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II ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΝ ΛΕΒΑΔΕΙΑι.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 161.)

Μία τών γραφιχωτέρων πόλεων τής Στερεά; 
Ελλάδος είναι άναντιρρήτω; ή Λεβαδεία, ή 
και ύπδ έμπορικήν έποψιν σπουδαίαν κατέχουσα 
θέσιν και ύπδ ιστορικήν πολλάς διεγείρουσα έν 
ήμΐν αναμνήσεις. Ό βέλων νά γευθή όλων τών 
τέρψεων, ας παρέχει ή ωραία τής Λεβαδεία; 
τοποθεσία, πρέπει νά τήν έπισκεφθή είτε κατά 
τδ έαρ είτε κατά φθινόπωρου, καθότι έν ώρα 
βέρους έπιπολάζουσιν έν αύτή πυρετοί ενεκα τής 
γειτνιάσεως τής νοσώδους Κωπαΐδο; λίμνης, έν 
ώρα δε χειμώνο; τδ ψΰχο; είναι αρκούντως έπαι- 
σβητόν, οσάκις μάλιστα πνέει άπδ τών περιστε- 
φόντων τήν πόλιν δρέων άνεμος. Ίον έπιβυ- 
μοΰντα νά γνωρίση καλώς τήν πόλιν συμβου
λεύομε·» νά έπισκεφθή τήν Λεοαδείαν άνευ οδηγού, 
διότι ό καλλίτερος τρόπος νά έννοήση τις τήν 
άληβή φυσιογνωμίαν μιας πόλεως είναι πάντοτε 
νά περιέλθη τις αύτήν μόνος καί άφιέμενο; είς 
τήν τύχην· διά τοΰ συστήματος τούτου καί θέ
σεις άγνωστους ανακαλύπτει, καί τύπους σπανίους 
καί βέας ρωμαντικάς, ας ό άριστος τών οδηγών 
βά παραμέληση νά τω υπόδειξη. ΊΙ Λεβαδεία 
εκτείνεται έπί τών δχβών ποταμού, δστις κατερ- 
χόμενος τών δρέων καί διαβρέχων πλουσίαν καί 
εύφορον πεδιάδα χύνεται είς τήν Κωπαίδα. Αί 
οδοί τής πόλεως είναι ζωηραί, καί χινησις έπι- 
ζρατεΐ έν αύταΐς καθ’ ολην τήν ήμέραν, πρδ 
πάντων δμως κατά τάς ήμέρας, καβ’ άς συρρέ- 
ουσιν οι τών περιχώρων γεωργοί καί έμποροι. 
Κυπάρισσοι, πλάτανοι, λεΰκαι σκιάζουσι τά τερ
πνά τών οικιών δώματα καί έν μέσω πυκνής 
φυτείας στίλβουσιν αί λευκαί οίζ.ίαι. Πρδς τδ 
μέρος τοΰ ορούς ύψοΰνται άπότομοι βράχοι, διά 
τών στενών, τών όποιων δροσερά πνέει αύρα. 
Οί άπδ τής Κωπαΐδος άναδιδόμενοι ατμοί ύψοΰν- 
ται βραδείς έπί τών πλευρών τοΰ Έλικώνο;, 
άφίνοντες έπί τών δένδρων καί έπί τών άγρών 
σταγόνας δρόσου, άπαστραπτούσας είς τάς άκτΐνας 
τοΰ ήλιου δίκην άδαμάντων. Ή κυριωτέρα τής 
Αεβαδείας οδός, ή τής Άθηνάς, ής τμήμα πα- 
ριστα ή ήμετέρα είκών, είναι εύρεΐα καί κα
θαρά, περιέχουσα πλήθος έργαστηρίων, ών αί 
σ-έγαι σχηματίζουσιν ώς σκεπαστήν στοάν πρδ 
τών οικιών. Έν τή όδώ ταύτη συνωΟοΰνται έν 
ποικιλοχρόοις στολαΐς οί άνθρωποι, χωρικοί έκ 
τών περιχώρων, δπωροπώλαι καί λαχανοπώλαι, 
κτηματία·, καί έμποροι, υπάλληλοι τής Κυβερ- 
νήσεως, άμαςηλάται καί καρραγωγεΐς, καί έν 
τω μέσω αύτών φαίνεται καί ή "λερή φουστα- 
νέλλα” τοΰ ποιμένος, τοΰ ερχομένου είς τήν 
πόλιν πρδς ε’ίσπραςιν τής τιμής τών προβάτων, 
τά όποια έπώλησεν.

ΜΙΛΤΩΝΟΣ
ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ.

Ύπδ ’Αλεξάνδρου Σ. Κάσδαγλη.

(Συνέχεια.)

Οΰτω λοιπόν είς τά πρόσω χωρεΐ καί τό όριον ήόη 
Φθάνει τής χώρας Έδέμ, έγγυτέρω δέ έτι προδαίνων, 
Νϋν τόν Παράδεισον βλέπει, τερπνόν καί χαρίεντα κήπον 
Ώσπερ οικίαν αγρότου τριγύρω φραγμός περιβάλλει, 
Στέμματος δίκην περίβολος θάλλων άει περιατέφει 

Άκραν τερπνήν κ’ ομαλήν ανήφορου τινός μοναξιάς, 
"ΙΙς αί τραχεΐαι πλευραί ύπό βάτων πυκνών καί άγριων

Όλως απρόσιτοι εΐνε' έπάνω αύτής δέ αύςάνουν 
Μίγ’ ανυπέρβλητον ύψος ϋψούμενοι πλεϊστοι δενδρώνες 
Κέδρων, πεύκων, έλατών, πολυκλάδων δέ άμα φοινίκων, 
θέαν άγρότειραν, όντως τερπνήν, παριστώντων. ώραίαν. 
Ώς δ’ έν σειραΐς τεταγμέναι ΰψοϋντ' αί στοιχάδες τών 

δένδρων,
Μία δέ άνω τής άλλης συντάσσοντ' αύτών αί σκιάδες 
θέαν ύψίστην, δασών αμφιθέατρου μέγα παράγουν 
Πλήν υψηλότερου έτι τών άκρων τών δένδρων έκείνων 
Ηάλλοντ’ αεί Παραδείσου τά τείχη ύψοϋντο ώραϊα· 

“Λποψις δθεν τερπνή τοΰ κοινού μας γεννήτορας τ' ομμα 
Έθελγεν όντως εύρεΐα, καλώς είκονίζουσα τούτιρ 
Πλείστας τοΰ κράτους αύτοΰ έπί γής διαφόρους εικόνας. 
Κύκλφ τοΰ τείχους δ’ αύτοΰ υψηλότερου έτι ύψοΰνται 
Δένδρα πολλά ωραιότατα, πλήρη καρπών έςαισίων · 
Χρώματα δέ τούς καρπούς καί τά άνθη ώραϊα κοσμοΰσι 
Στίλβουτα δέ έκ χρυσού φυτικού δστις ταΰτα καλύπτει· 
Πλήρης χαράς δ' ό άστήρ τοΰ φωτός τάς λαμπράς του 

ακτίνας
Ι’ίπτων παράγει εικόνα τερπνήν, τερπνοτέραν έκείνης, 

“Οτε τά νέφη ήρέμου έσπέρας χρυσού καταστίλβει 
Είτε όπόταν φαιδρώς τό ουράνιον τόξου χρυσώνει, 

Όπερ κατόπιν ραγδαίας βροχής αίολόχρωτον λάμπει· 
Τόσω θελιετήοιος ήν ή είκών καί ή θέσις έκείνη ■ 
“Ηδη δ’ ένώ είς τά πρόσω χωρή. καθαρότατος όντως 
Τέρπει αήρ τήν πορείαν αύτού καί έντός τής καρδίας 
“Αφατου έαρος αμ* ηδονήν προξενεί κ' ευφροσύνην, 
Ήτις βαθύτατα δύναται άλγη ψυχής ν' αφαίρεση, 
ΙΙλήν ούδαμώς τήν άπόγνωσίν εΐν ικανή νά πραυνη· 
Ζέφυροι δέ τά ευώδη πτερά των ριπίζοντες άμα 
Πνέουν τερπνοί φυσικής εύωδίας πληροΰντες άφατου 
Πάντα τα πέριξ τοΰ τόπου, ένώ ψιθυρίζουσιν έτι 
ΙΙόθεν παρέλαβον πάντα τά εύοσμα λάφυρα ταΰτα. 

’Ώσπερ οί πέλαγος σχίζοντες πέραν Εύέλπιδος ά-ζρας/ 
Ώς Μοζαμόίας τό πέλαγος πλεύσωσιν, οτε συνήθως 
"Ανεμοι πνέουν σφοδρώς έκ βορείου κ’ έφου σημείου, 
Φέρουσι δέ μετ' αύτών τής Σαβάς τά αρώματα πάντα, 

“Α έξ εύοσμου άκτής τής Εύδαίμονος γής ‘Αραβίας 
“Ελαβον, καίτοι τό κύμα τοΰ πόντου τόν πλοΰν των 

κωλύει, 
ΙΙλήν άγαλλόμενοι ούτ’ ύπ’ αύτής τερπνής εύωδίας 
Πλήρεις χαράς έλαττώνουν τού πλοΰ τήν ταχύτητα άμα, 
ΙΙόρρω δέ λεύγας πολλάς τά πελάγη τοϋ γέροντας Πόντου 
Οντως φαιδρά μειδιώσι, τερπνήν αισθανόμενα αύραν, 
Ούτω τά εύοσμα ταΰτα άρώματ' ό δαίμων ευρίσκει 
Όντως τερπνά καί γλυκά ΐνα ήδη αυτά φαρμακεύση· 
ΙΙλήν εύχαρίστησιν πλεΐον' αίσθάνετ" αύτός έπί τούτοις 
II Άσμοδαϊος ήσθάνθη όπόταν καπνός τών ιχθύων 

Είχε διώξει αύτόν τής συζύγου υιού τοΰ Τοβία, 
Καίτοι αύτήν έμμανώς άγαπώντα, έκδίκησις θεία! 
"Ητις ήνάγκασ' αύτόν παντελώς τής Μηδίας νά φύγη 
Μέχρις Αίγύπτου, έκεί αιώνιας δέ εΰρεν αλύσεις.

Ούτω λοιπόν τόν ανήφορον άγριον λόφον έκεΐνον 
Νΰν ό Σατάν σκεπτικός καί βραδύς άναβάς μετά κόπου 
Ήδη όδόν ούδεμίαν εύρίσκ' ΐνα βή περαιτέρω- 
Τόσον πυκνώς συνωθοΰντο άλλήλοις οί βάτοι καί θάμνοι, 
Ώστε φραγμόν διαρκή, ανυπέρβλητον βλως, έποίουν, 
Όστις πάν βήμα ανθρώπου ή ζώου έκώλυ' έκεΐσε· 
Μία καί μόνη δέ πύλη υπήρχε καί αΰτη προσέτι 
Ήν πρός τήν έω 'στραμμένη, είς τ' αντίκρυ δ’ έκειτο 

μέρος· 
Ταύτην δέ άμα ίδών τών κακούργων ό πρώτιστος άρχων 
Δέν καταδέχεται ΐν’ ώς είκός διά ταύτης είσέλθη· 
ΙΙάντ' άψηφών δ’ ώς συνήθως μ’ έν πήδημα μόνον λα

θραίου 
Ούτος τά δρια κήπου πηδά, καίτοι ΰψιστα πάντα, 
Λόφους καί τείχ' ύπ-ρβάς δέ τόν πόδα του θέτει άμέσως 
Ενδον τοΰ κήπου καί στέκει τά βλέμματ αύτοΰ περι

στρόφων. 
Ώς δτι λύκος λυσσώδης έκ πείνης πλανώμενος ΐνα 
Ίχνη άνεύρη βοράς τίνος νέας θυμάτων άθώων, 
Άγρυπνος δέ ένεδρεύων κρυφίως τηρεί τούς ποιμένας 
ΙΙοϋ θά μανδρίσωσιν ούτοι τά ποίμνι* αύτών τήν εσπέραν. 
Ένδον ποιμνών πεφραγμένων καλώς έν τφ μέσφ πεδίων, 
"Ανω πηδά τοΰ οραγμού καί έντός τοΰ μανδρίου εισδύει.

Είτε ώς κλέπτης θρασύς, πορευόμενος βήμα λαθραίον, 
Ίνα τ' άργύριον κλέψη πολίτου τινός εύπορούντος,
Εξω τού οίκου δέ φθάνων αύτός ίσχυράς πύλας βλέπει, 
Αΐτινες έσωθεν ούσαι δοκοϊς καί μοχλοϊς πεφραγμέναι 
Κίνδυνον πάντα έφόδου ληστοϋ τολμηρού άψηφούσιν. 
Άνω ριχάται θυρίδος, οπής ή έπάνω τής στέγης, 
“Ενδον τοΰ οίκου δ' εισέρχεται τέλος, ομοίως ό δαίμων, 
Κλέπτης κατάρατος, μέγας, είσδύ’ έν τή ποίμνη τού 

Πλάστου.
Εκτοτε ούτως έντός τοΰ αγίου βωμού του εισδύουν 
Ξένοι αισχροί μισθοφόροι τόν οίκον αύτοΰ βεόηλοΰντες. 
Είτα μορφήν θαλασσίου δέ κόρακος ούτος λαμβάνων 
Άνω πετά πρός τό Δένδρου Ζωής κ’ έπ’ αύτοΰ θέτει 

πόδα·
Τοΰτο τό δέυδρον έν μέσοι τοΰ κήπου ύψοΰτο ώραίον, 
Ύψιστον πάντων τών άλλων· πλήν στάς έπί τούτου ό 

δαίμων
Νέαν ζωήν άληθή ούδαμώς αποκτά, τούναντίον 
θάνατον ούτος σκοπεί κατά ζώντων πλασμάτων άθώων · 
Σκέψιν ποσώς τής τοΰ δένδρου αύτοΰ άρετής ζωοδότου 
Ούτος ποιων έπ’ αύτοΰ μ' ΐνα μόνον σκοπόν διαμένει, 
Ινα αακρότερον ρίπτη τά βλέμματ' αύτοΰ πανταχόσε· 

Χρήσις τοΰ δένδρου δέ τούτου καλή τούναντίον θά ήτα 
Βάσις ζωής αθανάτου. Τοσοΰτον ολίγον γινώσκει 
Πάς τις, έκτος τοΰ θεού, ΐν’ όρθώς έκτιμήση έκείνο 
Όπερ ένώπιον τούτου υπάρχει καλόν καί ώραίον· 
Ούτω πολλάκις ό άνθρωπος χρήσιν καλλίστων πραγμάτων 
Κάμνει κακήν καί αίσχράν, χωρίς πρώτον νά κρίνη 

εύστόχως.
Κάτωθεν κύκλιο δ’ αύτοΰ μετ' έκπλήξεως νέας ό δαίμων 
Ρίπτων τό βλέμμα αύτοΰ θεωρεί τά τής φύσεως κάλλη 

Άπερ έξαίσια όντα, τήν αίσθησιν τέρπουν άνθρώπων. 
Απαντα ταύτης τά πλούτη έν χώριρ μικρώ κεκλεισμένα, 

Ναι, ούρανόν έπί γής θεωρεί· δτ' είς τοΰτο τό μέρος 
Πλάστου ημών καί θεού ό μακάριος έκειτο κήπος, 
Οστις Παράδεισος λέγεται, ον περ ό ΰψιστος “Αναξ 

ΙΙλάσας ίδίαις χερσίν πρός τά έω έφύτευσε χώρας, 
Όντως τερπνή; καί ώραίας τήν όψιν, Έδέμ καλουμένης■ 
Αΰτη πρός έω δέ άγει εύθεϊαν γραμμήν έξ Λύράνας 
Μέχρι τών πύργων μεγάρων λαμπρών τή; κλεινής Σε

λεύκειας,
Πόλεως, ναί, ευκλεούς ύφ’ 'Ελλήνων άνάκτων κτισθείσης, 
Έτι δέ μέχρι τής γής θαλασσάρ, ήν κατοικούν τά τέκνα 
Χώρας Έδέμ, πριν οίΈλληνες άνακτες φθάσουν έκεΐσε- 
Τούτο τό μέρος τό όντως τερπνόν ό 'Υπέρτατος Πλάστης 
Εΐχεν έκλέξ' ΐνα θέση αύτοΰ τόν τερπνότερου κήπον 
’θτ’ έξ αύτού τοΰ γονίμου έοάφους παρήγαγε πρώτον 
"Οσα ύπάρχουσι δένδρα καλά καί ώραϊα τήν όψιν, 
Τέρποντα γεΰσιν καί όσφρησιν άμα· έν μέσω δέ τούτων 
Πάντων τό Δένδρον Ζωής ύψηλόν καί ώραίον συνάμα 

“Πκμαζε πλήρες καρπών έκ χρυσού φυτικού άμβρωσίων 
Τούτου έγγύ; δέ τοΰ Δένδρου Ζωής ό τοΰ γένους άν

θρώπων
θάνατος ήκμαζε, θάνατος, ναί, τό τής Γνώσεως Δένδρου· 
Γνώσις καλού διά γνώσεως άμα κακού πληρωθεϊσα 
Λίαν άδρώς· Διά μέσου τή; χώρας Έδέμ δέ πρός νότον 
'Ρέει εύρύς ποταμός, ούδαμώς δέ τόν ρούν παρεκκλίνων 
Κάτωθεν όρους κρημνώδους είσδύων διέρχεται ούτος · 
Τούτο τό ύ'ρος ό “Γψιστος Πλάστης είς ταύτην τήν θέσιν 
' Ρίψας έφύτευσε κήπον αύτοΰ τόν τερπνόν έπί τούτου· 
Κάτω δ’ αύτού ταχύρροθον ρείθρου διέρχετ' έκείυο, 
Ό διά μέσου φλεβών τοϋ πορώδους χοός ύφ' ήδείας 
Δίψης ροφώμενον, μέχρι τής άκρας τοϋ όρου; δέ φθόνον 
Κρήνην ποιεί δροσερόν, άπ’ αύτής δ' άναβρύον τό δδωρ 
' Ρείθρα πολλά σχηματίζει άρδεΰοντα οΰτω τόν κήπον · 
Εϊτα δ' ένούμενα ταΰτα όμοΰ καταπίπτουσι πάντα 
Ανωθεν μέρους άδένδρου, κρημνώδους, κ* ένφ κατα

πίπτουν
'Ρούν ποταμού συναντώσιν έρχόμενον κάτω τοϋ όρους· 
Ούτος δ’ έκτος τής ζοφώδους κοιτίδος τοϋ όρους έκρέων 
Τέσσαρα μέγιστα ρεύματα άμα εύθύς σχηματίζει. 
Άπερ οδούς διαφόρους λαμβάνοντα πλείστας περώσι 
Χώρας μεγάλος καί κράτη πολλά βασιλέων ένδόξων, 
Ων τά όνόματ' ένταΰθα ανάγκη δέν εΐνε νά εΐπω· 
θέλω δ' είπείν άντ' αύτών, έάν δύνατ' ή τέχνη νά είπη 

ΙΙώς άπ’ αύτής τή; ώραίας τοϋ δδατος κρήνης σαπφείρων 
Ί’ύακες τόσον πολλοί έλικόρροοι βαίνοντες άνω 
Άμμου χρυσής τοΰ εδάφους καί άνω στιλπνών μαργα

ριτών,
Πλείστας λοξάς ατραπούς δέ τρεπόμενοι τήδε κάκείσε, 
Κάτωθεν ρέουν σκιών κρεμαστών καί μέ νέκταρ ποτίζουν 

Έκαστον είδος φυτοΰ, οΰτω δ' άνθη παράγουν ώραϊα, 
Άξια, ναί, Παραδείσου, ούχί διά τέχνης δυσκόλου 
Ένδον άνθώνων τηρούμενα, εϊτ’ έν σειραΐς τεταγμένα, 
'Ώσπερ ανθρώπου ή τέχνη δουλώ-ει αύτά, άλλά ώσπερ 
Όντως γενναία καί άφθονος άμα έσκόρπισ’ ή Φύσι; 
Τήδε κάκεϊσ' έπί λόφων, άγρών άνοικτών καί κοιλάδων, 
Ένθ’ άνά πάσαν πρωίαν αί πρώται ακτίνες ήλίου 
Πλήρεις ζωής καί θερμότητες ταΰτα φαιδρώς καλλω

πίζουν,
Ειτ' ύποκάτω σκιών άπεράστων δασών καί λειμώνων 
.Αΐτινες τ' άλση πυκνώς αμαυρώνουν έν μέσω ήμέρας. 
Ούτως ή θέσις έκείνη λειμών θελκτικώτατος ήτο 
Πλήρης παντοίων εικόνων τής φύσεως όντως ώραίων 
Δένδρα πυκνά καρποφόρα άνάριθμα τ’ άλση κοσμοϋντα 
Κόμμι εύώδες καί βάλσαμον έσταζον δίκην δακρύων· 
Άλλων πολλών δ’ οί καρποί έκ χρυσού καταστίλβοντες 

άμα
Κρέμανται πλήρεις χαράς κ’ ηδονής συνεχώς μειδιώντες. 
Άν άληθεϊς οί Έσπέριοι κήποι, ένταΰθα καί μόνον 
Τούτου; ήδύνατό ΐνα τις ιδη πιστώς καί θαυμάση· 
Πλεΐστα μικρά χλοερά δέ πεδία έν μέσω τών δένδρων 
Τήδε κάκείσε ύπήρχον καί λείοι λειμώνες προσέτι· 
Λόφοι ένταΰθα, οΰς φοίνικες στέφουν ώραίοι τό ύψος, 
Άνω ύψοΰνται, έκεί δέ κοιλάδες περίρρυτοι αμα 
Πλούτον άνθέων χρωμάτων παντοίων λαμπρών έκδη- 

λοΰσι·
'Ρόδα '/,ωρις άκανθών δέ κοσμούν τούς ώραίους ανθώνας· 
Άντρα καί σπήλαια δέ σκιερά άλλαχόσε ύπήρχον, 
Ένδον δ' αύτών ή τερπνή τής σκιάς έβασίλευε δρόσος’ 
Άμπελοι δέ μειόιώσαι καλύπτουν αύτά διά χλαίνης 
Όντως λαμπρά;, σταφυλών πορφυρείων δέ βρίθουσαι 

αύται
Έρπουσι χάριτο; πλήρει; καί άφθονον πλούτον παράγουν 
Ύδατα δέ ένταυτώ διαυγή κελαρύζοντα ρέουν 
“Ανω τών λόφων, όμοΰ κατερχόμενα δέ διαφόρους 
Τρέπονται ταΰτα οδούς, ή έν λίμνη έκβάλλουν ώραία, 

ΊΙς τό κρυστάλλινον κάτοπτρο·, λίαν πιστώς είκονίζει 
Κύκλω τήν όχθην αύτής κροσσωτήν ύπό στέμματος 

μύρτων
Άδουσι δέ τά πτηνά έν χορώ μελψδίας γλυκείας· 
Λύραι τερπνοί ένταυτφ, καί, τοΰ έαρος αύραι εύώδεις 
Πνέουσαι πάντα τόν τόπον πληροΰσιν όσμής άμβρωσίας 
Ητις άγρών καί λειμώνων τής Φύσεως δώρον ύπάρχεΓ 

Δένδρων τά φύλλα σειόμενα δ’ άμα ύπ’ αύρα; γλυκεία; 
Ήχον γλυκύν προξενοΰσι. πραΰνοντα άλγη καρδίας· 
Πάν δ’ ό θεός τών δασών καί λειμώνων τήν σύριγγα 

παίζων
Άδει έν μέσιρ Ωρών καί Χαρίτων έν πλήρει χορεία, 
Ένθερμος δέ χορηγός αίωνίας άνοίξεως εΐνε.
Ούτ' ό ώραϊος τής Έννης έκεϊνος λειμών τών άνθέων. 
Ένθα ποτέ ή θεά Περσεφόνη συλλέγουσα άνθη, 
Άνθος αύτή ωραιότερο·, ούσα, ήρπάγ’ ύπόΆδου, 
Όπερ τήν Δήμητραν έρριψ' είς θλίψεις μεγάλας καί 

πόνους,
Τρέχουσα-, τήδε κάκείσε νά εύρη τό φίλτατον τέκνον· 
II τό τερπνότατου άλσος τής Δάφνης,έγγύς τοΰ Όρόντου, 
Η ή τάς Μούσας έμπνέουσα 'κείνη πηγή Κασταλίας, 
Ην δυνατόν πρός τόν κήπον αύτόν τής Έδέμ νά τεθώσιν. 
Μήτε ή νήσος έκείνη τής Νύσης, Νυμφών κατοικία, 
Ην περιβάλλει ό Τρίτων, έν ή δέ ό Χάμ ό άρχαΐος — 

Άμμων' αύτόν οι Γεντοΰλοι καλοϋσι καί Λίβυον Δία — 
Ένδον στηλαίου τήν αίγα Αμάλθειαν έκρυψε πάλαι, 
Ετι τόν νίον δέ ταύτης υιόν, τόν άνθήμονα Βάκχον, 
Ινα τή; *Ρέα;, αύτοΰ μητρυιάς, διαφύγη τό όμμα- 

Μήτε τό όρος Αμάρα, έγγύς τής άκτής Αίθιόπων, 
Ενθα τά τέκνα αύτών τής Άβάσας οί άνακτες κρύπτουν, 
Οπερ έγγύς τών τοϋ Νείλου πηγών αγλαόν άνυψοΰται, 
Μια ημέρα δέ μόλις άρκεϊ πρός άνάοασιν τούτου, 
Βράχοι δ' ήλέκτρίνοι τοΰτο κυκλοΰσι, τερπνότατου άλσος,

Οπερ τινές ώς αύτόν τόν Παράδεισον είχον έκλάβει, 
ΙΙόρρω δ' άπέχον πολύ κατά πάντ' άπ’ αύτοΰ τοΰ ωραίου 
Κήπου έν ω ό κατάρατος δαίμων άνεύφραντος βλέπει 
Πάσας τά; τέρψεις ψυχή; καί τά είδη τών ζώντων 

πλασμάτων 
θέαν τοΐς όμμασ αύτοΰ παριστώντων παράδοξον, νέαν.

