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Η ΕΝ ΜΑΓΚΕΣΤΡΙΛι
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

ρισσότερον, ή δ,τι ηύχαριστήθην έκ τής μουσικής
έφέτος.
Έν Νεαπόλει, κατά Νοέμβριον 1883.

(Μετά είζύνος, δρα αελ. 209.)
'Ο μεγαλοπρεπής ούτος ναός ''τοΰ Εύαγγελισμού” έκτίσθη τή συνδρομή τών έν τή μεγαλουπόλει ταύτη παροικούντων Ελλήνων, ών ή
άποιζία χρονολογείται άπό τού έτους 1S40, άν
δεν μέ άπατα ή μνήμη. Μέχρι τοΰ 1860 οί
έν Μαγκεστρία "Ελληνες έκκλησιάζόντο έν πενιχρφ ναϊδίφ, συγκρινομένφ προς τήν νΰν μεγα
λοπρεπή έκκλησίαν, ήν παριστα ή ήμετέρα είκών,
καταακευασθεΐσα έκ φωτογραφήματος.
'0 ναός ούτος κεΐται έν τή ωραία συνοικία
τού Higher Broughton, ένθα κατοιζοΰσιν οί
πλεϊστοι τών 'Ελλήνων και προ πάντων τών
οικογενειαρχών, έδαπανήθησαν δέ προς άνέγεοσιν
τού οικοδομήματος περί τάς 6 χιλιάδας αγγλικών
λιρών, προς διακόσμησιν δέ τοΰ έσωτερικοΰ λιραι 1500. Το δλον τοΰ ποσοΰ τών 7500 λιρών
συνεπληρώθη έξ εκουσίων συνδρομών τών εν
ταύθα 'Ελλήνων, οΐτινες άποτελοΰσι 45 οικο
γένειας, 55 περίπου καταστήματα έμπορικά · ό
δέ ολικός αριθμός τών οικογενειαρχών μετά τών
τέκνων αύτών καί τών αγάμων νέων δέν ύπερβαίνει τά 300 άτομα, αν καί ό αριθμός ούτος
αύξάνη ή έλαττοΰται άναλόγως τών κυμάνσεων
τοΰ έμπορικοϋ βαρομέτρου, δπερ δυστυχώς κατά
τήν τελευταίαν δεκαετίαν έπι τά χείρω παρεξέκλινεν.
Πνευματικές πατήρ τής έν Μαγκεστρίας κοινότητος, άπό τοΰ 1859 μέχρι τοΰ ’Οκτωβρίου
1833, έπαξίως προιστατο ό πάνυ αγαθός καί
σεβάσμιος ’Αρχιμανδρίτης κ. Βασίλειος Μώρος, δστις νΰν έφησυχάζει έν τή γενετείρα αύτοΰ πατρίδι, τή Κέρκυρα, άφήσας άνεξάλειπτον
εις τήν μνήμην τών πνευματικών αύτοΰ τέκνων
τήν αγαθότητα αύτοΰ. Διεδέχθη δέ αυτόν ό
ίερολογιώτατος κ. Ίλαρίων Κανάκης, βλα
στός τής έν Χάλκη θεολογικής Σχολής καί έπι
έπταεπίαν σπουδάσας έν Γερμανία. Είθε καί
ούτος βαοίση τήν αυτήν οδόν τής αγάπης καί
όμονοίας. ήν ύπέδειξεν ό προκάτοχος αύτοΰ, καί
διατηρήση τό γόητρον έζεΐνο τοΰ έλληνος ίερέως, δπερ τόσον καλώς έγνώριζε καί συνησθάνετο ό αιδεσιμότατος Β. Μώρος!
ΊΙ ’Εκκλησία συντηρείται διά προαιρετικών
συνδρομών τών ' Ελληνικών καταστημάτων · ανέρ
χονται δέ τά έξοδα εις χιλίας περίπου λίρας,
έξ ών αί μέν 500 είσί προωρισμέναι δι’ αμοι
βήν καί διατήρησιν τοΰ νΰν ίερέως καθώς καί
διά τήν σύνταξιν τοΰ άποχωρήσαντος, 300 λίρ.
δΓ ένα άναγνώστην, υπηρέτην τής έκκλησίας
καί λοιπά έξοδα, αί δέ 200 λίρ. διά τήν τετράφωνον μουσικήν συγκειμένην έκ 10 ή 12
αλλοφώνων καί αλλόγλωσσων κυμβάλων (”Αγ
γλων) τά όποια κατά πάσαν Κυριακήν άλλαλάζουσι τώ Κυρίφ ήχοις άήχοις, ών αί άνιοΰσαι καί κατιοΰσαι μετά τών διαπασών αύ
τών ήθελον προσβάλλει ούχί εύχαρίστως τάς
άκοάς παντός ορθοδόξου καί εις τά πάτρια έμμένοντος Χριστιανού.
Τό τής εκκλησιαστικής μουσικής ζήτημα
είναι ζήτημα σπουδαϊον διά τήν όρθόδοξον ’Εκ
κλησίαν, καί είναι τή αλήθεια ανεξήγητο·? πώς
έπιτρέπονται τοιαύται παρεκβάσεις, δι’ ών Ολό
κληροι γενεαί Έλληνοπαίδων άνατρέφονται διά
τοιούτων μελφδιών, αί όποίαι παν άλλο δύνανται νά όνομασθώσιν ή Ελληνικοί. Λυπούμαι
διά τήν παρέκβασή ταύτην ώς πρός τήν μου
σικήν τής μαγκεστριανής ’Εκκλησίας ημών άλλά
πας άληθής Έλλην δφείλει νά όμολογή τάς
άδυναμίας του·-εύχομαι μόνον κατά τήν έπομένην έκεϊ αποδημίαν μου νά εύχαριστηθώ πε

Έρμογένης.

0 ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ.
(Διήγημα.)
Μέ τάς χειρας έπι τής ράχεως καί μέ
απλανές τό βλέμμα περιήρχετο ό γνωστός ήθοποιός Λουδοβίκος Devrient*) τάς όδο’υς τής
πόλεως Βρεσλαβίας, έν ή παρεπιδημών παριστα
καί βπου ήδη κατά τάς τέσσαρας τελευταίας
έσπέρας ειχεν ύποκριθή έν τώ μέσοι παταγωδών
έπιδοζιμασιών τοΰ ακροατηρίου του. '0 εις ωθεί
διά τοΰ άγκώνος τον έτερον καθ’ οδόν καί έψιθύριζεν· "Αύτός είναι ό Λουδοβίκος Devrient!”
Ούτος δμως έβάδιζεν ήσύχως καί μετριοφρόνως
τον δρόμον του, ώς έάν ήγνόει οτι ήτο τό άντικείμενον τής γενικής προσοχής. Διέσχιζε κατά
μήκος τήν πλατείαν, έφ’ ής έτελούντο αί πανηγύρεις, καί ήτις κατά τάς ημέρας ταύτας ήτο
κεκαλυμμένη διά παντοίων σκηνών καί παρα
πηγμάτων, μεταξύ τών όποιων συνωθεΐτο πλήθος
ανθρώπων.
’Εκεί δέ βαδίζων μέ κεκυφυΐαν κεφαλήν συνεκρούσθη αίφνης προς άνθρωπόν τινα- ανύψωσε
τό πρόσωπον καί έφαίνετο έτοιμος νά έξενέγκη
κραυγήν δυσαρέσκειας, άλλ έμεινε μέ ανοικτόν
τό στόμα, βλέπων μετά θαυμασμού κατά πρό
σωπον τον μικρόσωμον, ισχνόν άνθρωπον, έφ’
ού είχε προσκρούσει. Ό προ αύτοΰ ίστάμενος
είχε λίαν πενιχρόν εξωτερικόν τά χαρακτη
ριστικά τοΰ προσώπου όμως έμαρτύρουν οτι ήτο
άνθρωπος μεμορφωμένος.
— Κρΰγερ! άνεφώνησεν έπι τέλους ό De
vrient· σύ είσαι πραγματικός; Μετά ταπεινής,
ύποτρεμούσης φωνής άπεκρίθη ό ίρωτηθείς.
— Ναι, κύριε Devrient, — έγώ είμαι, ό
Κρΰγερ, καί βαθύς τις πόνος έπεσκίασε τό ώχρόν,
δειλόν καί περίφροντι πρόσωπον του.
— Κύριε Devrient; άνεφώνησεν ό ηθο
ποιός· ’Ετρελλάθης, Κρΰγερ; Μέ δνομάζεις κύ
ριον καί ίσως θά μοΰ όμιλήσης ακόμη πλη
θυντικός, διότι τάχα είσαι ύλίγον... δηλαδή...
φαίνεσαι ύλίγον πενιχρός;
— Όμιλεΐτε, παρακαλώ, σιγώτερα — έφελκύσαμεν τήν προσοχήν τών ανθρώπων!
— Τότε λοιπόν άφες καί σύ τά υμείς καί
τούς πληθυντικούς σου καί διηγήσου μοι τί
κάμνεις έδώ εις τήν αγοράν, πώς έχει ή σύ
ζυγός σου, τά τέκνα σου, μέ όλίγας λέξεις είπέ
μοι πώς εΰρίσκεσαι.
— ’Αχ! πώς νά εύρίσκωμαι; . . . Κακά...
πολύ κακά, ώς βλέπετε . . .
'0 Devrient τόν προσέβλεψε μετά δυσα
ρέσκειας- έκεΐνος δέ έξηκολούθησεν
— Ώς μέ βλέπεις έδώ, εύρίσκομαι είς άθλίαν
κατάστασιν. ’Έχασα δλα — δσα είχα. Τό
ώραΐον καί έπικερδές κατάστημά μου κατεστράφη. — Κακαί περιστάσεις — αιώνια ασθέ
νεια τής συζύγου μου, ήτις τώρα πλέον είναι
έντελώς παράλυτος — τά τέσσαρα τέκνα μου —
έγώ ό ίδιος δέν είμαι πλέον υγιής — καί πρός
τούτοις απερίγραπτος ατυχία . . .
— Εννοώ, έννοώ, έψιθύρισεν ό Devrient,
*) Λουδοβίκος Devkient, υιός έμπόρου μεταξωτών,
έγεννήθη έν Βερολίνο) τφ 1784. Ό πατήρ του προώρισεν αύτόν διά τό έμπόριον· έκεΐνος δμως άπελθών
κρυφίως προαεκολλήθη εις περιοδεύοντά τινα θίασον
ήθοποιών καί άνήλθεν είς τήν σκηνήν τό πρώτον τφ
1802. Έδίδαξεν εΰδοκιμώτατα μέχρι τοΰ 1832, δτε
άπέθανεν. Διά τής έκτακτου δυνάμεως τής υποκριτικής
του έδωκε ζωήν καί δόξαν είς πολλά τών σήμερον όνομαστοτέρων δραμάτων.

15 27 Νοεμβρίου 1883.

καί έκφρασις έγκαρδίου συμπάθειας διεφαίνετο
είς τούς έκτάκτως μεγάλους καί ζωηρούς οφθαλ
μούς του· σύ, λαμπρέ, τίμιε άνθρωπε, δστις
ήθελες νά εύεργετής δλους τούς ανθρώπους,
δστις έδιδες καί τόν τελευταΐον χιτώνα σου διά
τούς άλλους, δστις καί έμέ — ναι, καί έμέ τόν
ίδιον — έθρεψες άπειράκις έν Δεσσάου
)·
*
σύ
έπέπρωτο νά ύποστής τοιαΰτα! — Ιΐύσαι άδικίαι
συμβαίνουν είς τόν κόσμον, καί πόσον άναξίως
παίζει πολλάκις ή τύχη! . . . Άλλ’ είπέ υ-ot,
τί κάμνεις τώρα έδώ;
Ό Κρΰγερ έδειξε διά τής χειρός μικρόν,
πενιχρός κατεσκευασμένον παράπηγμα πλήρες
έμπορευμάτων καί είπεν·
— Αύτό είναι τό κατάστημά μου! Είς αύτήν τήν πανήγυριν έδώ έστήριξα δλας μου τάς
έλπίδας. Μετά μεγίστων θυσιών έστησα τό
παράπηγμα τούτο καί ήλπισα δτι θά δυνηθώ νά
συνάξω κεφάλαιό·? τι έκ τοΰ υπολοίπου τών έμ
πορευμάτων μου, τά όποια ήσαν δλα αξιόλογα,
καί τά όποια, ώς γνωρίζεις, συνίστανται είς σειρήτια καί άλλα μικρά αντικείμενα τής πολυ
τελείας· άλλά — άχ! καί αύτή ή έλπίς μου
φαίνεται δτι ήτο άπατηλή.
— Δέν κάμνεις καλάς εργασίας;
— Δέν κάμνω σχεδόν διόλου. Εύρίσκονται
έδώ άπειρα τοιαΰτα παραπήγματα, κάλλιον τού
ίδικοΰ μου κατεσκευασμένα — έπειτα έγώ δέν
ήμπορώ νά φωνάζω όπως απαιτείται καί νά
έπαινοι τά έμπορεύματά μου — έχω τόσον βά
ρος είς τήν καρδίαν μου ... ή σύζυγός μου καί
τά δύο μικρότερα τέκνα μου άσθενοΰσιν.
Έκάλυψε τούς όφθαλμούς του διά. τής χειρός
καί έσιώπησεν. '0 Devrient ίστατο παρ’ αύτώ
βαθύτατα συγκεκινημένος· έφαίνετο βεβυθισμένος
εις σκέψεις διότι έσίγα.
— Δέν θά ήτο άρά γε δυνατόν, έψιθύριζε
καθ’ εαυτόν, νά εύρεθή μέσον τι, δι’ ού νά ύποστηριχθή ολίγον ή έργασία του;
Αίφνης έθεσε τήν χεϊρά του έπι τοΰ ώμου
τού άτυχήσαντος φίλου.
— Κρΰγερ! είπεν έν ω άκτίς χαράς έφώτιζε
τό πρόσωπόν του · εύρον τό μέσον, διά τού όποιου
ήμπορεΐ πάλιν ν’ άνυψωθή ύλίγον το έμπόριόν σου.
— ’Αδύνατον, έψέλλισεν ό συγκεκινημένος
Κρΰγερ, είναι παντελώς αδύνατον!
— θά Ιδης δτι είναι δυνατόν, είπεν ό
ήθοποτός καί έσυρε τόν έκπληκτον φίλον είς
γωνίαν τινά όπισθεν τοΰ παραπήγματος, καί έξηκολούθησε· Βεβαίως ήξεύρεις δτι είμαι πεπει
ραμένος έμπορος σειρητίων καί ψιλικών· ένθυμεΐσαι άγκαλά δτε έγνωρίσθημεν κατά πρώτον
είς τό ΙΙότσδαμ είς τοΰ μπάρμπα Σεϊζέλου,
δταν έσπούδαζα καί έγώ. θέλω λοιπόν νά χρη
σιμοποιήσω σήμερον δ,τι έμαθον τότε μετά κό
πων προς ώφέλειάν σου, πτωχέ μου, καλέ μου
φίλε. — Μοί έμπιστεύεσαι διά σήμερον τήν ’
πώλησιν τών πραγματειών σου;
'0 γέρων Κρΰγερ ώπισθοχώρησεν έξ έκπλήξεως.
— Τί; . . . είπε τρέμω·?· ύμεϊς; ... σύ;
— "Οχι άντιλογίας! είπεν ό ήθοποίος· ή
μήπως δέν έμπιστεύεσαι είς τάς γνώσεις μου;...
Τούτο δέν παραδέχομαι!
— Άλλά . . . έγώ ήξεύρω δτι σήμερον τό
έσπέρας έχεις παράστασιν ... Ό έμπορος τής
Βενετίας είναι άναγεγραμμένος είς τό πρό
γραμμα τού θεάτρου.
— Ά! "Εμπορος τής Βενετίας; . . . Φλυαρίαι! ”Ας μείνη σήμερον τό θέατρον — θέατρον! Τρέξε έκεϊ άπέναντι είς τό οίνοπωλεΐον,
)
**
*) Dessau, ή πόλις, έν η ήρχιοε τό στάδιόν του ό
Devrient.
*) Τό πίνειν ποτήριά τινα υπέρ τό μέτρον ήτο μία
♦
τών ιδιοτήτων τοΰ μεγάλου ήθοποιοΰ.
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καί φέρε μου μερικάς φιάλας έκ τής καλλιτέρας
ποιότητας· έγώ άρχίζω άμέσως τήν έργασίαν
σύ δέ πρέπει μόνον καί μόνον νά φροντίσης νά
μάθουν οί άνθρωποι ποιον νέον υπάλληλον προσέλαβες. ’Εμπρός, Κρΰγερ! Μή συλλογίζεσαιείπέ έκεϊ- διά λογαριασμόν τοΰ Devrient.
Καί ώθησέν έλαφρώς τον φίλον του· ούτος
δέ έσπευσε προς τό οίνοπωλεΐον. Ό Devrient
ήνοιξε τήν ημίκλειστου θύραν τοΰ παραπήγματος
καί είσήλθεν είς αύτό. Έρριψεν είς γωνίαν τινά
τόν μανδύαν του, έξήτασεν άκριβώς τόν πήχυν,
έπεθεώρησε τά πέριξ άπειρα χάρτινα κουτιά τών
έμπορευμάτων καί είπε καθ’ εαυτόν·
— Νομίζω δτι ή .ύπόθεσις θά πάη καλά!
Ισως ή πρόθεσις τοΰ πατρός μου νά μέ κάμη
έμπορον ψιλικών ήτο διά καλόν τι.
Πόσον έξεπλάγη ό Κρΰγερ, δτε, έπανελθών
μέ δύο φιάλας οίνου, είδε κυρίαν τινά εύγενοΰς
έξωτερικοΰ ισταμένην έν τω παραπήγματί του
τον δε Devrient μετροΰντα εις τήν χεΐρα αύτής
εν-δύο-τρία-δώδεκα έλεφάντινα κομβία.
— Πράγματι! . . . Το είπε καί το κάμνει!
άνεφώνησεν ό γέρο-Κρΰγερ έν χαρμοσύνο» συγ
κινήσει, έν ω ό Devrient έλεγε κατ’ έκείνην
τήν στιγμήν πρός τήν άδιαλείπτως μετ’ έκστατικών βλεμμάτων παρατηρούσαν αύτόν Κυρίαν
— ’Εννοώ οιατί μέ παρατηρεί ή ωραία κυρία
μετά τόσης έζπλήξεως. Ναι, ναι, δένάπατάσθεείμαι ό ίδιος, ό Λουδοβίκος Devrient, ό παι
δικός φίλος τοΰ ιδιοκτήτου τού άξιολόγου τούτου
έμπορικοϋ . . . Έκορέσθην έκ τού έπαγγέλματός
μου τοΰ ήθοποιοΰ . . . Άπεφάσισα νά έπιδιώξω
άλλο τι έργον, καί ιδού, εύρον έδώ μίαν καλήν
θεσιν έμποροϋπαλλήλου πλησίον τού φίλου μου
Κρΰγερ. — ’Επιθυμεί ίσως καί άλλο τι ή κυρία;
Ή καλή Κυρία δμως δέν ήδύνατο έκ τής
έκπλήξεώς της ν’ άποζριθή, άλλ’ έσπευσε πρός
τινα ύλίγον άποτέρω ισταμένην φίλην της, ιν’
άνακοινώση προς αύτήν τήν παράδοξον είδησιν.
Μετ’ ύλίγας στιγμάς ισταντο πάλιν αί δύο ζυρίαι
πρό τοΰ παραπήγματος· ή νεωστί δέ προσελθοΰσα
είπε μετά πολλής εύγενείας·
— θά εύαρεστηθή ίσως ό ζ. Devrient νά
λάβη τήν εύγενή καλωσύνην νά μοί δώση ύλίγα
μέτρα δαντέλλας;
— Είς τάς διαταγάς σας, κυρία! άπήντησεν
ό Devrient Αφεντικό, φίναις δαντέλλαις διά
τήν κυρίαν! είπε προς τόν έμβρόντητον γέροΚρΰγερ, δστις πράγματι τώ ένεχείρισεν άμέσως
πράσινον χάρτινον κουτίον.
— ’Επιθυμείτε αύτόν τόν άριθμόν, κυρία;
— Βεβαιότατα, βεβαιότατα, επιθυμώ δ,τι καί
άν ήναι, έψέλλισεν ή κυρία μετά προφανούς συγκινήσεως.
— Πόσα μέτρα έπιθυμείτε, παρακαλώ;
— Δώσατέ μοι δσα εύαρεστείσθε, κύριε
Devrient.
— Ιότε λοιπόν — ίσως άγοράζετε δλην τήν
ποσότητα τού αριθμού τούτου. Αύτό μάς έχει
μείνει.
— Μετά πάσης χαράς.
0 Devrient έπληρώθη τήν δαντέλλαν
είς καλήν τιμήν. Ηδη πλεϊστοι άλλοι ισταντο
πρό τού έζτάκτου πωλητού.
Άλλά πρό πάντων αί δύο έζείναι κυρίαι
διέδωκαν κατά πρώτον τοίς πολλοίς τήν είδησιν.
Ιαχέως δέ δλοι οί έπισκέπται τής πανηγύρεως
έμαθον τό πράγμα. 'Π άγγελία περί τοΰ νέου
υπαλλήλου τοΰ έμπόρου τών ψιλικών Κρΰγερ
διεδόθη ώς σπινθήρ καθ’ δλην τήν πόλιν· μετ’
ου πολύ το παράπηγμα περιεκυκλώθη ύπο έκλεκτοΰ πλήθους άνθρώπων καί άπό στιγμής είς
στιγμήν ό άριθμός ηύξανεν, έως δτου τό παρά
πηγμα έπολιορκήθη κατά γράμμα.
Τοιούτφ τρύπιο δέ έκαμνεν ό Μπάρμπα-
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Κρΰγερ, ώς ώνομάσθη έκεϊ, λαμπράς εργασίας.
Ούδείς άπήρχετο έκείθεν χωρίς ν’ άγοράση τι
παρά τοΰ "έπιφανοΰς Λουδοβίκου.” Οί πλεϊστοι
εδιδον αύτώ ούκ ευκαταφρόνητα ποσά πρός ύποστήριξιν τοΰ άτυχήσαντος έμπορου· ούτος δέ
έβλεπε μέ δακρύβρεκτον, συγκεζινημένον πρόσω
πον, πώς ό Devrient πλήρης ίδρώτος έπώλει,
έμέτρει μέ τόν πήχυν, έχώριζε μετά δεξιότητος
καί έπιτυχίας τά διάφορα είδη τών έμπορευ
μάτων, ήλλασσε χρυσά νομίσματα — έν ένί
λόγω πώς έπιτυχώς έξετέλει, ώς αρχαίος έξησκημένος έμποροϋπάλληλος πάσαν' παραγγελίαν,
πάν δ,τι έζήτουν παρ’ αύτοΰ. Μετά σπουδής
έξεκένου ό Devrient άπο καιρού εις καιρόν εν
ποτήριον ένίοτε μάλιστα καί συνέκρουε μετά τοΰ
Κρΰγερ, καί συχνάζις έπανελάμβανε πλήρης χαράς·
— 'Η δουλειά πάει καλά — λαμπρά!
Καί πράγματι έβαινε κατ’ εύχήν, διότι διαρ
κώς προσήρχετο καί συνωθεΐτο τόσον πλήθος
άνθρώπων πρό τοΰ παραπήγματος, ώστε έδέησεν
έπι τέλους νά ταχθώσιν έκεϊ άστυνομικοί τινες
κλητήρες, ίνα προλάβωσι δυστυχήματα έν τώ
φοβερώ έκείνω συνωτισμφ. Καί διαρκώς έγίνοντο συχνότεροι αί προσφοραί πρός ύποστήριξιν
τού Κρΰγερ, άδιαλείπτως προσήρχοντο εκλεκτό
τεροι οί άγορασταί καί όλονέν έγίνετο έπιδεξιώτερος καί προθυμότερος ό "νέος έμποροϋπάλληλος.”
’Επίσης εύρέθησαν έκεϊ μεταξύ τού πλήθους
καί μέλη τινά τού θεάτρου. Ούτοι είχον άζούσει
άλλά δέν ήδύναντο νά πιστεύσωσι το παράδοξον
γεγονός· ήνοιγον δέ τούς ύφθαλμοΰς έξ έζπλή
ξεως δτε είδον πράγματι τον άξιότιμον συνάδελ
φόν των έν τώ παραπήγματί ενός έμπορίσζου
ψιλικών νά άγωνίζηται μέ τον πήχυν καί τήν
ψαλλίδα άνά χειρας. Έκεΐνος διέκρινεν αύτοΰς
άμέσως καί έφώναξε προς αύτοΰς μεγαλοφώνως
καί έπιδεικτικώς ·
— Αί, παιδιά! Δέν παίρνετε τίποτε καί άπό
’μένα;
Χαρμόσυνος κραυγή επευφημίας διέσχισε τον
άέρα — δλοι άνύψουν τους πίλους καί — έπλήρωναν είς άνωτέρας πάντοτε τιμάς τά, άλλως
πράγματι άξιόλογα καί εκλεκτά, εμπορεύματα
τού Κρΰγερ.
Έν τούτοις δμως έπέστη ή ώρα τής παραστάσεως έν τφ θεάτρφ.
)
*
Οί ηθοποιοί εύρίσκοντο
ήδη είς τά παρασκήνια, άλλ’ ό διευθυντής έτρεχεν άνω καί κάτω μέ συμπεπλεγμένας χειρας·
— Ώ Θεέ μου! έφώναζεν έν άπελπισίφ· δέν
έρχεται! Δέν φαίνεται! Καί δμως έπέστη ή
έσχάτη στιγμή! Στράσμαν, έστράφη πρός τον
προσφιλέστερο·? εκ τών μελών τού θιάσου, ύμεϊς
λέγετε δτι είδετε μέ τους οφθαλμούς σας τον
κ. Devrient είς τήν κατηραμένην έκείνην
παράγκαν;
— Βεβαιότατα, τον είδον! Μάς έφώναξε
μάλιστα, άν θέλωμεν ν’ άγοράσωμεν καί ήμείς
τίποτε.
— Τότε λοιπόν τετέλεσται! ... 'Η ώρα
παρέρχεται καί αύτός δέν φαίνεται! ΤΙ νά κάμω
λοιπόν; τί νά κάμω;
= Καλόν είναι νά υπάγετε ό ίδιος νά τόν
πάρετε, κύριε διευθυντά, είπεν ό Στράσμαν.
— Λαμπρά ιδέα! άνέκραξεν ό διευθυντής καί
λαβών τόν πίλον του έτρεξεν ώς δαιμονισμένος.
Μετά μεγίστου κόπου καί προφανούς κινδύνου
νά φυλακισθή ύπό τών άστυνομικών κλητήρων
κατώρθωσε νά διάσχιση τό πλήθος· δτε δέ έφθασε
καί έ'στη προ τοΰ παραπήγματος, ό Devrient
εύρίσκετο άκριβώς ένησχολημένος μέ τήν μέτρησιν πήχεών τινων χρωματιστών ταινιών διά
καλλιπάρειον δεσποινίδα. Ό διευθυντής προσέ*) Γνωστόν οτι έν Γερμανία αί έν τφ θεάτρφ παρα
στάσεις άρχοντα·, είς τάς 6 ή 6>/3 τό έσπέρας, ή κατ’
άνώτατον όρον είς τάς 7.
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βλεψεν αύτόν ασκαρδαμυκτί ώς φάντασμα· μετά
τινας δέ στιγμάς άνέκραξεν.
— ’Αλλά, εύγενέστατε κύριε Devrient
έφθασε πλέον ή έσχάτη ατιγμή διά το θέατρον!
— Τό θέατρον! άπήντησεν εκείνος· πώς έμπορώ έγώ τώρα νά υπάγω είς τό θέατρον; τό
βλέπετε καί ύμεϊς· έπρεπε νά έχω καί άλλα
χέρια διά νά προφθάνω νά δίδω.
— Άλλά, πρός θεού, ύμεϊς έχετε νά παραστήσητε άπόψε είς τό θέατρον ώς ξένος ήθοποιός!
— Κολοκύθια! Σήμερον δέν έχω παράστασιν δποιος θέλει νά μέ ίδή, ας κοπιάση έδώ.
Βεβαίως δέν θά σάς περάση ή ιδέα δτι θ’ άφήσω
έδώ τό έμπορικόν μου. Λάβετε τήν καλωσύνην
νά ρίψητε εν βλέμμα — δλοι έκεΐνοι οί άνθρω
ποι πρέπει νά ικανοποιηθούν άπόψε — δλοι θέ
λουν ν’ άγοράσουν.
0 θιασάρχης ένόμισεν ούδέν έλαττον, ή δτι
ό μέγας καί πολύς Λουδοβίκος Devrient έτρελλάθη αίφνηδίως· προσέθηκε δέ συγκεχυμένως.
Άλλά — συλλογισθήτε — ουνέλθετε· Ό έμ
πορος τής Βενετίας!
— Άφήσατέ με ήσυχον, παρακαλώ _. . . Σή
μερον παριστώ έδώ τόν έμπορον τής Βρεσ
λαβίας. Αναγγείλατε είς το κοινόν δτι παρα
καλώ νά μέ συγχωρήσουν καί νά ευαρεστηθούν
να μέ τιμήσουν διά τής παρουσίας των έδώ.
Αρκεί! . . . ’Επιθυμείτε τίποτε άλλο άκόμη,
δεσποσύνη;
Τί νά κάμη ό πτωχός διευθυντής; "Εμεινε
συγκεχυμένος, άναποφάσιστος πρό τοΰ παρα
πήγματος.
— Έν τούτοις, άγαπητέ μου διευθυντά, ήρχισεν έκ νέου ό Devrient, έλπίζω δτι θά μάς
τιμήσητε μέ- τήν συνδρομήν σας.
— Έγώ ; έφώναξε τεθορυβημένος ό διευθυντής.
— Ώ! άγοράσετε καί σείς τίποτε . . . ένα
κάτι τι, έψιθύρισεν ό Devrient είς τό ούς του,
ή — αναχωρώ αύριον τό πρωί άμέσως.
Καί τοιούτω τρόπω ούδέν άλλο ύπελείπετο
εις τόν πτωχόν διευθυντήν, ή ρίπτων εν λυσλώδες βλέμμα κατά τοΰ γέροντος Κρΰγερ ν’ άγο
ράση παρά τοΰ "νέου υπαλλήλου” δέσμην τινά
κροσσών διά παραπετάσματα.
Ιό θέατρον έν τούτοις είχε κενωθή έπαισθητώς, οί δέ όλίγοι, προς οΰς ήγγέλθη ή έκτα
κτος αυτή εϊδησις, έγκατέλιπον έν σπουδή τά
θεωρεία, ΐνα ίδίοις δμμασι βεβαιωθώσι περί τής
άληθείας τοΰ παραδόξου γεγονότος. Μέχρι τής
10ν- ώρας τής νυκτός έξηκολούθει ό Devrient
πρόθυμος καί εύθυμος τήν πώλησιν- τότε τέλος
ίκανοποιήθησαν καί οί τελευταίοι άγορασταί, τό
πλήθος ήρξατο διαλυόμενο·? καί τό έμπορικόν
ήουνήθη νά κλείση τήν θύραν του.
Άπό τής ήμέρας δμως ταύτης αί έργασίαι
τοΰ “Μπαρμπα-Κρΰγερ” έβαινον κάλλιον· πάντες
ύπεστήριζον αύτόν μετά προθυμίας τόσφ μάλλον,
καθόσον άναγνωρίσθη γενικώς δτι ήτο όντως
τιμιότατος έμπορος· ήουνήθη λοιπόν ταχέως
ν’ άνοιξη πάλιν εν ιδιόκτητον, μέγα κατάστημα
καί τοΰ χρόνου προϊόντος έγένετο εις τών έπιφανεστέρων έμπορων έν τή πόλει, έν ή έτι καί
νΰν σώζεται ή έπιγραφή του. Έν τή πόλει δέ
έξηκολούθει έπι μακράν χρόνον ή διήγησις καί
έπανάληψις τής ιδιοτροπίας τοΰ "νέου έμπορούπαλλήλου”. Αί. δέ περαιτέρω έκτακτοι παρα
στάσεις τού ξενιζομένου ήθοποιοΰ τόν μέν ζημιωθέντα διευθυντήν ικανοποίησαν, καί τόν έκαμαν
νά λησμονήση τούς "άναθεματισμένους κροσσοΰς
τών παραπετασμάτων”, συνετέλεσαν δέ είς ένίσχυσιν τής μεγάλης φήμης τοΰ πνευματώδους
καί εύσπλάγχνου ήθοποιοΰ.
(Έκ τοΰ Γερμανικού.)

