτήν διαλυομένην.
ΣΙΒΑ (ιμφανιζομΐνη ιΐε ίν τών παραθύρων). Έρβώρ!
ΕΡΒΩΡ (στριφόμινοε £ραδίων). Δέν ήδυνάμην
νά ύποθέσω δτι είς το όνομα τούτο ένυπάρχει
τοσαύτη μουσική.
σίβα. Δέν θά ήμαι δούλη λοιπόν;

ΕΡΒΩΡ (άφρρημινον). Ναί, σΰ είσαι ό Κώνστανς . . . ναί, ναι, ό Μιλήσιος.
ΚΩΝΣΤΑΝΣ. Οί λόγοι σου . . . οί τρόποι
σου . . . Πού είναι ή Σίβα; Ο όρκος σου,
Γαλάτα; τί γίνεται ό δρκος σου; Έάν τδν κατεπάτησας, έάν ή Σίβα έπαθεν άπευκταΐόν τι,
δέν επικαλούμαι εναντίον σου τήν άνίσχυρον
έκδίκησιν τών ανθρώπων, άλλ’ αί κατάραι δλων
τών ισχυρών θεών ας . . .
ερβωρ. Μή έξέλθη τών χείλέων σου λόγος
απρεπής! Ό Γαλάτης δέν είναι επίορκος.
ΚΩΝΣΤΑΝΣ. Ή Σίβα λοιπόν;

[Άρ. 54.
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15 27 Ιουλίου 1883.

ΕΡΒΩΡ. Χιλίους χρυσούς στατήρας! Αύτδ
καθ’ εαυτό είναι ποσόν ούκ ευκαταφρόνητο·/, άλλ’
εκείνο, διά τδ όποιον προσφέρεις τά χρήματα
ταύτα, είναι πράγμα τοσαύτης αξίας, ώστε —
ΚΩνςτανς. Τότε, Γαλάτα, έγώ —
ερβωρ. Έλλην, άκουσέ με.
Ήλθες έντο
τής ταχθείσης προθεσμίας, πριν έτι ό δωδέκατο
μήν διαγράψει τόν κύκλον του. Έάν δμως τ
έτος είχε παρέλθει . . . Τδ πρόσωπον τής γυ
ναίκας είναι ώραΐον, καί έγώ γυναίκα δέν έχω —
Ισως καί έγώ θά τήν ήγάπων. Ό,τι σΰ θά
έκέρδιζες καί έγώ αναγκάζομαι ν’ άπολέσω έχει
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σίαν σου, οί νόμοι ήμών παραχωροΰσιν εις τον
λαόν μου. Δος αύτό, αν θέλης, καί άφες τάς
εύχαριστίας. Αΰριον θά σέ ξενίσω ένταύθα παρ’
έμοί, καί τήν έπιοΰσαν έγώ αύτδς θά σέ οδη
γήσω μέ/p'- τών συνόρων σου {avoiyti τήν θύραν
τή: οικίας). Λάβε λοιπόν τήν σύζυγόν σου· δεν
είναι πλέον αιχμάλωτός μου.
Η θύρα είναι
άνοικτή. Εΐσελθε.

( Ο

Ερ$ώρ ΐσταται ώΐ μιμαγιιμινοτ. Εισέρχονται
ό ΚώνσταΡί, ό Καινών και οδηγός.)

Ίδοΰ ή θέσις, ίδοΰ καί ή οικία.
ΚΩΝΣΤΑΝΣ. Είναι αργά, καί δμως πρέπει
νά είσέλθωμεν. Δέν δύναμαι νά πεοιμείνω μέ
χρι τής πρωίας. (ΐίροχωρών προτ την οικίαν ίνρίσκτται ένώπιον τοΰ ’Ερ€ώρ.) Ίδοΰ δ άνήρ, 0V ζητούμεν. Γαλάτα, φέρω τά λύτρα.
ερβωρ (άφηρημίνοί). Τις δμιλεΐ περί λύτρων;
Ποια είναι τά νυκτερινά ταΰτα φαντάσματα;
ΚΩΝΣΤΑΝΣ. Είμαι Κώνστανς ό Μιλήσιος.
Μεταξύ σοϋ καί έμοΰ έπίσημος ύφίσταται συν
θήκη. Γαλάτα, δέν τήν έλησμόνησας βεβαίως.
ΟΔΗΓΟΣ.

Ί1 Σίβα δύναται μόνη νά σοί άπαντήση. Κατοικεί ύπδ τήν στέγην έκείνην, άσπιλος
και καθαρά ώς ήτο καθ’ ήν ημέραν ή τύχη μοί
τήν παρέδωκεν είς χεΐρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΣ. I ενναΐε Έρβώρ, συγχώρησόν
μοι τοΰς άπεοισκέπτους λόγους μου. Άλλ’ έάν
ήδύνασο νά έννοήσης πόσον βαθύς, πόσον ισχυρός
είναι ό έρως, δν αισθάνεται ό σύζυγος πρδς
έκείνην, ήτις είναι τής εστίας.του ό ήλιος, δέν
θά ήπόρεις έπί τή άνυπομονησία μου. Ή Σίβα
είναι έντδς έκείνης τής οικίας, είπες;
ΕΡΒΩΡ. ΓΙρδ μικρού είσήλθεν εις αύτήν.
ΚΩΝΣΤΑΝΣ. ’Άφες με λοιπόν νά μεταβώ πρδς
αυτήν.
ερβωρ. Στάσου!
ΚΩΝΣΤΑΝΣ. Πώς; . . . Αΐ! έχεις δίκαιον·
έλησμόνησα τα λύτρα (λαμ@άνων παρά τοΰ Καίνωνοι μικράν κι§ώτιον). Ίδοΰ τά λύτρα.
ΕΡΒΩΡ. Έξ δλων τών υπαρχόντων σου ποιον
μέρος παραχωρείς ώς λύτρα διά τήν αιχμάλωτον;
ΚΩΝΣΤΑΝΣ. Έπώλησα τήν οικίαν μου, τοΰς
άγρούς μου, παν δ,τι είχον. Δι’ αύτήν εύχαριστως δίδω δλα. Τδ κιβώτιο·/ τοΰτο περιέχει
χιλιους χρυσοΰς στατήρας.
ερβωρ.