(Έπεται ή συνέχεια.)

ΠΙ.ΙΊ ΤΗΣ 1ΝΔ0ΕΪΡ2ΠΑΙΚΙΙΣ
Η

1ΝΔ0ΓΕΙ’ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.
Ύπο Ν. Δοαίοο.

Μία τών μΐγαλειτέρων καταχτήσεων τή; 
νεωτέρα; έπιττήμη; είνε καί ή άνακάλυψι; τή; 
συγγένεια; τών γλωσσών, θρησκευμάτων καί 
θεσμών τών πλείστων φυλών τή; Εύρώπη;, εξαι
ρέσει δήλα δή τών Φίννων, Μαγυάρων, Τούρκων 
καί Βάσκων, προ; τήν γλώσσαν, θρησκείαν καί 
θεσμού; τών λαών τή; βορείου Ινδική; καί τή; 
Περσία;.

Πρώτο; ό ’Άγγλο; Williams Jones έν έτει 
1786 παρετήρησε μεταξύ τή; Λατινική;, Ελ
ληνική; καί Σανσκριτική; γλώσση; τήν αυτήν 
συγγένειαν, οίαν καί μεταξύ τών λεγομένων ρω
μανικών γλωσσών, τή; ’Ιταλική; δήλα δή, Γαλ
λική;, 'Ισπανική;, ΓΙορτογαλλική; καί τών ταύ- 
ται; συγγενών. Ή; δέ αί τελευταία·, έχουσι 
κοινήν μητέρα τήν Λατινικήν, οΰτω συνεπέρανεν 
βτι καί αί πρώται ώφειλον νά εχιυσι κοινήν 
τινα πηγήν, κοινήν τινα μητέρα. Μετά ταύτα 
έκ τών γλωσσωλογικών μελετών τοΰ Ι’ουλ. Ούμ- 
βόλδου, τοΰ Βορρ, τοΰ SlElN'THAL, τού ’Ιακώβου 
Grimm, τοΰ Schleicher καί άλλων, άπεοεί/θη 
και ώ; σύμβολου πίστεω; τή; νεωτέρα; έπιστή- 
μη;, τή; έπί τή; γλώσση;, τή; Συγκριτική; 
λεγομένη; Φιλολογία;, καθ'.ερώθη καί παρά τών 
έπαΐόντων παραδεκτόν έγένετο, βτι έκ τινο; 
γλώσση;, τανΰν μέν ού σωζομένη;, άλλ’ ούχ 
ήττον δυναμένη; έπιστημονικώ; νά καθορισθή, 
προήλθον έπτά τούλάχιστον κλάδοι, οί κλάδοι 
τών Ίνδογερμανικών ή Ίνδοευρωπαϊκών λεγο
μένων γλωσσών.

ΊΙ πρώτη αΰτη γλώσσα, ή θεωρουμένη ώ; 
μήτηρ κοινή απάντων τών ίνδογερμανικών ιδιω
μάτων, καλείται πρωτογόνο; ή παλαιά Άρι- 
ακή (altarisch, aryak priiuitif). ’Λκολουθοΰν- 
τε; γεωγραφικήν γραμμήν έξ άνατολών προ; 
δυσμά;, αντιστοιχούσαν προ; τήν πορείαν τή; 
άναπτύξεω; τών ίνδοευρωπαϊκών γλωσσών έχο
μεν τήν έξή; σειράν. Α'.) έρχεται ό ’Ινδικό; 
κλάδο;, Β'.) ό Ίράνιο;, Γ'.) ό Ελληνικό;, 
Δ'.) ό Λατινικό;, ή μάλλον Ιταλικό;, Ε'. ό 
Κελτικό;, Στ'.) ό Γερμανικό;, καί Ζ'.) ό 
Σλαβολεττικό;.*)

Λ'.) Οί Ί νδοάριοι, οΐτινε; διά τή; γλώσση; 
καί τοΰ πολιτισμού των κατέχουσιν άπαν τό 
βόρειον τή; Ινδική; μέρο; μεταξύ τών Βινδυ- 
ασίων καί Ίμαλαίων δρέων ώ; καί τήν κοιλάδα 
τοΰ Ινδού, δεν εΐνε αύτόχθονε; έν ταΐ; ύπ’ αύ
τών τανΰν κατοικουμέναι; χώραι;. Τά αρχαιό
τατα αύτών ιερά καί θρησκευτικά άσματα, ών 
τά πλεΐστα έποιήθησαν έπί τών οχθών τοΰ Ιν
δού καί τών παραποτάμων αύτού. καί άτινα 
είσίν, ώ; γνωστόν, οί ιεροί τή; Βέδα; ύμνοι, 
ύποδΐίκνόουσιν άρκούντω; βτι ό λαό; ούτο; κα- 
τήλθεν έκ τών βορειοδυτικών μερών, έκ τών 
ύψηλών δήλα δ ή κοιλάδων τοΰ ΙΙαμίρου καί 
τοΰ Hindokoh, είσήλασεν ολίγον κατ’ ολίγον

*) Περί έκαστου τών κλάδων τούτων θέλομεν εΐπει 
ολίγα τινά.

ί!
εί; τήν ’Ινδικήν, ήν έκτήσατο διά τοϋ δόρατο; 
καί έξηπλώθη μέχρι τών στομίων τοΰ Γάγγου, 
καθυποτάξα; τού; θηβετική; καταγωγή; έγχω- 
ρίου; πληθυσμού;, οΐτινες μετά τήν υποταγήν 
άπετέλεσαν τά; κατωτέρα; τάξει;, έν ω οί κα- 
τακτηταί’ίνδοάριοι άπετέλουν τήν αριστοκρατίαν. 
Οι κατακτηταί έφερον μεθ’ εαυτών καί τήν 
ιεράν αύτών γλώσσαν, τήν Σανσκριτικήν- είτα 
δέ έκ τή; άναμίξεω; τή; γλώσση; ταύτη; προ; 
τά έγχώρια ιδιώματα προέκυψε .κοινή τι; όμι- 
λουμένη διάλεκτο;, ή Πρακρΐτι;, έξ ή; κατά
γονται πάσαι αί νεοϊνδικαΐ διάλεκτοι, προσεγ
γίζονται τή Σανσκριτική περίπου ώ: αί Ρω
μανικά· γλώσσα·, τή Λατινική φωνή, ούχί δμω; 
καί οπω; ή ήμετέρα κοινή προ; τήν άρχαίαν. 
Έκ τών νεοϊνδικών διαλέκτων αναφέρω τήν 
Βεγγαλικήν προ; άνατολά;, τήν ’Ινδικήν ή 
Ίνδουστανικήν, τήν γλώσσαν δηλονότι τών 
Βραχμάνων έν τω κέντρω, τήν ύπό εκατόν πε
ρίπου εκατομμυρίων ψυχών λαλουμένην, τήν 
μαράταν (marathi) καί γκουτζαράταν (gou- 
djarathi) έν Βομβάη, καί τήν τών εί; Ευρώπην 
μεταναστευσάντων ’Αθιγγάνων, ήτι; ήδη μεταξύ 
τών νεοϊνδικών κατατάσσεται διαλέκτων.

Β'.) Μεταοαίνομεν ήδη εί; τόν δεύτερον τών 
ανωτέρω άπαριθμηθέντων κλάδων, τον Ίράνιον. 
Ούτο; έφαπλοΰται έν τή κεντρική ’Ασία καί 
διαφιλονεικεΐ καθημερινοί; τό έδαφό; του πρό; 
τοΰ; άπό τοΰ βορρά είσελαόνοντα; Τουρκοταρ- 
τάρου; πορθητά;. Λί έν τω κλάδο» τούτιρ άνή- 
κουσαι χώραι είσίν ή Φεργκανάη, ή Σαμαρ- 
κάνδη, ή Βοχάοα, ή Χίβα, ή κοιλά; τοΰ 
Ίέξου, τό Αφγανιστάν, Βελούχισταν καί 
ή Περσία. Έν τή άρχαιότητι περιελάμβανεν 
ό κλάδο; ούτο; τά δύο διάσημα ιδιώματα, τήν 
/.ενδικήν, τήν ιεράν δήλα δή γλώσσαν τή; 
Άβέστα;, ήτοι τοΰ βιβλίου τών Νόμων τοΰ Ζο· 
ροάστρου, καί τήν παλαιάν Περσικήν, ήτοι τήν 
γλώσσαν τών Άχαιμενιδών, ήν άνευρίσκομεν 
σήμερον έν ταΐ; έπιγραφαΐ; τή; I Ιερσεπόλεω;, 
τή; Βεχιστάνη; καί τών Έκβατάνων. Έκ τή; 
αρχαία; Περσική; παρήχθη ή νέα Περσική καί 
αί διάλεκτοι τών Κούρδων, Ούσσυέτων καί Βε- 
λουχίων. ’ Η δε τών ’Αφγάνων γλώσσα, εί καί 
άνήκουσα εί; τόν Ίράνιον κλάδον, δεν προήλβεν 
άπ’ εύθεία; έκ τή; άρχαΐα; Περσική;, άλλ’ έκ 
τινο; αδελφή; ταύτης τανΰν ού σωζομένη;· έκ 
δέ τή; Ζενδική;, ήτι; ύπήρξεν, ώ; φαίνεται, ή 
δημώδη; γλώσσα έν Βακτριανή καί Σογδιανή, 
δέν σώζονται τανΰν έκγονα ιδιώματα. Είσέτι 
ζήτημα συζητήσεω; είνε έάν ή τών ’Αρμενίων 
γλώσσα πρέπη νά κατατάσσηται εί; τον Ίράνιον 
κλάδον ή άν αΰτη μετά τών ήττον γνωστών αρ
χαίων ιδιωμάτων τή; Μικρά; ’Ασία;, τοΰ Λυ- 
δίου, Λυκίου, Φρυγίου καί Καππαδοκιου, 
άτινα άναμφιβόλω; ήσαν Ίαπετιτικά, άπετέλει 
ιδιαίτερον κλάδον τή; ίνδοευρωπαϊκή; οικογέ
νεια;. Τό αύτό ρητέον καί περί τών ιδιωμάτων 
τών αρχαίων Βρακών, ’Ιλλυριών καί τών καθ 
ήμά; ’Αλβανών, άτινα παρουσιάζουσιν ούσιώδει; 
διαφορά; πρό; τόν συγγενέστερου αΰτώυ κλάδου, 
του Έλληυικόυ, καί δέου έπομέυω; ιδιαίτερον 
υ’άποτελώσι σύμπλεγμα, τό Ίλλυροβρακικόν ή 
θρακο-ιλλυρικον.

Γ'.) Τή; ιστορία; τοΰ Ελληνικού κλάδου 
γνωστή; οΰση; ήδυνάμεβα άμέσω; εί; τήν έξέ- 
τασιν τών έναπολειπομένων ήμΐν κλάδων να τρα- 
πώμεν, έάν δέν έκρίνομεν εύκαιρον νά παρεν- 
θέσωμεν ένταΰθα ολίγα τινά περί τή; νεωτέρα; 
ήμών γλώσση;.

II γραφομένη καί λαλουμένη ήμών γλώσσα
μετά τών διαλεκτικών αύτή; χροιών δέν προήχβη
έκ τή; αρχαία; καθ’ δν τρόπον αί 'Ρωμανικοί
γλώσσαι έκ τή; Λατινική; ή αί Νεοϊνδικαΐ διά
λεκτοι έκ τή; άρχαΐα; Ινδική;, άλλ’ είνε αύτή
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αύτη ή αρχαία ελληνική γλώσσα, ύποστάσα βε
βαίως τά; ύπό τού χρόνου έπιβληθείσας αύτη 
μεταβολάς· είναι λοιπόν ή καθ’ ήμά; ελληνική 
ούχ'ι νέα τις γλώσσα, άν και ουτω συνήθως χα- 
ραζτηρίζηται, άλλ’ αύτή αύτη ή τών προγόνων 
ήμών γλώσσα έν τή νεωτάτη αύτή; φάσει. Και 
εινε μέν άληθέ; οτι έν τφ μαζρφ αύτή; βιιυ 
ύπέστη εύαρίθμους τινά; άπωλείας, οιον, φερ’ 
είπεΐν, τήν τής Εύκτική;, καί πολλάς άλλα; 
αναγκαίας μεταβολάς, άλλ’ ώ; διαυγής ποταμό; 
έν ηρεμία τά κρυστάλλινα αύτοΰ κυλίων ΰδατα. 
αίφνηδίας έπερχομένη; Ουέλλης, Οολοΰται καί 
άπόλλυσι τήν διαύγειαν αύτοΰ, ουτω ζαί ή ήμε
τέρα γλώσσα έπελΟούσης τή; καταιγίδα; τών 
παρελθόντων αιώνων, τή; σκοτία; ζαί άπαιδευ- 
σίας τοΰ έθνους, πρός δέ ζαί πολλών έν αύτή 
παροδιζώς διοχετευθέντων ξένων στοιχείων άπώ- 
λεσε τήν προτέραν αύτή; εύκλειαν, άλλ έπι- 
λαμψάντων τών φώτων τής 1 θ’·5 έζατονταετηρίδος 
ζαί έν μέρει τής έΟνικής άποκαταστάσεω; έπελ- 
θούσης, έξήστραψε ζαί πάλιν ή προτέρα αυτή; 
διαύγεια, ομοίως τή ταπεινή έκείνη ένός τών 
παραμυθιών μα; παιδίσκη, τή άνυψωθείση ει; 
τήν βασίλειον τάξιν ύπό τοΰ αύτή; έρασΟέντο; 
βασιλόπαιδος καί διά βασιλική; πορφύρα; καλ
λυνθείση.

Δ'.) Μεταβαίνομεν εί; τόν Λατινικόν ή 
Ιταλικόν κλάδον. 'Γούτου διασημοτέραγλώσσα 
ύπήρξεν ή Λατινική, ή; τινο; γνωστή ή ιστο
ρία, ή Όπιζή ή Όσκική, ή Όμβρική ζαί 
ή Έτρουσκιζή ή Τυρρηνιζή. Οποία τι; 
ήν ή τελευταία αύτη, άγνοοΰμεν άκριβώς είσέτι 
καί σήμερον μετά τόσα; έρεύνας· αί δέ σπουδαί 
καί μελέτα·. πολλών έξόχων άνδρών, δπω; άπο- 
δείξωσι τήν Τυρρηνικήν γλώσσαν ώς μίαν τών 
Χαμιτο-σεμιτικών ή Ούραλο-αλταϊκών ή καί νά 
ταύτίσωσιν αύτήν τή Βασζιζή, άπέβησαν άκαρποι. 
Έκ τής Λατινικής, ώς γνωστόν, κατάγονται 
απασαι αί νεώτεραι 'Ρωμανικαί λεγόμεναι γλώσ
σα·., ήτοι ή Ιταλική, ή Γαλλική, ή Προβίγζιαζή 
(provenijal ή langue d'oc), ή 'Ισπανική, ή ΙΙορ- 
τογαλλική, ή Λαδινική έν τφ διαμερίσματι τών 
Γριζόνων (Grisons) έν Ελβετία, καί ή Ί’ωμουνική. 
ή τών κατοίκων τοΰ νεαρού βασιλείου τής 'Ρου
μανίας μετά τών αύτής παραφυάδων.

Ε'.) Έκ τοΰ Κελτικού κλάδου δέν σώ
ζονται σήμερον είμή ή Άρμορική, ήτοι ή γλώσσα 
τής έλάσσονος Βρετανίας έν Γαλλία ζαί τινες 
διάλεκτοι έν Ιρλανδία, Σκωτία ζαί τή νήσοι 
Μαίνη (Man).

Στ'.) Ό μέγα; Γερμανικός κλάδο; ύποδιαι- 
ρεϊται είς βόρειον ζαί δυτιζόν, ζαί έν μέν τώ 
πρώτφ ζαταταζτέον τήν νύν έξαφανισθεΐσαν Γοτ
θικήν, τήν Σζανδιναυϊζήν, περιλαμβάνουσαν τήν 
Ισλανδικήν, τήν Νορβηγιακήν, τήν Δανικήν ζαί 
Σουηδικήν, έν δέ τψ δευτέρφ τήν παλαιάν ζαί 
νεωτέραν Γερμανικήν, πρό; δέ τήν χυδαίαν Γερ
μανικήν (niederdeutsch, plattdeutsch), ήτις 
ύποδιηρέθη εις τήν τών Φριζών καί Σαξόνων 
γλώσσαν, έξ ών άφ’ ένός μέν προήλθεν ή νΰν 
έξαφανισθεΐσα ’ Αγγλο-σαξονιζή καί εΐτα ή ’Αγ
γλική, άφ’ έτέρου δέ ή παλαιά Σαξονιζή, μήτηρ 
τής νύν 'Ολλανδικής καί Φλαμανδικής.

Ζ'.) Τό άρχαιότερον ιδίωμα τού Σλαβικού 
κλάδου είνε ή πλέον ού σωζομένη έκκλησιαστιζή 
διάλεκτο; ή αρχαία Βουλγαρική, πολυάριθμοι 
δε αί νΰν ζώσαι γλώσσα·., έξ ών άναφέρω τήν 
τών Ίσέχων έν Βοημία, τήν τών Σλοβάζων τών 
Καρπαθίων, τήν Πολωνικήν, τήν 'Ρωσσιζήν μετά 
τών διαλέκτων τή; Λευκής καί Μικρά; 'Ρωσ
σία;, τή; Ρωσσινική; καί Ρουθενικής, τήν Βουλ
γαρικήν, τήν Σερβοκροατιζήν ζαί τήν τών Σλο- 
βένων έν Ιλλυρία.

Η'.) Τέλος διχασθείς μεταξύ Γερμανών καί 
Σλάβων ό Αεττιζος κλάδο; άπώλεσεν εν τών 

άρχαίων αύτοΰ ιδιωμάτων, τήν άρχαίαν Πρωσ- 
σιζήν, έπιζή δέ τανΰν έν τή Λιθουανική (Li- 
tauisch) ζαί Λεττιζή (Lettiscli), ήτι; προσζάται 
καθημερινώς νέον έδαφος έφαπλουμένη έπί τοΰ 
Φιννικοΰ πληθυσμού έν τφ κόλπφ τής Φιν
λανδίας.

Περιοριζόμενοι έν τοΐ; ολίγο·.; τούτοι; περί 
τών φυλών ζαί τής γλώσσης τών διαφόρων κλά
δων τής Ίνδογερμανικής οικογένειας, τρεπομεθα 
είς μικρόν τινα χαρακτηρισμόν ή μάλλον σκια
γραφίαν τών προγόνων τής ίνδογερμανικής φυλής, 
τών πρώτων Άρίων.

( Επεται τό τέλο;.)

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΜΑΣΕ1ΛΣ

ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ.
(Μετά είκόνος, δρα οελ. 165.)

Συν τή είκόνι τοΰ σεβασμιωτάτου Μητρο
πολίτου ’Αμασείας Σωφρονίου ούζ άπο σκοπού 
κρίνομεν έζθεΐναι, έστω ζαί συντόμως τό γε νύν. 
τήν πολλών επαίνων άξίαν βιοτήν τοΰ διαπρεπούς 
τούτου 'Ιεράρχου τή; Μητρός ήμών άγιας Εκ
κλησίας, ος έζ νεαρά; ήλιζία; πλήρης ένθέου 
ζήλου ζαί φιλογενείας γ-ενόμενος, είθ’ οΰτω δέ 
ζαί τήν ποιμαντορικήν ράβδον έγχειρισθείς, πολ
λών καί μεγάλων τή Εκκλησία ζαί τω ’Έθνει 
ώφελημάτων πρόξενος άπέβη.

Έγεννήθη δέ ούτος έν Κωνσταντινουπόλει 
κατά μήνα Αύγουστον τού 1815· πεπροιζισμένος 
δέ ύπό τής θείας Προνοίας μετά σπάνιάς οξύ
τητα; νοος καί εύρέο; μνημονικοΰ, διεπεραίωσεν 
άκόπω; τάς πρώτα; αύτοΰ σπουδάς έν τψ έν 
Κοντοσζαλίω ένοριακώ αύτοΰ σχολείφ, εΐτα δέ 
καί πάντων τών έν τή Ξηροζρηνείφ Μεγάλη 
τού Γένους Σχολή διδασκόμενων μαθημάτων 
δϊήζουσεν ώστε εμμένων πιστώς τή άνωθεν 
κλήσει, ήν έξ απαλών ονύχων ήσθάνετο, ήδυνήθη 
τή 25'· Μαρτίου τοΰ 1833 εί; τά; ιερά; παρεμ- 
βολάς τής στρατευομένη; Έκκλησία; ζαταταχθή- 
ναι, χειροτονηθείς Ίεροδιάζονος.

Οτε δέ ζατά τό 1835 ό τέως Μητροπολίτης 
Σερρών Γρηγόριος τό πρώτον ήδη έπί τον θρόνον 
τον Οικουμενικόν άνήχθη καί έγνω ινα ζαί ταύ
την αύτού τήν προτέραν Επαρχίαν— άγνοοΰμεν 
τίσι ποτέ λόγοι; ζανονικοΐς — πρός τήν νέαν 
δηλονότι, τήν Κωνσταντινούπολιν, δΐ έαυτόν 
ζρατήση οιαζυβερνών αύτήν δΐ άντιπροσώπου, 
προήγαγε μέν τόν παρ’ έαυτφ τέως Μ. ’Αρχι
διάκονον Νεόφυτον εις Μητροπολίτην τή; παρά 
τα; Σέρρας Δράμας έπί τφ έποπτεύειν αύτόν 
έγγύθεν τό τιμάριον άλλ’ ώς ειδικόν ζαί άμεσον 
έν αύταΐς ταΐς Σέρραις πατριαρχικόν επίτροπον 
ούδένα έτερον έκρινε κατάλληλον έκτό; τοΰ έν 
Ιεροδιαζόνοις νεωτάτου Σωφρονίου. Καί ήν μέν 

τό έργον δυσχερές ζαί πολύμοχθον, καί ό άνα- 
λαβών αύτό πρωτόπειρος· άλλ’ όμως ό ευπει
θέστατος Σωφρόνιος πάσαν τή; Εκκλησία; αύ
τοΰ πρόσκλησιν ώ; θειον πρόσταγμα λογιζόμενος 
έκλινε προθύμω; τόν αύχένα ζαί άπήρε τό πρώ
τον ήδη τή; γενετείρα; ακολουθών τόν Δράμας 
Νεόφυτον· ζαταλαβών δέ τήν τών Σερραίων 
έπελήφθη τής άποστολή; αύτοΰ μετά πλείστη; 
ίσης φρονήσεω; καί έναρέτου διαγωγής ζαί διε- 
ξήγαγεν αύτήν έπί δλην τριετίαν κάλλιον τών 
προσδοκιών τοΰ άποστείλαντος αύτόν Πατριάρχου.