Κ. Ν. Πμ.
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ΚΟΡΑΙ ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ KOSMOYMENA1 ΔΙΑ
ΛΑΜΠΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ.
----- -5··

ΛΑΜΠΟΝΤΑ ΖΩΑ.
'Γπδ Ί. Τρωϊανού.
Έξ όλων τών λαμπόντων ζώων τά κοινότερα
καί γνωστότερα είναι αί πυγολαμπίδες, αΐτινες φαίνονται συνήθως κατά την άρχήν τοΰ
θέρους. Τά μικρά ταΰτα ζώα λέγονται δικαίως
και έντομα και σκώληκες, διότι μετέχουσι και
των δύο ειδών. Το θήλυ, τό όποιον δεν έχει
πτερά, ομοιάζει σζώληκα, τδ δέ άρρεν είναι
πτερωτόν και ομοιάζει εντομον· άμφοτερα δε
λάμπουσιν. Δύο είναι τά είδη τών πυγολαμ
πίδων έν Εύρώπη, τό μεγαλείτερον καί τδ μι
κρότερου· τό δεύτερον τούτο διαχέει ίσχυρότερον
φώς. Την νύκτα ή λάμψις αυτή τών πυγολαμ
πίδων έν μέσω τδν φυλλώματος πυκνού δάσους
ή υψηλού χόρτου παριστά θέαμα δλως περίεργον
καί οίονει είπεΐν μαγευτικόν τήν ημέραν δμως
άπόλλυται τδ φώς καί μόλις μετά πολλής δυ
σκολίας ανευρίσκονται τά πολυπληθή ταύτα καί
μικρά έντομα, τόσον είναι αφανή καί κεκρυμμένα.
Πόθεν προέρχεται τδ φώς αύτών; Οί φυσιοδΐφαι μάς λέγουσιν δτι έξετάσαντες τδ ζώον διά
τού μικροσκοπίου εύρον δτι τδ φώς προέρχεται
έκ λεπτοτάτων σπογγοειδών πλεγμάτων εις το
κάτω μέρος τού σώματός των πώς δμως τά πλέγ
ματα ταύτα λάμπουσι, τούτο δεν άναφέρουσιν
ήμΐν.
Πολύ ύπερτεροΰσι κατά τήν λάμψιν τας ήμετέρας πυγολαμπίδας τά λάμποντα έντομα τού
Νέου Κόσμου. Έν τή βορείω καί τή νοτίφ
’Αμερική εύρηνται ύπέρ τά εκατόν είδη αύτών,
τά όποια άνήκουσιν είς· τήν οικογένειαν τών
Έλατη ρίδων. Έλατηρίδες ύπάρχουσι καί παρ’
ήμΐν, άλλ’ έχουσι τήν ιδιότητα ν’ άναπηδώσι
μόνον· άλλ’ έν ’Αμερική τδ είδος τούτο λάμπει.
Περί τών έντόμων τούτων τής ’Αμερικής πολλά
ήδη έγράφησαν καί έν άρχαιοτέροις χρόνοις,
πολλά δέ καί έμυθολογήθησαν. Ούτω διηγούν
ται, δτι οί 'Ισπανοί έκστρατεύοντές ποτέ κατά
τού Μεξικού κατερθορυβήθησαν έκλαβόντες τήν
λάμψιν τών έντόμων τούτων ώς τά φώτα με
γάλου έχΰρικοΰ στρατοπέδου. 'Ωσαύτως άναφέρεται, δτι οί "Άγγλοι, δτε κατά πρώτον άπεβιβάσθησαν εις τήν άκτήν τών δυτικών ’Ινδιών,
έφυγον ένώπιον τών λαμπόντων ζώων, ύπολαβόντε; δτι ήσαν Ισπανοί καταδιώκοντες αύτούς

μέ καιομένας θρυαλλίδας τών πυροβόλων. Καί
δεν έξετάζομεν μέν άν πράγματι άνήζ.η ταΐς
Έλατηρίσιν ή δόξα ότι έτρεψαν εις φυγήν τού;
Ισπανούς καί τούς’Άγγλους, βέβαιον δμως είναι
δτι είδη τινά αύτών διαχέουσιν ισχυρόν φώς.
'Έν είδος αύτών, δπερ καλείται κούκούγιος
(πυροφόρος νυκτεροφεγγή;) διαχέει τοσούτον
φώς, ώστε τή βοήθεια αύτού εύκόλως άναγινώσκονται έν νυκτί τά τετυπωμένα γράμματα.
(°Όρα εικόνα.) Κρατών τις αύτόν διά τών δύο
δακτύλων καί πλησιάζων εις τδν χάρτην άποκτα
έπιφάνειαν φωτεινήν πέντε δλων ύφεκατομέτρων.
Έν τή νοτίω ’Αμερική αί γυναίκες μεταχειρί
ζονται τά λάμποντα ταύτα έντομα ώς κόσμημα,
καί περιτεπυλιγμένα εντός τυλλίου λεπτοτάτου
τά έπιθέτουσιν επί τής κόμης ή τών ενδυμάτων
αύτών. Αί εγχώριοι νεάνιδες έν ταΐς δυτιζαΐ;
Ίνδίαις κοσμούσι διά τών ζώντων τούτων άδαμάντων τήν κόμην των χωρίς νά περιτυλίσσωσιν
αύτούς διά τυλλίου. ("Όρα εικόνα.) ’Αλλά καί
άνορες δεν άπαρέσκονται εις τοιούτ ον κόσμημα.
Ούτως άναφέρεται ότι ό Δομίνικος Κονδέ, διοι
κητής τής Κολομβίας, ένεφανίσθη ποτέ έν τινι
νυκτερινοί περιπάτω φέρων έπί τοΰ πλατέος αυ
τού πίλου τρισμέγιστον λάμπαν εντομον. Ο αύτδς Κονδέ είχεν έν τω μεγάριρ αύτού μέγιστον
κλωβίον έκ σύρματος αργυρού, έν ω διετηρούντο
μυριάδες πυγολαμπίδων.
Το φώς τών ’Αμερικανικών έντόμων έχει
καί τήν ιδιότητα νά φέγγη καί έν χρώμασι διά
φοροι;· έρυθρφ, χρυσω καί πρασίνω. 'II διά
τοιούτων ζώντων λύχνων φωτοχυσία έν τοΐς
μεγάλοι; δάσεσι τή; ’Αμερική; είναι δ,τι με
γαλόπρεπε; καί ώραΐον. Τά έντομα ταύτα τού
Νέου Κόσμου διακρίνονται από τών ήμετέρων
πυγολαμπίδων καί κατά τούτο, δτι έζπέμπουσι
τό φώς έξ άλλου μέρους τού σώματος. Αί έλα
τηρίδες έκπέμπουσιν αύτδ έκ δύο κίτρινων κηλίδων έπί τή; ράχεως τού ζώου, αΐτινε; έξηλήφθησαν ύπδ άρχαιοτέρων παρατηρητών ώ; οί
δύο όφθαλμοί αύτού. Δύο έτεραι τοιαύται κηλίδε; εύρίσζονται καί ύπδ τά; πτέρυγα; καί
φαίνονται μόνον έν ώρα πτήσεως. 'II λάμπουσα
ούσία είναι έλαιώδη;, κίτρινη, κοκκώδης, καί
ομοιάζει τδν φώσφορον.
Μεταξύ τών λαμπόντων ζώων δέον νά συγκαταλέξωμεν.......
καί’· τά;
-~· θαλασσίου; άνεμόνας
καί τάς μεδούσας, αΐτινε; μεγάλην έκπέμπούσι λάμψιν. '0 Ναντούκ είδε ποτέ μέδουσαν
θαλασσίαν λάμπουσαν έν κύκλιο εΐζοσιν δλων
ποδών περιφέρειαςς καί σύρουσαν όπισθεν αυτή;
ούράν φεγγοβολάν 200 ποδών μήκους, Τό περιεργότερον όμως πάντων τών θαλασσίων τούτων
ζώων είναι άναντιρρήτως τδ λεγόμενον πυρόσώμα (δρα εικόνα). Οί μέν παραμοιάζουσι τάJ
ζώα ταύτα πρδς φεγγοβόλον σφαίραν, έτεροι δέ
πρδς ράβδους σιδηράς - «πυρακτωμένα;. Ό μέγας Ούμβόλδος διέκριν: ι τή βοήθεια τού φωτός
αύτών έν σκοτεινοτάτη νυκτί δελφΐνας καί ιχθύς.
'Ο δέ 'Ριβέρας αναφέρει ότι ύπδ τδ φώς αύτών
εύχερώς έγραφε. Τόσον ισχυρόν είναι τδ φώς
των, ώστε ώχριώσιν οί αστέρες καί ή θάλασσα
φαίνεται διαλελυμένη λάβα. Έπλέομέν ποτέ,
λέγει ’Αμερικανός τις συγγραφεύς, έν γαληνιαία
νυκτί παρά τάς άκτας τής Φλωρίδος, δτε αίφνης
έν τινι λέμβω, πλεούση κατόπιν, άνέλαμψεν
Ισχυρόν φώς, προερχόμενον έξ άλιευθέντος πυροσώματος, τδ όποιον νεάνις έκράτει έν χερσίν
ύπεράνω τής κεφαλής της. Τόσον δυνατόν ήτο
τδ φώς, ώστε εις άπόστασιν έκατό υαρδών διεκρίνοντο καθαρώς τά χαρακτηριστικά τού προ
σώπου τής νεάνιδος.
Καί ιχθύς λάμποντες πολλάκις παρετηρήθησαν οί μέν τούτων είναι αόμματοι μέν έχουσιν
δμως φεγγοβόλα όργανα μεγάλα. '0 διδάκτωρ
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Γύντερ τοΰ Βρεταννικοΰ Μουσείου όνομάζει αύ
τού; δάδας θαλασσίους, προωρισμένα; νά φωτίζωσι τήν ύποβρύχιον συγκοινωνίαν. Τίερί τοΰ
σεληνοψάρου (όρθογωνίσκου) λέγουσί τινε; δτι
λάμπει ύπδ τήν θάλασσαν ώ; πλησιφαή; σελήνη.
'Ο ιχθύς, ό καλούμενο; Φεγγοβόλος Σκόπελος,
φέρει έπί τής κεφαλή; του ζωηράν λυχνίαν.
Περί ετέρου ιχθύος (τοΰ Squalus falgeus) ανα
φέρει ό διδάκτωρ Βέννετ δτι έξέπεμπε τοσούτον
φώς, ώστε πλησίον αύτού διέκρινέ τι; τάς ώρα;
τοΰ ώρολογίου. "Ολη ή έπιφάνεια αύτού έφεγγοοόλει· καί έλαμπε μέν όλιγώτερον δταν δεν
έκινεΐτο. περισσότερον δέ όταν έκινεΐτο. Τεθεί;
εντός δοχείου πλήρους υδατος έλαμπεν ακόμη
μίαν ώραν μετά τδν θάνατόν του. Καί λάμ
ποντες θαλάσσιοι καρκίνοι παρετηρήθησαν πολλάζις.
Μεταξύ τών σζωλήκων ή σκολόπενδρα
λάμπει (ή κοιν. σαρανταποδαροΰσα), άλλά τότε
μόνον δταν έζτεθή τήν ήμέραν εις τά; ήλιακάς
άκτΐνας, ά; απορροφά. Σαύρα τή; ’Αφρικής, ό
Γζέζος, έπίσης φέγγει. ‘0 'Ρέμιγγερ διηγείται
εν τή Φυσική 'Ιστορία τοΰ Παραγουάϋ, δτι παρετήρησεν έν τοΐς οφθαλμοί; τοΰ κοιμωμένου
Νυκτοπιθήκου λάμψιν, φωτίζουσαν τά αντικεί
μενα ει; άπόστασιν δύο σχεδόν ποδών. Τέλος
δέ καί έπί τού στήθους τού νυκτερωδιοΰ παρετηρήθη κίτρινη ζηλίς, ήτι; έν νυκτί φέγγει καί
άπατά τού; ιχθύς, άνερχομένου; πρδς όλεθρον
αύτών εις τήν επιφάνειαν τή; θαλάσση;.
Υπολείπεται ήμΐν νά εΐπωμεν ολίγα τινά
καί περί λαμπόντων φυτών. Γνωστόν είναι δτι
ξύλον σεσηπδ; λάμπει· λάμπουσιν δμως καί
ζώντα φυτά. Ούτω; μύκητε; έκ τοΰ είδους τών
άγορίκων, καί σπόγγοι, ευρισκόμενοι έν τοΐς μεταλλείοις. Αάμψις παρετηρήθη πολλάκις καί
έπί άνθέων κίτρινου χρώματος, καί έπί στελεχών
άποζεκομμένων.
Τό θαυμασιώτερον δμως θέαμα είναι ό φωσφο
ρισμό; τή; θαλάσση;, δστις προέρχεται έκ τών
μικρών λαμπόντων ζώων, τών μόλις διά τού
μικροσκοπίου διαζρινομένων. Τόσον πολυπληθή
είναι τά μικροσζοπικά ταύτα ζωίφια, ώστε Αγ
γλο; τι;, Scoresby καλούμενο;, ύπελόγισεν δτι
έάν δγδοήκοντα χιλιάδες άνθρώπων άπδ κτίσεως
κόσμου άρχόμενοι ήρίθμουν δέν ήδύναντο ν’ άριθμήσωσιν είμή εν μόνον είδος αύτών εντός ύδατο; ενός κυβικού μιλίου. 'Ο κύριος ούτο; δέν
άναφέρει πότε υπολογίζει τήν κτισιν τού κόσμου·
πιθανόν νά παραδέχηται 6 χιλιάδας ετών πρδ
ήμών.
Έν μέσω τών θαυμάσιων τούτων τή; φύσεω;
ΐσταται ό άνθρωπος, ούχί λάμπων, άλλά τδ φώς
άνάπτων καί φωτίζων. 0 άνθρωπο; έλαβε τδν
ούράνιον σπινθήρα καί έφώτισε τα; πόλεις του
διά τοΰ ηλεκτρικού φωτός. Καί μήπως καί ό
άνθρωπο; δέν έκπέμπει ίδιον φώς; Οί άρχαΐοι
ποιηταί, ώς τού; θεούς καί τάς θεάς αύτών,
παρέστησαν καί τούς ήρωάς των μέ όμματα,
λάμποντα ώς πΰρ ή ώ; άστραπή. Καί ήμεΐ;
όμιλούντε; σήμερον περί λαμπόντων δφθαλμών
ύποθέτομεν δτι ή λάμψις έρχεται έσωθεν. Ούτω
λέγομεν· όμματα άποστράπτοντα έξ δργής, λάμ
ποντα ύπδ τή; εύτυχίας, δφθαλμούς φεγγοβολοΰντας ύπδ τδ αίσθημα τής χαράς. Έξ δλων
δμως τών λάμψεων τοΰ κόσμου τούτου, ας ό
τυφλό; δέν δύναται νά ίδη, έκείνη, ής δυσκολώτερον πάσης άλλη; δύναταί τις νά στερηθή,
είναι ή θέα τού λάμποντος άνθρωπίνου προσώπου
έξ εύτυχίας.
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ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ.
'Υπό 1. Γ. Δ. Φωκυλίδου.
(Τέλος.)
Δ'.

