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'II Σκόπελο;, μία τών Σποραδών νήσων, 
χωρίζεται άπό τής Σκιάθου διά στενού πορθμού. 
'II πόλις Σκόπελος, ή πρωτεύουσα τής νήσου, 
κεΐται έπί τής ανατολικής παραλίας και σύγ- 
κειται έξ 800 περίπου οικιών κειμένων έν μέσω 
πυκνής φυτείας και έπιστεφομένων ύπο μεσαι
ωνικού φρουρίου, ού σώζονται άκόμη οί πύργοι. 
'II μικρά αύτη πόλις, έδρα έπαρχου, έχει κομ
ψά; οικίας και έπι τής προκυμαίας σειράν κα
φενείων. Περίεργος είναι ή ενδυμασία τών εγ
χωρίων γυναικών σύγκειται αύτη έκ μακροΰ 
καί στενού χιτώνας έκ λευκού βαμβακερού ύφά- 
σματος, φθάνοντος άπό τοΰ λαιμού μέχρι ποδών 
και έχοντας έρυθρδν μεταξωτόν περίζωμα. Έπι 
τού χιτώνος τούτου εΰρίσκεται δεύτερος χιτών 
μικρότερος, φθόνων μόνον μέχρι γονάτων, και 
κοσμούμενος διά ερυθρού έπίσης περιζώματος. 
Έπι δέ τών δύο τούτων χιτώνων είναι είδος 
μικρού έπενδύτου, ού αί χειρίδες φθάνουσι μέχρι 
τοΰ άγκώνος. Τδ κτένισμα είναι ύψηλδν καί ή 
κόμη περιτυλίσσεται διά λευκού πανιού. Το 
δλον ένδυμα είναι μέν γραφικόν, ώς πάσα·, αί 
έθνικαί στολαί, παρέχει όμως είς τάς γυναίκας 
τί περιωρισμένον καί βεβιασμένου.

Το έδαφος τής Σκοπέλου είναι εύφορώτερον 
τού τής γείτονος αύτής Σκιάθου, καί είς τά; 
κοιλάδας φαίνονται αγροί καλώ; καλλιεργημένοι. 
Τά κυριώτερα προϊόντα είναι ό σίτος, ή κριθή, 
αί αχλάδες καί ό οίνος, ών γίνεται καί εξαγωγή. 
Τδ πάλαι, βτε αί νήσοι αύται, ώς καί ή Εύβοια 
ολη, έξουσιάζοντο ύπδ τών Βενετών, ιταλικά 
πλοία έπεσκέπτοντο συχνά τήν Σκόπελον· σή
μερον δμως μόνον τά ελληνικά πλοιάρια, τά 
έκτελοΰντα τήν ακτοπλοΐαν, προσορμίζονται εν
ταύθα. Έν τω κέντρω σχεδόν τής νήσου ύψοΰ- 
ται δρος ξηρόν, Δέλφι καλούμενου, ού αί πλευραί 
πρδς δυσμάς άποτόμως καταπίπτουσι πρδς τήν 
θάλασσαν καί σχηματίζουσι μικρόν λιμένα, Πά- 
νορμον, ον παριστα ή ήμετέρα είκών. Τδ μέρος 
τούτο είναι τδ μάλλον άγριον τής νήσου καί 
κατοικεΐται μόνον ύπδ πτωχών άλιέων, οΐτινες 
άφθονον ενταύθα εύρίσκουσι τήν άγραν. Ιϊρός 
τδ βόρειον τής νήσου μέρος, τδ καί εύφορώτερον, 
κεΐται τδ χωρίον Γλώσσα, κατοικούμενον ύπδ 
1200 ψυχών. ’Από τοΰ χωρίου ή πρδς τήν 
Σκιάθον καί πρδς τάς μεγαλοπρεπείς τοΰ Μη
λιού κορυφάς θέα είναι όντως μαγευτική. Κά
τωθεν τοΰ χωρίου τούτου είς τήν παραλίαν φαί
νονται δύο αρχαίοι βενετικοί πύργοι, οΐτινες 
κατά πάσαν πιθανότητα έχρησίμευον ώς σκοπιαί, 
άγγέλλουσαι τά έκ τοΰ κόλπου τής Θεσσαλονίκης 
ερχόμενα πλοΐα. Τό άρχαΐον φρούριον τής 
Σκοπέλου σύγκειται έκ δύο άχυρών προχωμάτων 
μετά τετραγώνου ■ ύψηλοΰ πύργου ■ τείχος δέ 
μετά έπάλξεων κατήρχετο μέχρι τής θαλάσσης, 
οπω; παρακωλυθή ό είσβάλλων έχθρδς ν’ άπο- 
μονώση τδ φρούριον καί τήν πόλιν. Ήναγζα- 
σμένος ών ό έχθρδς νά διέλθη διά τής στενής 
οδού, τής μεταξύ τού λόφου καί τού όρους, εύ- 
ρίσκετο κεχωρισμένος άπδ τής θαλάσσης, τού 
μόνου αύτοΰ καταφυγίου, καί ώς έκ τούτου 
έκτεθειμένος είς τούς ογκολίθους, ούς οί τδ 
φρούριον ύπερασπιζόμενοι κατέρριπτον έπ’ αύτοΰ. 
Χάρις είς τήν δχυράν ταύτην θέσιν τδ φρούριον 
τής Σκοπέλου ήδυνήθη νά ύποστή έπιτυχώς 
πολλάς πολιορκίας ού μόνον έν άρχαιοτέρα άλλά 
καί έν νεωτέρα εποχή.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ
ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ.

Παρά τοϋ λογίου καί σεβαστού έν Όδησσφ αρχι
μανδρίτου, Κυρίου Ε. Βουλισμά, έλάοομεν τήν κά
τωθι διατριβήν, ήν άσμενοι καταχωρίζομεν έν τ<;> 
“Έσπέρφ”. ’ Σ. τ. Δ.

Τω Αίδεσιμωτάτω καί έλλογιμωτάτω έν Πρω- 
θιερεύσιν, έν Χριστώ δέ άγαπητω άδελφω καί 
περιποθήτω, Κυρίω ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΕΡΑΦΕΙ- 
ΜΙΔΙΙι, δ Αρχιμανδρίτης Εύστάθιος Βου- 
λισμάς έν Κυρίω χαίρειν καί έρρώσθαι.

Έν τίρ άρχιεπισκοπείιρ προ τινων ημερών 
έστιώμενοι έθεωροΰμεν τάς άπέναντι ημών άπη- 
ωρημένας εικόνας τών κατά τήν έπαρχίαν ταύτην 
άρχιερατευσάντων · τήν δέ προσοχήν ημών μάλλον 
έπέσυρεν ή πρώτη, τού πρώτου έν τοΐς κλίμασι 
τούτοις άρχιέρεω; Εύγενίου τοΰ Βουλγάρεως καί 
τούτο δέ, ενεκεν τής έν τή πέζα τής είκόνος 
επιγραφής. Έστι δέ αύτη·

Μικρός έην κρείσσων άχθείς δ’ έπί γήραος ούδω 
’Έγνων πλεΐον δσιρ "Ημισυ παντός ένι.”

Καί τις μέν δ τήν εικόνα γράψας, ή μάλλον, 
έκ τίνος πρωτοτύπου αύτη είναι άντίγραφον, — 
’Αγνοείται· Ούδαμοΰ μέχρι τοΰδε εύρέθη ση- 
μείωσις. Τις δέ ό ποιήσας, τδ έπίγραμμα; — 
Καί τοι ούδέ περί τόυ επιγράμματος τούτου 
ούδαμοΰ εύρέθη μαρτυρία, άναντιρρήτως ποιητής 
είναι αύτός ούτος ό εικαζόμενος. Μόνος ούτος, 
ώς ποιητής, ρητωρ, φιλόλογος, φιλόσοφος, μα
θηματικός, καί έν πάσι πρωτεύων, μόνος ούτος 
διά μεταφορών καί μετωνυμιών δι’ έξισώσεων 
καί άντικαταστάσεών, μή λησμονών τδ έν έπι- 
γράμματι περί επιγραμμάτων άρχαΐον εκείνον 
κανόνα,

"Πάγκαλον έστ έπίγραμμα τδ δίστιχον,” 
μόνος ούτος ήδύνατό νά συνενώση έν δυσί μόνον 
στίχοις, ποιητικά; μεταφοράς καί πορομοιώσεις 
καί φιλοσοφικός ιδέας καί γνώμας.

Καί ετερος ισχυρότερος λόγο: άναγκάζει 
ήμάς νά μή άποδώσωμεν είς άλλον τδ έπίγραμμα. 
Ό τήν εικόνα γράψας (ή γραμματικώτερον γρα- 
ψάμενος) ήτο βεβαίως φίλος τιμών καί σεβόμενος 
τδν Εύγένιον ήδύνατό δέ ποτέ έγκωμιαστής καί 
έπαινέτης νά εΐπη διά τού στόματος τοΰ έγκω- 
μιαζομένου δτι, ή κατά τήν νεωτέραν ηλικίαν 
φήμη τής σοφίας αύτοΰ ήτο ψευδής; Έν ω 
τούναντίον δ’ έν τή είκόνι αρμόδιας πάνυ δύναται 
νά είπη περί έαυτοΰ τά έν τω ήρωελεγείφ με- 
τριόφρονα νοήματα.

Άλλά μεθ’ όσης εύκολίας, ό τόν Βιργίλιον 
είς 'Ομηρικήν γλώσσαν μετατρέψας, έποίηαε τδ 
Ήρωελεγεϊον τοΰτο (ούδέν άλλο κοπιάσας ή τήν 
άρίστην έκλογήν καί τεχνικήν σύρραψιν ένδς 
στίχου τού Ησιόδου καί ένδς ημιστιχίου τοΰ 
'Ομήρου) τοσοΰτον μείζονας δυσκολίας παρέσχε 
τοΐς άναγινώσκουσιν αύτό. Διό καί οί πολλοί 
είδον μόνον αύτό καί άντιπαρήλθον, ούδέ άνα- 
γνώσεως άξια τά έν αύτή κρίνοντες. Έτεροι 
δέ άνέγνωσαν τοΰτο, ένόησαν τήν σημασίαν έκά- 
στης λέξεως ιδία, άλλά μή κατανοούντες καί 
τήν έκ τής πλοκής τών λέξεων έννοιαν έγκα- 
τέλιπον τοΰτο· καί αυτοί άντιπαρήλθον 'Υμείς 
δέ μή άντιπαρελθόντες, καί άνέγνωτε καί τά έν 
αύτή κατενοήσατε. Καί τότε μέν παίζοντες καί 
άστειευόμενοι (ώς έν εστιάσει δντες) εΐπομεν βτι 
το νόημα τούτου άναλυόμενον δύναται νά άναχθή 
εις τδ Σωκρατικόν. Οίδα δτι ούδέν οίδα; 
ύπεσχέθημεν δέ τή ύμετέρα έπιθυμία ύπείκοντες 
ΐνα καί διά χάρτου καί μέλανος έκθέσωμεν τά 
προφορικώς τότε ρηθέντα.

Καί ιδού σοι ή άπότισις τής ύποσχέσεως.
1) Δύο μέρη έχει τό έπίγραμμα· τδ πρώτον

ΛΙιχρος, εην κρείσσων

το ο® δεύτερον*

’Αχθείς δ’ έπί γήραος ούδω
Έγνων πλεΐον δσω ημισυ παντός ένι

2) Τά δύο ταύτα μέρη έκ τε τών παραθε
τικών κρείσσων καί πλεΐον καί τού δέ άμέ
σως φαίνεται δτι είναι έν άντιθέσει.

3) Τδ μικρόν τού πρώτου έχει άντίστιχον 
έν τω δευτέρφ τό γήραος ούδω· τδ μικρό; 
άρα άνήκει εί; ήλικίαν.

4) "Ωστε τά άντιπαρατιθέμενα μέρη είναι 
μικρά ηλικία (= νεότης) καί γήρας.

5) ' Η κατάστασι; ή τδ προσόν τής νεότητος 
δέν προσδιορίζεται, χαρακτηρίζεται μόνον ώς 
κρείσσων.

.6) Χαρακτήρ δέ τοΰ γήρατος είναι δλος ό 
δεύτερο; στίχο;

"’Έγνων πλεΐον δσιρ ημισυ παντός ένι.”

7) Άρα τδ έν άντιθέσει συγκρινόμενον είναι 
τδ " Ε γ ν ω ν ή γ· ν ώ σ ι ς.

8) Χωρίς νά έξετάσωμεν δέ, όποια ή ση
μασία έκάστη; τών λέξεων αΐτινε; κεΐνται ώ; 
άντικείμενα εί; τδ "Έγνων δυνάμεθα νά συμ- 
περάνωμεν έκ τής Αλληλουχία; τών Αντιθέσεων 
OTt ή έννοια ή προκύπτουσα έκ τής πλοκής 
αύτών είναι άντίθετο; τοΰ κρείσσων.

9) Ό χαρακτήρ λοιπόν ή τδ κατηγόρημα 
τής μεγάλης ηλικίας είναι γνώσις έλάσσων 
ή γνώσις τής μεγάλης ηλικία; είναι μικροτέρα 
τών γνώσεων τή; μικρά;.

10) Έκ τής άνακεφαλαιώσεως δέ τών άνω- 
τέρω συνάγομεν δτι τδ νόημα τής επιγραφής 
είναι τούτο· Ότε ήμην νέος ήμην σοφώτερος, 
φθάσας δέ είς τδ γήρας έκατάλαβα δτι γνωρίζω 
δλιγώτερα, ή άλλοτι παρόμοιον.

Γένι δέ τρόπω έκ τής πλοκής τών λέξεων 
τοΰ στίχου

CiVl’ · - η e, % ν »Κγνων zasiqv οαω ηαιαυ παντός ενι

προκύπτει ή έξήγησις Γνωρίζω ολιγώτερα;
Άρχαιοτάτη είναι ή παροιμία ΙΙλεΐον δσιρ 

ημισυ παντός· άναγινώσκεται πρώτον είς τδν 
Ησίοδον (έργ. κμ. 30), άλλά καί δ Πλάτων 
καί δ ’Αριστοτέλης καί δ Λουκιανός μεταχειρί
ζονται τήν παροιμίαν ταύτην έπί τή; σημασία; 
δτι ή μέν άρχή παντός πράγματος είναι δύσκο
λος, άρχής δέ γένομένης έπετεύχθη τδ ημισυ 
τοΰ έργου. Άλλ’ ούτε παρά πάσιν ούτε παρά 
τω αύτω συγγράφει άναγινώσκεται κατά τδν αύ
τδν τρόπον.

'0 Πλάτων έν μέν τή Πολιτεία. "Γνώσεται 
τδν Ησίοδον δτι τω οντι ήν σοφός λέγων πλέον 
είναι πώς ημισυ παντός” καί άλλαχοΰ "Αρχή 
παντός έργου μέγιστον”. Έν δέ τοΐς νόμοις 
"Άγνοήσαντες τδν Ησίοδον όρθότατα λέγοντα 
ώς το ημισυ παντός πολλάκις έστί πλέον” 
καί έν έτέριρ χωρίιο “Άρχή μέν λέγεται ημισυ 
παντός έργου”. Ό δέ ’Αριστοτέλης έν μέν τοΐς 
Πολιτικ. “Άρχή λέγεται ημισυ είναι παν
τός” έν δέ τοΐς ΊΙθ. Νικ. 'Δοκεΐ πλεΐον ή 
τδ ημισυ τοΰ παντός είναι τήν άρχήν” καί έν 
τοΐς προβλήμασι. 'Η μέν γάρ άρχή παντός έρ
γου μέγιστον ημισυ γάρ. '0 δέ Λουκιανός έν 
μέν τω Ένυπνίω Άρχή δέ τοι ημισυ παν
τός έν δέ τω Έρμοτίμω “Άλλά τήν γε αρ
χήν δ αύτός ούτος Ησίοδο; ημισυ τού 
παντός έφη είναι”. Καί ό μέν Πλάτων καί 
ό Λουκιανός καί ετερος τών μεταγενεστέρων άπο- 
δίδουσι ταύτην τω'ΙΙσιόδω. Καί ή Κιβωτός δέ έν 
λέξει Άρχή "παροιμία οέ εντεύθεν τδ Άρχή 
ημισυ παντός· εΐληπται έκ τοΰ “Ησιό
δου”, ό Ιάμβλιχος δμως τά πάντα είς τδν δι
δάσκαλον αύτοΰ άναφέρων γράφει έν βίιυ Πυθα- 
γόρου (Κεφ. 29. 51G2) “Άρχή ημισυ παντός 

άπόφθεγμα Πυθαγόρου αύτοΰ”. ’Άλλοι 
δέ τινες τδν Απόλλωνα νομίζουσιν πρώτον δόντα 
τήν παροιμίαν ταύτην ώς χρησμόν (ϊδε τά ύπδ 
θ Λιβαδά καί Ί Εύθ έκτιθέντα έν τή Κλείοι 
1873 Νοεμορ. 10 καί Δεκεμβρ. 1). Καί δι- 
καιώτερος είναι οί είς τδ θειον άποδιδόντες 
πάσαν υψηλήν καί μεγάλην άλήθειαν ή ό Ιάμ
βλιχος καί οί Πυθαγόρειοι οί τά. πάντα εί; τόν 
διδάσκαλον αύτόν άναφέροντες. Άλλ.’ δστις δή
ποτε ύπήρξεν δ πρώτος κατανόησα; δτι ή άρχή 
παντός έργου είναι μέγιστον καί έπομένως πλέον 
ή τδ ημισυ, παρ’ Ήσιόδιρ πρώτον άναγινώσκεται, 
καί ούχί ώ; νέα παρ’ αύτού πρώτον άνευρεθεΐσα 
άλλ’, ώς λίαν γνωστή καί κοινή παροιμία, έτέθη 
άντί τού Άρχή, χωρίς νά παρατεθή καί ή λέξις 
άρχή, καθώς τίθεται παρά ΙΙλάτωνι καί Αρι
στοτέλη καί τοΐς λοιποί;. Ιδού τδ χωρίον
27 Ήδη μέν κλήρον έδασσαμεθ’ άλλά τά πολλά 

άρπάζων έφόρεις, μέγα κυδαίνων βασιλήα; 
δωροφάγοις οί τήν δε δίκην έθέλουσι δικάσαι 

36 νήπιοι· ούδέ ΐσασιν, δσιρ πλέον ημισυ 
παντός

Ούδ’ δσον έν μαλάχη τε καί άσφοδέλιρ μεγ’ 
δνειαρ

κρύψαντες γάρ έχουσι θεοί βίαν άνθρώποις.

"Οτι οέ ό ήμέτερο; επιγραμματοποιός τόν 
ΙΙσιόδειον στίχον είχε προ οφθαλμών, ΐνα ίδω

μεν τοΰτο, άρκεϊ ή έκ παραλλήλου γραφή τών 
δύο στίχων.

Ούδέ ΐσασιν δσω πλέον ημισυ παντός 
’Έγνων πλεΐον δσ<υ ημισυ παντός ένι

’ Εχων ανάγκην τοΰ πρώτου προσώπου άντί 
τού τρίτου έλαβε τό ρήμα έγνων άντί τοΰ οίδα, 
καί διά τδ μέτρον καί ΐνα καταφανέστερον γίνη 
δτι περί γνώσεως γίνεται ή άντιπαράθεσις· τδ 
δσιρ πλέον άνέτρεψεν εί; τδ πλεΐον δσιρ 
διά τδ μέτρον, φυλάξα; τήν αύτήν άντάξιν. Τδ 
ημισυ παντό;, άμετάβλητον εί; τδ τέλο; δέ 
προστίθησι τδ ένι προ; συμπλήρωσιν τοΰ στίχου. 
'0 δεύτερο; άρα στίχο; δηλοΐ Έγνώρισα τήν 
αρχήν, έκατάλαβα δτι τώρα άρχίζω νά γνωρίζω, 
νά έννοώ, νά καταλαμβάνω. Τδ δέ σύνολον τοΰ 
έπιγράμματο; λέγει. "Οτε ήμην νεώτερος ήμην 
καλήτερο;, σοφώτερος, τώρα δέ γηράσα; έκατά- 
λαοα πώς τώρα άρχίζω νά καταλαμβάνω καί 
νά έννοώ. Καί έν τώ αύτίρ Πρωελεγείιρ μέτριο, 
κατά τόνον.
“Νέος ών ήμην σοφός, τώρα δέ άνελθών είς τδ 

γήρα;
έμαθα δτι είμί, εις τήν άρχήν τής σπουδής” 

και έν τω συνήθει μέτριρ.

" Μικρό; ήμην σοφώτερος, φθάσα; δέ εί; τδ γήρα;” 
εγνων πώς τώρα άρχισα τόν κόσμον νά γνωρίζω.”

'Ηδύνατό δμω; νά έπέλθη εί; τδν νοΰν τι- 
νδ; καί έτέρα έξήγησις, αυτή. Έν μέν τή νεό- 
τητι κατεγένετο είς τήν θύραθεν παιδείαν, γη- 
ράσας δέ καί φρούδα ταύτα αναγνώρισα; έδόθη 
δλως είς τά θεολογικά; Άλλ’ ό βίος αύτού δέ τό 
άποδεικνύη, διότι καί νεώτερος έγραφε καί έδί- 
δασκε θεολογικά καί ώς 'Ιεροκήρυξ μάλλον έν 
τή νεωτέρα αύτοΰ ηλικία, διέπρεψε· καί γέρων 
ήδη δέν παρημέλησε ούτε τήν φιλολογίαν ούτε 
τάς έπιστήμας. Έν γήρη πιόνι έξέδοτο τάς 
καθ’ 'Όμηρον Αρχαιότητας καί τά; Κερκυραϊ- 
κάς Αρχαιολογίας, Τά άρέσκοντα τοΐς φιλοσό- 
φοις κ.τ λ. Άλλα τότε δόντες τήν έςήγησιν 
ταύτην ειπομεν δτι δύναται άναλυόμενον νά 
άναχθή εις τδ Σωκρατικόν, Οίδα δτι ούδέν 
οίδα. Τοΰτο δέ εΐπομεν στηριζόμενοι εις άλλην 
παροιμίαν, εί; τδν Πλάτωνα (νομίζω) άποδιδο- 
μένην

ΆρΖή γνώσεως άγνοια; γνώσι;”.

Προ; εύκολωτέραν δέ έκθεσιν τή; σωρείας 
τών συλλογισμών δΐ ών θά έξάξωμεν τδ προ- 
κείμενον συμπέρασμα ά; μεταχειρισθώμεν τήν 
άλγεορικήν μέθοδον τών έξισώσεων καί άντι- 
καταστάσεων. Έν τή παροιμία Άρχή ημισυ 
παντός το παντός άποδίδεται είς εργον τι, έκ 
τών περιστάσεων δριζόμενον, ώς έν τω Ένυπνίω 
τοΰ Λουκιανού ή Λιθοξοϊκή. Έν τή έπιγραφή 
δέ ταύτη τδ έργον είναι ή Σοφία, ή Γνώσις, 
ώ; άνωτέρω άνεπτύχθη άρα.

