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ΕΣΠΕΡΟΣ.
Η ΚΛΡΥΤΑΙΝΑ.
(Μετά είχόνο;, ίρα ο»λ. 289.)

Ή έν Πελοποννήσφ ’Αρκαδία είναι μία των
ωραιότερων και γραφικωτέρων επαρχιών τής
Ελλάδος. Αί καλλοναΐ αύτή; είσί σοβαραί, αί
κορυφαί των ύψηλών και απόκρημνων αυτής
δρέων είναι χιονοσκεπείς, τά δάση αύτής σκοτεινά
και άγρια, και οί ποταμοί της μετέχουσιν, έν
χειμώνι μάλιστα, τής φύσεω; των ελβετικών
χείμαρρων. Τοιαύτη; οΰση; τής φύσεως τής
χώρας επόμενον ήτο και οι κάτοικοι αύτής νά
ήναι άνθρωποι στιβαροί καί ορεσίβιοι, γεωργοί
ακάματοι, ποιμένες πεπειραμένοι, διατηροΰντες
τά απλοϊκά αύτών ήθη, ώς ζώντε; σχεδόν μεμονω
μένοι έν μεαφ των όρέων καί ολίγον ερχόμενοι
εις επαφήν προς άλλους ανθρώπους. Λέγεται
δτι οί "Αρκάδες ώφειλον νά ήναι καί εύτυχεΐς,
ώς μή έχοντες ιστορίαν άλλ’ δμω; καί οί φιλή
συχοι ούτοι άνθρωποι πολλάκις ύπέστησαν τά
δεινά των πολέμων τών αίματοκυλισάντων τήν
Πελοπόνησον- πολλάκις δέ καί ήναγκάσθησαν
νά έγκαταλείψωσι τούς αγρούς των, τάς κοιλάδας
των, τάς καλύβας των καί νά καταφύγωσιν εις
τάς απροσίτους τών ορέων αύτών φάραγγας καί
στενωπούς. Άπόδειξις τρανή τών δσα ύπέφερεν
ή Αρκαδία έκ τών διαφόρων επιδρομών, είναι
καί ή πλήθος τών άνά τήν χώραν διεσπαρμένων
φρουρίων καί προμαχώνων. I ά φρούρια ταΰτα,
έργα το πλεΐστον τής φραγκικής εποχής, είσί
νΰν ερείπια· ύπήρχεν όμως έποχή, καθ’ ήν έκατοικοΰντο καί έχρησίμευον ώς ορμητήρια άγριων
ηγεμονίσκων, επάγγελμα έχόντων τήν αρπαγήν
καί τήν λεηλασίαν.
"Εν τών σπουδαιότερων φρουρίων τούτων είναι
τό τής Καρυταίνης, το όποιον, αληθής αετών
φωλεά, είναι διάσημον έν τή Ιστορία τοΰ 13’·'
αίώνος. Τό φρούριον τοΰτο, έγερθέν ύπό τοΰ
Ουγου τοΰ έκ Βριέννης, Φράγκου ήγεμόνος, γνω
στού παρά τοϊς Ελλησιν ύπδ τό όνομα Μέγας
κύριος” κεΐται έπί ύψηλοΰ καί αποτόμου βράχου
άνωθεν τής κωμοπόλεως Καρυταίνης, απρόσιτον
καί απειλητικόν. Εις τούς πρόποδας ρέει άγριος
ό ’Αλφειός, ό κυριώτερος τής ’Αρκαδίας ποτα
μός. ’Αρκεί ν’ αναδίφηση τις τά ' Χρονικά τοΰ
Μωρέως” διά νά μάΟη όποιας ύπέστη τύχας τό
φρούριον τοΰτο καί πόσα σπουδαία διεδραματίσθησαν έν αύτω συμβάντα από Βιλλαρδουΐνου
μέχρι τοΰ τελευταίου κυρίου αύτοΰ, τού κατόπιν
γενομένου δουκός τών ’Αθηνών καί παρά τήν
Κωπαΐδα λίμνην ύπδ τών Καταλάνων φονευθέντος.
Σήμερον τό φρούριον τή; Καρυταίνης είναι
έρείπιον, καί κατοικητήριον νυκτοκοράκων · δσφ
δμως σώζονται τά τελευταία ίχνη τών έπάλξεών
του· δσφ ύψοΰται υπερήφανος ή βραχώδης κο
ρυφή, έφ’ ής κεΐται, τό μέρος τοΰτο θά μένη
διά τόν περιηγητήν μία τών μάλλον άξιοθεάτων
τοποδεσιών τής τόσον γραφικής έπαρχίας ’Αρ
καδίας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ
ΗΓΕΜΩΝ ΒΛΑΧΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΛΔΑΠΑΣ.

Ή ιστορία τών έν Βλαχία καί Μολδαυΐα
ήγεμονευσάντων Ελλήνων ηγεμόνων, άπαρτίζουσα μέρος τής όλης ιστορίας τής Ανατολής,
χρήζει όντως Ιδιαιτέρας καί έμβριΟοΰς μελέτης,
καθ’ όσον άλλως οί σπουδαίοι εκείνοι άνδρες
άποτελούσι τά πρόσωπα τοΰ προσκηνίου τοΰ
άνατολικοΰ δράματος, σπουδαίως έπιδράσαντες
έπί τής τύχης τών σημαντικωτέρων χωρών τής
’Ανατολής, τής τε 'Ελλάδος καί ’Ρωμανίας.
Άτυχώς δμως οί "Ελληνες ήγεμόνες, οί καλού

μενοι Φαναριώται, κακίζονται ύπό τινων,
οιτινες τάς μέν άρετάς αύτών παρασιωπώσι καί
άποκρύπτουσι, τά δέ έλαττώματα αυτών έξογκοΰσι καί διαλαλοΰσιν. Άλλ’ ή αδέκαστος
Ιστορία, ήτις άπροσωπολήπτως δικάζει τά πρό
σωπα καί τάς πράξεις αύτών, αποδώσει δικαιο
σύνην πρός τούς άνδρας έκείνους, οιτινες διανύσαντες τό στάδιον τοΰ βίου των έν έποχαΐς κρισίμοις, κατώρδωσαν διά τής προσωπικής αύτών
φρονήσεως καί περινοίας καί τής έκτεταμένης
καί σπανίας αύτών παιδείας ΐνα καταθέσωσι τήν
ιδέαν τής τοΰ ατόμου ελευθερίας διά τής συντά
ξεως νομικών Κωδίκων καί διά τής διαδόσεως
συνάμα τής Ελληνικής παιδείας, έξ ής άπαντα
τά έδνη άρύονται τάς άληθεΐς άρχάς τής ήθικοποιήσεως καί τής έπιστήμης· τοΰδ’ δπερ άλλως
τε ούοέποτε ήρνήδησαν ν’ άνομολογήσωσι πάντες
οί σοφοί τής Εύρώπης Γάλλοι, "Αγγλοι, Γερμα
νοί, Ιταλοί κ. λ. Ό πρό τίνος άποβιώσας γάλλος ποιητής καί ’Ακαδημαϊκός IjAPRADE έπεμψε
(κατά τούς "Συλλόγους” τοΰ Βουκουρεστίου)
έπιστολήν πρός τον άξιότιμον ομογενή κ. Κ.
Σβορώνον, εύχαριστήσαντα αύτόν διά τούς πλή
ρεις αισθήματος ύπέρ τής 'Ελλάδος στίχους του.
Κύριε, λέγει ή πρώτη τής έπιστολής ταύτης
"περικοπή, ήγάπησα τήν Ελλάδα μετά θρησκευ
τικού σεβασμού, ώς μητέρα τών τεχνών, τής
' φιλοσοφίας, καί ώς διδάσκαλον τής Γαλλίας
"καί τού ανθρωπίνου γένους . . .” Τήν παρέκβασιν ταύτην έποιησάμην όπως κατανοήσωσιν οι
παρεξηγοΰντες τόν Ελληνισμόν κατά πόσον λανθάνουσιν άποστρεφόμενοι τήν Ελληνικήν γλώσ
σαν καί φιλολογίαν καί έν γένει τόν 'Ελληνι
σμόν, δστις ούοέποτε τήν αύθαιρεσίαν καί τόν
υλισμόν έπρέσβευσεν, αλλά τήν ηθικήν άνάπτυξιν
καί τήν τής έπιστήμης έπίδοσιν.
Οί "Ελληνες ήγεμόνες τής Ρωμανίας, άδιστάκτως δύναταί τις όμολογήσαι, δτι ού σμικρόν
συνετέλεσαν προς τήν τής χώρας ταύτης άναβίωσιν καί ήδικήν άνάπτυξιν διά τή; τών 'Ελληνι
κών γραμμάτων διαδόσεως. Αί πράξεις τών
ανθρώπων, καί ιδία τών τά έδνη καί τούς λαούς
κυβερνώντων, πρέπει νά κρίνωνται κατ’ ανα
λογίαν καί μέτρον, ήτοι κατά τήν εποχήν, το
δεσπόζον έν αύτή πνεύμα καί τήν δλην πολιτι
κήν τού λαού αγωγήν. ’Επιεικώς λοιπόν καί
έμβριδώς ούτως είπεΐν κρίνοντες τούς άνδρας
έκείνους δέν δυνάμεδα ή ν’ άποδώσωμεν αύτοΐς
δικαιοσύνην καί νά χύσωμεν έν δάκρυ έπί τοΰ
τάφου, έν ω ή ιερά αύτών αναπαύεται κόνις, καί
έν ω εύρον άνάπαυσιν μετά βίον πολυκύμαντο·/
καί πλήρη περιπετειών καί βασάνων.
Εκ τών πολυπαδών καί ένδοξων τούτων ήγεμονικών οικογενειών, ώς τής τοΰ Μαυροχορδάτου,
τοΰ Σούτζου, τού Καλλιμάχη Καρατζά, Μαυρογένους, Χαντζερή, Ύψηλάντου, Γκ.ίκα, είναι καί
ή οικογένεια Μουρούζη. ’Αφορμήν λαβών έκ
τίνος επιγραφής, ήν εύρον έν Ίασίω έν τφ υδρα
γωγείο), τφ έπί Ά λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ Μ ο υ ρ ο ύ ζ η κατασκευασδέντι, καί διοχετεύοντι έξ ώριαίας καί
πλέον άποστάσεως άφθονον καί ύγιέστατον ύδωρ
εις τήν έκ λειψυδρίας πάσχουσαν πόλιν τοΰ Ία
σίου, φέρω εις γνώσιν τών αναγνωστών τού
"Εσπέρου” βιογραφικάς τινας σημειώσεις έπί
τού ήγεμόνος τούτου, δστις περιεχοσμεΐτο διά
πολλών άρετών, σπανίας παιδείας, δραστηριότη
τας μεγάλης καί άκρας άγαθότητος. ΊΙν ό
’Αλέξανδρος Μουρούζη; υιό; τοΰ ήγεμόνο; Κων
σταντίνου Μουρούζη, καί έχρημάτισε μέγας τής
Πύλης διερμηνεύς. Μετά τήν άποχώρησιν τών
Αύστριακών καί Ήώσσων έκ τής Μολδοβλαχίας
κατά τό 1778, διωρίσθη ήγεμών Μολδαυιας,
ήγεμονεύσας έν Ίασίω μήνας μόνον οκτώ. Έν
έτει 1779 μετετέθη εις Βλαχίαν, ήγεμονεύσας
έτη δύο καί μήνα; έξ. Διεδέχθη δέ αύτόν ό
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’Αλέξανδρο; Υψηλάντης. Τό 1799 μετά τήν
δολοφονίαν τοΰ άτυχου; Γεωργίου Χαντζερή,
διωρίσδη ό Μουρούζη; έκ δευτέρου εις τήν ηγε
μονίαν τής Βλαχίας, ήγεμονεύσας έκεΐ έτη δύο
καί μήνα; εννέα· διεδέχδη δ’ αύτόν ό ήγεμών
Μιχαήλ Σούτζος. Κατά τό 1803 διωρίσδη ό
Μουρούζη; τό δεύτερον ήγεμών Μολδαυΐα;, ήγε
μονεύσας έτη τρία, άχρι τοΰ 1806, δτε αί 'Ηγε
μονία'. περιήλδον εί; χεΐρας τών 'Ρώσσων μέχρι
τοΰ 1812.
Έκ τών έρευνών μου δύναμαι έν πεποιδήσει
νά είπω περί τού ήγεμόνος ’Αλεξάνδρου Μου
ρούζη, ότι έκτος τής εύρείας αυτού παιδείας καί
δραστηριότητος, άκραν είχε πραότητα καί δικαιο
σύνην, ώς καί έν τή Ιστορία αύτοΰ ό Διονύσιος
Φωτεινός αναφέρει. Μ ή προτιδέμενος νά γράψω
ολόκληρον τήν βιογραφίαν τοΰ άνδρος ούδέ τάς
περιπετεία; τή; οικογένεια; αύτοΰ, άλλ’ απλήν
μόνον άνάμνησιν τοΰ άειμνήστου τούτου ήγε
μόνος, αναφέρω ένταΰδα δτι αύτω όφείλεται ή
άνέγερσις νοσκομείου έξωθεν τού Βουκουρεστίου,
νοσκομεΐον ίορυθέν τότε διά τοΰ; έκ τής βροτολοιγού πανώλους μαστιζομένους, ώς ή οίκοδόμησι; ναού έπ’ όνόματι τοΰ ‘Αγίου ’Αλεξάνδρου.
Άλλ’ ή διοχέτευσις ποσίμου υδατος εις πόλιν,
πάσχουσαν έκ δεινή; άείποτε άνυδρίας, άρκεΐ
όπως άποθανατίοη τό όνομα τού ήγεμόνο; Αλε
ξάνδρου Μουρούζη. Ή διοχέτευσις έγένετο διά
μηχανικού "Ελληνος έκ Κωνσταντινουπόλεως, ού
το όνομα ού κατώρθωσα άνευρεΐν. Τό λαμπρόν
τοΰτο έργον έπέπρωτο νά έξυμνηδή καί ύπό
μεγάλου ποιητοΰ. τού νέου Άνακρέοντος, Άθανασίου τού Χριστοπούλου.
Έν τή συνοικία Golia τής πόλεως ταύτης
σώζεται είσέτι τό άπό τοΰ 1634 ύπό τοΰ ήγε
μόνο; Βασιλείου κτισθέν Μοναστήριον, δπερ νύν
χρησιμεύει καί ώς φρενοκομεΐον. Παρά τό κωδωνοστάσιον έκτισται κομψόν τι οικοδόμημα, ώς
οικία τις μικρά πανταχόθεν κεκλεισμένη, έν ή
ύπάρχει το έν λόγιο ύδραγωγεΐον. Περιερχόμενος τήν πόλιν καί περιεργαζόμενος τά άξιοσημείωτα, οίον έκκλησίας καί παλάτια τών κατά
καιρούς ήγεμόνων, έφ’ ών καί έπιγραφαί έλληνικαί σώζονται, άς έφρόντισα άναδιφήσαι καί
περισυλλέξαι, ώδηγήθην καί πρό; τό ρηθέν ύδρα
γωγεΐον. Άναβάς δε ξύλινα; τινάς βαθμίδας,
και διαβάς δύραν, ήν μοί ήνοιξεν ό φύλαξ τού
κωδωνοστασίου, εύρέθην αίφνης έμπροσδεν κομ
ψού μαρμάρινου λέοντος, τριών ποδών μήκους,
έκ τοΰ χαίνοντος στόματος τοΰ όποιου άφδονον
έχύνετο ύδωρ. Τό κεκλεισμένον τούτο οικοδό
μημα ήτο πλήρες άτμών· έν τω μέσω αύτοΰ
μεγάλη λεκάνη έδέχετο τό έκχυνόμενον ύδωρ ·
έκ τής λεκάνης δέ ταύτης τό ύδωρ διοχετεύεται
άνά τήν πόλιν. Περιεργασδείς τού; τοίχου; διέκρινα τήν ζητουμένην έπιγράφην, κεφαλαίοις
γεγραμμένην γράμμασι καί συγκειμένην έκ τριών
δίστιχων, μαρτυρούντων τήν ύψιπετή τού ποιητοΰ φαντασίαν. ’Ιδού τά τρία δίστιχα·
Εις τον κύκλον τών ζφδίων λέων είμαι φλογερό
Εις τήν πόλιν Ίασίου υδροχόο; δροσερός.
’Εκεί φλόγας, έδώ δρόσον, έκεΐ πΰρ, έδώ νερόν
Έςεοεύγομαι και χύνω άπό φάρυγγα ξηρόν

Όλην μ’ ήλλαςε τήν φύαιν ό τής πόλεως σωτήρ,
Ό Αλέξανδρος Μουρούζης, τών ύδάτων ό δοτήρ.
Έν Ίασίω 1784.

Έκ τοΰ ποιηματίου τούτου λαβών αφορμήν
ούκ άσκοπον, ένόμισα είπεΐν τινα περί τών έν
‘Ρωμανία ήγεμονευσάντων Ελλήνων ήγεμόνων,
βπω; δώσω άφορμήν τοΐς σοφοί; καί ιστορικοί;
τού έθνους ήμών, ινα έγκύψωσιν εις τήν ιστο
ρίαν τών όντως σοφών τούτων άνδρών, μή έχων
έγώ τήν άξίωσιν ΐνα θίξω τήν κόνιν τών σεβα
στών τούτων άνδρώπων, ών ή εύρεΐα σοφία καί
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πολυμάδεια κινεί καί δικαίως τόν θαυμασμόν
τοΰ παρατηρητοΰ. Ή σαν πράγματι ού μόνον
δεινοί Έλληνισταί, άλλά καί κάτοχοι τών κυριωτέρων άνατολικών γλωσσών, τής τε τουρκική;
καί άραβικής καί αύτή; έτι τής περσικής, συ
νάμα δέ ώς διερμηνείς και κάτοχοι τών κυριωτέρων Εύρωπαϊκών γλωσσών, τή; γαλλική; καί
Ιταλικής καί άγγλικής κλ. Αμφιβάλλω τή
άληδεία έάν ή Ιστορία δύναταί νά ύποδείξη
ήμΐν μέγαν άριδμόν ήγεμόνων τοσούτον εύρεΐαν
έχόντων μάθησιν καί γλωσσομάθειαν.
Έν Ίασίω, μηνί Ιανουάριου 1884.

Σ. Κρητικός.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΥΣ.
'Υπό Dr. Ε. Weil.
(Μετάφρ. Ν. Διαμαντοπούλου.)