Κουποόρ-ϊλ-Κόδα (τάφοι τών μελών τοΰ
Συνεδρίου).

Βορειοδυτικώς τής Ιερουσαλήμ είς άπόστασιν
ένός περίπου χιλιομέτρου εύρίσκεται τό μνη
μείου το καλούμενον Κοπούρ-έλ-Κόδα. Τό μνη
μείου τοΰτο δλου λελαξευμένον έν τή πέτρα
διακρίνεται διά τον λαμπρόν αύτοΰ προθάλαμον.
Ό προθάλαμος ούτος παρουσιάζει έξωτερικώς
μεγαλοπρεπές αέτωμα, ούτινος το τύμπανου κε
κόσμηται διά περιπλοκάδων έκ φυλώμματος άνθέων καί καρπών, άνευ ούδεμιάς συμμετρίας.
Κυμάτια δέ λαμπρά περιζωννύουσι τήν τε θύραν
καί τδ τύμπανον, κοσμούμενου προς τούτοις ύπό
στι/άδος προμόχθων. Κατά τάς δύο έσχάτας
γωνίας τοΰ αετώματος έγείρονται δύο ακρωτήρια
θαλλοΰ φοίνικος. Κατά τήν κορυφήν υπήρχε
κόσμημά τι ανάλογου προς τά ακρωτήρια, δπερ
δμως εινε τοσοΰτον έφθαρμένον, ώστε κατέστη
δυσδιάγνωστον. Έν τώ βαθει τοΰ προθαλάμου
καί έν τφ κέντρφ τοΰ τοίχου όράται μικρά
κομψή θύρα περιστοιχιζομένη ύπό κυματίου έπιστεφομένου ύπό μικρού αετώματος μετ ακρω
τηρίων θαλλοΰ φοίνικος καί κοσμήματος φυλλώ
ματος κατά τήν κορυφήν. Πρόμοχθοι όρώνται
περί τό τύμπανον, δπερ εινε κεκαλυμμένον ύπό
πλουσίου κοσμήματος συμμετρικού φυλλώματος.
Εισελθόντες διά τής ρηθείσης θύρας ευρι
σκόμενα έν δωματίφ τετραγώνφ είς τόν αριστερόν
τοίχον τοΰ όποιου όρώνται δύο σειραί νεκρικών
θέσεων, ή μία έπί τής άλλης, έν είδει ίπνοΰ.
Καί ή μέν άνω σύγκειται έκ τριών ζευγών νε
κρικών θέσεων συν δύο λελαξευμένων ύπό αψίδας
χαμηλάς, ή δέ κάτω σειρά έξ έπτά νεκρικών
θέσεων. Κατά τήν ΒΔ γωνίαν εύρίσκεται χω
ριστή νεκρική θέσις, κατά δέ τήν ΒΑ όράται
έπί τοΰ εδάφους θύρα άγουσα διά κλίμακος
5 βαθμιδών είς μικρόν τινα χώρον καί χαμηλόν
περιέχοντα τρεις θέσεις νεκρικάς. Είς τόν ανα
τολικόν αύτοΰ τοίχον όράται έτέρα θύρα χθα
μαλή, δι’ ής είσερχόμεθα είς δωμάτιον τετρά
γωνον περιέχον έν μέν τφ δεξιφ και άριστερφ
τοίχφ άνά τέσσαρας κλίνας ύπό αψίδας χαμηλάς,
έν δέ τφ άνατολικω πέντε. Έπανακάμψαντες
είς τον προθάλαμον δρώμεν έν τφ κέντρφ τού
ανατολικού τοίχου θύραν απλήν άγουσαν είς δω
μάτιον τετράγωνον περιέχον δύο σειράς έπιζειμένας νεκρικών θέσεων είς τόν βόρειον, ανατο
λικόν καί νότιον τοίχον. Καί αί μέν άνώτεραι
σόγκεινται έκ τεσσάρων θέσεων, αί δέ κατώτεραι
έκ τριών μόνον. Έν τφ κέντρφ τοΰ δεξιού τοί
χου τού προθαλάμου έτέρα θύρα άγει είς δω
μάτιον τετράγωνον περιέχον τρεις θέσεις νεκρικάς
ύπό άψίδας. Έπανακάμψαντες έν τφπροθαλάμφ
όρώμεν κατά τήν ΝΔ γωνίαν θύραν άγουσαν είς
έτερον δωμάτιον πλήρες λίθων καί ούδεμίαν
κλίνην περιέχον. Σημειωτέου δτι απασαι αί
κλίναι εινε τοσοΰτον στεναί, ώστε εινε αδύνατον
νά παραδέξηταί τις δτι ό νεκρός έτίθετο έν
σαρκοφάγοις.
Τό μνημείου τοΰτο εινε οί τάφοι τών μελών
τοΰ Συνεδρίου, δπερ ήν τό ανώτατου θρησκευ
τικόν καί πολιτικόν τών Ιουδαίων δικαστήριον
συνιστάμενον έξ έβδομήκοντα καί δύο συνδικαστών
έκλεγομένων έκ τής τάξεως τών θεολόγων καί
τών νομομαθών ήτοι τών γραμματέων καί τών
πρεσβυτέρων. Συνεκαλεΐτο δέ έπί κατεπειγουσών
υποθέσεων είς τήν τοΰ Άρχιερέως οικίαν, άλλως
δέ καθ’ έκάστην έν ίδίφ οίκήματι, δπερ ό μέν
Ίώσηππος καλών βουλήν καί βουλευτήριον, τίθησι κατά τήν άνατολικήν τής άνω πόλεως

πλευράν, τό δέ Ταλμούδ είς τά πέριξ τοΰ ναού.
ΙΙροήδρευε δ’ έν αύτώ ό κατά καιρόν Άρχιερεύς.
Οί Ταλμουδισταί άνάγουσι τήν αρχήν αύτοΰ είς
τόν Μωϋσήν δστις (Άριθμ. ια. 16) συνέστησεν
έν τή έρήμφ σύλλογον έβδομήκοντα άνδρών,
δπως βοηθώσιν αύτώ έν ταΐς θεσμοθετικαΐς διατάξεσι.*)
Πρός άνατολάς είς τό τείχος τής πόλεως ήν
ή καλουμένη "Χρυσή πύλη”. '11 πύλη αΰτη
εινε διπλή έχουσα διπλήν αψίδα έδραζομένην
έπί σταθμών έχόντων δύο μέτρων περίπου εύρος.
Τό εύρος έκάστης άψίδος εινε 2,85. Δυσχερές
έργον εινε ή λεπτομερής περιγραφή τών κυμα
τίων πεφορτισμένων ύπό κοσμημάτων έκ φυλλώ
ματος. Εξαιρέσει τών σταθμών καί τών αψίδων
τής πύλης ταύτης, άπαν τό λοιπόν οικοδόμημα
εινε έπιγενέστερον καί μωαμεθανικής οικοδομής.
Είς τήν κορυφήν τοΰ τείχους, ύπεράνω ακριβώς
τοΰ κέντρου τής πύλης όράται κιονόκρανον άρ
χαΐον.
Αγνωστον είς ποιαν έποχήν άνήκει ή
χρυσή πύλη. Κατά τόν Saulcy άνακτέον αύτήν
είς τήν έποχήν τοΰ Ήρώδου. Κατά τήν χριστι
ανικήν παράδοσιν διά τής πύλης ταύτης διήλθεν
ό Κύριος ήμών θριαμβιζώς είς Ιερουσαλήμ.
Δι’ αύτής διήλθεν έπίσης ό Ηράκλειος φέρων
έπ’ ώμων τόν σταυρόν τοΰ Κυρίου. 'Η πύλη
αύτη ήν κεζλεισμένη έπί τής έποχής τών σταυ
ροφόρων , ήνοίγετο δέ δίς τού ένιαυτοΰ τήν Κυ
ριακήν τών Βαΐων είς άνάμνησιν τής θριαμβικής
τοΰ Κυρίου εισόδου καί τήν ήμέραν τής ύψώσεως τοΰ Σταυρού είς άνάμνησιν τής εισόδου
τοΰ αύτοκράτορος Ηρακλείου. Τήν πύλην ταύ
την έτείχισαν οί Μωαμεθανοί, διότι κατά τινα
παρ’ αύτοϊς φερομένην παράδοσιν οί Χριστιανοί
δι’ αύτής γενήσονταί ποτέ κύριοι τής Ιερουσαλήμ.
Ού μακράν τής πύλης ταύτης είς τό νότιον
τείχος τής πόλεως όράται τριπλή θύρα άρχαία,
έφ’ ής άναγινώσκεται ή έξής έπιγραφή ·
TITO AEL. HADBLANO
ΑΝΤΟΜΝΟ AVG. ΡΙΟ
Ρ. Ρ. PONTIF. AVGVB
I). D.

ήτοι Τίτφ Αίλίφ Άδριανώ Άντωνίνφ Αύγούστφ
τώ Εύσεβεΐ, πατρί τής πατρίδας, Άρχιερεΐ, οίωνοσκόπφ, άποφάσει τών δεκαδάρχων.
Ούδεμία άμφιβολία δτι ή έπιγραφή αύτη
ένεκολάφθη είς τήν βάσιν άγάλματος έγηγερμένου προς τιμήν τοΰ αύτοκράτορος Άντωνίνου
τοΰ Εύσεβοΰς. Τινές έκ τής έπιγραφής, ήν
έφερεν ύπέθεσαν δτι ή πύλη αυτή άνήκει είς
τήν έποχήν τοΰ Αδριανοΰ. Άλλ’ ώς παρα
τηρεί τις έν τή άνωτέρω έπιγραφή γίνεται λό
γος ούχί περί τοΰ ‘Αδριανοΰ τοΰ άνακτίσαντος
τήν Ιερουσαλήμ, άλλά περί τοΰ Άντωνίνου τοΰ
Εύσεβοΰς, δστις έξ εύγνωμοσύνης καί άγάπης
έλαβε τά δνόματα Άδριανός καί Αίλιος. **)
Έν τή κοιλάδι τοΰ Ίωσαφάτ (προς άνατολάς
τής Ιερουσαλήμ) εινε
*) Κ. Κοντογόνου ‘Ε6ρ. Αρχαιολογ. 21—22.
**) Ό Άδριανός ώς γινώσκομεν ήγειρε ναόν έπί
τής τοποθεσίας τοΰ αρχαίου ναού τοΰ Σολομώντος.
Πρός τιμήν τοΰ αύτοκράτορος τούτου οί άρχοντες τής
νέας πόλεως Αίλίας Καπιτωλίας ήγειραν αύτφ ένταύθα
άγαλμα. Πιθανότατα καί τφ διαδόχφ αύτοΰ Άντο>·
νίνφ τφ ΕύσεΒεϊ άπεόύθη έπ’ ίσης ή τιμή αΰτη. Έν
τφ όδοιπορικφ τών Βορδιγάλλων (333) άναγινώσκομεν■
“Sunt ibi et statuae duae Hadriani et est non longe
de statuis lapis peitusus, ad quern veniunt Judaei sin
gulis annis et unguent eum et lamentant secum genitu, et vestimenta sua scindunt. et -sic recedunt.”
Ούδεμία αμφιβολία δτι τό Sv τών αγαλμάτων τούτων
ήγίρθη πρός τιμήν Άντωνίνου τοΰ Εύσεδούς. Ό δέ
συγγραφείς τοΰ ανωτέρω οδοιπορικού άναγινώσκων τήν
αναθηματικήν έπιγραφήν, ήτις έπεριεΐχε TITO AEL.
HADB1AN0 δέν έλαδε τόν κόπον, ώς καί τινες τών
νεωτέρων ν’ άναγνώ δπασαν τήν έπιγραφήν νομίσας δτι
γίνεται λόγος περί τού Αίλίου ’Αδριανοΰ.
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τάφος τοΰ Άβεσσαλώμ.

Τό μνημεϊον τοΰτο εινε τετράγωνον λελαξευμένον έπί βράχου. Έν έκάστη δέ τών πλευρών
αύτοΰ κοσμείται διά δύο κιόνων ιωνικών και
δύο ήμικίόνων προσκεκολλημένων είς τας παραστάδας, αιτινές είσιν είς τάς δύο γωνίας έκάστης
πλευράς καί έκ τοΰ αύτοΰ λίθου κατεσκευασμένων.
Έπί τού ιωνικού τούτου ρυθμού έπικάθηται ζω
φόρος δωρικός, περιέχων 14 τρίγλυφα μετά
σταγόνων αί δέ μετόπαι περιέχουσι 63 δίσκους
κυκλοτερείς. 'Υπέρ τόν ζωφόρον άντί γείσου ή
κορωνίδας συνήθους όράται κορωνίς αιγυπτιακή
μέχρι τής όποιας τό μνημεϊον εινε μονόλιθον.
'Υπέρ τόν θριγκόν έγείρεται είς κύβος όριζόμενος
πρός τά άνω ύπό κορωνίδος καί ύπέρ τούτον
είς κύλινδρος, ό κύλινδρος ούτος έχων ώς βάσιν
τήν άνωτέρω κορωνίδα τού κύβου περιζώννυται
ύπό στεφάνης καί καταλήγει κατά το άνώτερον
αύτού μέρος είς στεφάνην δακτυλιοειδή, παριστώσαν μέγαν κάλω συνεστραμμένον. Υπεράνω
δέ τέλος όράται πυραμίς περιλεπτυνομένη πρός
τά άνω, ούτως ώστε νά λαμβάνη μορφήν λαιμοΰ·
έπιστέφεται δέ ύπό άδράς φοινικοδέσμης παρεμ
φερούς πρός κιονόκρανου αιγυπτιακόν.
“Άνω τής αιγυπτιακής κορωνίδος ή νοτιά τοΰ
μνημείου πλευρά παρουσιάζει μικράν θύραν τε
τράγωνον, δι’ ής άρκούντως δυσχερώς είςέρχεταί τις ένδον αύτοΰ. Έκτος τής θύρας ταύτης
τρία εύρέα ρήγματα κατεσκευάσθησαν έν ταΐς
λοιπαις αύτοΰ πλευραΐς. Διά τοΰ έν τή βορείφ
πλευρά ρήγματος δύναται τις νά έπισκέψηται
τό έσωτερικόν αύτοΰ. Εισελθόντες ένδον εύρισκόμεθα έν δωματίφ τετραγώνφ, ούτινος ή δροφή
κεκόσμηται διά στεφάνης απλής προεξεχούσης
καί δύο κοίλων κύκλων ομοκέντρων.
Αί δέ πρός βορράν, δυσμάς καί άνατολάς
αύτοΰ πλευραί παρουσιάζουσιν αψίδα, ής τό τόξον
έφάπτεται τής στεφάνης τής δροφής. ’Αριστερά
δ’ αύτοΰ όράται οπή άψιδοειδής, είς ήν καταλήγουσιν αί βαθμίδες κλίμακος, ήτις κατήρχετο
είς τό έσωτερικόν άρχομένη άπό τής είς τήν
νοτίαν πλευράν θύρας ύπεράνω τής κορωνίδος·
μικρά δέ τις δπή άγει άνω τής δροφής τοΰ κατω
τέρου δωματίου ύπό θόλον πλήρη δγκωδών λίθων.
'11 άγια Γραφή περί τοΰ μνημείου τούτου
λέγει δτι ό Άβεσσαλώμ ζών έτι έλαβε καί έστησεν έαυτφ στήλην έν τή κοιλάδι τή βασιλική
(Ίωσαφάτ) λέγων δτι "ούκ έστιν αύτφ υιός τοΰ
άναμνήσαι τό δνομα αύτοΰ” έκάλεσε δέ τήν στή
λην χεΐρά Άβεσσαλώμ έως τής ήμέρας ταύτης.”
Παρά δέ τφ Ίωσήππφ άναγινώσκομεν δτι ό
Άβεσσαλώμ έστησεν έν τή κοιλάδι τή βασιλική
στήλην λίθου μαρμάρινου^ δύο στάδια άπέχουσαν
τής 'Ιερουσαλήμ, ήν προσηγόρευσεν ιδίαν χεΐρά
λέγων δτι καί τά τέκνα αύτφ άν διαφθαρώσι,
τό δνομα αύτοΰ θά διαμείνη έν τή στήλη ταύτη.
Τανΰν πάς Εβραίος διερχόμενος έμπροσθεν τοΰ
μνημείου τούτου ρίπτει ένδον αύτοΰ λίθους, δπως
δείξη τήν περιφρόνησιν αύτοΰ πρός τόν άποστάτην τοΰ Δαβίδ υιόν. Δέν έτάφη δέ: βεβαιότατα
έν τώ μνημείφ τούτφ ό Άβεσσαλώμ, ώς ό χύδην
δχλος πιστεύει, διότι ούτος κατά τόν κατά τοΰ
πατρός του πόλεμον φονευθείς ύπό τοΰ Ίωάβ
έρρίφθη είς λάκκον χρησιμεύσαντα αύτφ ώς
τάφος.
Πρός άνατολάς τοΰ μνημείου τοΰ Άβεσσαλώμ
ύπάρχει
2) ό τάφος τοΰ Ίωσαφάτ.

'0 τάφος ούτος εινε τανΰν άόρατος διότι οί
Εβραίοι έτείχισαν αύτόν. Ί ο έξωτεοικόν αύτοΰ
κεκόσμηται ύπό άετώματος, μετ’ ακρωτηρίων*
τό δέ τύμπανον πληροΰσι κομψά φυλλώματα.
Ιουδαίοι τε καί χριστιανοί καλοΰσι τό μνημεϊον
τοΰτο τάφον τοΰ Ίωσαφάτ. Πλήν ποιος Ίωσα-

φάτ έτάφη έν αύτφ; Τινές ύποτιθεΐσιν αύτό ώς
κενοτάφιον πρός τιμήν τοΰ βασιλέως Ίωσαφάτ
έγηγερμένον.
1 εσσαράκοντα καί πέντε μέτρα πρός νότον εινε
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3) ό τάφος τοΰ άγιου Ιακώβου.
Τό μνημεϊον τοΰτο έχει προθάλαμον εξ μέ
τρων πλάτους καί τριών βάθους. 'Υποστηρίζεται
οε υπο δυο κιόνων καί δύο ήμιπαραστάδων
δωρικοΰ ρυθμοΰ έκ τοΰ αύτοΰ βράχου κατεσκευα
σμένων καί φαινομένων έξωθεν. Έπί τούτων
βαίνει έπιστύλιον έπιβαινόμενον ύπό ζωφόρου
δωρικοΰ περιέχοντας εννέα τρίγλυφα μετά στα
γόνων. Επί πάντων δέ τούτων έρχεται τό γεΐσον, Είς τόν άνατολικόν τοίχον ένδον όράται ή
Ούρα τοΰ κυρίου τάφου. Τό έσωτερικόν αύτοΰ
διαιρείται είς τρία δωμάτια, ών έκαστον έμπεριέχει πολλάς θέσεις νεκρικάς. Τό μνημεϊον φέρει
μεταξύ τών χριστιανών τό δνομα τοΰ άγ. Ια
κώβου, μεταξύ τών Μωαμεθανών τό δνομα ΔιβάνΦαραούν (αίθουσα Φαραώ) καί κατά τήν Εβραϊ
κήν έπιγραφήν, ήν φέρει έπί τοΰ έπιστυλίου εινε
ό τάφος τοΰ Χηξίν άπογόνου τοΰ Άαρών. Κατά
τινα δέ χριστιανικήν παράδοσιν οί Απόστολοι,
μετά την προδοσίαν τοΰ Ιούδα, έκρύβησαν έν τινι
παρακειμένφ σπηλαίφ, ό δέ Ιάκωβος ό Ζεβεδαίου
κατέφυγεν ένταύθα διαμείνας μέχρι τής Άναστασεως τοΰ Κυρίου. "Ανω τοΰ μνημείου τούτου
ύπήρχε κατά τούς πρώτους τοΰ Χριστιανισμού
αιώνας παρεκκλησίου, έξ ού κατήρχοντο είς τό
μνημεϊον διά κλίμακος λελαξευμένης έπί τοΰ
βράχου καί ής πολλαί βαθμίδες σώζονται έτι.
Ού μακράν τοΰ τάφου τοΰ Ιακώβου εινε

4) ό τάφος τοΰ Ζαχαρίου.
Τό μνημεϊον τοΰτο εινε καθ’ ολοκληρίαν
μονόλιθον καί ομοιάζει άρκούντως πρός τόν τά
φον τοΰ Άβεσσαλώμ, άπεσπάσθη δέ ώς έκεΐνο
άπό τοΰ περικυκλοΰντος βράχου καί εινε τετρά
γωνον. Έφ’ έκάστης τών τεσσάρων αύτοΰ πλευ
ρών όρώνται δύο κίονες Ιωνικοί καί δύο ήμικίονες προσκεκολλημένοι εις τάς έν ταΐς γωνίαις
παραστάδας- μόνον δέ ή πρός δυσμάς πλευρά
εινε πεπεραιωμένη. ‘Υπεράνω τών κιονόκρανων
περιθέει έπιστύλιον άπλοΰν έπιβαινόμενον ύπό
κορωνίδος αιγυπτιακής παρεμφερούς πρός τήν
τοΰ μνημείου τοΰ Άβεσσαλώμ. ’Εντεύθεν δ’
άρχεται πυραμίς τετράγωνος καί ισόπλευρος.
Τοΰ μνημείου τούτου θύρα δέν φαίνεται· πλήν
πιθανόν νά ύπάρχη ύπο τούς πολυαρίθμους Ιου
δαϊκούς τάφους, οΐτινες εινε έπισεσωρευμένοι
περί αύτό έπί τοσοΰτον, ώστε άπ’ άνατολών ένός
καί ήμίσεως μέτρου μεταξύ αύτών καί τής κο
ρωνίδος ύπάρχει διάστασις.
Περί τών άνωτέρω μνημείων δέν εινε άπίθανος ή γνώμη τοΰ δξυνουστάτου 'Ροβινσώνος,
καθ’ ήν τά μνημεία ταΰτα άνακτέα είς τήν έπο
χήν έκείνην, καθ’ ήν ήρξαντο συνδυαζόμενος ό
αιγυπτιακός καί ό ελληνικός ρυθμός, έξ ού ιδιαί
τερος προήλθε ρυθμός έπικρατήσας έπί πολύ έν
ταΐς άνατολικαϊς τοΰ ρωμαϊκού κράτους έπαρχίαις. Τή άληθεία Ενεκα τής συνόδου τής Ελλη
νικής καί αιγυπτιακής άρχιτεκτονικής έν τοϊς
μνημείοις τούτοις δέν όκνεϊ τις νά παραδέξηταί
τήν γνώμην ταύτην. '0 δέ Williams θεωρεί
τά μνημεία ταΰτα προγενέστερα τής έποχής τοΰ
μεγάλου Κωνσταντίνου, φαίνεται δέ τείνων ν’
άναγάγη αύτά είς πρεσβυτάτην έποχήν. Έπί
παραδ. περί τοΰ τάφου τοΰ Άβεσσαλώμ φαίνεται
μεν παραδεχόμενος αύτόν ώς τήν βάσιν τής στή
λης τής ύπό τοΰ υίοΰ τοΰ Δαβίδ κτισθείσης έν
τή κοιλάδι τή βασιλική, πλήν ύποτίθησιν 3τι
έλληνικαί χεϊρες διηυθέτησαν αύτό ρυθμφ έπο
χής έπιγενεστέρας.

