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ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΕΝ 

ΣΥΡΑΚΟΥΣΑΙΣ ΤΗΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ.

(Μετά είζόνος, ορα οελ. 305.)

Διηγούνται οί αρχαίο·, συγγραφείς, δτι το 
πάλαι έζη έν Κορίνθφ διάσημος άνήρ δνόματι 
Μέλισσος, ού τίνος ό πατήρ 'Αβρών καλού
μενος, ’Αργείος το γένος, έγκαταλιπών τήν πα
τρίδα του εΐχεν άποκατασταθή έν Κορίνθφ. 
Άκταίων, ό τοΰ Μελίσσου υιός, διαπρεπών έπ'ι 
έξαισία καλλονή καί έπί εύγενείφ τρόπων, εΐχεν 
έφελκυσει τήν συμπάθειαν πλείστων Κορινθίων. 
ιδίως δμως τοΰ άρχοντας Άρχίου έκ τοΰ γένους 
τών Βακχιαδών, τών άπό τών ' Ηρακλειδών κα- 
ταγωμένων. Μεταβληθείσης δμως μετ’ ού πολΰ 
τής συμπάθειας ταύτης είς άσπονδον μίσος, ό 
Άρχίας μετέβη μετά τών φίλων και οπαδών 
του είς τήν συνοικίαν, έν η κατωκει ό Μέλισσος 
μετά τοΰ υίοΰ του, καί συμπλοκής γενομένης 
έφονεύθη ό νέος Άκταίων. 'Ο γέρων Μέλισσος, 
λαβών τό πτώμα τοΰ προσφιλούς τέκνου του, 
μετέβη είς τήν άγοράν, ζητών παρά τών Κοριν- 
θίων τιμωρίαν τοΰ φονέως- οί δέ Κορίνθιοι, φο
βούμενοι τήν όργήν τοΰ τότε πανισχύρου Άρ- 
χίου, έχλεύαζον τόν γηραιόν Μέλισσαν, δστις 
καταφυγών είς τόν άρχαΐον ναόν τοΰ ΙΙοσει- 
δώνος και ύπενθυμίσας είς τούς Κορινθίους τάς 
πολλάς εκδουλεύσεις, άς ό πατήρ αύτοΰ Αβρών 
παρέσχεν αύτοΐς καί καταρασθείς τόν Άρχίαν 
καί το γένος αύτοΰ αυτοχειριάσθη έπί τοΰ πτώ
ματος τοΰ υίοΰ του. Έπελθόντος κατόπιν θα
νατηφόρου λοιμού, το μαντεΐον τών Δελφών έρω- 
τηθέν άπήντησεν τοΐς Κορινθίοις, δτι τότε μόνον 
ήθελεν έξιλεωθή ό παρωργισμένος θεός, έάν ό 
αίτιος τοΰ φόνου τοΰ Λκταίωνος έξωρίζετο τής 
πατρίδος του. '0 Άρχίας παραλαβών πλείστους 
τών οπαδών του έφυγε διά νυκτός έκ Κορίνθου 
καί διευθυνθείς πρός δυσμάς άφίκετο είς Κέρ
κυραν, δθεν μετέβη είς τάς άκτάς τής μεσημ
βρινής ’Ιταλίας καί Σικελίας καί ίδρυσε τήν 
πόλιν τών Συρακουσών. Τοΰτο συνέβη τό γ'. 
έτος τής ια'. Όλυμπιάδος (ήτοι τό 734 πρ. Χρ.).

II άρχαιοτάτη αυτή παράδοσις, βασιζομένη, 
ώς φαίνεται, έπί ιστορικών γεγονότων, παρέχει 
ήμΐν πιστήν εικόνα τής άρχαίας Ελληνικής έπο- 
χής, καθ’ ήν ισχυροί οίκογένειαι έρίζουσαι με
ταξύ των περί τής άρχής ήνάγκαζον τούς ήττη- 
μένους νά έγκαταλίπωσι τάς πατρίδας των καί 
νά τραπώσιν είς άναζήτησιν νέας πατρίδος εί; 
χώρας άπωτάτας. Τοιαύτη ήτο πάντοτε ή αιτία 
τών άποικήσεων είς τάς χώρας τής ’Ανατολής 
καί τής Δύσεως, άποικήσεων, αϊτινες συνέτεινον 
είς δόξαν τής Ελλάδος.

Ό έκ Κορίνθου Άρχίας, τραπείς πρός δυσ
μάς είς άναζήτησιν νέας πατρίδος, συμπεριελαβεν 
ούκ όλίγους τών τήν ΐ’εγέαν παρά τήν Κόρινθον 
οίκούντων. έν οίς καί τόν τότε διάσημον ποιητήν 
Εύμελον, καί τούτον καταγόμενου έκ τοΰ γένους 
τών Βακχιαδών. Οι πρόσφυγες ούτοι έπάτησαν 
τήν ξηράν είς τήν μικράν νήσον Όρτυγίαν, τήν 
είς τά παράλια τής Σικελίας κειμένην, ήτις σή
μερον συνδέεται διά τεχνητού ισθμού πρός τήν 
ξηράν, καί διατηρεί πλείστας παραδόσεις τής 
άρχαίας έκείνης άποικήσεως. ’Επ’ αύτής εύρί- 
σκεται ή Άρέθουσα πηγή, ήν έγχώριοι παρα
δόσεις σχετίζουσι πρός άρχαίας παραδόσεις τών 

δυτικών ακτών τής Πελοπόννησου. Κατά τήν 
παράδοσιν, τής άρχαίας ταύτης πηγαίας νύμφης 
Άρεθούσης ήράσθη ό Αλφειός ποταμός, δστις 
άκολουθήσας αύτήν μέχρι τής Ορτυγίας νήσου 
συνεχώνευσε τά υδατα αύτοΰ μετά τών ύδάτων 
τής Άρεθούσης.

Ή έπίκαιρος καί σπουδαία θέσις τής πόλεως 
τών Συρακουσών κατέστησεν αύτήν ήδη έν τή 
άρχαιότητι πλουσίαν καί μεγάλην, καί κέντρον 
τοΰ έμπορίου μετά τών χωρών τής ’Ανατολής. 
Τά πολλά έν τή πόλει ταύτη διασωθέντα άρ- 
χαΐα λείψανα μαρτυροΰσι τρανώς περί τοΰ με
γαλείου αύτής. Μεταξΰ τών άρχαίων οικοδομών, 
ών διεσώθησαν έρείπια, θέσιν έπιφανή κατέχει 
τό άρχαΐον 'Ελληνικόν θέατρον, ού τήν 
εικόνα παράθέτομεν. Το μεγαλοπρεπές τοΰτο 
θέατρον, ού κατά τήν μαρτυρίαν τών άρχαίων 
συγγραφέων άρχιτέκτων ύπήρξεν ό διάσημος 
Δημόκοπος (δρα Εύστάθ. έν’Οδυσσεία III, 68), 
ωκοδομήθη προ τής 90 Όλυμπιάδος, πιθανώς 
κατά τό 420 πρ. Χρ. Κατά τόν Κικέρωνα καί 
άλλους συγγραφείς ήτο έν τών μεγίστων θεά
τρων τής άρχαιότητος, δυνάμενον νά περιλάβη 
80 χιλιάδας θεατών. Τά έρείπια αύτοΰ κεΐνται 
έν θέσει καλούμενη σήμερον I mallini di Ga- 
bermo, δπου τό πάλαι εύρίσκετο το προάστειον 
τής Νεαπόλεως. Τοΰ δλου έμβαδοΰ, λελαξευ- 
μένου έντός τών βράχων, σώζονται τεσσαράκοντα 
έξ σειραί έδωλίων, αϊτινες άπο τής ορχήστρας 
πρός τά άνω άγουσα·, χωρίζονται είς έννέα κερ
κίδας έν είδει άκτίνων έκ τοΰ κέντρου τής ορ
χήστρας όρμώμεναι. Τά ένδεκα κατώτατα έδώ- 
λια ήσαν κεχωρισμένα άπο τών ανώτερων διά 
πλατέος διαζώματος. Περιεκυκλοΰτο δε τό δλον 
κοΐλον τοΰ θεάτρου ύπό τείχους ύψους 2 */;ι μέ
τρων μετά βάσεως και διαζώματος έκ λευκού 
μαρμάρου, έφ’ ού διασώζονται πλεΐσται ελληνι
κά·. έπιγραφαί.

’Εκ τής σκηνής τοΰ θεάτρου διεσώθησαν 
μόνον δύο παράλληλοι τοίχοι κείμενοι έπί τής 
προσόψεως αύτής, ώς καί δύο τετράγωνοι πλίν
θοι έντός τοΰ βράχου λελαξευμέναι, έν μέσφ 
τών όποιων εύρίσκεται άρχαΐος οχετός, πρός 
συναγωγήν τών έντός τοΰ έμβαδοΰ τοΰ θεάτρου 
καταρρεόντων ύδάτων. 11 λεΐστα δσα λείψανα 
άρχαίας'Ελληνικής τέχνης εύρέθησαν έντός τού 
θεάτρου· τά κυριώτερα τούτων είναι βάσις τε
τράγωνος έκ λευκού μαρμάρου μετ’ άναγλύφων 
παραστάσεων, άγαλματίδιον Σατύρου άνάγλυφον, 
άποτελοΰν κατά πάσαν πιθανότητα μέρος ζωο
φόρου, άγαλμα άκέφαλον έκ λευκού μαρμάρου, 
μικρά κομψοτάτη κεφαλή, καί τεμάχιον κεφαλής 
φυσικού μεγέθους.

Έκ τών διαστάσεων τού έν έρειπίοις κατα- 
κειμένου τούτου θεάτρου καταφαίνεται τό μεγα- 
λεΐον αύτοΰ καί ή μεγάλη σημασία ήν είχε 
κατά τήν άρχαιότητα. Ό ρυθμός αύτοΰ είναι 
καθαρώς ελληνικός καί υπενθυμίζει τά ώραιό- 
τερα οικοδομήματα τής λαμπράς τής ελληνικής 
τέχνης έποχής.

II.

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΙΩΝ.

Μετάφρ. ϋπό Γ. Γώγου, Αρχιμανδρίτου.

(Συνέχεια καί τέλος.)

ΛΛ’ άρά γε τίνες οί παρ’ ήμΐν εύχόμενοι 
καί έπιθυμούντες τον πολιτικόν γάμον; 
τοΰτο ύμεΐς καλώς γινώσκετε, εύγενέ- 

στατοι κύριοι. Άλλά καί ούδείς δύναται ν’ άρ- 
νηθή, βτι τό ήμέτερον ούγγρικόν χριστιανικόν 
έθνος, έκτος ολιγίστων εξαιρέσεων, θέλει νά ζή 
καί νά τελή τόν γάμον συμφώνως πρός τήν 
χριστιανικήν θρησκείαν του. Άλλ’ αύτό τοΰτο, 
είμί βέβαιος, θέλει καί ό παρ’ ήμΐν ύπάρχων 
ίσραηλιτικός λαός, καί αύτός θέλει νά ζή καί 
νά συνάπτη τόν γάμον συμφώνως πρός τήν θρη
σκείαν του. Μόνα τά έπαναστατικά καί άνα- 
τρεπτικά στοιχεία τής άνθρωπίνης κοινωνίας 
φαντάζονται καί έπιθυμοΰσι καί συνάπτουσι γά- 
μους πολιτικούς. Αύτά τά πράγματα καί τά 
γεγονότα μαρτυροΰσι τήν αλήθειαν ταύτην. Πέ- 
ποιθα. έντιμοι κύριοι, έπί τής ώς έγγιστα άπό 
χιλιετηρίδος άρξαμένης καί καρποφορούσης χρι
στιανικής ηθικής τοΰ ούγγρικοΰ ήμών έθνους. 
Άλλά καί πιστεύω, δτι δλίγιστοι έκ τών δμο- 
γενών μου ύπάρχουσιν, οιτινες θέλουσι νά ρί- 
ψωσι τήν άγκυραν τοΰ μέλλοντος τής άγαπητής 
ήμών πατρίδος έπί τήν σαθράν καί ολισθηρόν 
όχθην τοιούτου γάμου, άπεστερημένου τής εύλο- 
γίας τοΰ Θεού.

Άλλ’ έν τούτοις ύπάρχουσιν άνθρωποι καί 
έν ήμΐν οί θέλοντες καί ζητοΰντες τόν πολιτικόν 
γάμον. Καί χωρίς νά προσβάλω τόν προσωπικόν 
αύτών χαρακτήρα, λέγω μόνον ένταΰθα περί 
αύτών, δτι έάν μέν οι τοιοΰτοι είναι χριστιανοί, 
άναμφιβόλως περιφρονούσιν άσεβώς τά δόγματα 
καί τάς άρχάς τής χριστιανικής αύτών πίστεως, 
έάν δέ ήναι ’Ιουδαίοι, καταφρονοΰσιν ώσαύτως 
τάς θείας έντολάς τής θρησκείας των. Ό δέ 
γαμικός ούτος δεσμός μεταςΰ τοιούτων Χριστι
ανών καί τοιούτων Ιουδαίων, μή σεβομένων τά 
πάτρια, φανήσεται ώς περίεργόν τι καί άνόσιον 
φαινόμενον είς τά δμματα τοΰ Χριστιανικού καί 
Ιουδαϊκού λαού, καί γενήσεται τό άντικείμενον 
τής άκουσίου άποστροφής καί τής χλεύης.

Καταλαμβάνω, κύριοι, δταν οί νόμοι τής πο
λιτείας άνέχωνται έστιν δτε τήν καταφρόνησιν 
τής θρησκείας, έξασκουμένην παρά τινων άνθρώ- 
πων, άχρισοΰ ή καταφρόνησις αύτη δέν καταν- 
τήση κοινόν σκάνδαλον. "Οταν δμως βλέπω, δτι 
ήδη έκ τών προτέρων, πριν ή συμβή ή θλιβερά 
καί ολέθριος αύτη τής θρησκείας περιφρόνησις, 
αύτή ή πολιτική νομοθεσία παρέχει τό προνο
μίαν τής άσεβείας, 
ταιάς άσπίδος ■ 
άντιθρήσκου βουλής καί 
δύναμαι νά έ 
τήν ηθικήν, 
γνώσιν τοΰ νοός μου.

Θά ήτο λυπηρότατον, Κύριοι, έάν τό προ- 
κείμενον περί τού πολιτικού γάμου νομοσχέδιον 
παρείχε νέαν τροφήν καί ίσχΰν εις τόν φοβερόν 
άγώνα, δστις άπό πολλών εθνών τής Εύρώπης 
άφήρεσεν ήδη τήν έσωτερικήν ειρήνην καί ήσυ- 
χίαν! Τά δέ πεπυρωμένα βέλη τοΰ δεινού τού 

παρέχει τό προνό- 
καί καλύπτει διά τής κρα- 

της τό άναίσχυντον θράσος τής 
'...... ί γνώμης, τοΰτο ούδόλως

έννοήσω καί νά συμβιβάσω μήτε μέ 
μήτε μέ τήν νομικήν δύναμιν καί

του άγώνος μάθετε, κύριοι, δσοι τό άγνοεΐτε, 
δτι έντείνονται καί διευθύνονται κατά τοΰ Χρι
στιανισμού, κατά τοΰ καθολικού κόσμου· καί 
σκοπός πρώτιστος τοΰ άγώνος καί τής πάλης 
ταύτης είναι άναμφιβόλως, ινα άνατρέψη τήν 
άπό χιλιάδων ενιαυτών ύπάρχουσαν πολιτικήν 
καί κοινωνικήν τάξιν καί κατάστασιν τών πραγ
μάτων, καί θεμελιώση αύτήν έπί νέων σαθρών 
βάσεων έκτος πάσης δικαιοσύνης καί ήθικότητος, 
έκτος τής θρησκείας καί μακράν τοΰ Ηεοΰ!