χώραι καί αί μικρότερα', άντιπροσωπεύονται έν
τή Εκθέσει.
Μ ή δυνάμενοι νά οώσωμεν λεπτομερή δλων
τών έκθεμάτων περιγραφήν περιοριζόμεθα ν’ άναισέοωμέν τινα, δπως οώσωμεν τοΐς άναγνώσταις
ήμών μικράν ιδέαν περί τής όλης έκθέσεως, ήτις
τώρα, δτε είναι έντελώς τελειωμένη καί έν πλήοει τάξει, λίαν εύφρόσυνον εμποιεί έντύπωσιν.
διότι τά πάντα είσί διεσκευασμένα μετά πολλής
φιλοκαλίας, ιδίως δέ τό γαλλικόν τμήμα, τό
όποιον καί τελευταίο·/ πάντων διεκρσμήθη. Μι
κρόν, μικρότατο·/ χώρον κατέχει έν τή παγκοσμίω
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έλκύουσι τήν προσοχήν ήμών πρδ πάντων οί
τάπητες, ών τινες έχουσιν ήδη ηλικίαν εκατόν
έτών. Εν τώ ίαπωνικώ τμήματι, έν τώ όποίφ
έκτελοΰσι χρέη οδηγών οί υπάλληλοι τής Κυβερνήσεως Βουένος καί Τανζάν, αξιοθαύμαστοι
είναι αί γραφαί καί τά πήλινα άγγεΐα, ών τινά
κατεσκευάσθησαν πρδ 200 έτών. Έν τω βρασιλιανώ τμήματι εύρίσκεται πλουσιωτάτη συλ
λογή καφέδων δλων τών ποιοτήτων άπδ τών
εύθυνωτέρων μέχρι τών πολυτιμότερων. ( ι
Μορμόνοι τής έπαρχίας· Ούτά έν ’Αμερική έξέθεσαν λίαν άξιοπερίεργον συλλογήν ορυκτών.

ΧΩΡΙ0Ν ΕΝ ΙΑΒΑι (τμήμα οίχονοαιχύι).

ΓΕΦΤΡΑ ΕΚ ΔΟΝΑΚΟΣ (bamboii).

ΕΡΒΩΡ. Όχι, όχι δούλη.
ΣΙΒΑ. Καί θά μ’ άφήσης έλευθέραν νά έκλέξω
δν θέλω βίον;
ΕΡΒΩΡ. Όταν τούτο θά έξαρτάται άπδ έμέ,
θά ήσαι έντελώς έλευθέρα.
ΣΙΒΑ. Διά τοιαύτην αύταπάρνησιν οί θεοί
βεβαίως θά σέ άνταμείψωσιν.
ερβωρ. Οί θεοί;
ΣΙΒΑ. Ναί, οι θεοί έν ούρανφ, καί — έτε
ρός τις έπι τής γής. Καί νΰν, καλήν νύκτα,
Έρβώρ. (’Αποσύριται.)
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αξίαν, ήτις δέν υπολογίζεται. Σΰ μέν προσφέ
ρεις τα πάντα, έγώ δέ ούδέν δύναμαι νά δεχθώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΣ. 'Οποία πρόφασις είναι αύτη;
Ερχομαι ώπλισμένος μέ τδ δίκαιόν μου καί
ισχυρός, διότι ζητώ δ,τι μοί άνήκει.
ΕΡΒΩΡ. Τοΰτο είναι καί τδ μόνον δπλον, τδ
χρησιμεΰόν σοι ένταύθα. 'Η αΐτησίς σου είναι
δίκαια.
ΚΩΝΣΤΑΝΣ. Λάβε λοιπόν τά λύτρα.
ερβωρ. Διά τδν άληθή άνθρωπον ύπάρχουσι
πράγματα καί τοΰ χρυσού πολυτιμότερα. Έάν
ή γυνή αύτη ήτο έμή, έμή ένώπιον θεών καί
ανθρώπων, νομίζεις δτι θά υπήρχε ποσόν τι, τδ
όποιον θά ένόμιζον αντάξιον αύτής; Σύ, άπολέσας
αύτήν, θέλεις νά δώσης δ,τι έχεις, δπως τήν
άνακτήσης. Τά δικαιώματά μας συγκρούονται.
Σΰ μέν δέν δύνασαι ν’ άγοράσης, έγώ δέ δέν
δύναμαι να πωλήσω. Τά δικαιώματά σου είναι
ίσχυρώτερα1 έπομένως έγώ είμί ό δίδων.
ΚΩΝΣΤΑΝΣ. Καί δμως, Γαλάτα, ή ύπερηφάνειά μου είναι ίση πρδς τήν σήν. Δέν δύ
ναμαι ουτω νά δεχθώ —
ερβωρ. Τδ τέταρτον τοΰ ποσού τούτου, τδ
όποιον, ώς λέγεις, άποτελεΐ τήν δλην περιου-

Η ΕΧ ΑΜΣΤΕΛΟΔΑΜΩι ΕΚηΕΣΙΣ.

Γ'.
Τό κυριώτερον τής Έκθέσεως μέγαρον κα
λείται "τδ μαρμάρινον παλάτιον”, ούχί δτι τοΰτο
άνηγέρθη έκ μαρμάρου, διότι δέν ήτο βεβαίως
δυνατόν προσωρινόν οικοδόμημα, προωρισμένον
δι εξ μόνον μήνας, νά ήναι δλον έκ μαρμάρου,
άλλά διότι μακρόθεν θεώμενον παριστα μέγαρον
εκ λευκού μαρμάρου. Έν τφ μαγευτικοί τούτφ
οϊκοδομήματι εύρίσκονται αληθείς θησαυροί · αί
πέντε μεγάλαι ήπειροι έφολιτιμήθησαν νά συγκεντρώσωσιν έν αύτω τά καλλίτερα αύτών προϊ
όντα. Τδ δλον οικοδόμημα έχει έκτασιν 60 χιλ.
τετραγ. μέτρων ■ τό κυριώτερον αύτοΰ δώμα έχει
μήκος 340 μέτρων, τά δέ δλα τμήματα είσί
16 τον άριθμόν. Τδ πρώτιστον τμήμα είναι
φυσικω τώ λόγω τδ ολλανδικόν, έχον έμβαδδν
7 χιλ. μέτρων· επεται τδ βελγικόν μέ 9 χιλ.
μέτρων έμβαδόν, τδ αγγλικόν μέ 3 χιλ. τό ρωσσικδν μέ χιλίων μ. τδ ισπανικόν μέ 1400 μ.
τδ αύστριακδν μέ 1400 μ. τδ γαλλικόν μέ
12 χιλ. τδ γερμανικόν μέ 8 χιλ. μ. καί άλλα
μικρότερα. ’Αρκεί νά είπωμεν δτι δλαι αί