Ά.

Ο ΚΥΩΝ.

Είμεθα δύο έντός δωματίου · έγώ καί ό κύων
μου. Έξω μαίνεται θύελλα φοβερά. 'Ο κύων
κάθηται ένώπιον μου ασκαρδαμυκτί άτενίζων
με· έγώ έπίσης προσηλώ έπ’ αύτοΰ το βλέμμα
μου . . .
Νομίζεις βτι θέλει νά μοί εϊπη τι· άλλ’
είναι βωβός, στερείται τοΰ λόγου, δέν έννοεϊ
αύτός έαυτόν έννοώ πλήν αύτόν έγώ. Εννοώ
δτι τήν στιγμήν ταύτην καί έν έκείνφ καί έν
έμοί εν καί τό αύτό αίσθημα ζή, δτι ούδεμία
μεταξύ ήμών ύπάρχει διάκρισις. Είμεθα δμοιοι·
έν έκατέρφ ήμών καίει καί φωτίζει εν καί τό
αύτό τρέμον φώς.
Άλλ’ όταν ό θάνατος προσπτήσηται σείων
τήν παγεράν καί εύρεΐαν πτέρυγά του . . . Τετέλεσται! Τις θά διευκρινήση έπειτα όποιον έν
έκατέρφ ήμών έκαιε πΰρ;
ν0χι! δέν είναι άνθρωπος καί ζώον άνταλάσσοντες βλέμμα . . . Είναι δύο ζεύγη όμοιων
όφθαλμών προσβλεπόντων άλλήλους. Έν έκα
τέρφ τών ζευγών τούτων, και παρά τφ άνθρώπφ καί παρά τφ ζώφ, μία καί ή αύτή
ζωή δειλώς τή έτέρφ προσθλίβεται.

Β'.

ΑΥΡΙΟΝ! ΑΥΡΙΟΝ!

Πόσον άηδής καί μηδαμινή είναι πάσα σχε
δόν παρερχομένη ήμέρα! Πόσον ολίγα ίχνη καταλίπει! Πόσον άσκόπως καί άνοήτως παρήλασαν
οί καιροί, οί μέν μετά τούς δέ!
Καί μολαταύτα ό άνθρωπος ποθεί τήν δπαρξιν ■ περί πολλοΰ ποιείται τήν ζωήν, έλπίζει έπ’
αύτήν, έφ’ έαυτόν, έπί το μέλλον . . . Ω! Όποια
άγαθά παρά τοΰ μέλλοντος προσδοκά!
Πλήν διατί φαντάζεται δτι αί άλλαι, αί
έπερχόμεναι ήμέραι δέν θέλουσιν είσθαι δμοιαι
μέ τήν μόλις παρελθοΰσαν;
Άλλά δέν φαντάζεται τοΰτο · έν γένει δέν
άγαπα νά σκέπτηται . . . καί καλώς πράττει.
Ιδού! Αυριον! Αύριον! παραμυθεΐ έαυτόν,
μέχρις ού τό αυριον τούτο κρημνίση αύτόν είς
τόν τάφον.
'Άπαξ δέ ών έν τφ τάφφ άκουσίως παύει
καί πάσαν σκέψιν!.

ΑΝΑΒΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΝ.
(Τό άνώτατον όροπέδιον.)
(Μετά είκόνος, 8ρα σελ. 216.)

. . . Ήτο νύξ σκοτεινή δτε άνεχωρήσαμεν έξ
Άραχώβης, δπως έπιχειρήσωμεν τήν άνάβασιν
τοΰ Παρνασσού, συνοδευόμενοι ύπό τοΰ όδηγοΰ,
τοΰ άδελφοΰ τοΰ παρέδρου καί δώδεκα ζωηρών
καί άρειμανίων χωροφυλάκων, οΰς ό έπαρχος
Λεβαδείας είχε τήν άκραν εύγένειαν ν’ άποστείλη
πρός φρούρησιν ήμών, αν καί ούδ’ ό έλάχιστος
ύπήρχε φόβος. Είς τήν συνοδείαν ήμών προσετέθησαν καί δύο κυνηγοί, οΐτινες έσπευδον είς
καταδίωξιν άρκτου, ής τά ίχνη είχον φανή πρό
τινων ήμερών εις τά μέρη έκεΐνα.
Έπί μίαν καί ήμίσειαν ώραν άνεβαίνομεν
όδόν τραχεϊαν καί πετρώδη, διερχομένην διά
μέσου άποκρήμνων λόφων. Διαβάντες δέ πυκνόν
δάσος έφθάσαμεν είς άδενδρον μέρος, ένθα δυ
νάμει μικρού κλεφτοφάναρου έβεβαιώθησαν τα

πρόσφατα τής άρκτου ίχνη· πάντες έλάβομεν
θέσιν όπισθεν τών βράχων καί περιεμένομεν ήσυ
χοι. Ό όρίζων ήρξατο κατ’ ολίγον φωτιζόμενος
διά τής ροδοχρόου τής αύγής χροιάς· κάτωθεν
ήμών είς βάθος πλέον τών τεσσάρων χιλιάδων
ποδών διεκρίνομεν διά μέσου τών δένδρων καί
τών βράχων μικράν γωνίαν τοΰ Κορινθιακού κόλ
που, δστις δι’ άργυρών κυμάτων έστεφε τάς
φαιοχρόους τής Άχαίας άκτάς. 'Η άτμοσφαϊρα
ήτο ήρεμος καί όσάκις λεπτόν ψιθύρισμα άνέμου
ήκούετο είς τά φύλλα, έφαίνετο ώς ό φλοίσβος
νωθρών κυμάτων έπί άμμώδους παραλίας.
ΊΙμεϊς περιεμένομεν άκόμη μέχρις ού ό
ήλιος άνατέλλων έχρύσωσε τάς ύψηλοτέρας τών
δένδρων κορυφάς διά τών πρώτων τής άναγεννωμένης ήμέρας άκτίνων. Ό μή ιδών άνατολήν
ήλιου είμή μόνον έν ταΐς ψυχραΐς τοΰ βορρά
χώραις δέν δύναται νά φαντασθή πόσον μεγα
λοπρεπής, πόσον μαγευτική είναι ή άνατολή τοΰ
ήλιου έπί τών ορέων τής Ελλάδος. Ό διαυ
γέστατος όρίζων χρωματίζεται διά ροδοχρόων
καί έπιχρύσων χρωματισμών, καί ό άήρ έχει
τήν τερπνήν έκείνην καθαρότητα καί δροσερότητα,
ήτις είναι ιδία τών πρωινών ωρών. Τότε μόνον
έννοεϊ τις πώς οί αρχαίοι ποιηταί έπλασαν τήν
"ροδοδάκτυλον ΊΊώ”.
Ως πρός τήν άνεύρεσιν τής άρκτου άπηλπίσθημεν έπί τέλους καί φαίνεται δτι τό πονηρόν
θηρίον, οσφρανθέν κίνδυνον, άπήλθεν είς άναζήτησιν άσφαλοΰς καταφυγίου. Διό έξακολουθήσαντες τήν άνάβασιν ήμών εύρέθημεν μετ’ δλίγον
είς ύψηλόν όροπέδιον, όπου είς τά ύδατα δύο
μικρών λιμνών άντενακλώντο αί πρώτοι τής
ήμέρας άκτΐνες. Πρός δυσμάς τής μεγαλειτέρας
τών δύο τούτων λιμνών, έν μέσφ βράχων, εύρί
σκεται ή είσοδος σπηλαίου σκοτεινού, πλήρους
ώραίων σταλακτητών. Τό σπήλαιον τοΰτο, άρ
κούντως εύρυχωρον, διότι έχει μήκος μέν 90 μέ
τρων, πλάτος 60 καί ύψος 12, ήτο άλλοτε ιερόν
τοΰ Πανός καί τών Νυμφών, σήμερον δέ χρησι
μεύει ώς καταφύγιον καί κατοικία ποιμένων και
προβάτων. Είς μικράν άπό τοΰ σπηλαίου τούτου
άπόστασιν κεΐνται διεσπαρμένοι τινές καλύβαι,
τά Καλύβια τής Άραχώβης καλούμενοι, ένθα
μέχρι τοΰ ’Οκτωβρίου διαμένουσιν οί κάτοικοι
τοΰ χωρίου πρός συλλογήν τής κριθής, ήν καλλιεργοΰσιν έκεϊ πλησίον. Μετά δέ τόν ’Οκτώ
βριον οί γεωργοί κατέρχονται πάλιν είς τό χω
ρίον. Ότε διήλθομεν έκεΐθεν αί καλύβαι ήσαν
έρημοι.
Έμπροσθεν ήμών ύψοΰτο ή διττή τοΰ Παρ
νασσού κορυφή, δλη χιονοσκεπής. ΊΊ άνάβασις
έντεΰθεν καθίσταται άνά παν βήμα δυσζολωτέρα ·
βαθμηδόν πάσα φυτεία παύει καί μόνον βράχοι
άπότομοι περιζυζλοΰσιν ήμάς. Όπως δέ φθάσωμεν είς τήν κορυφήν τοΰ λεγομένου Γεροντοβράχου ώδεύσαμεν έπί μίαν άκόμη ώραν έν μέσφ
πυκνής στρώσεως χιόνος. Τό θερμόμετρον έδείκνυε τρεις βαθμούς κάτωθεν τοΰ μηδενικού.
Άλλά τό πανόραμα, τό όποιον άπό τής ύψηλής
έκείνης σκοπιάς έξετυλίσσετο πρό τών ποδών
ήμών, άρκούντως ίκανοποίησεν ήμάς διά τούς
ύποστάντας κόπους. 'Ολόκληρος ή Ελλάς φαί
νεται έκεΐθεν! Πρός άνατολάς αί κατάφυτοι
πεδιάδες τής Βοιωτίας, ή Κωπαίς λίμνη, ή
εύήλιος Αττική, ή νήσος Εύβοια, τό Αίγαΐον
Πέλαγος μέ τάς νήσους του- πρός βορράν αί
γιγαντιαΐαι κορυφαί τής Οίτης, τοΰ Πίνδου, τοΰ
Πηλίου καί μακρότερον ό "Ολυμπος καί όνΑθως·
πρός νότον τά σκοτεινά καί άγρια στενά τών
Δελφών, διά μέσου τών όποιων βλέπει τις τόν
Κορινθιακόν κόλπον καί είς μεγάλην άπόστασιν
τά δρη τής Πελοποννήσου, έπιστεφόμενα ύπό
τών κορυφών τοΰ μεγαλοπρεπούς Ί'αϋγέτου· πρός
δυσμάς τέλος άνωθεν λαβυρίνθου δρέων καί κορυ-

φών ή Άδριατική δάλασ3α. Προ τών —οδών
ημών κρημνοί ζοφεροί καί
άβυσσοι μυστηριώδεις. \έξεις δέν περιγράφουσι τήν
μεγαλοπρέπειαν τής τοιαύτης σκηνής, και μό
νον οί άναβάντες δρη
ύψηλά καί μεταιωρισδέντες έπί στιγμάς ύπεράνω
τής γης δύνανται νά έννοήσωσι τήν έντύπωσιν,
ήν ήσδάνδημεν ίστάμενοι
έπί τής υψηλής τοΰ Παρ
νασσού κορυφής, καί εχοντες ενώπιον ημών τήν
καταπληκτικήν
ταύτην
φύσιν, τήν φρίσσουσαν
τρόπον τινά άκόμη εις
τούς τελευταίους τής πλά
σεως Αγώνας, καί τδν
άρχαΐον εκείνον κόσμον,
κόσμον άριβμοΰντα εϊκοσιν δλων αιώνων Ιστο
ρίαν.

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΟΡΟΠΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ.

U ΠΑΥΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΓΛΥΚΕΡΑ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 217.)

Έν τοΐς ποιήμασι τοΰ Goethe υπάρχει έλεγεία, έπιγραφομένη "Ό νέος Παυσίας καί ή
άνδοπώλις”. Λέγεται δέ δτι έν τω χαριεστάτω
τούτφ ποιηματίφ ό μέγας τής Γερμανίας ποιη
τής ήδέλησε νά περιγράψη τον έρωτά του πρδς
τήν Χριστιανήν Βουλπίου, τήν μετά ταΰτα σύ
ζυγόν του, ήτις έκ πτωχής ούσα οικογένειας

έπορίζετο έν τή νεότητι αυτής τά πρδς τδ ζήν
αναγκαία έκ τής κατασκευής καί πωλήσεως
τεχνητών άνδέων. Καί ό μέν νέος Παυσίας, δ
Goethe, περιωρίζετο νά έςυμνήση τήν έρωμένην
του διά στίχων· ό δέ άληδής Παυσίας, δ άρχαΐος
έκ Σικυώνος ζωγράφος, άπεδανάτισε τήν έρω
μένην του διά τοΰ χρωστήρός του. Η εικων τοΰ
αρχαίου Έλληνος καλλιτέχνου πρδ χιλιάδων ήδη
έτών δέν σώζεται, σώζεται δμως ή ιστορία αυτής.
‘Ο Παυσίας έσυνείδιζε νά παρατηρή καί νά δαυ-
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μάζη τήν έρωμένην του
Γλυκέραν, δσάκις αΰτη
έκάδητο καί έπλεκεν άν
θη. Έν τή είκόνι, ήν
σήμερον δημοσιεύομεν, δ
Σικυώνιος ζωγράφος πα
ρέστησε τήν Γλυκέραν
καδημένην καί πλέκουσαν στέφανον ές άνδέων,
έχων δέ τδν έρωτα όδηγδν έξετέλεσεν αριστούρ
γημα "Τήν’Λνδοπώλιδα”
δπερ τοσοΰτον έδαυμάζετο
κατά τήν αρχαιότητα,
ώστε άκόμη μετά τρεις
έκατονταετηρίδας δ πλού
σιος 'Ρωμαίος Λούκουλλος έπλήρωσεν έν Άδήναις δΐ εν μόνον άνδος
έκ τής εικόνας ταύτης
τοΰ Παυσίου δύο δλα τά
λαντα. Έκ τούτου δυνάμεδα νά έννοήσωμεν πόσον
ωραία, πόσον περίφημος
ήτο ή εικών.
"Ας άνατρέξωμεν τούς
αιώνας καί ας μεταφερδώμεν εις τήν άρχαίαν
έκείνην έποχήν. Εύρισκόμεδα έν τφ οΐκω τής Γλυκέρας έν Σικυώνι, ή κάλλιον είπεΐν έν τή αύλή
αυτού, αύλή κεκοσμημένη διά τών άνδέων ές ών ή
χαρίεσσα άνδοπώλις έπλεκε τούς στεφάνους της.
'Η Γλυκέρα δέν είναι μόνη· αί πλησίον αυτής ευρι
σκόμενα! νεάνιδες είναι δύο άδελφαί της; ή είναι
πτωχαί κόραι, έργαζόμεναι κατά παραγγελίαν
πλουσίου τινδς έμπόρου, δστις δά πώληση τους
κομψούς στεφάνους έν τή άγορφ τής αβροδίαιτου
Σικυώνος; ’Ολίγον άπωτέρω ΐσταται ό Παυσίας,
παρατηρών τάς κινήσεις τής έρασμίας κόρης.

ι
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ΤΙ νά θαυμάση περισσότερον; Τά ωραία άνθη;
ή τήν έπιτηδεώτητα τών δακτύλων τή; νεάνιδος; Είναι δλως βεβυθισμένο; είς σκέψεις ευχά
ριστου;· δι αύτόν δλος δ κόσμο; συγκεντροΰται
έν τή αγάπη του, διότι ώς λέγει ό Γερμανός
ποιητής έν τή μνημονευθείση έλεγεία·. "Καί έν
τω μέσω τοΰ -λήθου; αύτοΰ οί έρώντε; αεί
είναι μόνοι.”

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΕΝ ΤΗι ΕΡΥΘΡΑΙΑι ΧΕΡΣΟΝΗΣΩι.
Ύπό τοΰ ίατροΰ K,jJ Γεωργίου Λάτρη.
(Μετά είκάνος, δρα σελ. 216.)
(Συνέχεια · δρα προηγ. τεύχος.)

Εί; Τσεσμέ εόρίσκετο ό νομάρχης Σμύρνης
Νασσήφ πασάς, καταβάλλων πάσαν αύτοΰ τήν
δραστηριότητα ινα έπέλθη έπίκουρο; τοϊ; πάσι
καί αποποιούμενο; τήν συνδρομήν τών ξένων έν
γένει. Έν τω λιμένι εύρίσκοντο τρία αγγλικά
θωρηκτά, έξ ών έν έφερε καί τον υποναύαρχον
Κ'" John Hay. Περί τάς 5 μ. μ. προμηθευθέντες ήμιόνους μετέβημεν εί; τά; ΙΙηγάς τών
Χαλκιδέων (Λίτζα), ένθα διενυχτερεύσαμεν έν
μια τών τριών μή καταρρευσασών οικιών τής
κατά τήν έποχήν τοΰ θέρους κομψής, εύθύμου
καί ζωηράς νέας αυτής κώμης. Αί λοιπαί οίκίαι κατέπεσον είς σωρόν έρειπίων. Καθ’ όδόν
είχομεν αίσθανθή ίσχυράν δόνησιν καί απαντήσει
τον ναύαρχον καί πολλούς ’'Αγγλους αξιωματι
κούς έπιστρέφοντας έκ 'Ρεϊςδερέ. Είς τά Λίτζα
ευρομεν έντός μια; τουρκική; σκηνής καί ενός
παλαιού παραπήγματος δύο τουρκικά; οικογέ
νειας καί μεταξύ αυτών γυναίκα σπουδαίως
τραυματισθεΐσαν καθ’ ήν ώραν έξήρχετο τοΰ
λουτήρος· έντός δέ μεγάλη; λέμβου μεταβληθείσης είς οίκημα τήν οικογένειαν τοΰ φύλαζος
τής οικίας τοΰ κ. Wxttal. Διενυχτερεύσαμεν
οί μέν δύο έξ ήμών έν τή κάτω αιθούση τής
οικίας, άφήσαντες τήν θύραν ανοικτήν ινα έν
ανάγκη έξέλθωμεν είς τόν κήπον, οί δέ τρεις
έτεροι ύπό σκηνήν παλαιάν, ήν ευρομεν κακώς
τοποθετημένην έν τώ μέσοι μικρά; αύλής περιτετοιχισμένης. Τήν νύκτα ήσθάνθημεν έκ δια
λειμμάτων πολλά; δονήσει; καί μίαν ίσχυοοτάτην περί τά; 4 τή; πρωίας. Έκτοτε πλέον
άπωλέσαμεν πάντα ύπνον καί περί τήν 6 πρ. μ.
τής Δευτέρα; άνεχωρήσαμεν έπι ήμιόνων πάλιν
δι’ Άλάτζατα. Καθ’ όδόν περί τόν ορίζοντα
παρετηρήσαμεν μικρά τινα νέφη ώσεί σχημα
τισμένα ύπό πυκνού καπνού καί ακίνητα, πρός
δέ τό μέρος τών Άλατζάτων παχεΐαν ομίχλην.
Οί έπι τοΰ λόφου τών Άλατζάτων πολυάριθμοι
ανεμόμυλοι δέν έφαίνοντο ποσώς βεβλαμμένοι.
Διήλθομεν διά τής κάτω συνοικία; τή; όλιγώτερον καταστραφείσης καί ειδομεν όλίγας μόνον
οικία; μή καταπεσούσα;. Πρός άνατολάς τής
πόλεως ευρομεν τούς κατοίκους έν ύπαίθρω,
αστέγους ώς έπι τό πολύ, καί τούς τραυματίας
ύπό σκηνάς. Περί τήν 10 ώραν, καθ’ ήν είσέτι
έπεμελούμεθα τούς τελευταίους, οιτινες ήσαν
έως τότε δλως παρημελημένοι, τοΰ έπιτετραμένου ιατρού κ. Βούρου μή έχοντος τά πρός
περιποίησιν αύτών χρειώδη, ήσθάνθημεν σφοδράν
σκίρτησιν καί μετακίνησιν τοΰ έδάφους, έπελΟοΰσαν μετά τοσαύτης σφοδρότητος καί ορμής,
ώστε ένομίσαμεν δτι ή γη καταποντίζεται. Ευ
τυχώ; ή διάσεισις αύτη δέν διήρκεσεν είμή δλίγα
δευτερόλεπτα, άλλω; δέν ήθελε μείνει έν τή
πτωχή ταύτη κωμοπόλει πέτρα έπι πέτρα;, καί
πάλιν δμως πολλαί ετοιμόρροποι οίκίαι καί τοί
χοι κατέπεσαν ένώπιον τών όφθαλμών ήμών.
Έν γένει δέ τό θέαμα ήτο σπαραξικάρδιον. 0