Αί θρησκευτικά·, σχέσεις είς πολλάς χώρας 
έγέννησαν δυσχερείας καί άμηχανίας· άλλ’ άντί 
νά θεραπεύσωσι τό κακόν, άπέρριψαν ή παραγ
κώνισαν τήν θρησκείαν, τό φώς καί τήν ζωήν 
τής άνθρωπότητος! Άλλά τότε δή τότε άνε- 
φάνησαν αί τερατώδεις άξιώσεις καί οί άνατρε- 
πτικοί καί όλέθριοι πόθοι τοΰ πλήθους, τούς 
όποιους μόνη ή θ ρ η σ κ ε ί α έχει τό θειον χά
ρισμα νά χαλιναγωγή καί νά συγκρατή άβλαβεΐς 
καί ήσύχους είς τάς καρδίας τών άνθρώπων. 
Χαί. έντιμοι κύριοι, οί καταστροφήν καί όλεθρον 
πνέοντες ούτοι πόθοι μετά τοιούτων άνηκούστων 
άξιώσεων άνεφάνησαν ήδη μάλιστα, καί είς τοι- 
αύτην άπορίαν καί άμηχανίαν έμβάλλουσιν ή
μάς, ώστε ού μόνον καταναλίσκουσι τάς νοεράς 
καί σωματικός δυνάμεις τών μεγάλων πολιτικών 
άνδρών καί ηγεμόνων τής Εύρώπης, άλλά καί 
άπειλοΰσι νά έπιπέσωσι κατά τής ένεστώσης 
πολιτικής έξουσίας.

Έγώ θεωρώ σοφήν καί φιλοπάτριδα έκείνην 
τήν κυβέρνησιν, ήτις ούδέποτε θά άφήση, δπως 
ή ώραία ήμών πατρίς παρασυρθή ύπο τής δίνης 
καί τοΰ στροβίλου τοΰ κοινωνικού τούτου άγώ
νος, άλλά καί τιμώ καί χάριτας ομολογώ είς 
έκείνην τήν πολιτικήν έξουσίαν, ήτις ούδέποτε 
θά έπιτρέψη δπως οί δροι τής ζωής τοΰ ήμε- 
τέρου έθνους άποσπασθώσιν άπό τής χριστιανικής 
θρησκείας καί πίστεως.

Ή θρησκευτική καί ήθική δύναμις τοΰ χρι
στιανικού γάμου ούσα συνάμα ή ισχύς καί τό 
σθένος τών οικογενειών, αύτή μόνη γέννα καί 
προβιβάζει τήν ζωήν καί τήν άκμήν τών λαών. 
ΙΙάντες ημείς, κύριοι, όφείλομεν ένώπιον τοσού- 
των έχθρικών καί πολεμίων στοιχείων μάλλον 
νά έξασφαλίσωμεν τό ήμέτερον έθνος έπί τών 
θρησκευτικών καί ηθικών αύτοΰ βάσεων, καί 
ούχί νά άνοίξωμεν νέας οδούς εις τά μοχθηρά 
πάθη καί είς τήν άπληστον ιδιοτέλειαν, διά τής 
καταστροφής τοΰ χριστιανικού γάμου. (Εύγε! 
Εύγε!)

Κύριοι γερουσιασταί! Πρός δικαιολόγησιν τοΰ 
προκειμένου νομοσχεδίου λέγουσιν, δτι ό Ίσρα- 
ηλιτικός λαός θά συγχωνευθή μετά τής χριστια
νικής κοινωνίας. Άλλ’ έπιτραπείτω μοι ν’ άπο- 
δείξω καί νά βεβαιώσω άπό τής ιστορίας δύω 
περίπου χιλιάδων ένιαυτών, δτι τοιαύτη συγ- 
χώνευσις ούδέποτε γενήσεται. Διότι ή μέν 
χριστιανική κοινωνία είναι καί θά μένη πάντοτε 
κοινωνία, ό δέ Ιουδαϊσμός ενεκα τοΰ έθνικοΰ 
καί θρησκευτικού αύτοΰ χαρακτήρος, πανταχού 
καί πάντοτε είναι καί θά διαμένη ’Ιουδαϊσμός 
(άποχωρισμός). "Οθεν, δταν διά νόμου έπιτραπή 
τό μέγα καί όλέθριον σκάνδαλον, δπως ή κοι
νωνία παύσηται ούσα κοινωνία χριστιανική, τότε 
συντρίβεται καί έκμηδενίζεται αύτή ή άληθής 
κοινωνία, καί τότε πλέον δέν θά ύπάρξη μηδε- 
μία κοινωνία, μεθ’ ής νά συνταυτισθή, ώς λέ- 
γουσιν, ό 'Ιουδαϊσμός (γέλως). Τούτου δέ γε- 
νομένου, οί μέν ’Ιουδαίοι καλώς ποιούντες, θά 
μείνωσιν άκλόνητοι έπί τών άρχών καί τών 
εντολών τής θρησκείας των, καί άθραυστοι καί 
άδιάορηκτοι έν τή άπομονώσει τής φυλής των, 
ώς καί μένουσιν ήδη άπό πολλών χιλιετηρίδων, 
ή δέ ουτω κατακερματισθεϊσα καί μή ύπάρχουσα 
πλέον χριστιανική κοινωνία, άναμφιβόλως έσεται

δούλη ή διώκτρια τού Ιουδαϊσμού. ’Ιου
δαϊσμός άχρι τοΰδε ούδέποτε συνεχωνεύθη ούτε 
μέ τόν εθνισμόν ούτε μέ τον χριστιανισμόν, 
άλλ’ ούτε έν τω μέλλοντι ούδέποτε θα συγχω
νευθή.

Είσί τινες καί παρ' ήμΐν ένταΰθα Ιουδαίοι 
οί είσελθόντες είς τόν χριστιανισμόν, άφ’ ού 
άπεδέξαντο τήν χριστιανικήν πίστιν. Άλλ’ δμως 
ή τοιαύτη συγχώνευσις σφοδρώς άπεδοκιμάσθη 
καί κατεκρίθη ύπό τών διεπύντων τας τύχας 
τοΰ ’Ιουδαϊσμού. Έν έτει 1880 τά Ίσραη- 
λιτικά χρονικά, τό έν Γαλλία παγκόσμιον 
δργανον τών πιστών ’Ιουδαίων, άφήκαν κραυγήν 
όδύνης· "Ό Cremieux έβάπτισεν δλα τά τέ
κνα του είς τήν χριστιανικήν Εκκλησίαν, ούδείς 
λοιπόν έκ τών πλουσίων ’Ιουδαϊκών οίκων 
Fould, Worms, Halevy, ltatisbonne άνήκει 
πλέον είς τήν ’Ιουδαϊκήν πίστιν.”

Άπο πεντήκοντα ήδη ένιαυτών πολλαί πλού
σιοι Ίουδαϊκαί οίκογένειαι ήσπάσθησαν τόν χρι
στιανισμόν. Ό τοιοΰτος τρόπος τής συγχωνεύ- 
σεως, ό μέχρι τοΰ νΰν γενόμενος, θά έξακολου- 
θήση βεβαίως καί έν τω μέλλοντι. Άλλ’ έγώ 
ενα μόνον επιτυχή καί κατάλληλον τρόπον συγ- 
χωνεύσεως δύναμαι νά έννοήσω, έάν ό Χριστι
ανός θά έπαυεν ών Χριστιανός, καί αν ό ’Ισραη
λίτης θά έπαυεν ών Ισραηλίτης έν τή συγχω- 
νεύσει ταύτη τής πίστεως ή τοΰ πολιτικού γάμου· 
έν τούτοις άμφότεροι θά εϊπωσι — τό μέν κέρ
δος είναι μέγα, ή δέ πράξις χαμερπής καί 
άγενής!

Επισφραγίζω τόν λόγον μου, Κύριοι, λέγων 
τελευταΐον έν συνειδήσει, δτι απορρίπτω τό 
νομοσχέδιον τοΰ πολιτικού γάμου μεταξΰ Χρι
στιανών καί Ιουδαίων. (Ζωηραί καί παρατε- 
ταμέναι χειροκροτήσεις.)

Μετά τινας έβοομάόας άπέρριψεν ή Γερουσία όρι- 
στικώς τό τής Κυβερνήσεως νομοσχέδιον περί τοϋ πο
λιτικού γάμου μεταξύ Χριστιανών καί ’Ιουδαίων μετά 
μεγάλη; ήόη πλειονοψηφίας.

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΤ ΕΤΤΕΝΊΟΓ ΣΑΛΙΓΓΕΡ.

ΕΝΤΟΣ ΔΥΟ ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΣΕΙΑΣ.

Διήγημα.

(Συνέχεια καί τέλος.)

ΑΣ τελευταίας ταύτας λέξεις εΐπεν ή κόρη 
μετά πολλής έμφάσεως, καί ό νέος δέν 
έφαίνετο πολΰ εύχαριστημένος έξ αύτών.

Έάν ή νεάνις τόν παρετήρει προσεκτικώτερον, 
θά έβλεπε πώς συνέσφιγγε τά χείλη του, πώς
έλαφρόν καί στιγμαιαΐον έρύθημα έπεσκίασε τό 
πρόσωπον του καί πώς ή τόσον γαληνιαία δψις 
του έταράχθη. Πλήν συνήλθε μετ’ ολίγα δευ
τερόλεπτα καί μειδιών πάλιν είπεν·

— Αί πληροφορίαι σας, δεσποσύνη, πολύ 
μ’ έξέπληξαν· πλήν έξηγήσατέ μοι, παρακαλώ,
πώς...

— Πώς γνωρίζω δλα ταύτα; . . . Έκ στό
ματος αύτής τής Κλάρας . . . Δέν έχει ούδέν 
μυστικόν δι’ έμέ . . . μοί έξωμολογήθη τά 
πάντα . . . είναι ή καλλιτέρα μου φίλη.

— Μ’ έπιτρέπετε — έν τω συμφέροντι τοΰ 
φίλου μου Άλφρέδου — νά σάς έρωτήσω είς 
τί βασίζεται ή κακή γνώμη, ήν έχει ή φίλη 
σας, περί άνδρός, τόν όποιον δέν γνωρίζει άκόμη;

— Τόν όποιον δεν γνωρίζει άκόμη; είπεν 
ή κόρη σχεδόν μετ’ άγανακτήσεως · άλλ’ αύτό 
είναι άκριβώς τό φοβερώτερον. 0 κύριος Βρύ

νιγκ θά έλθη, θά παρουσιασθή, θά κάμη έπα- 
νειλημμένας έπισκέψεις καί έπειτα θα προσ- 
ποιηθή συμπάθειαν καί αίσθημα, τό όποιον δέν 
δύναται νά αίσθανθή. Ημείς τά γνωρίζομεν 
καλλίτερα αύτά δλα· ήμεΐς γνωρίζομεν, δτι 
αύτά συνεφωνήθησαν μεταξΰ τών δυο εμπορικών 
οίκων "ί’βνερ καί Βρύνιγκ, ώς συμφωνοΰνται αί 
έμπορικαί έπιχειρήσεις. ΤΙ μήτηρ καί ό πατήρ 
θά συμβουλεύσωσι τέλος τήν δυστυχή Κλάραν, 
θά τή άποδείςωσι τό συμφέρον τοιούτου συνοι
κεσίου, θά τήν πείσωσιν δτι ό κ. Άλφρέδος 
Βρύνιγκ είναι νέος άξιόλογος καθ' δλα, καί ή 
Κλάρα θά συγκατατεθή έπί τέλους νά πωληθή 
ώς έμπόρευμα. Τοΰτο βεβαίως όλίγον ένδια- 
φέρει τον κ. Βρύνιγκ- καί αύτός είναι έμπορος, 
καί σκέπτεται μόνον τί κέρδος τφ άποφέρει το 
συνοικέσιον.

— Είσθε ύπερβολική, δεσποσύνη.
— Καθόλου, κύριε, καθόλου. Ήξεύρετε πώς 

φαντάζομαι αύτόν σας τον κύριον Άλφρέδον 
Βρύνιγκ; . . . Τόν φαντάζομαι ώς άνδρα ψυ
χρόν, σοβαρόν, έννοοΰντα καί έπιδιώκοντα μόνον 
τό συμφέρον του. — Αύτήν τήν ώραν θά εύρί
σκεται είς τό κατάστημά του μεταξΰ βαρελίων 
καί δεμάτων βεβυθισμένος έπί τών εμπορικών 
του κατάστιχων καί ύπολογίζων, πόσον θά ήναι 
το κέρδος του έκ τοΰ συνοικεσίου του. — Δέν 
έχω δίκαιον; . . . Σείετε τήν κεφαλήν σας; Καί 
δμως ούτως έχει τό πράγμα.

Έπί μάλλον καί μάλλον ή φυσιογνωμία τής 
κόρης έλαβε τήν έκφρασιν πεισματώδους άγα
νακτήσεως. Νΰν έσιώπα καί άνέπνευσε βαδέως, 
ώς νά άπηλλάγη διά τών έκμυστηρεύσεων τού
των μεγάλου βάρους, πιέζοντας τήν καρδίαν της.

— Σάς άφησα, δεσποσύνη, νά τελειώσητε, 
εΐπεν ό νέος σοβαρώς, καί ευρίσκω τήν άγανά- 
κτησίν σας καθ’ δλα δεδικαιολογημένην. Άλλ’ ώς 
προς τόν φίλον μου οφείλω νά σάς ομολογήσω 
δτι άπατάσθε. Αληθές είναι, δτι είναι έμπορος 
και πολύ ευχαριστημένος έκ τού έργου του · 
τοΰτο ίσως αρκεί δπως θέση αύτόν είς δυσμέ
νειαν παρ’ ϋμΐν καί τή φίλη σας. Έάν κατ’ αύ- 
την τήν στιγμήν εύρίσκεται μεταξΰ τών βαρε
λίων καί έμπορευμάτων του βεβυθισμένος είς 
λογαριασμούς τών κατάστιχων του — τούτο 
άγνοώ· ήξεύρω δμως, δτι 6’ άποστή τοΰ γάμου 
μετά τής δεσποινίδος Κλάρας, άν είτε αύτός δέν 
αίσθανθή κλίσιν πρός αύτήν, είτε αύτή πρός 
αύτόν.

Ί'άς τελευταίας ταύτας λέξεις έπρόφερε μετά 
ιδιαιτέρας έμφάσεως. Ή κόρη τόν είδε μετ’ έκ- 
πλήξεως καί έσεισε δυσπίστως τήν κεφαλήν. 
Άλλ’ ή διασάφισις τού ξένου τή παρήγαγεν έν- 
τύπωσιν.

— Δέν όμιλεΐτε σοβαρώς, τώ είπε· θά ήτο 
ό πρώτος έμπορος, δστις . . .

— Η αντιπάθεια σας σάς καθιστά άδικον, 
τήν διέκοψεν ό νέος μειδιών. Πλήν άς άφή- 
σωμεν τόν έμπορον καί άς όμιλήσωμεν περί τοΰ 
άνθρώπου. Τόν Άλφρέδον Βρύνιγκ γνωρίζω 
κάλλιστα, δσον καί έμαυτόν, καί σάς διαβε- 
βαιώ καί πάλιν, δτι τό συνοικέσιον, περί ου ό 
λόγος, ούδέποτε θά γείνη άνευ άμοιβαίας καί 
πραγματικής κλίσεως.