1 ΙΙλεΐον δσιρ ημισυ παντός = άρχή γνώ- 
σεω;

έπομένως
2 Εγνων πλεΐον δσιρ ημισυ παντός = έγνων 

άρχήν γνώσεως
άλλά κατά τήν Πλατωνικήν παροιμίαν

3 Άρχή γνώσεως = Άγνοιας γνώσις 
μετατρεπομένου τού ονόματος τοΰ δευτέρου μέ
λους γνώσις εις ρήμα

4 Άρχή γνώσεως = Άγνοιαν γνωρίζω 
έπειδή δέ

5 Άγνοια == ούδέν 
καί

6 γνωρίζω = οίδα
άντικαθιστώντες άντί τοΰ δευτέρου τή; (4) τδ 
δεύτερον τή; (5) καί (6) έχομεν·

7 Άρχή γνώσεως = ούδέν οίδα 
έπειδή δέ πάλιν το ·

8 Εγνων = οίδα
προσθέτοντες κατά τάξιν τήν (8) μετά τής (8) 
καί συναρμολογούντες τήν νέαν έξίσωσιν κατά 
τού; κανόνα; τή; γραμματική; συντάξεως έχομεν

9 Έγνων άρχήν γνώσεων — Οίδα δτι ούδέν 
οίδα

Ιίαραοάλλοντε; ήδη τήν (2) μετά τής (9) καί 
άντικαθιστώντες άντί τοΰ δευτέρου τής (2) τδ 
δεύτερον τή; (9) διότι τά ένι τρίτω, ίσα καί 
άλλήλους ίσα έχομεν

"Έγνων πλεΐον δσω ημισυ παντός = Οίδα 
δτι ούδέν οίδα”

"Οπερ Εδει Δεΐξαι. 'Υπέρ τδ δέον ίσως 
ήδολεσχήσαμεν άλλ’ ό τήν Αδολεσχίαν τήν 
φιλόθεον συγγράψας αίτιος. Μ ή γάρ ούτος προ- 
καλουμενος ή έρωτώμενος ήρέσκετο ποτέ έν 
όλίγοις; Παρατηρήσεως ποτέ γ·ενομένης αύτω, 
δτι χρόνον μακρδν κατηνάλωσε διά τόν Βιργίλιον 
τής θύραθεν παιδείας έργα, πρδς άντιστάθμησιν 
τούτου συνέγραψε τήν φιλόθεον Αδολεσχίαν, 
μετέφρασε τδν όγκοδέστατον Ζαρηκάβιον, συνεξέ- 
δωκε δέ ώ; έπωμάδιον καί ετέρων συγγραμμάτια 
ΐνα μή ό δεύτερο; τόμο; γίνη ήττον ογκώδη; 
τοΰ πρώτου

"Εί δέ ού ταΰτα ικανή έστίν άπολογία 
κείσθωσάν μοι ύπερασπισταί, 
καθ’ δ έν ώρα δείπνου ή άδολεσχία 
οί τοΰ Αθηναίου Δειπνοσοφισταί.”

Έν Όδησσω έτει Σωτηρίω αωπ β’., ’Οκτω
βρίου α. ·μ<Γ ήν ημέραν ό ιερός ναός '11 Σκέπη 
τής θεομήτορος, ούτινος έπαξίω; προϊστασθε, 
έπιτελεΐ τήν ένιαύσιον αύτοΰ έορτήν καί πανή- 
γυριν. Άρχ. Ε. Β.

Η ε. ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

ΕΝ ΔΑΡΜΣΤΑΤΗι.
(Μετά είκόνο;, δρα σελ. 149.)

Ή μικρά μέν άλλά περικαλλεστάτη πρω
τεύουσα τού μεγάλου δουκάτου τής Έσσης, 
Δαρμστάτη, έςένισεν εσχάτως έπί τέσσαρας ημέ
ρας (άπδ 8—11 Σεπτεμβρίου) τού: διαπρεπε- 
στέρους τής Γερμανίας συγγράφει; καί ποιητάς, 
συνελθόντας έπί τδ αύτό. Ού μόνον ό ηγεμο

νεύω·/ μέγα; δούξ, άνήρ φιλόμουσο; καί ρέκτη; 
παντός καλού, άλλά καί οί δημοτικοί τής πό- 
λεω; άρχοντες, έσπευσαν νά διακοσμήσωσιν αύτήν 
φιλοκάλως, δπως άξκπρεπώς ύποδεχθώσι τού; 
προσελθόντας ξένους· καί δή σημαία·, έκυμάτιζον 
άπό τών δημοσίων κτιρίων, τού δημαρχείου, 
τοΰ ταχυδρομείου, τών ξενοδοχείων κ. τ. λ., τδ 
κομψότατου θέατρον ήτοίμασε έκτακτου; παρα
στάσεις. καί ιδιαιτέρα έπιτροπεία, συστάσα πρδς 
υποδοχήν καί περιποίησιν τών ξένων, έφρόντισε 
νά εύρη κατάλληλα καταλύμματα εν τε τοΐς 
ξενοδοχείοι; καί έν ιδιωτικά!; οικία·.;, αΐτινε; 
λίαν φιλοξένω; ήνοιξαν τά; θύρας αύτών.

Οι συνελθόντες συγγραφείς ήσαν ύπέρ τούς 
200 εξ όλων τών χωρών τής Γερμανία; μετα- 
βάντε; μετά τών συζύγων καί θυγατέρων αυτών.

Ιίαρευρεθείς καί έγώ εί; τήν σύνοδον ταύ
την, δέν κρίνω άπο σκοπού νά εκθέσω διά 
βραχέιυν τά τών εορτών τούτων, αΐτινε; εί- 
χον τόν χαρακτήρα τής τού; Γερμανού; χαρα- 
κτηριζούση; άφελεία; καί άδελφότητο;. Αί τοι- 
αύται συνελεύσεις άνδρών, τδ αύτδ μετερχο- 
μένων έπάγγελμα, είναι ύπδ πολλά; επόψεις 
ωφέλιμοι· τδ μέν διότι παρέχουσιν άφορμήν είς 
προσωπικά; γνωριμίας, τό δέ διότι έγκαινίζουσι 
τήν έλευθέραν συζήτησιν, ήτις πάντοτε άγαθά 
παράγει άποτελέσματα. Παρετηρήθη δέ δτι μετά 
τοιαύτα; συνελεύσεις παρήχθησαν έργα διανοη
τικά πλείστου λόγου άξια.

Τή 8’· Σεπτεμβρίου, ήρ,ζρν. Σαοοάτιρ, έγένετο 
έν τή λαμπροστολίστω αιθούση τής 'Ηνωμένη; 
Εταιρία; (ήτις είναι είδος λέσχη;) ή έπίσημο; 
ύποδοχή τών άφιχθέντων ξένων έκ μέρους τή; 
Κυβερνήσεως καί τής πόλεως. Μετά μεσημ
βρίαν δέ έγένετο έν σώματι ή έπίσκεψι; τής 
πόλεως καί τών άξιοθεάτων αύτής μνημείων. 
Ίο ηγεμονικόν άνάκτορον είναι οικοδόμημα με
γαλόπρεπες μετά πολλή; διευσκευασμένον κομ- 
ψότητος, περιέχον έν 36 μεγάλα·.; αΐθούσαις τάς 
εικόνα; όλων τών προγόνων τοΰ ήγεμονικού τή; 
Εσσης οίκου, οστις αριΟιζεΐ πολλών αιώνων 

ιστορίαν. Έν ταΐς κατακόμβαι; τοΰ ηγεμονικού 
ναού ύπάρχει μεταξύ άλλων τάφων καί ό τάφος 
τή; προώρως άποθανούση; θυγατρδς τή; βασι- 
λίσση; Βικτωρία;, συζύγου τού μεγάλου δουκός, 
ήτις άπέθανεν, ώ; γνωστόν, θύμα τής μητρικής 
αύτής άφοσιώσεως καί στοργής, διότι προσβλη- 
θέντων δύο τέκνων τη; έκ διφθερίτιδο; ήθέλησεν 
αύτή μόνη νά τά περιποιηθή καί παρά τήν κλί
νην τών άσθενών τέκνων τη; προσεολήθη ύπδ 
τού δηλητηριώδους κέντρου τή; φρικώδου; νό
σου. Παρά τδ άνάκτορον καί έν τή πλατεία 
τοΰ Λουδοβίκου έγείρεται ύψηλή στήλη, έφ’ ή; 
είναι έστημμένος ό κολοσσιαίο; άνδριάς τοΰ με
γάλου δουκδ: Λουδοβίκου Α'., ω ή πόλις Δαρμ
στάτη Οφείλει τδν καλλωπισμόν της.

Μετά τήν έπίσκεψιν τή; πόλεως παρετέθη 
γεύμα μεγαλοπρεπές καί τδ εσπέρας έλαβε χώ
ραν ή πρώτη συνεδρίασις τών συγγραφέων ύπδ 
τήν προεδρείαν τοΰ διάσημου ποιητοΰ "Οθωνος 
R.OQUETTE, δστις προσεφώνησε τούς συνελθόντας 
καί ώρισε τά διάφορα ζητήματα έφ’ ών έπρό- 
κειτο νά γείνη συζήτησις κατά τά: προσεχείς 
συνεδριάσεις. Τή έπιούση, Κυριακή, ό διαπρεπής 
τή; Νάλλης καθηγητής Gosche ώμίλησε περί 
Λουθήρου καί τών χρόνων αύτοΰ. Τδ θέμα 
τοΰτο είναι έφέτος καθ’ δλην τήν Γερμανίαν τδ 
θέμα τή; ημέρας, καθότι τδν προσεχή Νοέμβριον 
εορτάζεται έν Eisenach ή τετρακοσιοστή έπε- 
τηρίς τής γεννήσεως τοΰ Λουθήρου. Τό εσπέ
ρα; δέ παρεστάθη έν τω θεάτριρ ή Αντιγόνη 
τοΰ Σοφοκλέους μέ τήν ώραιοτάτην μουσικήν 
τοΰ Μενδελσώνο;. 'Η παράστασις αύτη, δοθείσα 
καθ’ ηγεμονικήν διαταγήν, ήτο πράγματι άπο- 
θέωσις τοΰ μεγάλου δραματικού ήμών ποιητοΰ.
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προ-

T'Ar'Μ
Απαράμιλλου

Οί ύποζριθέντε 
σωπα ηθοποιοί, άπό 
τιγόνης μέχρι τού ι 
έξετέλεσαν τό μέρος 
έπιτυχίας, αί δέ σκηνογραφία', ήσαν αληθή άρι- 

Ερωτώ έμαυτόν, μοί είπεν έν 
αραζαθημένων, άν αύτοί οί 
αί θύραι, ή θυμέλη, τά 
, άν δλα ταΰτα ήναι θεα- 

:άν ήναι πράγματι έκ 
καλώς ή τέχνη έμιμήθν

ά διάφορα τοΰ οράματος
τού Κρέοντος ζα'ι 
φύλαζος ζα'ι τού Αΐμωνος. 
; αύτών μετ’

στουργήματα· 
τω θεάτρω είς τών π 
κίονες, αί βαθμίδες, 
ανάκτορα τοΰ Κρέοντο 
τριζαί διαγραφαί ή 
μάρου. Τόσον 
φύσιν.”

Τή 10ϊ< τού μηνός 
δευτέρα συνεδρίασις, > 
κρών ό άνω μνημονευθείς 
περί τών χρόνων τής ευαισθησίας 
καί τών περί εύαισθησίας γρα- 
ψάντων Γερμανών. ‘II ομιλία 
αύτη τοΰ έξοχου συγγραφέως, 
ζωηρά καί εύτράπελος, έχειρο- 
κροτήθη πολύ, προ πάντων ύπό 
τών παρισταμένων Κυριών, είς 
ας κυρίως άπέβλεπεν. .Μετά με
σημβρίαν έγένετο έν σώματι καί 
δι’ άμαξών έζδρομή εις τούς λό
φους τοΰ Λουδοβίκου καί τής 
Μαρίας (Ludwigs- und Marien- 
hohe),'τοποθεσίας μαγευτικός είς 
μικράν άπδ τής πόλεως άπό- 
στασιν. Τόν λόφον τοΰ Λουδο
βίκου παριστα και η ήμετέρα 
είκών, έξ ου έζτυλίσσεται τό 
λαμπρόν πανόραμα πρός τήν πε
διάδα, έν ή κεΐται ή πόλις. Τό 
εσπέρας δέ έδόθη μεγάλη μου
σική συναυλία έν τή εύρυτάτη 
αιθούση τής Εταιρίας, μεγαλο- 
πρεπώς διευπρεπισθείση. Τήν συν
αυλίαν παρηκολούθησε χορός, 
οιαρκέσας μέχρι τής δευτέρας 
πρωινής ώρας.

Τήν τελευταίαν τέλος ήμέ
ραν τής εορτής έγένετο πάλιν 
έζδρομή πρός τήν γνωστήν Berg- 
strasse, τήν δικαίως κήπον τής 
Γερμανίας ζληθεΐσαν. Ή έζδρο
μή εξετελέσθη έν μέρει μέν δΐ 
εκτάκτου σιδηροδρομικής αμαξο
στοιχίας, δΐ άμαξών καί πεζή. 
Ό έν τή ώραία αύτοΰ έπαύλει κα- 
τοικών πρίγκηψ ’Αλέξανδρος τής 
"Εσσης, άνήρ φιλόμουσοςείςάκρον, 
ήθέλησε νά χαιρετίση τούς δια
βαίνοντας ξένους καί έδέχθη αυτούς έν τή αιθούση 
τού μεγάρου του. Είναι δέ τό μέγαρον τοΰτο έκεΐνο, 
ένθα διέμενεν έζάστοτε κατά τάς είς τήν Εσπε
ρίαν άποδημίας του ό αείμνηστος 
τής 'Ρωσσίας ’Αλέξανδρος Β'., δστις, 
είχε σύζυγον έζ τοΰ ήγεμονικοΰ τ 

.....  > ν. ■ -

μαρ-
τήν

πρωίαν ελαβε χώραν 
ήν ώμίλησε διά μα- 
ποιητής

Ί— — ι—
Roquette

αύτοκράτωρ 
ώς γνωστόν, 
τής Έσσης 

οιζου. Έν τω αρχαίφ, μεσαιωνικφ φρουρίφ τής 
ώραίας ζωμοπόλεως Auerbach παρετέθη πλου- 
σιώτατον γεύμα, δπερ έπεσφράγισε καταλλήλως 
τάς τετραημέρους έοοτάς. Καθ’ δλον τό διά
στημα τών εορτών ό καιρός διετηρήθη λαμπρό
τατος, και ό ήλιος έστιλβεν ώς στίλβει συνήθως 
είς τάς εύδαίμονας τής μεσημβρίας χώρας.

Έκ τών παρευρεθέντων ποιητών ζαί συγγρα
φέων αναφέρω ένταΰθα τους δοκιμωτέρους, οΐτινες 
πάντες, μετ’ εύχαριστήσεως τό λέγω, εμφορούνται 
ύπό τών ένθερμοτέρων ύπέρ Ελλάδος συμπαθειών. 
Έπι κεφαλής δλων όφείλω νά μνησθώ τού ακραι
φνούς φιλέλληνος καθηγητού κ. Αύγουστου Boltz, 
δστις καθ’ δλας τάς έορτάς μεθ’ υπερηφάνειας 
έφόρει τόν εσχάτως άπονεμηθέντα αύτώ χρυσούν 
σταυρόν τοΰ ήμετέρου τάγματος τοΰ Σωτήρος.

Παοευρέθησαν οέ οί ζζ. Friedrich Friedrich. 
δοκιμώτατος συγγραφεύς ζαί μυθιστοριογράφος, 
δστις είναι ζαί προϊστάμενος τής φιλολογικής 
Εταιρίας, ό ποιητής Αΐμύλιος RiTTERSHAUS, 
ό έπιφυλλιδογράφος Ευγένιος Salingf.B έζ 
Φραγκφούρτης, ό Fastenrath έζ Κολωνίας, 
έξοχος γνώστης τής Ισπανικής φιλολογίας, ό 
διδάζτωρ Ηορρ έκ Βερολίνου, ό συντάκτης τών 
δύο γνωστών περιοδικών, τής Οικογενειακής 
Εφημερίδος ζαί τής Ήχους, ό δραματικός ποι

ητής Έδουάρδος Mohr, ό Scherenberg, ό 
δραματικός ποιητής Lubliner έκ Βερολίνου, 
καί άλλοι πολλοί. Κατά τήν σύνοδον ταύτην 
συνεσφίγχθησαν δεσμοί φιλίας, άντηλλάγησαν 
έπισζεπτήρια ζαί φωτογραφία.', ζαί έν γένει έγέ-

ΙΒΑΝ ΤΟΤΙΊΈΝΙΕΦ.

(Άποθ. τή 3 Σεπτεμβρίου 1883.)

νοντο προσωπικοί γνωριμία·., καλών Αποτελε
σμάτων πρόξενοι.

Μή λησμονώμεν δτι έν τοΐς καθ’ ήμάς χρό- 
νοις ό τύπος μεγίστην έξασκεΐ έπιρροήν έπι τών 
άνθρωπίνων πραγμάτων διό καί ή άνταλλαγή 
ιδεών μεταξύ τών κορυφαίων έν τή φιλολογία 
άνδρών ούκ ολίγον συντελεί είς τήν διανοητικήν 
τοΰ έθνους άνάπτυξιν καί είς τήν εύημερίαν αύ
τοΰ. Είθε νά διωργανίζοντο ζαί παρ’ ήμΐν έν 
Έλλάδι τοιαύται έορταί, τοιοΰτον εύγενή εχου- 
σαι σκοπόν. Τό πράγμα δέν παρέχει πολλάς 
τάς δυσκολίας. νΕπρεπε νά συστηθή φιλολογική 
Εταιρία, περιλαμβάνουσα ποιητάς, συγγραφείς 
ζαί έν γένει λογίους, οΐτινες συνερχόμενοι είτε 
κατ’ έτος ή καί κατά διετίαν έν τινι τών με
γάλων κέντρων, έν Άθήναις λ. ■/., έν Κωνσταν- 
τινουπόλει ή έν Σμύρνη, ήδύνατο νά κάμωσι τήν 
προσωπικήν γνωριμίαν καί ν’ άνακοινώσιν άμοι- 
βαίως τάς σκέψεις αύτών. "Ισως δΐ αύτοΰ τοΰ 
τρόπου ήδύνατο νά δοθή σπουδαία ώθησις είς 
τήν έθνικήν ήμών φιλολογίαν, ήτις πολλών έτι 
χρήζει. Τό βέβαιον είναι δτι αί τοιαύται παρ’

ήμΐν συνεντεύξεις θά συνετέλουν τά μέγιστα είς 
παραγωγήν συγγραφών εμβριθών, ών είσέτι στε- 
ρούμεθα. Πρός δέ εν τοιαύταις συνόδοις ήδύ
ναντο νά συσφιγχθώσι δεσμοί φιλίας ζαί συνερ
γασίας μεταξύ συγγραφέων καί έκδοτων καί 
οΰτω βαθμηδόν νά βελτιωθή καί παρ’ ήμΐν ή 
θέσις τών άνδρών τών γραμμάτων, οΐτινες πολ- 
λάζις έλλείψει μέσων ύλικών άφίνουσιν άνέζδοτα 
τά σπουδαία αύτών έργα. Ί. Π.

Ί'ή ϊ'· 
παρά τούς

κοσμο-

άλλά 
διήλ- 

κ, έν I ερμανία καί 
Τό Baden - Baden 

δύο

ΙΒΑΝ ΤΟΥΡΓΕΝΙΕΦ.
Σεπτεμβρίου άπεβίωσεν έν Bougival 
ΙΙαρισίους έν ήλικία G4 έτών ό διά

σημος Ρώσσος συγγραφεύς Ίβάν 
1 ο υ ρ γ έ ν ι ε φ. Ό Τουργένιεφ δέν 
άνήκει μόνον τή 'Ρωσσία, άνή- 
κει τώ ζόσμιρ δλω· διότι δπως 
ή μεγαλοφυ’ί’α του ήτο
πολιτική, οΰτω καί αί συγγραφαί 
αύτοΰ άποτελοΰσι μέρος τής παγ
κοσμίου φιλολογίας. Γεννηθείς 
έν έτει 1818 έν τή πόλει Όριόλ 
καί διδαχθείς έκεΐ τά πρώτα μα
θήματα, μετέβη έν ήλικία 16 
έτών είς τό πανεπιστήμιου τής 
Μόσχας, έκεΐθεν δέ είς τό τής 
Πετρουπόλεως, καί κατόπιν εις 
Βερολΐνον, οπού καί Αποπεράτωσε 
τάς σπουδάς του. Τφ 1840 διω- 
ρίσθη ύπάλληλος παρά τω ύπουρ- 
γείω τών εσωτερικών έν 'Ρωσ
σία, άλλά θέλων νά ένασχοληθή 
άποκλειστικώς μέ τήν φιλολο
γίαν παρητήθη μετ’ ού πολύ τής 
θέσεως καί μετέβη εις τό έξω- 
τεριζόν. Κατόπιν διέμεινε πάλιν 
προσωρινώς έν 'Ρωσσία, 
τά τελευταία εΐζοσιν έτη 
θεν έν Γαλλία, 
έν Ιταλία, 
καί οί Παρίσιοι ήσαν αί 
προσφιλέστερα! αύτοΰ διαμοναί. 
Άπό τοΰ έτους 1841 ήρξατο 
ήδη συγγράφων, καί πρώτον μέν 
έξεδωκεν έργα ποιητικά, κατόπιν 
δέ μυθιστορίας ζαί διηγήματα,' 
κυρίως δέ σχεδιογραφήματα, τά 
όποια 
αύτοΰ 
γημά 
τόν, θεωρείται ζαί δικαίως τό 

όποιον φέρει τόν τίτλον 'θηρευτού 
άπομνημονεύματα”, καί τό όποιον έδημοσιευθη 
έν έτει 1852, μεταφρασθέν άμέσως είς δλας τάς 
εύρωπαϊκάς γλώσσας. "Ο,τι κυρίως καθιστφ τόν 

προσφιλή ού μόνον τοΐς Ρώσσοις, 
τοΐς άνθρώποις, είναι δτι είργάσθη 

τής καταργήσεως τής δουλείας 
ΙΙύτύχησε δέ νά ίδη έζτελεσθέν 

έννάτου αί- 
μετεκομίσθη 
κηδεία δη- 

νά εΐπωμεν

κατέστησαν τήν φήμην 
παγκόσμιον. Τδ άριστούρ- 
του, τό χαρακτήριζαν αύ- 

- \ -» · '

Τουργένιεφ 
άλλά πάσι 
άνενδότως ύπέρ 
έν 'Ρωσσία. ΙΙύτύχησε δέ νά ΐ5 
τό μέγα τοΰτο θαύμα τοΰ δέκατου 
ώνος. 'Ο νεκρός τού Τουργένιεφ 
είς Πετρούπολιν, ένθα τω έγένετο 
μοτελεστάτη. Δικαίως δυνάμεθα 
δτι μέ τον θάνατον τοΰ Τουργένιεφ έξέλιπε καί 
έτερος άστήρ άπό τοΰ φιλολογικού όρίζοντος. 
Η σήμερον δημοσιευομένη αύτοΰ είκών έλήφθη 

έκ μιάς τών τελευταίων αύτοΰ φωτογραφιών.