Περί ούδενός ίσως οργάνου τοΰ ανθρωπίνου
σώματος έπικρατεΐ παρά τφ λαω τοσούτον άπηρχαιωμένη καί πεπλανημένη ιδέα, όσον διά τό
δργανον τής άκοής. Καί ένω τον οφθαλμόν
περιδεώς προφυλάττει, καί διά τήν έλαχίστην
νόσον τό κατάλληλον θεραπευτικόν μέσον έφαρμόζει, διά το ούς συνήθως ούδεμίαν φροντίδα
καταβάλλει, καί νομίζει έαυτόν άνεύθυνον εις
τάς έκ τής νόσου συνέπειας.
Ούχ ήττον παρά τοΐς άνθρώποι; ή αΐσθησι;
τής άκοής δέν είναι έλάσσων τής όράσεως, και
ρός ο’ ήδη είναι πλέον ΐνα ύπό τοΰ κοινού ληφθώσιν όρθώτεραι Ιδέαι περί τής φύσειος τών
νοσημάτων καί τής θεραπείας αύτών.
Ή Ά ν α τ ο μ ι κ ή καί ή Φ υ σ ι ο λ ο γ< κ ή σχέ σι; τού ώτός έχει, έν όλίγοις, ώς εξής· Τό χονδρώδε; πτερύγωμα καί ό εξωτερικός
άκουστικός πόρος άγουσι τά ηχητικά κύ
ματα εις το έν τω βάδει κείμενον τύμπανον.
Ό ύμήν τού τυμπάνου, ωοειδής τό σχήμα,
καί ώς χάρτης λεπτός, άποτελεΐται έκ τή; συν
εχείας τού τόν έξωτερικον άκουστικόν περιβάλ
λοντος δέρματος, καί μεταδίδει τόν ήχον περαι
τέρω διά τριών μεσολαβούντων όσταρίων, άλλήλοις συνδεδεμένων, καί μικρόν τινα κίνησιν
προς έαυτά έπιτρέποντα, — σφύρα, άκμων,
καί άναβολεύς, — έκ τού καλούμενου κοι
λώματος τοΰ τυμπάνου εις τόν λαβύρινθον,
εις τό μέρος δηλ. ένθα έξαπλοΰνται τά άκουστικά νεύρα. Τό κοίλωμα τού τυμπάνου
είναι μικρά τις κοιλότη; εις τό έσωτερικόν τού
πετρώδους όστού · συγκοινωνεί δ’ έλευθέοως μετά
τών έξω διά τή; τού Εύσταχείου καλούμενης
σάλπιγγας, ήτις είναι σωλήν ότέ μέν μεμ
βρανώδης, ότέ δέ χονδρώδης, ότέ δέ καί οστε
ώδης, κατερχόμενος μέχρι τής ανωτέρω μοίρας
τοΰ φάρυγγος, καί διά τής σχέσεω; ταύτης
προσδιορίζεται ή άκριβής θέσις τοΰ τυμπάνου.
Ή έν τω κοιλώματι τού τυμπάνου συγκοινωνία
αυτή τού άέρο; μετά τών έξω διά τοΰ μνησθέντος σωλήνος επιφέρει τήν έξίσωσιν τή; έκ
τών ηχητικών κυμάτων έπερχομένης θλίψεω;
εις τό τύμπανον διά τοΰ εξωτερικού άκουστικού
πόρου, καί ουτω ό ύμήν αύτοΰ εύρίσκεται πάν
τοτε έν δονήσει.
Εις τον λαβύρινθον διεχβάλλουσιν έκ τού
τυμπανοφράκτου κοιλώματος δύο μικραί όπαΐ
έν ειδει θυρίδων, αΐτινες είσΐ κεκλεισμέναι διά
λεπτοτάτων τυμπανοειδών ύμενιδίων. Διά τής
μιας μόνης, τής καί ωοειδούς Ουρίδο; καλούμένης, φέρεται ό ήχος βαθύτερον τή μεσολα
βήσει καί τών οστάριων. Ό δέ λαβύρινθος
άποστελεΐται έκ τής αιθούσης, τών ή μι κυ
κλικών σωλήνων καί τοΰ κοχλίου. 'Η όνοματολογία δ’ αυτή είναι άκριβής εις τα έν λόγω
μέρη, ώ; ή έν τή Ανατομία έν γένει, ήτις
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έκλέγεται άναλόγως τής μορφή; καί τοΰ σχή
ματος.
Ί ο άκουστικόν νεύρον καί αί ίνες αύτοΰ έξα
πλοΰνται έν τω κοχλία, καί ιδία έν τω καλουμένω Κόρτε ίω όργάνω, άπαραλλάκτως ώ;
αί χορδαί τοΰ κλειδοκυμβάλου. Αί νευρικά!
ίνες διά τών πάλσεων τού άέρο; έμπίπτουσιν εις
δόνησιν, παραλαμβάνουσι τήν κίνησιν, καί φέρουσι ταύτην έν τω έγκεφάλω, ένθα άπολήγει
εις το αίσθημα τή; άκοή;.
Τό σημαντικώτερον μέρο; τοΰ ώτό; είναι τό
νεύρον· βλάβη δ’ αύτοΰ έπιφέρει ολοσχερή κώφωσιν, ένώ τούναντιον ό υμήν τοΰ τυμπάνου και
τά άκουστικά όστεάρια έχουσιν αντίκρυ; ύποκειμενικήν τινα σημασίαν.
Οΰτως έχει έν συντόμφ ή σχέσις αΰτη πρός
κατανόησιν. Διαλάβωμεν ήδη καί περί τών κατά
το ού; νοσημάτων.
Έν πριύτοις προβάλλεται ή έρώτησι;· Είναι
άξιον τοΰ κόπου νά όμιλήσωμεν περί νοσημάτων
τών ώτων; άναφαίνονται δέ ταΰτα συχνά;
1
ΙΙρό; άπόδειξιν τούτου α;
ά; χρησιμεύση το
...εαμα έρεύνη;
έρεύνης τινο;,
τίνος, ήν
ην όο γράφων
γραφών ταΰτα
άποτέλεσμα
πρό μικρού έπεχείρησεν έν τοΐς σχολείο·.; έπί
αίδων. Εις 30 έπί τοΐς 100 ή ακοή
5,900 παίδων.
εύρέθη έλα· ωματική εν τισιν σχολείο·.; κατά
μέσον δρον. Όπως δ’ εις τούς παΐδα; ουτω καί
Δύναταί τι; λοιπόν άσφαλώ;
εις τού; ένηλίκους.
ένη
ά νοσήματα
τών ώτων μετά
νά διισχυρισθή, δτι τά
■·**
τών συμπαρομαρτούντων αύτών έπακολουδημάτων, άνήκουσι μεταξύ τών συχνοτάτων νοσημάτων τού σώματος.
Τά αίτια τούτων είσί ποικίλα· αί ψύξεις,
οί κατάρροι τής ρινός καί τοΰ φάρυγγος, είτα
τά νοσήματα τών παίδων, ή ϊλερις, όστρακιά,
κοκκύτη;, διφθερΐτις, κ. λ.
II νόσος, κατάρρους ή φλεγμονή τοΰ φαρυγγος, μεταδίδεται διά ής σάλπιγγος τοΰ
εύσταχείου εις τό κοίλωμα τού τυμπάνου, καί
έπέρχεται ουτω έπίσης ότέ μέν κατάρρους ότέ
£'
δέ φλεγμονή. Σχηματίζεται προϊόντος τοΰ χρόνου
πύον, δπερ φέρεται ώς έπί τό πλεΐστον εις τόν
ύμένα τού τυμπάνου, διατιτρα τούτον, όπότε
άναφαίνεται πρός τά έξω εί; τόν έξωτ. άκου
στικόν πόρον. " Τό άπόστημα ήνοιξε,” λέγει ό
αδαή;, καί χαίρει, έπειδή οΰτως ό πρότερον
ύφιστάμενος πόνος έλαττοΰται, καί δή πολλάκις
καταπαύει.
ΊΙ πυόρροια αύτη δύναταί συνήθως, ιδία
όπόταν ούδευία ιατρική βοήθεια έζητήθη, νά
έμμείνη έπί μακρόν χρόνον· ό δέ πάσχων είναι
έξησφαλισμένος δτι ή νόσο; αύτοΰ δέν θέλει
έπεκτανθεΐ έν τω έγκεφάλω. Εύτυχώς ή έπέκτανσις αυτή δέν συμβαίνει τόσον συχνά, άλλ’
ούδείς δύναταί νά προ'ϊδη άκριβώ; έάν θά προσβληθή ή ούχί ό έγκέφαλος.
’Ενίοτε δέν σχηματίζεται πύον, καί ούδεμία
διάτρησι; τού τυμπάνου· άλλ’ έξοιδαίνεται τότε
ή Εύστάχειος σάλπιγξ, καί ό άήρ δέν δύναταί
νά οιέλθη έλευθέρω; εί; τό κοίλωμα τού τυμ
ν.
πάνου. Σχηματίζεται
βλέννη. ό ύμήν έξέρχεται
τής ίσορροποία; αύτοΰ, εραιτέρω παρουσιάζονται
συμφύσεις εις τά τρία άκουστικά όστεάρια, περί
ών έμνήσθημεν, ατινα μετ’ άλλήλων εύκινήτω;
είσί συνδεδεμένα, βαθμηδόν δ’ ώς έκ τή; έπερ
χομένης θλίψεω; άποκσληρούνται, καί ουτω δέν
δύνανται πλέον νά μεταδώσωσι καλώς τόν ήχον·
έν συντόμφ τό ούς γίνεται βαρυήκοον. ΙΙολλάκις συμβαίνει τούτο τοσούτον βαθμιαίω;, ώστε
ύ πάσχων δέν δύναταί νά συναισθανθή τήν πάθησίν του. Βραδύτερον δμως παρουσιάζονται
ρόψοι ώτικοί καί βόμβοι, οιτινες ένιαχού τού;
πάσ/οντα; καθιστώσιν όντω; δυστυχείς, έπειδή
δέν έπιτρέπουσιν αύτοΐ; νυχθημερόν ούδεμίαν
ήσυχίαν.
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"Ετεραι παθήσεις τών ώτων εισίν έπίσης
ένοχλητικαί, ούχί δμω; τόσον κινδυνώδεις ή
σοβαραί, ώ; π. χ. ή άφθονος συλλογή τής κυ
ψέλη;, καί άποσκλήρυνσις ταύτη;. ΊΊ κυψέλη
τών ώτων συναθροίζεται μικρόν κατά μικρόν
άνευ διαταράξεώ; τινο;· αίφνη;, καί συνήθω;
μετά λουτρόν, ή πλύσιν, ή χειρισμόν τινα εις τό
ούς, έπέρχεται κώφωσις, βόμβοι, καί σκοτοδινΐαι.
11 έξήγησις είναι άπλουστάτη ■ πρότερον ό έξωτερικό; ακουστικός πόρος ήτο είσέτι έλεύθερος
ει; τινα θέσιν, καί τά ηχητικά κύματα ήδύναντο
νά φδάσωσιν εις τό βάθος. Διά τή; είσορμήσεω; έν τούτοι; τοΰ υδατο; έξογκοΰται τό έμοολον, καί ό εξωτερικό; άκουστικά; πόρο; άποφράσσεται καθολοκληρίαν. Ί'αύτό συμβαίνει καί
διά τοΰ χειρισμού εί; τό ούς· τό έμβολον μετα
κινείται οΰτως ώστε άποπληροΐ τόν έξωτ. άκου
στικόν πόρον, τά ηχητικά κύματα δέν δύνανται
πλέον νά εισδύσωσιν — ή κώφωσι; έπήλθε.
II τή; κυψέλη; αΰτη συλλογή εύρίσκεται εί;
πάσαν ήλικίαν άνευ ούδεμιά; δυσαρέστου συνέ
πειας, έπειδή ποσότης τι; έκ ταύτης είναι άπαραίτητος εί; τον έξωτ. άκουστικόν πόρον.
Εις τά νοσήματα τοΰ ώτό; τά μή έπιφέροντα
ούδέν σοβαρόν αποτέλεσμα ύπάγεται καί ό δοθιήν (Furunkulus). δστι; ίδια έπανειλημμένω;
προσβάλλει τά αύτά άτομα εί; τον έξωτ. άκου
στικόν πόρον, καί ίσχυρώ; ένοχλεΐ ταΰτα. Οί
πάσχοντες συχνάκις αίτιώνται κνισμόν τινα εί;
τό ούς, καί είσίν ήναγκασμένοι νά ξύωνται κατ’
έπανάληψιν αίφνης έπέρχονται πόνοι ισχυροί ·ό
έξωτ. άκουστικά; πόρο; έξοιδαίνεται κατά τινα
θέσιν, έπέρχεται κώφωσι; καί βόμβοι, μετά τινα;
δ’ ήμέρας διαρρηγνύεται ό δοθιήν — τό άπό
στημα — τό ού; ύφυγραίνεται, καί το πύον
άναφαίνεται. Τό άλγος ήδη καταπαύει, πάντα
δέ τά φαινόμενα ταχέως έξαφανίζονται.
ΊΙ έκζεματιύδης καί ή έρυσιπελατώδης πάθησις τοΰ έξωτερικοΰ ώτός, συχνότατα παρατηρουμένη εις τού; παΐδα;, είναι συνήθως συνέπεια
τής ωτόρροιας· ή τρυφερά έπιδερμίς διά τής
ροής τού πύου έρεθίζεται καί έλκοΰται. Ώ;
έπί τό πλεΐστον δέ τό έκζεμα έξαφανίζεται πολλάκι; άφ’ εαυτού μετά τής ώτορροίας.
"Ετερον έπίσης νόσημα άξιον προσοχή;, είναι
ή ωταλγία. Ίο άλγος είναι νευρική; φύσεως,
καί συχνάκις προκαλεΐται διά τής παραμικρά;
ψύξεως. Ούχί σπανίω; δμως, άλλ’ έσφαλμένως,
άποδίοεται εί; τό ού;, ένω ή κυρίως αίτια είναι
εις τούς όδόντας. Οΐ δέ πάσχοντες διατηροΰσι
τοσούτον άκράδαντον τήν πεποίθησίν των, ώστε
τότε μόλις πείθονται περί τή; πραγματική; έδρα;
τοΰ άλγους, όπόταν έπέλθη ή θεραπεία τών
όδοντων.
Άναφέρομεν είσέτι τά νοσήματα τοΰ λαβυ
ρίνθου, περί τής φύσεως τών όποιων πρότερον
όλίγα έγνωρίζομεν, καί οΰτως φρονοΰμεν δτι
άπηριθμήσαμεν τά ούσιωδέστερα τών νοσημάτων
τών ώτων.
Έν τούτοις εναντίον δλων αύτών τών παθή
σεων ούδεμία πρόνοια λαμοάνεται. ‘Η δ’ αιτία
έγκειται έν τούτφ· πλεΐστοι πάσχοντες κατά τά
ώτα άγνοοΰσι καθολοκληρίαν τήν πάθησίν των,
ετεροι δέν ένοχλοΰνται ύπό ταύτης, άλλοι δέν
θεωρούσι καλόν νά θεραπεύσωσι ταύτην, έτεροι
άποδίδουσι ταύτην εις κληρονομικότητα, καί
τέλος άλλοι πιστεύουσιν δτι είναι άδύνατος ή
ίασις αύτής.
Αί δοξασίαι αύται, καίτοι ψευδείς, έπιμένουσιν ούχ ήττον καί μέχρι τής σήμερον.
Τό ό'ργανον, ώ; είπομεν, άνήκει μεταξύ τών
σπουδαιοτάτων έν τω σώματι. Ανευ ώτός δέν
είναι δυνατόν νά ύπαρξη κανονική ομιλία· παιδιά
μή άκούοντα, δέν όμιλώσιν — είναι κωφάλαλα,
καί ύπέρ τάς 38,000 τοιούτων δυστυχών π>α-
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σμάτων εχομεν μόνον έν Γερμανία. Άνευ άκοής
ούδεμία διδασκαλία εφικτή, ούδεμία έκπαίδευσις.
Τά έν λόγιο παιδία, ατινα είτε κωφά έγεννήθη
σαν, είτε ταΰτα, — και ενδέχεται το ήμισυ
τούτων νά ήναι κωφάλαλα — άπώλεσαν τήν
ακοήν κατά τά -ρώτα τοΰ βίου των έτη, δφείλουσιν εν τοΐς τών κωφαλάλων έκπαιδεοτηρίοις,
διά πλείστων μέσων, τή συμπράξει και τών μυών
τής αίσθήσεως και τών όφθαλμών, νά διδαχθώσι
το όμιλεΐν. θά διευκολύνετο δέ μεγάλως εις πλεΐστα παιδία έξ έκείνων ατινα, μόλις άπωλέσωσι τήν
άκοήν, ήδύναντο δ’ άλλως νά όμιλώσιν, έάν οί
γονείς έφρόντιζον όπως ταΰτα περαιτέρω όσον
οίον τε πλειότερον όμιλώσι. Δυστυχώς όμως
τδ τοιοΰτο παραμελεΐται, τδ δ’ αποτέλεσμα είναι
δτι τά παιδία μετά καιρόν πριν ή ταΰτα εις τδ
σχολεΐον είσέλθωσι παραμελοΰσι τδ όμιλεΐν. και
μόλις μετά παλλοΰ κόπου καί βίας έκμανθάνουσι.
ΙΙαιδία ατινα ναι μέν άκούουσιν άλλ’ άνεπαρκώς,
μετά δυσκολίας προοδεύουσιν έν τφ σχολείφ, δέν
έννοοΰσι τόν διδάσκαλον, καί διά τοΰτο καθίζουσι
ταΰτα πλησίον των. Τά παιδία ταΰτα Οεωροΰσιν
οί διδάσκαλοι ώς απρόσεκτα, καί άναλόγως μετα
χειρίζονται ταΰτα. Βλάβαι τής ακοής ούχί τόσον
σοβαραί παρορώνται ύπό τε τών γονέων καί δι
δασκάλων. Έν Βυρτεμβεργ πρό τίνος χρόνου,
χάρις εις διαταγήν τινά τής άνωτάτης σχολαστι
κής έξουσίας, πρός άποκλεισμδν πλάνης τίνος,
δέον δπως έκαστον άπρόσεκτον παιδίον έξετάζηται κατά τήν άκοήν. 'Η διαταγή αυτή καλόν
θά ήτο νά είσήγετο παντού, οί δέ γονείς νά
λάβωσι τοΰτο ύπό σπουδαίαν έποψιν.
"Οτι ένήλικες πάσχοντες δυσηκοΐαν διά τής
έπιμιξίας ύπέστησαν ζημίας, είτε εις τήν έαυτών
Οέσιν είτε εις τό έπάγγελμά των, περί τούτου
δέν πραγματευόμεθα. Πλεΐστοι έγένοντο θύμα
νόσηματός τίνος τοΰ ώτός.

Εγκεφαλΐτις, άπόστημα τοΰ έγκεφάλου, τερηδών, βλάβη τοΰ αίματος, προέρχονται συχνό
τερου έκ παθήσεως τών ώτων, ιδία δ’ έκ πυήσεως αύτών. Σκοτοδινίαι καί πνευματικά νοσή
ματα είναι το έπακολούθημα ταύτης, καί συχνότερον μάλιστα ή δσον τις νομίζει.
Ήδη ή θέσις διασαφηνίζει τοΰτο· λεπτότατόν τι μόνον δστέϊνον τοίχωμα διαχωρίζει τδ
ούς άπό τδν έγκέφαλον καί τά σπουδαιότατα
αίματοφόρα άγγεΐα.

Καί δμως τδ ούς παραμελεΐται. Ποικίλαι
δ άφορμαί συμπράττουσιν εις τοΰτο· ή γνώσις
τής τών ώτων θεραπευτικής δέν ζητείται εις
τάς πρακτικάς τών ιατρών εξετάσεις. Προέρχε
ται δ’ έκ τούτου δτι πλεΐστοι ιατροί ούδεμίαν
γνώσιν έχουσι περί τής τών ώτων θεραπευτικής,
καί λατρεύουσιν είσέτι τάς άπηρχαιωμένας ιδέας.
Ούτως έχοντος τοΰ πράγματος παρ’ αύτοϊς τοΐς
ίατροΐς έν μέρει, δέν πρέπει νά κατακρίνωμεν
τδ κοινόν έάν έχη τάς παραδοξωτάτας ιδέας περί
τών παθήσεων τοΰ ώτός. Ή δέ πηγή δλων
αύτών τών πεπλανημένων ιδεών τοΰ κοινοΰ περί
’Ιατρικής, είναι πάντοτε εις ιατρικούς κύκλους
έστω καί εις έποχάς παρελθούσας. Εις τάς
άτοπωτάτας αύτάς Ιδέας συγκαταλέγεται καί ή
εξής, ήτις συχνάκις φέρεται εις τάς κεφαλάς,
καί μάλιστα ένίων ιατρών· δτι δήθεν ή ωτόρροια
έκπληροΐ ύγιεινόν τινα σκοπόν, καί δτι δέν πρέ
πει νά καταπαύωμεν ταύτην άφοΰ ή δόσοσμος
υλη παροχετεύεται έκ τοΰ έγκεφάλου. Άναλογίζεταί τις, δτι διά τδ έν τφ δέρματι μικρότα
του άπόστημα ζητείται έγκαιρος ιατρική βοήθειαδι’ άπόστημα δπερ χιλιοστόμετρά τινα μόνον
άπέχει τοΰ έγκεφάλου, τοΰ πολυτιμωτάτου τούτου
μέρους τοΰ σώματος, φρονεί δτι είναι ωφέλιμος.
ΙΙΰον δπερ τόσον ίσχυρώς όζει ώστε μόλις οί
παριστάμενοι δύνανται νά ύποφέρωσι, φρονεί

έπίσης δτι έν τώ σώματι, πλησίον τοΰ έγκεφάλου,
είναι άβλαβες!
Δυνάμεθα έν τούτοις έπίσης τά νοσήματα
ταΰτα νά βεραπεύσωμεν; "Συνήθως ούχί!” άκούω
ήδη νά λέγωσι. "Οί πάσχοντες διαβρέχουσιν
ήδη τδ πάσχον ούς δι* έγχύματος χαμαιμήλων
ή δι’ υδατος, ένσταλάζουσι χλιαρόν έλαιον πικρών
αμυγδάλων μετά γλυκερίνης, θέτουσιν αύτδ άνω
θεν άτμών, έπιθέτουσιν όπισθεν τούτου έμπλα
στρου διά κανθαρίδων, βδέλλας, ή καταπλάσματα,
έφιδρώνουσιν, άλλ’ άπαντα άνευ ώφελείας!”

[Άρ. 67.

113 Φεβρουάριου 1884.

Άρ. 67.

1 13 Φεβρουάριου 1884.]
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τοΰ Αγίου Ίούστου, ένθα καί άπέθανε τή
21 Σεπτεμβρίου 1558.
Τών γονέων τοΰ Καρόλου Γ.'. ή τύχη δέν
ήτο άξιοζήλευτος. '0 μέν Φίλιππος άπέθανε
μόλις είκοσι καί Οκτώ έτών τήν ήλικίαν (τή 25
Σεπτεμβρίου 1506) μακράν τής πεφιλημένης
αύτφ Φλάνδρας, έν Ισπανία, ή δέ μήτηρ, ή
Ιωάννα, έζησε βίον μακρδν άλλ’ έν είδει φυλα
κής, ώς παθοΰσα τάς φρένας· τή 12 Απριλίου
1555 άπήλλαξεν αύτήν ό θάνατος τών μακρο
χρονίων βασάνων.

(’Επεται τό τέλος.)

Ο ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΙΙΙΊΉΣ.
ΚΑΡΟΛΟΣ Ο Ε'.
’Αναγορεύεται ιππότης τοΰ χρυσοΰ δέρατος.
(Μετά εϊκόνος, βρα σελ. 293.)