— Τό διαβεβαιοΐτε, κύριε; άνέκραξεν ή κόρη 
εύθύμως. Ααμπρόν! Ααμπρότατον! . .. Άλλά 
διττώς τώρα έκεντήσετε τήν περιέργειαν μου! 
ΙΙοίου είδους άνθρωπος είναι αύτός ό κ. Άλ
φρέδος Βρύνιγκ, δστις άν καί έμπορος .. .

— Πάλιν έπανέρχεσθε είς τήν προκατά- 
ληψίν σας, δεσποσύνη, καί κακήν σχηματίζετε 
περί τοΰ φίλου μου ιδέαν. Ό φίλος μου ούτος 
έχει καρδίαν εύγενή, έπιδεκτικήν παντός ύψηλοΰ, 
ώραίου καί γενναίου αισθήματος . . . έχει δέ 
καί τά όνειρά του, ώς καί ύμεΐς.
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— ’Αλήθεια; Αλήθεια: . . . Ώ, κύριε, σας 
παρακαλώ διηγήθητέ μοι περί τούτων.

— Δέν ήξεύρω, είπεν ό νέος μετά μικραν 
σιωπήν καί μετά λεπτού μειδιάματος· δεν 
ήξεύρω’ άληθώς άν ό φίλος μου θά μοί έπέ- 
τρεπε νά τδν επαινέσω ■ δεν εύχαριστεΐται νά 
γείνηται περί αύτού πολύς λόγος.

— Άλλά τήν αλήθειαν πρέπει νά εΐπητε, 
προσέθηκεν ή κόρη μετά σπουδής · είπέτε, παρα
καλώ, είπέτε, χάριν τής φίλης μου, ήτις . . .

— "Ητις; . . .
— "Ητις ίσως άλλάξη γνώμην περί τού 

κυρίου Βρύνιγκ, δταν μάθη παρ’ εμού τήν αλή
θειαν.

— Τί νά σάς εϊπω πολλά, δεσποσύνη; άρχει 
νά σάς εΐπω τήν άλήθειαν. Ό Άλφρέδος Βρύ
νιγκ είναι, άν καί έμπορος, φύσις ποιητική, 
άγαπα ένθουσιωδώς πάν τδ ώραΐον, τό καλλι
τεχνικόν — είναι έν ένι λόγιρ καλλιτέχνης.

— ’Αγαπά τάς τέχνας;
— ’Ιδίως τήν μουσικήν- παίζει αρκετά καλά 

τδ κλειδοκύμβαλου. Έν τή οικία του — καί 
έγώ είμαι ό καλλίτερος του οικιακός φίλος . . . 
έν τή οικία του δίς ή τρις τής εβδομάδας συ
νέρχονται φίλοι του καί παίζουσι μουσικήν . . . 
Γνωρίζετε, βεβαίως, δεσποσύνη, τάς ώραιας 
μουσικάς συνθέσεις τών μεγάλων μουσουργών 
μας:

— Βέβαια· ήμεις τακτικώς έπεσκεπτόμεθα 
έν Λ. τάς συναυλίας.

— Έκτος τούτου ό φίλος μου καταγίνεται 
είς τήν ζωγραφικήν . . . Σάς είπον ήδη δτι 
έγώ . . . δηλ. ό φίλος μου καί έγώ μεταβαίνομεν 
σχεδόν κατ’ έτος είς’Ιταλίαν μόνον έκ τού προς 
τάς τέχνας καί τήν ώραίαν φύσιν έρωτος κεν- 
τούμενοι. . . Τ'.ν ένί λόγιο, δεσποσύνη, ό φίλος 
μου Άλφρέδος Βρύνιγκ δέν είναι έμπορος, έξ 
έκείνων, οϋς ύμεΐς φαντάζεσθε.

Ή κόρη κατεβίβασε τούς δφθαλμούς της έν 
αμηχανία, καί έφαίνετο αίσχυνομένη. Τέλος 
ύψωσε πάλιν τήν κεφαλήν, καί τά χείλη της 
έφαίνοντο θέλοντα νά κάμωσιν έρώτησίν τινα. 
Τέλος είπε σχεδόν ψιθυρίζουσα-

— Δέν μοί λέγετε πώς είναι ό κ. Άλφρέδος 
Βρύνιγκ;

— Τί έννοεΐτε, δεσποσύνη; Πώς είναι ή 
μορφή του; Τό πρόσωπον του;

— Έννοώ, άν ήναι εύειδής, είπεν ή κόρη 
μετά χαριεστάτης άφελείας.

— Εύειδής; έπανέλαβεν ό νέος γελών· εύει
δής; Όχι. . . Ίδέτε έμέ, δεσποσύνη· έχει πε
ρίπου τό ανάστημά μου · μέ ομοιάζει δέ καί 
είς το πρόσωπον, ώστε πολλοί μάς έκλαμβά- 
νουσιν ώς αδελφούς.

— Σείς, κύριε, είπεν ή νεάνις μετά εύθύμου 
μειδιάματος· σείς βέβαια δέν ομοιάζετε διόλου 
έμπορον.

— Σάς εύχαριστώ έν όνόματι τού φίλου 
μου διά τον κολακευτικόν τούτον λόγον. Τώρα 
δμως έπιτρέψατέ μοι μίαν άντερώτησιν. Πώς 
είναι ή φίλη σας, δεσποινίς Κλάρα; Είναι υψη
λού αναστήματος, ή μικρόσωμος; Είναι ξανθή 
ή μελαγχροινή; ζωηρά ή σοβαρά;

— Πώς είναι ή Κλάρα; Χά! Χά!
— Γελάτε; . . . Καί διατί γελάτε!
— Αύτό είναι νόστιμον!
— Πώς τοΰτο;
— Ω! μή μ’ έρωτάτε, κύριε . . . δέν δύνα

μαι νά σάς εΐπω ... χά! χά!
Εκείνην τήν στιγμήν ήκούσθη πάλιν ό οξύς 

τής ατμομηχανής συριγμός. ΊΙ άμαξοστοιχία 
είσήλθεν είς τδν κατάφωτον σταθμόν τού σιδη
ροδρόμου. ΤΙ κόρη ήνοιξε τδ παράθυρον καί 
έβλεπεν έξω. Μεταξύ τών τήν άφιξιν τής άμα- 
ξοστοιχίας περιμενόντων ανθρώπων ήτο καί εύ

σαρκος τις κύριος, μέσης ήλικίας, δστις έξήταζε 
μετά προσοχής τάς πλήρεις έπιβατών άμάξας. 
Αίφνης είδεν είς τδ παράθυρον τήν νεαράν κόρην, 
καί τή ένευσε μέ τήν χεΐρά του· μετ’ όλίγον 
ή κόρη πηδήσασα έκ τής άμάξης εύρέθη είς τάς 
άγκάλας αύτού- ' Καλώς ώρισες, κόρη μου! τή 
είπε· πόσον καλήν δψιν έχεις! καί περιπαθώς 
τήν έφίλησεν. Είτα στραφείς πρδς τδν όπισθεν 
αύτού ίστάμενον ύπηρέτην, τώ είπε · Φρόντισε 
τά πράγματα τής δεσποσύνης! Έπειτα πάλιν 
στρεφόμενος πρδς τήν κόρην. Πράγματι, τή 
είπεν· έχεις πολύ καλήν δψιν . . . Καί έταξεί- 
δευσες μόνη; — Ά! καί ό κύριος αύτός ήτο 
μαζύ σου... Πλήν τί βλέπω; Σύ είσαι, φίλε 
μου: Καί έταξείδευσες μέ τήν κόρην μου μόνος 
είς τδ βαγόνι; . . . Τί περίεργο; σύμπτωσις!

Ταΰτα λέγων έπλησίασεν εις τόν συνοδοι
πόρον τής κόρης, δστις ΐστατο έν κωμική αμη
χανία, καί τώ έσφιγξε περιπαθώς τήν χεΐρά. 
Ό νέος έβλεπε ποτέ μέν πρδς τδν γηραιόν κύ
ριον, ποτέ δέ πρδς τήν κόρην, καί τέλος έψι- 
θύρισε·

— Σεβαστέ μοι κύριε .. . έχω τήν τιμήν ... 
ή θυγάτηρ σας!

— Τί προσποιείσαι, φίλε μου: Ποιον ρεύμα 
ανέμου σάς ήνωσε; . . . Πόσον θά γελάση ή σύ
ζυγός μου, δταν τδ μάθη!

— Πατέρα, είπεν ή κόρη· θά εύαρεστηθής 
νά μοί εΐπης, ό κύριος ούτος . . .

— Ποιος είναι; άπεκρίθη ό πατήρ της εύ- 
θύμως- Καί δέν τδ έννοεΐς; . . . Κωμικώτατον! 
Αύτός είναι ό καλός φίλος καί ανταποκριτής 
μου, κύριος Άλφρέδος Βρύνιγκ, δστις ήλθε διά 
νά . . . πλήν δέν πρέπει νά φλυαρήσω. Καλώς 
ήλθετε! Καλώς ήλθετε άμφότεροι! Καί τώρα 
έμπρός!

Οί δύο συνοδοιπόροι προσέβλεψαν άλλήλους 
μετά δυσπεριγράπτου βλέμματος. Αί παρειαί 
τής Κλάρας ήσαν καταπόρφυροι, έν ω ό Άλ
φρέδος, βλέπων τήν άμηχανίαν της, έμειδία ώς 
νικητής.

Καί έπραγματοποιήθη ό γάμος των; Ό ανα
γνώστης είναι πεπεισμένος περί τούτου. Καί 
έγώ βεβαίως!

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ

ύπό Π. Ματαράγκα.

Πολλάκις άπεφάσισα νά θραύσω
Τήν λύραν, δώρον θλίψεων καί στόνων, 

Καί τούς ματαίους λήρους μου νά καύσω 
Δι’ οϋς έξώδευσ’ αφειδώς τον χρόνον.

Ώς έραστής κατά τής έρωμένης 
Παροργισθεί;, πεισματωδώς ομνύει

Νά μή τήν ίοη πλέον, καί ύαίνης 
Έπί στιγμήν σκληρότητα δεικνύει.

Καί άπειλεΐ νά καύση τών ήδέων 
Παλμών τούς πλήρεις έρωτος παπήρους,

Οϋς ψεύδη άναιδή καλεΐ καί λήρους, 
Κ’ εκείνην γέννημ’ άρκτου τών δρέων.

Άλλ’ ώς όλίγον τόν θωπεύσ’ ή κόρη 
Καί βλέμμα της γλυκύ τώ άποστείλη,

Έκείνη, ήν έμέμφετο κ’ ήπείλει 
Καί μέ όργίλον δμμα έθεώρει,

Τδν κυριεύει δλη καί ματαιως
Ζητεί ν’ άποσπασθή, έν σκοτοδίνη

Τήν χεΐρά πρός τήν πλάνον κόρην τείνει
Καί λησμονεί τούς δρκους του ταχέως·

‘Ομοίως ό ταλαίπωρος, ομοίως
Μέ τάς σκληράς θεάς τού Έλικώνος 

Διήλθε σχεδόν άπας μου ό βίος.
Ηρηνώ, ύβρίζω καί ποιώ συγχρόνως.

Δέν ί'σχυσε ποσώς τόσων λαιλάπων
Νά μ’ άποσπάση, τόσων καταιγίδων

ΤΙ λύσσα- τών ωραίων ΙΙιερίδων
Ή μην θερμός άείποτε θεράπων.

Καί ήδη δτε ήλλοιώθ’ ή κόμη
Καί ή πολλή μου έπαυσε θερμότης

Καί μέ πιέζει πάσα άθλιότης,
Είμ’ έραστής θερμότερος άκόμη.

'Οποίαν έχουν αί σκληραί μαγείαν!
Όποιαν φοβεράν ίσχύν μαγνήτου!

Δέν φείδονται παιδός, άνδρός, πρεσβύτου, 
Είς πάσαν άσμενίζοντ ηλικίαν.

Σέ τρέφουσι μέ όνειρα ώραΐα-
ΤΙ θύρ’ άνοίγει τής Έδέμ έμπρός σου· 

'0 κόσμος δλος είνε ίδικός σου·
Καί δμως πόσον σφαλερά ιδέα!

Ό Βασιλεύς τής φύσεως έπαίτου 
θρηνών πολλάκις περιφέρει πήραν

Είς ώτα σκληρά πίπτουν αί ώδαί του· 
Κλειστήν εύρίσκει πάσαν οίκτου θύραν.

Περιγελώ; καί παίγνιον άθλιων,
Πολλάκις άηδών στενοκεφάλων,

Οϋς καθιστά εύγλώττους τδ χρυσίον
Καί έλεγκτάς άνευλαβεΐς τών άλλων

”Η έπηρμένων τήν όσφύν κνωδάλων,
' Λπερ τής τύχης ιδιοτροπία

Άνύψωσεν είς φρούδα μεγαλεία,
Ακούει ύλακάς σκληράς ό ψάλλων.

Άκάνθας δρέπει καί τριβόλους, δμως 
Τήν προσφιλή δέν απορρίπτει λύραν.

ΙΙαλαίει άνενδότως πρός τήν μοίραν
Καί προχωρεί πρδς τ’ άνω άποτόμως.

Τρέχει έμπρός μέ μόχθους καί άγώνας· 
Άλλά έξαίφνης ή ισχύς έκλείπει·

Τδν καταβάλλει πρόωρα ή λύπη, 
Κ’ έκδικητάς φωνάζει τούς αιώνας.

Τό πνεύμα είς έκείνους παραδίδει
Καί κλίνει πρδς τήν γήν τά γόνατά του- 

Αάμπ’ ή ψυχή του εις τά υψη ήδη,
Έν ω τδ σώμα κρύπτει πλάξ θανάτου.

Η ΕΚΘΛ1ΨΙΣ
ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΕΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΟΚΑ- 

ΛΑΜΟΥ ΕΝ ΤΗι ΝΗΣΩι ΚΟΥΒΑι.

(Μετά είκόνος, Spa οελ. 309.)

Δ
ΙΑ τήν παραγωγήν τού σακχάρεος έκ τού 

σακχαροκαλάμου ή νήσος Κούβα κατέχει 
^τήν πρώτην θέσιν έν τώ κόσμοι. Σήμερον, 
δτε το σάκχαρι παράγεται είς διάφορα μέρη έκ 

τευτλίδων (κοκκινογουλίων) ή βιομηχανία τής 
Κούβα; άπώλεσε πολύ τή; πρώην σημασίας της. 

ούχ ήττον δμως διατηρείται είσέτι 
έν τή νήσι!» έκείνη καί έπασχο- 
λεΐ ίκανάς χεΐρας καί αρκετά κε
φάλαια. ΊΙ παρατεθειμένη είκών 
παριστα τδν τρόπον καθ’ ον έκ- 
θλίβεται έκεΐ ό γλυκύς τοΰ σακ
χαροκαλάμου χυμός. Αριστερά 
φαίνονται οί έργάτσι οί μεταφέ- 
ροντες τδ σακχαροκάλαμον, τδ 
όποιον μετακομίζεται έν φυσική 
καταστάσει είς είδος κεκλιμμένου 
οχετού. Διά τού όχετοΰ δέ τού
του ωθείται πρδς τούς κυλίνδρους. 
Πρδ τών κυλίνδρων ΐσταται εκα
τέρωθεν άνήρ, δστις κρατών μά- 
χαιραν προσέχει ν’ άποκόπτη τού; 
τυχόν παραμερισθέντας καλάμους, 
δπως πάντες φθάσωσιν είς τόν κύ
λινδρον. Οί κύλινδροι θερμαίνον
ται μέχρι 60° Κελσίου. Ό έκ- 
θλιβόμενος χυμός ρέει έντδς με
γάλου άγγείου· τό δέ άχρηστον 
ύλικόν διευθύνεται πρός έτερον 
κεκλιμένου έπίπεδον καί έξάγεται 
καταστήματος, δπου ξηραίνεται δπως 
ώς καύσιμος ύλη. Ό δέ καθαρός
βάλλεται είς βράσιν, δι’ ής συμπυκνοΰται μέχρι 
πήξεως, μεθ’ δ ύπόκειται είς τήν κρυστάλλωσιν. 
Τό σάκχαρι είναι τότε έτοιμον καί παραδίδεται 
έν βαρελίοι; ή μεγάλοι; κιβωτίοις είς τδ έμ- 
πόριον.