Σ. τ. Δ. Έκ τής άφελοϋς συγγραφής τοϋ Τουρ
γένιεφ, ήν δημοσιεύομεν, οί άναγνώσται ήμών θέλουσι 
κρίνει περί τοϋ γραφικού ύφους, τοϋ τόσον άπλοϋ καί 
έμβριθοΰς τοϋ μεγάλου τών 'Ρώσσων μυθιστοριογράφου.
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ΜΙΑΤΩΝίιΣ
ΑΙΙ0ΛΕΣΌΕ1Σ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ.

Γπό ’Αλεξάνδρου Σ. Κάσδαγλη.

(Συνέχεια.)

ΒΙΒΛΙΟΝ Δ'.

1105 ή φυ/.ώζ-<ορ ίζείνη φωνή ή έξ ίψου; βοώσα, 

Ην ο τήν Οείαν ίδών Άποζάλυψιν ήζουσε τότε. 

Μέγα ήχοϋσαν εί; τ’ άνω αίθέρο; ουράνια δψη, 

Οτ’ έζ δευτέρου ό Δράκων β/ηθεί; κ’ ήττηθέί; κατά 

κράτος,
Μέγαν θυμόν ε’ς τά στήθη του έχων ζατήλθε φρενήρης 

Ινα έκδίκησι. όντως φριζτήν κατ’ ανθρώπων τελέση; 

Ιΐοϋ ή φωνή νΰν έκείνη· “Οΰαί τοΐ; τήν γήν κάτοι

κου πίν!” 

Αν οί ήο,έτεροι ήδη προπάτορες ήζουον ταύτην, 

ΙΙτε καιρός ήτο έτι. σαφώς θά ένόουν αμέσως, 

Οτι ό κρύφιος τούτων πολέμιος ήρχετο ήδη,

“Ισως διέφευγαν ουτω αυτού τήν δολίαν ένέόραν· 

Οτι τό πρώτον παράφορο; ών ό Σατάν ύπό λύσσης, 

Πριν πειρασμός καί κατήγορος εΐτα τού γένους αν

θρώπων,
Ηβη τό πρώτον τόν πόδα αύτοΰ έπί γή; καταθέτει, 

Ινα αύτοΰ τήν απώλειαν, ήν έν τή πρώτη ύπέστη 

Μάχη έκείνη, αύτοΰ τήν ποινήν δέ κολάσεως έτι, 

Ούτο; πληρώση τριπλήν κατ' αθώου ζ' εύθραυστου άν- 

Ορώπου.
Καίτοι θρασύς δέ καί άτρομο; άμα, χαράν ούδεμίαν 

Ηδη αισθάνεται ίίτι ταχύς έπί γής είχε φθάση· 

Καύχημα έχων ούδέν, μηδέ βλέπω·, τήν δάσιν τοιούτου. 

Αρχεται ήδη φριζτήν τήν θρασεία·, απόπειραν, ήτις 

Νΰν είς τα σπάργανα ούσα καί έτοιμος ΐνα άνοιξη, 

Καίει ώ; κάμινο; ένδον τοΰ στήθους αύτοΰ μαινομένη, 

Ω; Η·ήΖ’·'ή καταχθόνιος δέ καί όπίσω χωρούσα 

Πλήττει αύτόν τρομερά έξεγείρουσα τούτου τάς φρένα;· 

Φρίκη καί σκέψεις αμφίβολοι ήδη ταράσσουν μεγάλω; 

Τούτου τόν νοϋν καί τάς φρένα;, μανίαν αύτφ προξε- 

νοΰσαι·
“Ενδον δ’ αύτοΰ έζ μυχών τή; καρδία; έγειρε αι άμα 

Πάσα ή κόλασις, δτι έντός του τήν κόλασιν φέρει. 

Λύτη δέ κύκλιο αύτού μαινομένη αύτόν περιβάλλει. 

Βήμα μακράν τής κολάσεως ήδη αδύνατον δλως 

Ινα ποιήση, αδύνατον ΐνα τήν κόλασιν φύγη, 

Ω; έαυτοΰ νά έκφύγη αδύνατον είνε έπίσης· 

Καίτοι φυγών δέ τήν θέσιν κολάσεως, αυτή έν τούτοι; 

Μένει είσέτι έντός εαυτού, ούδ’ αύτόν καταλείπει. 
Οτ" ή συνείδησις ένδον αύτοΰ τήν φριζτήν άφυπνίζει 

Ηδη άπόγνωσιν, ήτις διέμεν’ έν νάρκη ίαΟεία, 

Φέρει ο' είς τούτου τόν νοϋν αναμνήσεις σζληρά; πα

ρελθόντος · 
Ήδη πικρώς συλλογίζεται τί; ποτέ ήτο, τί; είνε, 

Πόσον χειρότερος πέπρωται δέ ΐνα γίνη έν τέλει· 

Χείρονες πράξεις τελούμενα', χείρονας φέρουν βασάνου;. 

Άλγους καί θλίψεω; πλήρες τό δμμα αύτοΰ περιάγει. 

Νΰν μέν όρων τήν’Εδέμ, ήτις τούτου τάς όψεις ελκύει, 

Ωσπερ καλλίστη δ’ είκών έπεζτείνετ' ένώπιον τούτου, 

Εΐτα δε τ’ δμμα του φέρων πρός τ’ άνω ούράνια βψη. 

Βλέπει τόν ήλιον, οστις λαμπρός ζαί έξ δψου; μεγίστου 
' Ερριπτί αύτοΰ τά; ακτίνας, ζωής ζαί θερμότητος πλή- 

ρεις. 
Άνωθεν ού καθ’ έκάστην καθίζεται θρόνου ώς άναξ. 

Γαΰτα τή μνήμη του φέρον μέ άλγος βαθύτατον λέ

γει· — 
“Σύ ό έξ ύψους τοσούτου τά πάντα σκοπών ζ’ έπι- 

ίλέ πων, 
Άνω τή; σή; κεφαλή; φέρων άφατον δόξαν ώ; στέμμα, 

1·ς άπ’ αύτοΰ τοΰ μονήρους σου κράτους τόν άρτι πλα- 

σθίντα
Κόσμον αύτόν ώς Ηεός έπιόλέπεις, Σύ οστις υπάρχεις 

Πάντων λαμπρότερος, δτι ένώπιον σοϋ οί άβτέοες 

Κύπτουσι πάντες μέ σέβας τήν λάμψιν αύτών έ/.ατ- 

τοΰντες·
Σε προσφωνώ, πλήν ούχί μετά φίλης φωνής καί καλώ σε, 

Ηλιε, ΐνα όπόσον μισώ τά; άζτϊνάς σου σ’ εΐπω, 

Αιτινες φέρουν τή μνήμη έμοΰ τήν τρισόλβιον θέσιν,

Ησπερ ζατέπεσα ένδοξος ύπερύεν σοϋ βασιλεύων!

Μέχρι τής ώρας ζαθ ήν ά/.αζων καί φιλόδοξο; πόθος 

Μ’ ίρριψε κάτω μαχόμενον άνω σζληρώς κατ’ εκείνου 

Ό; εί; ούράνια ύψη ανάσσων αήττητο; είνε.

Αχ! διατί! ίξ έμοΰ δεν ήξίου τοιαύτη; κακία;.

(Ιτι με έπλασε·, έξοχου, μέγαν, λαμπρότερου πάντ.ον, 

Δώρα δέ πλεΐστα αύτός έπ' έμοΰ δαψ’-λεύσας άφθόνω; 

ΙΙώποτε τοΰτο άνέφερεν ΐνα έμέ ταπείνωση · 
Άπερ καθήκοντα ώφειλον τούτφ δέν ήσαν βαρέα·

ΙΙτι τι ήττον θά ήρμοζ’ αύτώ, ώ; τοϋ σύμπαντο; 

Πλάστη.

II τό ύμνεΐν μετ' έπαίνων τήν άπειρον τούτου σοφίαν, 

Χάριτα; νέμει·, δ' άει τή αύτού γενναιότητι άμα; 

Ώ άρμοδί' αμοιβή! πόσον άξιος σοϋ ήτο ούτο;! 

Πλήν η αυτού ’Λγαθότς; άντί αμοιβή; τήν κακίαν 

Ηγειρεν ένδον έμοΰ, ή δέ έξοχος θέσις μου άμα 

Αίσχος έμοί ένεποίε·. δεινόν οτι είχον αύθίντην 

1 ότε δ' έσζέφθην πώς μίαν άν έτι άνέλ.ύω βαθμίδα 

Πύελον φθάση είς ύψος απρόσιτον ύπερ'/εν πάντων ■ 

Ουτω δε οτι εί; μίαν στ.γμ.ι,ν θά έξώφλουν άμέσως 

I άμετρου χρ-ο;, δ πάσα καρδία εύγνώμων οφείλει, 

Χρέο; βαρύ, συνεχώ; πληρονόμενον, πάντοτε μένον ■ 

Λήσμων δέ άμα γενόμενος ών συνεχώ; παρ' έκείνου 

Δώρων έλάμβανον, έτι δέ ότι καρδία ευγνώμων, 

Εχουσα χρέος, ούδέν χρεώστε!, συνεχώ; δέ πληρόνει 

Ο-ερ λαμβάνει αύτή άφ' ένός. έξοφλβΐ δ' άφ' έτέρου, 

Κρίσιν δικαίαν ώ; άνω ούδόλως ποιήσας έσκέφΟην 

°Οτι τό χρέος βαρύτατο·, ήτο - πού δέ ή οαρύτης; 

Ά·. ή αυτού κραταιά καί πανίσχυρο; άχ! ειμαρμένη 

"Αγγελον τάξεω; έπλαττ’ έμέ κατώτερα; τό ύψος,

Ηθελον ίσω; υπάρχει είσέτι έν θέσει όλοι? ■ 

'Οτι ίδέαι άπειρου έλπίδο; σκοπού; φιλοδόξους 

Δέν hi διήγειρον τότ' έν έμοί· διατί ΰ/ι τούτο; 
Άλλη τις δύναμις ίσω; έπίσης μεγάλη τό ύψος 

Δόξαν ποθούσα ήδύνατο ΐνα έμέ παρασύρη 

Καίτοι μικρόν πρό; τό μέρος αύτή;· πλήν καί άλλαι 

δυνάμεις,
ΙΙμοιαι ούσαι τό ύψος, ούδόλω; ζατέπεσαν ουτω, 

“Εμειναν δέ τούναντΐον πισταί καί ακλόνητοι άμα 

Ένδον κ έκτό; έναντίον κακών πειρασμών ώπλισμέναι. 

Είχε; ή μή έλευΟέραν βουλήν ζαί ίσχύν παρομοίαν 

Ινα πιστό; διαμείνη; ζαί σύ; ταϋτ* άμφότερα είχε;· 

Ί ίνα λοιπόν ή όποϊόν τι δύνασ* αιτίαν νά εΐπη; 

Αλλο είμή τό ούράνιον δώρου έκεΐνο τοϋ Πλάστου, 

Οπερ εί; πάντα; ομοίως οίζεΐ, έλευΟέραν αγάπην; 

Εστω κατάρατο; Βθεν αύτοΰ ή τοιαύτη άγάπη, 

Ητι άγάπη ή μίσος, έμοί όντα όμοια ολως, 

Αλλο ουδέν προξενούν έν έμοί ή αιώνιον πόνον. 

Σύ μάλλον έσο κατάρατος, δς τήν βουλήν τού ’ Γψίστου 

Μή ύπαζούεας, οικεία θελήσει διέπραξα; οπερ 

Νΰν τήν μετάνοιαν φέρει δικαίως έν σοί. πλ ήν είς 

μάτην.
Οϊμοι ό τά/.α;! όποιαν οδόν νά τραπώ όπως φύγω 

Ηείαν όργήν ατελεύτητου, άνευ ορίων, φρικώδη, 

Π τήν τελείαν άπόγνωσιν; οΐαν οδόν καί άν λάβω, 

Κόλασις φαίνετ' έμπρός μου· έγώ δέ ή κόλασις είμαι! 

Πόσον βαθεΐα ή άβυσσος, πόσον βαθύτερο·, ταύτης 

Είνε τό χάσμα, 8 ένδον τοϋ στήθους μου χαΐνον άνοίγει, 

Αμ' απειλούν καταβρόχθισε·, δέ έμαυτοΰ φρικαλέα·,! 

ΙΙρόσω τοΰ χάσματος τούτου ή κόλασις ήν ύποφέρω 

Φαίνετ’ έμοί ούρανό;! Τήν ορμήν μου λοιπόν νά π-,αΰνω! 
Ή μή έλπί; μετανοία;, άφέσιως, πάσα ματαία: 

Ναί! ή όδδς ζεζλεισμένη ύπάρχει ζαί ταύτην ν'άνοιξη 

Δύναται μόνον ή σή καθυπόταξε;· αΰτη δ' ή λέξτε 

Μόνη άρκεϊ περιφρόνησιν ΐνα έντός μου έγείρη. 

Φόβον δ' αισχύνης ένώπιον όσων αθώο,, πνευμάτων 

Κεΐντ' υποκάτω, καθότι έγώ άπεπλάνησα ταύτα 

Δούς ύποσχέσει; αύτοΐς διαφόρου; ζαί ταϋτ’άποτρεψα; 

Ιν’ ύπακούσωσιν όπερ ό ϊψιστο; είχε πνοστάξη· 

Είπον δ' αύτοΐς ζομπορρήμονα; λόγου; πολλού; ζαί 

ματαίου;
Ητι άρκούντως είμί ισχυρός ΐν' αύτόν υποτάξω. 

Οϊμοι! όλίγον γινώσκουσι πόσον άδρά νύν πληρόνω

Πάντας τού: λόγου; εκείνους, οποίας δέ έσω βασάνου; 

Φέρων στενάζω βαρέως, ένώ με λατρεύουσι πάντες 

Δίςγ, ζαι πάσ-η πομπή έφ' υψίστου κολάσεως θρόνου. 

Ηεσιν υψίστην ζατέχοντα, φέροντα στέμμα καί σζήττρ ,ν, 

Πλήν οι' αυτά τά προσόντα όαΟύτερον, ναί, πεπτωκότα, 

Πάντων δ' ύπέρτατον μόνον έν θέσ' άθλιότητο; όντα- 

Αυτ' ή χαρά ζ' ηδονή ήν εύρίσζουν φιλόδοξοι πόθοι! 

Πλήν ύποθέσωμεν ότι υπήρχε·, έλ.τις μετανοία;. 

Είτε εκ χάριτο; οτι άνέζτων τήν πρώτην μου θέσιν ■ 

Πόσον ταχέως τό ΰψος έκεΐνο θά έτερε πάί.ιν 

Ενοον έμοΰ λογισμού: ύψηλόφρονας, πόσον ταχέως 

Αζυρ οι όρκοι θά ήσαν οϋ; μέν ύπουλότη; ώρκίσθ·, 

I θύτου; ψευδής ζαθυπόταξι; δέ έπεζύρωσεν άμα· 

Ητι ή παΰσι; βασάνων τους λόγου; έμοΰ θ' άνεκάλει 

IIόντας τούς όρκου; δ' έμού θά ήκύρου, Οΰ; βία καί 

πόνοι
"Π ίελον λάβ’ άπ' έμού έν στιγμαί; αγωνία; άτάτου. 

"τι γνήσια φιλίωσι; όλω; αδύνατον είνε 

Ινα ποτέ άνάθάλη έκεΐ ένθα τόσον βαθέω;

Τραύματα πρότερον πλεΐστα είσέδυσαν μίσους ασπόνδου. 

Ουτω λοιπόν μετανοία; τοιαύτης τό τέλος θά ήτο 

Χείριυν πρός στάσιν έπάνοδος. χείρων δ' ή πτώσΐ; έζ 

τούτου.
Μάτην! καθότι πολύ ακριβά θά έπλήρωνον τότε 

ΙΙαύσιν τών πόνων βραχεία·, άντί διπλάσιου οδύνης. 

Τούτο ό νύν Τιμωρός μου γινώσζ.ει καλώ;· οθεν οΰτο; 

ΙΙόρρω άπέχ’ ΐν’ έμοί χορηγήση ειρήνην έφ' όσο, 

Ταύτην έγώ παρ’ αύτού νά ζητήσο, έπίση; απέχω. 

"θε·, έλπί; ούδεμία υπάρχει, καθότι ό Πλάστη; 

Οΰτω ήμά; άρνηθείς, παντελώς τ' ούρανού έξορίσα; 

Επλασε νύν άνθ' ήμών τό άνθρώπινον γένος και τούτω 

Πάντα τόν κόσμον αύτόν έχορήγησεν ΐνα δεσπόζη· 

Νύν δ’ ή καρδία αύτοΰ έπι τούτοι; άγάλλεται. όθεν, 

Χαΐρε έλπί;, μετά σοΰ δ' οίοσδήποτε φόβο; έπίση;, 

Χαΐρε συνείδησις! έλεγχοι, χαίρετε, νύν συνειδότος, 

ΙΙάν δι’ έμέ άπωλέσθη καλόν, ούδ αύτό αναμένω. 

Σύ, πονηρόν, αρωγός μου νΰν έσο καί σύ, τό καλόν μου- 

Κράτος έγώ διά σοϋ καί έξ ίσου τούλάχιστον χαίρω 

Ομοιον, ναί. πρός τό κράτος τού άνω κρατούντας 

μονάρχου’ 
Μέσον δε σοϋ βασιλεύσω έγώ έπί πλείονο; μέσους 

"Π τοΰ ήμίσεος μέρους τή; γής, έν όλίγφ δε χρόνφ 

Ηέλει ό άνθρωπο; τούτο γνωρίση καί σόμπα; ό κόσμο;!’’ 

Οΰτω ένφ τους άπίλπιδας λόγου: αύτού; έξεστόμει 

Εκαστον πάθος έσκότιζ’ αύτοΰ τήν μορφήν καί τήν 

δψιν, 
Ιρεϊ; δ’ αλλοιώσει; τό πρόσωπον τούτου ύφίστατο άαα· 

ΙΙρώτον μνησίκακου πάθος, κατόπιν δέ τούτου ό φθόνος. 

Τρίτη δέ άμ ή άπόγνωσι; τούτου τήν όψιν ήλλοίουν, 
Καίτοι αυτού τήν μορφήν το ύπόζρυφον ΰφο; κατεΐχεν. 

Αν οε τις έβλεπε τούτον καλώς, θά ένόει άμέσως 

"τι ούράνιον πνεύμα δεν ήτο, άλλά τούναντΐον 

ΙΙλάνος καί δόλιο; δαίμων· καθότι άγγέλων οί νόε: 

ΙΙάντοτ ελεύθερ' είσί ταραχών ρυπαρών παρομοίων 

Τούτου δέ ένεκεν ούτο; τήν θέσιν αύτοΰ έννοήσα; 

ΙΙάραυτα ούγχυσιν πάσαν καλύπτει δι' έξω γαλήνη;· 

“Αριστος δόλου έργάτη; καί δόλου αύτός εφευρέτη;, 

Πρώτο; αύτό; ύπό σχήμ’ άγιότητο; δόλον μετήλθε. 

Ίνα βαθεΐαν κακίαν όμοϋ μέ έκδίζησιν κρύψη. 

Πλήν άρζετά δέν έπέτυχεν ΐν’ άπατήση ώσαύτω; 

Τ' δμμα άγγέλ’ Ούριήλ, δστι; άπαξ αύτόν έννοήσα; 

ΙΙάραυτα τούτου κατόπι·, έτήρησεν άγρυπ,ον βλέμμα· 

(Ιτε ο αυτόν έπί άκρα; Νιφάτου ίστάμενον είδε 

Ιΐλείω δεινόν τήν μορφήν ή έφ δσον ουράνιον π,εΰμα 

Δύναται ΐνα προσώπου άλλοίωσιν πάθη τοιαύτην, 

Ί ’ άγρια τούτου κινήματα, πάσα; χειρών τάς κινήσεις, 

Ιφο; δ’ αύτοΰ τ' αχαλίνωτο·, ήρχισεν ΐνα σζοπεύη, 

Οτε ο δαίμων ύπέθετεν οτι κατάμονος εινε, 

' τι ουοεις νά ίδή αύτόν δύναται ή νά σκόπευση.

(Ή συνέχεια είς τδ προσεχές.)

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ.
Ύπο 1. I'. Δ. Φωζυλίδου.

(Συνέχεια.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΖ ΤΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΦΩΤΟΣ.

ουλών έκτό: τών Αατίνων®) συρρέουσι σωρηδόν 
είς τήν αύλήν τοΰ άγιου Τάφου περιαενοντες 

Μετά τινας 
ήν 

ιάντε: ώθοΰντες ζαί ωθούμενοι 
'νδον τοΰ Ναοΰ, οπω 

αποφυγήν 
ζαί ουγζρούοεων έκαστον ε&νο 
έςιοιασμενοις αύτώ μέρεσι.

:αραχ<ΰν 
έν τοΐ; 
τή: χυ
τό ιερόν 
τήρησιν

ΊΊ τελετή αύτη, ήτι: τυγχάνει ό ζυριώτερος 
αζοπός τής ένταΰθα έλεύσεως τών ’Ορθοδόξων, 
’Αρμενίων ζα’ι λοιπών προσκυνητών γίνεται ουτω.

’Από τής πρωίας τοΰ μεγάλου Σαββάτου, 
άπαντες ο'ί έν Ιερουσαλήμ τήν διατριβήν ποιού
μενοι προσζυνηταΐ τών διαφόρων Χριστιανικών

τήν αύλήν τοΰ άγιου Τάφου περιμενοντες 
όπως άνοέχθή ή πύλη αύτοΰ.**) 
ώρας οΐ θυρωροί άφιζνοΰνται και άνοίγουσι 
πύλην τότε δε πα,.-- 
εισέρχονται ενοον τοΰ Ν αοΰ. όπως έκαστος ζατα- 
λάβη θέσιν τινά. II ροή αποφυγήν δέ

ος ισταται 
Στρατός δέ 

βερνήσεως ισταται κατά διστοιχίαν περί 
Κουβούκλιου ζαί αλλαχού τοΰ Ναοΰ εις 
τής εύταξίας, έγκαταλιμπάνων έν τώ μέσφ κενήν 
θέσιν διά τήν γευησομένην λιτανείαν. Από 
πρωία: δέ μέχρι τέλους τής τελετής ούδέν άλλο 
τις ακούει, είμή φωνά: θορυβώδεις.** ”) Οί ενδάπιοι 
ζαί οί έζ Συρίας ορθόδοξοι συγζεντρούμενοι έμ
προσθεν τής δεξιά τοΰ προθαλάμου τοΰ Κουβουκλίου 
οπής, βρώσης βορράν, άνερχόμενοι ο εις επι τών 
ώμων τοΰ άλλου ζαί ζροτοΰντες τάς χεΐρας άνα- 
όοώσι νΰν μέν στίχους τινάς άναφεοομένους εις 
τόν τάφον τοΰ Κυρίου, νύν δέ πολυχρονίξουσι τό 
’Ελληνικόν μοναστήριον, νύν οέ τήν Οθωμανικήν 
ζαί Ι’ωσσιζήν κυβέρνησιν ζαί έξυβρίξουσι τοΰς
Ιουδαίους.·}·)

ΙΙερι τήν 2 μ. μ. ό Πατριάρχης ή έν απου
σία αύτού ετερός τις τών’Αρχιερέωνtf) κατέρ
χεται έζ τοΰ Πατριαρχείου μεθ’ ολου τοΰ κλήρου 
είς τόν ναόν τής Άναστάσεως ζαί εισέρχεται εις 
το ιερόν Βήμα. Μετ’ ού πολΰ οί έπίτροποιγγτ) 
τών ’Αρμενίων, τών Κοπτών ζαί τών Συριάνων 
εισερχόμενοι είς τό ιερόν Βήμα άσπάζονται τήν 
δεξιάν τού Πατριάρχου, λαμβάνοντες άδειαν όπως 
συμμετάσχωσι τής τελετής. Τό έθιμον τοΰτο 
στηρίζεται έπί ρητών διατάξεων τών παρά τοΐς 
"Ελλησι σουλτανιζών όρισμών, διαδηλούν τήν 
ϊδιοζτητικήν τού έθνους ήμών έπί τού ναού τής 
Άναστάσεως κυριαρχίαν.*-}-) Μετ’ όλίγον δέ ό 
Σζευοφυλαξ τού άγιου I άφου κρατών μετά χεΐ
ρας λυχνίαν χρυσήν έσβεσμένην, άποσφραγισθείση: 
τής θύρας τού άγ. Τάφου, ήτις άπό τής πρωίας 
σφραγίζεται τή ιδιαιτέρα τών θυρωρών τού Ναού

*) 01 Λατίνοι συμμετεΐχον τή; τελετή; ταύτη; 
μέχρι τοϋ ιστ'. αίώνο;.