Συμβάν αρκούντως παράδοξον, δπερ δμως
καί έν ταΐς ήμέραις ήμών, ήμέραις πολιτισμού
καί άναπτύξεως έπαναλαμβάνεται, παριστφ ή
παρατεθειμένη είκών. Τρίμηνον βρέφος άναγορεύεται ιππότης δι’ έπιθέσεως τού ξίφους καί
περιβάλλεται τά σημεία τοΰ άνωτάτου τότε τής
χριστιανωσύνης παρασήμου, τοΰ χρυσοΰ δέρατος.
Το βρέφος τούτο έπέπρωτο νά διαδραματίση
σπουδαιότατον πρόσωπον έν τή ιστορία· τούτου
ένεκα καί ή παρασημοφορία αύτοΰ έκτακτον
προκαλεΐ τδ ένδιαφέρον.
Κάρολος ό Ε'. ήτο υίδς τοΰ άρχιδουκδς Φι
λίππου τοΰ Εύειδοΰς καί τής Ισπανίδας βασιλόπαιδος ’Ιωάννας, τής θυγατρος Φερδινάνδου
τής Άρραγωνίας καί Ισαβέλλης τής Καστιλίας.
Συνεπεία τούτου έπί τής κεφαλής τοΰ τήν
24 Φεβρουάριου 1500 γεννηθέντος μικρού βασιλόπαιδος συνεκεντροΰντο αί κληρονομίαι τής
ηγεμονίας τοΰ Λουξεμβούργου, τών κτήσεων τοΰ
οίκου Άψβούργου, τής Βουργουνδίας, τής ση
μερινής 'Ισπανίας καί τοΰ καλλίτερου τής ’Ιτα
λίας μέρους. Ή εορτή, ήν παριστα ή ήμετέρα
είκών', έτελέσθη έν δλη τή μεγαλοπρεπείς καί
έπισημότητι έν Βρυξέλλαις τή 11 ’Ιουνίου τοΰ
έτους 1500. '0 μικρός ήγεμονόπαις μετεκοΙμίσθη, όδηγούσης τής μητρός του, ύπδ τών διαπρεπεστέρων Κυριών τής αύλής Μαργαρίτας τής
’Αγγλίας, εις τήν αίθουσαν, ένθα έγένετο δεκτός
ύπδ τών άρχαιοτέρων τοΰ τάγματος ιπποτών καί
ώδηγήθη έπί τοΰ θρόνου. Τότε ό Βαλδουΐνος
τοΰ Λοννοά έξέφρασε τφ άρχιδουκί, πατρί τοΰ
βρέφους, τήν έπιθυμίαν τών ιπποτών δλων τοΰ
νά είσαχθή ό μικρός δούξ τοΰ Λουξεμβούργου
(τοιοΰτον τίλον έφερε τότε ό Κάρολος Ε'.) εις
τό τάγμα καί παρεκάλεσεν αύτδν νά τφ περιβάλη
τδ παράσημον. Τοΰτο και έγένετο άμέσως
καθ’ δλους τούς τύπους τής έθιμοταξίας· τόν δέ
νενομισμένον δρκον ώμωσεν δ πατήρ έν όνόματι
τοΰ υίοΰ του.
Πεντήκοντα καί πέντε έτη μετά τήν τελετήν
ταύτην, τή 21 Σεπτεμβρίου 1555, Κάρολος δ
Ε'. είδε πάλιν, άλλ’ ήδη ώς άνήρ γέρων πλέον,
συνηγμένους περί αυτόν τούς ίππότας τοΰ χρυ
σοΰ δέρατος. Ό Κάρολος, ό τών ύψίστων έπιγείων τιμών άξιωθείς, δ στεφθείς διά τοΰ αύτοκρατορικοΰ τής Γερμανίας στέμματος, δ ήγεμών,
έν τφ κρατεί τοΰ όποιου δ ήλιος ουδέποτε έδυεν
—συνεκάλει ήδη τούς ίππότας δπως άποχαιρετίση αυτούς, παρέδιδε τήν άρχηγίαν τοΰ τάγμα
τος εις τδν υίόν του Φίλιππον καί παρητεΐτο
πάντων τών αξιωμάτων καί πάντων τών στεμ
μάτων. Μακράν τοΰ κόσμου, μακράν πάσης
λάμψεως καί τών τιμών κεκμηκώς πλέον διήλθε
τά τρία τελευταία τοΰ βίου του έτη έν τή μονή

'

Κατά τδ Γαλλικόν ύπδ ’Αλ. Χρηστίδου.
Ειχεν άποκατασταθή εις μικρόν ξενοδοχεΐον
τής όδοΰ 'Ροτροΰ, παρά τφ Ώδείφ· αύτοΐ οί
μεγάλοι ΙΙαρίσιοι τδν έφόβιζον· τδν παρεζάλιζεν
ή πυρέσσουσα καί θορυβώδης ζωή των, ή άχαλίνωτος πολυτέλειά των, ή ψευδής καλλονή των.
Καί παρευθύς είχεν άποσυρθή εις τήν γωνίαν
εκείνην τής μεγάλης πόλεως, εις ήν θά ήσθάνετο
εαυτόν δλιγώτερον παραζαλισμένο·?, έλπίζων έκεΐθεν νά παραγκώνιση καί νά έπισκιάση τούς μεσουρανοΰντας συγγραφείς ■
Καί ήτο φιλολόγος; Μάλιστα. Καί έπαρχιώτης; Ίον έπρόδιδε τδ όνομά του· Ί’ουμανίλλος, έκ Ταρασκών, ώς έφαίνετο έν τφ
βιβλίφ τοΰ ξενοδοχείου.
Ξενοδοχεΐον πολύ ήσυχον, συχναζόμενον τδ
εσπέρας μόνον. Τήν ημέραν, ύπήρχεν έκεΐ, εις
τάς διαφόρους όροφάς, σιωπή έρήμων φωλεών,
έκ τών όποιων τά πτηνά άπέπτησαν άφοΰ είχον
ψάλλει το πρωινόν άσμά των.
Αύτδς ήτο έγκαθιδρυμένος ύψηλά, πολύ
ύψηλά, μετά τοΰ άρχετύπου κιβωτίου του, περιειλημμένου διά μαύρων πεταύρων καί ψαροΰ
τριχωτού ύφάσματος, τών παληοχάρτων καί
τής λυχνίας του. ήτις τδ εσπέρας, άργά, πολύ
άργά τήν νύκτα, έρριπτεν άμυδράν λάμψιν περι
παθούς αυγής όπισθεν τοΰ θαμβού ύέλου τοΰ
παραθύρου του.
Ητο έκεΐ εργαζόμενος μόνος εις τήν ναρκω
τικήν γαλήνην τοΰ δωματίου, ένθα ή γειτονία
τοΰ Ωδείου επέσπευδε τήν έκκόλαψιν τών δνείρων του. Διότι διά τδ θέατρον είργάζετο· τδν
μετέφερεν έκεΐ, άπό τήν Ταρασκών, τό χειρό
γραφον τοΰ δράματος του· 'Η X ωριατοποΰλα,
παραγεμισμένο? μέ σημειώσεις, έξεσμένον, έκαντοτάκις άντιγεγραμμένον καί ουδέποτε ακόμη
άρκετά έπεξειργασμένον.
*

*

*

Καί περιέμενενέπιτυχίαν; Δέν ήξευρεν άκόμη,
άλλ’ έπίστευεν εις τήν άξίαν τού έργου του, τό
όποιον παρήγαγε έκεΐ κάτω, ύπδ τάς πενιχράς
πλίνθους τής στέγης του, παρά τά κογχύλια τής
γενεΟλίου άκτής. Έάν δέν περιέμενεν επιτυχίαν,
ήσθάνετο έν τούτοις έν έαυτφ ματαίαν τινα έλπίδα, καί αύτή ή ελπίς’ τδν είχεν υποστηρίξει,
τφ είχεν άποδώσει δυνάμεις, είχε καταβάλλει
τήν άσθένειάν του. ‘Υπδ τδ κράτος ταύτης τής
έλπίδος είχε περιφρονήσει τήν άπαγόρευσιν τοΰ
ίατροΰ, βστις τδν είχεν άπό πολλοΰ χρόνου καταδεδικασμένον νά κατοική εις τδ κέντρον τής
πόλεως ένθα ό άήρ ήτο δλιγώτερον δριμύς. Τότε
είχεν είπεΐ χαΐρε εις τδν ίππον του, ισχνήν πατρι
κήν κληρονομιάν, μοναδικόν του πλούτον. — Καί
κατέβη εις τήν πόλιν. Άλ?.’ Οταν ή έμπνευσις
τδν κατελάμβανεν, δταν διά τής φαντασίας άνέκαμπτεν έκεΐ, έκεΐ ύψηλά, εις τήν σκιάν τοΰ
μύλου, εις τήν προσφιλή του έξοχήν, τήν πρασίνην χλόην της, ή έπιθυμία καθίστατο ίσχυρο-
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τάτη· ήττάτο, καί πρωΐ, πολύ πρωί έσπευδεν εις
τάς δχθας τοΰ Ί’οδανοΰ ν’ άκούση το χαροπόν
κελάδημα τών πτηνών, ν’ άναπνεύση τον δροσε
ρόν καί ροδόπνουν ζέφυρον δστις συνοδεύει τήν
έγειρομένην αυγήν.
Ά! έάν ό ιατρός τον εβλεπεν!
Αυτός, ό πτωχός 'Ρουμανίλλος δέν έπίστευεν
εις τά φάρμακα. Άπό τόν καιρόν καθ’ δν είργάζετο είς τό δράμά του, είχε πολύ μεταβληθή ■
ή υγεία εΐχεν άναφανή. Ήτο μία διάτασις τής
ζωής πλέον μακρά, μαρανθεΐσα νεότης άναβλαστήσασα. Οί ιατροί τόν έχαιρέτουν λέγοντες·
— Κύριε 'Ρουμανίλλε πώς μετεμορφώθητε ...
δεν σάς αναγνωρίζει τις πλέον πονηρά τύχη!
θά έλεγέ τις δτι άνανεοΰσθε!
Καί ό Κ. Ι’ουμανίλλος έδέχετο τάς φιλο
φρονήσεις μειδιώ·? εύφροσύνως· δέν ήδύνατο νά
τάς άποκρούση, ήσθάνετο πράγματι δτι άνέζη,
καθόσον τό δράμα προύχώρει· τρεις πράξεις μέ
αφελές, άπλοΰν χρωματισμένον ύφος, αί όποΐαι
άπέπνεον τά ήθη τοΰ τόπου του, άρωματισμέναι
άπο τάς ευωδίας τών όρέων, πεπυρακτωμέναι
διά τοΰ φλογερού ήλιου τής Μεσημβρίας, εις
τάς οποίας αί ίδέαι έφύλαττον τήν κυανοβαφή
αιθρίαν, τό διαυγές τοΰ ωραίου ουρανού τής
επαρχίας του.
Τό σύγγραμμά του, το εΐχεν έπεξεργασθή
καλλιτεχνικώς, χωρίς νά έξετάση έάν θά έφερε
χρήματα, έάν θά διετήρει έπί πολύ τό Θεατρικόν
του πρόγραμμα, άλλά μόνον έάν ή μούσα τών
έρώτων τφ προσεμειδία, έάν ή λέξις απέδιδε
καλώς τήν ιδέαν. Καί έκ τοΰ παρατεταμένου
τούτου άγώνος, τοΰ έπιμόνου, τοΰ συγκεντρωμένου
έπί τοΰ αύτοΰ σημείου, τό δράμά του έγεννήΘη,
Θρασύ, άγριον, πλήρες εύτολμίας, ώς χαμόκλα
δο·? βλαστάνον έν μέσω κοχχυλίων, το όποιον
b'j. εΐχεν δλον τον χυμόν, δλην τήν δύναμιν μιάς
ζωής άναπνεούσης τόν ζωογόνο·? αέρα τών όρέων,
καί τό σπουδαΐον μέγεθος, τό όποιον Θά περιεκλάδευεν ή λεπτολόγος επιμέλεια ψοφοδεοΰς
φυτοκόμου.
Κατά τήν περίοδον τών εργασιών, τω συνέβαινε νά έςαφανίζηται διαμιάς, άφίνων κάτω
τήν γραίαν μητέρα του, τήν Κυρά Βικεντίαν,
έγκαΘιδρυμένην είς αναπαυτικήν έδραν, τούς πόδας έπί τοΰ διατρήτου πώματος τοΰ πυραύνου, —
καί άνέβαινεν είς τό δωμάτιον του, άνελάμβανε
τό χειρόγραφόν του, συνεπλήρωνεν εν κενόν,
μετέθετε τάς λέξεις διά νά έκφραση κάλλιον τήν
ιδέαν του ώς Θά έκαμνε λιθογλύφος τις δι’ ένα
εύχρουν ϊασπιν, ή δι’ ενα διαφανή άχάτην είς
μωσαϊζόν έντέχνως συναρμολογούμενον. Κατά
τό διάστημα έξ έτών ήτο ή μοναδική του ένασχόλησις, ή ευνοουμένη του έργασία, ή ζωή του.
’Εραστής τοΰ έργου του ήτο περιπαθής δι’
αύτό, διότι είς ταύτας τάς θερμάς σελίδας, τάς
φλογέράς, τάς γραφείσας ύπό τήν πνοήν τής
έμπνεύσεως είχε καταθέσει τήν νεότητά του,
τόν έρωτά του, τά πάντα, είχε κενώσει τήν
καρδίαν του.
Η X ωριατοποΰλα ήτο ή ώραία ερωμένη
τήν όποιαν τόσον ήγάπησε καί τήν όποιαν εΐχεν
άπωλέσει· καί δταν έν τή ρύμη τοΰ λόγου του,
τω διέφευγεν επιτυχής τις λέξις, ήτις είχε τήν
γλυζεΐαν αβρότητα θερμής θωπείας, έσπευδε νά
στολίση δι’ αύτής τό έργον του, ώς τω συνέβαινε
νά έμπήγη — άλλοτε — άνθος ροιάς είς τήν
κόμην τής φίλης του.
Οί γραμματισμένοι τής 'Γαρασκών τόν
είχον είπεΐ·
— 'Ρουμανίλλε, παιδί μου, τό δράμά σου
είναι καλόν, πήγαινε εις ΓΙαρισίους.
Καί ό Ι’ουμανίλλος, δστις ’μισόβλεπε τούς
ΓΙαρισίους διά τής ομίχλης τών διακοσίων της
λευγών, με τήν ακτινοβολούσαν λάμψιν των, μέ
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τήν ορμητικήν καί σειομένην ζωήν των, ό Ρουμανίλλος άπεκρίνετο·
— ’Αλλ’ ούδείς Θά θέληση τό δράμά μου
είς ΙΙαρισίους. Οί Παρίσιοι Θά προξενήσουν τον
Θάνατόν μου. Άλλοίμονον . . .
1 ότε έφοβήθη μήπως δέν ϊδη έπί τής σκηνής
τήν Χωριατοπούλαν του. Τά θέατρα τών
μεσημβρινών έπαρχιών δέν τήν ήθελον. Τό
δράμα δέν είναι τών Παρισίων· δέν είναι αλη
θές. Α’ί λοιπόν! δέν αξίζει τίποτε! καί ό'Ρουμανίλλος έτρεχεν είς Νίμην, καί αλλαχού νά
συμβουλευθή τους έκεϊ φιλολόγους. Άνεγίνωσκον
τό δράμά του, τό έκλάδευον δλίγον, καί πάντοτε
τήν αύτήν κρίσιν ήκουε— 'Ρουμανίλλε, παιδί μου, τό δράμά σου
είναι καλόν· πήγαινε είς ΓΙαρισίους.
Τόσον πολύ, ώστε μίαν ήμέρα·? έλαβε τό
χειρόγραφόν του, τόν παλαιόν του άχύρινον πί
λον, καί, εμπρός! Άνεχώρησε λέγω·? είς τήν
μητέρα του·
— Χαΐρε, μητέρα, έντός ολίγου Θά μάθης
νέα! . . .

*

*

*

Ά! αί μακραί ήμέραι, αί μακ.ραί προ πάν
των άγρυπνίαι τοΰ μικρού ξενοδοχείου τής όδοΰ
Ί’οτροΰ! Είχε παρουσιάσει προ τόσου καιρού τό
χειρόγραφόν του, καί ακόμη ούδεμία εϊδησις.
Ή άποθάρρυνσις, ή άπογοήτευσις τόν ζατέλαβεν.
ΊΐΟέλησε ν’ άναλάβη τό δράμά του, νά το έπεξεργασθή καί πάλιν· άλλ’ όχι, ήτο πολύ αργά,
τώρα. Όταν είχε παραδώσει τήν Νωριατοποΰλαν του, ό διευθυντής τω εΐχεν είπεΐ·
— Γνωρίζω το όνομά σας, κ. ‘Ρουμανίλλε,
Θέλω άναγνώσει τό δράμά σας καί Θέλω σάς
απαντήσει!
Καί περιέμενεν άνυπομόνως ό πτωχός 'Ρουμανίλλος, πολιορκούμενος ύπό τών μαύρων σκέ
ψεων, ύπό τών φόβων μιάς άπορρίψεως. £2! ή
άπόρριψις Θά ήτο τρομερόν! Θά ήτο τό τέλος
του, τό τελευταίο·? κτύπημα καταφερόμενον είς
τόν δυστυχή ασθενή τής Ταρασζών. Άπό τής
πατρίδος του τω έγραφον Α’ί λοιπόν! 'Ρουμα
νίλλε, και το δράμά σου;" Ά! το δράμά του!
Το είχε παραδώσει, καί έπειτα; τίποτε· ζ.αμμία
εϊδησις. Τότε άποτόμως τόν ζζζτέλαβεν ή ιδέα
ότι δέν θά το αναβιβάσουν έπί τής σκηνής. Οί
Παρίσιοι δέν τό ήθελον, βεβαιότατα. Τό δημό
σιον δέν ήτο προπαρασζευασμένον. Αύτή ή ποίησις ή μεσαιωνική, μέ τάς αφελείς κεχρωματισμένας εικόνας της, ή έπαρχιωτιζή, χυδαία
διάλεκτος κακώς προσηρμόζετο είς τήν σκηνήν
τής πρωτευούσης, κακώς ηχεί είς παρισινά ώτα.
Καί ήδη ή κυρά Βικεντία διηυθέτει τά ’ματοϋάλια της, άνεγίνωσζε τρέμουσα τήν μικρά·?
έφημερίδα τής Μεσημβρίας, διά νά ϊδη τό όνομα
τοΰ υίοΰ της τυπωμένο·? μέ μεγάλα γράμματα.
Ό υιός της κατέστη περίφημος, ένδοξος! . . .
Μητρική ματαιότης! Καί ποτέ τό όνομα δέν
έτυπώνετο είς τήν μικρά·? έφημερίδα τής Τα
ρασζών! . . .
Άλλά, μίαν πρωίαν, ή κυρά Βικεντία, έλαβε
τήν μεγάλην εϊδησιν · Ό διευθυντής παρεδέχθη
τό δράμά του. Ήθελον τό παραστήσει! . . . ’Α!
αύτήν τήν φοράν, ό 'Ι’ουμανίλλος κατήλθεν όρμητιζώς τούς εξ όροφάς τοΰ ξενοδοχείου ζαί
έτρεξεν είς το θέατρον.
Α’ί μάλιστα! θά παρίστανον τό δράμά του·
μόνον δέν είχον τίποτε έκ τής διακοσμήσεως,
τίποτε, ούτε μίαν σκηνογραφίαν τοΰ τόπου του!
Ό διευθυντής ήγάπα ζαλλίτερον τά δράματα τά
όποια προσηρμόζοντο είς τάς σκηνογραφίας του.
Εΐχεν όλίγας είς τήν συλλογήν, τάς όποιας μετεσκεύαζεν δλίγον καί αί όποΐαι έχρησίμευον
πάντοτε. Είναι άληθής οικονομία. Ένω μ’ τό
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δράμα τοΰ Ι’ουμανίλλου δέν ήτο πλέον τό ίδιον.
Άπητοΰντο νέαι ένδυμασίαι, νέαι σκηνογραφία·..
Πύργος τοΰ Βωκαίρ, φρούριο·? τής Ταρασζών.
'Ολόκληρος έπανάστασις εις τό Θέατρόν του!
ΙΙρός στιγμήν ό διευθυντής συνέλαβε περί
φημο·? ιδέαν. Ένθυμήθη ότι εΐχεν είς τήν συλ
λογήν του τόν Πύργον τοΰ Άγί ου Ιακώβου,
δστις δέν είχε δίς χρησιμοποιηθή. Καί ϊσως
τροποποιοΰντες ολίγον τόν ορίζοντα . . .
Καί έσεισε τον Ί’ουμανίλλον έκ τοΰ Γόμου·
— Αϊ; μέ ύλίγην καλήν θέλησιν;
Ό δυστυχής ποιητής άνεπήδησεν έκ τής
θέσεώς του ·
— Ίον Πύργον τοΰ Αγίου Ιακώβου διά το
άρχαΐον φρούριο·? τής Γαρασκών; Χά τοΰ άποδώσουν τό δράμά του! . . . Καί παρευθύς!
I · διευθυντής προσεπάθησε νά καθησυχάση
τήν παραφοράν του.
— ’Ίδωμεν, φίλε μου, μή Θυμόνεις! Δυνάμεθα νά δοκιμάσωμεν. Τί είναι αύτό τό φρού
ριο·? τής Ίαρασκών;
— I ί είναι; . . . Άλλά, είναι. . . είναι. . .
Ιέλος! είναι τό φρούριο·? τής Γαρασκών καί δέν
είναι ό Πύργος τοΰ Άγιου Ιακώβου σας.
— Αΐ καλά! φίλε μου, δέν λέγω όχι! Άλλά
τότε μέ δίδεις δύο χιλιάδας φράγκα . . . καί
αναβιβάζω τό δράμά σου!
Δύο χιλιάδας φράγκα διά νά παρασταθή ή
X ω ρ ι ατο πού λ α! Το δεκαετές εισόδημα τοΰ
κτήματός του! Ποτέ δέν θά ήδύνατο νά δώση
τόσα χρήματα. Συνεβουλεύθη τήν κυρά Βικεντίαν.
— Δύο χιλιάδας φράγκα! Τίποτε άλλο ή
δύο χιλιάδας φράγκα διά νά γείίη ό υιός μου
εύτυχής! Αάβε τα, λάβε τα, παιδί μου! ...
Αμέσως τω άπέστειλε τά χρήματα. Σπουδαιοτάτη φλεβοτομία! Άλλά τά μέρη ύπήρξαν
διανεμημένα. Ό ζωγράφος μετέβη είς Ταρα
σζών διά νά άρχίση τήν σκηνογραφίαν τής
πρώτης πράξ-ως. '£2ραία αγροτική τοποθεσία
μετά τοΰ 'Ροδανού, τοΰ όποιου τά διαυγή ύδατα
έλουον τά τείχη τοΰ αρχαίου φρουρίου τής Τα
ρασζών· άντικρύ, ό πύργος τοΰ Βωκαίρ· ή κρε
μαστή γέφυρα ήνου τάς δύο δχθας, καί είς τό
βάθος τής είζόνος απέραντα διεγράφοντο τά
κυανά όρη τής έπαρχίας. Ό 'Ι’ουμανίλλος
έθριάμβευε. Καί πάντες οί ποιηταί τής Με
σημβρίας ήρχοντο νά ϊδωσι τήν σκηνογραφίαν.
ΊΙ έπαρχία ήτο κατενΟουσιασμένη. Νέα δι’
αύτήν δόξα!
Άλλ’ έν μέσω τής χαράς του, ό Ί’ουμανίλλος, έλαβε σφοδρόν κτύπημα. Έχρειάζοντο
ακόμη χίλια φράγκα διά τό δράμά του. Τήν
φοράν ταύτην έδέησε νά πώληση τό κτήμά του,
τον γηραιόν ίππον του. Έπώλησε τά πάντα,
διά νά άποστείλη τά χρήματα, — “Χρήματα
καλώς τοποθετούμενα”, έλεγον οί φίλοι. Καί
τό δράμά του άνεβιβάζετο. Ή χαρά κατωπτρίζετο πάλιν είς τούς οφθαλμούς τού Ι’ουμανίλλου,
έχρωμάτιζε τό ώχρόν του πρόσωπον.
Αί τελευταΐαι προγυμνάσεις έφθασαν. Ήτο
ήδη ό πυρετός τής πρώτης παραστάσεως ό σά
λος τής συγκινήσεως δστις έμεγεθύνετο καθόσον
έπλησιάζεν είς τήν όχθην. 'Ο ποιητής, τήν
κόμην κυμαινομένην ύπό τοΰ ανέμου τών παρα
σκηνίων, έδιδεν αύτός δ· ίδιος τάς έξηγήσεις,
λαλών μέ τήν ευηχόν γασκωνικήν του προφοράν,
ένω ό διευθυντής, έπηγαινοήρχετο, έζπεπληγμένος
έκ τής εύτολμίας του. Οί συνάδελφοι, ή όμάς
τών φίλων διεμαρτύροντο. Μία χυδαιότης έπί
τής σκηνής! Μία καινοτομία δΓ ενα άγνωστον!
Ήτο μία περιφρόνησις ριπτομένη είς τό δημό
σιον. Άλλ’ ό Ι’ουμανίλλος προύχώρει πάντοτε,
έπέσπευδε τάς προγυμνάσεις ένεργητικός, ακού
ραστος, μέχρι τής έσπέρας καθ’ ήν, εισερχόμενος

είς τό ξενοδοχείο·? έλαβε δύο λέξεις τοΰ διευθυντοΰ·
— Αγαπητέ μοι φίλε, διά τό κοινόν μας
συμφέρον παραιτούμαι, προσωρινώς, τής παρα
στάσεως τοΰ δράματος σας . . .
Καί ό ‘Ρουμανίλλος έπέστρεψεν είς τήν πενι
χρόν του καλύοην, άπηυδηζώς καταπικραμένος,
τόν Θάνατον έν τή ψυχή έχων, άκόμη πρό τών
όφθαλμών τό όραμα τής περατωθείσης σκηνο
γραφίας καί έναυλον είς τό ούς τό πρωινόν άσμα
δπερ ό ποιμήν έψαλλε·? είς τήν έρωμένην του.
Ή λύπη τοΰ έκοίλανε τάς παρειάς, τοΰ έρρυτίδωσε τδ μέτωπον. ’Επειτα εσπέραν τινά άπεκοιμήθη, γαλήνιος, πλάττων ώραΐον όνειρον —
το όποιον έπέπρωτο νά τελειώση είς τόν παρά
δεισον! . . .