ταύτη Εκθέσει ή Ελλάς, ής τά εκτεθειμένα
προϊόντα περιορίζονται είς ολίγον οίνον άλλα
ποιας εντυπώσεις διεγείρει έν ήμΐν ή ώραια
κυανόλευκος σημαία, καί τδ έλληνικδν στέμμα!
Μακρόθεν νεύει ήμΐν ή Ελλάς, ή προσφιλής,
ή ένδοξος χώρα, καί ένώπιον τοΰ πνευματικού
ήμών οφθαλμού έμφανίζονται δλαι αί μεγαλο
πρεπείς μορφαί τών άρχαίων καί τών νεωτέρων
ηρώων, έμφανίζονται δλαι έκεΐναι αι μορφαι,
ας οί ποιηταί έξύμνησαν καί ό κόσμος δλος
σέβεται καί τιμά!
Καί τδ ρωσσικον τμήμα μεγάλος ελκύει τδ
ενδιαφέρον ήμών, ιδίως δέ τά συμπλέγματα τά
παριστώντα σκηνάς έκ τοΰ ρωσσικού βίου, αί
τράπεζαι έκ κυάνου, τά γουναρικά, τά σαμοβάρια
δλων τών διαστάσεων καί δλων τών σχημάτων.
’Απδ τοΰ ρωσσικού τμήματος μεταβαίνομεν είς
τδ κινεζικόν, έν φ θαυμάζομε·/ τήν οικίαν τοΰ
πρεσβευτοΰ τής Κίνας, μεγαλοπρεπή έν τή ασια
τική αύτής καλλονή. Έν τώ τμήματι τούτφ
βλέπομεν νομίσματα άρχαιότατα (τριών χιλιάδων
έτών), καπνοσύριγγας διαφόρων έποχών, τό σχέδιον ναού τοΰ Κομφουκίου, καί λεπτοτάτας εργα
σίας έξ ελέφαντας. Έν τφ περσικφ τμήματι

Καί ταΰτα μέν περί τών χωρών τής ’Ανα
τολής, ών τά έκθέματα περισσότερον ένδιαφέρουσι τοΰς Ευρωπαίους, διότι καί περιεργότερα. είναι καί όλιγώτερον γνωστά. Περί τών
εύρωπαϊκών έκθεμάτων δέν θέλομεν οιαλάβει
ένταύθα, καθότι ταΰτα έθαυμάσθησαν καί θαυ
μάζονται έν δλαις ταΐς παγκοσμίοις Έκθέσεσι.
Τριάκοντα όκτώ μεγάλαι αΐθουσαι περιέχουσιν
δ,τι ό άνθρωπος δύναται νά φαντασθή, έπιπλα,
σκεύη, δρυκτά, μέταλλα, είδη τής πολυτελεία;
καί τής ανάγκης, έν γένει δ,τι ή βιομήχανος
Εύρώπη παράγει, καί ή καλλιτεχνία δημιουργεί.
Έν τέλει πρέπει ν’ άναφέρωμεν δτι αί εικόνες
έν τώ όλλανδικώ τμήματι σπουδαία·/ κατέχουσι
θέσιν καί έπί ώρας καί ήμέρας δύνανται νά
έπασχολώσι τοΰς καλλιτέχνας καί τοΰς τήν
καλλιτεχνίαν αγαπώντας.
Μ. ZwaaNSWTK.