Κατα δε τό 1842, προβιβασθέντος τοΰ είρη- 
μένου Μητροπολίτου Δράμας Νεοφύτου παρ’ ω 
καί διέμενεν ό Σωφρόνιο; μετά τήν λήξιν τής 
έν Σέρραις άποστολή; του — είς τήν Μητρό- 
πολιν Δέρκων καί άναλαβόντος ώς έζ τής γε
ροντικής τού ήδη ίδιότητος τήν έν τή 'Ιερά

Συνόδφ ισόβιον θέσιν του καί 
τινων, ώς εΐθιστο, 
τροπολιτών, 
έζ

ήν έφορίαν έπί 
τών έν ταΐς έπαρχίαις Μη- 

ούς οί έν Φαναρίφ πρός διαστολήν 
τών Γερόντων έκάλουν περιφρονητικώς μι

κρούς ’Αρχιερείς, διωρίσθη ταμία; καί γραματεύ;
αύτοΰ ό βιογραφούμενο; Σωφρόνιο;, 

τήν κοπωδεστάτην καί 
έπί δυσίν δλοι; έτεσιν 
ζαί πολλούς τούς 

ος ζαι ταυ- 
πολύπλοκον 
άριστα δια- 

έπαίνους τοΰ τε

την αύτοΰ 
υπουργίαν 
ταξάμενος
προϊσταμένου αύτοΰ ώς καί πάντων τών έν Φα
ναρίφ έπιλέκτων έπισπασάμενος προήχθη είς τό 
μέγα τής Άρχιερωσύνης άξίωμα χειροτονηθείς 
τω 1844, πατριαρχούντος τού Αοιδίμου ίδρυτοΰ 
τής έν Χάλκη θεολογικής Σχολής καί τοΰ 
'Ορφανοτροφείου Γερμανού, Μητροπολίτης Φι
λαδέλφειας, τής Εκκλησίας μή άνεχομένης έπί 
πλέον όραν τοιαύτην φαεινήν λυχνίαν κειμένην 
ώς ύπό μόδιον ■ τούς δ’ έν Φιλαδέλφεια — ού 
μακράν τή; Σμύρνης ζειμένη καί τουρκιστί 
" ’ Αλλάχ-Σεχήρ” καλουμένη — τετραετείς άκα- 
μάτους άγώνας καί τού; λαμπρούς ύπέρ πίστεως 
καί εύσταθείας άθλου; τοΰ καλοΰ τούτου Ποι
μενάρχου μετά μητρική; εύφρυσύνη; όρώσα ή 
Εκκλησία έγνω προσφυώ; μεταθεΐναι αύτόν άπό 
Μιζρασία; εί; Ηπειρον, δήλα δή άπό τών άγώ- 
νων τών πρός ’Ασιανού; ’Οθωμανού; έχοντας 
όπωςδήποτε καί δόσιν τινά φιλανθρωπίας καί 
ήπιότητος, πρός άλλου; δεινοτέρου; άγώνας πρός 
Τουρκαλβανούς, ών πρώτον ζαί ύστατον ειδικού 
Κανονισμού άρθρον διά πάσαν οίαςδήποτε δια
φοράς έξομάλυνσιν ήτο "τό πιστόλι καί τοΰ 
τουφέκι”.

Καί δή αμ’ έπος άμ’ έργον μετατίθεται ό 
γεραρος Σωφρόνιος άπό Φιλαδέλφειας είς’Άρταν 
τής ’Ηπείρου τφ 1848 έπί τής δευτέρα; πατρι
αρχεία; Άνθιμου Ε'. τυΰ Βυζαντίου. Βιβλίον 
δλον μεγάλου όγκου άπαιτεΐται, ΐνα τις δυνηθή 
λεπτομερώς άφηγηθήναι τά έν Ήπειροι Ανδρα
γαθήματα τού Μητροπολίτου Άρτης Σωφρονίου 
νύκτωρ τε καί μεθ’ ήμέραν προκινδυνεύοντος τοϋ 
άγαπητοΰ αύτοΰ ποιμνίου πάνυ Αφιλοκερδώς, καί 
το συμπαθές αύτοΰ προς πάντα; τού; πτωχούς 
Ανεξαιρέτως καί Τούρκους καί Χριστιανούς. Ητο 
Αδύνατον νά κρούση τήν θύραν τή; Μητροπό- 
λεώς του έστω καί περί μέσα; νύκτας άνθρωπος 
πτωχός οίουδήποτε θρησκεύματος πάσχων ή διω
κόμενος καί νά μή έγερθή καί τρέξη ό Σωφρό
νιος είτε πρός άναζούφισιν είτε πρός απαλλαγήν 
αύτοΰ έκ τών καταδιωκόντων μέ κίνδυνον πολ
λάκις καί αύτής τής ζωής αύτοΰ. Ούδείς τών 
Ήπειρωτών Αρνεΐται ταύτα· άπασα δέ ή εύαν- 
δρος πρωτεύουσα τής ’Ηπείρου, τά κλεινά ’Ιω
άννινα, έτι ζαί νΰν μετά θαυμασμού φέρουσιν 
άνά στόμα τήν μεγάλην δεξιότητα, μεθ’ ής ό 

’Άρτης Σ ωφρόνιος μεταβαίνων συχνά είς ’Ιωάν
νινα παρά τφ Νομάρχη Ηπείρου έπεραίου δύσ
κολους ζαί σοβαράς ύποθέσεις, ύπέρ ών μετέ- 
βαινεν, έξοδεύων πολλά άνευ άπαιτήσεως άμοιβής 
τίνος. Τοσούτφ δέ ήν ή θέσις αύτού έν "Αρτη 
δεινότερα τής έν «Ι’ιλαδελφεία, δτι ύπέρ τών 
πασχόντων ζαί άδιζουμένων αύτόσε είχε ν’ άν- 
τεπεξέλθη ούχί μόνον πρός άξέστους άνθρώπου;, 
άλλά ζαί πρό; ένίου; έζ τών τού Άρχοντολο- 
γίου, ώς λέγουσιν έν Ήπείρφ, οίτινες έπωφε- 
λούμενοι τών σχέσεων ζαί τής εύνοιας τών ζρα- 
τούντων πιέζουσι συνήθως ζαί έζμυζώσιν ώ; 
βδέλλαι τού; ιδρώτα; τών ταλαιπώρων ομογενών. 
Εκαστο; τών είδότων έζ τού πλησίον τά τών 
επαρχιών έννοεΐ κάλλιστα τό δεινόν ζαί θυελ
λώδες τής στάσεως τοΰ είλιζρινώς σεβομένου τά 
εαυτού καθήκοντα Αρχιερέως άπέναντι ίδιοτελών 
τζορπατζίδων, ού; άντί νά θωπεύη ή Μεγάλη 
Εκκλησία ώφειλε μάλλον νά συνετίζη. Πλήν 
ό ποιμήν ό καλός περιφρονεΐ καί ουτω τάς πο- 
ταπάς έναντίον τοΰ άτόμου του παρά τή Έκ-

Ο ΔΙΠΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ.

(Έκ φωτογραφίας.)

κλησία μικροραδιουργίας τών τοιούτων καί έζτε- 
λεΐ τό καθήκον του άνευ περαιτέρω σκέψεων 
καταδρομή; ή πτώσεω;. Τοιοΰτο; ήν άρα έν 
Ήπείρφ ό Άρτη; Σωφρόνιος· ώσπερ δέ ό πολύς 
έκεΐνος Συνέσιος, ό Πτολεμαΐδος ’Επίσκοπος, 
κατ’ έκείνου τοΰ δλετήρος τής Κυρηναϊκής ’Αν
δρονίκου, ουτω καυτός βαρύ κατήγαγε τής ποι
μαντορίας τό ράπισμα κατά τού μή βουληθέντος 
συνιέναι τζορπατζισμοΰ, άνακουφίσας χιλιάδα; 
δλας πτωχών δντων άκορέστου πλεονεξίας. ’Αλλ’ 
ούδ’ ήρκεΐτο ό δτρηρός ούτος τοΰ πνευματικού 
άμπελώνος τοΰ Σωτήρος ήμών έργάτη; καί τών 
τοΰ Χριστού πενήτων πατήρ είς ταΰτα, ά ζαί 
μόνα ικανά είσίν, ΐνα τήν μνήμην αύτοΰ άείδιον 
ταΐς γενεαΐς ταΐς έπερχομέναις ώς άοίστην τινά 
καί ταύτην πατρικής δόξης καί κλέους κληρο
νομιάν μεταδώσωσιν, άλλά καί άλλα; ύψηλοτέρας 

τφ Έθνει καί τή Εκκλησία ύπηρεσία; προσεκο- 
μίσατο.

Οί τό ύπό πυκνών μέν νεφών, ως μή ώφειλε, 
τή δε ζάκεΐσε συσκιαζόμενον, άλλά και πάλιν, 
τή τοΰ θεοΰ άρωγή, ούζ άμαυρούμενον είς τό 
παντελές τής Εκκλησία; ήμών στερέωμα λαμ- 
πρύνοντες δύω πολυσέβαστοι 'Ιεράρχαι, ό Μη
τροπολίτης Ιωαννίνων, λέγομεν, Σωφρόνιος ζαί 
ό έπίσης Μητροπολίτης Πελαγωνίας Ματθαίος, 
ών ό μέν τών περιφήμων Ιωαννίνων καί τής 
Ηπείρου πάσης τυγχάνει τό καύχημα, ό δέ 
Ματθαίος ώς άδιάρρηκτος βράχος έν μέση τή 
Μακεδονία ύψούμενος τά λυσσώδη κύματα τοΰ 
άγριου βουλγαρισμοΰ συνάμα δέ κάζεΐνα τοΰ 
άτασθάλου ρουμουνισμοΰ διασπά διασώζων τους 
έαυτοΰ έκ τοΰ κινδύνου τοϋ καταποντισμού · άμ- 
φότεροι, λέγομεν, ούτοι οί καλοί άρχιδΰται, πνευ

ματικά θρέμματα τής άζενώτου φιλομουσίας τοΰ 
γερασμίου τής ’Αμασείας ποιμενάρχου Σωφρο
νίου πεφύκασιν ού ή δξυδέρκεια διαγνοΰσα την 
εύφυιαν αύτών καί τήν άλλην κοσμιότητα παΐδας 
έτι όντας παρέλαβε καί Ιδίοις άναλώμασιν είς 
τά σχολεία παρέδωκεν· έκπαιδευθέντας δέ και 
αύξηνθέντας εις άνδρας τελείους καί ικανούς προς 
οικοδομήν τών πιστών ώς είκός άπεκατέστησε · 
καί ού μόνον αύτούς άλλά καί πολλούς άλλους 
ουτω κατά καιρούς άγαθοποίησε καί ούκ ευ
αρίθμους τοιούτους έτι καί νΰν ό μεγάθυμος 
ούτος Πατήρ εύεργετεΐ.

Έξ δέ πρός τοΐς δέκα έτεσιν έν όσιότητι 
καί δικαιοσύνη διαποιμάνας τό λογικόν ποίμνιον 
τής έν Ήπείρφ *Αρτης καί εύαρεστήσας θεφ 
καί άνθρώποις, ούχί δέ τοσοΰτον καί τφ κο- 
τζαμπασισμω, ώς ήν έπόμενον, μετατίθεται
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καί αύθις τφ 1864, αμα τή έπί τόν θρόνον τών 
Χρυσοστόμων άναρρήσει τοΰ νΰν εύκλεώς τούς 
οϊακας τοΰ πατριαρχικού τής περιπύστου ’Αλε
ξάνδρειάς θρόνου ιθύνοντος Κυροΰ Σωφρονίου, 
εις ’Αμάθειαν, ένθα διείδε·? ή Εκκλησία δτι 
ύπήρχεν ανάγκη τοιαύτης εκτάκτου ίκανότητος. 
Σόμπαν το χριστεπώνυμο·? τής επαρχίας ταύτης 
πλήρωμα, ένωτισθέν τήν καλήν ταύτην εϊδησιν, 
εύχας όμοθύμους τώ Κυρίφ άνέπεμψαν καί τήν 
ενδόμυχον αυτών θυμηδίαν διά γενικής εύχα- 
ριστηρίου αναφοράς τή Μ. ’Εκκλησία διετρά- 
νωσαν· άφικόμενον δε τον περιπόθητο·? αύτών 
ποιμενάρχην μεθ’ δλως εξαιρετικών τιμών και 
εκτάκτου παρατάξεως μεστής ύ'ίκής άφοσιώσεως 
και βαθυτάτου σεβασμού προϋπήντησαν, καί διά- 
γουσιν άνέτως ύπό τήν προστατευτικήν αυτού 
αιγίδα, τάς άρετάς καί τήν δικαιοσύνην αύτοΰ 
μετά χριστιανικής εύλαβείας έκδιηγούμενοι καί 
τοΰ Έψίστου δεόμενοι όπως δώη αύτώ έτη μα- 
θουσάλεια.

Τοσαύτη δέ ή τοΰ γνησίου τούτου Ιεράρχου 
προς τούς αδικούμενους συμπάθεια ώστε καί 
τοϊς μακράν προφθάνει άντιλήπτωρ επωφελέ
στατος· πληροφορηθείς γάρ έπί τής δευτέρας 
πατριαρχείας Ιωακείμ τοΰ Β'. δτι ένεκα κακής 
απλώς συνεννοήσεως αδίκως έξεβλήθη τής θέ- 
σεώς του ό Δευτερεύων τών Πατριαρχείων άπο- 
λέσας τήν διά πολυετών πιστών εκδουλεύσεων 
άποκτηθεϊσαν έξασφάλισιν τοΰ μέλλοντος του 
μετακαλεΐται αύτόν καί καταδείξας τή Μ. ’Εκ
κλησία τήν άθωότητά του καί λαβών τήν άδειαν 
προήγαγεν αύτόν εις ’Επίσκοπόν του· έστι δ’ ού
τος ό Λεοντουπόλεως Νεόφυτος· καί τοιαύτη 
δ αύτού ή τής περί τήν ποιμαντικήν πολυπειρίας 
καί ίκανότητος φήμη, ώστε καί ό περί τά τοι- 
αύτα πολύς εκείνος και αοίδιμος Πατριάρχης 
1 ρηγόριος ό Στ', εφησυχάζω·? έν Μ. 'Ρεύματι 
τοΰ Βοσπόρου, δτε ό ανεψιός αύτού, νύν μητρο
πολίτης Δημητριάδος Γρηγόριος έπέρανε τάς 
σπουδάς του έν τή κατά Χάλκην Θεολογική 
Σχολή καί ώφειλεν ήδη νά λάβη καί πείραν 
πνευματικής διοικήσεως, πρός ούδένα τών ’Αρ
χιερέων έτερον περί τού ανεψιού του άπέβλεψε 
καί περ έχων πολλούς έξ αύτών καί φίλους καί 
εύεργετηθέντας, άλλ’ άπετάνθη πρός τόν Μη
τροπολίτην Άμασείας Σωφρόνιον, βέβαιος ών έκ 
τών προτέρων δτι παρ’ αύτφ ό άνεψιός του κάλ- 
λιον θά έπιτύχη τού ποθουμένου.

’Απολείπεται ήμΐν ήδη ινα δύω έτι λέξεις 
έπί τού παρόντος καί περί τών γενικών αύτού 
ύπέρ τοΰ Έθνους καί τής Εκκλησίας μεγαλουρ- 
γηματων μετά βαθυτάτου σεβασμού έκστομίσωμεν. 
’Αρκετόν έσται, νομίζομεν, άν μόνον ύπομνήσωμεν 
δτι ή ψυχή τής κατά τό 1858 πρός οίαρρύθμισιν 
τών έθνικών καί εκκλησιαστικών ημών πραγμάτων 
έν Κωνσταντινουπόλει συνελθούσης Έθνοσυνε- 
λεύσεως ήτο αύτός ούτος ό τότε Μητροπολίτης 
' Αρτης Σωφρόνιος, δστις τάς ένεκα τής μεγίστης 
αύτοΰ εύθύτητος καί φιλογενείας φοβεράς άπειλάς 
τών έν ιδιοτέλεια έγγηρασάντων ισχυρών τής 
’Εκκλησίας καί τού Έθνους άψηφήσας είργάσθη 
εύσυνειδήτως καί μετ’ ανενδότου έπιμονής· έλ- 
κυσας δέ πρός έαυτόν μετά σπανίας νοημοσύνης 
και πειστικότητος καί τό πλεϊστον μέρος τών 
αρχιερατικών μελών τής Έθνοσυνελεύσεως μετά 
προφανούς παρρησίας καί δεξιότητος έμπρεπούσης 
γνησίφ Άρχιερεϊ έπάταξε τήν λάθρα είσχωρή- 
σασαν όθνείαν έν τή Όρθοδόξψ ’Εκκλησία πα
τριαρχικήν άπολυταρχίαν καί τόν έκτραχηλι- 
σθέντα Γεροντισμόν.

Τοιοΰτος άρα έν συνόψει ό καλός κφγαθος 
και σπάνιος ούτος 'Ιεροφάντης, καί τοιαόται καί 
τοσαΰται αί άρεταί αύτοΰ καί τά ύπέρ εύκλειας 
καί εύσταθείας τής ’Εκκλησίας ημών άριπρεπή 
.παλαισματα. Έπανακάμπτοντα δ’ αύτδν ήδη 

έκ Κωνσταντινουπόλεως παρά τφ ποθοΰντι αύτόν, 
ώς διψώσα έλαφος, λογικώ αύτοΰ ποιμνίφ, ένεκα 
τής έσχάτως ληξάσης διετούς συνοδικής αύτοΰ 
περιόδου, όλοψύχως εύχόμεθα, ινα ό Κύριος καί 
Θεός ήμών σκέπη καί περιφρουρή τήν πολύτιμον 
ταύτην υπαρξιν εις δ,τι πλείστους έτών ενιαυτούς 
έπ’ άγαθφ τοΰ Έθνους καί τής ’Εκκλησίας.

Δ.

ΕΡΡΙΚΟΣ CONSCIENCE.
(Μετά είκόνος, δρα οελ. 173.)

Τήν ΙΟ’ι’ τού παρελθόντος Σεπτεμβρίου άπε- 
βίωσεν έν Βρυξέλλαις έν ηλικία 71 έτους ό 
ύπατος τών Βέλγων μυθιστοριογραφίαν, Ερρίκος 
Conscience, ού τήν εικόνα, έκ φωτογραφίας 
ληφθεϊσαν, δημοσιεύομε·? σήμερον.

Ό Conscience έγεννήθη έν Άμβέρση τή 
3 Σεπτεμβρίου 1612. Ό πατήρ αύτοΰ, Γάλλος 
τήν καταγωγήν, μικρέμπορος, ολίγον περί τής 
ανατροφής καί έκπαιδεύσεως τοΰ υιού του έφρόν- 
τισεν, δστις δσα έμαθεν, έμαθε μόνον κατά σύμ- 
πτωσιν καί χωρίς ν’ άκολουθήση σειράν τακτικών 
μαθημάτων. Δεκαεπαετής μόλις ήναγκάσθη νά 
εύρη πόρον ζωής· ήρξατο λοιπόν δίδων μαθή
ματα εις μικρότερα παιδία, καί τφ 1830, αμα 
έκραγείσης τής βελγικής έπαναστάσεως, κατε- 
τάχθη ώς έθελοντής έν τώ στρατί», έν φ έπί εξ 
δλα ύπηρέτησεν έτη, προβιβασθείς έπιλοχίας. 
Χάρις εις τάς διηνεκείς αναγνώσεις του ήσθάνθη 
ένωρίς έν έαυτώ τήν πρός τά γράμματα κλίσιν, 
και έν τφ στρατώνι ή κλίσις αύτη κατέστη αύτώ 
ό προορισμός τού βίου. Στρατιώτης ών έποίησε 
διάφορα μικρά· ασματα, ψαλλόμενα υπό τών 
συστρατιωτών του, οΐτινες ώνόμαζον αύτδν “τόν 
ψάλτην τοΰ συντάγματος”.

Έκ τής έπιτυχίας τών πρώτων αύτοΰ δοκι
μίων ένθαρρυνθείς άπεφάσισεν, άμα έλαβε τήν 
άφεσίν του έκ τοΰ στρατοΰ, νά έπιδοθή εντελώς 
εις τήν φιλολογίαν. Άλλά τής οικογένειας του 
μή συμμεριζομένης τήν ιδέαν ταύτην, ήναγκάσθη 
νά γείνη βοηθός κηπουρού. Κατ’ εκείνην τήν 
έποχήν συνέστη έν Βελγίφ κόμμα, σκοπούν τήν 
σύστασιν φιλολογικής σχολής πρός ιδρυσιν έθνι- 
κής άποκλειστικώς φιλολογίας. Εις τών ένθερ- 
μοτέρων Οπαδών καί ύποστηρικτών τής ιδέας 
ταύτης ύπήρξεν δ Conscience δστις έν έτει 
1837 έξέδωκε τό πρώτον αύτοΰ διήγημα εις 
γλώσσαν φλαμανδικήν, τό έπιγραφόμενον "Τό 
έτος τών θαυμάτων”. 'Η έπιτυχία τοΰ έργου 
τούτου ύπήρξε μεγίστη, άλλ’ άπό τής στιγμής 
εκείνης ό πατρικός του οίκος τφ άπεκλείσθη έν
τελώς, διότι ό πατήρ του ακαταμάχητο·? ήσθά
νετο πρός τά γράμματα άποστροφήν. Άλλ’ 
δλαι αί έπιτυχίαι δέν παρεΐχον τφ νεαρφ συγ
γράφει άρτον· έπρεπε νά ζήση καί έστερεΐτο 
τών πάντων. Τέλος ή τύχη ηόνόησεν αύτδν καί 
έγνωρίσθη μέ τον ζωγράφον Wakpebs, δστις 
τον παρουσίασεν εις τον βασιλέα Λεοπόλδον 
καί ό φιλόμουσος έ κείνος ήγεμών παρέσχεν αύτώ 
άνέτως τά μέσα τής συντηρήσεως. Τό έπόμενον 
έτος δ Conscience έδημοσίευσε τόμον πρωτο
τύπων διηγημάτων υπό τόν τίτλον "Φαντα
σία’’, καί ταΰτα άνεοίβασαν αύτδν άμέσως εις 
τήν πρώτην βαθμίδα τών έθνικών συγγραφέων. 
Τώ 1845 διωρίσθη υφηγητής έν τφ πανεπιστή
μιο» τής Γάντης, καί ό βασιλεύς τφ ένεπιστεύθη 
τήν διδασκαλίαν τών υιών του. Έν βραχυτάτφ 
δέ χρόνου διαστήματι ή φήμη τοΰ Conscience 
ύπερέβη τά δρια τής πατρίδος του, καί σήμερον, 
έξαιρέσει μόνον τού ’Άγγλου Dickens, ούδείς 
συγγραφεύς είναι δημοτικώτερος έν άπάσαις ταΐς 
εύρωπαϊκαΐς χώραις τού Conscience. Βεβαίως 
ή φλαμανδική γλώσσα, έν ή έγραφε τά διηγή

ματα. του, δέν ήθελε συντελέσει πολύ εις διά- 
δοσιν τής φήμης του, έάν έξ άρχής δέν εύρί- 
σκοντο άνδρες λόγιοι, οΐτινες μετέφρασαν τά 
προϊόντα τοΰ γλαφυρού αύτοΰ καλάμου, καί κα
τέστησαν αύτά προσιτά τοΐς πολλοΐς.

Ί α έργα τοΰ Conscience είναι έργα έπι- 
βαλλόμενα έν οίαδήποτε γλώσση καί άν ήναι 
γεγραμμένα. Ί1 δλως πρωτότυπος μορφή, δι’ 
ής ένέδυσε πάντα τά άνθρώπινα αισθήματα, ή 
άκριβής άνάλυσις αύτών, ή αφέλεια καί άπλότης 
τοΰ υφους του καί προ πάντων ή ήθικότης τών 
διηγημάτων του, παρέχουσιν αύτώ θέσιν έπιφανή 
έν τοϊς συγγραφεΰσι παντός έθνους καί τφ έξα- 
σφαλίζουσι τάς συμπάθειας πάντων τών άνα- 
γνωστών του. Τά συγγράμματά του διακρίνονται 
διά τό ζωηρόν καί άφελές τοΰ υφους, διά τήν 
χάριν τών χαρακτήρων, διά τήν άκρίβειαν τής 
εκθεσεως καί διά τό ελκυστικόν τών περιγραφών.

Ο Conscience άπέθανεν έν Βρυξέλλαις έν 
τώ δευτέρφ πατώματι τοΰ Μουσείου Wiertz, 
παραχωρηθέντι αύτώ παρά τής βελγικής κυβερ- 
νήσεως. 'Η κηδεία του έγένετο δημοτελεστάτη 
καί δημοσία δαπάνη έν Βρυξέλλαις, τό δέ σώμα 
του μετεκομίσθη εις τήν γενέτειραν αύτοΰ πόλιν 
Άμβέρσην, ένθα καί έτάφη. 'Ο θάνατός του 
άνηγγέλθη διά τής έξής εΐδοποιήσεως· “Ό δή
μαρχος τής Άμβέρσης έκπληροι καθήκον θλι
βερόν αγγέλλω·? οτι το έπιφανές τέκνο·? τής Άμ- 
βέρκης, ό Έρρΐκος Conscience, άπεβίωσε χθές 
μ. μ. ώρα 5'/ε έν Βρυξέλλαις.”

Έπιθυμοΰντες νά δώσωμεν τοϊς άναγνώσταις 
ήμών ιδέαν τινά περί τοΰ γραφικού ύφους τοΰ 
διασήμου τούτου μυθιστοριογράφου, τοΰ τοσοΰτον 
δοξάσαντος τήν πατρίδα του, άρχόμεθα σήμερον 
τής μεταφράσεως ενός τών καλλιτέρων αύτοΰ 
διηγημάτων, τό όποιον φέρει τίτλον “Περί
πλοκος ύπόθεσις”, καί θεωρείται δικαίως ώς 
εν τών άριστουργημάτων του.