κρότο; τών ζαταπιπτόντων τοίχων καί τών
θραυομένων ύέλων, οί αλαλαγμοί καί αί ζραυγαί τών κατοίκων τρεχόντων σωρηδόν τήδε κακεΐσεν ώς πρόβατα απολωλότα, έφάνησαν ήμΐν
κατ’ έκείνην τήν στιγμήν δτι ήσαν δνειρον,
άπάτη οπτική. Ούχί μακράν ήμών ύπό τι πα
ράπηγμα εόρίσκετο ή επιτόπιος έπιτροπή έπι
τών βοηθημάτων, προεδρεοομένη ύπό τοΰ κ.
Βλάμα καί συγκείμενη έκ δύο ιερέων, τοΰ ’Οθω
μανού μουδίρου (ύποδιοικητού), καί τινων έκ
τών προκρίτων. 'Η έπιτροπή αύτη έδωκεν ήμΐν
τάς έπομένας πληροφορίας·
α'.) "Οτι τά χωρία Όδατζίκιον, Πηγαί Χαλκιδέων (Λίτζα) Καράκιοϊ, Πυργί, ΓζιούλΒαξές καί άλλα μικρότερα μετεβλήθησαν
είς σωρόν έρειπίων.
β'.) "Οτι έν Άλατζάτοις έπι χειρος μόνον
μετροΰνται αί οίκίαι αί μή καταστραφεΐσαι.
γ'.) "Οτι απαντε; οί κάτοικοι τών πρώτων
ιδίως χωρίων ζώσιν έν ύπαίθρφ άστεγοι.
δ'.) "Οτι κατά τήν πανωλεθρίαν ταύτην τά
θύματα δέν ύπερέβησαν τά 80, οί δέ
τραυματίαι τούς 300, άριθμοί δυσανά
λογοι καίτοι σπουδαίοι ώς πρός τήν μεγάλην ύλικήν καταστροφήν τοΰ τόπου.
Άλλά τούτο άποδοτέον είς τό δτι ό
σεισμός έγένετο έν ήμερα έργασίμω, δτε
οί πλεϊστοι τών κατοίκων εύρίσκοντο έν
τοΐς άγροΐς· δτι πολλοί έλαβον καιρόν
νά σωθώσι, τοΰ σεισμού διαρκέσαντο; ύπέρ
τά 20 δευτερόλεπτα καί μή έπενεγκόντος
τήν μεγάλην καταστροφήν είμή περί τά
τέλη αύτοΰ · άλλως τε οί μετά ταύτα
έπελθόντες σεισμοί δέν ήδυνήθησαν νά
προξενήσωσι θύματα, έπειδή οί κάτοικοι
δλων έκείνων τών μερών εύρίσκοντο έξ
αρχής έν ύπαιθροι.
Περί τήν μεσημβρίαν τής Δευτέρας άνεχω
ρήσαμεν έξ Άλατζάτων καί μετά μίαν περίπου
ώραν έφθάσαμεν είς Ί’εϊσδερέ. Τό μέρος τούτο
ώρισαν αί επιτόπιοι άρχαί ώς κέντρον ένεργείας
πρός παροχήν τών αναγκαίων τοΐς παθοΰσι βοη
θημάτων. Έκεϊ ευρομεν ύπό τάς ώραίας σκη
νάς, ας είχον φέρει μεθ’ έαυτων οί έξ Ελλάδος
έλθόντες ιατροί Κύριοι 11 απαϊωάννου, Μακκάς,
Λούης, Κατερινόπουλος, καί διά τών πλοίων " Ό
Ναύαρχο; Μιαούλης” καί "Ία Ψαρά”, τόν δή
μαρχον τού Τσεσμέ κ. 'Ροδάκην, τον Άλή-Βέην
έκ Σμύρνης, μέλη τή; κεντρικής έπιτροπής ύπό
τήν προεδρείαν τοΰ άπόντος κατ’ έκείνην τήν
ήμέραν δραστήριου στρατηγού Σαλίχ-πασά, οΐτινες εδωκαν ήμΐν τάς έπομένας πληροφορίας·
"Οτι μέχρι τής στιγμής έκείνη; είχον φθάσει
έξ 'Ελλάδος
α'.) 4000 καλαί σανίδες έξ Ελλάδος, 2000
έκ Σμύρνης, 1000 έκ Χίου, καί δτι είχον
ήδη διανεμηθή πρός κατασκευήν τών
παραπηγμάτων αί άναγκαϊαι μόνον είς
Σεραδάμη, Πυργί, Ζεχεινέρι καί εί; άλλα
μικρά χωρία τουρκικά.
β'.) 193 καλαί σκηναί έξ Ελλάδος, έξ ών
80 είχον ήδη σταλή είς Άλατζάτα, καί
αί λοιπαί είς άλλα χωρία, 200 περίπου
άλλαι έκ Σμύρνης καί άλλων τουρκικών
τόπων.
γ'.) Πολλοί σάζκοι άρτου καί διπυρίτου, έξ
ού 250 σάκκοι έξ Ελλάδος.
δ'). 'Ωραία συλλογή έπιδέσμων καί φαρμάκων
έξ Ελλάδος τού Ερυθρού Σταυρού. Δυ
στυχώς δέν είχον έτι διανεμηθή είς τά
μέρη, ένθα ύπήρχε μεγάλη αύτών ανάγκη.
Είς 'Ρεϊςδερέ φαίνεται δτι ήτο ή κυρία
έστία τών σεισμών, διότι αί δονήσεις είσίν ισχυ
ρότερα·. καί συχνότεραι, συνοδεύονται δέ συνήθως
ύπό μεγάλης βοής. Οί τρεις ισχυροί καί άλλε-
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πάλληλοι σεισμοί τής πρωίας έσειον ού μόνον,
ώς λέγουσι, τό έδαφος μετά μεγίστη; σφοδρό
τητος, άλλά καί οί μικροί λίθοι τών πέριξ λόφων
έσκίρτων. Διό καί οί γενναιότεροι, στρατιωτικοί
καί μή, έκ τών προσελθόντων πρό; διανομήν
βοηθημάτων κατελήφθησαν ύπό φόβου· έθεώρουν
δέ γενικώς έκρηξίν τινα ήφαιστείου ώ; έπικειμένην εί; το μέρος αύτό. Κατά τήν έκεϊ δια
μονήν ήμών έν δσ<ρ έπεσζεπτόμεθα μετά τοΰ
στρατιωτικού ιατρού Μεχμέτ-Βέη, καλώ; περιποιουμένου τούς ύπό τάς ώραίας σκηνάς τού
Ερυθρού Σταυρού τών ’Αθηνών τραυματίας, καί
έλαμβάνομεν τάς αναγκαία; πληροφορία; περί
τών άποσταλέντων βοηθημάτων παρά τή; έδρευούση; έκεϊ κεντρική; έπιτροπή; προεδρευομένη;
παρά τοΰ Σαλίχ-πασά, ον -άντε; έπαινοΰσιν,
ήσθανόμεθα άπό καιρόν εί; καιρόν άρκούντω;
ισχυρά; δονήσει; καταρριπτούσας ένώπιον τών
οφθαλμών ήμών τού; μείναντο; είσέτι τοίχου;
τών ήδη έρειπωμένων οικιών τή; δυστήνου ταύ
τη; κώμης.
Περί τά; 6 μ. μ. έπεστρέψαμεν εί; Λίτζα,
ινα άποστείλωμεν τά βοηθήματα. Έκεϊ ευρομεν
τά; οικία; καί τά λουτρά έρειπωμένα έκ τών
σεισμών τή; πρωίας, τά δέ ΰδατα τών πηγών
θερμότερα καί ρέοντα μετά πλειοτέρα; παράποτε
αφθονίας. Τά υδατα ταΰτα μετά τόν σεισμόν
τής 3 ’Οκτωβρίου είχον στειρεύσει έπι 14 ώρας,
δτε πάλιν δόνησι; ισχυρά τά έπανέφερεν. Τό
φαινόμενον τούτο έδωκεν ήμΐν τήν έλπίδα δτι
ίσως εί; τό εξής ή ισχύ; τών δονήσεων έλαττωθή, δπερ κατά σύμπτωσιν ή μή έγένετο έσχάτως. Τήν νύκτα δμω; έκείνην ούδέ έπι εν λε
πτόν έπαυσαν. Μία δέ ιδίως δόνησι; περί τά;
10 μ. μ. ήτο τοσούτον ισχυρά ώστε ήνάγκασε
τούς δύο έξ ήμών νά καταφύγωσιν έντός τοΰ
έπι πασσάλων έν τή θαλάσση άνεγειρμένου πα
ραπήγματος, τού χρησιμεύοντο; έν καιρω θέρους
διά λουτρά· άλλά καί έκεϊ τό παράπηγμα έκινεϊτο τόσον σφοδρώς καί τά κύματα ύψούντο
μετά τοσαύτης βοής, οσάκις έπήρχετο δόνησι;,
ώστε ούδ’ έπι μίαν στιγμήν άφησαν τούς έν αύτώ
καταφυγόντας ν’ άναπαυθώσιν ήσαν δέ κατ’
έκείνην τήν νύκτα τοσούτον συχναί αί δονήσεις,
ώστε σπανίως παρήρχοντο 25 δευτερόλεπτα χω
ρίς νά έπέλθη νέα, συνοδευομένη ώς έπι τό
πλεΐστον ύπό βοής. Τό πρωί, άφ’ ού διενείμαμεν είς εννέα πτωχάς οικογένειας τών πέριξ
άρτον, καλύμματα, καφέν καί όρύζιον, έπανήλθομεν είς Τσεσμέ, ένθα ειχεν ήδη καταπλεύσει
τό άτμόπλοιον, δπερ έμελλε νά μεταφέρη ημάς
είς Σμύρνην.
Τόν Τσεσμέν ευρομεν είς άναστάτωσιν. Πα
νικός είχε καταλάβει πάντα; άνεξαιρέτως τούς
κατοίκους σονεπεία τών άλλεπαλλήλων καί σφο
δρών δονήσεων τής πρωίας, καί ήνάγκασεν αύτούς νά μείνωσι δι’ δλης τής νυζτό; άστεγοι ή
συσωρευμένοι έντός άθλιων παραπηγμάτων κατασκευασθέντων έκ τοΰ προχείρου. Αί δονήσεις
αύται έβλαψαν τοσούτον τάς πλείστα; τών οι
κιών, ώστε ούδεμία έξ αύτών φαίνεται νά ήναι
κατοικήσιμος. Τό αύτό έπαθον καί τά χωρία
Αγία Παρασκευή καί Κάτω Παναγιά διαφυγόντα μέχρι τότε τόν κίνδυνον τοΰ πρώτου τής
3 ’Οκτωβρίου σεισμού. Εί; Τσεσμέ ευρομεν έν
τή πλατεία καθήμενον καί μόλις σωθέντα τον
νομάρχην ήμών Νασσήφ πασά·?, άόκνως έργαζόμενον ύπέρ τών παθόντων, καί πλησίον αύτοΰ
τόν άφιχθέντα κατά τήν ήμέραν έκείνην ύπασπιστήν τής Α. Μ. τοΰ Σουλτάνου ΣουλεϊμάνΒέη, δστις μετά τοΰ άνταποκοιτοΰ τών Daily
News, κυρίου Northon καί τού λίαν φιλάν
θρωπου ’Αρμενίου δικηγόρου κυρίου Βούβλη
έμελλε νά περιηγηθή άπαντα τά παθόντα μέρη,
ινα μεταδώση τω κυριάρχη αύτοΰ τά; άναγκαίας

πληροφορίας. Άλλ’ εύθύς μετά τήν άναχώρησίν
των, ώσεί μή ήρκει ή οίκτρά αύτη κατάστασις
τών κατοίκων, καί όλίγου δεϊν ό αδικαιολόγητο;
φόνος χριστιανόπαιδος παρά τίνος Τούρκου νά έπιφερη ρήξιν αιματηρόν. 'Π ταχεία σύλληψι; τοΰ
φονεως ήδυνήθη μόνον νά έμποδίση τήν ρήξιν
ταύτην.
Πρό; το έσπέρας έπέβημεν έπι τοΰ αύστριακοΰ άτμοπλοίου Aquila Imperiale καί κατεπλεύσαμεν τό πρωί είς Σμύρνην, δθεν ή απο
στολή τών βοηθημάτων πρό; τού; παθόντα;
έξακολουθεϊ καί έκ μέρους τών τοπικών άρχών
καί έκ μέρους τών ιδιωτικών επιτροπών. ‘Η
ύπό τήν προστασίαν τών Προξένων διεθνή; επι
τροπή, ή; άποτελοΰμεν μέλη, άπέστειλε μέχρι
τοΰοε 4000 σανίδας, πολλούς πήχει; καί ήλους,
300 καλύμματα, 1500 άρτους, 10 σάκκους διπυρίτου, όρύζιον, καφέν, φάρμακα καί έπιδέσμους,
καί κτιστά;· άπέστειλε δέ καί έπίτηδες πλοι
άριο·? κατ’ εύθεΐαν είς Ερυθρά;, "να τά βοηθή
ματα, άτινα φέρει, διανεμηθώσιν άποκλειστικώς
εί; τού; κατοίκους τοΰ άποκέντρου τούτου χω
ρίου άμεληθέντος μέχρι τούδε. 'Ο κύριος Α.
Φοντριέρ συνώδευσε τήν άποστολήν ταύτην.

ΠΡΟΣ NEON ΕΛΛΗΝΑ.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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Τό δρεπάνι σ’ ά; στραφή
εί; τά διαλεγμένα στάχια,
πώχουν μέσα του; τροφή
δι’ Ελληνικά στομάχια.
Καί στ’ άμάξι, στήν ψυχή,
φόρτον’ δσ’ αύτή σηκόνει.
Μήν τής σπάσουν οί τροχοί,
πριν τά φέρη μέσ’ στ αλώνι.

Μέσ’ στ’ αλώνι, μέσ’ στον νοΰν,
λέπτυνέ τα, λίχνισέ τα·
καί τά κούφια ποΰ φανούν
είς τήν άχερίστρα πέτα.
Κι’ δ,τι κάμνει γιά ψωμιά,
δ.τι θρέφει καί μεστόνει,
πέρασέ τ’ άκόμη μιά
άπ’ τήν κρίση, άπ’ τό δρεμόνι.

Στήν Εύρώπη μήν θαρρείς
πώς τήν γνώση, σαν σφουγγάτο,
σαν μπουρέκι θά τήν ’βρής
κενωμένη μέσ’ στό πιάτο.
'0 σοφός, κάθε φορά
ποΰ μιάν έπιστήμη γράφει,
βάλλει μόνο τήν σπορά
μέσ’ στό ίδιο του χωράφι.

Μέ φραγή τήνε σφαλνα,
μέ μιά θύρα τήν κλειδόνει,
μήν τήν βλάψουν τά χτηνά,
κ’ οί ανήξεροι γειτόνοι.
Μ’ αύτοΰ μέσα στήν φραγή
τ’ άνοιχτάρι τ’ έχει ρίξει,
γιά νά τωυρ’ δποιος νοεί,
δποιος ειμπορεΐ ν’ άνοιξη.
"Οταν ’δρώσης στήν σπουδή
καί τήν γλώσσά τ’ άποκτήσης,
τότε τωύρες τό κλειδί,
άνοιξ’, έμβα νά θερίση;.
Μά σάν ’μοή; στήν ξένη γή,
ή νεότη σ’ α; μήν πάρη
κάθε χόρτο γιά φαγί,
γιά σπορά τοΰ περβολάρη.

’Κείνο; έσπερν’ ό φτωχός
σιταράκι, μόν’ άθέρα.
Μά ό τόπο; μοναχό;
’βγάλλ’ άγκάθια κάθε ’μέρα.

Μή μοΰ πέση; τό λοιπόν,
καί θερίση; άρον άρον,
γιά πνευματικόν καρπόν,
ταί; τσικνίδαις τών γαδάρων!

ΠΕΡΙΠΛΟΚΟΣ ΥΠ0ΘΕΣΙΣ.
‘Υπό Ερρίκου Conscience.

Καί σάν διή; πώς άπερνα,
κ’ έ'χει βάρος, οπού πέση,
δώσέ το στον μυλωνά,
στον Καιρό, νά σοΰ τ’ άλέση,
Άπ’ τ’ άλεΰρι τό λεπτό,
κάθε πίτερο νά ’βγάλη,
’ως νά μείνη διαλεχτό
καί καθάριο σεμιδάλι.

(Τον Κ” Π. Ρ. σπουδαστήν έν Γερμανία.)

Επειδή καί σ’ άγαπώ,
κ’ είμαι φίλος τή; γενιά; σου,
άκουσέ μου νά σέ ’πώ
κάτι τι γιά τάς σπουδάς σου.

οί ρήτορες έξύμνησαν τά προτερήματα τοΰ Δυμά
ώ; ανθρώπου, ώς μυθιστοριογράφου, ώς δραμα
τικού ποιητού. Έν τέλει δέ προσήλθε καί έργάτης, δστις έν άκρα συγκινήσει είπεν όλίγας λέξεις
είς μνήμην τοΰ συγγραφέως τοΰ λαού. Ο άφελή; ούτος λόγο; τοΰ άπλοΰ έργάτου έχειροκροτήθη ύπό τοΰ συνηγμένου πλήθους, καί ό υίός
τοΰ Δυμά προσελθών ηύχαρίστησεν αύτόν καί
τω έσφιγξε τήν χεϊρα- μεθ’ δ τό πλήθος διελύθη
βραδέως, ρίψαν τελευταΐαν βλέμμα θαυμασμού
πρό; τόν ανδριάντα, έν ω ό μέγας Δυμά; άναζή
διά παντός έν τή ίλαρα αύτοΰ ηρεμία. Τό μνη
μεΐον είναι εργον τοΰ πρό μικροΰ άποβιώσαντος
διασήμου καλλιτέχνου Γουστάβου Δορέ, επιστή
θιου τοΰ Δυμά φίλου.

Τώρα ήλθεν ή στιγμή.
Έχει; πνεΰμα γιά προζύμι;
Ζύμωσέ μου τό ψωμί,
σάν τον ήλιο, σάν τ’ άσήμι.
Καί |χέ ζήλια καί στοργή,
στη; καρδία; σου τ’ άρμάρι
σκέπασ’ το μέ τήν σιγή,
’ω; ν’ άναίβη τό ζυμάρι.

’Έπειτα στήν πλασταριά
βάλ’ τήν άπλαστη σοφία,
μιά μορφή μέ μαστοριά
νά τής πλάσ’ ή φαντασία.
Καί κατόπι στό βαθύ,
στό θερμό της τό καμίνι
φούρνισε την, νά ’ψηθή
κ’ ελαφρό ψωμί νά γείνη.

Νά τό φάνε τά παιδιά
κ’ οί γερόντοι κι’ δποιος λάχη,
νά τούς κάτση στήν καρδιά,
κι’ δχι μόνο στό στομάχι.
Γ. Μ. Βιζυηνός,

ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΥΜΑ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 221.)

‘Ως άνεφέρομεν ήδη έν τινι τών προλαβόντων
ήμών τευχών, ό Γάλλος μυθιστοριογράφος’Αλέ
ξανδρος Δυμάς, ό γνωστό; συγγραφεύς τοΰ
Μοντεχρίστου καί τών Γριών Σωματοφυλάκων,
ήξιώθη τής τιμής άνδριάντος. Είναι ό πρώτος
μυθιστοριογράφος, δστις έτιμήθη μετά θάνατον
δι’ άνδριάντος. Τό μνημεΐον άνηγέρθη διά γενι
κής συνεισφοράς έν τριγώνιρ τινί πλατεία τών
Παρισίων, κειμένη μεταξύ τών λεωφόρων de
Villiers καί Malesherbes. Τά αποκαλυπτήρια
έτελέσθησαν πανηγυρικώς έπι παρουσία πολλών
έπισήμων προσούπων καί τοΰ υίοΰ τοΰ διακεκρι
μένου μυθιστοριογράφου. Κατά τήν περίστασιν
ταύτην έξεφωνήθησαν καί διάφοροι λόγοι, δι’ ών

(Συνέχεια.)

Γ'.