Τήν βραχεΐαν ταύτην έκθεσιν συνοδεΰομεν
διά δύο εικόνων, ών ή μέν παριστα οικίαν έν
Ταγάλ τής Ιάβας (τμήμα οικονομικόν), ή δέ
γέφυραν έκ δόνακος (barnbou), κατασκευασθεΐσαν
ύπδ τών έγχωρίων.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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II ΧΟΛΕΡΑ ΕΧ ΑΙΓΥΠΤΩ..
Νΰν δτε ή χολέρα έκαμε τήν άπαισίαν αύτή:
έμφάνισιν και έν Καιρφ, τή πολυβνθρώπφ πρω
τευούση τή; Αίγύπτου, θεωροΰμεν σκόπιμον ν’
άναφέρωμεν γνώμην τινά άνδρός εμβριθούς, έπι
μελώς εξετάσαντος τήν πορείαν τών χολερικών
έπιδημιών έν Αιγύπτιο.
Μετ’ ού πολύ εισέρχεται είς τήν σκηνήν ό
μέγας θεραπευτής τών κακών έν τή εύισόρφ
έκείνη χώρα, ό Νείλος μέ τάς ένιαυσίους αύτού
πλημμύρας. Έντδς ένος άπο σήμερον μηνος
τά ΰδατα τού ποταμού τούτου, διαχεόμενα είς
τάς διαφόρους διώρυγας τής κάτω Αίγύπτου,
θέλουσιν ούσιωδώς μεταβάλλει τήν ύγιεινήν τής
χώρα; κατάστασιν. Επομένως καί ή έφετεινή
έπιδημία έχει δρια διεγεγραμμένα. 'Οσάκις ή
χολέρα ένεφανίσθη έν Αιγύπτφ, ένεσκηψεν έν
μηνί Ίουνίφ καί διεδόθη έφ’ δλον τό δέλτα, ή
οέ πορεία αύτής διήρκεσεν έπί τριάκοντα ήμέρα;.
Εντεύθεν δέ διεδόθη εί; τά μεγάλα κέντρα, έν
οίς πολλά έζαμνε θύματα. Άπο τή; 15 Αύγούστου δμω; ήρξατο έλαττουμένη ή όρμή της,
καί περί τά τέλη Σεπτεμβρίου ή έπιδημία συνή
θως επαυεν. Τά πάντα προμηνύουσιν δτι τοι
αύτην καί εφέτος θά έχη τήν πορείαν της, μέ
μόνην τήν διαφοράν οτι έφέτο; ελπίς ύπάρχει
δτι ή ’Αλεξάνδρειά, χάρις είς τά δραστηρίως
ληφθέντα προφυλαχτικά μέτρα, θέλει διαφυγει
τδν κίνδυνον. Κατά τήν έφετεινήν επιδημίαν
ύπάρχει καί έτερο; παρηγορητικός παραλλη
λισμός· τφ 1865 ή έστία τής νόσου ήτο αύτή
ή ’Αλεξάνδρεια, εφέτος δέ ή Δαμιάττη, οθεν
έλαβε διεύθυνσιν πρό; άνατολάς. Επομένως
έλπίζεται οτι άφίνουσα πλέον τήν κάτω Αίγυπτον
θέλει στραφή πρδς τήν άνω, καί ουτω ζαί αί
πυκνώς κατφκημέναι έπαρχίαι τή; Αίγύπτου
θέλουσιν άπαλλαγή τοΰ κακοΰ καί ή Εύρώπη,
ή είς άμεσον μετ’ αύτών ευρισκόμενη σχέσιν,
θέλει άποφύγει τδν κίνδυνον.
Αί τελευταΐαι ειδήσεις άγγέλλουσι δυστυχώς
τήν έπίτασιν τής νόσου έν Καίριο · τδ τελευταΐον
δελτίον άναφέρει 463 θανάτους, έξ ών οί 259
έν Βουλάκ. Ήδη ήρξατο ή χολέρα νά προσβάλλη καί τδν έν Καΐρφ άγγλικδν στρατόν, καί
τοΰτο ήνάγζασε τδ γενικόν άρχηγεΐον νά διατάξη μεταθέσεις τινά; τών σωμάτων ούτως
επτά λόχοι τοΰ 35''' συντάγματος άνεχώρησαν
είς Ίσμαηλίαν τδ 79'" σύνταγμα έστησε στρα
τόπεδον έπί τών υψωμάτων τού Μοκαττάν τδ
πυροβολικόν τέλος μεταβαίνει δσον τάχιον είς
Έλασμούν. Τά μέτρα ταΰτα έλήφθησαν, ινα
μή δεκατισθή ό στρατός ύπδ τής φρικώδους
επιδημίας.
Κατά τήνάγγλικήν έφημερίδα "Daily News”
ή νόσος ένσκήπτει μετά φοβερά; ταχύτητος ·
άνθρωποι προσβάλλονται έν ταΐς όδοΐς καί καταπίπτουσι νεκροί. Πανικός φόβος κατέλαβεν
βλους· πάσα έργασία διεκόπη ■ τών άγρών ή
καλλιέργεια παραμελεΐται· φόροι δέν πληρόνονται άλλά ουδέ ζαί ζητούνται ■ τέλος δέ μεγάλη
ανωμαλία καί σύγχυσις έπικρατεΐ καί είς τά
ταχυδρομεία καί είς τήν σιδηροδρομικήν υπη
ρεσίαν.
Ό Κεδίβης λίαν άξιέπαινον δεικνύει διαγω
γήν· ού μόνον δέν έφυγεν ένώπιον τοΰ κινδύνου,
ώς εύρωπαϊχά τινα φύλλα είχον διαδώσει πρδ
ήμερών, άλλά μάλιστα αμα μαθών περί τής
έπιτάσεως τής νόσου έν τή πρωτεούση, έσπευσε
νά έπιστρέψη έξ ’Αλεξάνδρειάς, ένθα πρό τίνος
εύρίσκετο. ’Εν Καιρφ έγένετο ένθουσιωδώς δε
κτός ζαί ή παρουσία του παρέχει θάρρος είς τούς
κατοίκους, διότι δ Κεδίβης δέν περιορίζεται έν
τδς τών άνακτόρων, δπως πολλοί ποιούσιν ηγε
μόνες έν καιρφ έπιδημία;, άλλά διατρέχει καθ’

έκάστην τά; δδούς τής πόλεως, ΐνα ίδίοις δμμασιν έξετάση έάν έκτελώνται δλα τά ύγιεινά
παραγγέλματα, τά ύπό τής έπιτροπή; διδόμενα.
Διά τοιαύτη; συμπεριφοράς ό ’Αντιβασιλείς
τή; Αίγύπτου θέλει άνακτήσει παρά τφ λαφ
αύτού τά; συμπάθεια; έκεΐνα;. άς έπειράθη πέρυσιν ό Άράβη πασά; νά κλονίση διά τή; στάσεώς του.

— Κ. Ζάππας. Ό Σουλτάνος άπένειμεν
εί; τον μέγαν τού έθνους εύεργέτην κ. Κωνσταν
τίνον Ζάππαν τό παράσημου Μεδζιτιέ επ’
αμοιβή τών ύπηρεσιών, άς άπέδωκε τή χώρα
συντελών γενναιοφρόνω; ύπέρ τή; διαδόσεω; τή;
παιδεία;.
— Ιωάννη; Βουτζινάς. Ό έν Όδησσφ
γενικό; Πρόξενος τής Ελλάδος, κ. ’Ιωάννης
Βουτζινάς, άνήρ διακρινόμενος έπί φιλογενεία,
πρόθυμο; δέ πάντοτε είς ο,τι καλόν καί εύεργετικόν, έδωρήσατο κατ’ αύτάς ρούβλια άργυοά
1500 διά τδ Νοσοκομεΐον τής ιδιαιτέρας αύτοΰ
πατρίδος Κεφαλληνίας.