**) Πριν ή είοίλθη τι; εί; τόν χΝαόν εξετάζεται 
παρά τών αξιωματικών τού στρατού άν φέρη μεθ’ εαυ
τού δπλον είτί έγχειρίδιον.

***) Εί; επίμετρο-, τούτων επέρχονται έστιν οτε καί 
συγκρούσεις μεταξύ τών κυριωτέρων φυλών τών συμ- 
μετεχουσών τή; τελετή; ταύτη;, τών Ελλήνων -καί 
τών ’Αρμενίων, ώ; συνέβη τώ 1878. Καί τό ίερώτατον 
τούτο μέρος είνε εστία άντιχριστιανικών παθών καί 
ασβέστου εμφυλίου μίσους.

t) 01 ’Ιουδαίοι τήν ήμέραν ταύτην τού Μ. Σαβ
βάτου μετά τήν λήξιν μάλιστα τής τελετής, οπότε 
έκαστος υποστρέφει εί; τά ίδια μέ άνημμένου; κηρούς 
άνά χεΐρας δέν δύνανται νά φοιτώσιν είς τά; δια- 
τεμνούσα; τήν Χριστιαν. συνοικίαν οδούς, αίζιζόμενοι 
ανηλεώς υπό τών ένδαπίων ’Ορθοδόξων.

tt) Τήν τελετήν τοϋ άγιου Φωτός έτέλει άλλοτε ό 
Μητροπολίτης Πέτρας.

+ΊΊ) Π έπιτροπή τών ’Αρμενίων άποτελεϊται έξ ένός 
’Αρχιερέως ένός ίερέως καί τού διερμηνέως τής μονής 

αύτών, τών δε Κοπτών έκ δύο ιερέων καί τών Συριάνων 
έξ ένός ίερέως.

*t) Προσκυν. Βενιαμίν, σελ. 237. 

σφραγίδι, εισέρχεται ένδον αύτού ζαί τίθησιν 
αύτήν έπί τού τάφου. ’Ακολούθως δ εξελθοντος 
αύτοΰ κλείεται ή θύρα.

Μετ’ ού πολΰ ό Πατριάρχη: μετά τών περί 
αύτόν, ένδεδυμένοι τάς ίερατιζάς στολάς εξέρ
χονται τοΰ Καθολικού προπορευομένων σημαιών 
καί άρχονται τής περί τόν Τάφον λιτανείας, 
τών ψαλτών ψαλλύντων τό γνωστόν τροπάριον 

τήν άνάστασίν σου Χριστέ Σωτήρ κλπ.” Γε
νομένης δέ τρίς τής περί τον Τάφον Λιτανείας 
ό Πατριάρχης εισέρχεται εις τό Κουοούζλιον, 
καί ό μέν ’Αρμένιος ίερεΰς ισταται έν τω προ- 
θαλάμω, ό οέ Πατριάρχης εισέρχεται έντός τού 
Τάφου, οί δέ Κόπται καί οί Συριανοί μένουσιν 
έξω έμπροσθεν τής θύρας τοΰ κουβουκλίου. Μετά 
τινα: στιγμάς, καθ’ άς πάλλουσιν αί καρδίαι 
τών εύλαβών προσκυνητών μεταδίδωσιν ό Πα
τριάρχης το άγιον Φώ: έν πυρσοΐς άργυροΐς διά 
μέν τής δεξιάς, δια τή: δεξιά τοΰ προθαλάμου 
οπής, είς προνομιοΰχόν τινα οικογένειαν τών 
ένδαπίων ’Ορθοδόξων, ήτις μεταφέρει αύτό είς 
τό ιερόν Βήμα, ένθα διανέμεται ύπό τοΰ Σζευο- 
φύλακος, διά δέ τής άριστεράς τώ έν τφ προ- 
θαλάμφ Αρμενίου ίερεΐ, οστις μεταδίδωσιν αύτό 
διά τής άριστερα τοΰ προθαλάμου όπής τής όμο- 
θρήσζοις αύτού. Ταύτοχρόνως δέ ήχοι τών κω
δώνων, κραυγαί τών ’Αράβων καί όλολυγαί τών 
γυναικών αύτών τηλιζαύτην έμποιοΰσιν έντυ- 
πωσιν είς τον άήθη καί τό πρώτον παριστάμενον 
είς τήν τελετήν ταύτην, ώστε ούτος οιατελει 
ένεός. Πλήν ό άνύποιστος καπνός ό άναπεμπό- 
μενος ύπο τοσούτων κηρών*) άπειλών αύτόν 
ασφυξίαν αναγκάζει νά προσφυγή εί: τήν πόλην 
τού Ναοΰ ζαί έξέλθη τήν ταχίστην, ίνα άνα- 
πνεύση καθαρόν άέρα. Βλέπων δέ τις τό δίκην 
σμήνους έξερχόμενον πλήθος άναμιμνήσκεται τών 
ομηρικών στίχων

“Κινήθη δ’ άγορή φή κύματα μαζρά θαλάσση; 
πόντου Ίκαρίοιο, τά μέν τ' ευρό; τε νότο; τε 
ώρορ’ έπαιξα; πατρό; Διός εκ νεφελαίων.”

Μετά ταύτα άνοιχθείση: τής θύρα; τού Κου
βουκλίου εισέρχονται ένδον οί Κόπται καί οί 
Συριάνοι, είς ους μεταδίδωσι τό άγιον Φώς ό 
Πατριάρχης. Μετά τούτων εισέρχονται ό "Ελλην 
διερμηνεΰς καί εις Λρχιερεύς. Μετ ού πολύ 
εξέρχεται τού Κουβουκλίου ά Πατριάρχης κρα
τών δέσμην κηρών άνημμένων και εισέρχεται 
είς τό ιερόν βήμα διά τού Καθολικού ένθα ό 
ίδιος διανέμει αύτό. ’Ακολούθως ό είσελθών 
ένδον Άρχιερεΰς παραλαμοάνει τήν έπί τοΰ 
Τάφου τεθεΐσαν χρυσήν λυχνίαν άνημμένην ήδη 
ζαί μεταφέρει είς τό σζευοφυλάκιον. Η λυχνία 
αύτη προώρισται νά διατηρή τό άγ. Φώς δι 
ολου τού ενιαυτού φυλαττομένη εντός τού σκευο
φυλακίου. Τήν τελετήν επισφραγίζει παρά μέν 
τοΐς όρθοδόξοις ή έναρξις τής λειτουργίας τού 
μεγάλου Σαββάτου έν τώ Καθολικω, παρά δέ 
τοΐς ετεροδόξοις ή μετά σημαιών περί τόν τάφον 
λιτανεία.

Τοιαύτη ή τελετή τού άγιου Φωτός, ήτις 
έστιν ό τελικός σκοπός απάντων τών βρθοδόξων 
προσκυνητών ώς καί τών ετεροδόξων τών συμ- 
μετεχόντων αύτής. "Ενεκα τούτου μετά τό τέρμα 
τής τελετής πολλοί έγζαταλιμπάνουσι τήν Ιε
ρουσαλήμ απερχόμενοι εις τήν πατρψαν.

ΤΟ ΧΑΡΑΜ-ΕΣ-ΣΕΡΙΦ.

Πρό τοΰ Κριμαϊκού πολέμου πάς χριστιανός 
τολμών νά διέλθη τόν ουδόν τού τεμένους τού-

*) Έκαστο; προσκυνητή; φέρει άνά μίαν δέσμην 

κηρών 33 ζα’ι έν κάλυμμα τή; κεφαλή; λευκόν τιθέ
μενο·, ύπό τό φέσιον, δί οα μετά τήν εί; τά ίδια έπά- 
νοδον σόέννυσι τού; -κηρού; καί 2περ χρησιμεύει ώς 
κάλυμμα τή; κεφαλή; κατά τήν θανήν αύτού. 

του έτιμωρεΐτο θανάτφ. Τά νύν ό βουλόμενος 
νά έπισζέψηται αύτό ειδοποιεί τό Μοναστήριον 
ή άν τυγχάνει ών ξένος υπήκοο: τό Προξενεΐον. 
ίνα ληφθή ή άπαιτουμένη άδεια παρά τοΰ οιοι- 
κητού τής Ιερουσαλήμ. H άδεια αΰτη δίδεται 
εύχερώς ζαί οΰτω συνοδευόμενος ύφ’ ένός ζα- 
βάσση είτε τού Μοναστηριού είτε τού Προξε
νείου, έπισζέπτεται αύτό. Εννοείται δ’ οτι 
κατά τάς ήμέρας τού "Ραμαζάν, τάς τρεις αιτινες 
προηγούνται τή: είς Νέμπι-Σαμουήλ αποδημίας 
καί τάς όκτώ, καθ’ άς αΰτη διαρκεΐ ήμέρας, 
έπ’ ίσης και πάσαν παρασκευήν απαγορεύεται 
ή είς αύτό είσοδος. "Όπως μή δέ τις άναγκασθή 
έπισκεπτόμενος το τζαμίον τοϋ Όμάρ καί το 
τζαμίον έλ-Άκσα νά βαδίζη ανυπόδητος δέον 
νά έφοδιασθή διά ζεύγους εύμαρίδων (pantoufles), 
διότι ούδενί επιτρέπεται νά βαδίζη έν αύτοΐς 
μεθ’ ύποδήσεων. Εΐθισται έξερχόμενοι τοΰ 
Χάρεμ-έσ-Σερίφ νά δίδωμεν φιλοδώρημά τι τοΐς 
φύλαξι, δπερ είνε 6—7 γροσ. δί έκαστον έγχειρι- 
ζόμενον αύτοΐς ύπό τού συνοδεύοντος ήμάς κα- 
βάσση.

Γό Χάραμ-έσ-Σερίφ κατέχει τό ΝΑ τής πό
λεως μέρος. Έντός αύτού είσερχόμεθα οί έν
δεκα Ουρών, έξών προτιμητέον τήν ΓΙαπ’-έλ- 
Καττανίν ή τήν Πάπ-έλ-σίνσιλε. Ή περιοχή 
τού Χάραμ-έσ-Σερίφ είνε τετράπλευρο·? άκανό- 
νιστον αριθμούν 488 μέν μέτρα πρό: δυσμάς, 
46G δέ πρός άνατολάς, 317 πρός βορράν καί 
281 πρός νότον. Ή δέ επιφάνεια αύτοΰ δέν 
είνε δλως όριζοντεία. ΊΙ ΒΔ αύτοΰ γωνία 
εινε κατά 3 μ. ύψηλοτέρα τής ΒΑ καί τή: νο
τιάς. Καθ’ άπασαν δέ τήν περιοχήν ταύτην 
όρώνται εύκτήρια καί οικήματα, έν οίς οίκούσι 
σμήνος Ίμάμιδων, Χοτζάοων, Σοφτάδων, Δερ- 
βισών καί Σέχηδων.

ΤΟ ΤΖΑΜΙΟΝ ΤΟΥ ΟΜΑΡ (ΚΟΥΠΠΕΤ-ΕΣ-ΣΑΧΡΑ = 

ΘΟΛΟΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ).

ίό τζαμίον τοΰτο έγείρεται έπί παραλλη
λεπιπέδου ακανόνιστου έχοντος 3 μ. ΰψος, έφ’ 
ού άναβαίνομεν άπό τεσσάρων μερών διά κλι
μάκων, καταληγουσών είς κομψά; αψίδας. Είνε 
δέ μεγαλοπρεπές οκτάγωνον οικοδόμημα, οΰτινος 
αί οκτώ πλευραί άριθμοΰσιν έκάστη 20.40 καί 
καλύπτονται διά φαβεντιανών καί μαρμάρων. 
"Αλλοτε άπαν τό οικοδόμημα ήτο κεκαλυμμένον 
διά μαρμάρων. Επτά θυρίδες φέρουσαι κεχρω- 
ματισμένην ΰελον φωτίζουσι τό εσωτερικόν αύτοΰ. 
Στεγάζεται δέ ύπό θόλου κεκαλυμμένης ύπό 
μολύοδου καί άποληγούσης είς μεγάλην ημισέ
ληνον. Έν έκάστιο τών τεσσάρων τοΰ όρίζοντος 
σημείων υπάρχει άνά μία πύλη καί ή μέν πρός 
άρκτον καλείται πάπ-έλ-τζίννε (πύλη τοΰ παρα
δείσου), ή δέ πρός νότον πάπ-έλ-κίπλε (πύλη 
προσευχής), ή πρός δυσμάς πάπ-έλ-γάρπ (πύλη 
δυτική) καί ή πρός άνατολάς πάπ-έδ-Δαχούτ 
(πύλη τοΰ Δαβίδ). Το εσωτερικόν τοΰ τεμένους 
τούτου είνε σκοτεινόν. Δύο οκτάγωνοι καί ομό
κεντροι περίβολοι κυκλοΰσι τό κεντρικόν μέρος. 
Ό πρώτος περίβολος σχηματίζεται ύπό τοΰ έξο>- 
τεριχοΰ τοίχου, ό δέ δεύτερος ύπό 8 πεσσών 
καί 16 κιόνων μονόλιθων λαμπροτάτου μαρμάρου. 
Πάντα τά άνω τοΰ τεμένους μέρη είνε κεκα- 
λυμμένα διά ψηφοθετημάτων καί χρυσών γραμ
μάτων έκ στίχων τοΰ Κορανίου. Τό κεντρικόν 
μέρος κυκλοΰται ύπό 4 πεσσών καί 12 κιόνων 
τοΰ αύτοΰ ώς ή προηγούμενοι είδους. Λαμπρά 
οέ σιδηρά κιγκλίς πληροί τά μεταξύ τών πεσσών 
καί τών κιόνων διαστήματα. Μετά τήν κιγκλίδα 
ταύτην' εύρισζόμεθα έμπροσθεν έτέρας ξύλινης 
τεχνηέντως τετορνευμένης καί κυκλούσης τόν 
περίφημον βράχον (εσ-σάχρα). Τό δλον δ’ οι
κοδόμημα έπιβαίνεται ύπό θόλου έχούσης 30
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Α·. ΤΟ ΜΟΣΧΟΚΑΡΓΟΝ.

Β'. ΔΑΓΑΚΑΙ.

ΕΚ ΤΗΣ

I
ΕΝ ΑΜΣΤ3ΛΟΔΑΜΩ»ΙΙ·

Γ-. ΠΛΩΤΗ ΟΙΚΙΑ ΕΝ ΒΟΡΝΕΩι.

Δ'. ΠΛΩΤΗ ΟΙΚΙΑ ΕΝ ΣΟΓΜΔΤΡΑι.

ΕΚΘΕΣΕ2Σ.
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μέν μ. ύψος, 20 δέ διάμετρον. Ό βράχο: ούτος 
έχει μήκος μέν 17,70, πλάτος δέ 13,50, ύψοΰται 
οέ περί τά δύο μέτρα υπέρ τδ έδαφος. Η 
πέτρα αυτή είνε άναμι-ιβόλως ή άλως τοΰ Όρνά, 
ήν ό Δαβίδ ήγόρασε παρά τοΰ Ίεβουσσαίου τού
του καί έφ’ ής πΰρ καταβάν άπ’ ούρανοΰ κατέ
φαγε τήν ύπο τού Δαβίδ τω θεφ προσενεχθεΐσαν 
θυσίαν βραδύτερου δ’ έκαλύφθη ύπδ τοΰ ναοΰ 
τοΰ Σολομώντος. Κατά τήν δυτικήν αύτοΰ άκραν 
όράται ίχνος χειρδς αποδιδόμενου εις τδυ ’Αρ
χάγγελον Γαβριήλ διά τήν εξής αιτίαν· Ήμέραν 
τινά ό Μωάμεθ άναβάς έπι τοΰ ελ-Ποράκ, ον 
έδωρήσατο αύτω ό Γαβριήλ, άπήρχετο είς τδν 
ουρανόν διά σπουδαίας ύποθέοεις· άλλ’ ό βράχος 
έγερθείς ήθελε ν’ άκολουθήση τω προφήτη. Πλήν 
ό θεός μή θέλω·? νά στερήση τδν κόσμον τοΰ 
ηύλογημένου τούτου βράχου, έπεμψε τδν αρ
χάγγελον Γαβριήλ, δστις διά κραταιάς χειρδς 
άνεχαίτισεν αύτόν, ούτω δέ άφέθη επ’ αύτοΰ 
τδ ίχνος τής χειρδς αύτοΰ. Έκτοτε δέ ό βράχος 
ούτος είνε άπηωρημένο; μεταξύ ούρανοΰ καί γής! 
Απέναντι τής \Δ γωνίας όράται τράπεζα μαρ
μάρινη, γεγλυμμένη καί έδραζομένη έπί δύο 
μικρών τόξων, άλλοτε ύποστηριζομένων ύπδ εξ 
κιονιων καί τανΰν ύπδ πέντε μόνον. ’Επ' αύτής 
εΐνε άσπίς, ήν λέγουσιν οί μωαμεθανοί ούσαν 
τοΰ χάμζα, θείου καί πιστού τοΰ Μωάμεθ συν
τρόφου καί ήτις όράται διά μέσου κιγκλίδος 
μεταξύ τοΰ εϊρημένου λίθου καί τοΰ πεσσού, έφ’ 
ού εδράζεται· ή άσπίς αύτη ούδέν άλλο εΐνε ή 
παροψί; βυζαντινή κεκοσμημένη δι’ εικόνων, έν 
αίς διακρίνεται είς ταώς.

(Έπεται ή συνέχεια.)

II ΕΝ ΑΜΣΤΕΛΠΔΑΜΩι ΕΚΗΕΣΙΣ. 
Δ'.

Πριν ή μεταβώμεν είς τδ τμήμα τών μη
χανών καί τών νέων' ανακαλύψεων τού’αιώνας 
ημών, οφείλομε·? νά είπωμεν ολίγα τινά περί 
τών συλλογών, άς έξέθηκεν ό πρίγκηψ τής Ούαλ- 
λίας, ώς καί ό Λόρδος Λύττων καί τδ μουσείο* 
τοΰ Κένσιγκτων. Αδύνατον sivat-νά δώση-τις. 
εκτενή περιγραφήν τών έκτεθέντων τούτων πραγ
μάτων. τά όποια συνίστανται εις πολυτελή όπλα, 
δωρηθέντα ύπδ Ινδών ηγεμόνων τω μέλλοντι 
βασιλεΐ τής Μεγάλης Βρετανίας, είς πολύτιμα 
ύφάσματα καί κεντήματα, είς θεότητας έξ ορει
χάλκου, έξ εικόνων Ινδών μεγιστάνων κ. τ. τ. 
Ανεκτίμητος είναι ή άξια αύτών· μόνον ή συλ

λογή τού πρίγκηπος τής Ούαλλία; είναι έξη- 
σφαλισμένη κατά τήν διάρκειαν τής Έκθέσεως 
διά το ποσό·? ένδς εκατομμυρίου φιορινίων.

Μεταβαίνομεν ήδη είς τδ τμήμα τών μη
χανών, δπερ κεΐται άριστερα τοΰ μεγάρου τών 
αποικιακών προϊόντων, καί ένθα έν μεγάλη τάξει 
είσίν έστημέναι αί διάφοροι μηχαναί κατά χώρας 
διηθημένα·.· έρχεται πρώτον ή 'Ολλανδία, 'καί 
απέναντι αύτής ή ’Αγγλία, εΐτα ή Γερμανία, τδ 
Βέλγιον, ή Γαλλία κ. τ. λ. Έκ τών μηχανών 
αί πλεΐσται είσίν έν ένεργεία έπί πολλάς ώρας 
τής ημέρας. θέλομεν άναφέρει τινάς αύτών 
έπιτροχάδην. Έν τω ολλανδικό» τμήματι τά 
ωραιότατα σχέδια πλοίων τού καταστήματος 
Σμίτ καί υιού, καί τά εκθέματα, τά πλεΐστα 
λόγου άξια, τής έν Φαϊενόρδη άπδ τού έτους 
1824 ύπαρχούσης ολλανδικής άτμοπλοϊκής Εται
ρίας. Είς ταΰτα προσθετέου καί αί καταδυτικαί 
μηχαναί, καί οί μεγάλοι λέβητες άτμοπήβί.ω,ν 
τοΰ καταστήματος Ίόγκερ καί υιού. Τδ γερ
μανικόν τμήμα τών μηχανών άντιπροσωπεύεται 
διά τών άξιολόγων έκθεμάτων τού οίκου Γρού- 
σων, δια διαφόρων μηχανών, μαγνητικών. συ
σκευών, χρηματοκιβωτίων, άπερ δύνανται νά 
χρησιμεύσωσι καί ώς γραφεία καί άλλα. Περιτ

τόν νά είπωμεν ενταύθα δτι ή ’.Αγγλία έπρο- 
θυμοποιήθη νά εκθέση δ,τι νεώτερον καί τελειό- 
τερον. Έν τω βελγικό» τμήματι κυρίως ειλκυσαν 
τήν προσοχήν ημών αί νεώταται μηχαναί διά 
τήν κατασκευήν τής ζακχάρεως, τής σοκολάτας 
καί έν γένει τών ζακχαρωτών, καί προ πάντων 
ή χαρτοποιητική μηχανή τοΰ καταστήματος 
Denaeyeh καί ·Σ” έν Wii.lebkOeck, ήτις 
παράγει έν τή αιθούση τής Έκθέσεως έργαζο- 
μένη 5 μέχρι; 6000 χιλιογρ. χάρτου καθ’ έκάστην. 
Μεταξύ τών γαλλικών έκθεμάτων μνείας άξια 
είσί τά πιεστήρια τοΰ Μαρινόνη καί τά μικρά 
πιεστήρια διά τήν κατασκευήν μικρών βιβλίων, 
ώς καί ή τυπωτική μηχανή, ή έτοιμάζουσα καθ’ 
ώραν 20 χιλιάδας άντιτύπων έφημερίδος· τή; 
μηχανής ταύτης ή άξια άνέρχεται είς 40 χιλ. 
φράγκων. Εκ τών τυπωτικών τούτων μηχανών 
ή μέν Γαλλία έχει ήδη έν ένεργεία 75, ή ’Αγ
γλία CO, ή Ισπανία 8, ή Αύστρία 7, ή’Ιταλία 
6, ή Αμερική 5 καί ούτω καθ’ εξής.