ΣΤΟΜΙΟΝ ΦΡΕΑΤΟΣ.

έκτός τού 
χρησιμεύση 
χυμός ύπο-

ΣΤΟΜΙΟΝ ΦΡΕΑΤΟΣ
ΕΥΡΕΘΕΝ ΕΝ ΦΥΣΚΩι ΤΗΣ ΚΑΡΙΑΣ.

'Ί^^|ΤΚ Χα”^ "°ϋ ° το“
j F'iOj ]'( Εδιμβούργου, ναύαρχος τότε έν τώ’Αγ- 

γλικώ ναυτικοί, περιέπλεε τάς άκτάς 
τής Καρίας, χώρας πρδς νότον τής μικρά; Ασίας 
κειμένης, τούρκός τις ένεφανίσθη ένώπιον τού 
πρίγκηπος καί τω έφερε τήν εικόνα λίθινου στο

Η ΕΚΘΛΙΨΙΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟΥ ΕΝ ΚΟΥΒΑι.

μίου φρέατος, εύρεθέντος έκεΐ που 
πλησίον. Ό πρίγκηψ, ένδιαφερό- 
μενος είς τά; άρχαιολογικάς άνα- 
καλύψεις, μετέβη πρδς έξέτασιν 
τού μνημείου, ήγόρασεν αυτό παρά 
τών έγχωρίων καί διέταξε τήν 
μεταφοράν αυτού έπί τής άγγλι- 
κής ναυαρχίδος, ήτις καί μετεκό- 
μισε τδ εύρημα είς Αονδΐνον. Ίδ 
μαρμάρινου τούτο στόμιον, σχήμα 
έχον σταυρού, είναι άρίστης δια- 
τηρήσεως, έχει δέ μήκος ό πο
δών, πλάτος 4, καί ύψος 2. Τδ 
έν εΐδει σταυρού κοίλωμα περιείχε 
τδ ύδωρ, είς τάς τέσσαρας δέ 
γωνίας έχει τούς σταυρούς τής Ιε
ρουσαλήμ καί τής Μελίτης. Περί τδ 
στόμιον ύπάρχει έπιγραφή ελληνι
κή δυσανάγνωστος. Οί άρχαιολόγοι 
έλπίζουσιν δτι θέλουσι δυνηθή ν’ ά- 
ναγνώσωσιν αύτήν.' Iσως ή έπιγραφή 
άποκαλύψει Ιστορικόν τι έπεισόδιον 
άξιον λόγου. Πλησίον τοΰ λίθου τού

του έκειντο έρείπια, πιθανώς μικρού παρεκκλη
σίου, ή καί μόνον τού θολωτού έπιστεγάσματος 
τού φρέατος. Απίθανου δέν είναι δτι τδ φρέαρ 
τούτο άνήκεν έν άρχαία έποχή είς τούς Φράγ
κου; ίππότας τού Άγιου Ίωάννου, οιτινες μετε- 
χειρίζοντο τδ άβαθές τοΰτο φρέαρ ώ; βαπτιστή- 
ριον, ή ώς τόπον τών ιεροτελεστιών αύτών πριν 
ή άπέλθωσιν είς τάς σταυροφορίας. Πλησίον 
τού λίθου ρέει μικρά πηγή, ήτις βεβαίως έπρο- 
μήθευε τδ άναγκαΐον ύδωρ είς τδ φρέαρ. Είκά
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ζεται δτι οί Σαρακηνοί κατέστρεψαν τό οικο
δόμημα, άλλ’ δτι ένεκα τοΰ βάρους τοΰ λίθου 
(δύο περίπου τόννων) έγκατέλιπον αύτόν έν ή 
εύρίσκετο θέσει. Όπως ποτ αν ή το μαρμά- 
ρινον τούτο λείψανον άρχαίας έποχής είναι περί
εργον μνημεΐον τών πρώτων χρόνων τοΰ Χρι
στιανισμού, και ώς τοιοδτον άξιον μελέτης.

Η ΝΗΣΟΣ ΚΥΠΡΟΣ.
Δοκίμιον περί τής φυσικής, ιστορικής, έμπο- 

ρικής, οικονομικής καί κοινωνικής άπόψεως 

ύπό
Π. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ.

έξιστόρησις ήν ό Δρ. Κλάρχ κάμνει 
περί τής παρούσης καταστάσεως τής 
νήσου είναι τόσον μελαγχολική δσον 

καί ή περί τών ζώων καί εντόμων. "’Αντί 
ευφόρου χώρας’’, λέγει, κεκαλυμμένης μετ’ όπω- 
ροφόρων δενδρώνων καί ώραίων δασών άλλοτε 
άποκαθιστώντων αύτήν τόν παράδεισον τής’Ανα
τολής, μόλις υπάρχει ελεεινότερος καί οίκτρό- 
τερος αύτής τόπος. Δι’ ολίγων λέξεων συντόνως 
δυνατόν νά περιγραφή· ή γεωργία ήμελημένη, 
οί κάτοικοι καταπιέζονται καί κατατυραννοΰνται, 
ό πληθυσμός έςέλιπεν, ό αήρ φθοροποιός, λοι
μώδης ασθένεια, πτωχεία, καί έρήμωσις. Αί 
αρχαιότητες αύτής μόναι άποκαθιστώσιν αύτήν 
αξίαν έπισκέψεως, καί αύται, εάν τις έχη εύκαι-
ρίαν πρός έρευναν αύτών, ήθελον πλουσιοπαρόχως 
ανταποδώσει τήν ένόχλησιν. Κατά τούτο ή Κύ
προς είμπορεΐ νά θεωρηθή ώς εισέτι άνερεύνητος.”

Άλλ’ δ Πρόξενος Lang είς τήν περί τών
έν τή νήσφ Κύπριο Βιομηχανικών τάξεων έκθε- 
σίν του λέγει δτι αί βιομηχανικαί τάξεις αί έν 
τή νήσο, δύνανται νά διαιρεθώσιν είς τρεις κα
τηγορίας.

1. 'Ράπτας, υποδηματοποιούς, κτίστας, σι
δηρουργούς, αμαξοποιούς καί τοιούτους.

2. Έργάτας, κατοίκους τών πόλεων, ώς
αχθοφόρους, λεμβούχους, ύπηρέτας κτλ.

3. Γεωργούς.
Οί έργάται τής πρώτης άναπληροΰσι μόνον, 

έν ταΐς σχετικαΐς αύτών έργασίαις, τάς άνάγχας 
τοΰ πλήθους. Η έργασία των είναι άπλουστάτη, 
άλλά κατάλληλος είς τάς άνάγχας λαού έχοντος 
όλίγας πολυτελείας τάσεις καί μή θέλοντος μηδέ 
δυναμένου νά πληρόνη δι’ άνώτερον είδος έργα- 
σίας. Τά κέρδη ' ταύτης τής τάξεως φυσικώς 
ποικίλλονται κατά τήν νοημοσύνην καί δραστη
ριότητα τοΰ έργάτου, άλλά δυνατόν νά ύπολο- 
γίζωνται άπο 3 έως 5 σελίνια τήν ήμέραν.

Οί έργάται τής δευτέρας τάξεως είναι κα
τώτεροι έν τή κοινωνία τών τής πρώτης, καί 
μικρά ή ούδεμία νοημοσύνη άπαιτεΐται υπ’ αύ
τών έν τή έκτελέσει τών έργασιών των. Τά 
κέρδη των, πολλάκις άβεβαιότατα, κυμαίνονται 
άπο 1 σελ. καί 6 δηνάρια μέχρι 2 σελ. καί 
6 δην. τήν ήμέραν.

Οί Γεωργοί είναι ή πολυαριθμοτάτη τάξις 
έν τή νήσω. Τά κέρδη των είναι άνάλογα τών 
έργασιών, έν αίς έπασχολοΰνται. Κατά τήν 
διάρκειαν τοΰ θερισμού τά κέρδη των δυνατόν 
νά συμποσοΰνται είς 3 σελίνια τήν ήμέραν, 
άλλά κατά το έπίλοιπον τοΰ έτους άπο 11 δη

νάρια μέχρις 1 σελ. καί 3 δην. κερδίζουσιν οί 
άρρενες, αί δέ θήλειαι τό ήμισυ τής εϊρημένης 
ποσότητος.

Έκ τής άνωτέρας συντόμου περιγραφής είναι 
εναργές δτι δέν υπάρχει πιθανότης έπιτυχίας έν 
ταύτη τή νήσφ δι’ έργάτας έξ Εύρώπης έν οί- 
αδήποτε τών ήδη μνημονευθεισών τριών τάξεων. 
Η τάξις τών έν τή πρώτη κατηγορία έργασιών 

είναι ή μόνη, είς ήν Εύρωπαΐοι ήδύναντο νά 
έλπίσωσιν έπιτυχίαν· άλλά καί έν ταύτη τή 
τάξει αί έλ.πίδες των θά έματαιοΰντο διά δύο 
λόγους- πρώτον, διότι ή λεπτοτέρα έργασία ή 
ύπό Ευρωπαίων τεχνιτών γινομένη δέν θά άντη- 
μείβετο δεόντως καί δεύτερον διότι ό Εύρωπαΐος 
τεχνίτης θά έδυσκολεύετο νά ζή τήν άπλου- 
στάτην καί δχληράν ζωήν, είς ήν ό Ανατολίτης 
είναι συνειθισμενος.

ΤΙ κατάστασις τών βιοποριστικών τάξεων έν 
ταύτη τή νήσω δέν είναι έπιφανής, δέν στερεί
ται δμως καί πλεονεκτημάτων τινών συγκρινο- 
μένη μετά τών αύτών έν ’Αγγλία τάξεων. Δέν 
υπάρχει ενταύθα στάδιον φιλοτιμίας, άλλ’ έξ 
άλλου μέρους δέν εύρίσκομεν μεταξύ τών έργα- 
τικών τάξεων περιπτώσεις τοιαύτης ύπερβολικής 
άπελπισίας καί δεινοπαθείας, οίαι τυγχάνουσιν 
έν ’Αγγλία. Ί1 φύσις τοΰ κλίματος άποκαθιστφ 
τούς κατοίκους ταύτης τής νήσου άδρανεΐς καί 
προδιατεθειμένους είς βίον άνετον. Κατά συνέ
πειαν τούτου ό έγχώριος εργάτης δέν έκτελεΐ, 
ούδ’ άπαιτεΐται παρ’ αύτοΰ τό ήμισυ τής εργα
σίας τής γινόμενης ύπ’ Εύρωπαίου έργάτου. 
Πάλιν ή άπλότης καί εύθηνία τών άναγκαίων 
τής ζωής είναι ύπέρ τών βιοποριστικών τάξεων 
ταύτης τής χώρας. Δύο παραδείγματα δύνανται 
νά έπαρκέσωσι προς άπόδειξιν τούτου· πρώτον 
αί παραμυθίαι τής κατοικίας, ένφ είναι τής 
πρώτης άνάγκης έν Εύρώπη, είναι δευτέρας 
σκέψεως παρά λαφ συνειθισμένω νά διέρχηται 
9 μήνας τοΰ έτους, ήμέραν καί νύκτα, έν υπαί
θριο · δεύτερον, ή τών άναγκαίων τού βίου εύθη
νία, μεθ’ ής δύναται τις νά ζή έν ταύτη τή 
χώρα, θαυμασίως έπεδείχθη κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ έν τή νήσω λιμού τό 1869. Αύτοπροσώπως 
κατά τήν περίοδον ταύτην παρετήρησα βτι εξα
μελής οικογένεια ήδυνήθη νά διατηρηθή έν 
ύγεία καί δραστηριότητι δαπανώσα 40 λίτρας 
άλεύρου καί 3 λίτρας έλαιών καθ’ εβδομάδα. 
Εις συνήθη έτη ή πρός ζωοτροφίαν δαπάνη τοι
αύτης οικογένειας δέν θά ύπερέβαινε 3 σελίνια 
καί (> δηνάρια τήν εβδομάδα.

Έν τέλει περαίνων τήν έκθεσίν μου ταύτην 
άποφαίνομαι δτι ή μόνη πιθανότης έπιτυχίας, 
ήν ή νήσος αυτή φαίνεται δτι ήθελε παράσχει 
είς Εύρωπαίους, είναι ή έπιδίωξις τής γεωργίας 
έκ μέρους αύτών ούχ ώς έργατών άλλ’ ώς γε
ωργών ή μάλλον ώς εκμισθωτών γαιών (fer- 
rniers). ’Εντελής άσφάλεια ζωής καί ιδιοκτη
σίας είναι πλεονέκτημα κατεχόμενον έν μεγα- 
λητέρφ βαθμφ είς ταύτην τήν νήσον ή είς 
οίονδήποτε άλλο μέρος τής Τουρκίας. Ή γή 
είναι γόνιμος, καί δύναται ή ν’ άγοράζηται ή 
νά έκμισθοΰται είς μετριωτάτας τιμάς. Ή καλ
λιέργεια τού σίτου, βάμβακος λαχανικών καί 
παντοειδών καρπών είναι έπικερδεστάτη δπου 
οικονομία καί κεφάλαια ούχ υπέρογκα, άλλά 
μέτρια συνδυάζονται μετ’ έπιμελοΰς προσπάθειας. 
' Η μεγάλη δυσκολία, ήν οί Εύρωπαΐοι άπαν- 
τώσιν, είναι ή άπασχόλησις έγχωρίων έργατών, 
ών τήν γλώσσαν ού γινώσκουσι· άλλ’ ή δυσκολία 
αυτή θά άπεφεύγετο, έάν ή έπιχείρησις έβασί- 
ζετο έπί τοσοΰτον έπαρκώς έκτεταμένων πόρων 
ώστε ή έργασία τών έγχωρίων νά μή καθίσταται 
άναγκαία. Τό κλίμα δέν είναι νοσηρόν, άλλ’ ά- 
παιτεϊ άπλουστάτην δίαιταν καί έγκράτειαν. 
ΙΙανταχοΰ, κατά τινα βαθμόν, άλλ’ ούδαμοΰ 

πλειον ή εν τή Ανατολή, ή έπιτυχία έξαρτάτσι 
έξ άτομικοΰ χαρακτήρος, καί αί ούσιωδέσταται 
ιδιότητες προς έν τή νήσω γεωργικός έπιδιώξεις 
είναι πρακτική γνώσις, οικονομία καί εγκράτεια. 
Κεφάλαια διαχειριζόμενα μετά τούτων τών ιδιο
τήτων βεβαίως θά έπήνεγκον ωφέλειαν μεγάλην 
είς γεωργικός έπιχειρήσεις.