(Έξ ιδιαιτέρας έξ ’Οδησσού άνταποζρίσεως.)
Ή ένταΰθα Ελληνική κοινότης ού μικράν
ύπέστη απώλειαν. Τήν α’. τούτου περί τήν δύσιν τοΰ ήλιου ό διακεκριμένο; ομογενής, εις τών
έγκριτων ένταΰθα Ελλήνων έμπορων, ό Νικό
λαο; Βαλλιέρης, ύπδ δξείας νόσου προσβλη
θείς παρέδωκε τό πνεύμα τφ Κυρίφ. Ό μακαρίτης,
γόνος έγκριτου οικογένειας έκ Κεφαλληνίας,
έπεδόθη έκ νεαρά; ήλικίας είς τήν έκμάθησιν
τής νομικής έπιστήμης, καί άποπερατώσας έπιτυχώς τάς σπουδάς του έν Ιταλία έπέστρεψεν
εις τήν πατρίδα του, ένθα μετά μεγάλης ίκανότητος, τιμιότητο; καί άφιλοκερδείας μετήλθε τδ
δικηγορικόν επάγγελμα, άποκτήσας καί τήν
εύνοιαν τών συμπολιτών του καί πελατείαν
έκτεταμένην. Οί Κεφαλλήνε; τιμώντες τά προ
τερήματα αύτοΰ έξελέξαντο αύτόν δί; βουλευτήν,
άντιπροσωπεύσαντα έπαξίως τήν πατρίδα του έν
τή Ίονίφ Βουλή διά τής έγνωσμένης ίκανότητός του, διά τών φιλελευθέρων άρχών του καί
τού ευσταθούς χαρακτήρας του. ’Ακολούθως
λόγοι οικογενειακοί, πρδς μεγάλην τών συμπολι
τών του Κεφαλλήνιου λύπην, ήνάγκασαν αύτόν
ν’ άποσυρθή τού νομικού σταδίου καί νά έπιδοθή
είς τδ έμπόριον μετέβη κατ’ άρχάς είς Αιβόρνον,
ένθα άντεπροσώπευσεν έπιτυχώς μέγαν εμπορι
κόν οίκον. Τοσαύτη ήτο ή πρδ; αύτόν ύπόληψις
τών συμπολιτών του, ώστε καί μακράν τής
πατρίδος ευρισκόμενον έξελέξαντο αύτδν πληρε
ξούσιον έν τή τελευταία έν ’Αθήναις ’Εθνική
Συνελεύσει μετά τήν ποθητήν τής Επτάνησου
ένωσιν μετά τής μητρός Ελλάδος. Δυστυχώ;
ή πολυάσχολος θέσις του δέν τφ έπέτρεψε νά
μεταβή είς τήν πρωτεύουσαν. Μετά ταΰτα αί
έργασίαι τοΰ έμπορικού του οίκου ύπεχρέωσαν
αύτδν νά έλθη ένταΰθα, ένθα άπελάμβανε τής
γενικής ύπολήψεως τών τε Ομογενών καί ξένων.
Καθ’ ολον αύτοΰ τον βίον δ Βαλλιέρης διεζρίθη
καί ώς πατήρ φιλόστοργος, καί ώς τιμαλφής
συγγενής, ζαί ώς άγαθός συμπολίτης, εύεργετών
καί προστατεύων τους είς αύτδν άποτεινομένους.
Καί πατρίς καί κοινότης ήσθάνθησαν τήν απώ
λειαν τοιούτου άνδρός, πανδήμως δέ έξεοήλωσεν
ή κοινότης τήν λύπην της, παραζαλουθήσασα
τήν κηδείαν του. Αόγον επικήδειου έξεφώνησεν
δ έλλόγιμο; πρωθιερείς τής Έλλην. κοινότητος
κ. ’Άγγελος Πεφάνης, στέφανος δέ κατάλληλος
μετά λευκής ταινίας κατετέθη έπί τοΰ φέρετρου
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ύπό τών υπαλλήλων τοΰ έμπορικού καταστήματος,
φέρων τήν εξής σύντομον άλλά συγκινητικήν
επιγραφήν· "Τώ σεβαστώ προϊστάμενοι οί τεθλιμ
μένοι καί εύγνωμονούντες υπάλληλοι.”
Πικρός ό θάνατος, άλλ’ έτι πικρότερος οσά
κις άφαιρεΐ πολυτίμους καί άναγζαίας ύπάρξεις.
Ενόνων τά δάκρυά μου μετά τών λοιπών συμ
πολιτών και φίλων τοΰ μακαρίτου, δέομαι ύπερ
άναπαύσεω; τής ψυχής του καί παραμυθίας πρδς
τήν σεβαστήν οικογένειαν.
Έν Όδησσώ,

0 συμπολίτης ζαί φίλος

μήνί Ίουλίφ 1883.

Σ. Τυπάλδος Φορέστης.

— ’Αγγλική ’Ακαδημία έν ’Αθήναις.
Οί Άγγλοι, ζηλεύσαντες τάς δάφνας τών Γάλ
λων καί τών Γερμανών, άπεφάσισαν νά ίδρύσωσιν έν ’Αθήναις αγγλικήν Σχολήν διά τούς
Αγγλους άρχαιολόγους καί ζαλλιτέχνας. "Ηδη
πρδς τδν σκοπόν τούτον είσεπράχθησαν παρά
διαφόρων φιλομούσων άνδρών 6 χιλιάδες λιρών·
ή δέ ελληνική Κυβέρνησίς προσεφέρθη, κατά
τήνάγγελίαν τής έν Άθήναις αγγλικής πρεσβείας,
νά δώση τδ άναγκαΐον οικοπέδου δωρεάν.
— ’Αρχαία νεκρόπολις έν Παλέρμο».
Άνασζαπτομένου υδραγωγείου έν τή πλατεία
τής’Ανεξαρτησίας έν Παλέρμιρ, πρωτευούση τής
Σικελίας, άνεκαλύφθη είς βάθος μέτρων τινών
άρχαΐον νεκροταφεΐον έζ τή; έλληνικής καί ρω
μαϊκής έποχής. Τδ νεκροταφεΐον τοΰτο σύγκειται έκ πολλών αιθουσών, περιεχουσώυ πλείστους λίθινους σαρκοφάγους, πολλά άγγεΐα άρί
στης διατηρήσεως, αμφορείς ζαί άλλα άντικείμενα λίαν ένδιαφέροντα.
— Στατιστικά. Κατά τδ θερινόν τοΰτο
έξάμηνον δ άριθμδς τών φοιτητών έν τοΐς διά
φοροι; ΙΙανεπιστημίοις τής Γερμανίας είναι ό
έξής· έν Βερολίνφ 4002, έν Αειψία 3097, έν
Μονάχφ 2295, έν Βρεσλαβία 1559, έν Άλλαι;
Σαξώνων 1414, έν Τυβίγγη 1373, έν Βόννη 1165.
έν Γοττίγγη 1104, έν Βυρτσδούργη 1085, έν
Έϊδελβέργη 1019, έν Κενιγσβέργη 929, έν
Στρασβούργφ 839, έν Φριβούργη 823, έν Έρλάγγη 641, έν Ίένη 031 κ. τ. λ. "Ολα τά
γερμ. Πανεπιστήμια δμοΰ άριθμοΰσι 25 χιλ.
φοιτητών.
— Ο ποιητής Κραζέφσζης. Ο έσχάτως
έν Βερολίνφ φυλακισθείς γηραιός Πολωνό; ποι
ητής Κραξέφσζη; καταγίνεται νΰν έν τή φυλακή
νά μετάφραση πολωνιστί τόν Πλαΰτον. -Μέχρι
τοΰδε δ έξοχος τών ρωμαίων κωμικός ποιητή;
δέν είχε μεταφρασθή εί; τήν πολωνικήν γλώσσαν.
— 1 ύχαι ένός θώρακος. Σίδηρους θώραξ
άνήζων είς τδν βασιλέα τή; Γαλλίας Φραγκΐστον Α'. εύρίσκεται έν ΙΙαρισίοις. ‘Ο θώραξ
ούτος ήγοράσθη έν Αονδίνφ παρά τού βαθυπλούτου Αντωνίου 'Ρότσχιλδ άντί 100 λιρών,
έπωλήθη δέ κατόπιν άντί 1000. Μετά τινα έτη
ήγόρασεν αύτδν έμπορός τις αρχαιοτήτων άντί
4 χιλ. λιρών καί τόν έπώλησεν έντδς τής αύτής
ήμέρας άντί 17 χιλ. λ. Ό άγοραστής διετήρει
τόν θώρακα έν τή έν Belgrave Square οικία
του ζαί όταν αυτή έζάη, ό θώραξ έξηφανίσθη
έν μέσφ τών έρειπίων. Εξαχθείς έπωλήθη ώς
παλαιός σίδηρος άντί εύτελεστάτης τιμής. Άλλ’
δ περίεργος θώραξ δεν έμεινεν έπί πολύ έν τή
ταπεινωτική ταύτη θέσει, διότι καθαρισθείς έπω
λήθη είς τδν σήμερον κατέχοντα αύτόν, οστις
ζητεί τδ στρογγύλον ποσδν τών 20 χιλ. αγ
γλικών λιρών.
— Τό άρχαιότατον δένδρον. Μέχρι
τοΰδε έπιστεύετο οτι τά αρχαιότερα δένδρα είσί
δρΰς τινες έν Γερμανία καί Γαλλία, ών ή ήλικία
άνέρχεται είς χίλια έτη. Είδη βμως άγγλική
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Έλυσαν τό αΐν. 77, 78 ό κ. Ιωάννης Φωκυλίδης· έν 'Ιερουσα