ΠΕΡΙΠΛΟΚΟΣ ΥΠΟΘΕΣΙΣ.
Ί’πό Ερρίκου Conscience.

I.

Πρωίαν τινά τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου νέος 
χωρικός έξερχόμενος τής πόλεως Άλης έν Βρα- 
βάντη έλάμβανε τήν πρός τό χωρίο·? Άλσεμβεργ 
άγουσαν οδόν.

Το ένδυμα τοΰ χωρικοΰ συνέκειτο έκ πίλου 
πλατεως, μακροΰ έπενδύτου έκ χονδρού έριούχου 
υφάσματος καί έκ στενών περισκελίδων φθα- 
νουσών μέχρι τών γονάτων. Έπί τών ώμων 
του έκράτει ράβδον, έξ ής έκρέματο καλάθιον 
κενόν. Ό νεανίας ούτος δέν ήτο μέν τύπος 
καλλονής, τά χαρακτηριστικά μάλιστα τοΰ προ
σώπου του ήσαν άρκούντως κοινά, καί τά μέλη 
του έφαίνοντο καταβεβλημμένα ύπό έργασίας 
συντόνου και κοπιώδους· ούχ ήττον όμως τά 
χρώματα τής ύγείας έσ-ιλβον έπί τών παρειών 
του και ή γλυκεία έκφρασις τών κυανών αύτοΰ 
ύφθαλμών έπρόδιδε τήν αγαθότητα τής καρ
διάς του.

Κατ’ άρχάς έβάδιζε κατεσπευσμένως· βτε 
όμως ήσθάνθη έαυτόν μακράν παντός περιέργου 
βλέμματος ήλάττωσε τήν ταχύτητα τοΰ βήματός 
του καί έκλινε τήν κεφαλήν του ώς βεβυθισμενος 
εν σκέψεσι θλιβεραϊς. Άπό καιρού εις καιρόν 
ιστατο καί έψιθύριζε διακεκομμένας τινάς λέξεις 
ποιων άπειλητικά σχήματα- είτα δέ άνεστέναζε 
βαθέως καί έςηκολούθει τόν δρόμον του. Εις 
τήν άκραν μικρού δάσους, έκτεινομένου παρά 
την άτραπόν, είδε βαδίζουσαν έμπροσθέν του 
γυναίκα, ήτις έφερεν έπί τής κεφαλής της μέγα 
καί πλατύ κάνιστρον. Τήν άνεγνώρισεν· ήτο ή 

λαχανοπώλις τοΰ χωρίου Δβόρπ, γυνή συνετή 
μέν άλλ’ εϊς άκρον φλύαρος καί μετά πολλής 
περιέργειας έξετάζουσα τά πάντα.

Ό νέος χωρικός προσεπάθησεν, άλλ’ εις μά- 
την, ν’ άποφύγη ^τήν συνάντησιν· άλλ’ ή γυνή 
είχε·? άκούσει τόν κρότον τών βημάτων του και 
είχε στραφή. Μετ’ δλίγον δ χωρικός τήν έπρό- 
φθασε.

— Πόσον χαίρομαι νά σ’ άπαντήσω, Ούρ- 
βανέ, τφ είπεν ή γυνή. Πώς ήτο σήμερον ή 
άγορά;

— Μετρία.
. _νΕμαθες τήν εΐδησιν; Τί τρομερόν πράγμα! 

'0 νεανίας ύψωσε τούς ώμους του.
— Δέν τήν έμαθες, Ούρβανέ; Καί όμως 

ολη ή πόλις όμιλεϊ. ΈΙλθον ειδήσεις άπό τήν 
Γερμανίαν. Οι Πρώσσοι, οι 1 άλλοι και άλλοι 
ακόμη έκήρυξαν τόν πόλεμον εις τήν αυτοκρα
τόρισσάν μας, τήν Μαρίαν Θηρεσίαν. Θά γείνουν 
μεγάλα κακά έκεϊ κάτω, καί τις ήξεύρει άν ό 
πόλεμος δέν έλθη καί έως έδώ; Τότε οί πτωχοί 
χωρικοί θά πάθουν πάλιν καταστροφάς! ... Ό 
Θεός νά μάς φυλάξη!

Ό χωρικός, βεουθισμένος εις τάς σκέψεις του 
έφαίνετο δτι ούδέν ήκουεν. Ή γυνή τόν προσέ- 
βλεψε μέ μειδίαμα ειρωνικόν καί έξηκολούθησεν

— Ούρβανέ, φίλε μου, πού τρέχεις με τήν 
κεφαλήν σου πρός τά κάτω, ώς νά έχασες βε- 
λ όνην; ν Εχεις καμμίαν λύπην;

— Βέβαια εύθυμος δέν είμαι, κυρα I ερτς. 
’Έλα, είπέ μου τί σε στενοχωρεΐ.

— Καί μήπως άν ομιλήσω θά μετριασθή 
ή λύπη μου;

— ’'Οχι, άλλ’ ή σιωπή σέ κάμνει πλέον με
λαγχολικόν. Έλα, διηγήσου με, τί σε λυπεί.

— ’Όχι, όχι, άς όμιλήσωμεν δι’ άλλα πράγ
ματα. Δέν έλεγες δτι θά γείνη πόλεμος εις 
τήν Γερμανίαν;

— νΑ! θέλεις λοιπόν νά μοΰ κρύψης τήν 
αιτίαν τής λύπης σου; είπεν ή γυνή μέ ύφος 
θριαμβευτικόν. Νομίζεις δτι δέν τά ήξεύρω δλα; 

’Άκουσέ με· Σύ άγαπφς τήν Καικηλίαν, τήν 
ώραίαν κόρην τών Ρόζενς. Ολος ό κόσμος εις 
τό Δβόρπ ένόμιζεν δτι θά τήν νυμφευθής. Οί 
γονείς σου καί οί γονείς της πρό πολλοΰ είχον 
συμφωνήσει. Διά τούτο καί κανείς δέν ζητεί 
τώρα τήν Καικηλίαν, ή όποια καλοβλέπεται απο 
δλους τούς νέους μας. Είχ-ί μάλιστα άρχισει 
ν’ άγοράζης τά πράγματα διά τον γάμον σου ... 
Δέν είναι ούτω;

— "Ολος ό κόσμος το ήξεύρει; έψιθύρισεν ό 
(Ιύρβανός.

— Ναί, καί δ,τι δλος ό κόσμος ήξεύρει είναι, 
δτι άπό μερικούς μήνας καί εδώ ό Μάρκος Κοψ, 
ό υιός τοΰ ξενοδόχου τοΰ "Χρυσού Μήλου , ό 
άσωτος έκεΐνος, ό όποιος θα φερη τήν δυστυ- 
χισμένην μητέρα του εις τόν τάφον, οτι ό Μάρ
κος, λέγω, έρωτεύθη τήν Καικηλίαν καί δτι 
ώρκίσθη δτι θά τήν πάρη γυναϊκά του. Άλλά 
είναι καί άλλα πράγματα, τά όποια όλίγοι μόνον 
άνθρωποι γνωρίζουν· π. χ. διατί ή μητέρα Ροζενς 
άθετεϊ τώρα τον λόγον της, τόν όποιον σού 
έδωκε καί θέλει τώρα νά ύπανδρεύση τήν κόρην 
της μέ τον βάναυσο·? Μάρκον;

— Ώ! αύτό είναι εύκολώτατον νά έννοήση τις, 
άπήντησεν ό Ούρβανός- ή 'Ρόζενς πιέζεται. Ό 
είσαγγελεύς*) καί παρακλήσεις μεταχειρίζεται 
καί άπειλάς, διά νά τήν κάμη ν’ άθετήση τον 
λόγον της. Επειδή δέ ό είσαγγελεύς είναι ό 
δεύτερος δικαστής τοΰ Δβόρπ, ήμπορει εύκολα 
νά βλάψη τόν μυλωνά·?, νά του έπίβαλλη προ-

*) Έν τφ πρωτοτϋπφ ό ύ.-.άλληλος ούτος λέγεται 
ainman, ήτοι κατά τήν Φλαμανδικήν δικαιοδοσίαν ό 
άντιπροσωπεόων τόν ιδιοκτήτην ή δαρώνον εις τάς δίκας. 

στιμα, νά τόν κατηγορήση εις τόν βαρώνον καί 
εις τόν δικαστήν,*) καί ίσως καί νά τόν άπο- 
διώξη άπο τόν μύλον.

— Λόγια, λόγια, φίλε μου, είπεν ή γυνή 
γελώσα, προφάσεις μόνον, μέ τάς όποιας ή'Ρό
ζενς θέλει νά κρύ’ψη τό παιγνίδι της. Αύτή δέν 
φοβείται τον εισαγγελέα, πίστευσέ με. Εχει 
τακτικόν καί μακρον ένοικιαστήριον, και ό κύ
ριός μας, ό βαρώνος, είναι άνθρωπος δίκαιος. 
"Οχι, ή 'Ρόζενς μίαν μόνην έχει φροντίδα — 
τά χρήματα. "Ας ήναι καί παραλυτική άπό τόν 
ένα πόδα, είναι πολύ πονηρά καί δέν θ’ άφήση 
νά παρέλθη ή περίστασις διά νά κερδίση τι. . . 

’Έχει πέντε παιδιά, χωρίς τήν Καικηλίαν, ή 
όποια είναι ή πρώτη. 'II 'Ρόζενς δέν θέλει νά 
δώση μεγάλην προίκα εις τήν κόρην της . . .

— Ήμεϊς δέν ζητούμε·? τίποτε, άπολύτως 
τίποτε, είπεν ό νέος.

— Ναί, άλλ’ δ,τι σείς προσφέρετε, δέν τής 
φαίνεται αρκετόν. Κατά τόν λογαριασμόν της, 
ή ώραία Καικηλία, άξίζει πολύ περισσότερον, 
καί θέλει νά τήν πωλήση κατά τήν άξίαν της.

— Νά τήν πωλήση; Τί λόγος είναι αύτός, 
κυρά Γέρτς;

— Τρόπος τοΰ λέγει·? μόνον . . . καί, νά 
σοΰ είπώ τήν άλήθειαν, ή 'Ρόζενς δέν έχει καί 
πολύ άδικον. Επειδή άν ή Καικηλία γείνη γυ
ναϊκά σου, θά κατοική μέ τούς γονείς σου, χω
ρίς νά έχη τήν οικίαν της- θ’ άναγκασθή νά 
εργάζεται δι αύτούς, καί επί τέλους δέν θά 
ήναι ή δούλη.

— Δούλη; 'II Καικηλία; Πώς τολμάς νά 
είπής τούτο;

— Δέν τό λέγω έγώ· το λέγει ή 'Ρόζενς.
— Πώς! ή μήτηρ τής Καικηλίας είπε τοι- 

οΰτόν τι;
— Ό πατήρ σου ό ίδιος τό ήκουσεν άπό τό 

στόμα της.
— Καίήμπορεϊς νά πιστεύσης δτι ή Καικηλία 

δέν θ’ άγαπάται καί δέν θά τιμάται περισσό
τερόν άπο δλους μας;

Δέν τό καταλαμβάνω!
— Ίσως είναι προσποίησις. ’Ώ! είναι γυ

ναίκα πονηρά! Βέβαια θά ήθελε καλλίτερα νά 
σοΰ δώση τήν κόρην της παρά νά τήν δωση εις 
τόν βάναυσο·? Μάρκον. Άλλά, κατά τον λογα
ριασμόν της, νομίζει δτι ηύρε τόν τρόπον ν’ άναγ- 
κάση τόν πατέρα σου νά. κάμη τάς μεγαλειτέρας 
θυσίας. Προςπαθεϊ νά τόν άναγκάση νά "έκ- 
δυθή πριν πλαγιάση”, δπως λέγει ή πα
ροιμία.

— Άλλά πώς τά έμαθες δλα αύτά; ήρώ- 
τησεν ό νέος μετ’ απορίας.

— 'Απλούστατα· ό μυλωνάς έδιηγήθη τήν 
λύπην του εις τόν άνδρα μου, διότι ό 'Ρόζενς 
σέ άγαπα πολύ καί λυπεϊται νά κάμη τόσην 
προσβολήν εις τόν πατέρα σου, ό όποιος είναι ό 
παλαιότερός του φίλος. Άλλ’ ήξεύρεις, οτι ό 
μυλωνάς δέν είναι κύριος εις τήν οικίαν του· ή 
γυναϊκά του διευθύνει δλα καί αύτός δέν τολμά 
νά τή άντισταθή.

— "Α! άν ή ύπόθεσις σου ήτο αληθής! ανέ
κραξε μετά χαράς ό Ούρβανός. "Αν αί άπαι- 
τήσε-.ς τής Ρόζενς δέν ήναι ή άπειλαί, καί άν 
εις τήν άρνησιν τοΰ πατρός μου νά παραχωρήση 
τό κτήμά του, αύτή δέν θελήση νά δώση τήν 
Καικηλίαν εις τον Μάρκον;

— Δέν τό υποθέτω· άπ’ έναντίας. 'Η ‘Ρό
ζενς είναι πολύ έπίμων· δ,τι είπή πρέπει να 
γείνη. Καί έπειτα ό είσαγγελεύς τώρα πηγαίνει 
σχεδόν κάθε ήμέραν εις τον μύλον δια να τήν

*) Έν τώ πρωτοτύπφ drossart, ήτοι ό ανώτερος 
δικαοτής έν τή αρχαία φεουδαλική νομοθεσία τής'Ολ

λανδίας καί τοΰ Βελγίου. 

καταπείση νά δώση μίαν άπάντησιν. Καταλαμ
βάνω πολύ καλά τί τον παρακινεί. 'Η Καικηλία 
είναι καλή· ό Μάρκος φαίνεται τρελλος δϊ αυ
τήν, καί ό είσαγγελεύς νομίζει δτι αύτή ή άγάπη 
θά καταδαμάση τόν άγριον χαρακτήρα τοΰ άνε- 
ψιοΰ του. Τότε καί ή χήρα Κόψ, ή άδελφή 
του, θά έλευθερωθή άπο τήν λύπην, τήν όποιαν 
τής προξενεί ή κακή διαγωγή τοΰ υιού της. 
Διά νά κατορθώση δέ τούτο, είναι έτοιμος διά 
κάθε θυσίαν. Καί άν ή 'Ρόζενς άπαιτήση πολλά 
χρήματα . . .

— νΩ! πόσον δυστυχής είμαι! άνέκραξεν ό 
νεανίας. Ν’ άποθάνω άπο τήν λύπην, άδιά- 
φορον ό θεός τό ήθέλησεν άλλ’ ή πτωχή ή 
Καικηλία, νά γείνη ή γυνή τού Μάρκου, τοΰ 
μεθύσου! Τόν άποστρέφεται, τόν μισεϊ· θ’ άπο- 
θάνη . . . Τί νά κάμω; Τί νά κάμω;

— Μόνον μία γενναία άπόφασις ήμπορει νά 
σέ σώση. "Ας δεχθή ό πατήρ σου δ,τι ζητεί ή 
'Ρόζενς.

— Δέν το δέχεται.
— Πρέπει ό Κούτερμαν νά τό δεχθή. Δέν 

ύπάρχει άλλο μέσον.
— yQ! είναι παρά πολύ σκληρόν διά τόν 

πατέρα μου· δέν έτόλμησα νά τοΰ το ζητήσω
άκόμη.

— Τότε, άποχαιρέτησε κάθε έλπίδα. Ί1 
Καικηλία θά ύπανορευθή τόν Μάρκον . . . Ποιος 
ήξεύρει; Ίσως δέν θά ήναι δυσάρεστημένη· ό 
Μάρκος είναι νέος έξυπνος· ήμπορει νά διορ- 
θωθή. Ή μητέρα του είναι πλούσια· θά τοΰ 
παραχωρήση τό ξενοδοχείο·?, καί "τό χρυσοΰν 
μήλον” είναι καλή δουλειά.

Ό Ούρβανός έσεισε θλιβερώς τήν κεφαλήν.
— "Ελα, έλα, εσο άνήρ καί μήν άπελπίζεσαι,

είπεν ή λαχανοπώλις. Εις τήν θέσιν σου εγώ 
θά έδιδα νά έννοήση εις τόν πατέρα μου δτι 
δταν έχη τις έν μόνον τέκνο·?... 0 Κούτερμαν,
άν έχη καρδιά, δέν ήμπορει νά μή κάμη αύτήν 
τήν θυσίαν, δσον μεγάλη καί άν ήναι.

— "Ω! πόσον μέ κοστίζει, άπήντησεν ό νέος, 
νά λυπήσω τόσον κατάκαρδα τον πατέρα μου! 
Νά τόν ζητήσω ν’ άφήση δ,τι έκέρδισε μέ τόν 
ιδρώτα τοΰ προσώπου του! Άλλ’ είναι διά τήν 
Καικηλίαν! Ναί, θά. τό κάμω καί άμέσως σήμερον!

— Αύτή είναι καλή άπόφασις, Ούρβανέ. "Αν 
έπιτύχης, θά μ’ εύχαριστήσης άργότερα διά τήν 
συμβουλήν μου.

Έν τοσούτφ είχον είσέλθει εις τήν οδόν τοΰ 
"Αλσεμβεργ, καί έπλησίασαν πρός ώραίαν καί 
μεγάλην οικίαν, σχεδόν κεκρυμμένην έντός τής
πυκνής φυτείας.

Έν τή θέσει έκείνη ύψοΰτο άλλοτε τό ήγε- 
μονικον τοΰ Δβόρπ φρούριον, τό όποιον οι στρα
τοί τοΰ Λουδοβίκου 1Δ’. είχον πυρπολήσει και 
κατεδαφίσει. Άνεγερθεϊσα ή οικία έκ βάθρων, 
έδείκνυεν άκόμη ίχνη τινα τοΰ άρχικοΰ αύτής 
ρυθμοΰ. Εκατέρωθεν τής μεγάλης πύλης τής 
εισόδου ύψοΰτο πύργος στερεός, ού τά θολωτά 
υπόγεια έχρησίμευον ώς φυλακή διά τούς φονεϊς 
καί κλέπτας· καθότι οί Κύριοι τοΰ Δβόρπ. έχοντες 
δικαίωμα ζωής καί θανάτου, είχον ύπό τήν δικαιο
δοσίαν των καί είρκτάς καί άγχόνην.

‘Η κυρά Γέρτς δεικνύουσα εις τόν συνοδοι
πόρον της ένα τών δύο οχυρών πύργων είπεν·

— 'Οσάκις διέρχομαι έπ’ έδώ, Ούρβανέ, αι
σθάνομαι ρίγος εις δλον μου τό σώμα. "Ημην 
νέα· ναί, ’πέρασαν εΐκοσιν έτη άπό τότε, διότι 
τώρα εΐμεθα εις τό 1741. Έκεϊ, πρός τά άρι- 
στερά τής θύρας, είχαν φυλακίσει κάποιον Νέφς, 
άνθρωπον δυστυχισμένον, τόν όποιον έκατηγόρη- 
σαν δτι έκλεψε ξύλα. ’Ητο μέσα εις τήν καρ
διάν τοΰ χειμώνος, καί τήν νύκτα έκείνην έκαμε 
τόσον ψΰχος, ώστε ό πτωχός ό Νέφς έπάγωσεν 
εις τήν φυλακήν. Τό πρωί δταν έμβήκαν εις
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την φυλακήν, είδαν βτι οι ποντικοί... 
ά! τρομερόν! . . . ό δυστυχής ήτον α
γνώριστος .. . Εύρεδηκα κατά τύχην 
εις το φρουριον και τον είδα . . . 
Τόσην έντύπωσιν μ* έκαμε, ώστε ακό
μη σήμερον, μετά είκοσι έτη, νομίζω 
δτι βλέπω έκεϊνο τό λείψανον. Και 
τδ βράδυ, βταν φάγω περισσότερον, 
τδ βλέπω εις τδ ό'νειρόν μου . . . Κύτ- 
ταξε, Ούρβανέ, ίδοΰ οι φύλακες, οί 
όποιοι όδηγοΰν ένα φυλακισμένο·?.

— Είναι δ Λουκάς Στόππελεγκ, 
δ υποδηματοποιός τοΰ Βέρσελ, ό ό
ποιος τήν άλλην εβδομάδα έδάρΘη εις 
τδ "Χρυσοΰν μήλον”.

— Ναί, ναί, γνωρίζω τήν ιστο
ρίαν . . . "Εσπασε τδ χέρι τοΰ 
υίοΰ τοΰ σιδηρουργού, με τήν ράβδον 
του. Τδν φέρουν εις Βέρσελ νά δι- 
κασΘή, διότι δ κύριος τοΰ Βέρσελ τδν 
έζήτησεν ώς άνθρωπόν του. Τούτο 
είναι ευτύχημα δι’ αυτόν· Θά φυλα- 
κισΘή δλίγας ήμέρας καί Θά πλή
ρωσή μικρόν πρόστιμο·?. ’Εδώ Ομως 
Θά τδν έςώριζαν ή Θά τδν έκρεμοΰσαν, 
διότι ό κύριός μας Θέλει με κάΘε 
τρόπον νά παύση αύτάς τάς φιλονι- 
κείας, καί τά δαρσίματα. ΙΙρίν άνα- 
χωρήση διά τήν Βιέννην διέταξε τδν 
δικαστήν νά ήναι αυστηρότατος . . .

— ΙΙηγαίνομεν, κυρά Γερτς, είμαι 
βιαστικός, διέκούεν αύτήν ό νέος.

— ’Επειδή δεν Θέλεις νά ίδής τον

ΕΡΡΙΚΟΣ CONSCIENCE.
(ΆποΘ. τω ] 8S3.)

εισαγγελέα, ό όποιος είναι ό έχΟρδς 
τής ευτυχίας σου;

— Βέβαια· πηγαίνομε·?!
— ’Όχι, έγώ Θέλω νά τους ίδώ.
— Τότε, καλήν έντάμωσιν!
— Η’ άκολουΘήσης τήν συμβουλήν 

μου, Ούρβανέ;
— Χαί, άμέσως σήμερον.
— ’Ιδού, έρχονται· τού έχουν δέ

σει τάς χεΐράς του . . .
Ο Ούρβανδς έξηκολούΘησε τδν 

δρόμον του, καί διασχίσας τδ χωρίο·? 
διηυβύνΘη προς κατάφυτου κοιλάδα, 
διέβη μικρά·? γέφυραν καιδιήλΘεν έμ
προσθεν δυο μύλων, κειμένων πλη
σίον άλλήλων. Ό δυστυχής νέος ή το 
πάλιν μόνος με τάς Θλιβεράς του σκέ
ψεις. Δειλιών απέναντι τής απόπει
ρας, ήν άπεφάσισε νά κάμη παρά τω 
πατρ’ι αύτοΰ, προσεπάΟη νά συγκέν
τρωση ολον του τδ Θάρρος όπως μή 
οπισΘοδρομήση κατά τήν κρίσιμο·? 
στιγμήν. Ότε δέ διέβη έμπροσθεν 
τρίτου μύλου ήσΘάνΘη σφοδρώς πάλ- 
λουσαν τήν καρδίαν του . . . ’Εκεί 
έκατοίκει ή Καικηλία· άλλ’ ούδείς 
έφαίνετο. ΔιηνΘύνΘη τότε πρδς οικίαν 
μεμονωμένη·?, ήτις έφαίνετο ιδιοκτη
σία εύπορου χωρικού. ΕίσήλΘεν εις 
τήν οικίαν, κατέ-Θεσε τδ καλάΘιόν του 
καί έκάΘησε πλησίον τής τραπέζης.

— Καλ’ ήμέρα, Ούρβανέ. Πώς 
ήτο ή αγορά: τδν ήρώτησε χωρικός,

Η ΛΕΤΚΩΣΙΑ ΕΝ ΚΤΠΡ2<.
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δστις κατεγίνετο έν τινι γωνία με τήν έπισκευήν 
καλαθιού.

— Καλ’ ημέρα, Βλάση. ΙΙοΰ είναι ό πατέ- 
Ρ«ί!

— Δέν ήξεύρω. Ό 'Ρόζενς ήλθε καί τοΰ 
είπε κάτι τι. 'Ο μυλωνάς έφαίνετο λυπημένος· 
ό πατήρ σου ήτο δυσηρεστημένος · ώμίλησε σιγά 
πρδς τήν μητέρα σου κ’ έπειτα άνεχώρησε μέ 
τδν 'Ρόζενς.