Ήτο Κυριακή, ήμέρα καθ’ ήν έτελεΐτο έν
Βερσέλ πανηγύρι;. Ό κώδων τοΰ χωρίου έσήμανε τήν πρώτην ώραν μετά μεσημβρίαν. ‘0
μυλωθρός καί ή θυγάτηρ του, ό γέρων Κούτερμαν καί ό υίό; του, συνοδευόμενοι ύπό τοΰ ύπηρέτου Βλάση, άνήρχοντο τόν λόφον, έφ’ ού διέρ
χεται ή πρός τό Βερσέλ άγουσα όδός. Ό καλός
καιρός καί ή εορτή συνετέλουν νά διατηρώσιν
αύτού; έν εύθυμία. Έφόρουν δέ τά καλλίτερά
των ένδύματα, ού μόνον διότι ήτο Κυριακή, άλλά
πρό πάντων διότι τότε πρώτον ό Ούρβανο; έμελλε
νά παρουσιασθή ένώπιον τών συγγενών τών'Ρόζενς
ώς μνηστήρ τής Καικηλίας. Ό Ούρβανος έφόρει
πίλον πλατύν, μακρον ύπενδύτην βαμβακερόν
χρώματος ζωηρού, μακρόν έπίσης έπενδύτην έξ
έριούχου ύφάσματο; μετά μεγάλων μετάλλινων
κομβίων, περισκελίδα στενήν καί περικνημίδας
κυανού χρώματος· τά ύποδήματά του ήσαν
στιλπνότατα καί άπ’ αύτών άπήστραπτον άργυ
ροί πόρπαι.
Οί δύο πρεσβύται τοιαύτην έπίσης έφόρουν
στολήν μέ μόνην τήν διαφοράν δτι οί πΐλοί των
δέν ήσαν τοσούτον πλατείς, δτι ή κόμη των
έπιπτε μακρά έπι τών ώμων των, καί δτι τό
χρώμα τών ένδυμάτων των ήτο βαθύτερον καί
άρμόζον είς τήν ήλικίαν των. Καί οί τρεις άνδρε; έκράτουν έν χερσί ράβδον λεπτήν, χρησιμεύουσαν μάλλον ώς κόσμημα ή ώς δπλον
άμυντικόν.
Ή ένδυμασία τής Καικηλίας έφαίνετο άπλουστέρα τής τών άνδρών· έφόρει φόρεμα πράσινον
πεποικιλμένον διά μεγάλων έρυθρών άνθέων. Οί
βραχίονές της ήσαν γυμνοί μέχρι τοΰ άγκώνος·
επί τής κεφαλής της δέ έφόρει κεκρύφαλον έκ
τριχάπτων. "Ο,τι δμως διέκρινεν αύτήν ήτο μέγα
κεχρωματισμένον μανδήλιον, έφηρμοσμένον έπι
τής κεφαλή; τη;, τό όποιον’κατέπιπτεν έν πτυχαϊς έπι τών ώμων τη; καί περιέβαλλε τό
ώραϊόν της πρόσωπον.
’Ήδη ή εύθυμος συνοδεία εόρίσκετο είς τό
μικρόν άλσος, τό όποιον έξετείνετο μέχρι τοΰ
χωρίου. "Οτε δέ έφθασαν εί; τήν κορυφήν τοΰ
λόφου, ό μυλωθρό; βαδίζων πλησίον τοΰ Κούτερμαν συνδιελέγετο μετ’ αύτοΰ ροφών καί προ
σφέρω·? έπανειλημμένως έκ τοΰ άρωματικοΰ
αύτοΰ ταμβάκου. Βαθμηδόν δέ ό Ούρβανό; καί
ή Καικηλία έμειναν όπίσω, ό δέ Βλάση; έβάδιζεν έμπροσθεν αύτών πλησιέστερον πρό; τούς
δύο γέροντας.
Οί δύο πατέρες ώμίλουν περί τού Μάρκου
καί έχαιρον δτι ό αύθάδης έκεΐνος νεανίας ειχεν
άπέλθει όριστικώί τοΰ χωρίου. Έν τω οίκιρ
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του είχε συμβή σκηνή τοσοΰτον θυελλώδης, ώστε
ό είσαγγελεύς προσκληθείς ύπο τής χήρας ήναγκάσθη νά επέμβη, και ό Μάρκος βεβαίως θά
έφυλακίζετο εάν ό θειος του δέν έμεσολάβει.
Συνέπεια τούτου ό Μάρκος ειχεν άπέλθει έν
άκρα έξάψει, όμνύων οτι μετέβαινε νά καταταχθή
στρατιώτης και οτι ούδέποτε πλέον θά έβλεπε
τήν μητέρα του. Εκτοτε παρήλθον πεντε ημεραι
καί ούδεις έν τοϊς περιχώροις ούτε ειδεν αύτόν
ούτε ήκουσέ τι περί αύτοΰ. Ούδεις επομένως
φόβος ύπήρχε, μή ό παράφορος εκείνος νεανίας
έπιτεθή κατά τοΰ Ούρβανόΰ.
'II Καικηλία και ό Ούρβανδς δμως ούδέ καν
έσκέπτοντο περί τοΰ Μάρκου· κρατούμενοι έκ
τών χειρών έβάδιζον ήσύχως άνταλλάσσοντες
διακεκομμένα? μόνον λέξεις. 'Η ψυχή των ολη
εύρίσκετο έν τοΐς δφθαλμοΐς των. Εις τήν κορυ
φήν τοΰ λόφου εύρον μέρος άδενδρον, τό όποιον
έκατοντάκις ήδη είχον ϊδει. Άλλά τώρα αι
καλλοναΐ τής φύσεως άγνωστον τοϊς ένεποιουν
έντύπωσιν.
— Καικηλία, είπεν ό Ούρβανδς σταματών,
πόσον ωραία είναι έδώ!
— Ναί, Ούρβανέ, τόσον ωραία, ώστε θά
έπεθόμει τις νά έχη πτερά διά νά διέλθη τήν
κοιλάδα.
“Ο,τι προεκάλει τον τοσοΰτον ενθουσιασμόν
αύτών ήτο τδ πανόραμα, το όποιον έξετυλίσσετο
προ τών ποδών των· κοιλάς κατάφυτος, ήν περιέ
βρεχε ποταμός ήσυχος· χωρία δεξιά, χωρία αρι
στερά, και μακρόθεν περιστέφοντες τήν σκηνήν
λόφοι βαθύσκιοι.
θά έμενον έπι πολύ έν τή μαγευτική εκείνη
τοποθεσία, άν ό Βλάσης δέν έσπευδε πρός αύτούς,
λέγων.
— Ούρβανέ, έλθέ λοιπόν. Ό πατήρ σου
δέν εύχαριστεϊται νά σας βλέπη μένοντας τόσον
όπίσω.
— ’Γή αλήθεια, τί συλλογιζόμεθα; Λησμονοΰμεν τόν κόσμον δλον έψιθύρισεν δ νεανίας.
Έλθέ, Καικηλία.
Μετ’ δλίγον ήσαν πλησίον τών πατέρων. 'Ο
Κούτερμαν έπέπληξεν δλίγον τόν υιόν του, άλλ’
βτε ό Ούρβανδς τφ περιέγραψε συγκενινήμένος
τήν ωραιότητα τής κοιλάδος ό γέρων χωρικός
έγένετο σκεπτικός και έσεισε τήν κεφαλήν του.
— Υιέ μου, άνέκραξεν ό μυλωθρός γελών,
τί σε πιάνει; Αν δέν προσέξης, ό έρως θά σέ
τρελλάνη.
Ό Κούτερμαν έστάθη και είπε σοβαρώς·
— "Οχι, τοΰτο είναι άπόδειξις δτι ό Ούρβανός
άγαπα ειλικρινώς τήν μνηστήν του. ’Ενθυμού
μαι άκόμη ζωηρότατα· δταν ή μήτηρ τοΰ Ούρβανοΰ μοΰ ώμολόγησεν δτι έπιθυμεΐ νά γείνη σύζυγός
μου, ήτο ώς νά έπιπτε πέπλος άπό τούς δφθαλμούς μου και έγώ έστάθην τότε και ηύχαρίστησα
τόν θεόν δτι έκαμε τόν ήλιον τόσον καθαρόν
καί τήν φύσιν τόσον ώραίαν. 'Όλα μοΰ έφαίνοντο λαμπρά.
Ό γέρων έπρόφερε τάς λέξεις ταύτας διά
φωνής τοσοΰτον συγκεκινημένης, ώστε πάντες
ήσθάνθησαν τήν συγκίνησιν βαθέως καταλαμβάνουσαν αύτούς. '0 Ούρβανός άσπασθεις τήν χεΐρά
τοΰ πατρός του έψιθύρισεν.
— Εύχαριστώ, εύχαριστώ διά τήν καλήν
μητέρα μου. Αισθάνομαι βαθύτατα πόσον τήν
ήγάπησες.
— ’Εμπρός, φίλοι, είπεν ό μυλωθρός· δέν
θά φθάσωμεν ποτέ είς Βερσέλ. Τις ήξεύρει
πόσον καιρόν θά χάσωμεν άκόμη είς τοΰ άδελφοΰ μου, καί έπί τέλους δέν θά ίδωμεν τίποτε
άπό τήν σκοποστοιχίαν.
Έπετάχυνον τά βήματά των καί ήλθον τέλος
κεκοπιασμένοι είς τήν οικίαν τοΰ Γουλιέλμου
'Ρόζενς είς Βερσέλ. Έκεϊ εύρον μόνον τήν
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γυναϊκά του, λαμπρώς ένδεδυμένην, ήτις τοις
διηγήθη, μετά τάς πρώτας καί άτελευτήτους
φιλοφρονήσεις, οτι ό δήμαρχος τοΰ χωρίου ειχεν
έλθει νά παραλάβη τον άνδρα της, δπως παρευοεθώσιν είς τήν έπίσημον ύποδοχήν τών ξένων
τοξοτών. Καιρός ήτο επομένως νά μεταβώσιν
όλοι εις τό χωρίον, δπως μή χάσωσι τό μοναδι
κόν έΖϊΐνο θέαμα. Τήν συμβουλήν ταύτην τής
γυναικός παρεδέχθησαν οί έλθόντες καί άπήλθον
προς τό χωρίον, έπιφυλασσόμενοι μετά τήν σκοπο
βολήν νά έπανέλθωσιν είε τήν συγγενικήν οικίαν.
Παρά τήν μικράν έζκλησίαν καί έμπροσθεν
τής θύρας τοΰ μικρού ξενοδοχείου, τοΰ φέροντος
τήν επωνυμίαν τού Κύκνου, έπερίμενεν ή συνο
δεία. Προηγείτο ό νεωκόρος, φέρων τήν μεγά
λην σημαίαν, έφ ής παρίστατο ό "Αγιος Σεβα
στιανός, προστάτης τών τοξοτών ειπετο ό γελω
τοποιός τοΰ χωρίου, δστις έπειράτο διά άστεϊσμών
καί διαφόρων κινήσεων καί χειρονομιών νά προκαλέση τόν γέλωτα· ηρχετο κατόπιν ή μουσική,
συνισταμένη έκ δύο τυμπάνων καί ένός αύλοΰ·
όπισθεν τών μουσικών έβάδιζε σοβαρός ό βασι
λεύς τής έταιρίας φορών έπί τοΰ στήθους του
πλήθος μεταλλίων καί άργυρών κοχλιαρίων και
μαχαιρών, βραβεία δλα κερδηθέντα έν προηγού
μενοι? άγώσι σκοποβολής παρά τών μελών τής
έταιρίας· ήρχοντο' κατόπιν τέσσαρα παιδια, φοροΰντα μεγάλους ψάθινους πίλους, οΐτινες τα
προεφύλαττον άπό τών καταπιπτόντων βελών.
Τέλος ήρχοντο καί έκατόν περίπου τοξόται, άνδρες στιβαροί κρατούντες μακρά τόξα.
Είς σημεϊον δοθέν παρά τοΰ βασιλέως ή μου
σική έπαιάνισεν έμβατήριον καί ή συνοδεία διηυθύνθη έν ωραία άταξία πρός στενωπόν, ήτις ήγε
πρός τήν πεδιάδα, έν τώ μέσω τής οποίας ήτο
έστημμένος μέγας πάσσαλος. Περί τόν πάσσαλον
τούτον ήσαν τοποθετημένα ξύλινα έδώλια, και
έκεϊ πλησίον ό ξενοδόχος τού Κύκνου είχε στή
σει έπί τοΰ χόρτου μικράν σκηνήν, έν η έπώλει
φαγητά καί ποτά.
Ό γέρων Κούτερμαν καί οί μετ’ αύτοΰ έκάθησαν έπί τών τελευταίων εδωλίων, όπως ώσι
προπεφυλαγμένοι άπό τών βελών καί έζήτησαν
φιάλην ζύθου. Ό ύπηρέτης Βλάσης έκάθησε
πλησίον τοΰ κυρίου του καί χάσκων έβλεπε πρός
τόν πάσσαλον, εκατέρωθεν τοΰ οποίου έκρεμαντο
έρυθροπτέρυγα πτηνά, τά βραβεία τών νικητών.
'Η εϊδησις τών αρραβώνων τού Ούρβανού και
τής Καικηλίας είχε διαδοθή είς Βερσέλ πρό
μιας ήδη έβδομάδος καί πολλοί γνώριμοι καί
φίλοι προσήρχοντο νά τοΐς συγχαρώσι καί να
πίωσι μετ’ αύτών. Διεκρίνετο δέ πρό τών άλ
λων δλων ό Κάρολος, ό υιός τού νεωκόρου, είς
τόν όποιον ή πρός τόν Ούρβανόν φιλία καί
αγάπη ένέπνεε λόγους, συγκινήσαντας βαθύτατα
τήν εύδαίμονα Καικηλίαν.
Τά δείγματα ταΰτα τής συμπάθειας ετερπον
τήν καρδίαν τών δύο πρεσβυτών έπλήρουν δέ
άγαλλιάσεως καί ύπερηφανείας τόν Ούρβανόν.
Τά βλέμματά των έσήμαινον
— Ναί, έγώ θά ήμαι ό σύζυγος τής ώραιοτέρας κόρης τοΰ χωρίου!
Κάτωθεν τοΰ πασσάλου μεγάλη έπεκράτει
κίνησις. Οί τοξόται, κρατούντες τά τόξα, ΐσταντο
έτοιμοι καί προσήρχοντο νά τοξεύαωσι κατά
σειράν. Τά τέσσαρα παιδία μέ τούς πλατείς
ψάθινους πίλους συνέλεγον τά καταπίπτοντα
βέλη. "Αμα βέλος έκτυπα μόνον τον πάσσαλον
ή τά κρεμάμενα πτηνά χωρίς νά τά καταρρίψη
ήκούετο ψιθυρισμός άποδοκιμασίας· παν δέ καταπίπτον πτηνόν έχαιρετίζετο ύπό χειροκροτη
μάτων καί επευφημιών. Μετά παρέλευσιν δύο
ωρών ό βασιλεύς τών πτηνών έκρέματο άκόμη
άκατάβλητος καί τά ερυθρά αύτοΰ πτερά έκυμάτιζον είς τόν αέρα ώς προκαλοΰντα τούς το-
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ξότας. ’Αλλά καί ετερα μικρότερα πτηνά δέν
είχον άκόμη κτυπηθή.
Ό Ούρβανός, δστις έπί τινα καιρόν προσεΐχεν
είς τήν σκοποβολήν, έστρεψε? αίφνης τά βλέμ
ματά του πρός τήν μνηστήν του. Τήν είδε δέ
διά μιας ώχριώσαν.
— Τί είναι, Καικηλία; ανέκραξε· τί συμ
βαίνει: Δέν είσαι καλά;
— ”<’! τρέμω άκόμη . . . Ένόμισα δτι είδα
τόν Μάρκον!
— Τον Μάρκον; Καί πού;
— Έκεϊ μεταξύ τών δένδρων, όπισθεν τής
σκηνής · άλλά τώρα δέν είναι πλέον. .
— Πώς είναι τοΰτο δυνατόν; 0 Μάρκος
έγεινε στρατιώτης. Βεβαίως ήπατήθης· ίσως
είναι τις, ό όποιος τόν Ομοιάζει. Ιόν είδες καλά;
— Δέν ήξεύρω, Ούρβανέ· ίσως δέν είδα
καλά· έπειδή άν ήτο ό Μάρκος δέν θά έφευγεν·
έκεΐνος ούτε φοβείται τι ούτε σέβεται κανένα.
— Αησμόνησε τούτο, Καικηλία... Ιδέ,
πίπτει πάλιν εν πτηνόν. Ό εύτυχής σκοπευτής
τινάσσει τόν πϊλόν του είς τόν αέρα.
’Αλλά πέπλος θλίψεως καί μελαγχολίας έπεσκίαζε τό πρόσωπον τής κόρης καί μέ δλας τας
προτροπάς τοΰ Ούρβανού ή διάθεσίς της δέν τή
έπανήρχετο. Αίφνης άνέκραξε πάλιν μέ φωνήν
πεπνιγμένην
— “Ά! δέν ήπατήθην· ιδού τον.
— Ό Μάρκος έδώ! είπεν ό νεανίας συσφίγγων τούς γρόνθους του.
Πράγματι ό υιός τής ξενοδόχου εύρίσκετο
είς τήν πεδιάδα έν μέσφ δωδεκάδας νέων, υπη
ρετών καί εργατών, οΐτινες τόν παρηκολούθουν
ώς παράσιτοι. '0 Μάρκος πιών έκ τού πήλινου
ποτηριού, μέ τόσην όρμήν τό έκτύπησεν επί
τής τραπέζης, ώστε ό κρότος αντήχησε καθ’ δλην
τήν εύρύχωρον έκείνην πλατείαν.
— Παιδί, άκόμη τέσσαρα ποτήρια ζύθου!
"Εως τό έσπέρας πρέπει ν’ άδειάσωμεν ολόκληρον
βαρέλι. Σήμερον έχομεν έορτήν.
— Ζήτω ό Μάρκος! ανέκραξαν οί οπαδοί
του μέ προτεταμένα τά ποτήρια.
'0 Μάρκος πίνων καί διασκεδάζων έν μέσφ
τών παρασίτων του έρριπτεν άπό καιρόν είς
καιρόν βλέμματα οργής κατά τοΰ Ούρβανού, ώς
άν ήθελε νά τφείπη· Στάσου ολίγον δέν έτελειώσαμεν ακόμη τούς λογαριασμούς μας· θ’ αν
ταμωθώ μεν.
ΊΙ Καικηλία έτρεμεν έκ τοΰ φόβου. '0
Ούρβανός έπανειλημμένως ήθέλησε νά έγερθή
καί νά ζητήση εξηγήσεις παρά τοΰ αύθάδους
μεθύσου- άλλ’ ό πατήρ του τόν έκοάτει, λέγων·
— "Εσο ήσυχος, υιέ μου, σέ παρακαλώ·
συλλογίσου οτι πρόκειται περί τής εύτυχίας σου.
Ό Μάρκος είναι πονηρός. Τό μόνον μέσον, τό
όποιον τφ έμεινα διά νά έμποδίση τόν γάμον
σου, είναι νά προκαλέση ρήξιν. Τί κινδυνεύει
αύτός; 'Η ζωή του τφ είναι βάρος, έν φ ή
ίδική σου προμηνύεται πλήρης χαράς καί εύ
τυχίας. "Εσο κωφός καί τυφλός, καί άν παρεκτραπή άφες έμέ νά ένεργήσω- έγώ θά σάς ύπερασπισθώ καί τήν Καικηλίαν καί σέ κατά τοΰ
έχθροΰ σας.
— Σύ, πάτερ- άλλά σύ είσαι γέρων, καί τί
θά έλεγεν ή μήτηρ άν άφινα νά σέ κακοποιή
σουν χωρίς νά σέ ύπερασπισθώ ;
— Άδιάφορον άπαιτώ νά μένης ήσυχος·
άπαιτώ νά μέ άκούσης.
— "Ας ήναι· θά μένω ήσυχος, άλλ’ ύπό
ένα βρον· άμα σηκωθής καί χάσης τήν υπο
μονήν έγώ νά ήμαι έλεύθερος νά κάμω ο,τι νο
μίσω καλόν.
— Καλά, Ούρβανέ. "Ας ίδωμεν ποιος έκ
τών δύο μας θά κρατηθή περισσότερον.
Ό μυλωθρός δμως, δστις είχε χαρακτήρα
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είς άκρον δειλόν, ούδέ λέξιν έλεγε φοβούμενος
τήν έλαχίστην φιλονεικίαν.
— Κρατήσου, υιέ μου, είπεν αίφνης ό Κού
τερμαν· ιδού έρχεται ό μέθυσος!
Καί πράγματι ό Μάρκος έπλησίασε κρατών

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Ή Καικηλία προσέβλεψε τόν μνηστήρά της.
Ούτος τή ένευσε νά μή πίη.
— Τί; άνεφώνησεν ό Μάρκος ώχριών, τολ
μάς νά τήν έμποδίσης; Νομίζεις δτι είναι ήδη
συζυγός σου: θά ίδωμεν!
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τό βαρύ ποτήριον τώ έξέφυγε τών χειρών. ’Εγει
ρόμενος εύθύς είδε μετ’ έκπλήξεως δτι αίτιος
τής πτώσεώς του ήτο ό ύπηρέτης Βλάσης, δστις
λαβών αύτόν άπό τών ποδών τόν κατέρριψεν.
ΊΙρπασε τότε τόν δυστυχή Βλάσην άπό τοΰ

Ο ΑΝΑΡΙΑΣ ΤΟΤ ΑΛΕΞΑΝΑΡΟΤ ΔΤΜΑ.

ποτήριον έν χερσί, καί αποτεινόμενος πρός τήν
Καικηλίαν καί ρίπτων ταύτοχρόνως βλέμμα προ
κλητικόν προς τόν Ούρβανόν,
— "Αν δέν δύναμαι, Καικηλία, είπε, νά
πίω είς τήν άβεβαίαν εύτυχίαν σου, πίνω τού
λάχιστον είς τήν υγείαν σου!
'Η νεάνις δέν άπήντησε λέξιν.
— Πίε λοιπόν μαζύ μου, Καικηλία· τό θέλω,
τό άπαιτώ!
— Πίε, κόρη μου, τή είπεν ό πατήρ της.

— ΊΙ Καικηλία 'Ρόζενς είναι μνηστή μου·
σύ ούδέν έχεις δικαίωμα έπ’ αύτής, άπήντησεν
ό Ούρβανός· άποχώρησε καί πίε δσον θέλεις,
άλλ’ άφες τούς τίμιους άνθρώπους ήσύχους.
— θά πίη μαζύ μου! άνεβόησεν ό Μάρκος.
— "Οχι! άπήντησεν άποφασιστικώς ό Ούρ
βανός.
Ό Μάρκος προφέρων βλασφημίαν ύψωσε τό
ποτήριόν του κατά τής κεφαλής τοΰ άντιζήλου
του . . . άλλ’ αίφνης έπεσε πρός τά όπίσω καί

λαιμού, τον δψωσεν άπό τής γής καί τόν
έρριψε μακράν έπί τοΰ έδάφους. Ό Βλάσης
έξέπεμψε φωνήν άλγηδόνος καί δλοι ένόμιζον
δτι έθραυσε τόν πόοα ή τήν χεϊρα.
Τά πάντα διεδραματίσθησαν μέ τήν ταχύ
τητα τής αστραπής. Οί χωρικοί καί οί τοξόται
έδραμον πανταχόθεν, καί περιεκύκλωσαν τόν Μάρ
κον, δστις ώς παράφρων έφώναζε καί έζήτει νά
έπιτεθή κατά τοΰ Ούρβανού. Ό Κάρολος, ό
υιός τοΰ νεωκόρου, τόν έκράτει σφιγκτώς. Αί

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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κραυγαί τοΰ Βλάση, άκουσθεΐσαι εις μακράν άπόστασιν, διήγειρον παρά το> δήμαρχο» τήν Υπό
νοιαν, μή έρις τις έξερράγη. Έσπευσε λοιπόν
ό δήμαρχος μετά τοΰ δασοφύλακος έπιτοπιως
και διέταξε τον Μάρκον νά ήσυχάση· άλλ’ οΰτος
ούδένα πλέον ήκουε και έξηκολούθει φωνάζων
και βλασφημών, ώστε ό δήμαρχος ήναγκάσθη
νά διατάξη νά τώ δέσωσι τάς χεΐρας και νά
τδν άπαγάγωσιν εις τήν ειρκτήν τοΰ φρουρίου·
Ό είσαγγελεύς δμως έλθών κατεσπευσμένως και
ίδών τδν ανεψιόν του άπαγόμενον έμεσολάβησεν
υπέρ αύτού και έγγυήθη δτι θέλει αυθωρεί τδν
άπομακρύνει τοΰ χωρίου· μεθ’ δ δ Μάρκος και
ό θεΐός του άπήλθον τοΰ χωρίου Βερσέλ.
Ό άγων τής σκοποβολής είχε διακοπή έπί
τινας στιγμάς και σύγχυσις μεγάλη έπεκράτει.
Οί φίλοι και οί γνώριμοι τών 'Ρόζενς και τών
Κούτερμαν έπειρώντο νά τους καθησυχάσωσι
λέγοντες δτι εάν ό Μάρκος τολμήση πάλιν νά
εμφανισθη, αύτοι ήθελον τδν έμποδίση νά προβή
πάλιν εις έπίθεσιν. Τά τύμπανα συνεκάλεσαν
έκ νέου τους τοξότας.
("Επεται ή συνέχεια.)