< ·σον άποβλέπει τό κλίμα, τό τοσοΰτον δια- 
φιλονεικούμενον ύπό διαφόρων άνταποκριτών τοΰ 
τυπου, ό Πρόξενος Lang, γράφων τήν 18 Ιου
λίου λέγει "Οί κάτοικοι άπολαύουσι καλλίστης 
υγείας, μάλιστα είναι εύρωστοι· ζώσιν έν γένει 
είς μεγάλην ήλικίαν, καί ύπόκεινται είς όλίγας 
ενοχλήσεις. Άπο τοΰ Ιουλίου μέχρι τοΰ ’Οκτω
βρίου ή θερμότης είναι μεγίστη, καίτοι δέν είναι 
συγκρίσιμος μετά τής τών Ινδιών. Οί νότιοι 
άνεμοι τοσοΰτον πνιγηροί εις τε τήν Αίγυπτον 
και Συρίαν άποκαθίστανται δροσερώτατοι ένεκα 
τής έπάνωθεν τής θαλάσσης διαβάσεώς των πριν 
ή φθάσωσιν είς Κύπρον, καί ήμερησίως εύάρε- 
στος δροσερός ζέφυρος κατέρχεται έκ τού νοτιο
δυτικού, διαρκών άπο περίπου τής 9 πρωινής 
ώρας μέχρι τής 4 Μ. Μ. Τό θερμόμετρου έν 
Κύπριο δεικνύει τήν αύτήν θερμότητα κατά τό 
θέρος οιαν καί έπί τοΰ παραλίου τής Συρίας.

Η τής νοσηρός καταστάσεως πόλεών τινων 
αίτια είναι δλως διόλου έγχώριος καί ευκόλως 
θεραπεύεται. Ουτω περί τήν Λάρνακα καί ’Αμ
μόχωστόν ΰπάρχουσι τέλματα, ατινα μιαίνουσι 
τόν αέρα και παραίτια γίνονται θέρμης καί δια- 
λειποντος πυρετού κατά τό θέρος. Κατά τήν 
διάρκειαν τής έν Λάρνακι παρεπιδημίας μου ήδυ- 
νήθην διά συνδρομών νά καλλιεργήσω τό παρά 
ταύτην τήν πόλιν χείριστον έκ τών δύο ελών, 
καί νά εισαγάγω ικανήν ποσότητα ΰδατος είς 
τας οικίας. I ό άποτέλεσμα ήτο σωτηριωδέ- 
στατον διά τήν υγείαν τής πόλεως καί έκτε- 
νεστερα έργα, μετά προσηκούσης προσοχής είς 
τήν καθαριότητα τής πόλεως, θέλουσιν άπομα- 
κρύνει πάσας τάς ύπαρχοόσας αιτίας τής νοσηρός 
καταστάσως. Άμεσος προσοχή είς τήν κατά- 
στασιν τής Άμμοχώστου άπαιτεΐται. 'Η πόλις 
αύτη είναι έμπεφραγμένη μετ’ έρειπίων, καί αί 
κεκαλυμμεναι τάφροι, έξ ών οί Τούρκοι έφορ- 
μήσαντες προσέβαλον τά τείχη κατά τήν 16 
εκατονταετηρίδα είναι στάσιμα έλη σήμερον. 
' Απασα ή πόλις πρέπει όλοσχερώς νά καθαρισθή, 
τα ελη ν άποξηρανθώσι καί προμήθεια καλού 
δροσερού ΰδατος νά διοχετευθή είς τήν πόλιν 
διά σιδηρών σωλήνων. Ταΰτα τά έ'ργα, ατινα 
άπαντα έσχεδιάσθησαν, καί δι’ ά εκτιμήσεις έγέ- 
νοντο, ένω ήμην έν Κύπρω έμειναν άπραγματο- 
ποίητα ένεκεν τής άχρηματίας τής Κυβερνήσεως 
καί τής άκαταστασίας τών διοικητών, οιτινες 
παρεμπόδισαν τήν έκτέλεσίν των. θά ήτο καλόν 
ν’ άποσταλή άνευ άναβολής άριθμός τις σιδηρών 
σωλήνων άναγκαίων προς διοχέτευσιν καθαρού 
δδατος είς τάς πόλεις. Άναγκαιοΰσιν έν Άμ- 
μοχώστφ, Λευκωσία, καί μετά τού αύξηθέντος 
πληθυσμού εν Λάρνακι. Οί πρώτιστοι σωλήνες 
οί εν ταΐς ήμέραις μου κατατεθέντες ήδύναντο 
έπωφελώς ν’ άντικατασταθώσι δι’ άλλων μεγα- 
λητερου όγκου. ΤΙ Αμμόχωστος, διά μέτριας 
δαπάνης, δύναται νά καταστή δ,τι ήτον έν καιρω 
τών Ενετών, εύάρεστος καί υγιεινή πόλις ικανή 
νά συμπεριλάβη 30,000 κατοίκων. Όλοσχερώς 
φκοδομήθη έκ λελαξευμένων λίθων ληφθέντων 
έκ τών έρειπίων τής άρχαίας Σαλαμΐνος, καί 
απαντες οί πρός άνοικοδόμησιν τής πόλεως άναγ- 
καΐοι λίθοι ύπάρχουσιν έν τφ τόπω.”

Ο άλλοτε I. Τασωνίδης, δστις άπεβίωσεν έν 
ΤθΡΜ ηλικία έν Κοντζοβένδι έν Κύπριο, τφ 
1871, τελειόνει τό βιβλίον του, "Αί νήσοι τής 
Μεσογείου ’ (Les lies de la Mediterrannee;, 
διά τούτων τών λόγων 'Έπί τεσσαράκοντα 

έτη περιεφερόμην από νήσον είς νήσον έξετάζων 
καί πληροφορούμενος περί τής πολιτικής, έμ- 
πορικής καί κοινωνικής των έπόψεως, άλλ’ ή 
Κύπρος είναι ή προσφιλής μοι· είναι μικρός 
κόσμος έν έαυτή, καί ένταΰθα επιθυμώ ν’ άπο- 
θάνω. Οί περιωρισμένόι μου πόροι διατηρή- 
σουσί με έν συγκριτική πολυτελεία. Καίτοι 
γέρων, άναρρώνυμαι καί αισθάνομαι νέος. ’Άγρια 
θηρία καί φορμακερά ερπετά δέν ένοχλοϋσι τήν 
μόνωσίν μου · τό ύδωρ μου είναι γλυκύ καί 
δροσερόν, ό οίνος μου νέκταρ, καί ή τροφή μου 
απλή άλλά καλή.”

(Έπεται τό τέλος.)

ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΝΘΟΠΩΛΙΣ ΕΝ ΠΟΜΠΗΙΑι.

(Μετά είκόνος, ορα οελ. 312.)

ΤΑΝ έν εύηλίφ, έαρινή ημέρα περιέρχη- 
ταί τις τάς έρημους οδούς τής Πομ
πηίας, τής άτυχούς πόλεως τής Αφρο

δίτης, καταλαμβάνεται υπό αισθήματος μελαγ
χολίας, καί ή φαντασία τοΰ περιηγητοΰ διασχί- 
ζουσα τούς αιώνας μεταφέρεται είς τήν άρχαίαν 
έκείνην έποχήν, καθ’ ήν ή πόλις αΰτη ήτο 
πλήρης ζωής καί κινήσεως, τά μαγαζεια έγεμον 
τροφίμων, έκ τών κρηνών έρρεεν κρυσταλλώδες
τό ύδωρ.

Τοιοΰτο μέ κατέλαβεν αίσθημα καί πέρυσιν 
δτε το τρίτον έπεσκέφθην τήν νέκραν έκείνην 
πόλιν, ήν οί άρχαΐοι έκάλουν τήν μικράν 'Ρώμην 
τής εύδαίμονος Καμπανίας. Τό όνειρον με με- 
τέφερεν όπίσω έπί αιώνας πολλούς . . . ’Ενώ
πιον τών έκπληκτων δφθαλμών μου κεΐται η 
πόλις έν δλη τή αρχαία αύτής μεγαλοπρεπείς, 
κεΐται ώς μαργαρίτης έν τφ κόλπφ τής κόγχης. 
Όπισθεν αύτής όψοΰται ό Βεζούβιος μέ τόν 
άτμώδη αύτοΰ λόφον. Περί έμέ βλέπω τους 
στίλβοντας ναούς, τήν άγοράν, τά ωραία θέατρα, 
τάς στοάς, ύφ’ ας κινείται ζωηρόν τό πλήθος, 
αί κομψαί άγροτικαί έπαύλεις, αί έπιστέφουσαι 
τά πέοιξ υψώματα. Περί τάς κρήνας συνω- 
θούνται μελανόφθαλμοι κόραι, πληροΰσαι τούς 
αμφορείς αύτών. ’Εκεί παρά τήν κρήνην έξωθεν 
τής πύλης τοΰ 'Ηρακλείου ισταται κόρη κομψή, 
άπαστράπτουσα έν δλη τή άνδηρα νεότητι. Τήν 
κόμην αύτής κοσμοΰσι ρόδα· ρόδα πληρούσε τό 
κάνιστρόν της, ρόδα, τά όποια έχει πρός πώ-
λησιν.

— Τί κάμνεις ένταΰθα παρά τήν πύλην, 
ωραία κόρη; Διά ποιον είναι προσδιωρισμένα 
τά άνθη ταΰτα;

— Τί χάμνω; Είμαι άνθόπωλις.
— Βεβαίως είσαι μία τών πλουσιωτέρων 

νεανίδων τής χώρας ταύτης.
— Όχι, όχι· είμαι δούλη· μέ μετέφερον 

δούλην έξ ’Αθηνών.
— Καί δμως ΐστασαι ένώπιον μου ώς βα

σίλισσα. Πού κρύπτεις τό στέμμα σου; Ποΰ 
είναι ή άκολουθία σου;

— Τό στέμμα μου; ’Ιδού αύτό· είναι τά 
άνθη τοΰ έαρος. 'Η άκολουθία μου; Είναι τά 
πτηνά, τά όποια άκούεις κελαδούντα έν τοΐς 
κλάδοις τών δένδρων.

— Άφες νά πλέξωμεν τά άνθη ταΰτα είς 
στέφανον καί νά σέ στέψωμεν. Πώς λέγεται ή 
ωραία βασίλισσα;

— Τό όνομά μου είναι Χρυσογύνη . . .
Καί ή Χρυσογύνη έπλεξε κομψόν στέφανον, 

δν έπέθεσεν έπί τής κεφαλής της. Πόσον ήτο 
ωραία! Πόσον !ήτο θελκτική ή κόρη έκείνη τών 
Αθηνών! . . .

Τό όνειρον διελύθη. Παρά ήρειπωμένην 
στήλην έν τή όδω τών μνημείων ισταται μικρά 
έπαΐτις μέ κόμην ήμελημένην, μέ όφθαλμούς 
έρυθρούς έκ τοΰ πυρετού. Διά τής μελαίνης 
ακαθάρτου δεξιάς μοί προτείνει μικράν ήμιξηρον 
ανθοδέσμην καί μέ φωνήν κλαυθμηράν μοί λέγει · 
1 Δός μοι, κύριε, εν λεπτόν!” . . .

Περί έμέ κεΐνται έρείπια καί τάφοι χιλίων 
οκτακόσιων έτών! Δυστυχής Πομπηία, πώς 
μετεβλήθης!

Β.

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ.
Είκών Ν. ΓκΙΖη.

(Μετά είκόνοί, 3ρα σελ. 313.)

ετ’ εύχαριστήσεως βλέπομεν δτι ό δια
κεκριμένος όμογενής καλλιτέχνης, κ. Ν ι- 
κόλαος Γκίζης, τανΰν καθηγητής έν 

τή Ακαδημία τών ώραίων Τεχνών έν Μονάχοι, 
έκλέγει διά τούς πίνακάς του κατά προτίμησιν 
έθνικάς υποδέσεις καί μάλιστα έκ τοΰ καθημε
ρινού βίου. Διά τοΰ τρόπου τούτου διττήν προ
σφέρει τή πατρίδι ήμών υπηρεσίαν, τό μέν πλου- 
τίζων αύτήν δι έργων καλλιτεχνικών, τό δε 
προσοικειών καί τούς ξένους είς τά άγνά καί 
πατριαρχικά ήθη καί έθιμα τής φίλης ήμών 
πατρίδος. Άφ’ ού καί άλλοτε έν τω ' Έσπέρφ” 
έδημοσιεύσαμεν έργα τοΰ κ. Ν. Γκιζη, παραθε- 
τομεν σήμερον καί τήν έκφραστικωτάτην εικόνα 
αύτοΰ "Ό μικρός άναγνώστης”, ήτις τοσοΰτον 
ήρεσεν αμα περατωδεΐσα. Έν τή είκόνι ταύτη 
παρίσταται ό μικρός υίός χωρικής οικογένειας, 
δστις έπανελθών έκ τοΰ σχολείου αισθάνεται τήν 
ανάγκην νά μεταδώση είς τούς περί αύτόν κα- 
θημένους συγγενείς τά όσα έμαθεν, άναγινώσκων 
τά κατορθώματα τών προγόνων του. Καί κατ’ άρ- 
χάς μέν οί συνηγμένοι συγγενείς άποροΰσι καί 
θαυμάζουσι τάς πολλάς του γνώσεις, εΐτα δέ 
έλκυόμενοι βαθμηδόν υπό τοΰ θέματος προση- 
λούσιν έπ’ αύτοΰ τά βλέμματα καί έπικρέμανται, 
ούτως είπειν, έκ τών χειλέων του. 'Η σκηνή 
έλήφθη έκ τοΰ πραγματικού βίου ■ καί ή δια
σκευή τοΰ δωματίου, καί τά έπιπλα καί ή έν- 
δυμασία τών προσώπων καί ή στάσις αύτών — 
πάντα χαρακτηρίζουσι ζωηρότατα χωρικήν τής 
Ελλάδος οικογένειαν. Εύχόμεθα καί άλλοι "Ελ
ληνες καλλιτέχναι, όσάκις λαμβάνουσιν υποθέσεις 
έκ τού πραγματικού βίου, νά προτιμώσιν έκά- 
στοτε υποθέσεις έθνικάς· τούτο καθιστά αύτους 
έτι προσφιλεστέρους τοΐς όμογενέσιν αυτών.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΤ.
Διήγημα Βίκτωρος Κατουάλδη.

Μετάφρασις Δ. I. Καραγιαννάκη.

νύξ, καθ’ ήν έγεννήθην, ήν νύξ δλεθρία, 
αληθής τής φύσεως μανία.

Άστραπαί, βρονταί, καί βροχή ρα
γδαία χαλάζη μεμιγμένη, ήν ό πρώτος τής γής 
ταύτης χαιρετισμός πρός με νεογέννητον καί 
σχεδόν, ήθέλησε νά μοι τό δείξη, άπ’ αρχής 
ήδη, δτι ή κατάρα θά μοι είχε διά παντός έπί 

τοΰ μετώπου τετυπωμένον τό πεπηγός αύτής 
φίλημα, καί μόλις ό πρώτος μου ήκούσθη 
κλαυθμός, κεραυνός έπατάγησεν έν τφ πατρικω 
μου άνακτόρω, προκαλέσας πυρκαϊάν, ήτις, έκ 
τύχης, κατωρθώθη νά σβεσθή έν καίριο.

Έπιστεύθη, μάλιστα, δτι ό τρόμος, δν έκ 
τούτου έλαβεν, έγένετο αφορμή τού θανάτου τής 
μητρός μου.