*

*

Τρομερόν κτύπημα διά τήν μητέρα Βιζεντίαν. ”Εκλαιε τώρα άναγινώσζουσα τό φύλλο·?
τής Μεσημβρίας, είς τό όποιον τό όνομα τοΰ
υίοΰ της ήτο τετυπωμένον έν μέσιο Θλίψεων καί
δακρύων χυνομένων είς τήν μνήμην του! Πρωίαν
τινά ό γραμματοκομιστής τή παρέδωκε μετά τής
έφημερίδος μίαν επιστολήν μεγάλην έσφραγισμένην διά πέντε παχέων έρυθρών σφραγίδων·
— 'Εκατόν χιλιάδας φράγκα δι’ αύτήν!...
Ήτο ή μέρίς ή άνήκουσα είς τον συγγραφέα
έκ τής είσπράξεως τών είκοσι καί μιάς παρα
στάσεως τοΐς Χωριατοπούλας ύπό 'Ρουμά
νι λ λ ο υ, έ κ Τ α ρ α σ κ ώ ν.

Ο ΠΑΓΡΙΑΙ’ΧΙΙΣ ΙΕΡΟΣΟΔΓΜΩΝ

ΝΙΚΟΔΙΙΜΟΣ.
(Μετά εικόνας, ορα οελ. 296.)

("Εξ

ιδιαιτέρας

άνταποκρίσεως.)

Άφικετο τέλος πάντων ή μυριοπόθητος ζαί
μετά παλλούσης καρδίας προσδοκωμένη ύπό σύμπαντος τοΰ ’Ορθοδόξου τής Παλαιστίνης πλη
ρώματος έζείνη ήμέρα τής άφίξεως τής Α. θ. Μ.
τοΰ ΙΙατριάρχου κ. Νικοδήμου. Ιίερι τήν 10
ώραν τής πρωίας τής παρελθούσης Τρίτης το
ρωσσικόν ατμόπλοιο·? τό φέρον τήν Α. θ. Μ.
μετά τής θεραπείας αύτής προσωρμίζετο είς
Ίόπην σημαιοστόλιστο·? καί φέρον έν τω μεσαίιρ
ίστω τήν οθωμανικήν σημαίαν. 'Π ήμέρα ήν
λαμπρά, ή δέ άξενος καί αείποτε μαινομένη τής
Ίόπης Θάλασσα έφιλοτιμήθη, όπως παρουσιάση
γλυκόεν πρόσωπον καί αυτή. Πολλαί λέμβοι
έπιβαινόμεναι ύπό διαφόρων προσώπων, έν αίς
διεκρίνοντο αί φέρουσαι τον αντιπρόσωπον τοΰ
Διοικητοΰ τής 'Ιερουσαλήμ, τήν εντεύθεν πεμφθεΐσαν έπιτροπήν άπο μέρους τής Άγ. Αδελ
φότητος, όπως προτείνη τή Α. Μ. τό ώς εύ
παρέστης, διαφόρους Προξένους κτλ. περιέζωσαν
τό άτμόπλοιον. Μετ’ ού πολύ έπιβάντες οί έπίσημοι ούτοι άνδρες τοΰ άτμοπλοίου έχαιρέτισαν
τήν Α. Μ., συγχαίροντες αύτή έπί τή αίσια
άφίξει. Μετ’ ανάπαυλάν τινα ή Α. Μ. έπιβάσα
έπί ιδίας λέμβου, φερούσης τήν δθωμανικήν ση
μαίαν άπέβη είς Ίόπην υπό τόν ήχον τών κω
δώνων, έπί τής αποβάθρας τής όποιας συνωστίζετο άπειρον πλήθος· στρατός δέ είς διπλοΰν
στίχον παρουσίασεν αύτή τά όπλα. Διευθύνθη
εύθύς είς τόν έν τω ήμετέρο» μοναστηρίιυ ναόν
τοΰ Άγ. Γεωργίου, έν ω άναβάς έπί τον θρόνον
προσεφώνησε τόν λαόν.
Τήν έπιοΰσαν άνεχώρησε·? έξ Ίόπης έπί ίδιας
άμάξης κατευθυνομένη είς Ιερουσαλήμ, είς ήν
άφικετο περί 'τήν μεσημβρίαν άκριβώς τής^ΙΙέμπτης. 'Η έν Ιερουσαλήμ υποδοχή τής Α. Μ.
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ήν λίαν έπιβάλλουσα καί πρωτοφανής. Απάντων
τών προξενείων οί γραμματείς μετά κλητήρων,
ώς καί έτέρα έπιτροπή άπό μέρους τής άδελφότητος, καί οί άντιπρόσωποι τοΰ Αατινικοΰ καί
Άρμενιζοΰ μοναστηριού, δπερ μάλιστα έπεμψε
καί είς Ίόπην άντιπρόσωπον, περιέμενον τήν
Α. Μ. είς τόπον τινά καλούμενον Καλόνιε, ύπέρ
τήν μίαν ώραν άπέχοντα τής Ιερουσαλήμ, ένθα
λαμβάνουσι χώραν κατ’ άρχαΐον έθος αί έπίσημοι ύποδοχαί.
Μετ’ άνάπαυλαν ήμισείας ώρας ή Α. Μ.
άνεχιόρησεν έκ Καλόνιε, προπορευομένων τών
ιππέων τής Κυβερνήσεως καί τών κλητήρων τών
Προξενείων ζαί τών Μοναστηρίων, καί άφικετο
είς τήν υπό τοΰ ήμετέρου μοναστηριού πηχθεΐσαν
σκηνήν πλησίον χωρίου τινός καλουμένου Αίφτα,
ένθα προσεφώνησε τόν τε κλήρον ζαί τόν λαόν,
διερμηνεύς γενόμενος τών όσων ήκουσεν έκ τοΰ
στόματος τοΰ Σουλτάνου, άφορώντων τάς ένδελεχεϊς Αύτοΰ μέριμνας ύπέρ τής εύημερίας
τών ύπηκόων. Ένταΰθα περιέμενε τήν Α. Μ.
έτερος άντϊπρόσωπος τής Κυβερνήσεως μετά τοΰ
Χιλιάρχου. Μετά μικρόν ή συνοδεία άνέλαβε
καί αύθις τήν πορείαν έν μέσω άπειρου πλήθους
φράττοντος τήν οδόν καί άπαύστως ζητωκραυ
γάζοντας · άνά πάν δέ λεπτόν τής ώρας ή άμαξα
τής Α. θ. Μ. ΐστατο, όπως ό λαός άσπάζηται
τήν δεξιάν Αύτής, και μετά μικρόν άφικετο είς
τήν καλουμένην Πύλην τοΰ Δαβίδ, έσω τής
όποιας περιέμενεν ό κλήρος ένδεδυμένος τά ιερά
άμφια μετά λαμπάδων καί σημαιών. Καταβάς
ό Μακαριώτατος τής άμάξης διήλθε δια τής
ρηθείσης πύλης, ένθα στίχος στρατιωτών παρου
σίασεν αύτω τά όπλα, καί. άφικόμενος μέχρι
τάπητος έστρωμένου έπί τοΰ έδάφους ένεδύθη
τόν άρχιερατικόν μανδύαν καί έλαβεν άνά τήν
δεξιάν τήν ποιμαντικήν ράβδον. Εντεύθεν ή
συνοδεία άναχωρήσασα, τών ψαλτών ψαλλόντων,
κατευθύνθη, προπορευομένου τοΰ μεγάλου πα
τριαρχικού σταυρού, είς τόν ναόν τής Αναστά),
*
σεως
είς τήν πύλην τού όποιου προσεφώνησε
τήν Α. Μ. ό Παρασκευοφύλαξ τοΰ Άγ. Τάφου
κ. Εύθύμιος, άντεφώνησε δέ αύτόν ή Α. Μ. διά
τής γλυκείας, καθαρας καί ήχηεσσης φωνής αύ
τής. ΦΘάσα ή συνοδεία έμπροσθεν τοΰ Άγ.
Τάφου έστη, ό δ’ έλλογιμώτατος καί σεβαστός
έν τοΐς Άγιοταφίταις πατράσι πανοσιολογιώτατος
άρχιμανδρίτης κ. Μελέτιος προσεφώνησε τήν
Α. Μ. διά λαμπρού λόγου, ώς καί τις τών ένδαπίων Αράβων ιερέων. Μετά ταΰτα είσήλθον
πάντες είς τό Καθολικόν καλούμενον, ένθα έγέ
νετο λαμπρά ή τελετή τής ένθρονίσεως τής
Α. θ. Μ. Ένδακρυς καί συγκεκινημένος ό Πα
τριάρχης έξεφώνησε μικρόν λόγον ζωηρότατα
χειροκροτηθέντα, άποτεινόμενον πρός τήν Αδελ
φότητα καί τόν λαόν, έν ω παρρησία ώμολόγησεν
οτι θά προσπαθήση παντί σθένει νά βελτιώση
τήν άξιοθρήνητον κατάστασιν τών πραγμάτων
τοΰ θρόνου, έν άνάγκη δέ δτι θά παράσχη εαυ
τόν ολοκαύτωμα ύπέρ τής επανόδου τής άρχαιοπρεποΰς τάξεως έν μέσω τής Αδελφότητος.
Τήν Α. Μ. προσεφώνησε·? ό λόγιος Ίεροδιάζονος
καί Σχολάρχης τής έντός τής πόλεως Σχολής
ζ. Στέφανος, ού τίνος ό λόγος ώς άριστα ζαί
πιστότατα άπειζονίζει τήν κατάστασιν τών ένταύθα πραγμάτων άφ’ ενός, τό βαρύ δέ καί
δυσβάστακτου άφ’ έτέρου φορτίον, δπερ άνέλαβεν
ή Α. Μ. έν γένει δέ άντηχεΐ τό γενικόν αίσθημα
πάντων τών κηδομένων τής εύκλειας τής γεραράς
Σιωνίτιδος έκκλησίας, ζαί δστις διά τό σχοινο
τενές δέν δύναται νά φιλοξενηθή έν ταΐς στήλαις τοΰ ' 'Εσπέρου”.
*)

Έν τώ Β.'. τόμφ τοΰ 'Εσπέρου σελ. 321 έδη-

μοσίίύσαμεν τήν εικόνα τοϋ ναοΰ τής Άναστάσεως,
ληφθεϊσαν έκ νεωτάτης φωτογραφίας.
ϊ. τ. Δ.

Τοιαύτη λοιπόν ή τελετή τής άφίξεως ζαί
τής ένθρονίσεως τοΰ ΙΙατριάρχου κ. Νικοδήμου.
Παραπλήσια εορτή ούδέποτ άλλοτε έλαβε χώ
ραν· ούδέποτε δ’ άναφέρεται Πατριάρχης τοσαύτην δημοτικότητα ζεκτημένος, δσην ό νΰν
Νικόδημος· καί δικαίως, διότι είνε ό μόνος ό
δυνάμενος ζαί θέλων νά σώση άπό τού όλέθρου
τό κλυδωνιζόμενον σκάφος.
Έν Ιερουσαλήμ, τήν 29 10 Ίανουαρίου 1884.

Ν.

Ό Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων
κ. Νικόδημος έγεννήΘη έν τή κλεινή τοΰ Βύζαντος πόλει άπο γονέων καταγομένων έκ Κυζίκου, παρ’ ών έτυχεν εύσεβοΰς καί Χριστιανό»
άρμοζούσης ηθικής άνατροφής· έξεπαιδεύθη δέ
έν τή κατά Χάλκη·? θεολογική Σχολή. Τέσσαρσιν ύπηρέτησε Πατριάρχαις, ΆΘανασίο», Κύριλ
λο», Προκοπίο, καί Ίεροθέο». Έπί Κυρίλλου
έλθών είς Ιεροσόλυμα προεχειρίσθη Αρχιδιά
κονος· μετά ταύτα δέ προχειρισθείς είς Αρχι
μανδρίτην άπεστάλη ύπό τοϋ αύτοΰ ΙΙατριάρχου
είς Κισνόβιον τής Ί’ωσσίας ώς έπίτροπος τοΰ
Παναγ. Τάφου. ’Ενταύθα ύπερήσπισε καί προήγαγεν δση ήν αύτω δύναμις τά συμφέροντα τοΰ
Πατριαρχικού Θρόνου. Έπί Προκοπίου προσεκλήθη είς ' Ιεροσόλυμα, ένθα κατέστη μέγας
Δραγουμάνος τοΰ Κοινού τοΰ Παναγ. Τάφου.
Τήν διακονίαν ταύτην έξεπλήρωσε λίαν έπιτυχώς,
άποδείξας έκτοτε τήν ικανότητα αύτοΰ, τήν σιδη
ράν Θέλησιν καί τήν έπιθυμία·? τής βελτιώσεως
τής άξιοδακρύτου τών πραγμάτων τοΰ θρόνου
καταατάσεως. Καίπερ δέ συντόνως καί έρρωμένως τότε έργασθεΐς δέν ήδυνήθη νά ϊδη τήν
έκπλήρωσιν τών πόθων του. Έπί Ιεροθέου ό Νι
κόδημος έστάλη πάλιν είς Ί’ωσσίαν, ένθα λυσιτελέστατα ειργάσθη ύπέρ τών πραγμάτων τοΰ θρό
νου, δυνηθείς μετά πολλούς άγώνας καταπεΐσαι
τήν αύτοζρ. Κυβέρνησιν τής Ί’ωσσίας, δπως
άποδώση τά τέως ύπό κατάσχεσιν διατελοΰντα
εισοδήματα τών έν Βασσαραβία κτημάτων τοΰ
Παναγίου Τάφου. Μετά δέ τον Θάνατον τοΰ
'Ιεροθέου πάντες έστρεψαν πρός τον Νικόδημον
τό βλέμμα, ώς τόν μόνον ικανόν καί κατάλληλον
ν’ άναλάβη τό βαρύ τού Πατριαρχικού άξιώματος
φορτίον.
Ό πατριάρχης Νικόδημος άγει το πεντηκο
στόν πέμπτο·? τής ήλικίας έτος· διαζρίνεται δέ
έπί σπανία νοημοσύνη καί δραστηριότητι ζαί
είνε άνήρ εύαεβέστατος, άπρίξ καί άραρότως έχόμενος τής άρχαίας τάξεως. Ούτως οί πάντες
έκριναν καί κρίνουσι τόν άνδρα· διά τοΰτο δέ
καί άπας ό όρθόδοξος κόσμος διά πολλής τιμής
άγει τήν Α. θειοτάϊην Μακαριότητα, τά βέλ
τιστα παρ’ αύτής άπεκδεχόμενος.

ΤΑ ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΟΓ ΑΪΣΤΡΟ-ΟΠΤΡΙΚΟΪ ΛΟΪΔ ΕΝ ΤΕΡΓΕΪΤΙΙι.

(Μετά είζόνος, 2ρα σελ. 296.)

Έν ταΐς άτμοπλοϊκαΐς Έταιρίαις, αΐτινες
κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας καταπληκτικήν
έλαβον άνάπτυξιν, δικαίως συγκαταλέγεται καί
ή Εταιρία τοΰ αύστρο-οόγγρικοΰ Αόϋδ,
εχουσα τήν κεντρικήν αύτής διεύθυνσιν έν τή
έμπορικωτάτη πόλει τής Τεργέστης. Ή 'Εται
ρία αύτη, ής αί γραμμαί έξετείνοντο άπ’ άρχής
σχεδόν τής συστάσεώς της καί έκτείνονται μέχρι
σήμερον καθ’ δλην τήν Ανατολήν, είναι παρ’
ήμΐν γνωστοτάτη καί όλίγοι βεβαίως ύπάρχουσιν
οι διαπλεύσαντες’ τήν μεσόγειον καί άδριατικήν
θάλασσαν καί μή έπιβάντες τών κομψών καί
αναπαυτικών αύτής άτμοπλοίων.
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ΤΑ ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΤ ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΓ ΛΟΓΑ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ..

[Άρ. 67.

1 13 Φεβρουάριου 1884.
μην αυτής και ή άρίστη εκλογή
τών καταλλήλων τών ατμό
πλοιων κυβερνητών, άνδρών
τό πλεΐστον Δαλματών και
έμπειρων ναυτικών.
Εύοδοθείσης τής έπιχειρήσεως το διοικητικόν τής Εται
ρίας συμβούλων, συγκείμενον
έξ άνδρών ικανών, προέβη πρό
έτών εις άνέγερσιν καταλλήλου
ναυστάθμου, δστις θεωρείται
εις τών έντελεστέρων τής ύφηλίου. "Ενεκα δέ τής μεγάλης
άναπτύξεως τών έργασιών τής
Εταιρίας έπήλθε καί ή άνάγκη
καταστήματος, έν ω νά ήναι
συγκεντρωμένα νά· διάφορα
αύτής γραφεία. Τό κατάστη
μα τοΰτο, ού σήμερον παραθέτομεν τήν εικόνα, ώκοδομήθη
καθ’ δλους τούς κανόνας τής
τέχνης και κατά τάς άνάγκας
τής Εταιρίας ευρύχωρου καί
μεγαλοπρεπές. Κεΐται δέ ακρι
βώς έν ή δέσει ύπήρχε πρό
μικρού τό ιχθυοπωλείου, καί
ό θεμέλιος αύτοΰ λίθος κατετέθη έν πολλή έπισημότητι
κατά Δεκέμβριον τοΰ 1880.
Τό δλον έμβαδόν είναι 1080
αύστριακών πήχεων ή άγορά
τοΰ οικοπέδου άνήλθεν εις
450 χιλ. φιορινίων, καί ή δα
πάνη τής οικοδομής ύπερέβη
ήδη τό εκατομμύριου. 'Ο δούς
τό σχέδιον αύτοΰ είναι ό διά
σημος άρχιτέκτων 'Ερρίκος
Φέρστελ, ό έν Βιέννη τήν χομ-

Άρ. 67.

1|13 Φεβρουάριου 1884.]
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’ Ανεχτίμητον είναι δ,τι το
εμπόρων καί ή έν γένει συγ
κοινωνία δφείλουσι τή' Εταιρία
ταύτη, ής αί άρχαι ήσαν μι
κρά!. Δύο μικρά ιδιωτικά
άτμόπλοια, έχοντα μηχανάς
60 μόνον ίππων δυνάμεως,
άπετέλεσαν τον πρώτον αύτής
πυρήνα. Τά ατμόπλοια ταΰτα
έπλεον έν τοΐς έτεσι 1836 καί
1837 άπας τής έβδομάδος με
ταξύ Τεργέστης και Βενετίας.
Έζη κατ’ έκείνην τήν έποχήν
έν Τεργέστη ό κ. de Bruck
(άποθανών τω 1860 έν Βιέννη
ώς ύπουργός τών Οικονομικών
τής Αυστρίας), δστις συνέλαβε
τήν πρακτικήν ιδέαν νά ίδρυση
διά τών ατμόπλοιων τούτων
εταιρίαν άτμοπλοϊκήν, προωρισμένην κυρίως εις έξυπηρέτησιν τών μεγάλων εμπορικών
συμφερόντων, ατινα ή Τεργέ
στη είχε μετά τής ’Ανατολής.
'Η ιδέα αΰτη αμέσως έπραγματοποιήθη και μετά μικρόν
ή ίδρυθεΐσα 'Εταιρία, χάρις
εις τήν άοκνον δραστηριότητα
και τον πρακτικόν νοΰν τών
θεμελιωτών αύτής, ελαβεν
άνάπτυξιν τεραστίαν. Σήμερον
τα 75 αύτής μεγάλα, κομψά
και εύρύχωρα άτμόπλοια, άνταποκρινόμενα εις άπάσας τάς
αξιώσεις τών χρόνων ημών,
διαπλέουσι πλείστας δσας θαλάσσας μέχριςΙνδιών. Μεγά
λος δέ συνέτεινεν εις τήν φή-
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ψοτάτην εκκλησίαν (Votivkirche) και τό Πανεπιστήμιον άνεγείρας. " I Ιδη τά γραφεία τοΰ αύστροούγγρικοΰ Αόϋδ είναι έντελώς κατηρτισμένα έν
τω νέφ καταστήματι, <ρ έλλείπουσι μόνον επου
σιώδη τινα έξωτερικά κοσμήματα.
’Ενώπιον τών τοιούτων μεγαλοπρεπών οικο
δομών έν Εύρώπη ό "Ελλην ίστάμενος αισθάνεται
φυσικω τώ λόγω ενδόμυχόν τινα λύπην, δτι και
έν τή πάτριοι αύτοΰ δέν κατωρθώθησαν είσέτι
τοιαΰτα, καί ποιείται σύγκρισιν, άποδεικνύουσαν
πόσα ακόμη έλλίπουσι παρ’ ήμΐν, καί πόσων
δεΐται είσέτι ή φιλτάτη ήμών χώρα. Άλλ’
δμως παρήγορον είναι, δτι κατά τά τελευταία
ταΰτα έτη παρατηρεΐται καί παρ’ ήμΐν τάσι;
πρός άνάπτυξιν τών μέσων τής συγκοινωνίας καί
πρός μεγάλας βιομηχανικός έπιχειοήσεις. Αίαν
άξιεπαίνως καί φιλοτιμώ; έργάζόνται τά συμ
βούλια τών έν Έλλάδι άτμοπλοϊκών 'Εταιριών.
Άς εύχόμεθα νά ίδωμεν καί παρ’ ήμΐν τήν έπίδοσιν τοιούτων πρακτικών έργων! "Οταν συν θείρ
διασταυρωθή ή χώρα ήμών ύπό σιδηροδρομικών
γραμμών, δταν τά έλληνικά ατμόπλοια άναπτύξωσιν ώς δει τήν συγκοινωνίαν μεταξύ τών
απείρων ήμών λιμένων, δταν καί εν Έλλάδι
ύψωθώσι πανταχοΰ καπνοδόχοι, μαρτυρούσα·. περί
τής βιομηχανικής κινήσεως — τότε καί ήμεΐς
μεθ’ υπερηφάνειας θά δικαιούμεθα νά στρέψωμεν
τά βλέμματά μας πρός τά όπίσω καί νά ίδωμεν
ποΰ εύρισκόμεθα πρό τινων έτών καί τί έν διαστήματι σχετικώς μικρφ κατωρθώσαμϊ·?.