Έξερχόμενοι τού λίαν ενδιαφέροντος τούτου 
τμήματος τών μηχανών, δίκαιον είναι νά έπι- 
σκεφθώμεν καί τδ μέγαρον, τδ περιέχον τά εκ
θέματα έκ Τύνιοος καί ’Αλγερίας, μέγαρον κομ
ψότατο·? τυνησιακού ρυθμού, μακρόθεν ήδη προ- 
δί δον τδν σκοπόν του. Είς άκρο·? περίεργα είναι 
τά ένταΰθα εκτεθειμένα άρχαΐα άγγεΐα έκ μαρ
μάρου. Τδ μάρμαρον τούτο προήρχετο έκ λατο
μείων, άνοιχθέντων τδ πρώτον παρά τών 'Ρω
μαίων κατά τά πρώτα έτη μετά Χριστόν άλλ’ 
έγκαταλειφθέντων κατόπιν συνέπεια τής εισβολής 
τών Βανδάλων. Σήμερον τά λατομεία ταύτα 
καλλιεργούνται ύπδ βελγικής τινδς εταιρίας. Έκ. 
τοϋ μαρμάρου τούτου είσί κατασκευασμένα τά 
λαμπρότερα τής 'Ρώμης άρχαΐα μνημεία. Έν 
τώ αύτω μεγάρφ είσίν εκτεθειμένα! καί αί άρ- 
χαιότητες έκ Καρχηδόνος, άς άνέσκαψεν ό 
Γάλλος άρχαιολόγος Δελάτρης, λύχνοι τών 
πρώτων χριστιανών, νομίσματα κ τ. τ.

Εξωθεν τού μεγάρου τής Τύνιοος βλέπομεν 
έν ύπαίθρω έργαζομένην (έν σμίκρω) αντλίαν 
προς άποξήρανσιν λιμνών, ελών καί πορθμών. 
Ή αντλία αΰτη κατασκεύασμα Ολλανδών μη
χανικών, μεγάλην φήμην ώς προ: τδ είδος τοΰτο 
κτησαμένων, ήδύνατό νά χρησιμοποιηθή καί έν 
Έλλάδι έπιτυχώς.

Καί ούτω περατούμεν τήν σύντομον ημών 
περιγραφήν τής διεθνούς Έκθέσεως τοΰ Άμστε- 
λοδάμου, ήτις κατέχει χώρον άπέραντον, καί 
ήτις, πρώτη ήδη έν 'Ολλανδία, δικαίως ικανο
ποιεί τήν φιλοτιμίαν τών 'Ολλανδών, άποδεικνύ- 
ουσα τήν πρόοδον τής βιομηχάνου ταύτης χώρας. 
Ι.ίμεθα βέβαιοι δτι πας ό έπισκεφθείς αύτήν 
θέλει άποκομίσει άρίστας εντυπώσεις, διότι έν 
σχετικώς μικρφχώρω είσί συγκεντρωμένα πλεΐστα 
οσα άξια περιέργειας καί θαυμασμού.

Έξ Άμστελοδάμου κατά Αύγουστον 1883

Μ. ZWAANSWYK.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΕΣΣΑΡΕΣ
ΕΚ ΤΗΣ ΕΝ ΑΜΣΤΕΑΟΔΑΜΩι ΕΚΘΕΣΕΩΣ.

("Ορα σελ. 152—153.)

Είς συμπλήρωσιν τών περί τής Έκθέσεως 
τοΰ ’Αμστελοδάμου άρθρων, τδ όποια έδημοσί- 
ευσεν ό Έσπερος, παραθέτομε·? σήμερον τέσ- 
σαρας εικόνας, άναγομένας είς αύτήν.

Καί ή μέν α'. εικ<#ν παοιστα _έν_ιδιαιτέρα 
δελίνη ΟήχΤ) τδ φυτόν, τδ παράγον τό μοσχ ο
κά ρυ ον, τδ πολύτιμον τοΰτο προϊόν τών Σουν- 
δίων νήσων, τοΰ παραδείσου τών αρωματικών 
καί φαρμακευτικών φυτών. Εν τω έκθέματι 
τούτφ παρακολουθοΰμεν ολας τά; φάσεις, άς 
διανύει τδ φυτόν, τήν βλάστηση? αύτοΰ, τδ άν

θος, τδν καρπόν, άπ’ αρχής δηλ. μέχρι τής 
στιγμής καθ’ ήν τδ μοσχοκάρυον παραδίδεται 
εις το εμποριον. Κιοομεν εν τω τμήματι τουτω 
μοσχοκάρυον έχον τδ μέγεθος κοινού παρ’ ήμΐν 
καρύου.

ΊΙ β'. είκών παριστα διαφόρου: κατοίκους 
τοΰ Βορνέου μέ τά; γραφικά; αύτών στολάς. 
Έν μέσοι ίσταται εί; τών αρχηγών τών Δαΰά- 
κων, ού τίνος τά ώτα είναι δλως χαρακτηριστικά, 
διότι τδ κάτω μέρος αύτών κατέρχεται μέχρι 
τών ώμων καί κοσμείται διά βαρυτάτων χαλ- 
κίνων κρίκων. Τοιοΰτοι μεγάλοι κρίκοι περι- 
σφίγγουσι καί τοΰ; βραχίονας καί τάς κνήμας 
αύτοΰ. 'Ο όπλισμός του σύγκειται έξ ύψηλοΰ 
δόρατος καί λεπτής σι'ριγγος, δι’ ής έκτοξεύει 
μικρά φαρμακερά βέλη. ’Από τοΰ πλευρού του 
κρέμαται πλατεία σπάθη έντδς ξύλινης θήκης· 
έν τή δεξιά χειρί κρατεί ξυλίνην άσπίοα, όμοια·? 
καθ’ όλα πρδς τάς ασπίδας τών Ζουλού.

Ή δε γ'. καί δ', είκών παριστώσιν οικίας 
πλωτάς έν Βορνέω καί Σουμάτρα. Τδ έσωτε- 
ρικδν τών οικιών τούτων είναι άπλούστατον ούδέ 
παρέχει πολλάς τάς άναπαύσεις· ούχ ήττον δμως 
είναι άρκούντως πρακτικαί, διότι έξασφαλίζουσι 
τού; ένοικ.οΰντας άπδ τάς έπιθέσεις τών άγριων 
θηρίων καί δηλητηριωδών έρπετών, τά όποια, 
ώς γνωστόν, ούχί σπανίως έν έκείναις ταΐς χώ- 
ραις έπισκέπτονται τάς κατοικίας τών άνθρώπων.

Έν τέλει οφείλομεν νά συγχαρώμεν τοΐς 
Όλλανδοΐς διά τήν όντως έπιτυχή ’Έκθεσιν 
αύτών, κυρίως δέ διότι μετά τόσας μεγάλας 
διεθνείς Εκθέσεις ήδυνήθησαν νά δώσωσιν 
είς τήν ’Εκθεσιν αύτών μέγα ενδιαφέρον δι 
ιδιορρύθμου πρωτοτυπίας. Πράγματι τά έκ 
τών άποκέντρων μερών άποικιακά έκθέματα καί 
αί βιομηχανικά! καί γεωργικαί τελειοποιήσεις 
ού μόνον άξια·, είναι έμβριθοΰς μελέτης έκ μέ
ρους τών ειδημόνων, άλλά καί τον θαυμασμόν 
κινούσι παντός έπισκεπτομένου τδ τμήμα τοΰτο, 
έν τω όποίω δύναται νά παρακολούθηση τις τδν 
βίον, τά ήθη, τά έθιμα, τάς έργασίας καί τήν 
τέχνην τών άπομεμακρυσμένων έκείνων λαών.

ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΜΝΙΙΜΙΙΝΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΙΒΑΝ ΤΟΥΡΓΕΝΙΕΦ.

’Ιδιαίτεροι τύποι.
(Έπεται ή συνέχεια καί τό τέλος.)

’Οκτώ στιοαροί άνδρες μόλις ήδυνήθησαν νά 
δαμάσωσι τόν οίνόφλυγα ποιητήν. ’Αμέσως διέ
ταξε·? ό Τελεγίν νά τδν δκύξωσιν έκ τής οικία; 
καί νά τον έκθέσωσιν έν "άδαμητίω στολή” είς 
τήν χιόνα (ήτο έν καιρώ χειμώνος) δπως συν- 
έλθη έκ τής μέθης . . .

— Ναί, ναι, έλεγε πολλάκις ό Τελεγίν στε- 
νάζων· δ καιρός μου παρήλθεν· ύπήρξα καλός 
ίππος· τώρα δμως είμαι άχρηστον σκεύος. Καί 
ποιητάς ιδία δαπάνη συνετήρησα, καί βιβλία 
παρά τών Εβραίων καί εικόνας ήγόρασα, καί 
χήνας έθρεψα καί περιστεράς καλλιτέρα; καί 
παχυτέρα; τών τού Μουχάνωφ! Πόσους ωραίους 
ίππους ειχον! Κατήγοντο οι ίπποι ούτοι εκ τού 
λαμπρού ιπποφορβείου τού Τσάρου Ίβάν Άλε- 
ξέϊεβιτς, τοΰ άδελφοΰ τού Μεγάλου Πέτρου. 
Ησαν άληθεΐς λέοντες! — Καί αυτά δλα πα

ρήλθον· χόρτον έφύτρωσεν έπ' αύτών. Μαται- 
ότης, ματαιοτήτων! Τά πάντα ματαιότης! — 
ΙΙλήν πρδς τί ν’ άνακαλώμεν είς τήν μνήμην 
μας ταύτα; 11αντί άνθρώπφ διεγράφη ή έπί τής 
γής πορεία. Ούδείς δύναται νά πετάξη ύψη- 
λότερα τού ουρανού· ούδείς δύναται νά ζή έν 
τω ΰδατι, καί πάντας θά καταβροχθίση ή γή .. . 
Άς ζώμεν δπως δυνάμεθα καλλίτερον!

Καί ό άγαθδς γέρων έμειδία πάλιν καί 
ώσφραίνετο τόν ισπανικόν ταμβάκον του.

Οί χωρικοί του τδν ήγάπων. Είναι καλός 
κύοιος, ελεγον. Άλλά καί αύτοί τδν παρωμοί- 
άζον πρδς παλαιόν ίππον. ’Άλλοτε έπέβλεπεν 
8λα μόνος, τούς άγρούς, τάς σιταποθήκας, τούς 
μύλους· μακρόθεν ήτο γνωστή ή αμαξά του μέ 
τδν μέγαν ίππον του, έχοντα έπί τού μετώπου 
τί)υ μέγαν άστέρα, δν οί χωρικοί ώνόμαζον τδν 
φανόν. Ό Τελεγίν διηύθυνε μόνος τήν άμαξαν. 
'Γπερβάς δμως τδ εβδομηκοστόν τής ηλικίας του 
έτος παρήτησε τά πάντα, καί τήν διοίκησιν 
τοΰ κτήματός του ένεπιστεύθη εί; τόν δημοτικόν 
πάρεδρον τού χωρίου, τον Άντύπαν, δν ένδο- 
μύχως έφοοεΐτο καί δν ώνόμαζε "μικρομέγαν 
(είς άνάμνησιν τοΰ Βολταίρου).

— ’Έ! μικρομέγα, τω έλεγε- τί έχομεν νεώ- 
τερα; ΙΙώς είναι αί άποθήκαι σου;

— "Ο,τι έχω, άπήντα ό πάρεδρος, δφείλω 
είς τήν καλωσύνην σου.

— Τί καλωσύνη; . . . Πλήν πρόσεχε, μι- 
κοομέγα! Μή έγγίσης τούς χωρικούς, τούς ύπη- 
κόους μου, ούτε διά τοΰ δακτύλου σου! Έάν 
ακούσω παράπονα — βλέπεις αύτήν τήν ράβδον; 
θά κάμης τήν γνωριμίαν της.

— Τήν ράβδον σου δέν λησμονώ, ’Αλέξιε 
Σεργέϊεβιτς, έλεγε·? ό Άντύπα:-Μικρομέγα; θω
πεύω·? το γένειόν του.

— Πρόσεχε λοιπόν καλά!
Καί ό κύριος καί ό πάρεδρος έμειδίων άμ- 

φότεροι. Τούς δούλους του, ή τούς υπηκόους 
του, ώ; τους ώνόμαζε, μετεχειρίζετο ό Τελεγίν 
μετά πολλής τής καλωσύνης.

Διότι, άνεψιέ μου, μοί έλεγε·?, οί δυστυχείς 
άνθρωποι ούδέν άλλο έχουσιν ή τόν σταυρόν, 
τόν όποιον φορούν είς τδν λαιμόν των, καί 
άκόμη ό σταυρός αύτδς είναι έκ χαλκού, χένου 
κτήμα δέν τολμούν νά έπιθυμήσωσιν.

Τότε άκόμη ούδείς έσκέπτετο περί καταρ- 
γήσεως τή; δουλείας, καί τό ζήτημα τοΰτο δεν 
άνησύχει τον Τελεγίν. Τους ύπηκόου: του εξού
σιαζε·? ήπίως, καί αύστηρώς έμέμφετο τών κα
κών κυρίων, οϋς ώνόμαζε εχθρού; τοΰ γενου; του, 
καί κακούργου; ενώπιον θεού καί άνθρώπων.

• Η δούλοι άπετέλουν παρ’ αύτω ολόκληρον 
στρατόν. Ό πρώτο; του υπηρέτη; έλέγετο Εϊ- 
ρήναρχος. Ό Τελεγίν τδν έκάλει πάντοτε διά 
τού ονόματος του, προφέρων βραδέως έκάστην 
συλλαβήν Εί-ρή-ναρχε! Αποτεινόμενος προς 
τούς άλλους, έλεγε συνήθως- Μικρέ ή Κατερ
γάρη! ΙΙερίέργον ήτο δτι ό ιδιαίτερό; του υπη
ρέτης, ό Είρήναρχος, ήτο πάντοτε παρών, οσάκις 
τόν έκάλει, ώ; νά έφύτρονεν έκ τοΰ εδάφους. 
"Ιστατο δέ ένώπιόν του μ’έσταυρωμένας τα; χεΐ- 
ρα; καί μέ βλέμμα βλοσσυρόν, ώ; έν οργή διατε- 
λών. Καί όμως πόσον πρόθυμος ύπηρέτης ήτο!

Τήν ελεημοσύνην έξήσκει ό Τελεγίν πολύ 
περισσότερον ή δ,τι τδ έπέτρεπον τά μέσα του. 
Δυσηρεστεΐτο οσάκις τδν ώνόμαζον εδεργέτην.

— Πρδς τί μέ καλεΐς εδεργέτην; έλεγεν. 
Είς έμέ κάμνω εύεργεσίαν, όχι είς σέ. — '(Ισά
κις πτωχό; τι; σοί ζητήσει ελεημοσύνην, έσυ- 
νείθιζε νά λέγη, δδ; αύτω άπαξ, δίς καί τρις.. - 

’Όταν δέ καί τέταρτον έλθη, δδ; αύτω πάλιν, 
άλλ’ είπε αύτω · Φίλε μου, τώρα πλέον φρόν
τισε νά έργασθή; καί μέ τά; χεΐράς σου, καί 
όχι μόνον μέ τό στόμα!

— Καί δμω;, θεΐέ μου, αν έλθη καί πέμ- 
πτην φοράν;

— Τότε δό; τω πάλιν τί.
Πτωχού; καί άσθενεΐ; έβοήθει γενναίως, άν 

καί ούδεμίαν εΐχεν έμπιστοσύνην εί; τούς ιατρού; 
καί αύτό; ό ίδιο; ούδέποτε έκάλει ιατρόν.

— 'Η μακαρϊτι; μήτηρ μου, έλεγεν, έθε- 
ράπευεν δλα; τά; άσθενεία; δι αλατισμένου 
ελαίου, εϊτε έσωτερικώ; είτε έξωτερικώ;, καί ή 

θεραπεία αύτή; έπετύγχανε πάντοτε. Καί ήξεύ- 
ρει;, όποια γυνή ήτο ή μήτηρ μου; Είχε γεν- 
νηθή έπί ΙΙέτρου τοΰ Μεγάλου. Κρίνε λοιπόν!

Ό Τελεγίν ήτο καθ’ ολα γνήσιο; Ί’ώσσος· 
ήγάπα μόνον ρωσσικήν μαγειρικήν καί ρωσσικα 
τραγούδια. Έτέρπετο βλέπων τάς νέα: γυναίκα; 
χορευούσας· νέο; ήτο περίφημος χορευτής, ελέ- 
γεν. Ήγάπα δέ καί τδ ρωσσικόν λουτρόν. Άλλά 
τδ λουτρόν τοΰτο τδ ήθελε τόσον θερμόν, ώστε 
ό Είρήναρχος έξήρχετο πάντοτε αύτοΰ ερυθρός 
ώς χαλκούς άνδριάς, καί έλεγεν Αύτήν τήν 
φοράν άκόμη έγώ ό Είρήναρχος Σολοβέϊεφ, εγλυ- 
τωσα τήν ζωήν· άλλά τί θά γείνη μεθαύριο·? 
πάλιν, Κύριο; οίδεν!

Ό Τελεγίν ώμίλει τήν καθαρεύουσαν ρωσ
σικήν γλώσσαν, καί έσυνείθισε νά κοσμή την 
ομιλίαν του διά τών φράσεων· Μά τήν άλή- 
θειαν! Μάρτυ; μοι ό θεός, κτλ.”

ΙΙλήν άρκούσι ταΰτα περί αύτοΰ. Ά; ε’ι- 
πωμέν τινα περί τή; συζύγου του, τή; Μελανία; 
ΙΙαύλοβνας.

β'. Η ΜΕΛΑΝΙΑ ΠΑΥΛΟΒΝΑ.

Ή Μελανία ΙΙαύλοβνα έγεννήθη έν Μόσχα. 
Διά τοΰ κάλλους της εΐχεν άποκτήσει τό δνομα 
τής "Αφροδίτη; τής Μόσχας”. 'Ότε είδον 
αύτήν κατά πρώτον ήτο ήδη γραΐα καί ισχνή 
γυνή μέ χαρακτηριστικά λεπτά μέν άλλ’ άσή- 
μαντα. Τό στόμα τη; ήτο μικρόν άπό τοΰ με
τώπου της έκρέμαντο κίτρινοι βόστρυχοι καί αί 
όφρεΐς αύτή: ήσαν βεβαμμέναι. Έφόρει δέ σκού
φον πυραμιδοειδή μέ ροδοχρόους ταινίας, φό
ρεμα λευκόν καί ύποδήματα μέ έρυθράς ραμ· 
φίδας. Έπί τοΰ χιτώνος έφόρει στηθόδεσμον 
έξ άτλαζωτοΰ κυανού υφάσματος, ού ή δεξιά 
χειρίς έκρέματο έλευθέρα άπδ τού ώμου. I όι- 
αύτην στολήν έφόρει τήν ημέραν τού άγιου Πέ
τρου έν έ'τει 1789! Τήν ήμέραν έκείνην είχε 
μεταβή ό?ς τρυφερά νεάνις μετά τών γονέων της 
είς το πεδίον Χοδέσκου, δπως παραστή είς τήν 
διάσημο·? πυγμομαχίαν, τήν παρά τοΰ κόμητος 
’(Ιρλώφ διοργανωθεΐσαν.

— Καί δτε ό κόμης Αλέξιος Όρλώφ μέ 
είδε — (IIοσάκις μοί διηγήθη αύτήν τήν ιστο
ρίαν!) — μ’ έπλησίασε, έκαμε βαθεΐαν ύπόκλισιν, 
άπεκάλυψε τήν κεφαλήν του καί είπε · θαυ- 
μασία καλλονή, προ; τί άφίνεις τήν χειρίδα 
κρεμαμένην άπό τοΰ ώραίου ώμου σου; Επι
θυμεί; καί σύ ν’ άγωνισθή; είς τήν πυγμήν;... 
Έστω! Τούτο δμω; σοί λέγω έκ τών προτέρων 
ήδη μ’ ένίκησα; — Παραδίδομαι! — Είμί 
αιχμάλωτός σου!” Καί δλοι οί περιεστότε; μέ 
προσέβλεψαν καί μ’ έθαύμασαν.

Καί άπό τής ημέρα; έκείνης έφόρει διαρκώς 
τήν στολήν έκείνην.

— Μόνον τόν σκούφον αύτόν δέν έφόρουν 
έκείνην τήν ήμέραν, άλλά μικρόν πΐλον χωρικόν 
a la Trianon, ύπό τόν όποιον άπήστραπτεν ή 
κόμη μου ώς χρυσός.

II Μελανία Παύλοβνα ήτο, ώς λέγομεν συ
νήθως, άνόητο; μέχρι; άγιωσύνη;. Ωμίλει καί 
έφλυάρει διηνεκώς, καί κατέληγε πάντοτε εί; 
τόν κόμητα Όρλώφ. Ό Όρλώφ ήτο τρόπον 
τινά τδ κύριον μέλημα τού βίου της. 'Οσάκις 
είσήρχετο εί: δωμάτιον έφαίνετο ώ; ερπουσα 
καί νηχομένη μάλλον ή βαδίζουσα, καί έκίνει 
ώ; ταώς τήν κεφαλήν της · ιστατο δέ έπειτα έν 
μέσιρ τού δωματίου, προέβαλλε παραδόξως πως 
τδν ενα πόδα καί έκράτει τήν κρεμαμένην χει
ρίδα έν στάσει, ήτι; φαίνεται δτι είχε διεγείρει 
ποτέ τον θαυμασμόν τοϋ κόμητος Όρλώφ· εΐτα 
δέ έστρεφε δεξιά καί άριστερά τά βλέμματά της 
μέ ύφος υπερήφανο·? καί περιφρονητικόν, ώ; έμ- 
πρέπει εί; καλλονήν· ένίοτε δέ έξεφώνει καί 
τήν φράσιν· Τί συμβαίνει; ώς έάν παρηνοχλεΐτο 

ύπδ σμήνους θαυμαζόντων αύτήν ιπποτών, καί 
τέλος ϋψούσα αίφνης τούς ώμους καί στρεφομένη 
έγένετο άφαντος.

Καί ή Μελανία Παύλοβνα έρρόφα ισπανικόν 
ταμβάκον, δν έλάμβανε διά μικρού χρυσού κο
χλιαρίου άπδ κομψή; ταμβακοθήκης, καί ένίοτε. 
κυρίω; οσάκις έβλεπε ξένον τι πρόσωπο·?, έκράτει 
εί; τήν χεΐρα δίοπτρα, τά όποια, θέλουσα νά έπι- 
δείξη τήν λευκήν καί μικράν αύτής χεΐρα. ΰψονεν 
ούχί είς τούς οφθαλμούς τη; (διότι είχε λαμ
πρά·? δρασιν), άλλά πρός τήν ρΐνά της.

ΙΙοσάκις μοί διηγήθη ή Μελανία Παύλοβνα 
τήν τελετήν τού γάμου της έν τώ λαμπρω ναω 
τή; Μεταμορφώσεως, ένθα δλη ή πόλις τής 
Μόσχα; παρευρέθη.