Ό πατήρ μου, ιππότης ήδη τού τάγματος 
τής Μάλτας, τήν εΐχεν έν Βαλεντία γνωρίσει, 
ένθα ή Μελιταία τριήρης, έφ’ ής έκαμνε τά 
πρώτα έν τοΐς δπλοις έτη, είχε ρίψει τήν άγ
κυραν, ένεκα τής οιδαλέας θαλάσσης. Έπι- 
στρέψας οϊκαδε, δέν ήδύνατο πλέον να λησμο- 
νήση τήν ώραίαν Ισπανίδα, ής τίνος κατάκτησε 
τήν καρδίαν· δθεν, άποβάς ώς έγγιστα κληρο
νόμος πλούσιας κληρονομιάς καί απαλλαγείς 
άπο τόν ποντίφικα, άπέθεσεν εύθύς τό ένδυμα 
τής τάξεως καί έδραμεν άμέσως πάλιν είς τήν 
Βαλεντίαν, ΐνα τήν ζητήση εις γάμον από τον 
πατέρα της, γέροντα μαρκήσιον, συνταγματάρχην 
τών δραγώνων Καρόλου τοΰ I”. Τό έπέτυχεν 
άνευ δυσκολίας τινός, διότι ό πατήρ μου ήτο 
καθώς λέγεται καλός γαμβρός, καί εν έτος 
κατόπιν ή μήτηρ μου ήρχετο είς τήν Ιταλίαν, 
εύτυχεστάτη καί έκείνη δτι θά άνήκη είς άν
θρωπον, δστις τήν ήγάπα περισσότερον έαυτοΰ.

Ύπό τοιούτους ο’ωνούς ούδόλως θαυμαστόν, 
άν ή γέννησίς μου, ήτις, βεβαίως καθίστατο ή 
αιτία τοΰ θανάτου τής μητρός μου, παρήξεν εις 
τήν οικογένειαν, καί ίδίφ είς τόν πατέρα μου, 
λύπην μάλλον ή εύχαρίστησιν, ήτις μετεβλήθη 
είς μίσος, δπερ δέν μοι έκρυψαν ποτέ. Προ
στίθεται είς τούτο; οτι είχον άδελφόν πρε- 
σβύτερον καί δτι, συνεπώς, εύρισκόμην έν τή 
καταστάσει έκείνη τοΰ δευτερότοκου, ήτις, δσω- 
δήποτε καί άν σπουδάζη τις νά καταστήση αύ
τήν ήττον έπαχθή, μένει αείποτε δμως κατά- 
στασις σκιερά. Καί ούτε καν ή έλαχίστη έλή
φθη φροντίς, νά μετριασθή γλυκεΐ τφ τρόπφ ή 
κατάστασις μου. Πάντες, τούναντίον, οί έν τή 
οικία έφαίνοντο όμόσαντες νά καταστήσωσι τάς 
ήμέ^ας μου πικροτέρας καί νά μέ κάμωσιν έπαι- 
σθητότερον το βάρος τής δευτεροτοκίας. Ό 
πατήρ μου, έπειτα, άπησχολημένος έν τφ τής 
οικογένειας ύνόματι, ού μόνον δέν έσκέπτετο έπί 
τής ανατροφής μου, άλλ’ ούτε κάν τόν έμελε 
νά πληροφορηθή περί τής ύγιείας μου. Τούτο 
έγνώριζον, διότι έζων έν διαμερίσματι δλως κε- 
χωρισμένφ άπο έκείνου τοΰ γεννήτορας μου, 
ύπό τήν φυλακήν γραίας τινός θαλαμηπόλου 
τής μακαρίτιδος μητρός μου.

Ηυξησα ουτω μέχρι τών δώδεκα έτών, άμοι
ρος τοΰ φωτός τής δικαιοσύνης, καί, βεβαίως, 
άνευ ούδεμιάς παιδείας, μέ νοΰν δμως ικανόν 
νά δεχθή έν αύτφ πάσαν έντύπωσιν, καί εΰκολον 
νά έρεθισδή άπο τά φλογερώτερα πάθη, ατινα 
έν έμοί, φυσικφ τφ λόγφ, έσχον μείζονα σχολήν 
νά άνελιχθώσιν, άντιθέτως έκείνου δπερ θά έπι- 
στεύετο, ακριβώς ένεκα τών συνεχών στερήσεων, 
ας ή οικογένεια μέ έκαμνε νά δοκιμάζω. Άλλά 
τότε έγεννήθη έν έμοί ισχυρά άντίδρασις· καί 
άν πρότερον ύπέφερον ήσύχως δλας τάς περι
φρονήσεις τών υπηρετών τοΰ πατρός μου, τότε, 
τούναντίον, ήρχιαα νά δείκνυμαι ύψαύχην καί 
ένίοτε καί νά έκδικοΰμαι δπωσδήποτε. Δυστυ
χώς, δμως, ένφ έλικνιζόμην έν τή γλυκεία έλ- 
πίδι νά ιδω ήμέραν τινά παύοντα τά δεινά μου, 
ειδον έμαυτόν α’ΐφνης βιφθέντα είς κατάστασιν 
θλιβερωτέραν έτι.

Εΐπον ήδη δτι ειχον άδελφόν πρεσβύτερον.
Ούτος λοιπόν έδραττε τάς φροντίδας καί 

σκέψεις τοΰ πατρός μου, διότι αύτός, ώς πρω
τότοκος ήτο ό φύλαξ καί τοΰ δνόματος καί τής 
επιφάνειας τής οικογένειας. Έγώ, τούναντίον,
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δέν ήμην ή δυστυχής δευτερότοκος, δν, δπερ θά 
είχε πράξει πολύ καλλίτερον νά μή ήρχετο είς 
τον κόσμον τούτον.

Είς τούς εύγενεΐς δευτερότοκους δέν υπήρχε 
τότε εν τω βασιλείφ τών Δυο Σικελιών άλλη 
οδός ΐνα σχηματισθή εν κράτος, ή νά εΐσέλθωσι 
μεταξύ τών " Πτερωτών” τής αύλής, εί'δους με
γιστάνων, ών τινων έ'ργον ήτο νά προηγώνται, 
τρέχοντες πεζή, τής βασιλικής άμάξης, καί δθεν 
έπειτα — κύριος οΐδε διατί! — έξελέγοντο οί 
διά τόν στρατόν αξιωματικοί · ή νά είσέλθωσιν 
εις εν τών τόσων τοΰ βασιλείου μοναστηριων, 
ει δυνατόν δπου ύπήρχεν ηγούμενος είς συγγενής, 
έν ή περιπτώσει ήν πολλή πιθανότης νά τόν 
διαδεχθή άποθανόντα. Ό πατήρ μου δστις έγνώ- 
ριζε ταΰτα πολύ καλά, εΐχεν ήδη άποφασίσει 
περί τής τύχης μου, δτε ακόμη ήμην έν τοΐς 
σπαργάνοις, καί, ήξεύρων, δτι, όλίγον ή πολύ, 
ώφειλε πάντοτε νά έξοδεύση κάτι τι και δι έμέ, 
ακόμη και άν με έδέχοντο έν τή τών " Πτερω
τών” εταιρία, άπηλευθερώθη είσαγαγών με έν 
μοναστήρια) ιερέων, ένθα ηγούμενος ήν είς έξά- 
δελφος του. Καί ό πατήρ του εΐχεν έπίσης 
πράξει ουτω, είσάγων τόν δευτερότοκον αύτοΰ έν 
τινι τών τής ' Ρώμης μοναστηριων. Αυτός λοιπόν, 
δέν επραττεν άλλο ή νά άκολουθήση άρχαίαν 
τής οικογένειας έξιν, τοΰ νά αΐρωνται άπο τοΰ 
μέσου δσον οΐόν τε τάχιον οί δευτερότοκοι.

Ουτω, λοιπόν, προ τοΰ νά δυνηθώ τόν έλά- 
χιστον νά έκφέρω γόον καί νά έκφράσω τήν έπι- 
θυμίαν μου, έπωμίσθη μοι ή ιερατική στολή, 
καί, έν συνοδία τοΰ συγγενούς έκείνου τοΰ πατρός 
μου, έπεχείρησα τό πρός τόν Τάραντα ταξείδιον, 
ένθα πλησίον έκειτο τό μοναστήριον.

•* *
Όταν είσήλθομεν έν τω κόλπφ τοΰ Τάραντος, 

νύξ διαυγής καί ώς έκ πολυτίμων λίθων πολυ
ποίκιλτος έξηπλοΰτο έπί τής γής. Ένφ ό ηγού
μενος έκοιμάτο νήδυμον, άνήλθον έπί τοΰ κατα
στρώματος. "Ολοι έκοιμώντο, έκτος τοΰ πλοι
άρχου, περιπατοΰντος έπί τής γεφύρας, καί 
τοΰ πηδαλιούχου, διευθύνοντος τόν δρόμον τοΰ 
πλοίου. Έπεκράτει σιγή θανάτου, καί οί όφθαλ- 
μοί μου, μή δντες συειθισμένοι είς τοιαύτας σκη- 
νάς, παρετήρουν, πλήρεις θάμβους, τήν ζωγραφι
κήν θέαν, ήτις ήνοίγετο έμπροσθέν μου.

'Ώσπερ παρθένος κοιμωμένη, ή αρχαία πόλις 
έξηπλοΰτο σιγηλή έπί τών άκρων τής θαλάσσης, 
ένώ ή σελήνη, ήτις έχρύσου δύουσα τάς δασώδεις 
τών Άπεννίνων κορυφάς, έπηύξανεν έπί τών 
ύδάτων τήν μακράν τών ακτινών της γραμμήν. 
Μακρόθεν έφαίνοντο διερχόμενα, ώσεί έφευγον, 
φάσματα μελανά μέ μεγάλας λεύκάς πτέρυγας. 
Ήσαν αί λέμβοι τών άλίεων είς ανοικτόν πέλα
γος, αστινας ή μυστηριώδης ποίησις τών μακρο- 
θεν βλεπομένων πραγμάτων καθίστα τόσω θαυ- 
μαστάς είς τήν δρασίν μου.

"Οταν έφθάσαμεν είς τόν λιμένα , ήρχισε νά 
ύποφώσκη ήδη, καί, δύο ώρας μετά τήν άποβί- 
βασίν μας, ειμεθα δύο μιλιά μακράν, πρός τό 
μοναστήριον.

Ούδείς δύναται νά φαντασθή όποιας θλιβεράς 
σκέψεις διήγειρεν έν τω νω μου τό μοναστήριον, 
αμέσως ώς τό εΐδον. Αύστηρόν τοΰ χρόνου τών 
Νορμαννών οικοδόμημα, φκοδομημένον μεταξύ 
τών δρέων περιεκυκλοΰτο ύπό γυμνών πάσης 
φύσεως βράχων. Λέγεται δτι Γουλιέλμος ό 
Μάλος εΐχέ ποτέ ζητήσει έκεΐ καταφύγιον. Καί 
άληθώς οί υψηλοί αύτοΰ πύργοι έδείκνυον ευθύς 
δτι τό μοναστήριον έκεΐνο, έν φρα ανάγκης, ήτο 
ικανόν νά χρησιμεύση καί ώς φρούριον.

Ευρύχωροι αί αύλαί,· μία τών οποίων μέ 
βαθύτατου, έπί τών λίθων άνορυχθέν, φρέαρ. 
Ή αύλή αύτη περιεκυκλοΰτο πανταχόθεν ύπο

μεγάλων στοών, οί τοίχοι ώντινων ένθεν κάκεΐθεν 
ήσαν έξωραΐσμένοι διά προτομών έκ μαρμάρου 
καί έπιγραφών λατινικών. Έν τινι γωνία ηύξανε 
φιλύρα, ύπό τήν σκιάν ήστινος συνείθιζε τότε νά 
κάθηται, κατά τό θέρος, ό ηγούμενος μετά 
πρεσβύτου ίερέως.

Έπί τών προεξεχόντων τών παραθύρων λίθων, 
έγόγγιζον άπειράριθμοι περιστεραί, αιτινες έπέ- 
των έν αγέλη ένίοτε δτε ό τροφοδότης ίερεύς 
ήρχετο νά ρίψη έν τή αύλή τήν συνήθη αύτών 
τροφήν. Ωραία ή τής σελήνης άκτίς διά τών 
κιονοστοιχιών κατά τάς υπόθερμους τής άνοίξεως 
έσπέρας· θλιβερόν δμως τό σύριγμα του άνέμου 
κατα τας μακράς τοΰ χειμώνος νύκτας, δτε έμαί- 
νετο ή καταιγίς καί ή χιών ώς λευκή σινδών 
έκάλυπτε τήν αυλήν καί τήν στέγην. Πόσον 
μακραί άΰπνοι ώραι κατά τάς χειμερινός έκεί- 
νας νύκτας· όποιος φόβος έν τή έρημία, τοΰ 
κελλιου · όπόσον θλιβερά ή άνάμνησις χρόνων 
ούχ ήττον δι’ έμέ θλιβερών!

* » *
’Ολίγοι παρήλθον μήνες, καί έχασα πάσαν 

άνάμνησιν τής παρελθούσης μου διαμονής, δθεν, 
μή έχων πρό έμοΰ άλλο ή τήν άγονον καί με
λαγχολικήν φύσιν, ήτις περίεκύκλου το μοναστή
ριον, τά πενθηρά αύτοΰ τείχη καί τάς μονο- 
τόνους τών ιερέων άπασχολήσεις, ήρχισα πολύ 
ενωρίς νά όργίζωμαι καί δοκιμάζω άθυμίαν άπερί- 
γραπτον.

Μέ είχε πολύ καταπιέσει ή άνία, καί ή 
σκέψις, ούχί ίκανώς άπησχολημένη έκ τών έρ
γων τοΰ μοναστηριού, έβασανίζετο ζητοΰσα μι- 
κράν άποπλάνησιν. "Ούτως ώστε, μή γνωρίζων 
τι καλλίτερον νά πράξω, εΐχον καταφύγει είς τό 
να ξέω μέ ικανότητά τινα διά μολυβδίνου έγχει- 
ριδίου τάς λίθινους πλάκας, έξ ών ήσαν κατε- 
σκευασμένα τά έν τή αύλή καθίσματα ήμών.

'Οδηγούμενος ύπό τής φαντασίας, εΐχον έκεΐ 
σχεδιάσει έπί τό καλλίτερον τήν σταύρωσιν τοΰ 
Ιησού, μετά τοσούτων προσώπων καί έπιτομών, 

κατά τό μάλλον καί ήττον έπιτευχθεισών, ώστε 
οι ιερείς, σύντροφοί μου, εύθύς ώς εΐδον το 
σχέδιον έκεΐνο, δέν ήδυνήθησαν ή νά τό οειξω- 
σιν εις τόν ήγούμενον, δστις, καί έκεΐνος, ήθέ- 
λησε να τό δείξη είς άλλον τινά ιερέα, δν έγώ 
σπανίως έβλεπον, καί ό όποιος άντωνομαστικώς 
ύφ ήμών έκαλεΐτο ό ζωγράφος. ’Ιδιότροπος 
λίαν, δέν ώμίλει σχεδόν καθόλου, καί δέν έφαί- 
νετο κατά τάς ώρας τής σχολής είμή λίαν σπα
νίως. "Οταν δέν τόν άπησχόλουν τά τής έκ- 
κλησίας, έμενε πάντοτε έν τινι κελλίφ, δπερ τφ 
έχρησίμευεν ώς σπουδαστήριον. Ήτο άξιος τά 
μάλιστα. Είς τούς άγωνιώντας αύτοΰ Χριστούς 
επαλλε τήν λύπην μετά τής φοβερωτέρας αλή
θειας· ένφ αί ΙΙαναγίαι του, είς ας έδιδε πάν
τοτε σχεδόν τόν αύτόν τύπον, ώραίαν ξανθήν || 
κεφαλήν, χαρακτηριστικά καθαρά καί όφθαλμούς 
γλαυκούς, ένεΐχον πλέον ανθρωπίνου ή θείου· 
έδείκνυον τήν άνάμνησιν στερεάν γυναικός, ίσως 
ποτέ, άγαπηθείσης καί άπολεσθείσης εΐτα διά 
παντός.