ΤΟ ΧΑΡΤΟΥΜ ΚΑΙ ΤΟ ΣΟΥΑΚΙΜ.
(Μετά δύο εικόνων, δρα σελ. 297.)

Τά δύο ταΰτα όνόματα (Χαρτούμ καί Σουακίμ) εξακολουθούσε φερόμενα άνά τά στόματα.
ΙΙρο τής έκρήξεως τής έν Σουδάν στάσεως δλίγιστα μόνον περί τών άποκέντρων τούτων τόπων
έγνωρίζομεν· σήμερον δμως αί έφημερίδες γέμουσι περιγραφών αύτών καί ή προσοχή τοΰ
κόσμου είναι πρός αύτά έστραμμένη, τοσούτω
μάλλον, καθ’ δσον καί ή Εύρωπαϊκή πολιτική
έπελήφθη τοΰ ζητήματος, καί πλεΐστα δσα αντ
αλλάσσονται περί αύτοΰ μεταξύ τών Κυβερνή
σεων τών Μεγάλων Δυνάμεων έγγραφα. Ή
πόλις Χαρτούμ (περί ής έγράύαμεν ήδη έν
τω Έσπέρω) είναι τό κέντρον τής έν Σουδάν
αιγυπτιακής κυβερνήσεως· πρός αύτήν άποβλέπουσιν ό Μαχδής καί οί όπαδοί του· αύτήν
έποφθαλμιώσιν, δπως αύτήν καταστήσωσιν όρμητήριον τών περαιτέρω αύτών επιδρομών. Έν
αύτή δμως καί ή Αιγυπτιακή Κυβέρνησις συνεκέντρωσε τάς δυνάμεις της, διότι καλώς έννοεΐ
δτι άναγκαζομένη νά εγκατάλειψη αύτήν δέον
νά παραιτηθή καί τής έπί τής δλης έπαρχίας
τού Σουδάν έξουσίας της. "Ηδη δέ διά τής
μεταβάσεως εις τά μέρη έκεΐνα τοΰ "Αγγλου
στρατηγού Γόρδωνος, τοΰ έμπειρου άνδρός, δν ή
’Αγγλική Κυβέρνησις έθεώρησεν ώς τόν καταλληλότατον πρός ρύθμισιν τών έκεΐ πραγμάτων,
τό ζήτημα εισέρχεται εις νέαν φάσιν. Καί έν
αρχή μέν έλέγετο δτι ή αγγλική Κυβέρνησις
έπειράτο νά πείση τήν αιγυπτιακήν Κυβέρνησιν
νά εγκατάλειψη έντελώς τό Χαρτούμ καί τήν
έπαρχίαν δλην εις τήν τύχην της· μετά τόν [
διορισμόν δμως τοΰ Γόρδωνος ή γνώμη αυτή
μετεβλήθη, καθότι φαίνεται δτι ό Γόρδων ού- I
δόλως συμμερίζεται τήν ιδέαν τής έγκαταλείψεως,
τούναντίον δέ τήν διατήρησιν αυτής θεωρεί άπαραιτήτως άναγκαίαν.
Ό λιμήν τοΰ Χαρτούμ είναι τό Σουακίμ,
κωμόπολις κείμενη έπί τής Έρυθρας θαλάσσης
καί έχουσα αρκετήν έμπορικήν κίνησιν. Άπό
'

τοΰ λιμένος τούτου ό "Αγγλος στρατηγός έσκέπτετο νά κάμη έναρξιν τών ενεργειών του · έπειδή
δμως έγένετο γνωστόν δτι ή μεταξύ Σουακίμ
καί Χαρτούμ συγκοινωνία καθίστατο δύσκολος
ένεκα τών αγρίων φυλών, τών συμμεριζομένων
τοΰ Μαχδή τό φρόνημα, έθεώρησε προσφορώτερον νά μεταβή κατ’ εύθεΐαν άπό Καΐρου διά
τοΰ Νείλου εις Χαρτούμ, έκλέξας τήν έπιπονωτέραν μεν άλλά καί άσφαλεστέραν ταύτην όδόν.
Μεγάλως βεβαίως θά κινήσωσι τό γενικόν ένδιαφέρον τά περαιτέρω διαδήματα τοΰ άνωτέρου
τούτου τής ’Αγγλίας άξιωματικοΰ, δστις έκλήθη
νά συνδέση τό όνομά του προς τήν είρηνοποίησιν
τής πολλά κατά τά τελευταία έτη παθούσης
χώρας τής Αίγύπτου.
Αί ’Αγγλικά? έρημερίδε; άναφέρουσιν δτι ό
στρατηγός Γόρδων Οά φθάση εις Κορόσκον τή
4 Φεβρουάριου, εις Άβοΰ-Χαμάδ τή 9, εις Βερβέρ τή 12 καί εις Χαρτούμ τή 17 Φεβρουάριου
(έτ. ν.), προσθέτουσι δε τά εξής· Δέν άμφιβάλλομεν δτι ό στρατηγός Γόρδων διά τής προσω
πικής αύτοΰ έπιρροής, καί διά τής φήμης του
Οά κατορθώση νά διαβή ασφαλώς τάς χώρας,
τάς κατοικουμένας ύπό τών φυλών τής έρημου
τοΰ Κορόσκου, καί δτι άφιχθείς εις Χαρτούμ
Οά δυνηθή νά σώση τάς διαφόρους αιγυπτιακός
φρουράς, τάς διεσπαρμένος άνά τό Σουδάν, καί
νά διατηρήση εις τήν Αίγυπτον τήν πόλιν Χαρ
τούμ, πρός τήν όποιαν συνδέεται ή εύημερία τής
δλης Αίγύπτου.’"

ΠΕΡΙΠΛΟΚΟΣ ΥΠΟΘΕΣΙΣ.
'Υπό Ερρίκου Conscience.
(Συνέχεια.)

Τότε ή Καικηλία διηγήθη τήν ιστορίαν τοΰ
έρωτός της πρός τόν Ούρβανόν, τόν αρραβώνα,
τήν άντιζηλείαν ·τοΰ Μάρκου Κόψ, τοΰ οκνηρού
καί μεθύσου, τής άληθοΰς μάστιγος τής μητρός
του· διηγήΟη είτα τήν έορτήν τών τοξοτών, τήν
συμπεριφοράν τοΰ Μάρκου, καί τέλος έφθασεν
εις τήν νυκτερινήν έπίθεσιν. Βλέπουσα δέ δτι
ό βαρώνος τήν ήκουε μετά προσοχής, ένόμισεν
δτι τώ έπροξένει εύνοϊκήν έντύπωσιν, καί τοΰτο
τή έδιδε θάρρος. Διά ζωηρών χρωμάτων περι
έγραψε τήν θέσιν τών δύο Κούτερμαν κατά τήν
έπίθεσιν, τον κίνδυνον, δν διέτρεξαν, καί ό βα
ρώνος συγκεκινημένος έσειε τήν κεφαλήν. Ούδέ
έλησμόνησεν ή νεάνις τό Οάνατηφόρον κατά τοΰ
Βλάση κτύπημα καί τόν αίμοτόφυρτον αύτοΰ
σκούφον. Έκ τούτων δέ δλων έξήγαγε τό συμ
πέρασμα δτι οί Κούτερμαν ήσαν άθφοι, καθότι
εύρίσκοντο έν άμύνη, καί έτελείωσε τόν λόγον
της διά θερμής έπικλήσεως εις το φιλοδίκαιο·?
καί τήν πατρικήν τοΰ βαρώνου στοργήν, ίκετεύσασα αύτόν νά διατάξη άμέσως τήν άποφυλάκισιν
τών δύο κατηγορουμένων.
Ό βαρώνος έσκέφθη έπί τινας στιγμάς έν
σιωπή · έφαίνετο ώσεί παλαιών κατά τής έντυπώσεως, ήν τώ ένεποίησαν οί λόγοι τής κόρης.
— Πρό πολλοΰ, Καικηλία ‘Ρόζενς, είπε τέ
λος, γνωρίζω, δτι είσαι κόρη μέ κρίσιν καί μέ
ορθόν νοΰν. Έάν ό άνακριτής έκ μίσους πρός
τούς Κούτερμαν παρέστησε τήν ύπόθεσιν σοβαρωτέραν, σύ άφ’ έτέρου έξ άγάπης πρός αύτούς
προσπαθείς, φυσικω τίρ λόγω, νά τήν μετριάσης.
Ν’ άποφυλακίσω τούς κατηγορουμένους μοί είναι
άδύνατον, καί άν ήμην πεπεισμένος περί τής
άθφότητός των.
— "Αχ! Κύριε βαρώνε, άνέκραξεν ή γραία
Κούτερμαν ύψοΰσα τάς χεΐρας, εύσπλαγχνίσου
ι
τούς δυστυχείς καί Οά σ’ εύγνωμονρΰμεν έως
τήν τελευταίαν μας στιγμήν!
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— Άλλά, καλή μου γυναίκα, δέν δύναμαι νά
έμποδίσω τήν πορείαν τής δικαιοσύνης, θ’ άποφασίσουν οι δικασταί. Βεβαίως δλοι θά προ
σπαθήσουν νά μάθουν τήν γνώμην μου καί μη
αμφιβάλλεις, δτι θά όμιλήσω εύνοϊκώς διά τούς
τους
δύο Κούτερμαν, διά νά μή τούς κρίνωσι πολύ
αύστηρώς. Καί πραγματικώς, έάν έσυραν τάς
μαχαίρας των, ό τόπος καί ή ώρα καθιστώσι
τό συμβάν άπλήν ρήξιν, άλλ’ ή άνεξήγητος διαγωγή τών κατηγορουμένων μ’ εμποδίζει νά συνηγορήσω ύπέρ αύτών. Ή πληγή είναι μία,
καί έν τοσούτω οί δύο Κούτερμαν διατείνονται
δτι άμφότεροι τήν έπήνεγκον. Ποια Οά ήναι ή
φυσική συνέπεια τής τοιαύτη; δολιότητος, ήτις
άλλον δέν έχει σκοπόν ή ν’ αποπλάνηση τήν
δικαιοσύνην; Οί δικασταί Οά εύρεθώσιν εις μεγάλην αμηχανίαν ή θ’ άφήσωσι τον άληΟή
ένοχον άτιμώρητον ή Οά τιμωρήσωσι τόν άθώον.
Άναμφιβόλως οί δικασταί Οά παροργισθώσι καί
τις ο’ιδε όποια Οά ήναι ή άπόφασίς των; Δύναταί τις νά τούς μεμφθή διά τοΰτο, άφ’ ού
ή έξαπάτησις τής δικαιοσύνης είναι ήδη έγ
κλημα; ... Οί λόγοι μου σέ λυποΰσι, τό εν
νοώ . . . θέλετε νά παράσχητε πραγματικήν
ύπηρεσίαν εις τούς κατηγορουμένους; Είπέτε
μοι είλικρινώς τις έκ τών δύο έκτύπησε. Τοΰτο
Οά δώση άμέσως τήν ελευθερίαν εις τόν ένα
έκ τών δύο τούλάχιστον.
τις έκτύπησε τον Μάρκον;
ήξεύρετε. ,
— Δέν τό ήξεύρομεν, κύριε, άπήντησεν ή
Καικηλία.
Έκφρασις δυσαρέσκειας έπεσκίασε τό πρόσωπον τοΰ βαρώνου.
Συγχωρήσατέ μοι, κύριε, νά προσθέσω
μίαν λέξιν ακόμη, είπεν ή Καικηλία. "Οταν
έπαρουσιάσθημεν ενώπιον σας δέν είχομεν άλλον
σκοπόν παρά νά ζητήσωμεν τήν άδειαν νά έπισκεφθώμεν τούς δύο Κούτερμαν εις τήν φυλα
κήν, καί νά τούς παρακινήσομε·? νά είπωσι τήν
άλήθειαν. Ναι, κύριε βαρώνε,, καί
;
ήμεΐς αίσθανόμεθα δτι δέν κάμνουν φρόνιμαι, καί εΐμεΟα
άποφασισμέναι, μέ τάς συμβουλές μας καί έν
άνάγκη καί μέ τά δάκρυά μας, νά παρακαλέσωμεν αύτούς ·νά παύσουν κάθε προσποίησιν.
— Έάν λοιπόν σάς άφήσωσι νά είσέλθετε
εις τήν φυλακήν των, θά ήδύνασθ; νά μοί εϊπητε τίς έκ τών δύο έφόνευσε τ:όν Μάρκον Κόψ;
— Ναι, κύριε, Οά κάμωμεν τούλάχιστον τά
δυνατά μας νά τό μάθωμεν. Ω! Κύριε, έστέ
καλός καί ευσπλαγχνος· δότε μας τήν άδειαν!
— Καλά λοιπόν, έπιστρέψατε εις τήν οικίαν
σας · έγώ δέν δύναμαι ν’ αποφασίσω περί τού
του· άλλά Οά όμιλήσω τόν εισαγγελέα, ό όποιος
Οά έλθη μετ’ ολίγον. θά σάς στείλω δέ άνθρωπον νά σάς ειδοποίηση έάν σάς δίδεται ή
άδεια.
Αί γυναίκες ήγέρθησαν.
— Κάμετε μέ κάθε τρόπον, προσέΟηκεν ό
βαρώνος, νά μάθ; :ε τήν άλήΟειαν, καί μή λησμονήσετε
δτι έκ τούτου κρέμαται
ή. τύχη
•
I
. .
ζν » τών
δύο Κούτερμαν, διότι έάν έξακολουθήσωσι νά
χλευάζωσι τήν δικαιοσύνην, οί δικασταί θά ήναι
άμείλικτοι δι’ αύτούς.
— θά κάμωμεν δ,τι δυνατόν, είπεν ή Καικηλία, καί μήν άμφιβάλλετε, κύριε, δτι Οά σάς
φέρωμεν πλήρη έξομολόγησιν.
Έν ω διέβαινον τήν Ούραν τής αιθούσης,
είσήρχετο υπηρέτης, δπως άναγγείλη τόν ει
σαγγελέα.
— Έρχεται εις κατάλληλον στιγμήν, είπεν
ό βαρώνος. Νικόλαε, όδήγησε τάς δύο γυναίκας
εις τόν προθάλαμον· έκεΐ άς περιμείνωσι νά τάς
προσζαλέσω.
"Αμα δέ αί δύο γυναίκες έφθασαν ςξ; τον
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προθάλαμον ή γραία Κούτερμαν έπεσεν έπί
έδρας καί ήρξατο νά κλαίη γοερώς. Οί αύστηροί λόγοι τοΰ βαριόνου τήν είχον φοβίσει, καί
έβλεπεν δλα μαύρα καί άπελπιστικά. Άφ’ ού
οί λόγοι τής Καικηλία; δέν ζατώρθωσαν νά
συγκινήσωσι τόν βαρώνον, ώ! βεβαίως ό σύζυγός
της καί ό υίός της Οά καταδικασθώσιν. Ή
νεάνις τούναντίον έφαίνετο πλήρης θάρρους καί
πεποιθήσεως· είχεν έννοήσει δτι ό βαρώνος ήτο
διατεθειμένος νά πιστεύση εις τήν άθορότητα
τοΰ Ούρβανοΰ καί τοΰ πατρός του · τό μόνον τό
όποιον τή πάρεΐχεν ακόμη δισταγμόν, ήτο ή
διπλή αύτών μαρτυρία. Άλλ' άν είσαχθώσι
παρά τοΐς φυλακισμένοις αύταί Οά κατορθώσωσι
νά έξαλείψωσι καί αύτήν τήν αμφιβολίαν. Τοΰτο
δέ θά καθίστα καί τούς δικαστάς εύνοϊκούς, καί
μέ δλας τάς συκοφαντίας τοΰ άνακριτοΰ, τό δικαστήριον δέν ήδύνατο ή νά δώση ψήφον άθφωτικήν. Ή Καικηλία έπροσπάθει νά έμπνεύση
θάρρος εις τήν δυστυχή μητέρα διά τοιούτων
λόγων καί διά προτροπών, δτε ένεφανίσθη εις
χωροφύλαξ καί είπε πρός αύτάς.
— Κυρά Κούτερμαν, Καικηλία 'Ρόζενς, άκολουθήσατέ με· έχω διαταγήν παρά τοΰ κ. είσαγγελέως νά σάς οδηγήσω εις τον πύργον, δπου
είναι ή ειρκτή. Έχετε τήν άδειαν νά ίδήτε
τούς φυλακισμένους καί νά μείνετε πλησίον των
ήμίσειαν ώραν, άλλ' όχι περισσότερον. "Ελθετε!
Αί γυναίκες παρηκολούθησαν τόν χωροφύ
λακα, διέβησαν τήν αύλήν καί έφθασαν εις τόν
πύργον. ΙΙαρά τήν Ούραν ένεφανίσθη ό δεσμοφύλαξ. Οί δύο άνδρες άντήλλαξαν λέξεις τινάς
ταπεινή τή φωνή.
— Καλά, είπεν ό δεσμοφύλαξ· μείνε συ
έδώ· έγώ Οά φυλάξω έπάνω, άν καί δέν ύπάρχη
φόβος, έπειδή είναι ήμεροι ώς πρόβατα. Εις
το δωμάτιον, είπες;
— Ναι, καί μόνον ήμίσειαν ώραν.
— ’Εννόησα . . . Πήγαινε έμπρός, κυρά
Κούτερμαν· ή κλίμαξ είναι όλίγον ορθή, θέ
λεις νά σοΰ δώσω τήν χεΐρα; ΊΙ Καικηλία είναι
νέα καί έχει πόδας στερεούς· δέν έχει ανάγκην
τής βοήθειας τοΰ γέροντος Γεράρδου.
Ό δεσμοφύλαξ τάς είσήγαγεν εις τό δωμά
τιον ·
— Περιμένετέ με έδώ· πηγαίνω νά. φέρω
τούς φυλακισμένους.
Αί δύο γυναίκες ήσαν τοσοΰτον συγκεκινημέναι, ώστε ταΐς ήτο άδύνατον νά προφέρωσι
λέξιν. ΊΙ καρδία των έπαλλε μέ όρμήν. Έπρόκειτο νά ϊδωσι τούς φιλτάτους των — καί μετά
τόσον θλιβερόν άποχωρισμόν, νά τούς σφίγξωσιν
εις τάς άγκάλας των, νά τούς παρηγορήσωσι,
νά τοΐς παράσχωσι μέσον σωτηρίας.
. Μετ’ ού πολύ ήκούσθη κρότος άλύσεων καί
πριν ή αί δύο γυναίκες προφθάσωσι νά προχωρήσωσι προς τήν Ούραν, ό Ούρβανός εύρίσκετο
έν ταΐς άγκάλαις τής μητρός του, ήν έσφιγγε
περιπαΟώς εις τήν καρδίαν του, έφ’ δσον τω
έπέτρεπον τοΰτο αί άλύσεις του. Είτα έσφιγξε
τήν χεΐρα τής Καικηλίας μετά έκφράσεων χαράς
ώς νά μή έπαπειλειτο ύπό τοΰ ελάχιστου κιν
δύνου. Κατόπιν είσήλθε καί ό πατήρ Κούτερμαν
καί ή συγκινητική σκηνή έπανελήφθη. Μετά
τάς πρώτας διαχύσεις, οι φυλακισμένοι έδιηγήθησαν τά παθήματά των, άλλ’ ώμίλουν περί
τούτων μέ πολλήν έλαφρότητα καί έπιπολαιότητα. "Ο,τι προ πάντων τούς έθλιβεν ήτο νά
ήναι κεχωρισμένοι άπό έκείνους, οΰς ήγάπων,
καί ών τήν λύπην βαθέως ήσθάνοντο. "Ολαι αί
έξηγήσεις αύται έμπόδισαν έπί άρκετήν ώραν
τάς δύο γυναίκας άπό τοΰ νά ένθυμηθώσι τήν
άποστολήν αύτών. ΊΙ Καικηλία είπε πρώτη·
— Δέν έχομεν παρά μόνον ήμίσειαν ώραν·
ό καιρός είναι πολύτιμος. Άκούσατέ με. Ούρ-
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
βανέ, άγαπητέ μοι Ούρβανέ, τά πάντα έξαρτώνται
άπό τήν άπάντησίν σου. Οί δικασταί, ό κ. είσαγγελεύς καί αύτός ό βαρώνος είναι εις άκρον
παρωργισμένοι, δτι καί οί δύο ομολογείτε δτι
είσθε ένοχοι. Καί δμως μία μόνον πληγή έδόθη,
καί εις μόνος άπό σάς τήν έδωκεν. ΎπεσχέΟημεν εις τόν βαρώνον νά τω είπωμεν τήν κα
θαρόν άλήθειαν, δστις τότε μάς είπεν δτι Οά
σάς προστατεύση κατά τής κακίας τοΰ άνακριτοΰ.
Είπέτε μας τώρα είλικρινώς, ποιος έκ τών δύο
έκτύπησε μέ τό μαχαίρι.
— Έγώ! Έγώ! άπήντησαν ταύτοχρόνως καί
ό πατήρ καί ό υίός.
— "Ω! Ούρβανέ, σκέψου καλλίτερα· ομολό
γησε τήν άθιρότητά σου καί σώσε και τον
πατέρα σου καί σέ.
— θέλεις, Καικηλία, είπε ψυχρώς ό Ούρ
βανός, νά κατηγορήσω τόν πατέρα διά πράξιν,
τήν όποιαν έγώ έκαμα; Έγώ, έγώ μόνος έκτύπησα τον Μάρκον.
— θεέ μου! άνέκραξεν ή κόρη μετά δα
κρύων. Σύ, Ούρβανέ; Δέν είναι δυνατόν...
Άλλ’ άφ’ ού ό θεός έσυγχώρησεν αύτό τό δυ
στύχημα . . . Καί σύ, κύρ Κούτερμαν, ομολο
γείς δτι είσαι άθώος;
— Ό Ούρβανός σάς γέλα, άπήντησεν ό γέ
ρων μέ τήν αύτήν άπάΟειαν. Έγώ έκτύπησα
τόν Μάρκον. ’Έλα, Ούρβανέ, έλα, τέκνον μου,
μή έπιμένεις εις τήν άπόφασίν σου. 'Ομολογείς
ένοχήν δι αγάπην μου, καί διά νά μέ σώσης
άπό τήν τιμωρίαν τής πράξεώς μου. Άλλά
συλλογίσου, δτι έγώ είμαι γέρων, δτι δεν δύ
ναμαι πλέον νά έργασθώ, δτι αί ήμέραι μου
είναι μετρημέναι, έν <ρ σύ είσαι νέος καί έχεις
έμπρός σου έτη πολλά άκόμη. Σύ καί ή Καικηλία Οά περιποιηθήτε τήν δυστυχή μητέρα σας.
Άφήσατέ με εις τήν τύχην μου· όποια καί άν
ήναι Οά τήν δεχθώ χωρίς παράπονο·?. "Ελα,
υίέ μου, συλλογίσου τήν Καικηλίαν, συλλογίσου
τήν πτωχήν μητέρα σου!... Ίδέ με σέ πα
ρακαλώ μέ τά δάκρυα.
— Περιττόν, πατέρα μου, περιττόν, άπεκρίθη ό Ούρβανός. I ίποτε δέν Οά μέ κλονίση
εις τό νά είπω τήν άλήθειαν. Έγώ, ό όποιος
έκτύπησα, έγώ νά είπώ τόν εαυτόν μου άθφον
καί ν' άφήσω νά σέ καταδικάσουν; "Οταν μάς
άνέκρινεν ό κ. είσαγγελεύς, σύ ομολόγησες τόν
έαυτόν σου ένοχον. Έθαύμασα τότε τήν μεγάλην σου αύταπάρνησιν καί Ουσίαν, καί τήν
έλεεινολόγησα συγχρόνως. Νομίζεις δτι εις τάς
μακράς νύκτας τής φυλακής μου δέν έρριζώθη
μέσα μου ή στερεά άπόφασίς νά μή πράξω άτιμίαν; Ν’ άφήσω νά καταδικασθής, σύ, πάτερ
μου, εις τόν όποιον χρεωστώ τήν ζωήν; Ποτέ!
— θέλετε λοιπόν καί οί δύο νά μείνετε εις
τήν φυλακήν καί ν’ άφήσετε τήν πτωχήν γυναΐκά σας καί μητέρα χωρίς στήριγμα καί πα
ρηγοριάν; είπεν ή Καικηλία. Λάβετε εύσπλαγχνίαν. Όστις έκ τών δύο σας όμολογήση έαυτόν
άθώον, άμέσως θ’ άποφυλακισθή.
— Καί ό άλλος; ήρώτησεν ό Κούτερμαν.
— Ό άλλος Οά παρουσιασθή ένώπιον τών
δικαστών, άλλά καί αύτός θ’ άΟιυωθή.
— Ό άλλος είμαι έγώ! άνέκραξεν ό Ούρ
βανός.
— "Οχι, έγώ, είπεν ό πατήρ. Έγώ έκτύ
πησα διά νά ύπερασπισθώ. Άφήσατέ με νά
εξηγηθώ εις τό δικαστήριο·?.
— Ποτέ, πατέρα, ποτέ! Δέν πνίγω τήν φωνήν
τής συνειδήσεώς μου.
ΊΙ γραία Κούτερμαν καί ή Καικηλία έκλαιον
βλέπουσαι τούς δύο φυλακισμένους. Τίς έκ τών
δύο είχε χτυπήσει; Ί’ό ήγνόουν. Μετά βραχεΐαν
σιωπήν ή Καικηλία έπροσπάθησε πάλιν νά μάθη
τήν άλήθειαν, καί έγονάτισεν πρό τών δύο άν-