— Πρδς τδν μύλον;
— Ίσως έπήγαν είς τδ χωρίον. Άν δέν 

άπατώμαι, ό μυλωνάς ήλθε διά δουλειάν βιαστι
κήν, έπειδή έπαρεκάλει τδν πατέρα σου νά τόν 
άκολουθήση. θέλεις νά υπάγω νά ίδώ άν ό 
πατήρ ήναι είς τδν μύλον;

— Οχι, άπήντησεν δ νέος.
— 'Η μήτηρ σου είναι είς τδν σταΰλον. Νά 

τής είπώ δτι έπέστρεψες άπδ τήν άγοράν;
Μή λαμβάνων δέ άπάντησιν προσέβλεψε τδν 

νέον κύριόν του μέ άγάπην καί έξηκολούθησεν 
έν σιωπή τήν εργασίαν του.

Ό Βλάσης, δ υπηρέτης ούτος, ήτο μικρό
σωμος, πεπηρωμένος άνθρωπος · εΐχεν ένα ώμον 
ύψηλότερον τοΰ άλλου, στόμα μέγα, βραχίονας 
ουσαναλόγως μάκρους καί ήτο χωλός τδν άρι- 
στερδν πόδα. Ήτο δέ έκθετον. "Οταν έφθασεν 
είς ηλικίαν πέντε ετών, οι διευθυνταί τοΰ Έκθε- 
τοτροφείου έπροσπάθησαν νά τδν τοποθετήσωσί 
που ώς βοσκόν, άλλ’ ούδείς ήθέλησε νά τδν δεχθή. 
ΊΙ Κόυτερμαν μόνον εύσπλαγχνισθεΐσα παρέλαβε 
τδ παιοίον, και έκτοτε το μετεχειρίζετο καλώς. 
Ο Βλάσης, χλευαζόμενος καί δερόμενος παντα- 

χοΰ, εκτός έν τή οικία τών ευεργετών του. τοΐς 
ήτο είς άκρον άφωσιωμένος, καί συνεμερίζετο 
τήν χαράν και τήν θλίψιν των. Διό καί έτρεφε 
κατά τοΰ Μάρκου Κόψ μίσος άσπονδον, τδ όποιον 
δέν άπέκρυπτεν ούτε ένώπιόν του, οσάκις συνην- 
τάτο μετ’ αύτοΰ.

’Αφ’ ού έπί άρκετήν ώραν προσέβλεψε τόν 
κύριόν του έν σιωπή, ό Βλάσης ήρώτησε συνε
σταλμένους·

— Ούρβανέ, ήμπορώ νά σ’ Ομιλήσω;
'0 νεανίας ήτο δλως βεβυθισμένος είς τάς 

σκέψεις του καί έαυλλογίζετο δτι ίσως κατ’ 
έκείνην τήν στιγμήν άπεφασίζετο ή τύχη του. 
"Ισως ήτο καί πολύ άγοά, ώστε νά έλπίση διόρ- 
θωσίν τινα τοϋ κακοΰ. Ένευσε λοιπόν τώ υπη
ρέτη οτι προτιμά νά μήν όμιλήση.

— Διά τόν Μάρκον, είπεν ό Βλάσης.
Τδ όνομα τοΰτο άπέσπασε τόν Ούρβανον τών 

θλιβερών αύτοΰ συλλογισμών.
— Διά τον Μάρκον; έπανέλαβε. Καί τί 

ήξεύρεις διά τόν Μάρκον;
— Κύτταςε τδ άριστερόν ώτίον μου, Ούρβανέ.
— Είναι αίματωμένον. Τί σημαίνει τοΰτο;
— Υπήγα είς τό χωρίον. Είς τήν θύραν 

τοΰ ξενοδοχείου τών "Τριών βασιλέων’ 
ιστατο ό Μάρκος μέ τρεις ή τέσσαρας όμοιους 
του. Είχε πάλιν πιει, διότι έφώναζε δυνατά 
καί υψονε τους βραχίονας του ώς άνεμόμυλος. 
’! .πλησίασα σιγά διά ν’ άκούσω τί έλεγαν. 'Ομι
λούν διά σέ καί διά τήν Καικηλίαν 'Ρόζενς. 
'<· Μάρκος έλεγε μέ φοβερός κατάρας και βλασ
φημίας δτι μετά εξ εβδομάδας ή Καικηλία θά 
ήναι γυναΐκά του καί έφοβέριζε νά σπάση τόν 
λαιμόν δποιουδήποτε προσπαθήση νά τδν έμ- 
ποδίση. Άμα ήκουσα δτι σέ έκατηγόρει καί 
σέ ώνόμαζεν άχρεϊον χωριάτην δέν έκρατήθην 
ώομησα πλησίον του καί τόν είπα μέθυσον καί 
ουτιδανόν. "Οταν δέ έκαμα νά φύγω μ’ έλαβεν 
ό άχρεΐος άπδ τδ ώτίον καί σχεδόν μοΰ τδ 
έξερρίζωσεν. “Ω! άν τά βλέμματά μου ήσαν 
μαχαίρια! . . . Είς τδ τέλος μ’ έλάκτισε τόσον 
δυνατά, ώστε έπήγα καί έπεσα άπδ τό άλλο 
μέρος τοΰ δρόμου. '0 φίλος σου Κάρολος, δ 

υιός τοΰ κανδηλάπτου, ήθέλησε νά μέ ύπερα- 
σπισθή· άλλά καί αύτός έλαβε όχι δλίγα ρα
πίσματα.

'0 νέος χωρικός ήγέρθη καί έψιθύρισε σφιγ
γών τούς γράνθους του·

— Αύτά δέν γίνονται. Ά! άν ήμην έκεί!
— Τί θά έκαμνες, Ούρβανέ; Είναι άγριον 

θηρίον· είναι δυνατός ώς γίγας και ήμπορεΐ νά 
φονεύση άνθρωπον ώς βάτραχον· έσέ πρό πάν
των, τόν όποιον θανάσιμα μισεί. "Ω! νά τόν 
άποφεύγης, διά νά μή συμβή δυστύχημα. Συλ
λογίσου τήν μητέρα σου, τήν Καικηλίαν . . .

'0 Ούρβανός έπεσε πάλιν έπί τοΰ καθίσματος 
του καί κρατών τήν κεφαλήν του δι’ άμφοτέρων 
τών χειρών είπεν άναστενάζων·

— Δέν υπάρχει λοιπόν δι’ έμέ άλλο κατα- 
φύγιον ή λύπη άνίσχυρος καί σιωπηλή! θεέ 
μου, εύσπλαγχνίσου με!

("Επεται συνέχεια.)

Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ.
(Μετά είκόνος, βρα σελ. 168.)

Λευκωσία, ή παλαιό Νικοσία, ή έν τώ μέσω 
τής νήσου Κύπρου κείμενη καί ώχυρωμενη πρω
τεύουσα αύτής έπί τε τής Τουρκοκρατίας και 
σήμερον έτι· διότι καί πρό τής ύπδ τών Αγ
γλων κατοχής ένταΰθα κατωκει δ τής δλης νήσου 
διοικητής, καί τότε δέ καί σήμερον ετι διατε- 
λεΐ αύτη ή έδρα τοΰ ’Αρχιεπισκόπου τής νήσου, 
δστις εις ούδένα μέν τών 4 Πατριαρχών υπο
κείμενος, άπολαύων δέ άρχήθεν πολλών προνο
μίων, τιμών καί τίτλων, καί έχων ύφ’ εαυτόν 
3 ’Επισκόπους, τδν τής Πάφου, Αάρνακος καί 
Κερυνίας, έθεωρεΐτο πάντοτε ού μόνον ή θρη
σκευτική άλλά καί ή πολιτική πως κεφαλή τών 
τής νήσου χριστιανών, αύτδς μετά τών άλλων 
επισκόπων καί τών έπισημοτέρων τής νήσου άν- 
δρών όρίζων καί διανέμων τους φόρους τής Κυ- 
βερνήσεως καί τά άλλα τέλη, ρυθμίζων δέ έν 
γένει καί τάς άλλας πολυειδεΐς σχέσεις τοΰ ποι
μνίου του πρός τους άρχοντας. Αύτόθι έπίσης 
διέμενον άνέκαθεν καί οί 3 πρόξενοι τών Εύρωπ. 
δυνάμεων.

Ή πόλις κοσμείται ύπδ πολλών καί λαμ
πρών δημοσίων κτιρίων, οία είναι 14 τζαμιά, 
ών τό μεγαλήτερον ό άλλοτε μητροπολιτικδς 
ναός τών χριστιανών ('Αγία Σοφία), πολλαί δέ 
Ελληνικά! έκκλησίαι, τό μέγαρον τοΰ διοικητού 
καί άλλα τοιαΰτα, τό στρατιωτικόν νοσοκομεΐον, 
ή Ελληνική ιερατική Σχολή κτλ. Αύξάνουσι δέ 
τόν πλούτον καί τήν άλλην εύτυχίαν τής πόλεως 
πλήθος εργοστασίων μετάξης, δερμάτων, βάμβα- 
κος κ. λ. προϊόντων τής νήσου, έξ ών απάντων 
διενεργεΐται άκμαΐον καί ζωηρόν έμπόριον. Οί 
κάτοικοι τής πόλεως συμποσοΰνται είς 20000, 
ών οί πλειότεροι "Ελληνες.

Π ΛΕΜΗΣΣΟΣ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 168.)

Αεμησσός, σήμερον Αιμισσδ καί παρά Τούρ- 
κοις Αιμασόλ, μία τών έπισημοτέρων καί μέγα 
μέλλον έχουσών πόλεων τής νήσου, κειμένη κατά 
τήν νότιον άκτήν αύτής, βορείως τοΰ άκρωτηρίου 
Καβάτα, καί έχουσα εύρύν λιμένα μετά ώχυρω- 
μένου δρμου καί 3000 κατοίκων. Μετά τήν 
Λάρνακα δύναται νά ονομασθή ό έμπορικώτερος 
λιμήν τής Κύπρου, διότι δι’ αύτής γίνεται ή 
έξαγωγή τών εμπορευμάτων καί προϊόντων όλων 
τοΰ Δυτικού τμήματος τής νήσου, ιδίως δέ τοΰ 
παρ’ αύτήν παραγομένου οίνου τε και μεγίστης 

ποσότητος κερατίων (κουντουρίδια). Πλησιέστατα 
τωόντι αύτής φύεται δ όνομαστδς οίνος κομμαν- 
δαρίας, αιώνας ήδη φήμης καλής άπολαύων καί 
πολλαχοΰ καταναλισκόμενος- δ οίνος ούτος νεαρός 
μέν είναι έρυθρομέλας, παλαιούμενος δέ λαμβάνει 
χρώμα άνοικτότερον, άποβάλλει δέ δλως καί τήν 
ρητινώδη οσμήν, ήν έχει κατ’ άρχάς· φέρει τδ 
όνομα έκ τής λέξεως commende, σημαινούσης 
ύποδιοίκησιν τοΰ Τάγματος τών Ναϊτών, είς ούς 
άνήκεν δ δήμος τής Λεμησσοΰ έπί τοΰ μεσαιώνος. 
Ούχί μακράν τής πόλεως ταύτης κεΐνται τά 
έρείπια τής άρχαίας Άμαθούντος, μιας τών 
έπισημοτάτων τής νήσου πόλεων.

’Εκ τοΰ αίγιαλοΰ, δστις γαληνιαΐος έκτείνεται 
πρό τής πόλεως ταύτης, έκ τοΰ ήρεμα άναβρά- 
ζοντος άφροΰ τών κυμάτων, έξήρχετό ποτέ έξαι- 
σία τό κάλλος ή θεά ’Αφροδίτη, ή μυθολογου- 
μένη μήτηρ τών έρώτων καί τής ήδυπαθεία:, 
ήτις τοσοΰτον έτιμάτό έπί τής νήσου Κύπρου, 
παρωνυμουμένη καί έκ τής δλης νήσου έν γένει, 
καί ιδία έκ τών πόλεων αύτής, (Κυπρογένεια, 
ΓΙαφία, ’Αμαθουσία). Τωόντι τό ώραίον κλίμα 
τής νήσου, ή άφθονία καί ποικιλία τών προϊόν
των, ή τήν νήσον κατακαλύπτουσα άλλοτε σφρι- 
γώσα φυτεία, ό άφθονος, γλυκύς καί άνθοσμίας 
οίνος, τά πάντα αυνετέλουν είς τήν λατρείαν τής 
άβροδιαίτου θεάς τοΰ έρωτος, καί τοΰ τρυφερού 
Αδώνιδος τοΰ θλιβερόν θάνατον λαβόντος έρα- 

στοΰ αύτής. "Οχι μακράν τής Αεμησσοΰ παρά 
τό χωρίον τοΰ Αγίου Τυχανοΰ άνεκάλυψεν ό 
Hammer-Pubgstall τά έρείπια τοΰ μεγαλοπρε
πούς ναοΰ τής ’Αφροδίτης.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΛΑΔΣΤΩΝ
ΕΝ ΚΟΠΕΝΑΓΗι.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 169.)

Κατ’ αύτάς συνέβη γεγονός, είς τό όποιον 
αι πολίτικα· τής Ευρώπης έφημερίδες άπέδωκαν 
σημασίαν τινά. "Αν δικαίως ή άδίκως, ό χρόνος 
θά τό απόδειξη. Ί) πρωθυπουργός τής ’Αγγλίας 
Γλάδστων έποιήσατο θαλασσίαν εκδρομήν μέχρι 
Κοπενάγης, ένθα έλαβε συνέντευξιν πρός τούς 
εκεί ευρισκομένους ηγεμόνας. Ή θαλασσία αύτη 
εκδρομή τού γηραιού πολιτικού άνδρδς έξηγεϊται 
αρκούντως, όταν άναλογισθή τις πόσον κοπιώδης 
είναι ή θέσις αύτοΰ καί δτι καί αύτός ώς άν
θρωπος έχει ανάγκην όλίγης άναψυχής.. "Αν 
δέ άμα άφιχθείς είς Κοπενάγην ό Γλάδστων 
προσεκλήθη είς τό βασιλικόν γεύμα, τούτο ούδό- 
λως παράδοξον, καθότι ό πολύπειρος τής ’Αγ
γλίας πολιτικός άνήρ άπολαύει μεγάλης ύπολή- 
ψεως παρ’ άπασι τοΐς ήγεμόσιν, οΐτινες έκτιμώσι 
τάς σπάνιάς αύτοΰ άρετάς καί ώς άνθρώπου καί 
ώς πολιτικού αρχηγού. 'Επομένως εύεξήγητον 
δτι καί οί έν Κοπενάγη παρεπιδημουντές ηγε
μόνες έδέχθησαν τήν πρόσκλησιν αύτού είς πρό
γευμα έν τφ άτμοπλοίφ, ού έπέβαινεν ό Γλάδ
στων και το όποιον άνήκει είς τδν κ. Κούρην, 
"Αγγλον εύπατρίδην, δστις καί συνεταξείδευσε 
μετά τοΰ Γλάδστωνος. Τό άτμόπλοιον τούτο, 
κομψότατου καί μεγαλοπρεπές, όνομάζεται Pem
broke Castle, είναι δέ προωρισμένον διά μεγά
λους θαλασσίους πλόας.

"Αμα δεκτής γενομένης τής προσκλήσεως 
έδόθησαν αί άναγκαΐαι διαταγαί πρός παρασκευήν 
τών τής υποδοχής τών επισήμων ξένων. Ό 
Γλάδστων, ή σύζυγός του, ή θυγάτηρ του, ό ιδιο
κτήτης τοΰ πλοίου καί ό γνωστός “Άγγλος ποιη
τής Τέννυσων, ιδιαίτερος τοΰ Γλάδστωνος φίλος, 
έπερίμενον παρά τήν κλίμακα τοΰ άτμοπλοίου, 
οι Οε ναΰται ήσαν δλοι παρατεταγμένοι είς δι
πλήν σειράν. Οί ξένοι έφθασαν καί ώδηγήθησαν 

είς τήν μεγάλην τοΰ πλοίου αίθουσαν, δπου είχε 
παρατάθή ή τράπεζα. Ό αύτοκράτωρ τής Ρωσ- 
σίας έφόρει στολήν 'Ρώσσου ναυάρχου, οί δε 
λοιποί εΐχον ένδυμα πολιτικόν. Είς τήν τράπεζαν 
παρεκάθηντο ό βασιλεύς και ή βασίλισσα τής 
Δανίας, ό αύτοκράτωρ καί ή αύτοκράτειρα τής 
'Ρωσσίας, ό βασιλεύς καί ή βασίλισσα τών Ελλή
νων, δ βασιλικός πρίγκηψ τής Δανίας μετά τής 
συζύγου του, ή πριγκήπισσα τής Ούαλίας (τοΰ 
πρίγκηπος τής Ούαλίας άπόντος έν Γερμανία), 
ό δούξ τής Κουμβερλάνδης μετά τής συζύγου 
του, ό πρίγκηψ Βάλδεμαρ, ό Γλάδστων, ό Κούρης 
καί ό Τένυσσων. Περί τδ τέλος τοΰ προγεύματος 
δ Γλάδστων έπιεν είς υγείαν τοΰ βασιλικού ζεύ
γους τής Δανίας. (Τήν στιγμήν ταύτην παριστα 
ή ήμετέρα είκών.) Κατόπιν ό αύτοκράτωρ τής 
'Ρωσσίας προέπιεν ύπέρ τής βασιλίσσης τής ’Αγ
γλίας, δ βασιλεύς τής Δανίας ύπέρ τοΰ Γλάδ
στωνος κ. τ. λ. Έν τέλει δέ δ ποιητής Τέννυ
σων άνέγνωσε τινά τών ποιημάτων του, τά όποια 
κατέθελξαν τούς παρευρεθέντας. Μετά λεπτομερή 
τοΰ άτμοπλοίου έπιθεώρησιν, καθ’ ήν αύτός δ 
ιδιοκτήτης έκαμε τδν οδηγόν, οί ξένοι άπήλθον 
εύχαριστήσαντες καί χαιρετίσαντες τόν Γλάο- 
στωνα, τό δέ Pembroke Castle ήρε τήν άγκυραν 
καί έξέπλευσε τοΰ λιμένος.

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ.

Ύπδ 1. Γ. Δ. Φωκυλίδου.

(Συνέχεια.)

Κατά τήν ΝΔ γωνίαν τοΰ βράχου ύπάρχει 
σιδηροΰν περίφραγμα, διηρημένον είς δύο· καί 
είς μέν το άνώτερον μέρος δείκνυνται έν θήκη 
περικεκλεισμένη έν κάλπη άργυρα δύο τρίχες 
τής γενειάδος τοΰ Μωάμεθ, είς δέ τό κατώτερον 
είσάγοντες τήν χεΐρα διά μικράς Οπής άπτόμεθα 
τοΰ ίχνους ενός τών ποδών τοΰ Μωάμεθ, οπερ 
έγκατέλιπεν έπί τεμαχίου μαρμάρου.

Πρός νότον όρώμεν τήν σημαίαν τοΰ Προ
φήτου περιτυλιγμένην περί τήν λόγχην αύτοΰ 
καί τήν τοΰ Όμάρ άναπεπταμένην. Έν αύτφ 
τούτιρ τώ τόπιρ δείκνυται καί τό έφιππιον τού 
Έλ-Ποράκ, οπερ είνε τεμάχιον έκ λευκού μαρ
μάρου μυακίσκου τινός.

Κατά τήν νοτιοανατολικήν γωνίαν ύπάρχει 
κλίμαξ 15 βαθμιδών άγουσα είς τι ύπόγειον 
έχον ώς στέγην τό Σάχρα, δπερ κατά τούς 
μωαμεθανούς αίωρεΐται έν τίρ άέρι μή εχον 
έτερον υποστήριγμα, εί μή φοίνικα άόρατον, ον 
βαστάζουσιν αί μητέρες τών δύο μεγάλων προ
φητών τού Ήσα (’Ιησού) καί τοΰ Μωάμεθ. Ίο 
ύπέρ τήν είσοδον έξέχον μέρος τής πέτρας κα
λείται "γλώσσα”, διότι ηύδόκησε ν’ άπαντήση 
είς τήν χαροποιάν τοΰ Όμάρ άναφώνησιν, βτε 
άνεκάλυψε τό ύπαυχένιον τοΰ Ιακώβ. Ό μέν 
Όμάρ άνέκραξεν Έσ-σελάμ-άλέκ (ειρήνη σοι), 
ή δέ πέτρα άπήντησεν Άλέκ-έσ-σελάμ (σοί ει
ρήνη). Τό υπόγειον τοΰτο έπεσκέψαντο διάφορα 
έπίσημα πρόσωπα καί οί μωαμεθανοί έσχον την 
μέριμναν νά αημειώσωσι τά μέρη, ένθα έστησαν. 
Παρά τήν είσοδον δεξιά μέν δείκνυται ό τόπος 
ένθα προσηύξατο δ Σολομών, άριστερφ δ’ ένθα 
προσηύξατο ό Δαβίδ. Ό ’Αβραάμ προσηύξατο 
έν τινι μικρίρ δρύγματι τοΰ άριστεροΰ τοίχου. 
Ό προφήτης Ήλίας κατά τήν άρκτικήν γωνίαν, 
ό δέ Μωάμεθ έγγύς τοΰ ΒΑ τοίχου. Ό τόπος 
ούτος δείκνυται διά τίνος κοιλώματος στρογ- 
γύλου έπί τής δροφής. Ήμέραν τινά καθ’ ήν 
τό Έλ-ποράκ μετήνεγκεν έκ Μέκκας τδν Μω
άμεθ ένταΰθα, ούτος έν τφ ένθουσιασμώ τής 
προσευχής του προσέκρουσε τήν κεφαλήν έπί τής 

πέτρας ταύτης, ήτις γενομένη άπαλή ώς δ κη
ρός έδέξατο μετά σεβασμού τδ άπεικόνισμα τοΰ 
καλύμματος τής κεφαλής αύτοΰ. Πλήσσοντες 
τό έδαφος διά τοΰ ποδδς έν τφ μέσφ τοΰ υπο
γείου άκούομεν ύπόκωφόν τινα ήχον, έξ ού 
συμπεραίνομεν βτι ύπ’ αύτό ύπάρχει κοίλωμα. 
Κατά τούς πιστούς τοΰ Ισλαμισμού καθ’ έκάστην 
εβδομάδα άπδ τής Κυριακής μέχρι τής δευτέρας 
καί άπδ τής πέμπτης μέχρι τής παρασκευής αί 
ψυχαί τών μωαμεθανών συνερχόμενα! έν τφ 
κοιλώματι τούτφ λατρεύουσι τόν θεόν. Εν
τεύθεν καί δ τόπος καλείται πίρ-έλ-άρευάχ 
(φρέαρ τών ψυχών).

“Έμπροσθεν τής πάπ-έλ-τζίννε έν τω πρώτφ 
κυκλοτερεΐ διαδρόμφ εύρίσκεται ένηρμοσμένη 
έπι τού εδάφους ώραϊα πλάξ έξ ίάσπιδος, έφ 
ής αύτδς ό Μωάμεθ ένέπηξε 19 χρυσούς ήλους 
τήν διάρκειαν τοΰ κόσμου δεικνύντας. Περί τό 
τέρμα έκάστου αίώνος είς τών ήλων τούτων 
άποσπώμενος έξαφανίζεται καί άπέρχεται, δπως 
παγιώση τδν θρόνον τοΰ’Αλλάχ. Ήμέραν τινά 
τδ πονηρόν πνεύμα είσελθδν διά τής πύλης 
πάπ-έλ-τζίννε ήρξατο άποσπών καί ληϊζόμενον 
τούς ήλους τούτους, δπως ίδη μετ’ ού πολύ το 
τέρμα τοΰ κόσμου, πλήν συλληφθέν έπ’ αύτο- 
φώρφ ύπδ τού Γαβριήλ έμαστιγώθη καί διά 
παντός έξεβλήθη τοΰ ίερού τούτου. Τά νΰν 
3>/2 ήλοι ύπολείπονται έτι! Είς τήν νότιον τοΰ 
τζαμιού θύραν δεικνΰσιν εν κοράνιον, οπερ λέ- 
γουσιν οτι άνήκεν είς τδν χαλίφην Όμάρ. Έξελ- 
θόντες τοΰ τζαμιού διά τής άνατολικής θύρας 
όρώμεν έμπροσθεν ήμών μικρόν δεκάγωνον οικο
δόμημα, έδραζόμενον έπί 17 κιόνων είς δύο 
στοίχους τεταγμένων. Τδ οικοδόμημα τοΰτο 
εικάζεται δτι κεΐται ένθα άλλοτε ήγείρετο τό 
θυσιαστήριον τών ολοκαυτωμάτων- καλείται δέ 
ύπο τών μωαμεθανών Κούππετ-έλ-σίνσιλε (θόλος 
τής άλύσεως) έτι δέ καί μέχμετε Δαχούτ (κρι- 
τήριον τοΰ Δαβίδ), διότι λέγουσιν δτι ένταΰθα 
καθήμενός ποτέ δ Δαβίδ έκρινε τδν λαόν· δπως 
εύκολύνη δ’ αύτδν ό θεός είς τάς δικαστικάς 
έργασίας άπήρτησεν έκ τοΰ ούρανοΰ αλυσιν, ήν 
οί μάρτυρες όμνύοντες ώφειλον νά κρατώσιν έν 
χερσίν. Έάν μάρτυς τις ήν έπίορκος είς δα
κτύλιος άπεσπάτο καί τδ ψεύδος άνεκαλύπτετο. 
Φαίνεται δτι έπί τής βασιλείας τού Δαβίδ ό 
ίσραηλιτικός λαός ήν λίαν διεφθαρμένος, διότι 
ή άλυσις αυτή δέν ύπήρχεν έπι τής βασιλείας 
τοΰ υιού αύτοΰ Σολομώντος · άλλως ούτος δπως 
έξακριβώση όποτέρα τών δύο μητέρων άνήκε 
τδ άντιποιούμενον βρέφος δέν θά ένετέλλετο νά 
τάμη αύτό είς δύο, δπως έκατέρα λάβη τδ 
ημισυ. Πλήν πρόκειται περί μωαμεθανικής πα- 
ραοόσεως.