τις έπιστημονική έφημερίς άναφ;;ρει οτι το άρ ώστε τό άθροισμα τών εξωτερικών 8 αριθμών νά ηναι λήμ· τό πρόδλ. 81 ό ζ. Κ. Οικονόμου έν Σιμπίν-έλ-Κόμ· τό 86
διπλάσινν τοϋ άθροίσματος τών 4 έσωτερικών, καί τό
χαιότατον πάντων τών έπί τή ε γής δένδρων άθροισμα έκάστου μικρού τετραγώνου νά ήναι ίσον πρός ό κ. Έμμ. Σολωμός έν Βουκουρεστίψ, έμμέτρως, ώ; έξής·
είναι τό δένδρον "Βό” έν τή ιερά ιόλει Άμα- τό άθροισμα έκαστου τώυ τριών άλλων.
ΊΙ εύρεϊα των άρχαίων καί ακμαία φαντασία
ναπούνη τής Βιρμανίας. Κατά ά ιστορικά έγ“Οτ’ ένέδυσε τήν φύσιν ποίησιν καί αρμονίαν,
Τών δρυμών καί τών ποιμένων άνεκήρυξε θεόν
γραφα, τά διατηρούμενα έν τή ρηθείση πόλει,
Πρόβλημα
95.
Πάνα, τόν τής Αρκαδίας αυλητήν καί κυνηγόν.
έτη
πρό
Νρι-ό δένδρον τούτον έφυτεύθη 288
Ό δέ Πάν προσλαΰών ήδη συνεπίκουρον τόν Θήρα
Ή
παρά

α
α
α
α
α
α,
β
β,
ε
ε,
θ,
α
α
α
α
α
α
στοΰ, 1/j.t apci ήλιζίαν 2171 έτών.
'Ο θεός έγεινε Πάνθηρ, κ’ ήλλαξεν άμέσως σχήμα.
ι, ζ ζ ζ; ζ ζ κ ζ, λ λ. μ, ν. ο ο. ρ ρ ρ ρ ρ ρ,
δοσις άναφέρει οτι τα δένδοον τούτο είναι ζλάό 89 ό κ. Ί. Κ. Γρούμπος έν Γαλαζίφ, τά 86, 89, 91 ή δεσποι··
δος τής συζής έκείνης, ύπδ ήν οποίαν άνεπαύθη σ σ σ, τ. υι υ.
ς Αίκ. Βασιλειάδου έν Τεργέστη, τά 86, 90, 91 ό κ. Π. Ναύπεβλήθη
εις
Ούρουμελύα,
οτε
44
στοιχείων
νά
σχηματισθώΔιά
τών
άνω
ό Βούδδας έν t
ζόπουλος έν Μαγκεστρία, τά δε 90, 91 ό κ. ,\|. Ίαφετ εν Γα:όλεις τής έλευθέρα; Ελλάδος, ών τό
τήν άποθέωσίν του., δηλ. τήν μετάθεσιν άνθρώπου σιν έξ πόλεις
αρχικόν
στοιχεΐον είναι εις ολα; Κ.
μεταξύ τών θεών.
Π. Δ. Παπαδάζης I: Λεμησφ.
—Ό μουσουργός Ί’οσσίνης. Ό μουσουργοοσεκλήθη ήμέραν τινά
τι είς γεύμα
γός 'Ροσσίνης φοσεκλήθη
11ΙΔΑΞ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΙΘΟΤΣΛΣ.
τ· οικονομικά
ύπδ κυρίας, ή ιςς διεκρίνετο διά τά
Αίνιγμα
96.
τήν
ήμέραν
Ή πΐδαξ ούτος, ού τήν εικόνα παραθέτομεν, πωλούμενος
της γεύματα, Τό γεύμα έκείνην
ήτο έτι γλισχρότερον τοΰ συνήθους, — Θά μοί Έν Άθήναι; ταΐς άρχαίαι; ήμην έν ύπηρεσία- έν τφ έργοστασίιρ τοΰ ζ. Loris Heikbici έν Zwickau
κάμητε τήν τιμήν νά συμφάγωμεν και παλιν, Τ’ ονομά μου συγκροτοΰσιν άκριβώς δέκα στοιχεία. τής Σαξωνίας, είναι καταλληλότατος πρδς μετάδοσιν τή;
είπεν ή κυρία, αμα έγερθεΐσα τή; τραπέζης. — Άν εί; δύο τά χωρίσης δίχως νά τα μετάλλαξη;, άναγζαίας υγρασία; έν ταΐς αίθούσαι; ζαί τοΐ; δωματιοις
Μάλιστα, Κυρία μου, άπήντησεν ό άστεΐος μου "Ονομα μετ’ επιθέτου παρευθύ; θενά παοάξη;. ζαί πρός άναψυχήν τών έν αύτοΐς διατηρούμενων φυτών καί
Τό πρώτον είν’ έπίσημον εϊς τήν Μυθολογίαν, άνθέων. 'Ο κομψότατος ούτο; πΐδαξ πωλείται κατ’ εύθεΐαν
σουργός· καί άμέσως. άν άγαπάτε.
Τό δεύτερον άναφωνεϊς εί; τήν άπελπισίαν.
ύπδ τοΰ έργοστασιάρχου άντί μαρκών 18 (ήτοι φράγΈκ τών δέκα, τών τεσσάρων τών έν άζροις ζων 22.50).
ένουμένων
Θεόν
βλέπεις
μέ
φαρέτραν
καί
μέ τόξον ώπλι•ie5<-<σμένον.
'Έξ μοί μένουσι τό ολον· πέντε τούτων άν έκλέξης
«·<- Ένό; ονομα σουλτάνου δορυκτήτορος θά πλέξη;.
LiPAI ΣΧΟΛΗΣ.
5- Έν φωνήεν περισσεύει, άλλά τοΰτο τό στοιχεΐον
τόν πρώτον μου τδν λύτην έπαφίνω ιός βραβεΐον.
Ουρανία Τιμαγίνου; έν Σμύρνη.