— Πόσον πλήθος! έλεγε- πώς διεσταυροΰντο 
τά οχήματα προ τοΰ ναοΰ, άμαξαι κατάχρυσοι 
μέ ΰπηρέτα; . . . Τοσαύτη ήτο ή συρροή, ώστε 
ό κόμη; Σαβαοόβσκης έπεσε καί παρ’ όλίγον 
έπατεϊτο ύπο τών καλπαζόντων ίππων ... Καί 
αύτό: ό αρχιεπίσκοπο; μάς έστεφάνωσε! Καί πώς 
ό>μιλησεν ό άρχιεπίσκοπος! 'Όλοι έκλαιον δπου 
καί άν έγύριζα . . . δάκρυα, μόνον δάκρυα! — 
Καί οί ίπποι τοΰ γενικού διοικητοΰ ήσαν τιγρό- 
χροοι . . . καί πόσα άνθη! . . . Σχεδόν μάς έκά- 
λυπτον τά άνθη! Καί κατ’ αύτήν τήν περίστασ·.·? 
ξένο; πλουσιώτατο; ηύτοκτόνησεν έξ έρωτος — 
καί αύτό; ό κόμη; Όρλώφ παρευρίσκετο εις τδν 
γάμον — έπλησίασε τδν σύζυγόν μου, τον συνε- 
χάρη καί τδν ώνόμασε τδν εύτυχέστερον τών 
θνητών! Σύ είσαι ό εύτυχέστερο; τών θνητών, 
φίλε μου, τίρ είπεν, άν καί ήσαι ό ούτιδανώ- 
τερο; τών άνθρώπων!” Καί ό σύζυγός μου εί; 
άπάντησιν έκλινε τήν κεφαλήν του, καί έμει- 
δίασεν, ώς έάν έλεγεν· 'Υψηλότατε, μεταξύ 
ύμών καί τής συζύγου μου υπάρχει τώρα οριον, 
τδ όποιον δέν θέλετε υπερπηδήσει!” — Καί ό 
κόμη; Όρλώφ τδ ένόησεν άμέσως καί τδν έπή- 
νεσεν . . . Ώ! τί άνθρωπος ήτο, αύτός ό κόμης 
Όρλώφ! — Άλλοτε πάλιν, μικρόν μετά τδν 
γάμον μου, ήμην προσκεκλημένη είς τον χορόν 
του. Πόσον ώραΐα ήσαν τά αδαμάντινα κομβία, 
τά όποια έφόρει! Δέν ήδυνήθην νά κρατηθώ καί 
ϊφ έκαμα τήν παρατήρησιν "Πόσον ώραΐοι είναι 
οί άδάμαντές σας, υψηλότατε! — Αύτδς δέ 
άμέσως λαβών μάχαιραν έκ τής τραπέζης, άπέ- 
κοψεν έν τών πολυτίμων κομβίων καί μοί το 
έπαρουσίασε λέγω·?· "Οί όφθαλμοί σου, περι
στερά μου, είναι έκατοντάκις ώραιότεροι τών 
ώραιοτέρων άδαμάντων πλησίασε είς τον κα- 
θρέπτην καί παράβαλε αύτούς.” — Καί έγώ 
έπλησίασα είς τδν καθρέπτην · αύτδς δέ έστάθη 
πλησίον μου, καί μοί είπε- ' Δέν έχω δίκαιον:’ 
Καί δέν άπέστρεφε τδ βλέμμα του άπ’ έμοΰ, 
άλλά διηνεκώς μέ παρετήρει. Καί ό Αλέξιος, 
ό σύζυγό; μου, ήτο άνήσυχο;· άλλ’ έγώ τί» 
είπον· Αλέξιέ μου, μή άνησυχεΐ;! Δέν μέ 
γνωρίζεις άρκετά; Καί ό Αλέξιο; μοί άπήντησε· 
"Μή σε μέλει, Μελανία μου!” Καί αύτός ό 
άδάμα; κοσμεί σήμερον άκόμη τήν εικόνα τοΰ 
κόμητος Όρλώφ, τήν όποιαν έχω — θά παρε- 
τήρησα; δέ, φίλτατέ μου άνεψιέ, δτι είς έπισή- 
μους έορτάς φορώ τήν εικόνα έπί τοΰ ώμου 
μου, παρά τήν ταινίαν τοΰ παρασήμου τοΰ άγιου 
Γεωργίου· διότι ό κόμης Όρλώφ ήτο άνήρ πολύ 
άνδρεΐος, άληθή; ιππότης τού άγιου Γεωργίου, 
διότι είχε καύσει τού; Τούρκου;.*)

Μ’δλον τούτο ή Μελανία Παύλοβνα ήτο γυνή 
άξιόλογο;· προ πάντων δέ εύκόλω; ηύχαριστεΐτό.

Δέν έγκειται είς τήν φύσιν της νά τυραννή καί 
νά βασανίζη τούς άνθρώπους” , έλεγον περί αύ
τής αί ύπηρέτριαί της. Είχε δέ μεγάλην προτί-

*) 'Γπαινίττεται τήν ναυμαχίαν τοΰ Τσεσμέ, έν ή 
ό τουρκικός στύλος ένικήθη ύπό τοϋ ρωσσικοΰ, ού ό 
κατ’ όνομα μόνον ναύαρχος ήτο ό κόμης Όρλώφ.
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μησιν πρός τά γλυκά, και γραία μαγείρισσα 
είχε τήν εντολήν δεκάκις τής ήμέρας νά τή 
προσφέρη έπί μικράς κινεζικής παροψίδος ποτέ 
μέν ροδοζάκχαριν, άλλοτε μελόπηταν, και άλλοτε 
άλλο τι γλύκισμα.

Έφοβεΐτο πολύ νά μένη μόνη "ένεκα των 
φρικωδών σκέψεων, αΐτινες καταλαμβάνουσι τόν 
άνθρωπον, όσάκις είναι μόνος”. Διό καί πάντοτε 
περιεστοιχίζετο ύπδ παρασίτων, τούς όποιους 
παρεκίνει πάντοτε έπιτακτικώς νά όμιλώσιν·

— Λέγετε! Διατί δέν όμιλεΐτε; ! ώς κά- 
θησθε εδώ ώς νά έπρόκειτο μόνον νά θ_ ιάνητε 
τάς έδρας σας.

Και οί παράσιτοι ήρχιζον νά όμιλώσι και 
νά κελαδώσιν ώς κανάρια πτηνά.

Φιλόθρησκος ώς ό σύζυγός της και ή Με
λάνια Παύλοβνα προσηύχετο πολύ· άλλ’ επειδή, 
ώς διϊσχυρίζετο, δέν είχε μάθει ν’ άναγινώσκη 
καλώς τάς προσευχάς, έπλήρονεν ευσεβή γυ
ναίκα, τήν χήραν τοΰ νεωκόρου, ήτις προσηύ
χετο τόσον "χαριέντως”. Και πράγματι ή 
χήρα τοΰ νεωκόρου τόσον ήτο έξησκημμένη εις 
τδ προσεύχεσθαι ώστε έπί ώρας ολοκλήρους έξη- 
κολούθει άνευ διακοπής — και ή Μελανία Παύ
λοβνα ήκροάτο αυτής μετ’ άκρας εύλαβείας. 
Είχε δέ πλησίον της και άλλην χήραν πτωχήν, 
ήτις τή διηγείτο έν καιρφ νυκτός παραμύθια — 
άλλά μόνον "παλαιά παραμύθια, εκείνα, τά όποια 
γνωρίζω ήδη, έλεγεν ή Μελανία Παύλοβνα, διότι 
τά νεώτερα παραμύθια δέν είναι ή ψεύδη”.

Ήτο έλαφρά, ένίοτε δέ και φιλύποπτος, καί 
ειχεν άλλοκότους επινοήσεις. Τόν νάνον Ίανδν 
άπεστρέφετο, καί τούτο διότι έφοβεΐτο μή ημέραν 
τινά ό νάνος τή είπη αίφνης· "Δέν ήξεύρεις 
ποιος είμαι; Είμαι ό πρίγκηψ Βουριαιτίν! Πρέ
πει νά μέ ΰπακούσης!” — και έν τοιαύταις 
στιγμαΐς μελαγχολίας έφοβεΐτο μή ό Ίανδς θέση 
πύρ εις τήν οικίαν.

Ή Μελανία Παύλοβνα ήμιλλάτο μετά τοΰ 
συζύγου της ώς προς τήν γενναιοδωρίαν, πλήν 
ουδέποτε έδιδε χρήματα — διά νά μή κηλι- 
δώση τήν ώραίαν λευκήν χεΐρά της — άλλά 
ένώτια, ρινόμακτρα, ένδύματα καί ταινίας· ή 
και άπέστελλεν έκ τής τραπέζης της τεμάχια 
πλακοΰντος, ή ψητού ή κα'ι ποτήριον οίνου. ’Εν 
ημέρα εορτής έςένιζε γραίας γυναίκας τοΰ χω
ρίου καί προσεκάλει αύτάς νά χορεύσωσιν, έν 
up αυτή έκτύπα τον χρόνον τής μουσικής καί 
έλάμβανε θέσεις χορευτικάς.

'Ο Τελεγίν καλώς έγνώριζεν βτι ή σύζυγός 
του έστερεΐτο πνεύματος, άλλ’ άπδ τοΰ πρώτου 
έτους τοΰ γάμου του προσεποιεΐτο δτι έφοβεΐτο 
τήν όςεΐαν αύτής γλώσσαν· όσάκις δέ αυτή 
ήρχιζε νά φλύαρη, υψονεν ό Τελεγίν τον δείκτην 
τής χειρός του καί τή έλεγεν.

— Ώ! αύτή ή γλώσσα ή κακή! Εις τον 
άλλον κόσμον θά τιμωρηθής· θά σοί τρυπήσουν 
τήν γλώσσαν μέ πεπυρακτωμένην βελόνην.

Ή Μελανία Παύλοβνα ουδόλως προσεβάλλετο 
έκ τών λόγων τούτων· τούναντίον ήσθάνετο ώς 
ένδόμυχόν τινα ικανοποίησιν καί τό βλέμμα της 
έφαίνετο δτιέλεγε· Πταίω ίγώ, εάν ήμαι ευφυής;

Τόν σύζυγόν της έλάτρευε καί καθ’ δλον τόν 
βίον της ύπήρξε τό ύπόδειγμα συζυγικής πίστεως. 
Καί έν τούτοις καί αύτή είχε τό "άντικείμενον 
τής άγάπης”. Ήτο τούτο νέος έξάδελφός της, 
αξιωματικός τού ιππικού, δστις, ώς αύτή έφαντά- 
ζετο, είχε φονευθή χάριν αύτής έν μονομαχία, 
άλλ’ δστις, κατά θετικωτέρας πληροφορίας ειχεν 
άποθάνει έκ κτυπήματος κατά τήν κεφαλήν διά 
τής ράβδου τοΰ σφαιριστηρίου. Έν κρυφίφ 
συρταρίω τοΰ γραφείου της διετήρει άκόμη τήν 
εικόνα τοΰ "άντικειμένου της”, καί ήρυθρία 
μέχρι τών ώτων όσάκις έπροφέρετο ενώπιον της 
τό δνομα Καπίτων — ούτως εκαλείτο τό άντι- 

κείμενόν της —, έν ώ ό Τελεγίν συνοφρύετο, 
υψονε τόν δάκτυλόν του καί έλεγε μέ ύφος 
σοβαρόν· "Μή εμπιστεύεσαι εις τόν ίππον έν τή 
όδω, ούδέ εις τήν γυναίκα έν τώ οίκοι. Αύτός 
ό Καπίτων ήτο μικρό; Έρως!” Τότε ή Μελανία 
Παύλοβνα άπήντα ώργισμένη · ’Αλέξιε, δέν αί- 
σχύνεσαι! — ’Αλέξιε, κατά τήν νεότητά σου καί 
σύ βεβαίως περιεποιήθης πολλάς Κυρίας, καί 
διά τούτο νομίζεις δτι . . .

— Ησύχασε, Μελανία μου, άπήντα ό Τελε
γίν μειδιών* τό φόρεμά σου είναι λευκόν, άλλ’ 
ή ψυχή σου είναι έτι λευκότερα!

Περί τών πεποιθήσεων τής Μελανίας 
Παύλοονας δεν δύναμαι νά είπω τι, ώς καί περί 
τών πεποιθήσεων τοΰ συζύγου της. Καί δμως 
ήμέραν τινά παοέστην μάρτυς παραδόξου έκ- 
φράσεως αισθημάτων παρά τή θεία μου. Μεταξύ 
λόγων άνέφερα περί τού γνωστού Σεσχόβσκη. 
Αίφνης ή Μελμνία Παύλοβνα ώχρίασε — καί 
μοί είπε σοβαρώς·

— 'Αχ! διατί άνέφερας τούτο; Καί μάλιστα 
έν νυκτί; Μή προφέρης πλέον τό όνομα τούτο!

Έγώ δέ έμεινα έμβρόντητος μή δυνάμενος 
νά εννοήσω ποιαν σχέσιν ήδύνατο νά έχη τό 
δνομα τούτο μετά πλάσματος τόσον άθώου, οίον 
ήτο ή θεία μου, ήτις ού μόνον δέν ήδύνατο νά 
έκτελέση άπρεπες τι, άλλ’ ούδέ καν νά τό συλ- 
λογισθή.......... Ό φόβος ούτος, ό άναφαινόμενος
μετά παρέλευσιν ήμισείας δλης έκατονταετηρίδος 
μ’ ένέβαλεν εις σκέψεις δλως άλλοκότους καί 
ούχί πολύ εύχαρίστους.

* *
*Ό Τελεγίν άπέθανεν έν ηλικία όγδοήκοντα 

καί όκτώ έτών. Ό θάνατός του έπήλθεν υπό 
παράδοξους περιστάσεις. Τήν πρωίαν ήσθάνετο 
πολύ καλά, αν καί πρό πολλοΰ ήδη δέν ήδύνατο 
νά έγερθή τοΰ καθίσματος του. Αίφνης έκάλεσε 
τήν σύζυγόν του.

— Καλήμου Μελανία, έλθέ ενταύθα.
— Τί είναι, ’Αλέξιε;
— Ηλθεν ή ώρα τοΰ θανάτου μου, περι

στερά μου.
— Ό θεός φυλάξοι, ’Αλέξιε! Διατί λέγεις 

τούτο;
— Διατί; Πρώτον καί κύριον, δέν πρέπει 

τις νά άπαιτή πολλά παρά τού Θεού· καί έπειτα, 
άπό τήν πρωίαν παρατηρώ τούς πόδας μου — 
αύτοί είναι ξένοι πόοες· παρατηρώ τάς χεΐράς 
μου — είναι χεΐρες ξέναι· παρατηρώ τό στήθος 
μου — καί αύτό δέν μοί άνήκει πλέον — Τούτο 
σημαίνει, δτι τό σώμά μου δέν είναι πλέον ίδι- 
κόν μου. Κάλεσον τον ιερέα · πρότερον δμως 
οδήγησαν με εις τήν κλίνην μου, άπό τήν όποιαν 
δέν θά έγερθώ πλέον.

"Οσιρ καί άν έφοβήθη ή Μελανία Παύλοβνα, 
ούχ ήττον δμως κατέκλινε τόν γέροντα καί έκά
λεσε τόν ιερέα. '0 Τελεγίν έτέλεσε τά χριστιανικά 
του καθήκοντα καί άπεχαιρέτισε τούς έν τή οικία. 
Ή Μελανία Παόλοβνα έκάθητο παράτήν κλίνην του.

— ’Αλέξιε, άνεφώνησεν αίφνης, μή με τρο
μάζεις· μή κλείεις τούς όφθαλμούς σου. Ποΰ 
πονεΐς;

— Δέν πονώ, άπήντησεν ό γέρων, άναίγων 
μετά κόπου τούς όφθαλμούς καί προσβλέπων 
τήν σύζυγόν του · άλλ’ αισθάνομαι δυσκολίαν . . . 
εις τήν αναπνοήν . . . Μελανία μου, προσέθηκε 
μετά τινας στιγμάς ... ή έσχατη μου ώρα ήλθε... 
ένθυμήσαι δταν έστέφθημεν . . . τί ώραΐον ζεύγος 
είμεθα!

— Ναί, θησαυρέ μου, ναι, ’Αλέξιέ μου!
Πάλιν έσιώπησεν ό γέρων.
— Μελανία μου, είπε μετά τινας στιγμάς, 

δέν είναι άλήθεια; . . . εις τόν άλλον κόσμον θά 
συναντηθώμεν πάλιν.

— Θά παρακαλέσω τον άγιον Θεόν.

Καί ή γραΐα έκλαιεν.
— Μή κλαίεις, γυναίκα . . . . ό Θεός θά μάς 

δώση εις τον άλλον κόσμον τήν νεότητα πάλιν... 
καί θά ήμεθα πάλιν ήγαπημένον ζεύγος.

— Ναί, ναί, θά ήμεθα πάλιν νέοι, ’Αλέξιε.
— "Ολα δύναται ό Θεός, παρετήρησεν ό 

Τελεγίν . . . Κάμνει θαύματα .... ίσως σοί δώ
σει καί δλίγον πνεύμα . . . Μή πειράζεσαι, ψυχή 
μου, αστεΐζομαι . . . Δός μοι τήν χεΐρά σου, 
νά τήν φιλήσω.

— Καί σύ τήν ιδικήν σου.
Καί οί δύο πρεσβύται ήσπάσθησαν άμοιβαίως 

τάς χεΐράς των.
'0 Τελεγίν έκλεισε πάλιν τούς όφθαλμούς 

του, καί ή Μελανία Παύλοβνα τόν έβλεπε μετά 
άγάπης καί έκλαιεν. Ούτως παρήλθον δύο ώραι.

— Κοιμάται; έψιθύρισεν αίφνης φωνή τις. 
Ητο ή χήρα τοΰ νεωκόρου, ή γνωρίζουσα 

τόσον καλά νά προσεύχηται. Μέχρι τοΰδε ιστατο 
όπισθεν τού ύπηρέτου Είρηνάρχου, δστις ακίνη
τος ώς στήλη ιστατο παρά τήν θύραν καί έκρά- 
τει τό βλέμμα του προσηλωμένον επί τοΰ θνή- 
σκοντος κυρίου του.

— Κοιμάται, άπήντησεν ή Μελανία Παύ
λοβνα.

Άλλ’ αίφνης ό Τελεγίν ήνοιξε τούς όφθαλ
μούς του.

— Καλή μου σύζυγε, έψιθύρισε, πιστή μου 
σύντροφε . .. γονυπετής ήθελον νά σ’ ευχαριστήσω 
οι’ ολην τήν αγάπην σου καί τήν πίστιν . . . 
άλλά πώς νά έγερθώ; . . . Άφες τουλάχιστον 
νά σ’ εύλογήσω.

Ή Μελανία Παύλοβνα έπλησίασε καί έκλινε 
τήν κεφαλήν της . . . Άλλ’ ή ύψωθεΐσα χειρ 
κατέπεσεν έπί τής κλίνης. '0 Τελεγίν ειχεν 
άποθάνει.

At θυγατέρες του καί οί σύζυγοί των ήλθον 
διά τήν κηδείαν. Άμφότεραι ήσαν άτεκνοι. 
Έν τή διαθήκη του δέν έλησμόνησεν αύτάς, αν 
καί ουδέποτε έμνήσθη αυτών κατά τήν τελευ- 
ταίαν του άσθένειαν.

— Ή καρδία μου τοΐς είναι κεκλεισμένη, 
μοί είπεν ήμέραν τινα.

Γνωρίζων τήν άγαθότητα τής καρδίας του 
ήπόρησα διά τόν λόγον τούτον. Δύσκολον είναι 
νά γείνη τις κριτής μεταξύ γονέων καί τέκνων.

— Μέγα χάσμα άρχεται διά μικρού ρήγμα
τος, μοί είπεν άλλοτε ό γέρων, ύπαινιττόμενος 
τήν διάστασιν ταύτην πληγή δύο ποδών βάθος 
έχουσα δύναται νά έπουλωθή· άλλ’ άφαίρεσον 
όνυχα — ούτος δέν φύεται πλέον.

Νομίζω δτι αί θυγατέρες έντρέποντο διά τούς 
γονείς των, ούς ευρισκον παραδόξους.

Τέσσαρας έβδομάδας μετά τόν σύζυγόν της 
άπέθανε καί ή Μελανία Παύλοβνα· άπό τής 
ήμέρας τοΰ θανάτου τοΰ Τελεγίν δέν είχε πλέον 
στολισθή. "Οτε δέ έκόσμησαν αυτήν διά τήν κη
δείαν, τήν ένέδυσαν τόν κυανοΰν έπενδύτην καί τή 
έθεσαν έπί τοΰ ώμου καί τήν εικόνα τοΰ κό- 
μητος Όρλώφ — έννοεΐται άνευ τών άδαμάντων.

Αί θυγατέρες της είχον άφαιρέσει αυτούς, ύπό 
τό πρόσχημα νά διακοσμήσωσι δι’ αυτών μίαν 
εικόνα, πράγματι δμως δπως κοσμήσωσιν έαυτάς.

Οί δύο άγαθοί γέροντες μένουσι πρό τών 
όφθαλμών μου ώς ζώντα πρόσωπα, καί πάντοτε 
διετήρησα μνήμην αυτών προσφιλή.

Ί. Τουργένιεφ.*
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
1ΙΕΙΊ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ.

(Έξ επισήμων πηγών).

Λίραι άγγλικαι 569.07-1,346 ήσαν τά κεφά
λαια τα αντιπροσωπεύοντα τοΰς σιδηροδρόμους 
τής ’Αγγλίας κατά τδ τέλος τοΰ έτους 1872. 
Μετά -αρέλευσιν δέ δέκα έτών, ήτοι μέχρι τοΰ 
τέλους τοΰ 1882 τά κεφάλαια ταΰτα ηΰςησαν 
κατά 35°/ο, ούχί βεβαίως κερδοσκοπικώς, άλλά 
διά -ροσκτήσεως νέων κεφαλαίων. Ηδη δέ τά 
κεφάλαια τών αγγλικών σιδηροδρόμων, οίτινες 
μόνον δι’ ιδιωτικών εταιριών και άνευ τής ελά
χιστης κυβερνητικής συνδρομής προήχθησαν είς 
τοιοΰτον βαθμόν, άνέρχονται είς τδ καταπληκτι
κόν ποσόν λιρών άγγλικών 767,898,665. Δέν 
θά παρέλθη δέ καί άλλη δεκάς έτών και θά 
φθάση εις εν δισεκατομμυρίου λιρών!

Είς τδ διάστημα τής δεκαετίας (1872—1882) 
τά μέν έξοδα τής διαχειρίσεως ηΰςησαν άπδ 
-19°/ο είς 52°/ο, τά δέ έ'σοδα άπδ λιρ. 26,957,870 
εφ&ασαν εις λίρ. 33,219,343. Περίεργον όμως 
φαινόμενον είναι, δτι σήμερον τά κεφάλαια τών 
σιδηροδρόμων τής ’Αγγλίας ύπερβαίνουσι τά 
χρέη αύτής, άτινα κατά το λήξαν οικονομολογι
κόν έτος (τδν παρελθόντα ’Απρίλιον) άνήρχοντο 
εις λίρ. 756,376,519. Όποιον ιΰραΐον παρά
δειγμα διά νέα κράτη, ώς τδ ήμέτερον, τοΰ 
όποιου ή πρώτιστη μέριμνα πρέπει νά ήναι ή 
άνάπτυςίς τής συγκοινωνίας διά στρώσεως σιδη
ροδρομικών γραμμών, συγκοινωνίας μελλούσης 
ν’ άναπτύςη τήν εύημερίαν του τόπου καί νά 
έςημερώση τόν λαόν, πολιτίζουσα αύτόν!