Έν Λειψίφ τή 14/26 Νοεμβρίου 1883.

Τό χρηματιστήριου διήλΟεν ημέρας θυελλώ
δεις, και ό λόγος υπήρχε κατά τάς παρελθούσας
ήμέρας μόνον περί πολέμου ζα'ι χρεωκοπίας.
*Ηδη δμως φαίνεται δτι τδ κακόν έφΟασεν εις
τήν άκμήν του, και έσχάτως έπήλθε βελτίωσίς
τις, προαγγέλλουσα άνάρρωσιν ή τουλάχιστον άναψυχήν. Τούτο άποδεικνύεται τρανώς έκ τοΰ
κάτωθι πίνακος, δν δημοσιεύει τό τελευταίου
χρηματιστικδυ δελτίου τοΰ Βερολίνου·
Πρότερον. Σήμερον.
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Γαλλικόν δάνειον . . . . . 518'/2 526 '/2
474
ΔΙετοχαί αύστρ. Πιστ. Τραπείξηί 461
.
1773/4
184'/2
Βερολίν. Προεξοφλ. Τράπ. .
Ήνωρ. Τραπ. Δορτμούνδης . . 80'/8
843/3
. 1961/2 1973/4
'Ρωσσικά Χαρτονοα. . .
Δάνειον ουγγρικόν . . . . . 72'/4
73'/4·
Αί υποτροπιάσεις δμως ■τού κοκοΰ δέν άποκλείονται, αΐτινες δύνανται να ώσι πλέον έπικίυδυυοι αύτής τής κυρίας άσθενείας, καί δυστυ
χώς άφορμαί πρδς ύποτροπίασιν ύπάρχουσιυ.
Έν Αονδίυφ ή ήττα τώυ κατά τοΰ ψευδοπρο
φήτου άποσταλέντωυ αιγυπτιακών στρατευμάτων
δυσμενέστατα διέθεσαν τδ χρηματιστήριου, καί
μάλιστα τά αιγυπτιακά χρεώγραφα ΰπέστησαν
έκπτωσιν. Έν δε ΓΙαρισίοες τοΰ χρηματιστηρίου
ό δρίζων έπεσκιάσθη ένεκα τής διακηρύξεως τοΰ
μαρκησίου Τσέγκ, τοΰ πρεσβευτοΰ τής Κίνας, δτι
ή Κινεζική Κυβέρνησις εμμένει εις τάς τή Γαλ
λία ΰποβληθείσας προτάσεις. Τούτο έπηρέασε
κάπως καί τάς γερμανικός άγοράς. — Ές ιδιω
τικής έκ Παρισίων πληροφορίας μανθάνομεν δτι
συνωμολογήθη Ελληνικόν δάνειον 5°/ο φράγκων
170 έκατομμυρίων μεταξύ δμάδος συγκειμένης
έκ τής Τραπέζης τής Κωνσταντινουπόλεως, τής
Προεξοφλητικής Τραπέζης καί διαφόρων Ελλή
νων τραπεζιτών άφ’ ενός, καί τής Ελληνικής
Κυοερνήσεως άφ’ ετέρου. Τδ δάνειον, χρωλυτικώς άποσβεσθησάμενον εις 37 έτη, διαιρείται εις
340 χιλ. μετοχών άνά 500 φράγκα, έξ ών ή
ρηΟεΐσα όμάς άνέλαβε τάς 110 χιλιάδας. 'Η
όμάς αυτή χορηγεί τή Ελληνική Κυβερνήσει

έπί δύο έτη προκαταβολήν έκ 35 έκατομ. έπί
έτέρων 110 χιλ. ομολογιών, έφ’ ών οί συμβαλ
λόμενοι έχουσι δικαίωμα προτεραιότητος · ή δε
Κυβέρνησις έπιφυλάττει έαυτή τό δικαίωμα
τής διαθέσεως τών 120 χιλ. ύπολοίπων ομολο
γιών. Κατά τήν Bourse parisienne ή τιμή τής
παραλαβής ώρίσθη εις φρ. 340 κατά μετοχήν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.
Ό Προμηδεύς, ή Πανδώρα καί ή παράδοσις τών αιώνων. Δοκίμια άναλύσεως μύ
θων τινών τού ‘Ησιόδου. Ούτως επιγράφεται
βιβλίον νεωστί έκδοθέν έν Πετρουπόλει γαλλιστί.
Ό συγγραφεύς αύτού, κ. Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Β λ α σ τ ώ φ,
έγένετο ήδη γνωστός έν τώ έπιστημονικιρ κόσμφ
διά προγενεστέρων αύτού έργων.
Γδ εν λόγιο
βιβλίου είναι σπουδαΐον, άνεγνώσαμεν δέ αύτό
μετά πολλού τού ενδιαφέροντος, διότι πραγμα
τεύεται ύπόθεσιν έλκύουσαν πάντοτε τήν προσο
χήν τών Ελλήνων. ’Αρκεί ή άπαρίθμησις τών
διαφόρων κεφαλαίων, όπως έννοηση τις πόση
ύλη άξια λόγου συνεσωρεύδη έν τώ προκειμένο»
συγγράμματι. Ιδού τά κεφάλαια- Ό Ίαπετδς
καί οί υιοί αύτοΰ. — 0 Προμηδεύς. — Ιχνη
φυλών. — 'Η μαντική, οί Δελφοί, ή ιατρική
καί οί δφεις. — Ή Δωδώνη, ή λατρεία τών
πνευμάτων καί ή λατρεία τοΰ ΙΙανός. — Ιχνη
άρχαίων θρησκευμάτων. — Οί άρχαΐοι μεταλ
λουργοί. Τελχΐνες, Δάκτυλοι, Κουρήτα·.. — Οί
λησταί. — Οΐ Κύκλωπες. — Ή Δημήτηρ καί
τά δώρα αύτής. — Ο μύθος τού Ηρακλεους
σώζοντος τον Προμηθέα. — Ό μύθος τής Παν
δώρας. — Ή εισαγωγή τοΰ οίνου έν Έλλάδι. —
'II παράδοσις τών αιώνων. — 'Η Γιγαντομαχία.
Τά πάντα έκτίθενται μετά πολλής σαφήνειας καί
άκριβείας, καί, δ,περ καθ’ ημάς τδ σπουδαιότερον
καί πρακτικώτερον, ό συγγραφεύς άναφέρει έκάστοτε τάς πηγάς, έξ ών ήρύσθη. ΓΙλείστου λόγου
άξιαι είναι καί αί έν τέλει έκάστης σελίδος ση
μειώσεις.
— Επιτομή τής ’Οθωμανικής Ιστο
ρίας ύπδ Ίω. II. Μηλιοπούλου. Έν Κωνσταντινουπόλει 188!. Βιβλίου σύντομον μέν,
άλλά χρήσιμον διά τήν έκμάθησιν τής οθωμανι
κής ιστορίας, ιστορίας περιεχούσης πολλά τα
ένδιαφέροντα επεισόδια. Ό μή δυνάμενος ν’
άναγνώση τά ογκώδη περί δδωμ. ιστορίας συγ
γράμματα, εύρίσκει έν τώ βιβλίιρ τού κ. Μηλιοπούλου καλόν ιστορικόν οδηγόν. 'II γλώσσα,
ήν μεταχειρίζεται ό συγγραφεύς, είναι καθαρεύουσα καί εύληπτος.
— Άτδίδες αύραι. Συλλογή ποιημάτων
Γεωργίου Μ. Βιζυηνοΰ. Περί τδ τέλος τοΰ
τρέχοντος έτους έκδοθήσεται έν Λονδίνφ ή Συλ
λογή αύτη. 'Ο κ. Βιζυηνός, δ έπανειλημμένως
έν ποιητικούς διαγωνισμοΐς βραβευδείς, έπεξειργάσδη μύθους καί παραδόσεις τού ελληνικού
λαού καί τούτο μέ τρόπον ελκυστικόν καί ποιη
τικόν. Δείγμα τών ποιημάτων τούτων είναι τό
έν τω παρόντι τού Εσπέρου τεύχει δημοσιευ
όμενου. Τδ έκδοδησόμενου βιβλίον θά κοσμήση
είκών κατάλληλος έν 250 άντιτύποις. Περιττόν
νά είπωμεν δτι ό τύπος θά ήναι εις άκρον έπιμεμελημένος. Τά άντίτυπα πολυτελώς δεδεμένα
καί ήριδμημένα διανεμηθήσονται κατά τάς χρονο
λογίας τών αιτήσεων. '11 τιμή τοΰ βιβλίου ώρί
σθη εις £ 1. 11. 6. Άπευθυντέον τω συγγράφει,
διαμένοντι έν Λονδίνω. (5. Sydner Road. Stoke
Newington).
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ΔΙΑΦΟΡΑ.
Βασιλικόν μέγαρον έν Βαυαρία. Γνω
στόν είναι, δτι ό κάπως ιδιότροπος βασιλεύς τής
Βαυαρίας Λουδοβίκος ό Β'., ό νυν βασιλεύων,
κατεγίνετο πρδ έτών ήδη εις άνέγερσιν μεγαλο
πρεπούς μεγάρου, περί οΰ οί τήν οικοδομήν έπισκεφθέντες έδιηγοΰντο θαύματα. Τό μέγαρον
τούτο έκτίσθη έν μικρά τινι δασώδει νήσο» τής
λίμνης Chiem, έν τοποθεσία τά μάλιστα ρωμαντική. Κατά τδν 17. μ. Χρ. αιώνα ή νήσος αύτη
ήτο ή κατοικία σοφού "Ελληνος μοναχού, Δόβδα
καλουμένου, βστις έδίδαξε τά γράμματα καί τάς
έπιστήμας εις πολλούς τών περιοικούντων μεγι
στάνων καί ιπποτών. Μεγάλη ήτο ή φήμη τού
λογίου ’Έλληνος, περί ου δυστυχώς δέν σώζονται
έκτενέστεραι πληροφορία·.. Κατόπιν έγκαθιδρύθησαν έν τή νήσο» καθολικοί μοναχοί έκ τού
τάγματος τού 'Αγίου Βενεδίκτου, οιτινες κατά
τήν δεκάτην έκατονταετηρίδα έξεοιώχθησαν ύπδ
τών εις Βαυαρίαν είσβαλόντων Ούγγρων. I ώ
1208 ή μονή περιήλθε πάλιν εις χεΐρας καθο
λικών μοναχών, οιτινες διετήρησαν αυτήν μέχρι
τού έτους 1S03, βτε ή μονή μετεβλήθη εις ζυθο
ποιείου καί ζυθοπωλείου. Ιδιοκτήτης τής όλης
νήσου ήτο κόμης τις Βαυαρός, δστις ζών έν
Παρισίοις έν μέσο» τών διασκεδάσεων τής πρωτευούσης έκείνης ολίγον έφρόντιζε περί τού έν
Βαυαρία κτήματος, τδ όποιον έπωλήθη έν έτει
1870 εις ξυλεμπόρους τινάς· οΰτοι’ δέ ήτοιμάζοντο νά κόψωσι τά γιγαντιαΐα δένδρα, δπως
προσπορισθώσι πλούτον, δτε ή χώρα άπασα έταράχθη έπί τω άκούσματι τούτω, καί ό βασιλεύς
Λουδοβίκος, λυπούμενος νά ίδη τά ωραία έκεΐνα
δάση γενόμενα βορά άπλήστων έμπορων, ήγόρασε
τήν νήσον δλην μέ τά δάση καί τήν περιοχήν
της, καί έν μέσο» αύτής άπεφάσισε ν’ άνεγείρη
τδ μέγαρον, δπερ σήμερον είναι σχεδόν κατά
πάντα έτοιμον. "Αγνωστος μετέβη ό φιλόκαλος
βασιλεύς εις Βερσαλλίας καί έπί μήνας έμελέτησεν έπισταμένως τδν ρυθμόν καί τήν δλην διακόσμησιν τών έκεΐ περίφημων ανακτόρων καί
τών λαμπρών κήπων, κατά μίμησιν δέ αύτών
άνήγειρε τδ μέγαρον του. Λέγεται δτι μέχρι
τούδε έδαπανήθησαν παρά τοΰ βασιλέως 40 εκα
τομμύρια φράγκων καί πράγματι άρκεΐ νά ίδη
τις το θαυμάσιου τούτο οικοδόμημα, δπως πεισθή
δτι τά περί τής δαπάνης λεγάμενα δέν είναι
υπερβολή.
'II μεγάλη αίθουσα, έν μέσω τοΰ ογκώδους
οικοδομήματος κειμένη, φωτίζεται διά 25 τριςμεγίστων παραθύρων. ‘Η αίθουσα αύτη διεσκευάσθη κατά μίμησιν τής περιφήμου αιθούσης, τής
λεγομένης "τών κατόπτρων” έν Βερσαλλίαις.
Πεντήκοντα δύο πολυέλαιοι, ών έκαστος κρατεί
εκατόν κηρία διαχέουσιν έν νυκτί άπλετον καί
μαγευτικόν φώς. Παρά τήν αίθουσαν ταύτην
είναι τά δωμάτια τής υποδοχής, λαμπρώς καί
ταύτα διεσκευασμένα, καί πλησίον αύτών έρχεται
ό ιδιαίτερος τού βασιλέως κοιτών, άληθές άριστούργημα τής τέχνης. Ή κλίνη επιστέφεται
δί ουρανού καταχρύσου· χρυσαΐ δέ κιγκλίδες
περιβάλλουσιν αυτήν.
Οί τοίχοι δλοι κοσμούν
ται διά μεγάλων εικόνων τών καλλιτέρων τής
Βαυαρίας τεχνιτών. Μετ’ ολίγον άποπερατούται
καί ή μικρά έκκλησία καί τό θέατρου, έκτισμένον
κατά τούς βαγνερίους κανόνας. Τήν οικοδομήν
έπιστατεΐ ό αύλικδς άρχιτέκτων Δόλμαν, δστις
είναι έντεταλμένος ν’ άκολουθήση κατά γράμμα
τάς όδηγίας τού βασιλέως. 'Η έπίσκεψις τοΰ
μεγαλοπρεπούς τούτου κτήματος δέν έπιτρέπεται
εύκόλως καί ευτυχής λογίζεται ό δυνάμενος έστω
καί έξωτερικώς νά θαυμάση τήν οικοδομήν καί
τδν περιβάλλοντα αύτήν κήπον.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.

'Ο "Ομηρος έν δράμα τι. Τήν πρωτό
τυπον ιδέαν νά μεταχειρισθή τδν "Ομηρον ώς
ηρώα δράματος συνέλαβε πρό τινων έτών εις
τών δοκιμωτέρων δραματικών ποιητών τής Ιτα
λίας, ό 'Ριχάρδος Καστελβέκκιος. Τδ δράμα
τούτο " '0 Όμηρος έν Σάμω” αρκούντως άγνω
στον έκτδς τής Ιταλίας, έδιδάχθη έν Τουρίνφ
μετά πολλής επιτυχίας. Επειδή ό ποιητής
επλασεν δλως νέαν πλοκήν έν τώ δράματι τούτη»,
καί έπειδή, προκειμένου περί τοΰ μεγάλου ήμών
άοιδού, τδ ενδιαφέρον ήμών είναι άμεσον, παραθέτομεν ένταύθα έν δλίγοις τήν ύπόθεσιν. Ό
Ομηρος νέος μέν τήν ήλικίαν, άλλά πτωχός καί
καταβεβλημμένος, αποβιβάζεται μετ’ άλλων ραψφδών εις Σάμον. Μεταξύ τών δπαδών τού
'Ομήρου εύρίσκεται καί ή Θέρμισσα, κόρη ζωη
ρών αισθημάτων, έγκρύπτουσα έν τω στήθει αύ
τής φλογερόν πρδ; τδν ποιητήν έρωτα. Καθ’
ήν ημέραν ό "Ομηρος φθάνει εις Σάμον τελείται
έκεΐ ή εορτή τής "ΙΙρας ύπδ τού βαθυπλούτου
Κλεοφίλου, δστις ξενίζει έν τώ μεγάρφ αύτού
τον γέροντα ποιητήν Γεσίοδον. Ή ’Αριστεία,
ή Ουγάτηρ τού Κλεοφίλου, είναι μεμνηστευμένη
τώ Γεσιόδω, άλλ.’ άμα ίδούσα τδν νέου Όμηρον
εράται αύτού περιπαθώς. Ό Γεσίοδος δέν δυςανασχετει διά τούτο, άλλ.’ έκουσίως παραχωρεί
τά πρωτεία εις τδν νεώτερον αντίζηλόν του. Ό
"Ομηρος καί ή ’Αριστεία έκμυστηρεύονται έν τώ
κήπο», ώς ό 'Ρωμαίος καί ή Ιουλία, τδν έρωτά
των. Άλλ’ αίφνης δ νεαρός ποιητής άναπέμπει
κραυγήν δδύνης. "Οφις ιοβόλος έδηξεν αύτόν.
Ό ' Ομηρος θά άπώλετο εάν ή θέρμισσα δέν
άπεφάσιζε μετά σπανίας αύταπαρνήσεως νά ροφήση τό δηλητήριον από τής πληγής. Ή πράξις
αύτη τής παραγκωνισθείσης καί ζηλοτύπου Θερμίσσης θεωρείται πράγματι ήρωϊσμός· άλλ’ δμως
είναι καταχθόνιος έκδίκησις. Καθότι ή θερμισσα άποστέλλει τή Αριστεία ώς γαμήλιον
δώρον δηλητηριασμένον κάτοπτρον, κειμήλιου
διατηρούμενου έν τή οικογένεια αύτής. 'Η πε
ριέργεια τοΰ 'Ομήρου νά ίδη έκ τού πλησίον
τδ δώρου τούτο τής έγκαταλελειμένης έρωμένης
του έχει φοβερόν άποτέλεσμα· ό ποιητής βλέπει
έντδς τοΰ κατόπτρου, καί — τυφλοΰται. Ούτω
τελειόνει τδ δράμα, τδ όποιον ύπδ τον πεπειραμένον κάλαμον τού 'ικανού δραματοποιού πε
ριέχει σκηνάς ζωηράς καί μετά πολλού αισθή
ματος γεγραμμένας.

Ό μανιώδης αύτογ ραφο σ υ λ. λέκτη ς.
Έν τή λαμπρά τής Βεϋμάρης έποχή, περί τά
τέλη τοΰ παρελθόντος αίώνος, έζη έν τή πρωτευούση τοΰ μικρού εκείνου δουκάτου Κύριός τις,
,ν
Ζ
»
εις
αχρον περί «ορισμένος
τον νουν ον ημείς Οελομεν ονομάσει Άριστίονα, οΰτος είχε τήν μανίαν
τών αύτογράφων, καί παρηνόχλει διηνεκώς φίλους
καί μή νά πληρώσι τάς σελίδας τοΰ λευκώματός του. Ημέραν τινά άπεφάσισε ν’ άποτανθή
καί πρδς τούς τρεις κορυφαίους τής Γερμανίας
ποιητας, τους ζώντας τότε έν Βεϋμάρη, τον
Βειλάνδον. τδν Σχίλλερον καί τδν Γκαίτην, καί
νά ζητήση παρ’ αύτών όλίγας λέξεις αύτογράφους. Συγκατατεθέντος τοΰ Βειλάνδου μετά
πολλάς παρακλήσεις εις τοΰτο, τό παράδειγμά
του έμιμήθησαν καί οί άλλοι δύο, καί τδ λεύ
κωμα τού μανιώδους αύτογραφοσυλλέκτου έκοσμήθη διά τών εξής στίχων
Ό Βειλάνδος.

Ό κόσμος οΰτος άληθώς κοιλάς έστι δακρύων,
Ό Σχίλλερος.

Δοκισησόφων γέμουσα καί άγυρτών γελοίων,
Ό Γκαίτης,
Έν μέσω τών όποιων
Άρχεις απάντων πρώτιστος, σύ,'φίλε Άριστίων.
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Πληθυσμός τής Αίγύπτου. Έκ τής
έσχάτως άποπερατωθείσης άπογραφής τής Αί
γύπτου πληροφορούμεθα δτι δ δλος πληθυσμός
αύτής ανέρχεται εις 0,798,200, έξ ών 3,500,000
άνδρες καί 3,300,000 περίπου γυναίκες. Αί
πόλεις δέ, αί έχουσαι πλέον τών 10 χιλ. κα
τοίκων, είσίν αί εξής · Τό Κάιρου μέ 368 χιλ., ή
’Αλεξάνδρεια μέ 209 χιλ., τό Πόρτ-Σαίδ ΙΟ'/ε χιλ.,
τδ Σουέζ 11 χιλ., ή Τάντα 34 χιλ., ή Δαμιάττη
34 χιλ., ή 'Ροσέττη 17 χιλ.. ή Μανσοΰρα 17 χιλ.,
τό Ζαγαζίκιον 19 χιλ. Αί αίγυπτιακαί άρχαί
δέν δύνανται νά έγγυηδώσι περί τής άκριβείας
τών πληροφοριών τούτων άλλ’ ή άπογραφή,
δφειλομένη εις τδν κ. ’Ώκλανδ Κόλβην, έξετελέσθη μετά πολλής έπιμελείας καίτοι πολλάκις
παρακωλυθεΐσα ύπδ τών δεινών περιστάσεων,
ύφ’ ας διετέλεσε κατά τά δύο τελευταία έτη ή
Αίγυπτος.

ΛΥΣΕΙΣ.
Προβλήματος 125.
____ * Π€τρούπθλις.

Δάντσιγ.
Βσραοδο.

Πίστη.

Αινίγματος 12G. ‘Ρώμη — ρώμη.
„
127. Νομός — νόμος—μόνος — όνος.
„
128. Άνα — το — μία.
Προβλήματος 129.

Φοβοΰ τάς διαβολάς καν ψευδείς ώσιν.
Προλβήματος 130.

Σοφοκλής. ’Αντιγόνη, Φιλοκτήτης, Αίας, Τραχίνιαι, Οίδίπους.

λ’* V Τ * c'ft·<>·*'♦
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Αίνιγμα 131.

Όλίγαι μ’ έχουν κεφαλαί
Τήν κεφαλήν μου έχον,
Κι’ άόρατον διέρχομαι
I ά ύψη διατρέχον,
Κ’ έν ω φωνής, άκέφαλον,
Καί άκοής στερούμαι,
'Όμως άκούω καί λαλώ,
Επίσης κ’ έννοοΰμαι.
Π. Κ. έν Πετρουπόλει.

Αίνιγμα J32.