δρών, παρακαλοΰσα αύτούς νά έξηγηθώσιν · άλλ’
ούδέν ήδύνατο νά κλονίση ούτε τόν πατέρα ούτε
τόν υιόν · έπέμενον δέ μέχρις ού έλθών ό δεσμο
φύλαξ άνήγγειλεν αύτοΐ: δτι ή ήμίσεια ώρα
παρήλθεν.
Ίί στιγμή τοΰ άποχωρισμοΰ κατέλαβε τό
θάρρος τών άνδρών· καί τών δύο οί οφθαλμοί
ήσαν πλήρεις δακρύων άμφότεροι έπροσπάθουν
νά παρηγορήσωσι τάς δύο γυναίκας, άλλ’ έμειναν
άκλόνητοι εις τάς παρακλήσεις καί τά δά
κρυά των.
— Κατέλθετε, είπεν ό δεσμοφύλαξ εις τάς
δύο δυστυχείς γυναίκας· ό χωροφύλαξ θά σάς
άνοιξη τήν Ούραν.
ΊΙ Κούτερμαν καί ή Καικηλία κατήλθον
σιωπηλοί καί άπηλπισμέναι. Φθάσασαι εις τήν
αύλήν ήτοιμάζοντο ν’ άπέλθωσι χωρίς νά ϊδωσι
τόν βαρώνο·?· άλλ’ εύρον αύτόν παρά τήν πύλην
συνδιαλεγόμενον μετά τοΰ είσαγγελέως.
— Τίς λοιπόν έκ τών δύο είναι ό ένοχος;
ήρώτησεν ό βαρώνος.
.
— Δέν τό ήξεύρομεν, κύριε βαρώνε, άπήν
τησεν άναστενάζουσα ή Καικηλία.
— Έπιμένουσι λοιπόν; . . . Τοΰτο είναι
άνήκουστον! . . . Έάν δικασθώσι μέ αύστηρότητα, δέν πρέπει νά αίτιώνται ή εαυτούς. Έμπαίζουσι τήν δικαιοσύνην!
II Κούτερμαν καί ή Καικηλία άπήλθον
κλαίουσαι.

VII.
IIτο ήμέρα Παρασκευή. Άπό πρωίας ήδη
πλήθος ,λ«υΰ συνωθεΐτο πρό τοΰ δημαρχείου τοΰ
Δοόρπ, καθότι έπρόκειτο νά δικασθώσι·? οί δύο
Κούτερμαν, κατηγορούμενοι έπί φόνω κατά τοΰ
Μάρκου Κόψ. Πανταχόθεν καί έκ τών πέριξ
υψωμάτων καί έκ τής κοιλάδος συνέρρεον έν
σπουδή άνθρωποι περίεργοι- ή ύπόθεσις αΰτη.
άν καί πρόσφατος, είχε προξενήσει βαθεΐαν έντύπωσιν έν τοΐς πέριξ χωρίοις. "Εκαστος έσκέπτετο, τίνι τρόποι οί δικασταί θ’ άποφασίσωσιν ·
άφ’ ένός μέν δέν έφαίνετο παραδεκτόν δτι ήθελον
καταδικάσει έν γνώσει άνθρωπον άθώον άφ’
έτέρου δμως πώς ήτο δυνατόν νά εύρεθή ό ένο
χος; Καί ή φήμη διεδίδετο δτι πρόκειται περί
ποινής θανάτου. Κατά τίνος; Κατά τοΰ πατρός
ή κατά τοΰ υίοΰ; Ί Ι καί κατ’ άμφοτέρων; Επό
μενον λοιπόν ήτο δτι τό πράγμα συνεζητεΐτο έν
τοΐς διαφόροις όμίλοις, ενταύθα μέν ήσύχως,
έκεΐ δέ έμπαθώς, ποΰ δέ καί μετά χλευαστικών
ύπαινιγμών περί τής αδημονίας τών δικαστών.
Οί φίλοι τών Κούτερμαν — καί ήσαν πολλοί
ούτοι — διεκρίνοντο διά τό σοβαρόν τοΰ ύφους
των· έφαίνοντο τεθλιμμένοι εις άκρον. Ό Κά
ρολος, ό υίός τοΰ νεωκόρου, ύστατο μετά τής
αδελφή; του Λισβέτης παρά τήν θύραν τοΰ οι
νοπωλείου "τοΰ Κυνηγού” καί ώμίλουν ταπεινή
τή φωνή.
ΊΙ λαχανοπώλις τοΰ Δβόρπ έπλησίασεν αύ
τούς καί είπε πρός τόν Κάρολον— Κακή δουλειά! Ή θέσις τών Κούτερμαν
είναι κακή, πολλά κακή!
— Ναι, κυρά, άπήντησεν ούτος· είμαι άπελπισμένος.
— Νομίζεις δτι θά καταδικασθοΰν;
— Είμαι σχεδόν βέβαιος.
— Εις τήν άγχόνην;
— Ποιος τό είξεύρει; Ί,ό φοβούμαι.
— Άλλά μεταξύ τών δικαστών είναι καί
φίλοι τών Κούτερμαν;
— Καί αύτοΐ έγειναν τώρα εχθροί των.
Πώς ήμποροΰν οί άνθρωποι ν’ άλλάξουν τόσον
εύκολα! Κατ’ άρχάς ήξευρα δτι ό κ. είσαγγελεύς
καί οί δικασταί παρεδέχοντο δτι οί Κούτερμαν
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εύρισκοντο είς άμυναν· τώρα όμως κανείς δέν
θέλει νά παραδεχθή τοΰτο · όλοι είναι είς άκρον
θυμωμένοι.
— Άλλά, Κάρολε, ό κ. βαρώνος είναι έδώ.
— Ω! ό βαρώνος είναι άκόμη περισσότερον
θυμωμένος άπό τους άλλους.
— Αδύνατον!
— Μέ τό ειπεν ό κ. είσαγγελεύς ό ίδιος.
'Οπωσδήποτε παράξενον τοΰτο. '0 κ. βαρώ
νος έφώναξε τούς δύο Κούτερμαν έμπρός του,
καί άφ’ ού τούς ειπεν ότι ένας μόνον είναι ό
ένοχος, τούς έσυμβούλευσε, τούς παρεκάλεσε,
τούς ίκέτευσε, νά Ομολογήσουν ειλικρινή»; ποιος
έκτύπησε, καί έπρόσθεσεν ότι τότε θά ήναι
καί αύτός επιεικής. "Ολα τοΰ κακού. Τότε
τούς έφοβέρισε μέ ποινήν θανάτου — άλλ’ αύτοί έπιμένουν. Ό βαρώνος καί οί δικασταί
είναι έξω φρενών, καί παραδέχονται τήν γνώ
μην τοΰ κ. άνακριτού. Διά τοΰτο διόλου πα
ράδοξον δεν μέ φαίνεται νά καταδικασθοΰν καί
οί δύο· άλλά ποιος τούς πταίει;
— Δέν θά καταδικασθοΰν είς θάνατον, όχι·
ειπεν ή Λισβέτη· ό αίματωμένος σκούφο; τοΰ
Βλάση άποδεικνύει ότι ό Μάρκος έκτύπησε ό
πρώτος καί τόσον δυνατά ώστε έσπασε τό κρανίον τοΰ δυστυχισμένου ύπηρέτου.
— Ναί, άδελφή μου, άλλ’ ό κ. άνακριτής
διατείνεται ότι δλα αύτά είναι άπάται τών Κού
τερμαν, οί όποιοι έκρυψαν τόν ύπηρέτην των.
Καί πραγματικώς, πού είναι αύτός ό υπηρέτης·
Πού είναι τό πτώμά του; "Εψαξαν παντού.
— Νομίζεις, Κάρολε, ότι ό κ. άνακριτής
λέγει τήν άλήθειαν;
— Τί νά σέ είπώ, Λισβέτη; Καί έγώ δέν
τό είξεύρω.
— ’Ιδού, ιδού, ειπεν ή λαχανοπώλις, έρχεται
ή Κούτερμαν μέ τήν Καικηλίαν καί μέ τήν
Τερέζαν. Πώς άδυνάτισεν ή δυστυχής Κούτερ
μαν· οί πόδες της τρέμουν· αν δέν τήν έβοήθει
ή Καικηλία, θά έπιπτε. Δυστυχής μήτηρ! Τί
γηρατειά!
— Έλα, Αδελφέ, ειπεν ή Λισβέτη, άς ύπάγωμεν νά τάς παρηγορήσωμεν.
— "Εχεις δίκαιον, άλλά τί νά ταΐς εϊπωμεν;
— Μία φιλική λέξις είναι πάντοτε καλή!
— Δέν προχωρούν πρός τό δημαρχεΐον, ειπεν
ή λαχανοπώλις· μένουν εκεί· ή δυστυχισμένη
θέλει νά ίδή μίαν φοράν άκόμη τόν άνδρα της
καί τόν υιόν της, όταν θά τούς μεταφέρουν άπό
τήν φυλακήν είς τό δικαστήριον . . . ίσως διά
τελευταίαν φοράν!
Η γραία Κούτερμαν, ή Καικηλία καί ή Τε
ρέζα είχον σταθή πλησίον οικίας τινός, περιμένουσαι έκεϊ νά ϊδωσι τούς φυλακισμένους. Ό
κόσμος αμα τάς είδε, τάς περιεκύκλωσε μέ συμ
παθή προθυμίαν, καί παρετήρει μέ προσοχήν
έκαστον κίνημα τών δύο γυναικών, αΐτινες συνεδέοντο πρός τούς ύποδίκους διά τών δεσμών
συζύγου, μητρός καί μνηστής.
— Εχε θάρρος, κυρά Κούτερμαν, ειπεν ή
Λισβέτη πλησιάζουσα· τό πράγμα θά τελειώση
καλλίτερα παρ’ ότι νομίζεις. Ό Ούρβανός καί
ό πατήρ ύπερασπίσθησαν τήν ζωήν των. Ό
θεός είναι δίκαιος, καί θά φωτίση τούς δικαστάς.
Ή γραία ύψωσε τούς οφθαλμούς πρός ούρανόν, καί βαθύς στεναγμός έξήλθε τοΰ στή
θους της.
— Κυρά Κούτερμαν, τί έρχεσαι νά κάμης
έδώ; ειπεν ό Κάρολος, θέλεις καί καλά ν’ αρρωστήσης; Πήγαινε είς τήν οικίαν σου καί περίμενε έκεΐ τό Αποτέλεσμα.
Αμα έκδοθή ή
άπόφασις θά έλθω έγώ ό ίδιος νά σοΰ δώσω
εϊδησιν. Πήγαινε, ακούσε τήν συμβουλήν μου.
Η Κούτερμαν έσεισε τήν κεφαλήν.
— Σύ τούλάχιστον, Καικηλία, προσέθηκεν

-
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ό νέος· σύ θά ήσαι φρονιμωτέρα. 'Οδήγησε τήν
δυστυχή είς τήν οικίαν ·■η— Οχι, Κάρολε, άπεκρίθη ή Καικηλία·
ήμεϊς θά μείνωμεν έδώ. θέλομεν νά κάμωμεν
τελευταίαν προσπάθειαν,. ’Ίσως ή θέα τής G’Jστυχοΰς μητρός θά τοΐς κάμη έντύπωσιν.
— Καί τιιοΐος είναι ό σκοπός σας;
— Νά π έσωμεν είς τά γόνατα καί νά
ρακαλέσωμεν τούς φυλακισμένους νά εϊπουν
άλήθειαν.
— Δέν θά σάς άφήσουν νά πλησιάσετε
— Άδιάφορον, ήμεϊς θά δοκιμάσωμεν.
Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν άμαξα διήλθε και
ό έντός αύτής ευρισκόμενος έχαιρέτησε τήν
γραίαν Κούτερμαν.
— Είναι ό δικηγόρος μας άπό τάς Βρυξέλλας, έψιθόρισεν ή Καικηλία. Ό θεάς νά τόν
έμπνευση!
— Καλά λοιπόν, ειπεν ό Κάρολος· άφ* ου
θέλετε καί καλά νά μείνετε έδώ, θά μείνω καί
έγώ μαζύ σας. Λάβετε θάρρος, διότι δσον κακή
καί αν φαίνεται ή ΰπόθεσις, ή ελπίς δέν έχάθη.
Δέν ήξεύρομεν τί θ’ Αποφασίσουν οί δικασταί.
Ό δικηγόρος σας είναι άνθρωπος πεπαιδευμένος
καί αύτός γνωρίζει καλλίτερα άπό ήμας . . .
Είς τάς διαβεβαιώσεις ταύτας, είς τάς όποιας
καί αύτός ούδόλως σχεδόν είχε πεποίθησιν, διεκόπη ό Κάρολος ύπό βιαίας τοΰ πλήθους ώθήσεως, τό όποιον παρεμέρισε καί έτάχθη είς
γραμμήν.
— Ό κ. βαρώνος! Ιδού ό κ. βαρώνος!
Πράγματι ή ώρα έπλησίαζε, καθ’ ήν έμελλε
νά άρχίση ή δίκη, καί ό κύριος τοΰ Δβόρπ
διευθύνετο πρός τό δημαρχικόν κατάστημα συνοδευόμενος παρά τοΰ είσαγγελέως καί παρακολουθούμενος ύπό τοΰ ιπποκόμου του καί ένδς
θαλαμηπόλου έν στολή. Κατά τήν διάβασίν του
οί άνθρωποι άπεκαλύπτοντο καί έκλινον μετά
σεβασμού τας κεφαλάς.
"Οτε ό βαρώνος διέβη πλησίον τής Κούτερμαν
καί τής Καικηλία;, αύται τώ έτεινον τάς χεΐρα;
ικετευτικά»; καί τον προσέβλεψαν διά μέσου τών
δακρύων των. Ό βαρώνος έρριψε πρός αύτάς
βλέμμα οίκτου καί έσεισε θλιβερώς τήν κεφαλήν,
ώς άν έλεγε· “Δυστυχείς γυναίκες, σάς λυπού
μαι! Άλλά τί νά σάς κάμω;”
'Υπό τήν θύραν τού δημαρχείου ό είσαγγελεΰς έδωκε διαταγήν τινα είς τούς τέσσαρας
χωροφύλακας, οιτινες γυμνώσαντες τά ξίφη των
διηυθύνθησαν πρός τήν ειρκτήν.
— Πηγαίνουν νά φέρουν τούς φυλακισμένους,
έλεγε τό πλήθος, άνυπόμονον.
Μετ’ ού πολύ έφάνησαν έν μέσω τών στρα
τιωτών οί δύο υπόδικοι άλυσόδετοι, οιτινες διαβάντες τήν γέφυραν διηυθύνοντο πρός τό Δη
μαρχείου.
("Επεται τό τέλος.)

NEON ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΝ.
(Μετά εϊκόνος, 2ρα σελ. 301.)

Άπό τής άποτυχούσης απόπειρας τοΰ Ικάρου,
περί ής Αναφέρει ήμΐν ή Ελληνική μυθολογία,
μέχρι τών ήμερών μας οί άνθρωποι δέν έπαυσαν
νά σκέπτωνται περί μέσων, δι’ ών νά δύνανται
νά ιπτανται είς τόν άέρα καί ν’ άναπληρώσι διά
μηχανικών συσκευών τήν ιδιότητα, ήν ή φύσις
τοΐς ήρνήθη. Ή τελευταία Απόπειρα τοιούτου
είδους είναι ή διά τοΰ νέου Ατμοκίνητου Αερο
στάτου, ού έφευρέτης είναι ό έν Πετρουπόλει
καθηγητής κ. Βαρανόφσκης. Τδ άερόστατον
τοΰτο, ού πιστήν εικόνα παραθέτομεν, έχει όμοιότητα πρός γιγαντιαίαν χρυσαλλίδα ή πρός πτηνόν. Τό σώμα αύτοΰ σύγκειται έκ κυλίνδρου
λεπτυνομένου πρός τά δύο άκρα, έντός τοΰ όποιου
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εύρίσκεται ατμοκίνητος μηχανή Ανάλογου δυνάμεως. Δύο στρόφιγγες εκατέρωθεν καί μία πρός
τό όπισθεν μέρος δίδουσι τω όλω μηχανήματι
τήν διεύθυνσιν, έν ω αί δύο μεγάλαι δερμάτινα1
,
πτέρυγες ΰψοΰσι τό άερόστατον είς τόν άέρα καί
τό κρατούσιν μετέωρον. Είς τό όπισθεν μέρος
τοΰ κυλίνδρου είναι τοποθετημένο·/ είδος κώπης,
ητις
ήτις εέπέχει θέσιν πηδαλίου, τό δέ έμπροσθεν
μέρος, :ό ρόγχος ούτως είπεΐν τοΰ πτηνού, περιέχει μηχάνημα, δι ού εισέρχεται είς τήν
μηχανήν ό Ατμοσφαιρικός αήρ, ό Αναγκαίο»; ού
μΟνον —
λ. _
ι
’ '■ '
είς —
τούς !έντός -ευρισκομένους
Ανθρώπους,
άλλά και εί; τήν διατήρησιν τού πυρός. Καπνός,
Ατμοί και αέρια έξέρχονται διά εύρείας όπής είς
τό ρόγχος Οί ατμοί δέ ούτοι θά έφαίνοντο τήν
C_
νύκτα ως
παμμεγέθης, ερυθρά ούρά κομήτου,
Τέλος δε πρός τό κάτω μέρος εύρίσκεται έκκρεμές, τό όποιον χρησιμεύει δπως κράτη τό
άερόστατον έν ισορροπία. Τού μηχανήματος ή
/
*
έπινόησις
είναι
καί' πρωτότυπος καί άρίστη, καί
ήδη αί έν σμικρω γενόμεναι δοκιμαί θαυμασίω;
έπέτυχον, άλλ’ όμως μέχρι; ού ίδωμεν ιπτά
μενον έν τή εύρεία Ατμόσφαιρα τοιοΰτον άερό
στατον, δικαιούμεθα κάπως ν’ άμφιβάλλωμεν,
έάν ό Ατμός δύναται νά έχη τήν άπαιτουμένην
ώθιστικήν δύναμιν δι’ εν άερόστατον, καθότι τό
βάρος τής πρός παραγωγήν άπαιτουμένης μη
χανής δυσκόλως συναδει πρός τήν παρ’ αύτής
παραγομένην κίνησιν. "Ισως πέπρωται, ό ηλεκ
τρισμός νά λύση όριστικώ; καί τό πρόβλημα
τούτο, είς τήν λύσιν τοΰ όποιου τοσοΰτον ένησχολήθησαν μέχρι τούδε οί άνθρωποι άνευ Απο
τελέσματος.
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‘Η δπαρξις τοϋ
εμπρηστικού ρευ
στού παρά τήν
Κασπίαν θάλασσαν
ήτο πρό άμνημονεύτων χρόνων
γνωστή · ίσως δέ
καί ή λατρεία τού
πυρός παρά τοΐς
Πέρσαις οφείλε
ται είς τό φυσικόν
τοΰτο φαινόμενον.
Σήμερον ή λατρεία
αύτη έξέλιπε καί ό
θεός τών Περσών,
έκδιωχθείς έκ τών
ναών έν οίς έλατρεύετο, χρησιμο
ποιείται έν τω έμπορίφ. Τήν αφθο
νίαν τοΰ πετρε
λαίου παρά τήν
Κασπίαν θάλασσαν
άποδεικνύει καί ή
άνάπτυξις, ήν έ
λαβε κατά τά τε
λευταία ταΰτα έτη
ή πόλις Βακοΰ,
ήτις πρό μικρού
έτι ήτο μικρόν καί
άση μον χωρίον, καί
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σήμερον έχει λι
μένα γέμοντα
πλοίων μεγάλων
καί μικρών, τά
όποια μεταφέρουσι
τό προϊόν τοΰτο
τής
Ανθρώπινης
δραστηριότητος.
Άκατανόητον εί
ναι τί κατορθοΐ ή
άνθρωπίνη ένέργεια, όσάκις κέντα
αύτήν τό κέρδος!
‘Η ύπ’ αρ. 1 είκών ήμών παριστα
τήν έκροήν τού
πετρελαίου έκ
προσφάτως Ανοιχθέντος φρέατος.
'Η δέ ύπ’ Αρ. 2
παριστα μέρος τών
φρεάτων καί τόν
κατασκευασθέντα
σιδηρόδρομον ■ ή δέ
ύπ’ Αρ. 3 είκών
παρουσιάζει ήμΐν
τον λιμένα τής πόλεως Βακοΰ.