Εΐχέ πάτε κληθή ό ίερεύς έκεΐνος είς Τά
ραντα "να παραστή έν ταΐς τελευταίαις στιγμαΐς 
πατροκτόνου τινός, δστις έπρόκειτο νά θανατωθή. 
Επιστρέψας εΐτα είς τό μοναστήριον, εΐχεν άπο- 

συρθή είς τό σπουδαστήριόν του, καί, μέ τήν 
βοήθειαν τής μνήμης, είχε σχεδιάσει τόν έγκλη- 
ματίαν έκεΐνον έν τή πράξει καθ’ ήν έβασανί
ζετο διά τών πυριχρόων λαβίδων τών ύπηρετών 
τοΰ δημίου· εικών ήτις έπάγωνε τό αίμα είς 
τάς φλέβας. Καί τή άληθείφ, δέν εΐχον ϊδει 
έν ίχνογραφήματι πρόσωπον τοσούτφ ζωηρώς 
τήν λύπην άπεικονίζον, δσφ τό τοΰ καταδίκου 
έκείνου.

Είς τάς εικόνας αύτοΰ δέν έπρεπε πάντοτε 
νά ζητή τις τήν άκρίβειαν. Ίχνογράφει έσπευ- 
σμενως καί κατά διαλείμματα, ζητών τό αποτέ
λεσμα μάλλον τής περιπλοκής καί τοΰ πρώτου 
βλέμματος, ή τάς διορθώσεις καί τήν καθαρό
τητα τοΰ ιχνογραφήματος. Έν αύτφ, ούδέν όλι- 
γώτερον ύπήρχεν, ή ορατός ό τύπος τής μεγα- 
λοφυΐας· καί βεβαίως, αν οί ιερείς, μετά τόν 
θανατόν του, δέν εΐχον καταστρέψει τάς εικόνας 
του, άλλα τούναντίον, τοποθετήσει αύτάς έν τινι 
πινακοθήκη, θά είχε συλλέξει δόξαν ού σμικράν, 
καί, ίσως, διαρκή.

Δέν ήξεύρω διατί δμως ό ίερεύς έκεΐνος μέ 
ήγάπησε, καί, βλέπων δτι, έλθών άπαξ έν τω 
σπουδαστήριο, του, έπέστρεφα συχνάκις, "να τόν 
βοηθώ είς τήν συνθεσιν τών χρωμάτων, μέ ήρώ- 
τησεν ήμέραν τινά, έάν ήσθανόμην έπιθυμίαν νά 
άκολουθήσω τήν τέχνην του. Δέν ήξεύρω αν 
ητο κλισις ή μαγεία, ήν έξήσκησαν έπ’ έμοΰ τά 
σπουδαία τοΰ χρωστήρας του προϊόντα- γνωρίζω 
όμως οτι ελαβον άκουσίως τήν κιμωλίαν καί 
ούχι μετά μικρού φόβου ήρχισα τά πρώτά μου 
σχέδια ύπό τήν έπίβλεψίν του. Προέβην ουτω 
μέχρι τοΰ εικοστού έτους, έν ή ηλικία ήμην 
πλέον τέλειος καί ιχνογραφούν μεθ’ ικανής έλευ- 
θερίας.

Εϊνε αληθές βεβαίως, δτι έν τή πράξει ώμοία- 
ζον πολύ τφ διδασκάλφ μου, άλλ’ έξ άλλου μέ
ρους, τά αντικείμενά μου ήσαν φύσεως ήμέρου 
καί θρησκευτικής συγχρόνως- καί, ένώ ό διδά
σκαλός μου έπί τών πινάκων του ίχνογράφει τά 
μάλλον θλιβερά αντικείμενα, έκ προτιμήσεως
εγώ έφανταζόμην κεφαλάς άγγέλων, κατατομάς 
άγιων Παρθένων, Παναγίας άγρυπνούσας παρά 
τήν κοιτίδα τοΰ παιδιού ’Ιησού.

Ό ίερεύς ίστατο δπισθέν μου μετά προσοχής 
εις τήν έκτύλιξιν τών νοητικών μου δυνάμεων, 
και ένφ ό χρωστήρ μου παρίστα τά ήπιώτερα 
τών άντικειμένων, έκεΐνος μέ παρετήρει σιγη- 
λώς, μειδιών μετά μικράς πικρίας τοσούτφ βα- 
θειας και εύνοήτου. Μοί έφαίνετο σχεδόν δτι 
αύτός ύπέφερε βλέπων με ίχνογραφοΰντα αντι
κείμενα, έν οίς έδέσποζεν ή ηρεμία τής καρδίας · 
εφαίνετο δτι επασχεν έκ τούτου καί δτι ή ψυχή 
του, κρυψίνους, έγκεκλεισμένη έν αύτη καί πενθί- 
μως ιδιότροπος, έπανίστατο είς τάς εικόνας τής 
άθωότητος. Βεβαίως! το ταχύ καί διαπεραστι
κόν αύτοΰ βλέμμα, καί, ένίοτε, κατάμεστον πυ- 
ρός, όμοιου άνθρακι, ήρέμα άναλισκομένου, έμαρ- 
τύρει μακράν, διηνεκή μάχην έν τή ψυχή αύτοΰ, 
έκ τών ηθικών καί καταχθονίων έκείνων, ας 
μόνον ό Δάντης καί Σαίκσπηρ θά ήδύναντο νά 
σχεδιάσωσι, καί αιτινες είσίν αί δηλώσεις φλο
γώδους δίψης δσης ένέκλειεν έν αύτφ τό δέν- 
δρον τής γνώσεως, τοΰ καλοΰ καί τοΰ κακού ... 
ή Εύα καί ό Σατανάς.

’Απόρρητον μέγα περιετύλισσε τήν καταγω
γήν τ οΰ ανθρώπου έκείνου, καί μόνος ό θεΐός 
μου ήξευρε τήν ιστορίαν του. Πάντες οί λοιποί 
τήν ήγνόουν. Έκαλεΐτο πατήρ Ιωάννης έκ Τη- 
γιου· ούδείς τι πλέον περί αύτοΰ έγνώριζεν. Έν 
τή δψει του δμως άνεγινώσκετο όλόκληρος ιστο
ρία καί το κάτισχνον έκεΐνο καί πελιδνόν πρό
σωπον, οί κοίλοι πλήρεις δμως πυρός οφθαλμοί 
του, τό ύψηλόν καί έμφροντι μέτωπον, -τό λεπτόν 
έκεΐνο στόμα, πέριξ ούτινος έκινεΐτο πάντοτε 
πικρόν μειδίαμα, πάντα έθραυον, ούτως εί- 
πεΐν, τάς σφραγίδας τοΰ μυστηριώδους έκείνου 
βιβλίου, ώστε ήούνατο νά άναγνωσθή έκεΐ βίος 
θυελλώδης, δυστυχής, άποβάς ολέθριος ύπό τών 
βαθεων τοΰ έρωτος, τοΰ μίσους, καί, ίσως άκόμη, 
τοΰ έγκλήματος, αύλάκων.

( Επεται συνέχεια.)

ΕΙΣ ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΞ ΑΪΤΗΣ.

0Δ01ΠΌΡΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

ϋπό Δ. Ί.

(Συνέχεια.)

(Μετά εικόνων, 3ρα σελ. 316 καί 317.)

ΑΤΑΚΟΠΟΙ έπανήλθομεν είς τό κατάλυμά 
μας. Ό Αριστείδης, ού τίνος ό στό
μαχος δέν άντεΐχε πολύ είς τήν νη

στείαν, έσκέπτετο τί άράγε θά μάς εΐχεν ετοι
μάσει ό ξενίζων ύμάς Πέρσης.

— Νά σοι είπω τήν αλήθειαν, μοί έλεγε 
καθ’ οδόν ίππε ίων πλησίον μου, έν φ οί οδηγοί 
μας προεπορεύοντο πεζή· μεγάλην ύπόληψιν είς 
τήν καθαριότητα τών ανθρώπων τούτων δέν 
έχω, καί άν καί τά φαγητά των παρασκευάζων- 
ται κατά τόν αύτόν τρόπον καθ’ δν ένδύονται, 
πλύνονται καί κτενίζονται οί ίδιοι, άλλοίμονον 
είς τόν στόμαχόν μας! Είδες σήμερον έκείνας 
τάς γυναίκας, τάς όποιας άπηντήσαμεν καθ’ 
όδόν; Ή κόμη των βεβαίως πρό τριών έτών δέν 
θά είχε κτενισθή, καί τό πρόσωπόν των πρό 
έτών έπίσης δέν θά είχε πλυθή. Αύτήν τήν 
ελλειψιν πάσης καθαριότητας δέν εννοώ, άφ’ ού 
έχουσι καί ύδατα άφθονα καί καιρόν αρκετόν 
προς περιποίησιν τοΰ σώματός των. Παράδοξον 
μοί φαίνεται πώς ή θρησκεία των δέν τοΐς έπι- 
βάλλει τήν καθαριότητα.

' Η εσπέρα ήτο ήδη προκεχωρημένη δτε έφθα- 
σαμεν είς τήν οικίαν, έν ή είχομεν καταλύσει. 
Ώνόμασα οικίαν τό κατάλυμα έκεΐνο, άν καί 
αμφιβάλλω άν ήτο άξιον τοιούτου ονόματος. 
Τίτο ισόγειος καλύβη, έστεγασμένη διά χώμα
τος. Έσκεπτόμην βλέπων τήν αρχαϊκήν ταύτην 
στέγην, τί θά συνέβαινεν δταν έβρεχε· θά ήναγ- 
κάζετό τις βεβαίως νά κρατή άνοικτόν τό άλεξι- 
βρόχιον. Συνέκειτο ή οικία έκ δύο δωματίων, 
ών τό εν παρεχωρήθη είς ημάς, τό δέ έτερον 
ήτο ή κατοικία τής ξενιζούσης, ήμάς οικογένειας, 
συγκειμένης έκ τοΰ πατρός, τής μητρός καί 
τριών ή τεσσάρων τέκνων μικράς ηλικίας. Εν 
τω οικογενειακά) τούτω τμήματι διέμενον έν 
καιρώ νυκτός καί τινα ζώα οικιακά μικρά καί 
μεγάλα. Τό μαγειρεΐον καί τά λοιπά παραρτή
ματα εύρίσκοντο έν ύπαίθρω. Τά έπιπλα τοΰ 
δωματίου μας συνίσταντο έξ ένός τάπητας καί 
δύο ή τριών υδριών ΰδατος· ούτε ίχνος καθί
σματος ύπήρχεν- έν τω μέσφ τοΰ δωματίου ήτο 
στρογγύλη ξύλινη πλάξ, όλίγον ύψουμένη τοΰ 
έδάφους καί παριστώσα τήν τράπεζαν.

Ό οικοδεσπότης ήμών έφαίνετο άνήρ εύφυής, 
ήτο δέ προθυμότατος καί άνά πάσαν στιγμήν 
μάς έζήτει συγχώρησιν δτι δέν δύναται νά μάς 
περιποιηθή ώς έπεθύμει.

— Γνωρίζω, έλεγεν έπανειλημμένως, δτι 
ύμεΐς εΐσθε συνειθισμένοι νά έχετε δλας τάς 
αναγκαίας άναπαύσεις, έπειδή ερχεσθε άπο τό
πον πολιτισμένον καί πλούσιον · άλλ’ ήμεΐς τί 
νά κάμωμεν εδώ είς τον πτωχόν τοΰτον τόπον, 
δπου τά πάντα λείπουσιν;

Ή σύζυγος τοΰ οικοδεσπότου ήτο γυνή ώς 
τριακοντοΰτις, άλλ’ έφαίνετο πεντηκοντοΰντις, τό
σον ήτο έρριτιδωμένη, κεκυρτωμένη καί άπερι- 
ποίητος. Τά δύο μικρότερα τέκνα ήσαν έντε- 
λώς γυμνά, τά δύο μεγαλείτερα εΐχον είδος 
κοιτωνίτου έκ χονδρού φαιοχρόου ύφάσματος 
έφθαρμένου καί είς άκρον άκαθάρτου.

— Αί, φίλε, είπεν ό ’Αριστείδης πρός τον 
οικοδεσπότην· τό γεΰμά μας θά βραδύνη άκόμη 
πολύ;

— ΤΙ γυναΐκά μου τό ετοιμάζει καί συντό- 

μως θά ήναι έτοιμον, άπήντησεν ό ΙΙέρσης, δστις 
έσπευσε νά έξέλθη δπως παρακίνηση τήν έν 
ύπαίθρφ μαγειρεύουσαν σύζυγόν του νά έπιταχύνη 
τό γεΰμα.

Τέλος ήλθε καί ή ώρα τοΰ γεύματος· έντός 
ξύλινης λεκάνης μάς έφερον είδος σούπας μετά 
κρέατος. 'Ομολογώ δτι ή δψις τής ξύλινης λε
κάνης καί τοΰ καστανοχρόου ζωμού εντός αύτής 
δέν ήτο πολύ ορεκτική · άλλ’ δμως δταν καθή- 
σαντες έπί τοΰ τάπητος καί λαβόντες άνά χεΐρας 
τά κοχλιάριά μας ήρχίσαμεν νά τρώγωμεν, εΰρο- 
μεν δτι πολλάκις ή δψις είναι απατηλή, καί δτι 
συμβαίνει, τό δημώδες λόγιον "θεωρία επισκό
που καί καρδία μυλωνά” νά παρουσιάζηται καί 
άντιστρόφως. Τό φαγητόν ήτο πράγματι πολύ 
νόστιμον τό κρέας ήτο τρυφερόν καί ό ζωμός 
είχε μεγάλην ομοιότητα προς τό γαλλικόν con
somme. Επομένως έφάγομεν μέ πολλήν δρεξιν 
καί ό στόμαχος τοΰ φίλου μου Άριστείδου, 
ίκανοποιήθη.

Μόλις είχομεν τελειώσει τό γεΰμά μας καί 
έξαγαγόντες τόν καπνόν μας ήτοιμάσαμεν ολίγα 
σιγαρέττα, δπως γευθώμεν τής μακαρίας μετά 
το φαγητόν άναπαύσεως, είσήλθεν είς τό δωμά
των ό ξενοδόχος μας, δστις έφερε μεθ’ εαυτού 
μουσικόν δργανον, έχον ομοιότητα πρός μεγάλην 
λύραν, έχουσαν σχήμα τόξου καί μίαν μόνην 
χορδήν. Καθήσας έπί τοΰ τάπητος μάς είπεν 
δτι διά νά μάς διασκέδαση θά παίξη δλίγην 
μουσικήν. Εύχαρίστως έδέχθημεν τήν πρότασιν 
καί ό περιποιητικός οικοδεσπότης θέσας πρό 
αύτοΰ έπί τοΰ έδάφους τήν λύραν καί λαβών είς 
τήν δεξιάν ξύλ'.νον κόπανον ήρξατο τύπτων μεθ’ δ
σης είχε δυνάμεως έπί τής χορδής, ήτις άνέ- 
πεμπεν ήχους ήκιστα μελωδικούς· διά τής άρι- 
στεράς χειρός έκράτει όλίγον ύψωμένον τό εν 
άκρον τής λύρας, άλλ’ δπως μή πάθη ή χειρ 
αύτη έκ τών κλονισμών τής κρουομένης χορδής, 
περιετύλιξεν αύτήν διά μάλλινου χονδρού ύφά
σματος.