Παρά τήν νότιον θύραν τοΰ Όμαρείου τε
μένους όρώμεν είς ύψος 3 περίπου μ. έπί τοΰ 
τοίχου τοΰ τεμένους μαρμαρίνην πλάκα, ής αί 
φλέβες παριστώσι δύο πτηνά, απερ κατά τούς 
μωαμεθανούς είσί δύο κίσσαι άπολιθωθεΐσαι διά 
τήν ύπερηφανίαν των, ιδού δέ πώς ·

Ό Σολομών περαιώσας τδν ναόν ήβουλήθη, 
ινα πάντα τά έμψυχα δντα έλθόντα προσενέγ- 
κωσιν αύτφ φόρον είς σημεΐον ύποταγής. Πρώτος 
ό λέων παραστάς προσήνεγκε τήν χαίτην αύτοΰ, 
ό έλέφας τούς πολυτιμήτους αύτού δδόντας, ή 
στρουθοκάμηλος τά ώραιότερα πτερά τής ούράς 
αύτής, ό ^ινόκερως τδ μόνον αύτοΰ δπλον, αί 
μέλισσα·, έξαίρετον μελίκηρον, ή δέ δημοκρατία 
τών μυρμήκων έπεμψεν αύτφ πρεσβείαν πολυ
άριθμον φέρουσαν μηρόν άκρίδος, δώρον βεβαίως 
σπουδαΐον, ούτινος ή μεταφορά έπροξένησε με
γίστους ίδρωτας είς τήν πρεσβείαν ταύτην. Μόνον 
το γένος τών πτηνών είσηγουμένης τής κίσσης 
ήρνήθη νά ύπακούση. Διά τί, έλεγεν ή κακή 
σύμβουλος, διά τί ν’ άπολέσωμεν τήν άξιοπρέ- 

πειαν ήμών ύπείκοντες τυραννική έπιταγή ενός 
άνθρώπου; Παρ’ άπασαν τήν δύναμιν αύτοΰ δυ- 
ναται νά καταδιώξη ημάς καί τιμωρήση τδν ύπερ 
τής έλευθερίας πόθον ήμών; Στώμεν λοιπόν 
ένθα έσμέν καί δείξωμεν αύτφ βτι άπασα ή φυσις 
δέν είνε ύπόδουλος αύτφ καί δτι ύπάρχουσιν 
δντα έλεύθερα, έφ’ ών ή θέλησις αύτοΰ δέν εινε 
νόμος ... Ή αύθάδης καί στασιαστική αύτη 
πρότασις έγένετο δεκτή. Πληροφορηθείς τούτο 
ό βασιλεύς, γινώσκων δέ άπάσας τάς γλώσσας 
καί αύτήν τήν τών πτηνών, συνεκάλεσε τδ δεύ
τερον άπαντα τά έμψυχα δντα, άποφασισας να 
ϊσταται κεκρυμμένος έν όμόρφ τόπιρ ΐνα άκουση 
ό ’ίδιος τήν μοχθηρίαν τής κίσσης.

Μετά τινας ήμέρας οί άντιπρόσωποι δλων 
τών πτηνών συνήλθον περί τήν πέτραν δπως 
συσκέψωνται περί τοΰ τρόπου, καθ ον ν απο- 
νείμωσι μέν σεβασμόν τώ Σολομώντι χωρίί όμως 
ν’ άποτάξωνται τή έλευθερία των. Ταύτην δμως 
τήν φοράν άντί μιας δύο παρέστησαν κίσσαι. Ό 
Σολομών ήκροάτο κεκρυμμένος. Η πρώτη κισσα 
λαβούσα τδν λόγον είπε· Πρός τί νά βασανι- 
ζώμεθα καί έρχώμεθα νά χαιρετίζωμεν λίθους 
ύπ’ άνθρώπων αεσωρευμένους; Αί πλείους ήμών 
είνε βελτίονες αύτών αρχιτέκτονες. Δυνάμεθα 
ν’ άπονέμωμεν σεβασμόν τφ θεφ καί λατρεύομεν 
αύτδν έλευθέρως έν τοΐς δάσεσι καί ταΐς πε- 
διάσιν άνευ τινός κόπου. Τότε ή δευτέρα κισσα 
άνοίξασα τδ στόμα προσέθηκε· "τδ γ έπ έμοι 
ούδέν δύναται νά μέ άναγκάση είς τδν έξευτε- 
λισμδν τούτον. Ό ναός ούτος εΐνε μηδέν εις 
τούς δφθαλμοΰς ήμών. Δυνάμεθα νά μολυνωμεν 
αύτδν έάν θέλωμεν! Ό Σολομών δύναται νά 
άρχη τών έπί γής, άλλ’ ημείς έχομεν τούς 
άέρας έλευθέρους, τδ δέ κράτος αύτοΰ δέν δύ
ναται νά φθάση μέχρις ήμών”. Ό Σολομών 
τότε άγανακτήσας έπεφάνη και διά φωνής ορον- 
τοηχούς άνέκραξεν · Ανόητα πτηνά, ή χειρ ής 
ό θεός έστιν άρωγδς δύναται νά δεσμεύση και 
αύτδν τδν άέρα· δπως δέ δείξω τοΰτο υμΐν και 
τιμωρήσω τήν προπέτειαν ύμών θέλω νά μεινητε 
μέχρι τής έσχάτης ήμέρας δοΰλαι τού ναοΰ 
τούτου, περί ού έτολμήσατε νά όμιλήσητε μετά 
τοσούτου θράσους. Παραυτίκα αι δυο κίσσαι 
προσβληθεΐσαι ύπ’ άκινησίας ένεπήχθησαν άφ’ 
έαυτών έπί τοΰ μαρμάρου, καί αύται είνε τα 
δρώμενα έτι καί νΰν δύο πτηνά.*)

’Απέναντι τής νοτιάς τοΰ τζαμιού πύλης 
όράται στοά άποτελουμένη έκ τεσσάρων άψίοων. 
Ένταΰθα αίωρεΐται δ σταθμός, έν φ κατα τήν 
μέλλουσαν κρίσιν θά τεθώσιν αΐτε άγαθοεργιαι 
καί τά άμαρτήματα έκάστης ψυχής και θα 
σταθμισθώσιν- έντεύθεν δ’ αί ψυχαί άπελεύσονται 
δπως ύποστώσι τάς δοκιμασίας αυτών εις τήν 
γέφυραν τής τριχός, περί ής κατωτέρω. Εγγύς 
καί δυτικώς τής στοάς όράται ώραΐος μαρμά
ρινος άμβων, καλούμενος Πόρχαν-εδ-διν-Κάδη, 
άφ’ ού καθ’ έκάστην παρασκευήν τοΰ Ραμαζάν 
κηρύττουσι.

ΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΕΛ-ΛΚΣΑ (ΤΕΜΕΝΟΣ ΑΦΕΣΤΗΚΟΣ).

Διευθυνόμενοι πρδς νότον και διελθοντες υπο 
τήν τετραπλήν αψίδα τοΰ σταθμοΰ κατερχόμεθα 
κλίμακα 21 βαθμιδών καί μετ’ ού πολύ ύπο 
τήν σκιάν άρχαίων κυπαρίσσων άπαντώμεν ώραίαν 
καί στρογγύλην δεξαμενήν, ής έν μέσφ έγείρεται 
μέγα άγγεΐον στρογγύλον, έδραζόμενον επι στυ- 
λοβάτου. Τδ ύδωρ τής δεξαμενής ταύτης έρ
χεται έκ τών δεξαμενών τοΰ Σολομώντος. Τριά
κοντα μέτρα νοτιώτερον κατερχόμεθα δια κλι- 
μακος 18 βαθμιδών έν τινι ύπογείφ. Τδ ύπο-

*) Trois ans en Judee par P. Ger.irdy Saintine.
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τζαμιού 
Ό νάρθηξ ούτος φαίνεται έπιγενεστέρας 

προστεθείς ύπό τού Μάλεκ-έλ-Μουάξζαμ- 
'Γδ τζαμίον τούτο σχηματίζει 

μήκος μεν 
ϊ’ ΐϊ ι_

γειον τούτο διευθύνεται άπό βορρά προς νότον 
καί σύγκειται έκ δύο χώρων, ών αί στέγαι 
έδράζονται έπί πεσσών. Οί δύο ούτοι χώροι 
συνενούνται είς ένα λήγοντα είς κλίμακα 8 βαθ
μιδών άγουσαν είς χώρον τετράγωνον, έν φ 
όράται κίων, δν ό. κ. SAULCT θεωρεί όντα τής 
εποχής τοΰ Σολομώντος. Ο κορμός αύτού φέρει 
έπιγραφήν έβραϊκήν καί εινε κατεσκευασμένος 
έκ λίθου καλούμενου Μέλεκι. Ένταύθα όράται, 
τριπλή Ούρα πεφραγμένη. Παρά τό ύπόγειον 
τούτο εινε τό τζαμίον Έλ-’Άκσα. Τό τζαμίον 
τούτο εινε ό ναός τής Θεοτόκου ό οίκοδομηθείς 
ύπό τοΰ ’Ιουστινιανού. Πρό τής εισόδου αύτοΰ 
ύπάρχει νάρθηξ στεγαζόμενο; δϊ έπτά στοών 
άνταποκρινομένων είς τούς έπτά τοΰ 
χώρους, 
έποχής 
Ισα τφ 1236.

είδος παραλληλογράμμου έχοντας μήκος μέν 
82 μ. πλάτος δέ 60 μ. Σύγκειται δ’ έξ έπτά 
χώρων, ών οί τρεις κεντρικοί εινε μόνον τοΰ 
ιστ'. αϊώνος. Εκατέρωθεν τοΰ κεντρικού χώρου, 
δστις εινε ό εύρύτερος, ύπάρχει σειρά έξ με
γάλων κιόνων οί δέ λοιποί κίονες σύγκεινται έκ 
μαρμάρων ποικίλων καί διαφόρων μορφών· τά 
δέ κιονόκρανα αύτών εινε κορινθιακού καί βυ
ζαντινού ρυθμού· ή θόλος εινε ξύλινη καί κα
λύπτεται ύπό μολύβδου.

Μόλις είσελθόντες είς αύτό όριΰμεν έν τώ 
μέσφ χώρφ μικρόν κιγκλίδωμα περικυκλοΰν 
όρθογώνιόν τινα λίθον ένηρμοσμένον έπί τοΰ 
έδάφους. Ό λίθος ούτος κατά τούς μωαμεθανούς 
καλύπτει τόν τάφον τών υιών τοΰ Άαρών, δήλον 
δτι τοΰ Άμιναδάβ, τοΰ Άβδιού, τοΰ Έλεάζαρ 
καί τοΰ Ίθάμαρ, καίτοι ούτοι άπέθανον έν τή 
έρήμφ πριν ή ϊδωσι τήν έπηγγελμένην γήν. 
Πρός άνατολάς τοΰ λίθου τούτου όράται φρέαρ 
καλούμενον "φρέαρ τοΰ φύλλου” διά τήν εξής 

Ανθρωπός τις είσελθών είς τόν παρά- 
τούτου επανήλθε διά

εν
* W V 9 ·· - «ΐ * — «ν
όπισθεν τοΰ ώτος

μεσαίου χώρου έσχα-

αιτίαν· ", 
δεισον διά τοΰ φρέατος 
τής όδοΰ ταύτης φέρων 
πράσινον φύλλον.

Κατά τήν νότιον τοΰ 
τιάν όράται τό Μιχράπ ήτοι ό μύαξ τής προσ
ευχής, πρός δ οί μωαμεθανοί στρέφονται προσ
ευχόμενοι. Τούτο κεκόσμηται ύπό κομψών κιο- 
νίων και εινε έζωγραφημένον ύπό ψηφοθετήματος. 
Δύο δέ λυχνίαι, ών έκαστη φέρει άνά ένα πε
λώριον κηρόν, κεΐνται έμπροσθεν αύτοΰ. Παρ’ 
αύτφ, δεξιά, άπό δυσμών ισταται ώραϊος καί 
λίαν τεχνηέντως τετορνευμένος μωαμεθανικός 
άμβων, δώρον τού Σουλτάνου Νούρ-έδ-δίν άνελ- 
θόντος έπί τόν θρόνον τώ 1151. Πρός δυσμάς 
μεταξύ τοΰ άμβωνος τούτου καί τού νοτίου τού 
τζαμιού τοίχου όρώνται δύο εύκτήριοι μύακες, 
ών ό μέν έγγύτερος τοΰ άμβωνος καθιέρωται τφ 
Μωϋσή, ό δέ έτερος τφ ’Ιησού. ’Εν τφ τελευ- 
ταίφ τούτφ δρώμεν ίχνος ποδός, δπερ λέγεται 
δν τοΰ ’Ιησού Χριστού. "Εξ χώροι άρχονται 
άπό τής θόλου, ών τρεις μέν διευθύνονται πρός 
άνατολάς, τρεις δέ πρός δυσμάς. Οί δύο πρώτοι 
κίονες αριστερά τοΰ μεσαίου χώρου καλούνται 
"κίονες τής δοκιμασίας”. ΟΙ κίονες ούτοι κεΐν
ται τοσοΰτον έγγύς άλλήλων, ώστε άνήρ συνή
θους παχύτητος δυσχερώς δύναται νά διέλθη 
δι αύτών. Οί μωαμεθανοί ύπολαμβάνουσιν εύ- 
δαίμονα τον δυνάμενον νά διέλθη πιστεΰοντες 
δτι μετά θάνατον πορευθήσεται εύθύ εις τούς 
ουρανούς.

Κατά τήν έσχατιάν τών δυτικών χώρων 
δρώμεν αίθουσαν μεγάλην διηρημένην εις δύο 
διά πεσσών ΰποστηριζόντων τήν Οόλον. 'Η αί
θουσα αυτή πιθανόν νά ήτο έπί τών Σταυρο
φόρων Οπλοθήκη τών Ναϊτών. Διευθυνόμενοι 
πρός άνατολάς κατά τήν ΝΑ τοΰ τζαμιού γωνίαν 

δρώμεν τόν τόπον, ένθα προσηύξατο ό Όμάρ. 
Ενταύθα ύπάρχει εύκτήριος μύαξ, έχων άμφο- 
τέρωθεν κίονας ών τά κιονόκρανα εινε έστραμ- 
μένα πρός τά κάτω. Έπί τών κιόνων τούτων 
έπέθηκαν έτερα κιονόκρανα, ώστε ουτω καί έπί 
κεφαλής καί έπί τής βάσεως φέρουσι κιονόκρανα. 
Διευθυνόμενοι είς τήν πρός άνατολάς τοΰ τζαμιού 
θύραν διερχόμεθα έμπροσθεν εύκτηρίου μύακος 
κεκοσμημένου ύπό ώραίων κιονίων. Ένταύθα 
κατά τούς μωαμεθανούς ό Ζαχαρίας καί ό υιός 
αύτού ’Ιωάννης ήλθον χάριν προσευχής.

Έζελθόντες τού τζαμιού έλ-’Άκσα άναλαμ- 
βάνομεν τάς υποδήσεις καί μετά μικράν πρός 
άνατολάς πορείαν άφικνούμεθα εις τήν ΝΑ τής 
περιοχής τού Χάρεμ-έσ-Σερίφ γωνίαν, ένθα διά 
κλίμακας 32 βαθμιδών κατερχόμεθα είς υπόγειον 
θάλαμον, καλούμενον υπό τών μωαμεθανών Μάδ- 
Σάγιδνα-’Ίσα (λίκνον τοΰ κυρίου Ιησού). Μύαξ 
εγχωρίου λίθου έν εΐδει δστράκου λελαξευμένος 
κατά τό άνώτερον αύτοΰ μέρος καί κείμενος 
όριζοντείως ύπό Οόλον έδραζομένην έπί τεσσάρων 
κιονίων λευκού μαρμάρου θεωρείται ύπό τών 
μωαμεθανών ώς τό άληθές τοΰ ’Ιησού λίκνον. 
Έν τφ ύπογείφ τούτφ πιστεύεται δτι κατώκει 
ό πρεσβύτης Σιμεών καί δτι ή Θεοτόκος προσ- 
ενεγκούσα τόν υιόν αύτής είς τό Ιερόν παρέ- 
μεινεν ένταύθα ημέρας τινάς παρά τφ άγίφ 
τούτο) άνορί. Έκ τού ύπογείου τούτου θαλάμου 
διά θύρας πρός βορράν κείμενης κατερχόμεθα 
είς έτερον ύπόγειον, άνερχόμενον μέχρι τής έπο
χής τοΰ Σολομώντος. Αί αψίδες αύτού έδρά
ζονται έπί 88 πεσσών άποτελουμένων έκ κο
λοσσιαίων λίθων. Κατά τό δυτικόν τοΰ νο
τίου τοίχου ήν τριπλή θύρα, άγουσα έκάστη 
εις τινα στοάν· ή θύρα αύτη εινε τανύν πε
φραγμένη.

Έξελθόντες εντεύθεν διευθυνόμεθα πρός άρκτον 
παραπορευόμενοι τφ άνατολικφ τείχιρ τής πε
ριοχής τοΰ Χάραμ-έσ-Σερίφ τφ καί τείχει τής 
πόλεως μέχρι κλίμακος άγούσης είς μικρόν 
παραλληλεπίπεδον, έφ’ ού όράται εύκτήριος 
μύαξ καί κίων κείμενος όριζοντείως καί εξέχων 
—π ϊι... .π---- ώστε ήδύνατο

νά έκλάβη αύτόν πόρρωθεν ώς τηλεβόλον 
διευθυνόμενον κατά τοΰ όρους τών Έλαιών. 
Άπό τού κίονος τούτου άρχεται ή γέφυρα τής 
τριχός ή Σιράτ καί λήγει είς τήν κορυφήν τού 
όρους τών Έλαιών· εινε δέ λεπτεπίλεπτος καί 
ύπό τών πιστών μόνον ορατή. Άφ’ ού αί άγα- 
θοεργίαι καί τά αμαρτήματα σταθμισθώσιν έν 
τφ σταθμφ περί ού ώμιλήσαμεν, αί ψυχαί όφεί- 
λουσι νά διέλθωσι διά τής γεφύρας ταύτης καί 
αί μέν τών δικαίων ούδέν έχουσι νά φοοηθώσιν, 
άτε δή όποστηριζόμεναι υπό τών ’Αγγέλων, αί 
δέ τών αμαρτωλών άπολέσασαι τήν ισορροπίαν 
καταπεσοΰνται έν τή κοιλάδι Ίωσαφάτ, έν ή ό 
Άδη; καταβροχθίση αύτάς.

Κατελθόντες εντεύθεν έξακολουθοΰμεν τήν 
πορείαν κατά τήν αύτήν διεύθυνσιν καί μετά 
μικρόν άφικνούμεθα είς μικρόν δάσος έκ κάκτων, 
ένθα έγείρεται ή Χρυσή πύλη. 'Η πύλη αυτή 
εινε διπλή καί πεφραγμένη, δύο δέ μεγάλοι 
κίονες έξ έγχωρίου λίθου διχάζουσι τό οικοδό
μημα είς δύο χώρους, ών ό μέν είς καλείται 
πάπ-έλ-τόπε (πύλη μετάνοιας), ό δέ έτερος πάπ- 
έλ-ράχμε (πύλη έλέους). Μικρόν περαιτέρω 
διερχόμεθα έμπροσθεν τοΰ “θρόνου τοΰ Σολο
μώντος”. Κατά τούς μωαμεθανούς ό Σολομών 
εύρέθη νεκρός έπί τής έδρας αύτού ένταύθα. 
Έν αύτώ όράται κενοτάφιον κεκαλυμμένον διά 
παραπετάσματος πρασίνου. Τό έσωτερικόν αύτοΰ 
δυνάμεθα νά ίδωμεν διά μέσου κιγκλίδος σι
δηράς, έφ’ ής οί μωαμεθανοί έπιτιθεΐσι χάριν 
εύλαβείας πολλά; μικοάς ταινίας. ’Εντεύθεν 
διευθυνόμενοι προς βορράν έξερχόμεθα διά τής 

τοΰ τείχους πρός τά έξω ούτως, 
τις

έμπροσθεν ήμών πύλης, καλούμενης πάπ-έλ- 
Άσπάτ τής περιοχής τοΰ Χάραμ-έσ-Σερίφ.

(Έπέται ή συνέχεια.)

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΗΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.

(Μετά είκόνος, ορα οελ. 173.)

Η ΤΕΛΕΤΗ.

Τή 16/28 Σεπτεμβρίου έν έτ. έτελέσθησαν 
έν δλη τή έπισημότητι τά εγκαίνια τού θριαμ
βευτικού μνημείου τής Γερμανίας, τού στηθέντος 
έπί τίνος τών ύψηλοτέρων λόφων, τών στεφόντων 
τήν δεξιάν τού 'Ρήνου όχθην. Εις τήν τελετήν 
ταύτην παρήσαν δτε γηραιός αύτοκράτωρ τής 
Γερμανίας μεθ' δλης τής αύτοκρατορικής οικο
γένειας, πλεΐστοι δσοι πρίγκηπες καί ήγεμόνες, 
διάσημοι ξένοι έκ διαφόρων χωρών καί απειρά
ριθμον πλήθος λαού, δπερ έξ δλων τών πλησιο- 
χώρων καί άποκέντρων τής Γερμανίας μερών 
συρρεύσαν κατέκλυσε τούς πέριξ λόφους καί τά 
έπί τοΰ 'Ρήνου σημαιοστόλιστα ατμόπλοια. Ή 
τελετή ύπήρξεν επιβλητική, λίαν δέ συγκινητική 
ήτο ή στιγμή, καθ’ ήν ό γηραιός αύτοκράτωρ, 
άποκαλύψας τήν κεφαλήν του, ένώπιον τοΰ με
γαλοπρεπούς μνημείου, έξεφώνησε σύντομον λό
γον, χαιρετισθέντα διά τών ένθουσιωδών ζητω
κραυγών τού παρισταμένου πλήθους, διά τών 
ήχων τών κωδώνων τών πέριξ κωμοπόλεων καί 
χωρίων καί διά τών κρότων τών τηλεβόλων τών 
κάτωθι ήγκυροβολημένων πλοίων.

Ό λόγος τοΰ αύτοκράτορο; έχει έν πιστή 
μεταφράσει ούτως· '"Οσάκις ή θεία Πρόνοια 
"θέλει νά δηλώση τήν θέλησίν της έπί κατα

πληκτικών έν τφ κόσμφ συμβάντων, έκλέγει 
πρός τούτο τόν χρόνον, τάς χώρας καί τά όρ- 

"γανα, δι ών έκτελεΐται ή θέλησις αύτη. Τά 
"έτη 1870—71 ήσαν χρόνοι, καθ’ ούς τοιαύτη 
"θέλησις έξεδηλώθη. Ή Γερμανία άπειλουμένη 
"ήγέρθη έν τφ πρός τήν πατρίδα έρωτι σύσσωμος 
"ώς είς άνήρ, καί τό όργανον ύπήρξε το γερμα
νικόν έθνος έν δπλοις, έχον έπί κεφαλής τούς 
"ήγεμόνας αύτού. Ό Παντοδύναμος ώδήγησε 

τά δπλα ταύτα μετά αιματηρούς άγώνας άπό 
"νίκης είς νίκην, καί σήμερον ισταται ή Γερμανία 
"ήνωμένη ένώπιον τής παγκοσμίου ιστορίας. 
"Εκατομμύρια καρδιών άνύψωσαν τάς δεήσεις 
"των πρός Ούρανόν, καί έδόξασαν τόν θεόν έπί 
"τή χάριτι τούτη, καί εξύμνησαν Αύτόν, δτι 
"έκρινεν ήμάς άξιους έκτελεστάς τής θελήσεώς 
"του. ’Αλλά ταΐς μεταγενεστέραις γενεαΐς ή 
"Γερμανία θέλει νά δώση είς τήν ευγνωμοσύνην 
"ταύτην διαρκή έκφρασιν. Τοιαύτην σημασίαν 
"έχει τό ένώπιον ήμών άνυψούμενον μνημεϊον, 

δπερ σήμερον αποκαλύπτεται. Καί διά τών 
"λέξεων, ας κατά τήν κατάθεσιν τού θεμελίου 
"λίθου εΐπον ένταύθα καί άς ό άείμνηστος πα- 
"τήρ μου, ό βασιλεύς Φριδερΐχος Γουλιέλμος Γ'. 
"παρέδωκε σιδηροΐς γράμμασι τοϊς μεταγενεστέ- 
"ροις μετά τόν ύπέρ άνεξαρτησίας πόλεμον τών 
"έτων 1813—15, έγκαινίζω τό μνημεϊον τούτο. 
"Τοϊς πεσοΰσιν ώς 
"άναγνώρισις, τοϊς 
“δείγμα!”