NEON ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΝ.

ΤΑ ΦΡΕΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΕΝ ΒΑΚΟϊ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΑΣΠΙΑΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ.

(Μετά εικόνων, δρα οελ. 301.)

Έν προλαβόντι τινί τεύχει τοΰ Εσπέρου
έδημοσιεύσαμεν δλίγας τινάς στατιστικός πλη
ροφορίας περί τής άναπτύξεως τής βιομηχανίας
τοΰ πετρελαίου έν τή μεσημβρινή 'Ρωσσία. Σή
μερον δέ παραθέτομεν τρεις εικόνας, παριστώσας
τά έν Βακοΰ έκτελεσθέντα έργα. "Εν τών θαυμά
σιων φαινομένων τών νεωτέρων ήμών χρόνων είναι
άναντιρρήτως ή άνακάλυψις άφθονων πηγών πε
τρελαίου παρά τήν Κασπίαν θάλασσαν. Το ρωσ
σικόν πετρέλαιον έκλήθη άναμφιβόλως νά ΰποσκελίση τό Αμερικανικόν έν ταΐς εύρωπαϊκαΐς
άγοραΐς, καί ήδη τό ρωσσικόν πετρέλαιον, μεταφερόμενον διά τοΰ Βόλγα ποταμού έπλημμύρησεν
βλας τάς ρωσσικάς άγοοάς. Μετ’ οΰ πολύ δέ
ή σιδηροδρομική γραμμή άπό Βακοΰ κατ’ εύθεΐαν
είς Βατούμιον έπί τοΰ Εύξείνου Πόντου θά διευκολύνη τήν κατανάλωσιν τού Απαραιτήτου τού
του έλαίου έν ταΐς Τουρκικαΐς χώραις, έν Έλλάδι, ΑΙγύπτφ. Εύκατόρθωτον είναι νά κατασκευασθή καί είδος διώρυγας μήκους πεντακοσίων
μιλιών, δι’ ής τό πολύτιμον τοΰτο ^ευστόν νά
διοχετεύηται άπό τής Κασπίας θαλάσσης είς τόν
λιμένα τοΰ Εύξείνου Πόντου. Πόσον άφθονον
είναι τό πετρέλαιον άποδεικνύεται έκ τοΰ δτι
αμα ώς άνοιχθή νέον φρέαρ, έπί πέντε ή εξ
ήμέρας τό ρευστόν άνατινάσσεται είς τόν άέρα
είς ύψος τεσσαράκοντα ποδών (ώς καταφαίνεται
έν τή μια τών ήμετέρων εικόνων). Ή ποιότης
τοΰ πετρελαίου τούτου υπεβλήθη είς έξέτασιν
επιστημονικήν, άποδείξασαν αύτήν ίσόβαθμον αν
ούχί καί άνωτέραν τών άλλων· κατά τήν ποσό
τητα δμως τό ρωσσικόν πετρέλαιον υπερβαίνει
τό πετρέλαιον τοΰ κόσμου όλου όμοΰ, καθότι αί
πηγαί αύτοΰ εκτείνονται καί έπί τών δύο Αχθών
τής Κασπίας θαλάσσης καί Αμφοτέρωθεν τών
Καυκάσιων όρέων.
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ.

Έν Λειψία τή 13/12 Φεβρουάριου 1884.

Εΰδιο; και καθαρό; είναι ό χρηματιστιζό;
όρίζων έν Γαλλία· τά πάντα είναι χαρμόσυνατά πάντα ροδόχροα — ή έκδοοις τοΰ νέου δανείου
προέκηρύχθη! Γήν έκδοσιν ταύτην χαιρετίζει τό
χρηματιστήριου τών Παρισίων μετά φανών και
λαμπάδων, δηλ, μετά σπουδαίας ύψώσεω; τών
αξιών. Σήμερον άρχεται ή έγγραφή εις τό νέον
δάνειον πρός 383, όριζομένου τοΰ τόκου άπό τής
16 τοΰ Απριλίου. "Αμα τή έγγραφή καταβάλ
λονται φρ. 40, ετερα 40 τή 16 ’Απριλίου, 80
τή 16 Αύγουστου, 80 τή 16’Οκτωβρίου καί φρ.
143 τέλος τή 16 ’Ιανουάριου 1885. Μεγάλης
ύπαρχούσης αφθονίας χρημάτων έπόμενον είναι
δτι ή έγγραφή Οά ύπερβή κατά πολύ τόν αρι
θμόν τών μετοχών. ’Εννοείται δτι και ή Κυβέρ
νησες καί οί άναλαβόντες τήν έπιχείρησιν τραπεζΐται δέν ώκνησαν νά προδιαΟέσωσιν εύνοϊκώς
το χρηματιστήριου, δπερ καί ζατώρθωσαν, ώς
εΐζός, διά τών εις τήν διάΟεσιν αύτών μέσων. —
ΆντίΟεσιν προς τήν υψωσιν ταύτην παρουσιάζει
ή έκπτωσις ή έπελΟοΰσα εις τά'Ισπανικά χρεώγραφα· καί εις ταΰτα είχε δοθή σπουδαία ώδησις παρά τών ενθέρμων τής ύψώσεω; όπαδών,
δτε αίφνης διεδόθη φήμη περί στάσεως έκραγείσης έν Καρθαγένη. ΊΙ φήμη αΰτη, καίτοι
διαψευσθεΐσα κατόπιν, έπηρέασεν ούσιωδώς τά
Ισπανικά χρεόγραφα καί έν Λονδίνφ καί έν τοΐς
γερμανικοΐς χρηματιστηρίοις, ένθα έπήλΟε χαλά• ρωσίς τις. — Εις τούς δανειστάς τής χρεωκοπησάσης Ί’ραπέζης τής Γεννικής Ένώσεως (έν
Παρισίοις) πληρόνεται κατ’ αύτάς ή δεύτερα δόσις
έκ 1Ο°.ο (ή πρώτη ήτο 15%). — ’Εκ Λονδίνου
αγγέλλονται απαίσια μηνύματα δια τούς χρήμα- ■
τιζομένους. Μετά τήν πρό δύο εβδομάδων συμ
βάσαν χρεωκοπίαν τής 'Εταιρίας Coal ancl iron
Staffordshire Company μέ παθητικόν λιρών
στερλ. 100 χιλιάδων, έκοινοποιήθη τήν παρελΟοΰσαν εβδομάδα ή χρεωκοπία τοΰ διάσημου
καταστήματος Φ. Γ. θωμά, υιοί καί Σ’, τό
όποιον έπί μίαν όλόζληρον εκατονταετηρίδα έχαιρεν άρίστην φήμην έν τή χρηματιστιζή άγορα.
'Ο εις τών διευθυντών τοΰ οίκου τούτου τολμηροτάτας ποιήσας έπεχειρήσει; έπί μετοχών αμε
ρικανικών καί καναδικών σιδηροδρόμων καί ύποστάς μεγάλας ζημίας κατεχράσθη τών παρά τών
πελατών έμπιστευθέντων αύτφ χρημάτων δπως
κάλυψη τάς ζημίας ταύτας. Λέγεται δτι αί
υποχρεώσεις τοΰ οικου τουτου ανέρχονται εις
800 χιλ. λιρών στερλ. Εύνόητον, δτι τό συμ|
βάν τοΰτο έπέφερε δυσπιστίαν μεγάλη·? έν
τφ χρηματιστηρίφ. — Ενθαρρυντικά»; έπενήργησαν τελευταίως αί περί τών Αιγυπτιακών
)
υποθέσεων ειδήσεις, καί ιδίως ή είδησις δτι ό
οίκος Ί’ότσχιλδ παρεχώρησε τή Κυβερνήσει έπί
δροις συμφερωτάτοις δάνειον έξ 950 χιλ. λιρών
έπί έξ μήνας. Τό δάνειον τοΰτο θεωρείται ώς
νέα έγγύησις διά τούς δανειστά; τής Αίγυπτου.
ΙΙερί τής χρήσεως τοΰ δανείου λέγεται, δτι
200 μέν χιλ. Οά ζαλύψωσιν αρχαία·? τινά άπαίτησιν τής διευθύνσεω; τοΰ σιδηροδρόμου, 400
δέ χιλ. διά τάς αποζημιώσεις καί 200 χιλ. διά
τά τρέχοντα έξοδα. — Καί έν τφ χρηματιστηρίιρ
τής ΙΚέννης ή ΰψωσις τών αξιών διαγράφεται
όσημέραι όριστικώτερον πράξεις δέ ίκαναί ένιργοΰνται, αφθονίας ύπαρχούσης μεγάλης χρη
μάτων διαθεσίμων.
Λ.

Κάτ’ αύτάς άπεβίωσεν έν Ύάλτη (τής Κρι
μαία;) εις τό 46'" έτος τής ήλικίας του έκ φλογώσεως τής πνευμονιακής μεμβράνη; ό παρά
πάντων άγαπώμενο; καί τιμώμενος ιατρός II ελοπίδας Σ. Λάτρης.
'Ο μακαρίτης II. Λάτρης έσπούδασεν έν τφ
έν Μονάχο» ΓΙανεπιστημίφ, ένθα καί έλαβε τό
δίπλωμα διοάκτορος τή; Ιατρικής· μετά τήν
αφιξίν του εις 'Ρωσσίαν, ύποστά; τάς έξετάσεις
του έν τφ Χαρζοβίφ Πανεπιστήμια), μετέβη εις
’Οδησσόν, ένθα κατά τδ 18<>7 δι’ αύτοκρατοριζοΰ
διατάγματος διωρίσθη διευθυντής τοΰ ύπό τήν
προστασίαν τής Α. Μ. τής Λύτοζρατείρας Μαρίας
θεοδώροβνα; ’Ορφανοτροφείου, οπού υπηρέτησε
μέχρι τής 10 ’Οκτωβρίου 1868. Κατόπιν έξελέγη μέλος τοΰ έν Όδησσω ιατρικού θεραπευ
τηρίου, καί κατά πρότασιν τοΰ επαρχιακού Έπιμελητού τής δημοσία; Εκπαιδεύσει»; (τή 26
Μαρτίου 1879) διωρίσΟη ιατρός έν τή εμπορική
Σχολή τή; ’Οδησσού, καί συγχρόνως διευθυντής
τού έκεΐ Μαριείου τμήματος τοΰ Νοσοκομείου.
’Αλλά τή 13 Μαίου 1881 ένεκα τή; άκροσφαλοΰς υγεία; του ήναγκάσΟη ό II. Λάτρη; νά
παραιτηθή τών καθηκόντων του τούτων καί νά
μεταβή καί διαμείνη διαρκώς εί; Ύάλταν, ένθα
κατ’ άρχάς ούδεμίαν έπίσημον θέσιν έδέχΟη,
άλλ’ αφιέρωσε τά; έπιστημονιζά; του γνώσει;
εις τήν άμισθον θεραπείαν τών απόρων ασθενών,
καί μόλις τελευταίως έδέχθη τήν διεύθυνσιν τοΰ
έν Υάλτη ’Ορφανοτροφείου. Ό 11. Λάτρης είχε
τον βαθμόν παρέδρου τοΰ Κολλεγίου καί το παρά
σημο·? τοΰ Αγίου Στανισλάου γ’. τάξεως, τό τής
εκστρατεία; τών έτών 1877—78 καί τό τοΰ
’Ερυθρού Σταυρού.
Τοιαΰτα*. υπήρξαν αί ακάματοι υπηρεσία·, τοΰ
αοιδίμου Π. Λάτρη, ού ή άοκνος δραστηριότης
μή έκδηλουμένη δι’ εξωτερικών επιδείξεων παρήρχετο τοΐς πολλοί; απαρατήρητος. Μ ή θηρεύων
δόξας άφιέρωσεν ό μακαρίτης τον βίον του εις
περίθαλψιν τών απόρων ασθενών, καί ολως άφοσιωθείς εις τό θεάρεστου τοΰτο έργον, απείχε
πάσης τέρψεως καί ούδαμού έφείδετο εαυτού.
Δέν ύπήρχε στιγμή, νυκτός τε καί ημέρα;, καθ’
ήν προθύμως δεν έσπευδε δωρεάν εις βοήθειαν
τών πασχόντων. Άναμφιβόλω; τοιαύτη δρα
στήρια καί ακάματος ενέργεια δέν ήδύνατο νά
μή έπηρεάση τήν άκροσφαλή υγείαν του. Τήν
28 Νοεμβρίου παρ. έτ. προσβληθείς ύπό σφοδρού
κρυολογήματος έπεσε κλινήρης· πάντες οί ιατροί
τής Ύάλτη; έπεσκέπτοντο αύτόν, άλλά δυστυχώ;
αί ήνωμέναι τή; επιστήμη; δυνάμεις δέν ίσχυσαν όπως σώσωσιυ αύτόν τής αμείλικτου νόσου,
καί τή 24 Δεκεμβρίου παρέδωκε τό πνεύμα εί;
Κύριον. Τή δέ 27 τοΰ ίδιου μηνός έγένετο ή
κηδεία τού νεκρού του, ήν παρηκολούθησε σχε
δόν απασα ή πόλις καί τά περίχωρα, ίδίω; δέ
οί κάτοικοι τοΰ χωρίου ’Αούτκας. Τό διά πολ
λών στεφάνων καί άνθέων κεκοσμημένον φέρετρον μετά τού καλύμματος έκράτουν οί συνά
δελφοι αύτοΰ ιατροί, όπισθεν δέ τής πένθιμου
τελετής εΐποντο τά ορφανά τού ’Ορφανοτροφείου,
ού ό μακαρίτης ήτο διευθυντής.
Κατά τήν κηδείαν καί έπί τού τάφου του
ούδείς έξεφωνήθη λόγος, διότι ό απροσδόκητος
αύτού θάνατος εύρε τούς πάντα; ανέτοιμους·
άλλ’ έν τή πενθίμφ ταύτη τελετή ήκούοντο οί
ειλικρινείς καί εγκάρδιοι κλαυθμοί απάντων τών
παρευρεθέντων — ό κάλλιστος βεβαίως έπιζήδειος καί επιτάφιο; λόγο;!
(Έκ τού Τηλεγράφου τή; Νέας Ί’ωσσίας,
έφημ. τής ’Οδησσού).
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Δ I Α Φ Ο Ρ Α.
Τ ό νέον σύγγραμμα τής β α σιλ ί σ σ η ς
Βικτωρίας. Γνωστόν είναι βτι ή βασίλισσα
τής Αγγλίας Βικτωρία άπεφάσισε νά έκδώση
τά ’Απομνημονεύματά της. ΙΙερί τού βιβλίου
τούτου γράφει τά έξής ό έν Λονδίνω έκδιδόμενος ' Κόσμος”· Τό μετά τινας ήμέρας δημο
σιευόμενο·? βιβλϊον περιέχει πολλάς παρατηρήσεις
καί σκέψεις έπί τών συμβάντων τών τελευταίων
20 έτών, καί κρίσεις περί τών διαφόρων πολι
τικών άνδρών τής βασιλεία; της. ΙΙερί Ίωάννου
Βράουν (τού πιστού θαλαμηπόλου τής βασιλίσσης,
τοΰ πρό μικρού άποβιώσαντος) γίνεται λόγος έν
πολλαΐς σελισιν. "Ετερον προσώπου, ού ή βα
σίλισσα δίδει έν τφ βιβλίο» τη; εικόνα πιστήν,
είναι καί ό άποθανών Σκώτος ίερεύς Μάκ Λεόδ.
II βασίλισσα άφηγεΐται τήν πρώτη·? αύτής συνέντευξιν μετά τού ίερέως έν Βαλμόραλ μικρόν
μετά τον θάνατον τοΰ συζύγου της, τοΰ πρίγκηπος ’Αλβέρτου. Ό ιερεύς, παρατηρήσας έλλειψιν αύταπαρυήσεω; παρά τή βασιλίσση μετά
τήν σκληρά·? αύτής απώλειαν, ώμίλησεν άπό
τοΰ άμβωνος ενώπιον τής βασιλική; οικογένειας
καί κατέκρινε τήν τοιαύτη·? διαγωγήν. Μετά
τήν ιεροτελεστίαν ή Βικτωρία έζάλεσε παρ’
έαυτή τόν ιερέα καί τφ είπεν· 'Όύδέποτε θά
παραμελήσω τά καθήζοντά μου, άλλ’ δμως δέν
δύναμαι νά ύποσχεθώ, δτι έπί πολύ·? χρόνον
ο,τι θά πράξω δέν θά τό πράξω βλω; μηχανι
κώς.” Ιίολλαί σελίδες περιέχουσι περιγραφάς
τοΰ καθημερινού βίου καί τών εσπερινών ώρών,
καθ’ ας ό ιερεύς Μάκ Λεόδ άνεγίνωσκεν άγγλιζά ποιήματα, έν ω ή βασίλισσα έζλωθεν. ’Εν
έκτάσει άφηγεΐται ή άνασσα τά κατά τήν πτώσιν
τής δευτέρας έν Γαλλία αύτοκρατορία;, καί ή
είκών, ήν δίδει περί τοΰ αύτοκράτορος Ναπολέοντος τού Γ'. είναι μέν πιστή, ούχί δμως καί
λίαν κολακευτική. ’Εν γένει δέ τό βιβλίο·?
περιέχει σειράν διαρκή τής κοινωνικής, έπιστημονικής καί πολιτική; ιστορίας τών δύο δεκαε
τηρίδων, αιτινε; παρήλθον, άφ’ δτου ή βασίλισσα
Βικτωρία έχήρευσεν.

ΙΙερί Ίίρφου. Εύχαρίστω; εΐδομεν δτι ή
επανειλημμένο»; καί πρό πολλού ήδη έζφρασθεΐσα
έν τφ Έσπέρφ εύχή περί άνεγέρσεως εθνικού
μνημείου τών ηρώων τής νεωτέρας 'Ελλάδος
εύρίσζει εύπρόσδεκτον ήχώ· δπερ άλλως ήτο καί
έπόμενον, διότι είναι εύχή πάσης ελληνικής
καρδίας. ’Ελπίζομε·? επομένως δτι το ζήτημα
τοΰτο, προσλαμβάνον όσημέραι περισσοτέρους οπα
δούς, θέλει έπί τέλους πραγματοποιηθή. Έσχά
τως άνέγνωμεν έν τή "Νέα ’Εφημέριοι” τών
’Αθηνών -αρθρον έκτεταμένον περί τού ιερού τού
του καθήκοντος ήμών, γεγραμμένον μετά πολλού
αισθήματος, καί δέν άμφιβάλλομεν δτι άπας ό
'Ελληνικός τύπο; θέλει συνηγορήσει ύπέρ τής
ιδέας ταύτης, δπω; το ταχύτερο·? ό πανελλήνιος
ούτος πόθος έκτελεσθή.
Έκ Δυγζέρκης τής Γαλλίας έλήφθη ή είδησις δτι τήν τελευταίαν ήμέραν τού παρελ
θόντος Ιανουάριου τό 'Ελληνικόν άτμόπλοιον
Νικόλαος Βαλλιάνος, κατώρθωσε μέ δλην
τήν μαινομένην θύελλαν νά σώση 24 άνδρας,
άποτελοΰντας τό πλήρωμα τοΰ συνεπεία συγκρούσεως βυθισθέντος άτμοπλοίου "Σίμλας”, ου;
μετέφερε σώους καί άβλαβεΐς εις τόν λιμένα.
Πραξις άνωτέρα έπαίνου τών γενναίων ήμών
ναυτών!

Καθ’ ήν ώραν εφθασεν εί; Βερολίνου ή εί.
δησις τοΰ θανάτου τής πριγκηπίσση; Μαριάννης τής Σαξωνίας, συζύγου τού διαδόχου (άπο-
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θανούσης κατ’ αύτάς έν Δρέσδη έκ τύφου), μέγα
δεΐπνον ήτοιμάζετο έν τοΐ; άνακτόροι; τοΰ πρίγκηπος διαδόχου τής Γερμανίας. Μέγα ήτο τό
δεΐπνον, διότι ούχί ολιγώτεροι τών 30 μαγείρων
ήσαν ένησχολημένοι έν τοΐς μαγειρείοις. Άμέ
σως ό πρίγκηψ διάδοχος εις σημεΐον πένθους
διέταξε ν’ άναβληθή ή συναναστροφή· τά δέ
παρεσκευασμένα φαγητά άπεστάλησαν τή δια
ταγή τού Διαδόχου εί; τό Πτωχοκομεΐον τού
Βερολίνου, ένθα διενεμήθησαν τοΐς πτωχοΐς.
Ό διάσημος έν Βιέννη ζωγράφο; Μάκαρτ
έσχε πρό τινων ήμερών τό ατύχημα νά ίδη καταστραφεΐσαν έκ πυρκαϊά; τήν λαμπρά·? αύτού
αίθουσαν, ήτις ήτο κεκοσμημένη διά πλείστων
δσων πολυτίμων εικόνων τή; άρχαίας ολλανδι
κή; σχολής καί άλλων πλουσίων επίπλων. Τό
πΰρ διεδόθη διά λυχνία;, ήν ή κυρία Μάκαρτ,
δοκιμάζουσα ένδυμασίαν χορού έπλησίασεν άπροσέκτως εις τό παραπέτασμα τοΰ παραθύρου. 'II
ζημία τών μή έξησφαλισμένων τούτων κειμηλίων
άνέρχεται εις εκατοντάδα χιλιάδων φιορινίων.
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Αινίγματος 156.