Εις τ’ δλον μου πάς άνθρωπος
Άγάλλεται καί χαίρει,
Καί έπί τού προσώπου του
Τδ ήμισύ μου φέρει.
0 αυτός.

Αίνιγμα 133.
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"Οπως είμαι αν μ’ άφήσης
Είμαι νήσος τών Κυκλάδων
Άν δέ μ’ άποκεφαλίσης,
Τότε πάραυτα μ’ εύρήσεις
Εις τών τετραπόδων κλάδον
Πάλιν, φίλε, άν θελήσης
Χά μέ άποκεφαλίσης,
Καί μέ ετερόν τι γράμμα
Νά μέ άντικαταστήσης,
Έν προβλήμασι συχνάκις
Πρόχειρον θά μ’ άπαντήσης.

Έλυσαν· τά 105, 106 έμμέτρως Είς τών συνδρομητο'ιν τοΰ Εσπέρου έν Καλκοΰττη· τά 121, 122, 123
ό κ. Κωνστ. Οίζο νόμου έν Σιμπΐν-έλ-Κόμ· τά 121,
124 έμμέτρως [ό ζ. Ήρ. Βρατζιώτης έν Αεμησσφ·
τά 122, 123 ό ζ. Ί ω. Κ ο μ ί ό π ο υ λο ς έν’Αλεξάνδρειά ·
τά 122, 123 ή δεσποινίς θεοδώρα Βασιλειάδου έν
Ίϋνιδι· τό 124 οί ζΰριοι Νιζό λαο ς Βαλσαμίδης έν
Τύνιδι καί Δη μ. Καπανιάρης έν Τάντα· τά 126,
127, 129 ό ζ. Νιζ. Κ. Παπαδόπουλος έν ’ϋδησσΰ»,
καί τά 129, 130 καί τό 127 ή δεσποινίς Αίζ. Βασί
λειά δου έν Τεργέστη, έμμέτρως οβτω·

Πάς νομός 8τ’ έχει νόμον,
Ούδείς τοΰτο αγνοεί·
Τότε δ’ άπορήσω μόνον,
Άν άκούσω όμιλοϋντα
Τόν ηδύφωνου τόν ον ον.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ
Δεσποινίδι Β. Μ. είς ΆΟήΐ’α^. Έλπίζομεν βτι
έλάβετε τό καθυστέρησαν γερμανικόν ουλλάδιον, καθότι
έλήφθη έντεϋθεν ή δέουσα φροντίς. — κ. I. Ιί. Γ. είς
Ταλάζιυτ. Τό ΐππειον άλμα θέλει δηαοσιευθή άπ/.οϋν,
διότι καί τό άπλοϋν άπαξ μόνον έλύθη, καί τούτο ϋφ’
υμών. — κ. Β. είς Ζυρίχη»·. Συγχαίρομε·» διά τήν λϋσιν
υμών, ούχί δμως καί διά τήν ιδιότητα. — κ. Γ. Β. είς
’Ιερουσαλήμ. Τό φΰλλον άποστέλλεται είς’Αθήνας καί
ήσυχεΐτε. — κ. II. Μ. είς Καβάλλα»·. Περιμένομεν
άνυπομόνως είδησιν παραλαβής. Παρ’ Έλλησι πολλοί
μέν είσίν οί πολιτικώς πολυπράγμονες, ολίγοι δμως
δυστυχώς οί φιλολογικώς φιλόμουσοι. Εύχαριστοϋμεν
διά τήν φροντίδα. Προσεχώς πλειότερα. — κ, Ν. Κ. II.
είς Όιίησσύ»·. Αινιγμάτων τινών βραδύνει ή δημοσι
εύεις ένεκα πλησμονής αύτών’ ή άναβο/.ή δμως δέν
δηλοϊ καί μή δημοσίευαιν τών έπιτυχών.

Νικόλαος Κ. ΓΙαπαδόπουλος έν Όδησαφ.
Πρόβλημα 134.
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Τά κάτωθι στοιχεία ένούμενα διά τών έξής
γεωμετρικών σχημάτων — ένδς έξαγώνου, ενός
τετραγώνου καί δύο τριγώνων σχηματίζουσι, α'.)
λέξιν σημαίνουσαν πτηνδν ποτάμιον, β'. εντομον
κακεντρεχές, γ'.) στοιχείου άναγκαΐον, καί δ'.)
ζώον όχληρόν
Σ Ω Η S Κ Λ Ρ Μ Ν Υ Φ Λ Λ Η Ν Η

"Εκαστον στοιχείου λαμβάνεται μόνον άπαξ.
Πρόβλημα 135.

Τίς ή δισύλλαβος λέξις, ήτις έχουσα μέν
τδ Γ έν τώ μέσω σημαίνει έξουσίαν,
τδ Δ τέρψιν,
τδ θ συμπεριφοράν,
τδ Λ ύλικδν χρήσιμον,
τδ Μ λέξιν όμηριήκν, καί
τδ X ένέργειαν προσοάλλουσαν αίσθησίν τινα.

'Ο Λ'. Τόμος τοΰ Εσπέρου” άνατυπωΟελς άποστέλλεται είς τάς κατά
τόπους επιστασίας, παρά τών όποιων
δύνανται νά τδν παραλάβωσιν οί παραγγείλαντες αύτόν. 'Ο· τόμος ούτος τιμάται φρ. 40 είς χρυσόν (δεδεμένος δέ
φρ. 50), καί άποστέλλεται, ώς πάντοτε,
ελεύθερος ταχυδρομικού τέλους. 'Η τιμή
προκαταβάλλεται. Είς τά μέρη, ένθα
δέν ύπάρχουσιν έπιστασίαι τοΰ Εσπέ
ρου” παρακαλοΰνται οί έπιΟυμοΰντες ν
άποκτήσωσι τδν Α'. τόμον νά είδοποιήσωσι κατ’ εύθεΐαν τήν έν Λειψία
(Elster-Strasse 19) διεύΟυνσιν περί τού
του, άποστέλλοντες και τδ άντίτιμον
αύτοΰ.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑ ι
τή 1 13 και 15 27 έκαστου μηνάς.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαι 32 = ρούβλια 16).
Τιμή καταχωρίσεων δί’ έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

ΕΠ1ΣΤΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΕΣ1ΙΕΡΟΥ.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ- κ. ’Αριστόδημος Α. Βοσκώφ. ΓΑΛΑΖΙΟΝ · κ. Α. Γ.
Σαρεγιάννης.
ΙΒΡΑΙΛΑ· κ. ’Ιωάννη; Λ. Βοσκώφ. ΤΟΤΡΝΟ-ΜΑΓΟΤΡΕΛΟΝ’
κ. Τηλέμ. Παπάζογλου;. ΚΟΡΑΚΙΑ, ΙΠΚΕΤΟΝ, ΚΑΡΑΚΑΛ και ΚΡΑΙΟΒΛΝ ■
κ. Νικόλαος Καραβίας. ΚΑΛΑΦΑΤΙΟΝ · ζ. Νικ. Κουζλέλης. ΓΙΟΥΡΓΕΒΟΝ'
κ. Εύθυμ. Πεταλάς. ΤΟΥΡΝΟ-ΣΕΒΕΡΙΝΟΝ ·

ΙΙΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ· κ. ’Ιάκωβο; Μάνος. ιατρός. ΜΟΣΧΑ- ζ. Γρηγ. I. Ροσσόλυμος. ΟΔΗΣΣΟΣ· ζ. Σπυρ. Τυπάλδος Φοοέστης. ΤΑΙΙΆΝΙΟΝ· κ. Δημ. Δ. Άλεξόπουλος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ- κ. Στέφ. Λοβέρδος. ΓΕ1ΣΚ- ζ. Π. Α. Άξιώτης. Ν1ΚΟΛΑΙΕΦζ. Θεόδωρος Λυκιαρδόπουλος. ΙίΕΡΔΙΑΝΣΚΛ· κ. Νικ. Γ. Τζιτζέλης. ΙΣΜΑΗΛΙΟΝ· κκ. ’Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΙίΙΣΝΟΒΙΟΝ· κ. Α. Κα,οβούνης. ΙΙΟΊΊΟΝ ■
ζ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΟΣΛΑΒ · ζ. Κ. Α. Παλαιολόγος.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ· ζ. Θεμιστοκλής Πετροκόζκινος.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ· ζ.’Ιωάν. Α. ΙΙερβάνογλους, ΛΙΒΕΡ1ΙΟΥΛ· κ. Γ. θ. Σζρινής.
ΡΟΥΣΤΣΟΥΚ1ΟΝ Βουλγαρίας- κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.
ΤΕΡΓΕΣΤΗ· κ. II. ΙΙερβάνογλους. ΚΑΛΚΟΥΤΤΑ -ζ.’Ιωάν. Κ. Σταυρίδης.
ΝΕΑ-ΥΟΡΚΗ· ζ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής Ελλάδος.

ΑΘΗΝΑΙ και ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ- ζ. Δημ. Καρασπϋρο;. ΚΕΡΚΥΡΑ· -ζ. Ννζ. Σ.
Μπάζα;. ΖΑΚΥΝΘΟΣ" κ. Ν. ΙΙαππαδόπουλο;.
Β2Λ0Σ· κ. Νικ. Γίωργιάδης, ιατρός. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ· ζ. Πέτρος Μ. Γκεντιλίνης. ΙΙΑΤΡΑ1· κ. Παυ
σανίας Χοϊδάς. ΣΥΡΟΣ- ζ. Ν. Σαζζελίων.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΑΙΓΥΠΤΟΣ- κ. Πέτρος Σαράντης, Βιβλιοπω
λείο-; “Ό Φοϊνιξ” έν Άλεςανδρείφ.
ΚώΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΙΣ· ζ. ’Ιωάννη; Παπάδης. βιβλιοπώλης. Φ1ΛΙΙΙΙΙΟΥΠΟΛΙΣ· κ. Γεώργιο; Τσούντας, ιατρός. ΣΜΥΡΝΗ· κζ. Δεζίπρης καί
Σ’, και κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ· ζ. Σ. Γράσσος, βιβλιοπώλη;
ΚΑΒΛΛΛΑ · κζ. Α. I'. Κούζης καί Σ’- ΜΥΤΙΛΗΝΗ· κ. Ξενοφών Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ· Αίδεσ. Άνανίας Άλεξανδρίδης. ΣΑΜΟΣ· _ κ. Σταματιάδης, έφορος τής Σαμιακής Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΥΤΤΟΣ· κ. Χρ. Χριστόφορου.
AM ΙΣΟΣ · ζ. Κ. Λαναράς, ιατρός, ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ· κ. Άπ. Ξενουδάζης.
ΡΟΔΟΣ· κ. Μ. Μαλλιαράκης. IUANMNA· κ. Γ. Β. Λάππας.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρου· κ. Π. Δ. Παπαδάκης. ΛΑΡΝΑΞ·
κ. ’Ιωάννης ΙΙιερίδης.

Εις τά μέρη, ένθα είσέτι δεν έσυατήδησαν όριατιζώς έπιστασίαι,
οί βουλόιχενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηταΐ έπί προκαταβολή τής
έτηοίας συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ' εύδεΐαν εις τήν διεόΟυνσιν
(Elster-StraSSe No. 19) έν ΑΕΙΊΊΑι, είτε εις τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευδύνσεως τοΰ Εσπέρου συνεννοηδείσης περί τούτου
μετά τής Γενικής Διευδύνσεως των γερμανικών Ταχυδρομείων. Τδ ψύλ
λον άποστέλλεται ελεύθερον ταχυδρομικών τελών.

H ΔΙΕΥΘΥΝΣ1Σ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elster-Stbasse No. 19. Leipzig.

Νεώταται προνομιούχοι εφευρέσεις

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ.

τοΰ Καθηγητοΰ KL1NKERFLES.

Οί πράκτορες τής πτωχεύσεω; τοΰ με
γάλου “Άγγλο-Βρεταννικοΰ έργοστασίου” πωλοΰσίν δλας τάς πραγμα
τείας των μέ μεγάλην έζπτωσιν. Έμβάζων τι; τά ποσό·; φράγκων 20, ή καί
διά ταχυδρομική; επιταγή; διά τού αύστρο-ούγγρικοΰΛό'-δ Τεργέστης, λαμβάνει
πολυτελή συσκευήν τραπέζης έκ τού άρίστου άγγλο-όρεταννιζοϋ μετάλλου, άξια;
άλλοτε φράγκων 70. Πάς παραγγελιοδό
της λαμβάνει καί έγγραφον έγγύησιν περί
διατηρήσεω; τής λευκότητας τών σκευών
έπί δέκα έτη.
6 μαχαίρια τραπέζης μέ ώραίας λεπίδας,
6 περούνια μονοκόμματα,
6 κοχλιάρια τής σούπας έκ τοΰ άγγλοβρετ. μετάλλου,
6 κοχλιάρια τού καφέ επίσης,
1 μέγα κοχλιάριον τής σούπα;
1 βαρύ κοχλιάριον διά τδ γάλα,
6 άζουμβισ’τήρια τών μαχαίρι»·;,
6 αγγλικά φιλτζάνια,
1 πιπεροθήκην ή ζακχαροήήκην,
6 ωραίας ώοθήκας,

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΥΞ1Σ.
Τιμή μάρκ. 50 (φρ. 62.50).

’Ασφαλέστατος τοΰ καιρού οδηγός άνευ
υπολογισμού.

NEON ΥΓΡΟΜΕΤΡΟΝ
(BEVERSIONS-HYGBOMETER).
Τιμή μάρκ. 25 (φρ. 30.25).

Αλάνθαστος οδηγός τής υγρασίας.

Προγράμματα άττοστΖλλοιτκι ίωρίάν.

Ίδιοκτήται τών προνομίων

Co.

Biernatzki
έν Άμβούργφ.

15 27 Νοεμβρίου 1883.
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I
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6
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κομψά κοχλιάρια διά τά ώά,
δίσκον μεγέθους 30 έκατ..
τρυπητόν τοΰ τείου,
πολυτελή κανδιλέρια τή; αιθούσης,
κομψά μαχαίρια τών φρούτων,
τεμάχια έν δλψ. Φρ. 20.

Είς άπόδειξιν 3τι ή παρούσα είδοποίησίς μου δέν βασίζεται έπί άγυρτίας υποχρεούμαι δημοσία, έάν ή συ
σκευή δεν άρέση τίμ Αγοραστή, νά παρα
λάβω αυτήν πάλιν. ‘0 έπιθυμών λοιπόν
ν’ άγοράση πράγματα χρήσιμα καί καλά
άντί τών χρημάτων τού, άς άποτανθή,
μετά πάσης πεποιβήσεως καί κατ’ εύθ εΐαν πρός τον
J. II. Rabinowicz είς ΒιεΤ'νηι·,
Κεντρικήν άποθήζην τοΰ Άγγλο-ίρεταννικοΰ έργοστασίου
WlEV II. ScBITTAMTSOASSE 20.

Παρ’ έμοί εΰρηται, αντί 30 centimes
τό κουτίον, καί κόνι; πρός καθαρισμόν
τών σκευών τούτων.
'Υποκαταστήματα έν Λονδίνο; καί
Παρισίοις

ΑΓΓΕΛΙΑ.
Ή αρχαία τής νήσου Ρόδου ιστορία διδάσκει τι δύναται νά ζατορθώση λαός δραστήριος, νοήμων, λιτός περί τήν δίαιταν, ένάρετος καί μεγαλόφρων, έλεύθερός τε διατελών
καί αύτο.ομούμενος.
01 ‘Ρόδιοι καί τοι νήσον λαμπρόν μέν καί καλλίστην, άλλά μικρότερα·; άσυγζρίτως καί ήττον γόνιμον τών μεγαλοννήσων τής μεσογείου. Κρήτης καί Κύπρου, οίκοΰντε;
άφίχΟησαν ίμως είς δψιστον βαθμόν δόςη; καί δυνάμεως, ένεκα τοΰ έςόχου αύτών ήβιζοΰ χαραζτήρος, δστι; έμορφώΟη ές έλευΊερίου αγωγής, σοφών νόμων καί άρίστου
πολιτεύματος.
U'l τών 'Ροδίων νόμοι, ώς εί έμπνεόμενοι έκ τής άγνοτάτης πρός τόν πλησίον άγάπης, ήτις έστί τό οΰσιωδέστατον τοΰ χριστιανισμού παράγγελμα, έπέβαλλον ώς ϋποχρέωσιν τήν φιλανθρωπίαν- ποιζιλοτρόπως έζδηλουμένην καί συνάπτουσαν άρμονικώτατα τά; διαφόρους κοινωνικά; τάξεις καί γεννώσαν έν ταΐς ψυ-χαϊς αύτών Οερμοτάτην πρός
άλλήλους συμπάθειαν καί άκατάσχετον πρός τήν έργασίαν καί τήν υπηρεσίαν τής πατρίδος αύτών έρωτα, έν ή καί δι’ ής άπήλαυον πληρέστατης άσφαλείας, ευημερίας καί μακα
ριότητας.
Διά τούτο, δτε αί λοιπαί έλληνίδες πόλεις άπολε'σασαι πάσαν πολιτικήν σπουδαιότητα ένεκα τής ’-/.πτώσεως τοΰ ήβιζοΰ αύτών αισθήματος καί τοΰ έβνικοΰ φρονήματος
ύπεδουλοΰντο άλληλοδιαδόχως ύπό τών διαδόχων τοΰ Μεγάλου ‘Αλεξάνδρου, οί Ρόδιοι τεθωρακισμένοι ύπό τών έςόχων αύτών άρετών ανέπτυξαν (Ιαυμασίως τάς ναυτικά; αύτών
δυνάμεις- καί κατέστησαν τήν νήσον αύτών βασιλίδα τής μεσογείου θαλάσσης, σύμμαχον εΐπερτινα καί άλλην περιζήτητον τοίς δυνάσταις καί βασιλεΰσι.
Τότε παρέττη είς τάς χαρίεστάτα; αύτή; άκτάς τό λαμπρότατο·; τής ιστορίας αύτής δράμα, ή πολιορκία τής έξαισίου έπί κάλλει πόλεως ύπό Δημητρίου τοΰ πολιορκητού,
έν η, έπί έν ολόκληρον έτος διαρ-ζεσάση άπεδείχίΐη ό ακατάβλητος ηρωισμός ή καρτεροψυχία καί ή αύταπάρνησις τών πολιορκουμένων καί οι δαψιλέστατοι αύτών πόροι καί ήτις
κατέληςεν είς περιφανή θρίαμβον τής πόλεως, πρός ήν ό υπερήφανος καί ύπό τοΰ Δήμου τών ’Αθηναίων αποθεωθεί; Δημήτριος κατελιπεν ώ; τεκμήριο·; ύπολήψεως καί σεβασμού
τό μεγαλούργημα τής πολεμικής του τέχνης, έξ ής έδημιουργήθή τό θαυμασιώτερον τής γλυπτικής άριστοτέχνημα.
Περιπαθώς άγαπήσας τήν νήσον ταύτην έστρεψα πολλάκις τήν φαντασίαν μου ύπό τόν διαγελ.ώντα αύτής ουρανόν πρός τούς ευκλεείς εκείνους χρόνους, καθ’ οδς ό θαυμά
σιος έζεΐνος λαός διεδραμάτισε, πάν δτι έξοχο·; παρήγαγεν ή διάνοια ζαί ή λογική τού άνθρώπου θέλησις, καί προσεπάθησα ώς εϊ παριστάμην θεατής τή; φοβέρας έκείνη; πολιορ
κία; νά διατυπώσω αυτήν έν είδικν* πραγματείφ, ακολουθών κατά βήμα Διόδωρον τόν Σικελιώτην καί τόν έπί γλαφυρότητι καί εύφραδεία διαζρινόμενον σοφόν τή; 'Ιστορίας καθη
γητήν Κ. Κ. Παπαρ^ηγόπουλον, ζαί τήν άξιόλογον συγγραφήν τού Κ. Ε. Μπιλιώτου, καί Άββά Κοτρέ έπιγραφομένην "ή Νήσο; 'Ρόδος."
Έν τή πραγματεία ταύτη, φερούση τόν τίτλον “Η πολιορκία τής 'Ρόδου ύπό Δημητρίου τοΰ Πολιορκητού'- συνέλεξα πάν δ,τι εΰρον έν τή ισχνή μου φιλολογική βιβλ.ιοθήκη συσχετιζόμενον πρός αύτήν, παραστήσας ένιαχοΰ οίονεϊ δρώντα τά πρόσωπα, συντάξας ούτω δοκίμιο·;, προσέγγιζαν κατά τι πρός τό μυθιστορικόν είδος, άλλά μή μακρυνόμενον
τής ιστορικής άληθείας.
Βεβαίως τό είδος τούτο τή; συγγραφής απαιτεί καί φαντασίαν λαμπρά·; καί δαψίλειαν Ιστορικών καί αρχαιολογικών γνώσεων καί τέχνην ού τήν τυχοΰσαν περί τήν πλο
κήν καί τήν λέξιν, ών στερείται ταπεινός τής Ηέμιδο; λειτουργός, αναγκαζόμενος νά άναδιψά τό Corpus juris civilis καί νά συνδυάζη δικονομικά άρθρα. Συγγράψας λοιπόν ούχί
ώς έβουλόμην άλλ’ ώς ήδυνάμην, μή έχω·; δέ τόν ηρωισμόν τοΰ σοφού έκείνου, δστις τήν κατ’ έπίγνωσιν τοΰ Σωκράτους άγνοιαν κεκτημένος δέν ήθελε νά συγγράψη ώς ήδύνατο,
ήττήθην έκ τής έπιθυμίας τοΰ μεταδούναι ε ς τούς καθ' ήμά; ‘Ροδίου; τά πορίσματα τή; μελέτης μου καί άπεφάσισα νά δημοσιεύσω αύτά διά τοΰ τύπου,.
Οθεν απευθυνόμενος πρός τοΰ; απογόνους τών εύκλεών έ-ζείνων άνδρών, οϊτινες έλεγον μετά δίκαια; ύπερηφανείας, "ημείς δέκα ‘Ρόδιοι δέκα ναΰ;,-’ ζαί πρός τούς ζηλωτάς πόσης ελληνικής δόξης φιλομούσους ομογενείς έξαιτοΰμαι τήν συνδρομήν αύτών πρός έκτύπωσιν τοΰ πονηματίου μου, ούτινος έκαστον άντίτυπον έξ είκοσι περίπου τυπογραφικών
φύλλων συγκείμενον καί έπί χάρτου άρίστης ποιότητο; μετά πάσης τής τυπογραφική; φιλοκαλία; έκτυπούμενον τιμάται άντί φράγκων πέντε.
Έν 'Ρόδιο τή 30 Ιουνίου 1883.
Μ. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ
Δικηγόρος".

Συντάκτης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΊΑΙ.

ELSTER-STR. 19.

Χαρτοπωλείο! · Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟΥ έν Βερολίνψ, Φραγζοφόρτη καί Λειψίφ. — Ί'ύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν Λειψία