"Ετερον περίεργον φαινόμενον τών άγγλικών 
σιδηροδρόμων είναι οτι άπαντα τά καταπληκτικά 
ταΰτα κεφάλαια είσίν άποκλειστικώς άγγλικά, 
ούδεμία δέ ξένη έταιρία ύπάρχει· καί ού μόνον 
ούδεμία έπιχορήγησις ή έγγόησις τόκου έδόθη 
είς τινα τών εταιριών τούτων παρά τής Κυβερ
νήσεως, άλλά πληρόνεται καί φόρος διά έκαστον 
είσιτήριον, δστις, δσον μικρός καί άν ήναι, επι
φέρει δμως τή κυβερνήσει ούχί εύκαταφρόνητον 
ποσόν. Μέ δλον δέ τδ μέγα χρέος τής ’Αγγλίας, 
σπουδαίως έμελέτησαν τελευταίως, οί διέποντες 
τάς τύχας αύτής, ν’ άγοράσωσι τδ δλον σύμ
πλεγμα τών σιδηροδρόμων καθιστώντες αύτούς 
εθνικούς άντί ιδιωτικών.

Η έκτασις τών άγγλικών σιδηροδρόμων είναι 
18,457 άγγλ. μιλίων· έκ τούτων τά 10,044 είναι 
γραμμαί διπλαΐ, τά δέ λοιπά μοναί. Κατά τό 
έτος 1870 αί εισπράξεις μόνον άπδ έπιβάτας 
άνήρχοντο εις λίρ. 19,301,911, τδ παρελθόν δέ 
έ-ος άνήλθον είς λίρ. 28,797,000. Ή έκτακτος 
αυτή αύξησις τών προσόδων τών σιδηροδρόμων 
οφείλεται είς τόν καλώς έννοούμενον συναγωνι
σμόν τών εταιριών, αιτινες ούχί μόνον βαθμηδόν 
ήλαττωσαν τάς τιμάς, άλλά καί προβλέπουσιν 
εις πάν δ,τι άφορα είς τήν άνάπαυσιν, ευκολίαν, 
οικονομίαν καί εύχαρίστησιν τών έπιβατών. ’Εν 
φ δέ πρό τινων έτών ή διά σιδηροδρόμων συγ
κοινωνία έθεωρεΐτο πολυτέλεια, είς τοΰς εύπορους 
μόνον προσιτή, σήμερον διά τής εισαγωγής τής 
τρίτης θέσεως γενικώς είς πάσας τάς άμαξοστοι- 
χίας εις εκατοντάδας έκατομμυρίων άνέρχονται 
οί διά τοΰ σιδηροδρόμου μετατοπιζόμενοι. ’Απερί
γραπτος είναι ή εύκολία, ή πολυτέλεια, ή ταχύ- 
της, οί ών δύναται τις νά περιέλθη δλην τήν 
’Αγγλίαν.

Είθε συντόμως καί έξ ’Αθηνών νά μεταβαίνω- 
μιν διά τοΰ σιδηροδρόμου κατ’ εύθεΐαν είς Βιέννην 
ή Παρισίους! Ό προπάτωρ ήμών Μιλτιάδης 
έσωσε τήν 'Ελλάδα άπδ τοΰς Πέρσας, δ νέος 
Μιλτιάδης θά σώση τόν 'Ελληνισμόν, δστις 
πανταχόθεν επαπειλεΐται, διά τών σιδηροδρόμων. 
Μιας ήμέρας άπώλεια είναι άπώλεια ένος δλο-

κλήρου έτους. Μέγα δάνειον (διά τήν Ελλάδα 
μεγα βεβαίως) έκ διακοσίων έκατομμυρίων φράγ
κων, έγγυωμένων παρά τής Κυβερνήσεως με 
έλάχιστον τόκον 3°/ο, έχον δέ δύο λαχειοφόρα 
βραβεία κατ’ έτος, ήδύνατο νά χρησιμεύση πρός 
κατασκευήν σιδηρών όδών καί ήθελεν υπηρετή
σει τά συμφέροντα τοΰ 'Ελληνισμού περισσότερον, 
ή οι στόλοι καί ό σκελετός στρατοΰ, διά τά 
όποια δαπανώνται άνω τών 25 έκατομ. δραχμών 
κατ έτος. Χρυσοΰν ανδριάντα θά στήση ό 
Ελληνισμός είς τόν πολιτικόν έκεΐνον άνδρα, 

δστις πραγματοποιήσει τήν ιδέαν ταύτην, ήν πρό 
ετών ό τύπος .βασανίζει καί συνιστα. Μέχρι 
τοΰδε ποιον είναι τδ άποτέλεσμα; Μικροσκοπικαί 
τινες γραμμαί, προαχθεΐσαι μόνον χάριν κερδο
σκοπίας! Η Ελλάς εύκόλως δύναται σήμερον 
νά διάθεση 4 εκατομμύρια κατ’ έτος ύπέρ τοι
ούτου εθνωφελούς σκοπού. Οί φόροι έν 'Ελλάδι 
δεν είναι βαρείς· ύπάρχουσιν έν άνάγκη καί αί 
έθνικαί γαΐαι, καί έπί τέλους είναι καί τό συμ
φέρον. Παράδειγμα έχομεν τήν δημοτικότητα 
τών κτηματικών δμολογιών τής ’Εθνικής ήμών 
Τραπέζης.

Ιδοΰ οέ κατά χρονολογικήν τάξιν τά κεφά
λαια τών άγγλικών σιδηροδρόμων καί ή

ις.
άνήρχοντο είς

Λίρ. 37,748,186 .... 7 — 8°/ι> 
καί ,, 22,688,412 .... 8—9«/ο.

Λαμβανοντες δέ ύπ’ δψιν τδν έλάχιστον τό
κον, δν έπιφέρουσι πολλαί άλλαι έταιρίαι, αιτινες 
έδαπάνησαν μέγιστα χρηματικά ποσά είς κατα
σκευήν διαφόρων καταστημάτων, μεταλλουργείων 
κτλ. καί είς άλλας έμπορικάς έπιχειρήσεις, 
βλέπομεν οτι οί σιδηρόδρομοι είναι έν ’Αγγλία 
ή ασφαλέστερα καί έπικερδεστέρα έπιχείρησις, 
άν καί πολλαί τών σιδηροδρομικών έταιριών, 
σπουδαία άντιπροσωπεύουσαι ποσά, ούδέποτε 
έπλήρωσαν τόκον.

Έν Μαγκεστρία κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1883.

Έρμογένης.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ

"ΚΑΓΙ0Δ1ΣΤΡΙΑΣ”
ΕΝ ΚΕΡΚϊΡΑι.

αυτών
Τό

ησια

καί αγωνίζονται, δπως σάς έμπνεύσωσιν υγιείς 
άρχάς καί θέσωσι τά θεμέλια τής μελλούσης 
εύτυχίας σας.

Διά τής άγάπης ταύτης θά άναπτύσσηται 
βαθμηδόν παρ’ ήμΐν καί ή μεγάλη ΰποχρεωσις

Έάν δέ μέ έρωτήσης, 
Έν συνόλφ, τί σημαίνω, 

θά σοί άπαντήσω δτι . . .
Σέ ένδύω καί θερμαίνω·

Ό αύτός-

μετά τού στρατοΰ του. Ο Ελληνικός λοχος 
ήρξατο αδων τόν παιάνα καί ώρμησε κατά τών 
έχθρών. ’Εν ροπή οφθαλμού ή μάχη κατέστη 
γενική- μετ’ άγριων πολεμικών κραυγών συνε- 
κρούσθησαν τά δύο σώματα. Ιέλος πίπτει ο 
Κύρος καί περί αύτδν πίπτουσιν οί δπαδοί του. 
Οί "Ελληνες δμως, συμφώνως πρδς τήν περι
γραφήν τού Ξενοφώντος, συνεκεντρώθησαν πάλιν 
καί έπετέθησαν. Άμφότεροι, καί ΙΙέρσαι καί 
"Ελληνες ήγωνίσθησαν άνδρείως — έννοειται 
δμως άνευ αιματοχυσίας. Μετά τήν παράστασιν 
ταύτην ό γυμνασιάρχης έπεθεώρησε τά δυο 
σώματα καί προσεφώνησε τοΰς στρατιωτικώς 
παρατεταγμένους μαθητάς. Έν τφ λόγφ τούτο» 
ύ λόγιος γυμνασιάρχης περιέγραψε μετά πολλής 
σαφήνειας τήν άρχαίαν μάχην, καί συνέδεσεν 
αύτήν πρδς τήν ύπδ τών Γερμανών έν Σεδάν 
συγκροτηθεΐσαν, καθ’ ήν τδ γερμανικόν έθνος 
έπεσφράγισε τήν ένότητα αύτοΰ. — Πόσον άκμαΐος 
διατηρείται ό ύπέρ τών προγόνων ήμών ένθου- 
σιασμδς παρά τοΐς Γερμανοΐς άποδεικνύει καί 
το περιστατικδν τοΰτο, δπερ έλαβε χώραν έν 
άποκέντρφ τής Γερμανίας γωνία.

είς ύμάς, 
έλπίδας μέλλοντος ήθι- 

έν τέλει, 
οφθαλμών 
τήν ρήσιν, 
όφθαλμών

πρδς τήν μεγάλην ήμών Πατρίδα, ήτις ε! 
φίλτατοι, στηρίζ- ··-" —
κωτέρου. ι 
θά άποδεικνύητε
τής 
ήτις 
ήμών

ζει τάς
Διά τής άγάπης 

, οτι καί ' 
άπογινώσκετε : 

γρα|ΐμαϋΐ τ.
καρδίας ι

μεγάλοι
κεΐται,
"Οίς έμφύη τιμής τε καί έπαίνου έρως 
ούτοι είσίν οί άνδρες μόνον νομιζόμενοΓ.

Αίνιγμα 115.
Τήν χώραν τήν γενέτειραν 

Νέος πολΰ άφήσας,
Μετέβην ’ς τήν άλλοδαπήν

Ι όν βίον διανύσας·
Στοιχεία εξ άποτελούν

Αύτδ τδ όνομά μου,
Συνέγραψα κ’ έγώ πολλά 

Είς τήν νεότητά μου.
"Αν δύο έκ τοΰ δλου μου

Στοιχεία άφαιρέσης,
Πτηνόν ούχί άγαπητδν 

’Αμέσως θά μέ έχης,
’Αφ’ ού στοιχεΐον προστεθή, 

Κΐ ή λέξις άλλως τονισθή.
Εΐ; τών συνδρομητών τοΰ ' Εσπέρου 

έν Καλκοΰττη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

ΊΙ 'Ελλάς τήν βάρβιτον, ήτοι Δοκίμια λυρικής 
ποιήσεως μετά Προλόγου περί αύτής, ύπδ 
Ιωακείμ Ί. Παυλίδου. ’Εν Λειψία 1883. 
8” σελ. 187.

Ό κ. ’Ιωακείμ Παυλίδης, πρώην καθη
γητής έν τώ γυμνασίφ τής Μυτιλήνης, άνήρ 
γνωστός ήδη έν τφ ήμετέρφ φιλολογικά κόσμφ, 
έξέδωκεν ύπδ τόν άνω τίτλον πολλοΰ λόγου άξίαν 
συλλογήν πρωτοτύπων ποιημάτων. Τούτων τά 
μέν έχουσιν ύπόθεσιν ιστορικήν, άναφερόμενα 
κυρίως εις τήν ιστορίαν τής πατρίδος αύτοΰ 
Λέσβου, τά δέ είναι ποικίλα λυρικά, εύρεΐαν 
προδίδοντα φαντασίαν καί μεγάλην περί τδ 
γράφειν καί έκθέτειν τάς ιδέας ευχέρειαν. 
Πράγματι ωραία είναι τά φέροντα τίτλον · Μαρία 
Γατελούζη, Ή άδελφή τού Γενιτσάρου, Τδ 
άλμα τής Σαπφούς. Λυπούμεθα μή διαθέτοντες 
χώρου ικανού δπως δημοσιεύσωμεν περικοπας 
αύτών άλλως τε δμως τά ποιήματα ταΰτα δέον 
ν’ άναγνωσθώσιν ολόκληρα, δπως μή άπολέσωσι 
τήν άξίαν των. 'Ό,τι δέ καθιστά τδ βιβλίον τοΰ 
κ. Παυλίδου ού μόνον τερπνόν άλλά καί διδα
κτικόν είναι ό προταχθείς Πρόλογος, έν φό ποιη
τής έν όκτώ κεφαλαίοις έκθέτει πάνυ εύκρινώς 
τήν φύσιν καί τήν άνάπτυξιν τής λυρικής παρ’ 
ήμΐν ποιήσεως. ΊΙ μελέτη αΰτη είναι έμβριθής 
καί ύπδ τδν έλαφρόν καί κομψόν τοΰ ποιητοΰ 
μανδύαν προδίδει ήμΐν τήν σεμνήν καί σοβαράν 
τήβεννον τοΰ έπιστήμονος. Ή έκτύπωσις τοΰ 
βιβλίου έγένετο λίαν κομψή καί φιλόκαλος, καί 
άνταξία δλως τών περιεχομένων αύτοΰ.

Κατά τάς δοκιμασίας τοΰ σχολικού έτους 
1882—83 ό τοΰ άρίστου τούτου 'Εκπαιδευτηρίου 
λόγιος διευθυντής, κ. Λεωνίδας Βλάχος, έξε- 
φώνησε λόγον, ού τδ τέλος παραθέτομεν ένταΰθα, 
οιοτι έξ αύτοΰ καταφαίνεται μετά πόσου ζήλου 
καί έθνικοΰ ένθουσιασμού ό κ. Βλάχος έκπληροΐ 
τα σπουδαία καί δυσχερή αύτοΰ καθήκοντα. 'Ο 
κ. διευθυντής στρεφόμενος πρδς τοΰς συνηγμένους 
μαθητάς του είπε·

Μή λησμονείτε ποτέ, βτι οί πρόγονοι ήμών 
άνεδείχθησαν τιτάνες καί έπί μόνων τών ώμων 
αύτών καί σήμερον έτι ύποβαστάζουσι τόν αλη
θή πολιτισμόν τού κόσμου, διότι κατ’ έξοχήν 
ησαν φιλότιμοι, έμεγαλούργει δέ αύτών ή διά
νοια, διότι έπαλλεν ίσχυρώς ή καρδία. ’Εργα
ζόμενοι κατά τήν διάρκειαν τού Σχολικού έτους 
μετ’ ίσης έπιμελείας περί δλα τά μαθήματα 
πρέπει βεβαίως νά πράττετε τούτο έχοντες κατά 
πρώτον λόγον ύπ’ δψει τήν αληθή σας πρόοδον 
καί τό πραγματικόν ύμών συμφέρον, άλλά άς 
καθηδύνη ύμάς είς τήν έκπλήρωσιν τοΰ καθή
κοντος σας καί ή άνάμνησις τής επισήμου ταύτης 
ήμέρας, καθ’ ήν στεφανούμενοι διά τού ηθικού 
βραβείου τής τιμής, παρέχετε καί πρδς τοΰς 
γονείς ήμών πολύτιμον ίκανοποίησιν διά τάς 
θυσίας, ας ύπέρ ύμών ύφίστανται καί διά τάς 
γλυκείας έλπίδας, άς έφ’ ήμών στηρίζουσι. Καί 
σείς δέ, φίλοι μαθηταί, βσοι σήμερον δέν ήξιώ- 
θητε βραβεύσεως, μή άποθαρρύνθητε έπί τούτφ, 
άλλά τούναντΐον άποφασίσατε άπδ τής ίεράς 
ταύτης στιγμής νά είσθε τού λοιπού καθ’ βλην 
αύστηρως τήν διάρκειαν τού Σχολικού έτους 
επιμελέστατοι καί φιλότιμοι. Δέν άρκεΐ ή με
λέτη ολίγων μηνών, δπως παρασκευάζεσθε είς 
τάς δοκιμασίας, ΐνα έφελκύση έφ’ ύμών τδν 
δημόσιον έπαινον. Μή στηρίζεσθε έπί τής φυσι
κής ύμών άντιλήψεως, ήν ή 'Ελληνική καταγωγή 
αφειδώς σάς παρέχει. ’Εστέ έπιμελεΐς διαρκώς 
καί φιλότιμοι, ΐνα άποφεύγητε τήν ψυχοφθόρον 
άργίαν καί συνειθίσητε είς τήν αύστηράν τοΰ 
καθήκοντος έκπλήρωσιν. ’Εστέ διαρκώς έπιμελεΐς 
καί φιλότιμοι, ΐνα συνειθίσητε νά σέβησθε τδν 
έαυτόν σας, άποφεύγοντες τάς έπιτιμήσεις, τάς 
προτροπάς, τάς τιμωρίας, άς κατά καθήκον οί 
άνώτεροι σάς έπιβάλλουσιν. ’Εστέ διαρκώς έπι
μελεΐς και φιλότιμοι, ΐνα άγαπάτε καί τοΰς 
Διδασκάλους, ώς άγαπάτε τήν μάθησιν, ΐνα 
αγαπάτε καί τδ Σχολεΐον, ώς άγαπάτε τήν με
λέτην, ΐνα άγαπάτε καί αύτοΰς τοΰς τοίχους 
και αύτα τά άψυχα άντικείμενα τού ’Εκπαιδευ
τηρίου ώς άγαπάτε τά βιβλία σας καί τήν γρα
φικήν ύλην. Διά τής άγάπης ταύτης θά άνα- 
πτύσσηται έν τή τρυφερά σας καρδία καί ή 
εύγνωμοσύνη πρός έκείνους, οίτινες μοχθοΰσι

» t r νΑγων — ια, 
’Αρά — βία. 
Καν — άρης. 
Όρ — φανόν.

Αινίγματος 105·
Αινίγματος 106·
Αινίγματος 107·
Αινίγματος 108·
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Πρόβλημα 110.
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Ητοι 20 έκατομ. λιρών κατά μέσον δρον κατ’ 

έτος! διά νέας γραμμάς καί πρδς καλλιτέρευσιν 
τών ήδη ύπαρχουσών.

Ως ειπομεν ανωτέρω ή διά τοΰ σιδηροδρό
μου συγκοινωνία δέν είναι πλέον άντικείμενον 
πολυτελείας, καθότι ή 'Εταιρία Middland έσχε 
τήν πρωτοβουλίαν νά είσάξη πρώτη τάς Άμερ’ι- 
κανικάς αίθουσας, έν αίς οί τής πρώτης τάξεως 
έπιβάται δι’ έλαχίστης προσθήκης είς τδν ναύλον 
εύρίσκουσι πάσαν άνάπαυσιν, άλλά τδ μέγα έργον 
τής εταιρίας ταύτης ήτο ή προσθήκη αμαξών 
γ θεσεως εν άπάσαις ταΐς άμαξοστοιχίαις αύτής 
άνεξαιρέτως (express ή μή).

Γδ παράδειγμα τής έταιρίας ταύτης ήκολού- 
θησαν καί αί λοιπαί, φιλοτιμηθεΐσαι μάλιστα 
νά καλλιτερεύσωσι τήν γ' θέσιν, ώστε νά προτι- 
μάται αυτή πολλάκις τής β'. Όποιον δέ τδ 
άποτέλεσμα; Οί άριθμοί λαλοΰσιν. 
Γδ 1882 είσεπράχθησαν 

τής Α'. θέσεως
β; 
I".

’Εκ περιοδικών καί 
εισιτηρίων, 

έξ εκτάκτων, μεταφοράς συσκευών 
κτλ. ,,

Τδ δλον Λίρ.
» I > ' t ' · / CT — * r * η <Ιοου οε και ο μέσος ορος του τοκου, δν έπλή- 

ρωσαν αί διάφοροι έταιρίαι. ’Ενταύθα δέν λααβά- 
νονται ύπ’ δψιν έταιρίαι μή πληρώσασαι τόκον, 
ούδ’ έκεϊναι, ών τά κεφάλαια άποφέρουσι τόκον 
άπδ 9 °/ο μέχρι 17'/2°/ο.

(Χρήματα έταιρικά, φέρουσιν).

τής 
τής

J? 
η 
υ 
η 
!? 
ί?

Μ 
W 
η 
η

η Λ
Μ

λιρών κατά μέσον δρον κατ’ 
:ί πρδς καλλιτέρευσιν

πλέον άντικείμενον

έκ
. λίρ.
• »»

• »>

Η
>» 
ετησίων

• »

3,753,000
3,414,000 

16,381,000

1,610,000

3,636,000
28,797,000.

Λίρ.
Η

6,954,912 . .
16,176,942 . .

. . 2—30/ο
• · 3—4«/ο

V 60,630,765 . . . . 4—5»/ο
53,297,520 . . . . 5—60/0

η 20,780,690 . . . . 6—7«/ο

Πρωτότυπος παράστασις. Καθ’ ήν ήμέ
ραν έωρτάζετο έν άπάση τή Γερμανία έφέτος ή 
έορτή τής μάχης τοΰ Σεδάν (2 Σεπτεμβρίου), 
το έν Στεττίνφ Γυμνάσιον έτέλεσε παραστασιν 
βλως πρωτότυπον. Ύπδ τήν όδηγίαν τοΰ Γυμ
νασιάρχου οί μαθηταί παρέστησαν έν εύρυχώρφ 
πεδιάδι τήν ύπδ τοΰ Ξενοφώντος έν τή Άναβασει 
περιγραφομένην μάχην μεταξύ τού βασιλέως τών 
Περσών Άρταξέρξου καί τοΰ άποστάτου άδελφοΰ 
αύτοΰ Κόρου (τού νεωτέρου) έν έτει 401 πρ. Χρ. 
Μικρός ρύαξ, διασχίζων τήν πεδιάδα, παριστα 
τον Εύφράτην· δύο δέ έστημέναι σκηναί έσή- 
μαινον τά εχθρικά στρατόπεδα. Άφ’ ού τά πάντα 
διηυθετήθησαν ένεφανίσθησαν πρώτοι οι Λάκωνες, 
διακρινόμενοι ύπδ τών άσπίδων των, έφ’ ών 
έφαίνετο τδ στοιχεΐον Λ. ΊΙκούσθησαν τά προ
στάγματα ελληνιστί καί ό λόχος έσχηματίσθη. 
Μετ’ όλίγον έπαρουσιάσθη ό Κύρος, παρακολου- 
θούμενος ύπό τοΰ κήρυκος καί πλούσιας συνοδίας 
έξ 'Ελλήνων μισθωτών. Ό κήρυξ προχωρήσας 
άνήγγειλε μεγαλοφώνως τήν προχώρησιν τού 
έχθρικοΰ στρατοΰ. Πάλιν ήκούσθησαν προστάγ
ματα καί είς τήν πεδιάδα έφάνη ό Αρταξέρξης

V
Άναπληρωθήτωσαν αί στιγμαί διά στοιχείων πρό; 

σχηματισμόν 12 ονομάτων ούσιαστικών θηλυκών, άρ- 
χομένων πάντων διά τοΰ Α καί ληγόντων διά τοϋ II.