ΑΝ — ΘΡΑΞ.

Προβλήματος 157.
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Προβλήματος 158.
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Αίνιγμα 159.

Ανήκει πάση κεφαλή τό δλον μου, ήξεύρει;·
Τά πρώτα τά στοιχειά μου κι’ άν λείψουν πλήν
θά εΰρης
Πώς μέλος τής σής κεφαλή; καί πάλιν θέ νά
γείνω·
Άλλοίμονον ό πόνο; μου άν σ’ εύρη! "Τί θά
γείνω;”
Μ’ άπελπισίαν θά βοα;,
Κι’ άφεύκτω; θά χοροπηδάς!

Αίνιγμα 160.

#

Ίάκ. Κορέσης, έν Πετρουπόλει.
Αΐνιγ|ΐα 161.

Τό πρώτον είναι σύνδεσμος,
Τό δεύτερον πτηνό·?·
Τό δλον είναι μέλος σου
Καί μέλος τών κτηνών.
Μ. Μ. έν Ζιμνίτσα.
Αίνιγμ-α 162.

Μέ τήν κεφαλήν μου είμαι
Ή ιδία κεφαλή·
Συμπεραίνω άνευ ταύτης
Κ’ έρωτφ· Λέξις άπλή.

Πρόβλημα 163.
Συμπληρωθήτωσαν οί άατερίαχοι, ού
* ♦ * * » » Σ
* . · . ν τως ώατε ν’ άναγινώσκωνται όριζοντείωκαΐ καθέτω; λέξεις έξ, ών ή πρώτη ση
» * Ν
μαίνει διάσημον ‘Ελληνίδα, ή δευτέρα
* * Σ
δοτικήν πρωτοκλήτου ονόματος, ή τρίτη
♦
Σ
V
μνημεΐον σεβαστόν παρ’ άρχαίοις, ή τέ
ταρτη μέρος διά λατρείαν, ή πέμπτη
Σ
οοτικήν αντωνυμίας καί ή έκτη μέρος τού σώματος.

Ν. Γ. .Μ. εν Βερδιάνσκα.
Ιϊρόδλημα 164.

π*ντ*ν τ*ν

π*θ*ν

μ*τ*ρ.

Έλλείπουσι τά φωνήεντα.
*0 αύτός.

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 153.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

ΑΙΝΙΓΜΑ — ΑΙΜΑ.
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ΓΡΑΜΜΑΤ0Κ1Β2Τ10Ν.
Κ<ω Γ. Μ. εις Ιίαλιιράσιο»·. Ή πραγματεία υμών,
ήν εΰρομεν λίαν ένδιαφέρουσαν, θέλει δημοσιευθή διά
τοΰ προσεχούς τεύχους. Εύχαριστοΰμεν ύμάς διά τάς
πληροφορίας. — κ. Κ ... εις Tfoyftfnjr. Σάς παρακαλούμεν νά μάς λύσητε τό έπόμενον αίνιγμα· Πώς
δύναται ή αύτή χειρ νά γράψη έπιστολήν ταύτοχρόνως
έκ Τεργέστης καί έκ Βιέννης, ελληνιστί καί γερμανίστί;
Γήν έν τή ελληνική ύμών έπιστολή έκφρασθεϊσαν έπιθυμίαν έλ.τίζομεν νά δυνηθώμεν νά ποαγματοποιήσωαεν.
— κ. II. Σ. εις ’Λλεξάΐ'άρίια»'. Τά φυλλάδια άπεστά
λησαν ύμϊν προσεχώς έξετε έπιστολήν. — κ. Λ. II.
εις ΙίωπΓταιτίΓΟϋπολίΓ. Ό Καθηγητής Kliskebfues
είναι πράγματι ό εύρέτη; τής Μετεωρολογικής πυξίδος,
περί ής έγράψαμεν καί έν τφ'Εσπέρφ· ήτο δέ καί
διευθυντής τοΰ έν Γοττίγγη 'Αστεροσκοπείου καί ηύτοκτόνησεν ένεκα λόγων οικονομικών. — κ. Σ. II. εις
AorJFiOi’. Δέχθητε τάς θερμάς εύχαριστίας ήμών·
προσεχώς θέλομεν σάς γράψει. — κ. Δ. Ιί. εις Τάιταί1.
Τό φυλλάδιον άπεστάλη ύμϊν ταχυδρομικώς. — κ. X.
εις Καιροί'. Έπληροφορήθημεν δτι ό Λ', τόμο; τοΰ
'Εσπέρου δεδεμένος έπεδόθη ύμϊν έλπίζομεν δέ δτι
δσον ουπω θέλετε λάβει καί τόν Β*. τόμον, καθότι τό
κιβώτιου άπεστάλη πρό εβδομάδων ήδη εις ’Αλεξάν

δρειαν.

Αινίγματος 154.

V
Α

Έλυσαν Τά 131—133 ό κ. Μ. I. Εύθύβουλος
έν Λεμησσφ· τά 147—150 οί Κύριοι Μ. Μ. έν Ζι
μνίτση. Κ. Λύτσιζας, ΓΙ. Βαλασ ύπουλος κα(
Ίω. Κ. Γρούμπος ίν Γαλαξίω, Γ. Χρυσόστο
μος έν Καβάλλα, καί Γ. Κ. Γ. (έμμέτρως) έν Ταίγανίω· τό 152 ή δεσποινίς Αίκ. Βασίλειά δ ου
έν Τεργέστη- τά 141—144, 147, 148 καί 150 ό
κ. Γ. ΓΙαπανικολάου έν Μανσοϋρφ· τά 147, 150
ό κ. Ί. 'Αρμόδιος έν Φιλιπποπόλει· τό 150 ό κ.
Δ. Καπανιάρης έν Ίαντα· τά 147, 148, 150, 152 ό
κ. Κ. Τσ. Βάγιας έν Βραΐλα· τά 142, 144, 145, 147.
148, 149 καί 152 ό κ. Ν’. Γ. Μ. έν Βερδιάνσκα- τά
154, 156 οί Κύριοι Ί. ΙΙίσπας καί Μ. Ί’άγκος έν
’Οδησσώ· τά 150, 154, 156 ό κ. Ν. Παπαδόπουλος
έπίσης· τά 153, 154, 156 ό κ. Δ. Ν. Φ ρ αγ κ ό π ο υ λ ο ς
έν Γαλαζίφ· τά 153, 154, 158 ό κ. Ί. Ν. Φούσκάκης
επίσης· τά 153, 154, 156 ή δεσποσύνη Καλλιόπη
Χαβιαρά έν Κωνσταντινουπόλει· τά 147, 148, 150 ό
κ. Ί. Κομβόπουλος έν ’Αλεξάνδρειά· τά 154, 156 ό
κ. Σ. II απαντωνόπουλος έν Λονδίνφ· τά 157 ό
κ. Γ. Δ. Μαθιός έν Καλαρασίφ· τά 154, 156 ό κ.
Κ. Τσ. Βάγιας έν Βραΐλα· τδ 154 ή δεσποσύνη Αγ
γελική Ε. Πατρώνα και τά 153, 156 ό κ. Έ. 11ατρώνας έν Τούλτζα· τά 154, 156 αί Κυρίαι Έρ. Π.
Έκιντζόγλου καί Εύδ. Ί. Κολάση έν Μασσαλίφ.

Καλλιρόη Όντίδου, έν Όδησσψ.
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Μέ τήν κεφαλήν έπ’ ώμων
Μέ φορείς καί σέ θερμαίνω·
νΑνευ ταύτης άν μέ ίδης
Άπό φόβον σέ ψυχραίνω.

Έν τφ ύπ’ άρ. 64 τεύχει τοΰ 'Εσπέρου,
δημοσιεύσαντε; εικόνας περί τής καταστρεπτικής
έν Λαρίσση πλημμύρας, είπομεν δτι άνήρ γεν
ναίος καί πλήρης αύταπαρνήσεω; εσωσε διά τή;
λέμβου του πολλούς ναυαγούς, προκινδυνεύσα;
τήν ιδίαν αύτοΰ ζωήν. ΧΗδη δέ σύν τω δνόματι
αύτού δημοσιεύομεν καί τήν εικόνα. '0 νέος
Διονύσιος Βερύκιο; έξ ’Ιθάκη; έσωσε κατά τήν
κάτωθεν έπιστολήν άξιοτίμου φίλου ούχί 200,
ώ; έλέγετο, άλλά πολύ περισσοτέρα; ψυχάς.
Τοιαύτη πράξι; είναι παντός έπαίνου άνωτέρα
καί χαίρομεν άπό καρδία; δτι εύρέθη πάλιν
"Ελλην νά έζτελέση αύτήν, τοσούτφ μάλλον
καθ’ δσον έζτελών αύτήν ούτε εις δόξαν άπέβλεπεν ούτε εί; άλλο συμφέρον, άλλά μόνον εί;
τήν έξάσκησιν δντω; χριστιανικής φιλανθρωπίας.
Δίκαιον είναι ού μόνον ή Κυβέρνησις ήμών ν’
άνταμείψη τόν εύεργέτην τούτον, άλλά καί ό
δήμο; τή; Λαρίσση;, ό άμέσως ύπ’ αύτοΰ εύεργετηθείς, νά έζφράση αύτφ τήν εύγνωμοσύνην
του.
Ιδού τής έπιστολής ή περικοπή·
'"Ο τοσοΰτον αφιλοκερδώς καί γενναίως ριψο''κινδυνεύσα; είναι ό νέο; Διονύσιο; Βερύκιο;
"έξ Ιθάκης, ναυτικός, δστις πρό έτους μεταβάς
"πρός έγκατάστασιν εις Λάρισσαν καί ίδών πλεύ"σιμον τόν Πηνειόν κατεσκεύασε λέμβον, ήτις
"μετά μήνα άπό τοΰ καταρτισμού τη; έπέπρωτο
"νά γείνη ούτωσί σωτηρία. Διότι καθ’ ήν ώραν
"έν τφ φρικαλέφ έκείνφ σκότει, δτε κατεκλύ"ζετο άπασα ή πόλις Λαρίσσης καί ιδία ή συνοι"κία Παράσχου, καί άπόλλυντο τόσοι άπηλπι-
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Αίκ Βαβιλειάδον, έν Τεργέστη.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΕΡΪΚΙΟΣ ΕΞ ΙΘΑΚΗΣ.

Αινίγματος 155.

σμένοι έν γοεραΐς φωναΐς κράζοντες βοήθειαν,
« ούτος συνέλαβΐ τήν ιδέαν μέ προφανή τής ζωής
" του κίνδυνον νά σώση μόνος διά τής λέμβου
''του τούς έν τή συνοικία έκείνη πνιγομένους,
"καί το κατώρθωσε σώσας πλέον τών 600, έν
"οίς βρέφη καί άσθενεΐς, οΰς έπ’ ώμων έφερε·?
"ίνα τοποθετήση έπί τή; λέμβου ! Ό Νομάρχη;
"τήν έπιοΰσαν έτηλεγράφησεν εί; τήν Κυβέρ«νησιν
ι
περί τού γεγονότος τούτου, δπερ έφείλCi κυσε τόν θαυμασμόν άπάντων.”
Ρ.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.

[Άρ. 67.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ 50 ΦΟΙΝ.ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ ELSTER-STKASSE 19.

1'13 Φεβρουάριου 1884.
LEIPZIG.

Παραχαλουνται οί έπιστέλλοντε; πρός τόν Εσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα χαΟαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν
έπιστρέφονται.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην εις τάς 4 μ. μ. εις Ελλάδα
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμιου, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά
Άγκώνος κτλ.

ΔΡΟΜΟΑΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗι ΑΤΣΤΡΘ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΛΟΪΔ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής διώρυγος
Σουέζ), εις Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαΐδ, ’Άδεν, Βομβάης,
Κολόμβου, Πέναγγ και Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνάς εις τάς
4 μ. μ.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 ’Ιανουάριου) τή 6 μ. μ.
εις Φιοΰμιον, Κέρκυραν, Πάτρας, Κατάκωλον, Καλάμας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην,
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Τό Σάββατο·? τή 2 α. μ. εις Κωνσταντινούπολή μέ προσέγγισίν εις Κέρκυραν
καί Πειραιά- είτα δέ έκ Πειραιώς εις Σύρον, Κρήτην, Σμύρνη·?, Συρίαν, Θεσσαλίαν,
καί διά Κωνσταντινουπόλεως εις τούς λιμένας τοΰ Εύξείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τού Δουνάβεως.

Εις Καλκούτταν διά Πόρτο-Σαΐδ, Σουέζ, Άδεν καί Κολόμβου τη 15 ’Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 'Οκτωβρίου,
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου εις τάς 4 μ. μ.
Επί τής γραμμής Τεργέστης-Βομβάης τά άτμόπλοια Οέλουσι διανύει 10 μίλια
τήν ώραν, μεταξύ δέ Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΕΙΣ ΤΥΝ1ΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπό τής 4 Ιανουάριου
εις τάς 4 μ. μ. διά Άγκώνος, Βάρης. Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κατάνης, Συρακουσών και Μελέτης (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιοΰμιον
καί έκ Φιουμιου).

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟ!’. 'Εκάστην Παρασκευήν εις ’Αλεξάνδρειαν διά
Κέρκυρας (συγκοινωνία προς τδ Πόρτο-Σαΐδ καί τήν Συρίαν).

Εις ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης έβδομάδος.
Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη ΔιεύΟυνσις καί τό Γενικόν
ΓΙρακτωρεϊον τοΰ αύστρο-ουγγρικοϋ Λόυδ έν Βιέννη (Scliwarzeuberg-Platz άρ. 6).
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’Εν τφ γραφείο» τοΰ Εσπέρου έν Λειψία

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ.

c

der Universitat

Πολιτειογραφικόν, Φιλολογικόν καί Επι
στημονικόν

Bonn.

------ Saimnlung altaegyptischer
Worler, welche von griech.
Autorcn umschrieben oder
iibersetzt worden sind. 46 Beit,
(mit Hieroglypliendruck). 1883.

Preis 5 Mark.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ

Λ. ΠΑΛΛ10Λ0Γ0Υ.

τοΰ έτους

1884.
ΕΤΟΣ Γ'„
ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΓΤΟΛΕΙ.

Τύποις I. Παλαμάρη.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑι
τή 1 13 καί 15 27 έκαστου μηνός.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαι 32 = ρούβλια 16).
Τιμή καταχωρίσεων δι έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

Τό έτος τοΰ Εσπέρου άρχεται τή 1 13 Μαΐου.
ΕΙΙ1ΣΤΛΣΙΑΙ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΙ?.

(Elster-Stbasse 19).
εΰρηνται καί τά έξης βιβλίαΤόμος Α'. τοΰ Έσπ/ρου, έτος 1881—1882. Άδετος μέν φρ. 40 (χρ.)
δεδεμένος φρ. 50 (χρ·)
Τόμος Β'. τοΰ Έσπίρου, έτος 1882—1883. Άδετος μέν φρ. 40 (χρ.)
δεδεμένος δέ φρ. 50 (χρ·)
Τό ασμα τοΰ Χιαβάθα. νΕκδ. 1883 φρ. 6.25. Μετάφρασις έμμετρος έκ
τοΰ ’Αγγλικού τοΰ Longfellow. (Μετά εικόνων.)
Μιχαήλ ο Ι1αλαιολό}·ος, πρωτότυπον ιστορικόν διήγημα. ”Εκδ. 1883.
φρ. 2.50.
Τά άνω βιβλία εΰρίσκονται καί παρά τοΐς βιβλιοπώλαις, Κυρίφ Π. Σαράντη,
βιβλιοπωλεΐον Φοίνικος έν ’Αλεξάνδρειά, Κυρίφ Ί. Παπάδη έν Κωνσταντινουπόλει, Κυρίοις Ε. Δοσίφ καί Σ’ έν Κερκύρφ, Κυρίφ Σ. Γράσσφ έν
Θεσσαλονίκη, Κυρίοις Δεκίπρη καί Σ’ έν Σμύρνη.

ΒΟΤΚΟΤΡΕΣ'ΓΙΟΝ· κ. ’Αριστόδημος Α. Βοακώο. ΓΑΛΑΖΙΟΝ · κ. A. I.
Σαρεγίάννης.
ΙΒΡΑΙΛΑ· κ. 'Ιωάννης Α. Βοσκώφ. ΤΟΤΡΝΟ-ΜΑΓΟΤΡΕΛΟΝ*
κ. Τηλέμ. Παπάζογλους. ΚΟΡΑΚΙΑ. ΠΙΚΕΊΌΝ, ΚΑΡΑΚΑΛ καί ΚΡΑΙΟΒΑΝ*
κ. Νικόλαος Καραβίας. ΚΑΛΑΦΑΤΙΟΝ· κ. Νικ. Κουκλέλης. ΓΙΟΤΡΓΕΒΟΝ ·
κ. Εύ'ώμ. Πεταλάς. ΤΟΤΡΝΟ-ΣΕΒΕΡΙΝΟΝ ·
ΙΙΕΤΡΟΤΠΟΛΙΣ· κ. Ιάκωβος Μάνος, ιατρός. ΜΟΣΧΑ· κ. Γρηγ. I. Ροσσόλυμος. ΟΔΗΣΣΟΣ· κ.Σπυρ. Τυπάλδος Φορέστης. ΤΑΙΓΑΝ1ΟΝ· κ. Δημ. Δ. Άλεξόπουλος. ΡΟΣ'ΓΟΒΙΟΝ· κ. Στέφ. Λοβέοδος. ΓΕΙΣΚ- κ. Π. Α. Άξιώτης. ΝΤΚΟΑΑΙΕΦ·
κ. Θεόδωρος Λυκιαρδόπουλος. ΒΕΡΔ1ΑΝΣΚΑ* κ. Νικ. Γ. Τζιτζέλης. ΙΣΜΑΗΛΙΟΝ· κκ. ’Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ· κ. Λ. Καρβούνης. ΙΙΟΤΙΟΝ ·
κ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΟΣΛΑΒ · κ. Κ. Α. ΓΙαλαιολόγος.

ΠΑΡΙΣΙΟΙ· κ. Θεμιστοκλής ΙΙετροκόκκινος.
κ. Γ. θ. Σκρινής.
ΡΟΤΣΤΣΟΤΚ1ΟΝ Βουλγαρίας" κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.
ΤΕΡΓΕΣΤΗ· κ. Π. Περβάνογλους. ΚΑΛΚΟΤ'ΓΤΑ κ.Ίωάν. Κ. Σταυρίδης.

ΛΟΝΔΙΝΟΝ· κ. Ίωάν. Α. Περβάνογλους, ΛΙΒΕΡΗΟΤΛ·

ΑΘΗΝΑΙ* κ. Δημ. Καρασπϋρος. ΠΕΙΡΑ1ΕΤΣ· κ. Άλες. Ν. Μελετόπουλος.
ΚΕΡΚΤΡΑ· κ. Νικ. Σ. Μπάκας. ΖΛΚΤΝΘΟΣ· κ. Ν. Παππαδόπουλος. ΒΩΛΟΣ·
κ. Νικ. Γεωργιάδης, ιατρός. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ· κ. Πέτρος Μ. Γκεντιλίνης. ΠΑΤΡΑΓ κ. Παυσανίας Χοϊδάς. ΣΤΡΟΣ· κ. Ν. Σακκελίων.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί. ή λοιπή ΑΠΤΩΤΟΣ· κ. Πέτρος Σαράντης, Βιβλιοπωλείον "Ό Φοϊνιξ” έν Αλεξάνδρειά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΙΣ· κ. Ιωάννης ΙΙαπάδης, βιβλιοπώλης. ΦΙΛΙΙΙΠΟΤΠΟΛΙΣ· κ. Γεώργιος Τσούντας, ιατρός. ΣΜΤΡΝΗ- κκ. Δεκίπρης καί
Σ’, καί κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ· κ. Σ. Γράσσος, βιβλιοπώλης. ΑΔΡΙΑΝΟΤ11ΟΛΙΣ· κ. Κωνστ. Κυριαζής. ΣΕΡΡΑΙ· κ. Κ. Χόνδρος. ΚΑΒΑΛΛΑ· κκ.
Α. Γ. Κούζης καί Σ’- ΜΥΤΙΛΗΝΗ* κ. Ξενοφών Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΤΜΑΑίδεσ. Άνανίας Άλεξανδρίδης. _ ΣΑΜΟΣ· κ. Σταματιάδης, έφορος τής Σαμιακής
Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΤΤ'ΓΟΣ· κ. Χρ. Χριστοφόρου. ΑΜΙΣΟΣ· κ. Κ. Λαναράς, ιατρός.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ· κ. Άπ. Ξενουδακης.
ΡΟΔΟΣ· κ. Μ. Μαλλιαράκης.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ · κ. Γ. Β. Λάππας.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρου· κ. Π. Δ. ΙΙαπαδάκης. ΛΑΡΝΑΞ*
κ. ’Ιωάννης Πιερίδης.

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

Εις τά μέρη, ένθα είσέτι δέν έσυστήθησαν όριστικώς έπιστασίαι,
οι βουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τής
έτησίας συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ’ εύθεΐαν εις τήν διεύθονσιν
(Elsteb-Strasse No. 19) έν ΛΕΙΨΙΑι, είτε εις τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευΟύνσεως τοΰ'Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τούτου
μετά τής Γενικής Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τό ψύλ
λον άποστέλλεται έλεύθερον ταχυδρομικών τελών.

Η Δ1ΕΥΘΥΝΣ1Σ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elsteb-Strasse No. 19. Leipzig.

Συντάκτης· Δρ. 1. ΙΙΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι.

EL8TER-STB. 19.

Χαρτοπωλεΐον· Β. Σ1ΓΙΣΜ0ΤΝΔ0Γ έν Βερολίνφ, Φραγκοφόρτη καί Λειψία. — Τύποις· Γ. ΔΡ0ΪΓ0ΥΛΙΝ01 έν Λειψία.