Ι I άνθζο.

Προολήματος 87.

ΕΑAHN — ΕΑ \ΑΣ.
Αινίγματος 88.
ΑΡΚΤΟΣ.

Άρκτος (θηρίον).
Είδος μαλακοστράζου (άσταζός).
Αστερισμός.
Είς τών Κενταύρων.
Τών λέξεων τούτων τά αρχικά στοιχεία νά άποτελώσι
λέξιν έμφαίνουσαν άρχαΐον νικητήν.

Πρόβλημα 93.

Έρωτηθείς τις ποτέ περί τής ηλικίας
άπήντησεν Ίο ήμισυ τού βίου μου ζαί εξ μήνα;
διήνυσα έν Άθήναι;, όκτώ έτη εζησα έν Σμύρνη
καί δέκα έτη έν Κερζύρα. Ποιαν ηλικίαν έχει
ό έρωτηθείς;

Προβλήματος 89.
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Πρόβλημα 94.

4--------- -·>

Αινίγματος 90.
(Κυβολέξου).

ΜΗΝ
Η Ρ Α
Ν A 1.
Αινίγματος 91.

Ατμόσφαιρα.
Οι άστερίσκοι νά άντικατασταθώσι δι’ αριθμών άπό
—12. 01 δέ αριθμοί ούτοι νά τοποθετηθώαιν ούτως,

Ατμός — σφαίρα.

-τ-

1
[ Αρ. 54.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΛΧΩΡΙΣΕΩΣ 50 Φ01Χ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. - ΔΙΕΤΘΤΝΣΊΣ ELSTER-STRASSE 19.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έζδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑι
τή 1 13 και 15 27 έκαστου μηνάς.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρζαι 32 = ρούβλια 16).
Τιμή καταχωρίσεων δι' έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.

ΑΘΗΝΑΙ καί ΠΕΙΡΑ1ΕΥΣ· κ. Δημ. Καρασπϋρος. ΚΕΡΚΥΡΑ· ζ. Νικ. Ε.
Μπάκας. ΖΑΚΥΝΘΟΣ- κ. Ν. Παππαδόπουλο;.
ΒΩΛΟΣ · κ. Νικ. Γεωργιάδης, ίατρός. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ· κ. Πέτρος Μ. Γκεντιλίνης. ΠΑΤΡΑΓ κ. Παυ
σανίας Χοϊδα;.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΑΙΓΥΠΤΟΣ· κ. Πέτρος Σαράντης, Βιβλιοπωλεϊον “Ό Φοϊνις” έν ’Αλεξάνδρειά.
Κ2ΝΣΤΑΝΤΙΝ0Υ110ΛΙΣ■ κ. ‘Ιωάννης Παπάδης, βιβλιοπώλη;. ΦΙΛΙΙ1ΠΟΤΠΟΛΙΣ· κ. Γεώργιος Ίσούντας, ιατρός. ΣΜΥΡΝΗ· κκ. Δεκίπρης καί
Σ’, καί κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ζ. Σ. Γράσσος, βιβλιοπώλη;. ΚΑΒΑΛΛΑ · κκ. Α. Γ. Κούζη; καί Σ’· ΜΥΤΙΛΗΝΗ· ζ. Ξενοφών Γζορτ'ιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ" Αίδεσ. Άνανίας Άλεςανδρίδης. ΣΑΜΟΣ· ζ. Σταματιάδης, έφορος τή; Σαμιακής Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΤΤΤΟΣ· ζ. Χρ. Χριστοφόρ,υ.
ΑΜΙΣΟΣ· κ. Κ. Λαναράς, ίατρός. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ· κ. 'Απ. Ξενουδάζη;.
ΡΟΔΟΥ· κ. Μ. Μαλλιαράκης.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρον· κ. Π. Δ. ΙΙαπαδάκης. ΛΑΡΝΑΞ·
κ. Ιωάννης Πιερίδης.

LEIPZIG.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ· κ. 'Αριστόδημος Α. Βοσκώφ. ΓΑΛΑΖΙΟΝ · κ. A. I.
Σαοεγιάννης.
ΙΒΡΛΙΛΑ· ζ. 'Ιωάννη; Α. Βοσκώο. ΤΟΥΡΝΟ-ΜΑΓΟΥΡΕΛΟΝ’
ζ. Τηλέα. Παπάζογλου;. ΚΟΡΑΒΙΑ. ΙΠΚΕΤΟΝ, ΚΑΡΑΚΑΛ ζαι ΚΡΑΙΟΒΛΝ ·
κ. Νικόλαος Καραβία;. ΚΑΛΑΦΑΤΙΟΝ· κ. Νικ. Κονζλέλης. ΓΙΟΥΡΓΕΒΟΝ ·
ζ. ΕύΊυμ. Πέταλά;. ΤΟΥΡΝΟ-ΣΕΒΕΡΙΝΟΝ· ζ. I. Α. Σαζελλαρίδης.
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ- κ.’Ιάκωβος .Μάνος. ίατρός. ΜΟΣΧΑ· κ. Γρηγ. 1. Ροσσόλομος. ΟΔΗΣΣΟΣ· ζ. Σπυρ. Τυπάλδος Φορέστης. ΤΑΙΓΑΝ1ΟΝ· ζ. Δημ. Δ. Άλεςόπουλος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ· κ. Στέφ. Λοοέρδο;. ΓΕ1ΣΚ· κ. II. Λ. Άςιώτης. ΝΙΚΟΛΑ1Ε I··
κ. Θεόδωρος Λυζιαρδόπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ’ ζ. Νικ. Γ. Τζιτζέλης. ΙΣΜΛΗΑΙΟΝ· ζζ. ’Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ· ζ. Α. Καρίούνης. ΙΙ0Τ1ΟΝ ·
ζ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης. ΣΕΒΑΣΤΟΥΙΙΟΛ1Σ · ζ. Κ. Α. Παλαιολόγο;.