CC

ενθύμημα, τοϊς 
μεταγενεστέρου

ζώσιν ώς 
ώς παρά-

ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ.

Παρακολουθοΰντες αείποτε δ,τι σπουδαΐον έν 
τφ κόσμφ συμβαίνει, σπεύδομεν σήμερον νά δη- 
μοσιεύσωμεν τήν εικόνα τοΰ περιφανούς τούτου 
’Εθνικού μνημείου τής Γερμανίας, έργον τοΰ δια
πρεπούς έν Δρέσδη γλύπτου Ίωάννου Schilling,

δστις έπί δέκα δλα έτη είργάσθη έπ’ αύτού. Ίό 
δλον μνημεϊον, άπό τοΰ έδάφους μέχρι τού έν 
τή χειρι τού άγάλματος τής Γερμανία; στέμ
ματος, έχει ύψος μέτρων 35’/^ ·*,ν ~ά 1θ’/2
μέτρα άναλογοΰσιν είς το άγαλμα. Έν τφ μέσφ 
τού κατωτάτου βάθρου ύπάρχει άνάγλυφον εξαί
σιας έργασιας παριστών τον 'Ρήνον καί τόν Μο· 

*

ΤΟ 1WN1K0N ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.

ζέλλαν, ποταμούς τής Γερμανίας. Ό πρώτος 
παραδίδει τφ δευτέρφ τήν φρούρησιν τού ποτα
μού είς αιώνα τόν άπαντα. Έπί τών δύο γω
νιαίων βάθρων ϊστανται τά άγάλματα τής "Ει
ρήνης” καί τοΰ ' Ιίολέμου”, ών τό μέν τού 11ο- 
λέμου έγένετο έξ έράνων τών διαφόρων γερμα
νικών πολεμικών συλλόγων, τό δέ τής Ειρήνης 
διά συνεισφορών τών άνωτέρων τής Γερμανίας 
εκπαιδευτηρίων καί τών σπουδαστών. Έν μέσο) 
τοΰ μνημείου έπί τοΰ δευτέρου βάθρου ένεχα- 
ράχθη χρυσοί; γράμμασι πατριωτική έπιγραφή. 
'Η έπιγραφή αΰτη, τά διάφορα γερμανικά στέμ
ματα, ό αύτοκρατορικός άετός, τά Ονόματα τών 
μαχών τοΰ τελευταίου πολέμου, τά πάντα ηνω
μένα προετοιμάζουσι τό βλέμμα προ; τό μεγα

λοπρεπές τής Γερμανίας άγαλμα. ’Ιδέαν περί 
τοΰ μεγέθους τοΰ δλου μνημείου παρέχει ήμϊν 
τό έπί τοΰ βάθρου μέγα άνάγλυφον, παριστών 
τήν σύναξιν τών γερμανικών λεγεώνων περί τον 
βασιλικόν άρχηγόν. Τά πρόσωπα τοΰ αναγλύφου 
τούτου, διακόσια τόν αριθμόν, είναι φυσικού 
μεγέθους καί όμοιότητο; καταπληκτικής. Λι

δύο εκατέρωθεν πλευραί έχουσιν έπίσης ώραιό- 
τατα άνάγλυφα, παριστώντα το μέν τον " Απο
χωρισμόν”, πολεμιστήν άποσπώμενον άπό τής 
θρηνούση; οικογένειας του, τό δέ τήν Επά
νοδον” πολεμιστήν επιστρέφοντα μετά τόν πό
λεμον είς τά ίδια καί δεκτόν γενόμενον μετά 
ενδείξεων χαρά; ύπο τών οικείων του.

Τό κολοσσιαϊον άγαλμα τής Γερμανίας πα- 
ριστα τό άκτινοβόλον σύμβολον τοΰ Γερμανικού 
έθνους. Ίο δαφνοστεφές ξίφος στρέφεται πρός 
τήν γήν, έμιράϊνον δτι δί αύτού έπετευχθη ή 
ειρήνη. Ή Γερμανία ισταται όρθή προ τοΰ 
θρόνου, έστεμμένη διά φύλλων δρυός καί κρα
τούσα διά τή; δεξιάς χειρός τό έπίσης εστεμ- 
μένον αύτοκρατορικον στέμμα. Τό άγαλμα εχει 

τά ομματα έστραμμένα πρός τά άνω, πρός τόν 
κυανοΰν αιθέρα, είναι δέ αριστούργημα τής 
πλαστικής. Επτακόσια καντάρια χαλκού κα- 
τηναλώθησαν διά τό άγαλμα τούτο, ού ή ερ
γασία διήρκεσε τέσσαρα δλα έτη.

Πότε θά έχωμεν καί ήμεΐς οί 'Έλληνες έν 
θέσει επιφανεΐ Εθνικόν Μνημεϊον, ένώπιον

τοΰ οποίου αί έπερχόμεναι γενεαί θ’ άνακαλώσιν 
εις τήν μνήμην των τί έπραξαν οί:ένδοξοι πατέρες 
ήμών; Εθνικόν μνημεϊον, έπί τοΰ όποιου νά 
χαραχθώσιν αί λέξεις· “Τοϊς πεσοΰσιν ώς ένθύ- 
"μημα, τοϊς ζώσιν ώ; άναγνώρισις, τοϊς μετα- 
"γενεστέροις ώς παράδειγμα;”
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Πρόίλημα 116.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕ2ΡΗΣ1Σ.
Έν Λειψία τή 1/13 'Οκτωβρίου 1883.

ΟΙ τρεις θερινοί μήνες, Ιούλιος, Αύγουστος 
και Σεπτέμβριος, είναι διά τά χρηματιστήρια 
οΐ νεκροί μήνες. Τά χρηματιστικά τεμένη είναι 
μέν ανοικτά, τραπεζΐται και αργυραμοιβοί είναι 
είς τάς θέσεις των, οί βωμοί καί τά θυσιαστήρια 
είναι έτοιμα οπω; ύποδεχθώσι τά θύματα — 
άλλά οί πιστοί ελλείπουσιν, έλλείπουσιν οί τδ 
κέρδος θηρεύοντες καί περί αύτοΰ μόνον φρον- 
τίζοντες- καί άλλος μέν αποδημεί, άλλος δέ 
άποσύρεται είς τήν εξοχήν χάριν μικράς ανα
ψυχής. Διά τον λόγον τούτον καί τά χρημα
τιστήρια έλαχίστην παρουσιάζουσι ποικιλίαν. 
’Εφέτος συντείνει είς τήν παράτασιν τής τοι- 
αύτης νωθράς καταστάσεως καί ή επικρατούσα 
πολιτική καχεξία· συνέτεινε δέ ούκ ολίγον και 
ή έν Αιγύπτιο ένσκήύασα επιδημία καί ό φόβος 
μή τδ φοβερόν νόσημα μεταδοθή καί είς τήν 
Εύρώπην. Μέγα καί έπαισθητόν ράπισμα κα- 
τηνέχθη κατά τοΰ χρηματιστηρίου καί ύπδ τών 
έν Ουγγαρία ταραχών. Τις ήδύνατό νά έχη 
πεποίθησιν έπί χώρας, παραδεδομένης είς τήν 
διάκρισιν όχλου φανατικού, διά τδν όποιον ό 
νόμος είναι άπλή λέςις, καί αί άρχαί άνίσχυρον 
παιδίον; Τά ουγγρικά χρεόγραφα μεγάλην ύπέ- 
στησαν έκπτωσιν, καί ώς έκ τούτου ευεξήγητου 
ότι μεγάλας ύφίστανται ζημίας αί Τράπεζα·., αί 
είς τήν έςακολούθησιν τής μετατροπής τοΰ ουγ
γρικού δανείου τάς έλπίδας των θέσασαι. Ή 
έπιχείρησις αΰτη άνεβλήθη καί πιθανόν είναι 
ότι θά ναυαγήση έντελώς. Έάν δέ προσθέσωμεν 
εις ταύτα πάντα καί τά διάφορα περιστατικά καί 
τάς διακυμάνσεις τής ρήξεως μεταξύ Γαλλίας 
καί Κίνας καί τάς έκ τής ρήξεως ταύτης προ- 
κυψάσας, διά τήν Γαλλίαν ιδίως ύλικάς ζημίας, 
θέλομεν εύκόλως εννοήσει τήν αιτίαν τής κακής 
τών χρηματιστηρίων διαθέσεως. Όπωςδήποτε 
φανερόν είναι βτι ή Γαλλία πάσχει άκόμη έκ 
τών συνεπειών τής περυσινής χρηματιστικής 
ζρίοεως, αΐτινες έπί πολύ ακόμη θέλουσιν είσθαι 
έπαισθηταί. Λ.

ΤΌ ΕΝ ΒΙΆΙΛΑι ΕΛΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ

’Αφ’ οτου ό 'Ελληνισμός τοσαΰτα έκτος τής 
έλευθέρας Ελλάδος απέκτησε κέντρα, είς άκρου 
παρηγορητικόν είναι, δτι έν έκάστω τών κέντρων 
τούτων, μικρώ καί μεγάλο», ύπάρχουσιν εκπαι
δευτήρια, σκοπόν εχοντα τήν ελληνοπρεπή τών 
τέκνων τών ήμετέρων ομογενών έκπαίδευσιν. 
Αλλοτε οί γονείς, οί θέλοντες νά διδάξωσι τά 

τέκνα αύτών τήν μητρικήν των γλώσσαν, ήναγ- 
κάζοντο ν’ άποστέλλωσιν αύτά είς τήν Ελλάδα· 
σήμερον δμως ή ελλειψις αΰτη έθεραπεύθη χάρις 
είς τάς δραστήριους ένεργείας φιλότιμων τινών 
διδασκάλων τοΰ γένους, οΐτινες άνέλαβον τήν 
ίορυσιν ιδιωτικών ’Εκπαιδευτηρίων έν ταΐς ύπο 
’Ελλήνων κατοικουμέναις πόλεσι τοΰ εξωτερικού.

ΊΙ έν Βραΐλα τής'Ρουμανίας ελληνική κοι- 
νότης είναι καί μεγάλη καί ανθηρά· διό καί 
έλλην εκπαιδευτήριου έν αύτή έκτελεΐ πληρέ
στατα τόν εθνικόν αύτοΰ προορισμόν. Τοιοΰτο 
έκπαιδευτήριον είναι τδ τού κ. Γεωργίου Δ. 
Χρυσοχοίδου, ού τόν κανονισμόν έχομεν πρδ 
οφθαλμών. Τδ έκπαιδευτήριον τοΰτο, είς τρία 

διαιρούμενο*» τμήματα, τήν Ιίροπαιδευτικήν 
Σχολήν, τήν 'Ελληνικήν Σχολήν καί τδ Γυ- 
μνάσιον, προετοιμάζει καταλλήλως τούς Έλ- 
ληνόπαιδας διά τά ανώτερα μαθήματα. Τδ 
πρόγραμμα τοΰ εκπαιδευτηρίου τούτου είναι 
πλούσιον, διότι ού μόνον δλα τά εγκύκλια μαθή
ματα έν αύτω διδάσκονται, άλλά καί καλλιτε
χνικά, καί έμπορικά (έν ταΐς τάξεσι τοΰ γυμνα
σίου) καί έκ τών ξένων γλωσσών ή ρουμανική, 
ή γαλλική, ή γερμανική, ή αγγλική καί ή ιτα
λική, δι’ ειδικών διδασκάλων καί καθηγητών, 
δέκα οκτώ τόν αριθμόν, διατελούντων ύπο τήν 
έμφρονα καί πεφωτισμένη·/ διεύθυνσιν τοΰ κ. 
Χρυσοχοίδου, τοΰ ούδενδς φειδομένου κόπου δπως 
άνταποκρίνηται είς τάς προσδοκίας τών εμπιστευ
όμενων αύτω τά τέκνα των, Έφορεύουσι δέ τοΰ 
’Εκπαιδευτηρίου οί έν Βραΐλα αξιότιμοι Κύριοι 
’Εμπειρικός, Φραγζόπουλος, θεοφιλάτος, Άλε- 
ξανδρίδης, Βαλασσόπουλος, Γαρδέλης καί ΓΙά- 

3Ζ·0ί;
Συγχαίροντες άπδ καρδίας τω λογίω κυρίω 

Διευθυντή έπί τή άξιολόγω καταρτήσει τοΰ Εκ
παιδευτηρίου αύτοΰ, εύχόμεθα ΐνα αι πρόοδοι 
τών μαθητών του άνταποκρίνωνται πάντοτε είς 
άς καταβάλλει προσπάθειας, δπως καταστήση 
αύτούς άξιους τής ευκλεούς ήμών πατρίδος πολί- 
τας καί ωφέλιμα τής Ελληνικής κοινωνίας μέλη.

— Περί τής χρήσεω ς τοΰ ή λεκτρισμοΰ 
έν τή χειρουργική ώμίλησε πρδ μικρού ό 
Dr. Mosetig, έν τω θεάτρω τής βιενναίας ηλε
κτρικής Έκθέσεως καί έκ τής ομιλίας αύτού 
άποσπώμεν τάς έξης λεπτομέρειας γενικού εν
διαφέροντος. Οί χειρουργοί μεταχειρίζονται τον 
ηλεκτρισμόν καί είς θεραπευτικούς καί είς δια
γνωστικούς σκοπούς. "Οταν ξένα σώματα έκ 
μετάλλου είςχωρήσωσιν είς τδ σώμα είτε διά 
πυροβόλων, είτε δΐ άλλων παραπλήσιων οπλών, 
τότε συχνότατα αδυνατεί ο ερευνών δάκτυλος 
ή ό ιχνευτής (Sonde) ν’ άνευρη αύτά έκ πρώτου, 
διότι δέν δυνάμεθα νά διακρίνωμεν διά τής επα
φής άν ή άντίστασις προέρχηται έκ τοΰ ξένου 
σώματος ή έκ σκληρών μερών τού σώματος (π. 
χ. οστών). ΊΙ δυσκολία αΰτη αίρεται διά τοΰ 
ηλεκτρικού ίχνευτοΰ (βολίδος), δστις κατά 
τήν μετά τίνος μετάλλινου σώματος συνεπαφήν 
κλείει τήν αλυσιν καί τίθησιν είς κίνησιν σύστη
μά τι κωδωνίσκων. Διά τού μικροφώνου καί 
διά τής γαλβανιζής πλάστιγγας τού Hughe δύ
νανται ν’ άνευρεθώσι ξένα σώματα βαθέως ύπδ 
τό δέρμα κείμενα καί τω ιχνευτή δλως απρόσιτα, 
διότι, τά έργαλεΐα ταΰτα διά τών κυμάνσεων 
τοΰ ρεύματος προερχόμενων έκ τής τοπικώς 
αύξηθείσης άντιστάσεως καθίστανται δεϊκται. — 
Σπουδαιότερα είνε ή χρήσις τοΰ ηλεκτρικού φω
τός εις σκοπούς διαγνωστικούς. Όπως γνωρίσωσι 
τί συμβαίνει έν ταΐς κοιλότησι τοΰ σώματος 
πρότερον ούδέν άλλο μέσον έκέκτηντο ή κάτοπτρα 
έπιτηδείως κατασκευασμένα, άπερ εϊσήγον είς 
αύτάς καί άπερ άντηνάζλων τδ έκ τών έξω έπ’ 
αύτών πϊπτον φως. Έναντι τών συνήθων τούτων 
ένδοσζοπίων ΐστανται έν τοΐς νεωτάτοις χρόνοι; 
τά αυτόφωτα ένδοσζόπια, ένθα άμέσως πρδ τού 
κατόπτρου πυρακτοΰται έλασμα λευκοχρύσου.

Διά τοιούτων εργαλείων δυνάμεθα νά φωτί- 
σωμεν καί τάς ζρυφιαιτάτας σωματικά; κοιλό
τητας, οίον τδν στόμαχον. Κατά τούς νεωτάτου; 
χρόνους ό μηχανικός JERASKO κατά παρακίνησιν 
τοΰ όμιλήσαντος Dr. Mosetig ζατεσζεύασε " τραυ- 
ματοσζόπιον” δήλον δτι μιζράν λυχνίαν τοΰ Swan 
πρδς φωτισμόν τοιούτων τραυμάτων, καθ’ ά ή 
έργαζομένη χειρ δεΐται καί τής συμπράξεως τοΰ 
τού οφθαλμού, ώς κατά τήν έγχείρισιν τής γαγ- 
γραίνης. Έ’ς θεραπευτικόν μέσον έν χειοουργι- 
ζ.αΐς άσθενείαι; έπωφελοΰνται έπίσης καί τοΰ 

ηλεκτρικού ρεύματος είς έξέγερσιν τής μυϊκής 
ένεργείας, έπειτα καί τών χημικών καί θερμικών 
αύτοΰ ένεργειών. Τάς χημικάς ένεργείας τοΰ 
ηλεκτρισμού μεταχειρίζονται βπου πρόκειται νά 
διαλυθώσι καί ν’ άποσυντεθώσι νοσηρά ύγρά ή 
οπού δέον νά έπιβοηθηθή ή έπαλλαγή τής ού- 
σίας.

Κατόπιν μεταχειρίζονται ρεύματα μεγάλης 
έντάσεως, οπερ καί κατορθοΰται δι’ ολίγων με
γάλων συστοιχιών, δταν θέλωσι νά χρησιμοποιή- 
σωσιν είς χειρουργικούς σκοπούς τήν θερμικήν 
ένέργειαν τοΰ ηλεκτρισμού, διότι ένταΰθα κατ 
άρχήν πρόκειται νά πυρακτωθή έλασμα λευκο
χρύσου, κοπίς τις ή πλάξ τις εκ πορσελλάνης. 
Τή βοήθεια τών πεπυραζτωμένων τούτων εργα
λείων γίνονται αί έγχειρίσεις μεθ’ ήσσονος αί
ματος απώλειας ή μετά κοπτερών έργαλείων, 
'Ο ηλεκτρικός βρόχος, δστις χρησιμεύει είς άναί- 
ρεσιν στυλοειδών οιδημάτων, δέν αντικαθίσταται 
μάλιστα, έν ω άλλα έργαλεΐα καί κατ’ άλλον 
τρόπον ή τόν ηλεκτρικόν δύνανται νά πυρακτω- 
θώσι καί διατηρηθώσι. Η. Φ.

— Μέσον ζατά τής ναυτιάσεως. 'Η 
έκ τών δονήσεων τού πλοίου προξενουμένη ναυ- 
τίασις είναι μία τών μεγαλειτέρων βασάνων, 
είς άς ύπόκειται ή τάλαινα άνθρωπό της. ΊΙ 
ναυτίασις είναι κατάστασις είς άκρον δυσάρεστος· 
εύτυχώς δμως άμα παύση δ σάλος τής θαλάσσης 
παύει καί ή ασθένεια. Πολλοί καί έπιστήμονες 
καί εμπειρικοί ιατροί έκαμαν ήδη έρεύνας έπί 
τής ναυτιάσεως καί διάφορα έπρότειναν τής θερα
πείας μέσα άνευ δμως μεγάλης έπιτυχίας. Ό 
πρδ μικρού άποδιώσας ’Αμερικανός ιατρός Γεώρ
γιος Beard φαίνεται δτι έλυσε τδ δυσχερές 
τούτο ζήτημα. Ό BEARD, δστις έπί πολλά έτη 
διήρεύνησε τάς αιτίας καί τά συμπτώματα τής 
ναυτιάσεως δΐϊσχυρίζεται δτι ή νόσος περιλαμ
βάνει τδ κεντρικόν νευρικόν σύστημα- άρα 
είναι, κεντρικόν τι καί ούχί περιφερικόν αίσθημα, 
έχον τάς ρίζας του μάλλον είς τδν εγκέφαλον 
καί είς τόν νωτιαίον μυελόν ή είς τά πεπτικά 
όργανα. Ί) εμετός είναι σύμπτωμα διαταράξεως 
ή κλονισμού τού έγκεφάλου, ή δέ ναυτίασις προ
έρχεται έκ σειράς δλης τοιούτων μικρών κλονι
σμών. Τά συμπτώματα τής ναυτιάσεως γίνονται 
καταφανή καί έντός κλονιζομένη; άμάξης. Παρε- 
τηρήθη ωσαύτως δτι ή ναυτίασις σπανίως προ
σβάλλει μικρά παιδία ή γέροντας, άλλά συνήθως 
άτομα μεταξύ τοΰ 15w καί τοΰ 6ό',υ τής ηλικίας 
έτους δηλαδή κατά τήν περίοδον τοΰ βίου, καθ’ 
ήν ίσχυρώτερον ένεργεΐ ό εγκέφαλος. Όσο» νευρι- 
κώτερος είναι ό άνθρωπος τοσούτφ ευκολώτερον 
προσβάλλεται ύπδ τής ναυτιάσεως- διό καί αί 
γυναίκες ύποφέρουσιν έξ αύτής περισσότερον τών 
άνδρών. — Τήν θεραπείαν τής όχληράς ταύτης 
νόσου επεχείρησεν ό Beard διά τοΰ βρομίου, 
βπερ είς καταλλήλους δόσεις λαμβανόμενον προ
λαμβάνει αύτήν. Τδ βρόμιον δέον νά λαμβάνηται 
τρεις ήμέρας πρδ τής είς τδ πλοίον έπιβιβάσεως. 
Πρδ πολλού ήδη έγένετο χρήσις τοϋ βρομίου 
κατά τής ναυτιάσεως, ούδέποτε δμως μετ’ εντε
λούς έπιτυχίας · διότι τδ ούσιώδες είναι νά λαμ
βάνηται τούτο πρδ τής ένσκήψεως τής νόσου. 
Έπομένως ανάγκη νά συμβουλευθή τις προηγου
μένως ιατρόν περί τής δόσεως τού βρομίου, ήτις 
απαιτείται πρός θωράκισιν τού νευρικού ήμών 
συστήματος κατά τών δονήσεων τού πλοίου. Έν 
τινι πραγματεία, ήν ό Beard άπηύθυνε πρδς 
τινα τών έν ’Αγγλία συναδέλφων του, άναφέρεται 
ή συνταγή, ής έγένετο έπιτυχής χρήσις έπί τών 
επιβατών τών ατμόπλοιων τής μεγάλης Εταιρίας 
τοΰ Ειρηνικού Όκεανού. Ή συνταγή αΰτη είναι 
ή εξής- Brometi natrici IG gram. Brometi 
amnionici 8 gram. Acquae Menthae Piperitae 

250 gram. Τού φαρμάκου τούτου λαμβάνει τις 
έπί τρεις ήμέρας προ τής έπιβιβάσεως έπί τού 
πλοίου άνά έν κοχλιάριον τού τεΐου πρδ τοΰ 
γεύματος καί πρδ τοΰ υπνου. Άνακοινοΰμεν 
απλώς τήν συνταγήν ταύτην τοΐς ήμετέροις άνα- 
γνώσταις, οί δέ έπιστήμονες άς κρίνωσιν περί 
"ής χρησιμότητος αύτής.