Πρόβλημα 111.

ΤΕ ΛΚ ΞΙ ΚΑ

ο ΓΛΩΣ-ΦΟΤΣ ΜΙΙΣ

ΞΤ ΡΑ ΣΑ ΚΙΙ

Διά τών άνω συλλαβών σχηματισθι1 τω γνω’χιζύν
άρχαΐον.

Πρόβλημα 112
*0**0 U * α ι 0 * ι ’ ω * * £ *1 *0

* ι * ο υ * ε *0*.

Άπό τό άνω γνωμικόν έλλε πούσι τά ουαφωνα
δπως συμπλτ ρωθή.

Αίνιγμα 113.
Τδ πρώτον θαρραλέως τά ζώα προασπίζει, 
Τδ δεύτερον τοΰς κήπους καί τοΰς άγροΰ; στολίζει · 
Τά δύο αν ένωσης καί λέξιν σχηματίσης, 
Είμαι καρπός ωραίος καί νόστιμος έπίσης.

Έμ. Σολωμός έν Βουκουρεστίφ.

Αίνιγμα 114.
Δύο άκριβώς προθέσεις

Είν’ αί πρώται συλλαβαί μου,
Καί κολυμβητής γενναίος

Είν’ αί δύο έσχαταί μου·

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

Κ. Ν. I... είς Βιίη’ΐμ·. ΊΙ έπίσημος τελετή τών 
έγκαινίων τοΰ εθνικού μνημείου τής Γερμανίας έπί τοΰ 
Ρήνου τελείται αύριον, 16 28 τοΰ μηνός τούτου. .Μή 
στενο/ωρεΐσθε δτι δέν θέλετε φθάσέι έγκαίρως, καθότι 
τά καταλύμματα είναι είς άκρον δυσεύρετα έν τοΐς πε- 
ριχώροις, καί ή συρροή προμηνύεται μεγίστη. Λέγεται 
ότι πρό 4 καί 5 ήδη έόδομάοων ένοικιάσθησαν δλα καί 
τά μικρότερα δωμάτια· άκόμη καί έπί τών άτμοπλοίων 
τοΰ'Ρήνου, ών ό αριθμός άνέρχεται είς έκατόν περίπου, 
θά διανυκτερεύσωσιν άνθρωποι. Ό Εσπερος θέλει .
δημοσιεύσει τήν εικόνα τοϋ μνημείου τούτου μετά συν
τόμου περιγραφής τής έορτής έν τώ έπομένιο τεύχει.
— κ. Γ. Α . . . εί; Σμϋμημ1. ΊΙ παραγγελία ύμών διά 
τόν άνατυπωθέντα Λ*, τόμον τοΰ 'Εσπέρου έλήφθη· 
ή αποστολή γενήσεται προσεχώς, διότι άπαιτεϊται ό 
υλικός καιρός πρός δέσιμον τοΰ βιβλίου. — κ. Ε. Σ... 
είς ΒονκουοέιΤτωΐ'. Τά τελευταία δύο αινίγματα δη
μοσιεύονται ώ; έπιτυχή. Τά αινίγματα δέν είναι 
δυνατόν νά ήναι δλα δύσκολα προς λύσιν' ύπάρχει 
δμω; έκάστοτε ποικιλία τις έν αύτοΐς, ώς παρατη
ρείτε. — κ. A. Ρ ... είς ΌίησΛό»’. ‘Αφ’ ου έφά- 
νητε τόσον επιτήδειο; είς λύσιν τών προβλημάτων καί 
ιδίως τών ίππείων άλμάτων έν ταΐς είκονογραφημέναις 
ρωσσικαΐς έφημερίσιν, ήλπίζομεν δτι ήθέλετε λύσει καί 
τό έν τώ προλαβόντι ήμών τεύχει διπλοΰν ΐππειον 
άλμα' άλλά φαίνεται δτι τοΰτο είναι κάπως δυσκολά- 
τερον. Ποιαν έντύπωσιν σάς έκαμεν ό ώραΐος καπν-ς 
τή; 'Ολλανδίας; Άληθώς έχει ιδιαίτερόν τι άρωμα! — 
κ. II. Π ... είς Βήξ άπορία ψάλτου ! —
κ. Ν. I . .. είς ΚωΓστ«ιτ<ΐ'θίν·τολιι·. Ή ταχυτέρα 
άποστολή γίνεται διά τοΰ ταχυδρομείου. Ή έπιθυμία 
ύμών θέλει έκτελεσθή καί συντόμως. — κ. Κ. X. Ί ... 
είς '/Μγαζίχιον. Ό "Εσπερος άπεστάλη ύμΐν ήδη 
είς τήν νέαν διεύθυνσιν καί έλπίζομεν δτι τόν έλάβετε 
τακτικώς. Καλώς έπράςατε είδοποιήσαντες έγκαίρως 
τήν διεύθυνσιν. — κ. Ν. Δ . . . εις Γαλάζιοι'. Τά φυλ
λάδια άπεστάλησαν ύμΐν, ώς καί ή διόρθωσι; τοΰ α'. 
μέρους. Το ο', μέρος προσεχώς. Περί τής είκόνος άπο
φασίσατε δπως έγκρίνετε· άμφότεραι αί περιπτώσεις 
είναι δυναταί. Είς Κέρκυραν έγράψαμεν. Εύχαρι- 
στοΰμεν διά τήν πρότασιν ύμών. — κ. Π. Α . . . είς 
BiimjT. ’Επειδή, ώς είδετε έν τή ειδοποιήσει, ή άνα· 
τύπωσις τοΰ Α'. τόμου τοΰ 'Εσπέρου έπερατώθη, λά
βετε τήν καλωσύνην νά είδοποιήσητε τήν διεύθυνσιν, 
ποΰ οφείλει ν’ άποστείλη Ύμΐν αύτόν, έν τή πόλει ή 
έν τή έξοχή, δπως μή παραπέση. Έλπίζομεν δτι έλά
βετε επιστολήν ήμών προγενεστέραν.



160 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 58. 15 27 Σεπτεμβρίου 1883.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑ ι 

τή 1113 και 1527 έκαστου μηνός.
Τιμή ίτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαι 32 = ρούβλια 16). 

Τιμή καταχωρίσεων δι’ έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΙ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΥ.

ΑΘΗΝΑΙ καί ΠΕΙΡΑ Ι ΕΥΣ* κ. Δημ. Καρασπνρος. ΚΕΡΚΥΡΑ* κ. Νικ. Ε. 
Μπάκας. ΖΑΚΥΝΘΟΣ* κ. Ν. Παππάδόπουλος. ΒΩΛΟΣ- κ. Νικ. Γεωρ- 
γιάδης, ιατρός. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ· κ. Πέτρος Μ. Γκεντιλίνης. ΙΙΛΤΡΑ1* κ. Παυ
σανίας Χοϊδάς.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ και ή λοιπή ΛΙΓΠΙΤΟΣ· κ. Πέτρος Σαράντης, Βιβλιοπω
λείου "Ό Φοίνΐ;" έν Άλεςανδρείφ.

ΚΩΝΣΤΛΝΤΙΝΟΥΗΟΛ1Σ* κ. Ιωάννης Παπάδης, βιβλιοπώλης. ΦΙΛΙΠ- 
ΠΟΤΓΙΟΛΙΣ* κ. Γεώργιος Τσοόντας, ιατρός. ΣΜΥΡΝΗ* κκ. Δεκίπρης καί 
Σ’, καί κ, Φρ. Σαοίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ* κ. Σ. Γράσσος, βιβλιοπώλης. ΚΑ- 
ΒΑΛΛΑ * κκ. Α. Γ. Κούζης καί Σ’· ΜΥΤΙΛΗΝΗ* κ. Ξενοκών Γκορτζι- 
ώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ* Αίδεσ. Άνανίας ’Αλεςανδρίδης. ΣΑΜΟΣ* κ. Στ’αμα- 
τιάδης, έφορος τής Σαμιακής Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΥΤΤΟΣ* κ. Χρ. Χριστόφορου. 
ΑΜΙΣΟΣ* κ. Κ. Λαναράς, ιατρός. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ* κ. Άπ. πενουδάκης. 
ΡΟΔΟΥ* κ. Μ. Μαλλιαράκης.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κάπρου* κ. Π. Δ. Παπαδάκης. ΛΑΡΝΑΞ* 
κ. ’Ιωάννης ΙΙιερίδης.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΟΝ · κ. ’Αριστόδημος Λ. Βοσκώφ. ΓΑΛΑΖΙΟΝ * κ. A. I. 
Σαοεγιάννης. ΙΒΡΛΙΛΑ* κ. Ιωάννης Λ. Βοσκώφ. ΤΟΤΡΝΟ-ΜΛΓΟΤΡΕΛΟΝ* 
κ. Τηλέμ. Παπάζογλους. ΚΟΡΑΒΙΑ. ΙΙΙΚΕΤΟΝ, ΚΑΡΑΚΑΛ καί ΚΡΑΙΟΒΑΝ* 
κ. Νικόλαος Καοαβίας. ΚΑΛΑΦΑΤ1ΟΝ* κ. Νικ. Κουκλέλης. ΓΙΟΥΡΓΕΒΟΝ * 
κ. ΕύΊυμ. Πεταλάς. ΤΟΥΡΝΌ-ΣΕΒΕΡΙΝΟΝ · κ. I. Α. Σακελλαρίδης.

ΠΕΤΡΟΤΠΟΛΙΣ* κ. ’Ιάκωβος Μάνος, ιατρός. ΜΟΣΧΑ* κ. Γρηγ. I. Ροσσόλυ- 
μος. ΟΔΗΣΣΟΣ* κ.Σπυρ. Ί'υπάλδος Φορέστης. ΤΑΙΓΑΝΙΟΝ* κ. Δημ. Δ. Άλεςόπου- 
λος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ* κ. Στέφ. Λοβέρδος. 1Έ1ΣΚ* κ. II. Α. Άξιώτης. ΝΙΚΟΛΑΙΕΦ* 
κ. Θεόδωρος Λυκιαρδόπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ* κ. Νικ. Γ. Τζιτζέλης. 1ΣΜΑ- 
ΗΛΙΟΝ* κκ. ’Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟ15ΙΟΝ* κ. Α. Καρβούνης. ΗΟΤΙΟΝ * 
κ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης, ΣΕΒΑΣΤΟΥ1ΙΟΛΙΣ · κ. Κ. Α. Παλαίολόγος.

ΠΑΡ1ΣΙ0Ι- κ. Θεμιστοκλής Πετροκόκκινος.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ* κ. Ίωάν. Α. Ιίερβάνογλους, ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ* κ. Γ. θ. Σκρινής. 
ΡΟΥΣΤΣΟΥΚΙΟΝ Βουλγαρίας* κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.
ΤΕΡΓΕΣΤΗ* κ. ΓΙ. Περβάνογλους. ΚΑΛΚΟΥΤΤΑ ζ.Ίωάν. Κ. Σταυρίδης. 
ΝΕΛ-ΥΟΡΚΗ* κ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής Ελλάδος.

Εις τά μέρη, ένθα είσέτι δέν έσυστήθησαν όριστικώς έπιστασίαι, 
οί βουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τής 
έτησίας συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ' ευθείαν εις τήν διεύθυνσιν 
(ElSTEB-StkasSE No. 19) έν ΛΕΙΊΊΑι, είτε εις τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως τοΰ ' Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τούτου 
μετά τής Γενικής Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τ δ ψύλ
λον άποστέλλεται ελεύθερον ταχυδρομικών τελών.
Η Δ1ΕΤΘΥΝΣ1Σ ΤΟΤ ΕΣΙΙΕΡΟΓ. Elsteb-Strasse No. 19. Leipzig.

Die

Collection Spemann
bca_I>(ϊφtint, ben JUngctt fiber ben fpridnoortlid) bofjen ‘IJteU bet bcutidicn ®iid»er abpu 
ftelfen. Tie tillage einer eigenen „.yanb. unb £>au4bib(iotl)et" ift nun uicbt nichr ein 
'■Borrcifft inoblljabcnbcr Scute, fonbern Jebent intiglidi, benn ber 'Jletto^reie bee ®anbe« ift 

gciiiiiiiJcii cine AKarlf
= 1 $rc. 35. (fte. = 60 Str. i>. ift., franco per ‘J.<o|t 3W. 1. 25. 

gTiitr 25anb ift rin-jclii ftauffitlj.
Slbonnentcn erljaiten ηοφ befonbere ilergiinftigungen.

Sti8&er erfAienrn: 
Stanb 1. Sroncoid, Souife non, ®6o«»boruS ioHunber. flu gfifien bes Mtmardien. ttrjailungen, mit ®it= 

leiiung uon gofepb stiirfrtmer.
„ 2. gmmcrinonn, Hurl, Ser £ btrbor mit ISinleitung Bon Srbtn Sftiiding.
„ 3. be Kcruonteb.Sanucbrii, Miguel, ’Mornlifdje Mooellen, fiberfent oon fl. u. Metier unb gr. Stotter, mit 

teinleiiuug non Ctto uon Scirner.
„ 4. ■i'icriinnfu, g. Cbr., Tie Tallin ober bie SctiiRbriirfii.ieii auf bem (Eilanbe in bee 'Jtorbire, mit Sin= 

leining non «cinridt Tiintirr.
5. t'citcr, flngufl, fluf ffitalbroegen. mit liinleitung Bon goicpli Slurfibiter.

„ 0. ISogot, flitotni, tRnffiidic SiooeUen. mit (linleituna non Sriebridi 'itabrniiebt.'
,. 7. giinnbond, Sophie, Tie Urbiii roiber ffiinen. mit liinleituim oon gojrpb Hiirfdmcr.
„ 8. He Sage, fl. 91., Ter binfenbe Teufel, mit Uinteituitg Bon it. 1’otbdiicn.
„ 9. Arnim, t'nbw. ildiiin B., Tie Slroncnm.id’ter, mit Ginlettuna Ben Job. Sibcrr.

to. 11. Aollinn, Ibeoutiil, Pieife urn bie I'arilcr Belt.
12. i'omcrb Citifiet, iiberient non gob. Seinr. Sop, mit (Sinieitung non 3ntob Kiiblb.

„ 13· Stbiiding, rebin, iltioaS auf bem Beiotpen, nut Ginleitung Bon gofepb Miirfdiiicr.
„ 14. Sjornion, ^ibrnflicrite, Ter Sfrautmarfd) unb anbere iirsablungen, iioerient unb eingeieitet son 

(ibtnunb "obebonj.. 15. sitberfteiu, «nguft, ,vo*ianb8geftf)i<bten. Mit Ginlenung bon gofepb iliirfdincr.
. 16. 17. Gooper, genimore, Ter Simao, eine uenetianifdje ®ef<t>itt)!e, nberfebt non Retene «obebon, mit 

Ginieitnng uon "ubioig ^Jroefrtiolat.
„ IS. blatters, Thomas Seben, berauSgegeben unb eingeleitet Bon Seinriifi Tinnier.
„ 19. gruing, SJafbington, Tie «(ttanibra, mit liinleiiuug uon B'ubwig -VrocfmoiOt.
„ 20. smiller unb ffloetbe, I8riefro«b)el, I. 'Satib mit (iinteitung von 9t. torbergrr.
,, 21. «mengrubcr, Pubiota, gelbrain unb IBalbibeg. Mit limleitung son Jofcph iliirfdilier.
„ 22. ©anff, 2Bilbclm, Ciditenfiein. Mit Sintritung Bott gulinS Mlaiber.
„ 23. Mancini, (Srajia Werantoni. Vbbia. Teulid) uon Selene I'oUcban. Mu liinteit. son gannp Scrnaib. 

24. SJurm, S.I., Tab Staffer alb i-auSfreunb in geiunben unb tranfen Tagen.
„ 2ό. (fnnei, g. 3-, i’err Boretu Start. Mit einteitung uon gofepb siiirfanicr.

2a. srttiiler unb iHoetlie, ifrieftoecftfel, II. 8anb mit uinleitung uon 9i. t'orbergcr.
„ 27. Sifiutib, Marimiiian, Tie SSieienbadier. Mit ISinleitung son g. Miirfantcr.
., 28 Jtiiberfen, <?., Ter gmprouiiator. ?ten iiberfept unb eingeleitet oon If. Sobcbanj.
., 29. «oe, C'bgar, ’Ilian, Eelifame ®eid>id>ten. Ueberiept unb eingeleitet uon M. Miirniberg.
„ 30. aiarcon, 'Bebro fl. be, Manuel Senegal. Ueberfent unb eingeleitet non fi. Irpifcnbarbt.
„ 31. SSdibter, £Stnr, 'iebmgetiijte unb .vepenproseffe in Tuilftblanb.
„ 32. S3, tiiiliocr, «. S. liugen ttram. Ueberfetjt sen g. 'Hotter, eingeleitet uon fl. 9froeftbo(bt.
„ 34. · egn.ir, SfaiaS, Sritiofifage. llcbetfept unb eingeleitet non (f. "obebanj.
„ 36. Miillbniifcn, «albuin, Ter I-eitdntutiu non Mitjigan.
„ 3β. 2Seber, start BuliuS, Temotritos ober tnnterlafiene Itamere etneS latynben Mjitoiopben. SluSgeioablt 

unb eingeleuel non 'Baul Mori», . .
, 37. 9Iing, Map, Srauenfierseu. Mit utnleilung non gofepb Slnrirtiner.
„ lie iiemffen, pubmia, Umtoege cum «hiit. Mit iSinleitung oon $>anS Biegler.
., S’ 91. u b. (Hbe, 2itneburger iMdiidneit. Mit Ginlettung uon Hermann flumen’.
„ 40. SBefielu, g. S-, JcntfdilaiibS i'cbrjahrc. I. Sanb.
, 41. etbnlteS, 6., Maigela. Siiltur-liiiiotiitbe 'Jlouellen atis Mitteburaufen.

Mit biefem 'Banbc begini t eine nene serie, auS 20 tBiinben bcftclimb, beren tester fill ’(fonnentent 
gratis gelirfert rnirb. „ ....„ 42. fflonol, PiilolaS SB., flltuatenfcfie Sente. Ueberiept boil gulitiS Mcuner.

Um bie grofien ffleiiter alter Wationen mOglitfiit febneU in ber SoUectiou Spemann uertreten tn fefien, roerben 
bie beften fremben Slutoren ate ..fliiitanbifdie silnffiler'' aufgeuommen, unb co erftf)rmen neben ber laufenben 

bie ©riediifdie unb 9ibmif<be Sitleratitr (beginnt mit Tacitus).
b e (inglifitie pitterotur (beginnt mit Milton, Tai uerlorene fBarabieS).
Tie «r'attiitfiidte ritieratiir Ibrginnt niit Sioufieau. ®eteiinlniife>, 
bie gtaticnifdte unb epanifdtc uittcratiir (beginnt mit Mrtrarca, Sebitfite), 

in mufterliaften Uebcrtraguitgen unb mit iaitgemSBcn, baS Kanje barmouiW) uerbinbenben Ginleilungcn. — 
SS roerben abonneinenti auf .bie gan;e golgt auelanbifgicr aioffifer 

uttb auf bie tiiHclncn Bittcroluten apart 
eriJfinet unb bamit foroobt ben SBiinKien ber L'iebbaber alter, roie einselner Sitteraiuren nitfprofteu. 
Banb 101. (fR5m. Sitt.) SorneliuS Taritu»’ ®erfe. I. Wermania, Slgrieota. Tie 9lcbner. Mit einer Einlcit.

utib nadi ber Ueberiepitiig son fiJilll. «btliificr. , „ ...
„ 151. (ffingt. ititt.) gobn Milton, Tao uerlorene 'Jiarabiei. Ueberfeist Bon griebr. ISilb. Βαώαπα. Mit 

einer (iinleitung Bon I'ubwig %<roef<bolbt.
„ 201. (gransbf. Sitt.) g. g. fRotineaui SSerte I. ^ctenutniffe. Ueberie8t uon g. ®. $eufinger, eingeleitet 

uon 'Brofeffor Ur. Stephan i’orn.
„ 261. (gtalien. Sitt.) graticcSco 'BettarcaS Scbimtc I. Sonette imp Ganjonen auf baS Scben ber Tonna 

Soura. Wadi ber Ueberjebung oon Carl giirftcr, itngeleitet soil I'ltbioig (fieiger.
flub in alien iliudilianbliingen bes 3n= unb SluSlanbeS jtir flnfiit oorraiig unb lonnen bort im Slbonnement 
ober einjeln bejogen roerben.

®>ie riebtig ber (Sebante roar, bcm beutidt lefenben Sul’liliim put iilicrfcute (dibit auSpefiattete, gcbiinbcne 
TluSgaben ber auolanbiftben Hlaifiter sum 'Sreiie uon nnr 1 Mar! per Sano 511 liefem, geftt baraub beruot, 
baft uon Tacitus’ SSerten 8anb 1 foiort

eine ftarhr jloiite SCuflogt 
gebrudt roerben muBtc-

Ο έν Άμστελοδάμω γνωστός οίκος

Ν. ΒΛΑΧΟΣ και ΣΑ·

δέχεται -αραγγείάας δι έδώδιμα, ποτά, σιγάρα καί δι άλλα 
προϊόντα 'Ολλανδίας, Γερμανίας καί Βελγίου οίαςδήποτε ποι- 
ότητος και ποσότητος. Άναδέχεται άποστολάς Ελληνικών 
καπνών, οίνων, σταφιδοκάρπου, καί έν γένει παντός Ελληνικού 
προϊόντος, οίδων τψοκαταβολάς άναλόγως τοΰ άποσταλέντος 

έμπορεύματος, παρέχων δέ πάσαν εύκολίαν προς έπιτυχίαν 
τής εισαγωγής τών Ελληνικών προϊόντων εις τήν 'Ολλανδίαν.

Διά περαιτέρω πληροφορίας δι’ οίανδήποτε έμπορικήν 
έργασίαν δέον ν’ άποτανθή τις πρός τούς

Κυρίους X. Vlaclios & Co. Amsterdam.

ΕΙΔΟΠΟ1ΗΣ1Σ.

Εςεδόθη εις βιβλίον τό "Άσμα 
τοΰ Χιαβάθα” τοΰ διάσημου 
’Αμερικανού ποιητοΰ Lokgfellow 
έν έλληνική μεταφράσει. Τό βι- 
βλίον τούτο (έκ 15'/ϊ τυπογρα
φικών φύλλων) κεκοσμημένον διά 
τής είκόνος τοΰ ποιητοΰ και άλ
λων εικόνων και κομψώς δεδε- 
μένον μέ τά φύλλα έπίχρυσα, πω
λείται άντι φράγκων 6.50. — Οί 
έπιθυμοΰντες ν’ άποκτήσωσιν αύτύ 
παρακαλοΰνται ν’ άποτανθώσιν είτε 
κατ’ εύθεΐαν προς τήν διεν^νιύιν 
τοΰ 'Εσπέρου (Leipzig. Elsteb- 
Stbasse 19) είτε πρός τά κατά 
τόπους βιβλιοπωλεία.

Leistung

lOUISHEINRICI^ZWICKAU'ZS.

Selbstthatige Zimmerfontaine 
mit Blumentischj und Aquarium 

Neu! ' Originell! 
Vorzuglichste / i \ /'' 1 Eleganteste 

' / H Ausfiihrung.
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Συντάκτης* Δρ. 1. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 19.
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