ΠΑΡΙΣΙΟΙ· ζ. Θεμιστοκλής Πετροκόκζινος.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ-κ.Ίωάν.Α. Περβάνογλους, ΛΙΒΕΡΙΙΟΥΛ-

κ. Γ. θ. Σζρινής.
ΡΟΥΣΤΣΟΥΚΙΟΝ Βουλγαρία;· κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.
ΤΕΡΓΕΣΤΗ· κ. II. Περβάνογλους. ΚΑΛΚΟΥΤΤΛ ζ.Ίωάν. Κ. Σταυρίδης.
ΝΕΑ-ΥΟΡΚΗ· κ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τή; Ελλάδος.

Είς τά μέρη, ενβα είσέτι δέν έσυστήθησαν όριστικώς έπιστασίαι,
οί βουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδοομηταί έπί προκαταβολή τής
έτησίας συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ ευθείαν είς τήν διεύθυνσιν
(Elster-Strasse No. 19) έν ΛΕΙΨΙΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευβύνσεως τοΰ'Εσπέρου συνεννοηίιείσης περί τούτου
μετά τής Γενικής Διευθύνσεω; τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τό ψύλ
λον άποστέλλεται ελεύθερον ταχυδρομικών τελών.

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΙ’. Elster-Strasse No. 19. Leipzig.

Η ΑΡΙΣΤΙΙ ΑΓΟΡΑ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΩΝ ΑΞΙΩΝ.

+

15 27 Ιουλίου 1885.

Selbstthatige Zimmerfontaine
mit Blnmentisch /ί ]I und Aquarium

Μέγας

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΟΤ ΟΥΓΓΡΙΚΟΥ

ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Υπό τήν προστασίαν τών Α.Λ. Μ.Μ. τοΰ
αύτοκράτορο; καί τής αύτοκρατείρας τής
Αυστρίας.

λαχνός50,000 φιορ. τή 19/1 ’Ιουλίου

1883.

Μέγας

λαχνός 50,000 φιορ. τή 20/1 Νοεμβρίου

Μέγας

λαχνός 50,000 φιορ. τή 20/1 Φεβρουάριου 1884.

Μέγας

λαχνός50,000 φιορ. τή 19/1 Ιουλίου

1884.

Μέγας

λαχνός50,000 φιορ. τή 20/1 Νοεμβρίου

1884.
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ζαί σημαντικός αριθμός κατωτέρων κερδών.

Tpili zlijpditfiig «Tijffzwg.

Έκαστη πρωτότυπος όμολογία, μέλλουσα νά μετάσχη 112 κληρώσεων, στοιχίζει 20 φράγκα χρυσά
πληρωτέα εις 4 τριμήνους δόσεις άνά 5 φράγκα. Τοΐς μετρητοί; μόνον φρ. 19.
’Άμα γιγνομένης τής πρώτη; πενταφράγζου δύσεως, ό εγγραφείς μετέχει πασών τών κληρώσεων ζαί
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win zu
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fur
d

τοΰ όλιζοΰ τών κερδών. Λεπτομερείς πληροφορίαι παρέχονται δωρεάν είς πάσαν γλώσσαν.
’ΛπευΟυντέον τραπεζικά γραμμάτια, ταχυδρομικήν έπιταγήν ή γραμματόσημα πρός τήν Διεύθυνσιν τοΰ

Moniteur de la Chance Universelie a Vienne (Autriche).
Σημ. ΙΙαραζαλεΐται τό άςιότιμον κοινόν νά μή συγχέη τάς όμολογίας ταύτα: μετά τών απλών γραμ
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Η ΝΕΛ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΪΞΙΣ,

προνομίου τοΰ καΟηγητοΰ KxiNKERFUES,

αναγγέλλει άνευ ύπολογισμοΰ τίνος μετά καταπληκτικής ακρί
βειας τήν έπερχομένην τοΰ καιρού μεταβολήν. Τό έργαλεΐον
τοΰτο είναι τό πρώτον καί μόνον, τό όποιον ζαί ύπό επιστη
μονικήν ζαί ύπό πραζτιζήν έποψιν έ'χει πραγματιζήν αξίαν.
Τιμή αύτοΰ μάρζαι 50 ήτοι φράγκα 62.50 ή λίραι άγγλ. 2' 2.
Προγράμματα άποστέλλονται δωρεάν. Ευρηται μέχρι νεωτέρας είδοποιήσεως μόνον παρά τοΐς
Κυρίοις BIERNATZKI ζαί Σ’ έν ΑΜΒΟϊΡΓΩι,
ζατόχοις τών προνομιούχων τούτων εργαλείων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Κατ’ αυτά; εξέρχεται τών ένταύθα
Καταστημάτων ΓουλιέλμουΔρουγουλίνου ή Β'. έκδοσιςτοΰ"ΚΑθ’ ΟΜΗΡΟΝ
ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΒΙΟΥ” τοΰ κυρίου Κλί'ωτο^
Ραχζαβή, ήτις έντελώς άνασζευασ&εΐσα άπέβη δλως νέον σύγγραμμα.
Τό εργον τοΰτο, τερπνόν άμα καί
διδαζτικώτατον, θερμώς συνιστώμεν
ώς απαραίτητον αγλάισμα πάσης
'Ελληνικής Βιβλιοθήκης.
Μετά
πλείστης δσης φιλοκαλίας έκδεδομένον, δι’ ώραιων εικόνων πεπροικισμένον καί κομψώς δεδεμένον,
τιμάται τό βιβλίον φράγκων 5.
Η Δ1ΕΤΘΤΝΣΙΣ
TOY ΕΣΠΕΡΟΥ.

Συντάκτης· Αρ. I. ΓΙΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι.

EL8TEB.-STB. 19.

Χαρτοπωλεϊον · Β. ΣΙΠΣΜΟΥΝΔΟΥ έν Βερολίνω καί Λειψία. — Τόποι;· Γ. ΔΡΟΥΓΟΤΛΙΝΟΥ έν Λειψία.