— Το ξίφος τού βασιλέως τοΰ Σιάμ. 
Τδ Σιάμ έχει άρχαιότατον βασιλικόν ξίφος, τδ 
όποιον άπό πολλών ήδη γενεών είναι τδ σύμ- 
βολον τής ύψίστης βασιλικής ισχύος. ΊΙ λεπίς 
τού ξίφους τούτου είναι έν σχήματι φύλλου, οπερ 
έπιβεβαιοΐ τήν γνώμην πολλών λογιών, δτι ή 
καταγωγή τοΰ ξίφους πρέπει νά ζητηθή έν τή 
αιχμή τοΰ δόρατος, οπερ πολλάκις άπεκόπτετο 
δπως χρησιμεύση είς τον έκ τού συστάδην άγώνα. 
Τδ αύτδ σχήμα έχουσι καί πλεΐστα δσα προϊ
στορικά ξίφη, εύρεθέντα είς τά βάθη τών λιμνών, 
ώς καί ξίφη ελληνικά έκ τής κλασικής λεγά
μενης έποχής. ’Αλλά τδ άρχαΐον ξίφος τού Σιάμ 
επαθε δεινώς ύπδ τού χρόνου, καί ' Αγγλος οπλο
ποιός, ό κ. Βένσων, έλαβεν έσχάτως τήν έντολήν 
νά κατασκευάση διά τον βασιλέα τοΰ Σιάμ νέον 
ξίφος. Τδ ξίφος τοΰτο έχει δίστομον λεπίδα, 
όμοιάζουσαν αιχμήν δόρατος καί έχουσαν μήκος 
40 περίπου έκατοστομ. Πρδς τδ κάτω μέρος, 
πλησίον τής λαβής, τδ ξίφος είναι πλουσίως έπι- || 
κεχρυσωμένον■ τά χρυσά δέ ταύτα κοσμήματα 
παριστώσι συμβολικά σχήματα, έν οίς καί εικόνα 
τού θεού Βούδα. ΊΙ λαβή έχει μήκος 17 έκα
τοστομ. καί πλουσίως διά άδαμάντων κεκοσμη- 
μένον. ΊΙ θήκη είναι έκ καθαρού χρυσού καί 
πλήρης πολυτίμων λίθων. Τδ δλον ξίφος, έργον 
σπάνιάς λαμπρότητος καί πολυτελείας, περιέχει 
πλέον τών 700 άδαμάντων, ών οί πλεΐστοι με
γάλοι, Δυστυχώς αί άγγλιζαί έφημερίδες δέν 
άναφέρουσι καί τί έζόστισε τδ πολύτιμον τοΰτο 
δπλον, ού τό δμοιον ίσως ούδεμία τών ευρωπαϊ
κών όπλοθηκών περιέχει.

— ’ Ε μ β λ ή μ α τ α καί άποφθέγματα. I ώ
ρα δτε έπανήλθε πάλιν ό συρμός τών μονογραμ
μάτων καί τών έμβλημάτων έπί τών έπιστολών 
δέν κρίνομεν άπο σκοπού ν’ άναφέρωμεν άρχαΐά 
τινα εμβλήματα, ών έποιήσαντο χρήσιν γνωστά 
έν τή ιστορία πρόσωπα. ΊΙ βασίλισσα τής Σουη
δίας Χριστίνη, ή μετά τοσαύτας τής τύχης περι
πέτειας ζαταφυγοϋσα καί άποθανοΰσα έν 'Ρώμη, 
ένθα καί έτάφη έν τω ναώ τοΰ 'Αγίου Πέτρου, 
εΐχεν έζλέξει ώς σύμβολόν της χελιδόνα μέ τδ 
γαλλικόν απόφθεγμα· Pour clierclic-r mieux 
(πρδς άναζήτησιν ζαλλιτέρου μέρους). Ή διά
σημος Ααβαλλιέρη, ή έρωμένη τοΰ Μεγάλου 
Λουδοβίκου τής Γαλλίας, ή άποσυρθεΐσα, ώς 
γνωστόν, εις μοναστήριον, εΐχεν ώς έμβλημα 
κάλυκα ρόδου, περιστεφόμενον ύπδ τών στίχων 
τού Ί’άσσου· Quanto si raostra men, tanto έ 
pill bella (δσιρ δλιγώτερον φαίνεται τόσω είναι 
ώραιότερος). ΊΙ ύπερήφανος πριγκήπισσα Όρσί- 
νου, ήτις έπί τοσοΰτον χρόνον υπήρχε πανίσχυρος 
έν τή αύλή τοΰ βασιλέως Φιλίππου 17. τής 

< Ισπανίας, εΐχεν ώς σύμβολόν της πτέρυγα μέ 
τδ λατινικόν άπόφθεγμα· Serpere nescit (αγνοεί 
τδ έρπειν). Δύο περίεργα έμβλήματα εύγενών 
Κυριών τού 16'',J αιώνας είναι τά έξης· τδ μέν 
παριστφ οδοιπόρον περιστεράν μέ τήν ιταλικήν 
υπογραφήν L’invio, 1‘invidio (τήν αποστέλλω 
καί τήν ζηλεύω) ■ τό δέ παριστα τετράφυλλου 
τριφύλι καί φέρει τάς λέξεις- Pecore mi cal- 
pestano (οί άνόητοι μέ καταπατούν). Τό άρ
χαιότατον έμβλημα τών Βουρβόνων, τδ όποιον 
ουτοι ειχον πριν έτι άναβώσιν έπί τοΰ θρόνου 
τής Γαλλίας, φέρει τδ άπόφθεγμα Penetrabit 
(θά εισχώρηση), γεγραμμένον έπί λεπίδας ξίφους.

θώ:ι οί άριθμών άπό 1—16, οίτως ώστε έκάστη γραμμή 
ν’ άποτελή τό άθροισμα 34.

α 4- ζ + λ + π 34.
δ 4- Τι + θ + 7 = 34.
ζ + ζ -Ι η + λ = 34.
β + έ + κ + θ = 34.
r + ι + ►* Τ μ = 34.

Τ + θ + λ □. 8 = 34.

η + μ + 0 + ι = 34.
e + ι + μ + θ = 34.
β + 7 + ξ + 0 = 34.
α Ι δ + Τ. Ί V = 34.

ά άνω στοίχεϊα ά πό α —■ π δέον ν’ άντικαταστα-

Ιϊρόίλημα 117.

α — βη — ρος — σμα — τηρ — κτις — 
βη — ρα — ρος — ι — λα — η — μη — 
πος — αρ — θαρ — ιπ — α — βα — μα.

Έκ τών άνω συλλαβών νά σχηματισθώσι 1ύ λέξεις· 
ών τά άργιζά στοιχεία άποτελοϋσι τά ονόματα δ>ο 
γνωστών πόλεων τή; Στερεά; Έλλάοος.

Πρόβλημα 118. 
’Ακρόστιχα.

Άρ. 1 Αρ. 2. Άρ. 3.
* ε τ τ ι * * ε ν ω ♦ * ρα *
* κ τ ο τ * * δ ρ * * 0 ι ’
* η τ η * * α ΰ * * νη ·
* ·. ν α * * ρ α ι * * αρ *
* α ρ ζ * * α ϊ α *
* μ ε ρ 0 *

Α. Φυσέζης έν Άλεξανόρεία.

Αίνιγμα 119.
Σέ αποκεφαλίζω, αν έχω κεφαλήν,
ΚΓ άν μ’ άποκεφαλίσης σοΰ πέρνω τήν ζωήν. 

Π. Κ. έν ΙΙετρουπόλει.

Αίνιγμα 120.
’Στάς οικίας τών πλουσίων 

καί πενήτων θά μέ ευρης·
Μικρόν είν’ τδ μέγεθος μου, 

πλήν άνάγκην πάντα μ’ έχεις-
Δι’ έμέ αί Κυβερνήσεις 

τούς λαού; των παρορμοΰν,
Νά έργάζωνται άόκνως 

κ’ ευτυχείς νά καταστούν.
Δΐ έμέ οί έμποροί μα; 

γράφουν καί τηλεγραφούν-
Δΐ έμέ οί γεωργοί μα; 

τους αγρού; των γεωργοΰν.
Εις τά πλοία θέσιν έχω

άν μέ άναγραμματίσης,
Καί εί; μέγαρα έπίσης 

άν άλλέως μέ τονίσης·
Εΐ; τών συνδρομητών τοΰ Εσπέρου 

έν Καλκοΰττη.

ΛΥΣΕΙΣ.
Προβλήματος 109.

Διπλού ίππείου άλματος.
Λευκών καί μαύρων βασιλείς πρωτεία διεκδικοΰντες, 
Παρασκευάζουν πόλεμον τήν δόξαν καραδοκοϋντες. 
’Αμφοτέρωθεν έπεμώαν Ιππότην νά κατοπτεύση 
Ία τοΰ έχθροΰ κινήματα, καί εύθύ; νά έπισπεύση 
Τήν τοΰ στρατού παράταξιν εί; άμυναν καί μάχην- 
Πλήν δπου καί άν ίφθανε δρομαίω; όπισθοχώρει 

Διότι έχθρικός ϊππεύς μέ γεγυμνωμε'νην σπάθην 
Νά τόν προσβάλη ήοχετο -και εύθέως άπεχώρει.

ί. Κ. Γ.

Προβλήματος 110. 
’Αρετή, ’Αξίνη, ’Αγαθή, ’Αγωγή, 
’Αρωγή, ’Ανοχή, ’Αποχή, Άλύζη, 
Αιχμή, ’Αγάπη, ’Αγέλη, ’Ανάφη.

Προβλήματος 111.
Γλώσσα κακή δξυτέρα άκμής· ξίφους.

Προβλήματος 112.
Τυφλοΰται ό φιλών περί τδ φιλούμενον.

Αινίγματος 113.
Αινίγματος 114.
Αινίγματος 115.

Κέρας — ΐον
Έπ — εν — δύτης 
Κοραής — Κόραξ.

Έλυσαν τό 103 ό -ζ. Κ. Οικονόμου έν Σιμπίν- 
έλ-Κόμ· τό 103 κ. Π. Δ. ΓΙαπαδάκης έν Λεμησσώ · 
τά 105—107 ή δεσποινίς Αικατερίνη Βασιλειάόο> 
έν Τεργέστη· τό 107 κ. Ν. Γ. Σαρρής έν Μιτ-Γάμαρ 
(Αίγυπτου)· τά 110,· 111 ή δεσποινίς Μ. I’. έν Όόησσώ. 
τά 112—114 ή δεσποινίς Ε. Γ. έν Όόησσώ· τό 113, 114 
ή Κυρία Ξανθίππη έν Τεργέστη· τό 111 ή Κυρία 
Κ. X. έν Τεργέστη- τά 110, 113 — 15 ό κ. Ί. Κ. 
Γρουμβός έν Γαλαζίψ- τά 113—115 ό κ. Ίω. Π ρό
ταν ο ς έν Βουκουρεστίω, καί τό 114 ό κ. Νικόλαο; 
ΓΙ. Π απαόόπουλο; έν ’Οδησσό».

ΓΡΑΜΜΑΤ0Κ1ΒΩΊΊ0Ν.
Κ. A. Ρ. είς 'ΑλεξάινΤρειαΐ'. Αί ευρωπαϊκά· έφη- 

μερίδε; καί μάλιστα τά περιοδικά περιέχουσι συχνά 
ΐππεια άλματα πολύπλοκα. Μετ’ απορία; δέ βλέπομε·» 
βτι τά έν τώΈσπέριρ προταθέντα ΐππεια άλματα δεν 
εΰρον λύτα;· διό σκοπεύομεν νά προτείνωμεν προσεχώς 
άπλούστερον πρός ευκολίαν. — κ. Ν. Κ. εί; ΙίωκΓταιτι- 
ΐ'οΰπολίΓ. Εϋχαριστοΰμεν διά τό άποσταλέν άρθρο·»· 
ή δημοσίευσις δμως αύτοΰ θά βραδύνη I έπ' ολίγον. — 
κ. Ε. Μ. είς Σμύρωρ·. Ό χρόνο; παρήλθεν όλίγον. 
διότι τά μαθήματα τοΰ έν Λειψία Πανεπιστημίου άρ- 
χίζουσι μεθαύριον, τήν 4 16 τοϋ μηνός. Έφέτο; ό 
αριθμός τών φοιτητών θά ύπερβή τά; τέσσαρα; χιλι
άδα;· μεγίστη μάλιστα προμηνΰεται συρροή εί; τό μά
θημα τοΰ διασήμου καθηγητοΰ τή; φυσιολογία; Ludwig. 
ΊΙ έγκαθίδρυσι; τοϋ νέου Πρύτανεως λαμβάνει χώραν 
κατ’ έτο; περί τά; άρχάς Νοεμβρίου’ περίεργον δέ 
είναι δτι τελείται μεθ’ δλη; τή; μεσαιωνικής έθιμο- 
ταξία;. — κ. Ε. Π. εί; Γιοι'ργεβο»·. ΓΙαρά τοΰ Κυρίου, 
δν ειδετε έν Ζιμνϊτση, έλάβομεν έπιστολήν καί ή απο
στολή έξηγήθη, ώστε μή λάβετε περαιτέρω τόν κόπον. 
— κ. Ν. Α. εί; Γαλάζιο»·. Έλάβομεν καί τό β'. μέρο; 
καί σάς εύχαριστοϋμεν. Έν τή έπιστολή υμών ούδέν 
αναφέρετε περί τή; είκόνο;· έκ τούτου υποθέτομε-» 
δτι έπιθυμεϊτε ν’ άναβληθή άκόμη έπ’ όλίγον. Άλλη 
αποστολή βιβλίων είς Κέρκυραν δέν έγένετο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
CO Α'. Τόμος τοΰ "‘Εσπέρου” άνα- 

τυπωθελς άποστέλλεται είς τάς κατά 
τόπους επιστασίας, παρά τών όποίοιν 
δύνανται νά τόν παραλάβωσιν οί παραγ- 
γείλαντες αύτόν. Ό τόμος ούτος τι- 
μαται φρ. 40 εις γροσ'ον (δεδεμένος δέ 
φρ. 50), και άποστέλλεται, ιός πάντοτε, 
ελεύθερος ταχυδρομικού τέλους. Η τιμή 
προκαταβάλλεται. Είς τά μέρη, ένθα 
δέν ύπάρχουσιν έπιστασίαι τοϋ Εσπέ
ρου” παρακαλοϋνται οί έπιθυμοΰντες ν 
άποκτήσωσι τόν Α'. τόμον νά είδο- 
ποιήσ:οσι κατ εύθεϊαν τήν έν Λειψία 
(Elster-Strasse 19) διεύθυνσιν περί τού
του, άποστέλλοντες και τό άντίτιμον 
αύτοΰ.
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ 50 ΦΟΙΝ. ΙΌΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ELSTER-STKASSE 19. LEIPZIG.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
Τ2Ν ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΙΙι ΑΤΣΤΡΘ-ΘΤΓΓΡ1ΚΟΤ ΔΟΤΑ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστη;·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά. τής διώρυγος 

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

Είς Καλκούτταν διά Πόρτο Σα'.δ, Σουέζ, “Αδεν καί Κολόμβου τη 15 Ίανου
αρίου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγούστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 'Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.

Επί τής γραμμής Τεργέστης-Βομβάης τά ατμόπλοια θέλουσι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταξύ δέ Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρδς τδ Πόρτο-Σαΐδ καί τήν Συρίαν).
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ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμίου, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά 
’Αγκώνος κτλ.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 Ίανουαρίου) τή β μ. μ. 
είς Φιούμιον, Κέρκυραν, Πάτρας, Κατάκωλον, Καλάαας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Τό Σάββατον τή 2 α. μ. είς Κωνσταντίνουπολιν μέ προσεγγίσω είς Κέρκυραν 
καί ΙΙειραιά· εΐτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον. Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά'Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τοϋ Ευςείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοϋ Δουνάβεως.

ΕΙΣ ΤΥΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπδ τής 4 Ίανουαρίου 
εις τάς 4 μ. μ. διά ’Αγκώνος, Βάρη;. Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν’Αγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμίου).

Εί; ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστη; εβδο
μάδα;.

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύήυνσις καί τό Γενικόν 
Πρακτωρεΐον τοϋ αύστρο-ουγγρικοϋ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6).

'Ο έν Άμστελοδάμφ γνωστό; οίκος

Ν. ΒΛΑΧΟΣ ζαι ΣΑ.
δέχεται παραγγελίας δΓ εδώδιμα, 
ποτά, σιγάρα καί δΓ άλλα προϊόντα 
'Ολλανδίας, Γερμανίας καί Βελγίου 
οίαςδήποτε ποιότητος καί ποσότη
τας. ’Αναδέχεται άποστολάς Ελ
ληνικών καπνών, οίνων, σταφιδο
κάρπου, καί έν γένει παντός Ελλη
νικού προϊόντος, δίδων προκαταβολάς 
άναλόγως τοΰ άποσταλέντος έμπο- 
ρεύματος. παρέχων δέ πάσαν ευκο
λίαν πρδς έπιτυχίαν τής εισαγωγής 
τών Ελληνικών προϊόντων είς τήν 
'Ολλανδίαν.

Διά περαιτέρω πληροφορίας δΓ 
οίανδήποτε εμπορικήν έργασίαν δέον 
ν’ άποτανΟή τις προς τοΰς Κυρίους 
Ν. Vlachos & Co. Amsterdam.

Η ΗΧΩ.

Εβδομαδιαΐον Γερμανικόν Περιο
δικόν, πραγματευόμενου περί πολιτι
κής, φιλολογίας, τέχνης καί έπι
στήμης, καί περιέχον ύλην άφθονον, 
είλημμένην έκ τών νεωτέρων συγ
γραμμάτων καί έφημερίδων πάσης 
άποχρώσεως. Τιμή κατά τριμηνίαν 
έλεύθερον ταχυδρομικών φρ. 5. Συν
δρομηταί έγγράφονται έν τοΐς ταχυ- 
δρομείοις καί παρά τοΐς βιβλιοπώ- 
λαις. Διευθυνσις· I. II. Schorer έ ν 
Βερολίνφ. Dessauer-Strasse 12. 
Άποστέλλονται δωρεάν τεύχη ώς 
δείγματα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Κατ’ αύτάς εξέρχεται τών ενταύθα 

Καταστημάτων Γουλιέλμου Δρουγου- 
λίνου ή Β'. έκδοσιςτοϋ"ΚΑΘ’ ΟΜΗΡΟΝ 
ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΒΙΟΥ” του κυρίου Κλεωτος 

’ Ραχζαβή, ήτις έντελώς άνασκευα- 
σθεΐσα άπέβη ολως νέον σύγγραμμα. 
Τδ έργον τοΰτο, τερπνόν αμα καί 
διδακτικώτατον, θερμώς συνιστώμεν 
ώς άπαραίτητον άγλάϊσμά πάσης 
Ελληνικής Βιβλιοθήκης. Μετά 
πλείστης βσης φιλοκαλίας έκδεδο- 
μένον, δΓ ώραίων εικόνων πεπροι- 
κισμένον ζαί κομψώς δεδεμένον, 
τιμάται τδ βιβλίον φράγκων 5.

II ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΤ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.

Έξεδόθη κατ’ αύτάς τδ πρωτό
τυπον ιστορικόν διήγημα ’Μιχαήλ 
ό Παλαιολόγος” ύπόθεσιν έχον 
τήν έξωσιν τών Λατίνων αύτοκρα
τόρων έκ τής Κωνσταντινουπόλεως 
ζαί τήν άρχήν τής δυναστείας τών 
Παλαιολόγων. Τδ βιβλίον τούτο, 
κομψώς δεδεμένον, τιμάται φράγκων 
3. καί εύρίσκεται είς τά ζατά τό
πους βιβλιοπωλεία, έν οίς ευρηται 
επίσης και το Ασμα τούλια- 
βάθα” τού διασήμου ’Αμερικανού 
ποτητού Longfellow.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑι 

τή 1 13 ζαί 15 27 έκάστου μηνάς.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαι 32 = βοώβλια 18).

Τιμή καταχωρίσεων δΐ έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

ΕΠ1ΣΤΑΣ1ΑΙ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΤ.

ΑΘΗΝΑΙ καί ΙΙΕ1ΡΑ1ΕΤΣ- κ. Δημ. Καρασπϋρος. ΚΕΡΚΤΡΑ· κ. Νικ. Σ. 
Μπάκας. ΖΑΚΥΝΘΟΣ· κ. Ν. Παππαδόπουλος. ΒΩΛΟΣ· κ. Νικ. Γεωρ- 
γιάδης, ιατρός. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ· κ. Πέτρος Μ. Γκεντιλίνης. ΠΑΤΡΑΙ· κ. Παυ
σανίας Χοίδάς. ΣΤΡΟΣ· κ. Ν. Σαζζελίων.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΑΙΓΤΙΙΤΟΣ· κ. Πέτρος Σαράντης, Βιβλιοπω
λείου “Ό Φόΐνιξ” έν ’Αλεξάνδρειά.

Κ2ΝΣΤΑΝΤΙΝ0ΤΠ0Λ1Σ· ζ. Ιωάννης ΓΙαπάδης, βιβλιοπώλης. ΦΙΑΠ1- 
ΠΟΤΠΟΛ1Σ· κ. Γεώογιος Τσούντας, ιατρός. ΣΜΤΡΝΗ· κκ. Δεκίπρης καί 
Σ’, καί κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ· κ. Σ. Γράσσος, βιβλιοπώλης. ΚΑ- 
ΒΑΛΑΑ ■ κκ. Α. Γ. Κούζης καί Σ’· ΜΥΤΙΛΗΝΗ· κ. Ξενοφών Γκορτζι- 
ώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ· Αίδεσ. Άνανίας ’Αλεξανδρίδης. ΣΑΜΟΣ· κ. Σταμα- 
τιάδης, έφορος τή; Σαμιακής Βιβλιοθήκης. ΒΗΡτΤΤΟΣ· κ. Χρ. Χριστόφορου. 
ΑΜ1ΣΟΣ· κ. Κ. Λαναράς, ιατρός. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ· κ. Άπ. έενουδάκης. 
ΡΟΔυΣ· κ. Μ. Μαλλιαράζης.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρου· κ. II. Δ. Παπαδάζης. ΛΑΡΝΑ3’ 
κ. Ιωάννης Πιερίδης.

ΒΟΤΚΟΤΡΕΣ'ΓΙΟΝ· κ. ’Αριστόδημος Α. Βοσκώφ. ΓΑΛΑΖΙΟΝ" κ. A. 1. 
Σαρεγιάννης. ΙΒΡΑΙΛΑ· κ. ‘Ιωάννη; Α. Βοσκώ». ΤΟΤΡΝΟ-ΜΑΓΟΤΡΕΛΟΝ ■ 
κ. Τηλέμ. Παπάζογλου;. ΚΟΡΑΒΙΑ, ΠΙΚΕΤΟΝ, ΚΑΡΑΚΑΛ καί ΚΡΑΙΟΒΑΝ* 
ζ. Νικόλαος Καραίίας. ΚΑΛΑΦΑΤΙΟΝ· ζ. Νικ. Κουκλέλης. ΓΙΟΤΡΓΕΒΟΝ · 
ζ. Εύίυμ. Πεταλάς. ΤΟΤΡΝΟ-ΣΕΒΕΡΙΝΟΝ · κ. I. Α. Σακελλαρίδης.

Ι1ΕΤΡΟΤΠΟΛΙΣ· κ. Ιάκωβος Μάνος. ιατρός. ΜΟΣΧΑ- κ. Γρηγ. 1. Ροσσόλυ- 
μος. ΟΔΗΣΣΟΣ- -ζ. Σπυρ. Τυπάλδος <1>ορέστης. ΤΑΓΓΑΝ10Ν· κ. Δημ. Δ. Άλεξόπου- 
λος ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ· κ. Στέφ. Λοβέρδος. ΓΕΙΣΚ· κ. II. Α. ’Αξιώτης. ΜΚΟΛΑΙΕΦ · 
■ζ. Θεόδωρος Λυκιαρδόπουλος. ΒΕΡΛ1ΛΝΣΚΑ· κ. Νικ. Γ. Τζιτζέλης. ΙΣΜΑ- 
ΗΛΙΟΝ· κκ. ’Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒ1ΟΝ· κ. Α. Καρβοόνης. IIΟΠΟΝ · 
κ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΟΣΛΑΒ ■ z. Κ. Α. Παλαιολόγος.

ΠΑΡΙΣΙΟΙ· ζ. Θεμιστοκλής Πετροκόκκινος.

ΛΟΝΔΙΝΟΝ- κ.Ίωάν. Α. Περβάνογλους, ΛΙΒΕΡΠΟΤΛ· κ. Γ. Θ. Σκρινής. 

ΡΟΤΣΤΣΟΤΚΙΟΝ Βουλγαρίας· κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.

ΤΕΡΓΕΣΤΗ· κ. Π. Περβάνογλους. ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ κ.Ίωάν. Κ. Σταυρίδης. 

ΝΕΑ-ΤΟΡΚΗ· ζ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής Ελλάδος.

Είς τά μέρη, ένθα είσέτι δέν έσυστήθησαν όριστιζώς έπιστασίαι, 
οί βουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τής 
έτησία; συνδρομής, άποτεινόμενοι είτε κατ’ εύθεΐαν είς τήν διεύθυνσιν 
(Elsteb-Stbasse No. 19) έν ΛΕΙΨΙΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως τοΰ ' Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τούτου 
μετά τής Γενικής Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τδ ψύλ
λον άποστέλλεται ελεύθερον ταχυδρομικών τελών.
ΗΔ1Ε1Θ1ΝΣΙΣ ΙΟΙ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elsteb-Stbasse No. 19. Leipzig.

Συντάκτης- Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝ0ΓΛ0Σ έν ΛΕΙΨΙΑι. EL8TEB-8TB. 19.

Χαρτοπωλείου · Β. ΣΙΓ1ΣΜ0ΪΝΔ0Τ έν Βερολίνφ καί Λειψία. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΤ έν Λειψία.