Ή μουσική αύτη διήρκεσεν έφ’ ικανήν ώραν, 
καί έννοεΐται δτι ήμεΐς ηύχαριστήσαμεν τόν 
πρόθυμον μουσικόν, άν καί τά ώτα ήμών δεν 
εΐχον πολύ θελχθή έκ τών άσυναρτήτων καί 
άρύθμων αύτής ήχων.

— Αύτή ή μουσική, είπεν ό ξενοδόχος μας 
καταθέτων τήν λύραν του καί άπομάσσων τον 
ιδρώτα, δστις άφθόνως έρρεεν έκ τοΰ μετώπου 
του, είναι ή άρχαία μας μουσική, τήν όποιαν 
έπαιζον οί μουσικοί τών αρχαίων βασιλέων μας. 
Σήμερον όλίγοι μόνον τήν γνωρίζουσι, διότι δυ
στυχώς καθώς έξέλιπεν ή άνδρία καί ή μεγαλο- 
φροσύνη τών πατέρων μας, έξέλιπαν καί αί πα- 
λαιαί έκεΐναι τέχναι καί έπιστήμαι. Σήμερον 
μάς θεωροΰσι λαόν βάρβαρον, καί δμως ό λαός 
μας ήτο άλλοτε μορφωμένος όσον ούδείς άλλος 
έπί τής γής.

Εθνική φιλοτιμία, διά τήν όποιαν δέν ήδυ- 
νάμεθα νά μεμφθώμεν τόν πτωχόν έκεΐνον άν
θρωπον !

— Καί αύριον πού έχετε σκοπόν νά υπάγετε; 
τί θέλετε νά έπισκεφθήτε; ήρώτησεν ήμάς έγειρό- 
μενος ό οικοδεσπότης.

— Ό σκοπός μας είναι, τω άπήντησα έγώ, 
νά έπισκεφθώμεν τόν τάφον τού Καμβύσου, τό 
άνάκτορον τοΰ Κύρου καί νά ίδωμεν καί τ 
άνάγλυφον, το όποιον παριστα τόν μέγαν τοΰτον 
βασιλέα.

— ’Αν περιμένετε νά ίδητε μεγάλα πράγματα 
άπο το άρχαΐον άνάκτορον, μάς είπεν ό Πέρσης, 
θά διατελήτε έν άπάτη. ’Από βλην έκείνην τήν 
δόξαν, άπό δλον έκεΐνο τό μεγαλεΐον δέν σώ- 
ζεταε, είμή μία μόνη τετράγωνος στήλη, ήτις 
πιθανόν νά άνήκεν είς τό άρχαΐον έκεΐνο οικο
δόμημα, πιθανόν δμως καί νά ηναι μέρος άλλης 

οικίας τις οΐδε τίνος ήγεμόνος. Έκεΐνο δμως 
τό όποιον Ιδίως σάς συνιστώ είναι νά ρίψητε εν 
βλέμμα έπί τής ωραίας πεδιάδας, ήν διαβρέχει 
ό ποταμός Πολβάρ, καί τήν όποιαν θά διέλθητε 
αύριον. Δέν πιστεύω νά ύπάρχη είς τον κόσμον 
μέρος ώραιότερον έκείνου · έκεΐ θά ίδήτε φυ
τείαν, τήν όποιαν δέν δύναται νά φαντασθή άν
θρωπος ■ άλλά προσέξετε καλώς νά προφυλαχθήτε 
άπό τούς άγριους κώνωπας, τών όποιων ή δήξις 
είναι δηλητηριώδεις. Πολλάκις συνέβη άνθρωποι 
δηχθέντες ύπό τών κακοποιών έκείνων έντόμων 
ν’ άποθάνωσιν έντός όλίγων ώρών.

ΙΙαρηγορήσας ήμάς ούτως ό οικοδεσπότης μας 
διά τήν μελετωμένην εκδρομήν μας τής έπιού- 
σης μάς έτεινε τήν χεΐρα καί άπήλθεν. Εύχα
ρίστως τόν είδομεν άπερχόμενον, διότι είχομεν 
άνάγκην ύπνου καί άναπαύσεως.

— Πριν κοιμηθώ, είπεν ό’Αριστείδης, θέλω 
ν’ άναγνώσω κεφάλαιά τινα έκ τοΰ Ηροδότου 
δια ν άνακαλέσω είς τήν μνήμην μου τί γράφει 
περί Καμβύσου καί τοΰ υίοΰ αύτοΰ Κύρου, άφ’ ού 
πρόκειται νά έπισκεφθώμεν αύριον τά μέρη εκείνα, 
οπού οί δύο ούτοι ήγεμόνες έζησαν καί δπου 
κατά πάσαν πιθανότητα είναι καί τεθαμμένοι.

— Έγώ, εΐπον, θά κατακλιθώ, καί άν θέλης 
άναγινώσκεις δυνατή τή φωνή, δπως καί έγώ 
άκούσω τήν ένδιαφέρουσαν έκείνην διήγησιν τοΰ 
καλού Ηροδότου.

Ό ’Αριστείδης έλαβεν είς χεΐρας τό βιβλίον, 
έγώ δέ τυλιχθείς είς τόν μανδύαν μου καί στη- 
ρίξας τήν κεφαλήν μου έπί τοΰ οδοιπορικού μου 
σάκκου ήκουον αύτοΰ άναγινώσκοντος. Έπί πό
σην ώραν διήρκεσεν ή άκρόασίς μου αύτη δέν 
δύναμαι νά είπω. Τούτο μόνον ενθυμούμαι δτι 
όλίγον κατ’ όλίγον τά ονόματα Κΰρος, Καμβύ- 
σης, Πέρσαι, άντήχουν συγκεχυμένα είς τά ώτά 
μου καί δτι κατόπιν εΐδον δνειρον, έν ω τά άρ- 
χαΐα ταΰτα πρόσωπα παρίσταντο ζώντα είς τήν 
φαντασίαν μου. "Επειτα μοί έφαίνετο δτι μέγας 
κώνωψ, ώς άετός, έπετίθετο κατ’ έμοΰ· έγώ 
προσεπάθουν νά τόν έκδιώξω διά τών χειρών 
μου· άλλά τό άγριον έκεΐνο θηρίον μέ παρηκο- 
λούθεί καί μοί έφαίνετο δτι μέ ήτένιζε χλευα- 
στικώς — Καί έφευγον έγώ — καί έκεΐνο κα
τόπιν — καί ήκουον τήν άγρίαν φωνήν του, καί 
είς τάς παρειάς μου ήσθανόμην τόν άνεμον, τόν 
όποιον διήγειρον αί μεγάλαι αύτοΰ πτέρυγες — 
Καί βαθμηδόν ό άέτός έλάμβανε μεγαλειτέρας 
διαστάσεις — καί έγίνετο υψηλός καί ογκώδης 
ώς μέγα οικοδόμημα — καί πάλιν οί όφθαλμοί 
του μέ προσέβλεπον χλευαστικώς — Τέλος 
αισθανθείς τάς δυνάμεις μου παραλυομένας έστά- 
θην, ώς νά ήμην προσηλωμένος έπί τοΰ έδά
φους — Τότε τό πτηνόν μ’ έπλησίασε καί 
ήσθάνθην τό σκληρόν ρόγχος του έπί τής κεφα
λής μου — έρρηξα φωνήν — καί έξύπνησα.

— Τί έχεις καί φωνάζεις; μοί είπεν ό ’Αρι
στείδης άφυπνισθείς.

— Εΐδον δνειρον, τφ άπήντησα έγώ· άλλ’ 
δνειρον τρομακτικόν . . . Έκ τοΰ φόβου ψυχρός 
ίδρώς μέ περιέχυσε.

— Καιρός είναι νά έγερθώμεν, είπεν ό ’Αρι
στείδης άνάψας τήν λυχνίαν καί ίδών τήν ώραν 
μετ’ όλίγον θά έξημερώση καί καλόν είναι 
ν’ άναχωρήσωμεν πρωί, όπως ίδωμεν δλα μέ 
προσοχήν, διότι έκ τής άναγνώσεως τοΰ Ηρο
δότου μοί έπήλθε πόθος ακατάσχετος νά πατήσω 
έκεΐνα τά μέρη. Καθ’ όδόν μοί διηγείσαι τό 
δνειρόν σου.

Ή φωνή τοΰ φίλου καί συνοδοιπόρου μου 
διεσκέδασε καί τό τελευταΐον ίχνος τής έντυ- 
πώσεως, ήν μοί εΐχεν έμποιήσει τό δνειρόν μου. 
Τώρα έγελων καί έγώ μέ τον φόβον μου, καί 
ό άετός έκεΐνος τοΰ όνείρου ουδόλως φρικώοης 
μοί έφαίνετο.
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Ήγέρθημεν, ένεδύθημεν ταχέως, άν και ή 
ενδυμασία μας δέν άπήτει μεγάλην χοάνου ζα- 
τανάλωσιν, χα’ι έτοιμάσαντες καί πιόντες κύ- 
πελλον καφέ, έξήλθομεν δπως προσκαλέσωμεν 
τον οδηγόν μας, δν είχομεν διατάξει νά ήναι 
έτοιμος μέ τά ζώα τδ πρωί. "Οπισθεν τής οι
κίας έυρομεν τόν οδηγόν, άλλ’ ούχί μόνον· ήτο 
περικυκλωμένος ύπό δέκα ή δώδεκα οπλοφόρων, 
οιτινες αμα ίδόντες ήμάς ήγέρθησαν καί προσέ- 
βλεπον ήμάς άπειλητικώς. 

είναι έτοιμα· έκοιμήθησαν δλην τήν νύκτα καί 
τώρα δέν φοβούνται τόν δρόμον.

— Ίίνες είναι αυτοί οί άνθρωποι, μετά τών 
όποιων συνωμίλεις; ήρώτησα έγώ πάλιν.

— Αυτοί; άπήντησεν ό όδηγός μειδιών, 
διότι φαίνεται ένόησεν δτι ήμεΐς ύπόπτως προσ- 
εβλέπομεν τους άνδρας· αυτοί είναι οί φύλακες 
τών στενών, είναι στρατιώται, οί όποιοι προσέ
χουν νά μή φανούν λησταί είς τά στενά . . .

— Καί ένίοτε γίνονται καί αυτοί οΐ ίδιοι 

δέν ήδυνάμην νά μένω όρθός' αύριον πάλιν τδ 
κακόν θά μ’ έπισκεφθή καί θά ήμαι χειρότερος 
σκύλου ψωραλέου.

Ένόηοά οτι ήτο ό διαλείπων πυρετός. Οί άν
θρωποι έκείνων τών μερών πάντα Εύρωπαΐον θεω- 
ρούσιν ιατρόν διό καί μάς έξέθετε τό νόσημά του.

— Καί είναι συχνή αύτή ή ασθένεια είς 
τόν τόπον σας; ήρώτησα έγώ τόν στρατιώτην.

— "Ολος ό κόσμος ύπόκειται είς αυτήν,, 
μοί άπήντησεν. 

κατ’ άρχάς μέν ήκολουθοΰμεν τάς δχθας τού 
ποταμού κεκαλυμμένας ύπό φυτείας τόσον πυ
κνής, ώστε πολλάζις άνδρες καί ίπποι έκρύπτοντο 
έντελώς εντός αύτής- είτα ήρχίσαμεν τήν διά 
τών στενών δίοδον, ένθα άνά πάν βήμα έκινδύ- 
νευον οί ίπποι ήμών νά όλισθήσωσι, διό καί 
έκρατοΰντο έκ [τών χαλινών παρά τών όδηγών. 
Τά στενά ταύτα είναι δ,τι δύναται τις νά φαν- 
τασθή άγριώτερον έν τή φύσει, καί δικαίως ό 
άρχηγός τών όδηγών μάς είπεν δτι ή οδός αυτή

— Καί τί άπολαμβάνεις; τόν ήρώτησε πάλιν.
— Έβδομήκοντα ζράνα (τό κράνον ίσον πρός 

φράγκον) κατ’ έτος, άπήντησεν ύπεοηφάνως.
— Θά πλέης βεβαίως έν τφ χρυσω! παρε- 

τήρησα έγώ μειδιών.
— ’Ήμην πλούσιος πρό τινων έτών, μοί εί

πεν ό στρατιώτης· άλλ’ ένυμφεύθην, καί απέ
κτησα οκτώ τέκνα. Τώρα δοκιμάζω δυσκολίαν 
τινά νά ενώσω τάς δύο άζρας. Άν ήθελες νά 
όμιλήσης είς τόν διοικητήν τής επαρχίας, νά μοί 

έάν τό οικοδόμημα τοΰτο ήτο ό τάφος τοΰ Καμ- 
βύσου.

’Ολίγον έκεΐθεν άπέχουσαν εϊδομεν τετρά
γωνον στήλην συγκειμένην έκ τριών τμημάτων. 
Έσωτερικώς ή στήλη είναι κενή, καί πρός τήν 
μίαν τών πλευρών τής έχει θύραν. 'II στήλη 
αυτή άνήζεν, ώς λέγεται, είς τό άνάκτορον τοΰ 
Κύρου. Είς τό άνω τμήμα τής στήλης υπάρχει 
κεχαραγμένη περσική, μηδική ή άσσυριακή έπι- 
γραφή σφηνοειδής, ήν οί σοφοί άνέγνωσαν οΰ-

— Λησταί! μοί λέγει ταπεινή τή φωνή ό 
’Αριστείδης.

'II οψις των ήτο πράγματι δψις ληστών· 
άλλως τε είχον άναγνώσει οτι είς τά μέρη 
έκεΐνα συχνά σχηματίζονται μικραί ληστρικαί 
συμμορίαι, αϊτινες λίαν προθύμως προσβάλλουσι 
ξένους περιηγητάς. Έ νόησα δτι ήμεΐς, δύο 
δντες, ούδεμίαν θά ήδυνάμεθα νά ποιήσομεν 
άντίστασιν κατ’ αύτών, καθότι άν ήσαν λησταί, 
θά ήσαν βεβαίως συνεννοημένοι καί μετά τοΰ 
όδηγοΰ μας καί μετά τοΰ οικοδεσπότου. Άπε- 
φάσισα λοιπόν νά μάθω τήν αλήθειαν, καί έκά- 
λεσα τόν οδηγόν.

— Είπέ μοι, τφ είπον· είσαι έτοιμος ν’ άνα- 
χωρήσωμεν;

— Ναί, μοί άπήντησεν ό άνθρωπος ■ τά ζώα 

λησταί, προσέθηκα έγώ στρεφόμενος πρός τόν 
Άριστείδην.

Είς τών παραδόξων τούτων στρατιωτών μ’ έ- 
πλησίασε καί έξήταζε μετά περιέργειας τό πε- 
ριστροφον, δπερ έκράτουν είς τήν χεΐρά.

— 'Ωραίο πιστόλι, είπε καί έτεινε τήν 
χεΐρά του.

’Εγώ δμως άπέσυρα τήν χεΐρά μου καί 
ήμην έτοιμος νά μεταχειρισθώ κατ’ αύτοΰ τό 
δπλον, άν ό άγριος έκεϊνος άνθρωπος έοείκνυε 
διαθέσεις έπιθετικάς.

— Μή φοβείσαι διά τό πιστόλι σου, μοί 
είπεν ό στρατιώτης· δέν έννοώ νά τό λάβω. 
’Επιθυμώ μόνον νά μέ άπαλλάξης άπό τό κακόν, 
τό όποιον πάσχω. Σήμερον είμαι καλά, άλλά 
χθές είχον πόνους είς δλον τδ σώμά μου καί

— Καί ποια φάρμακα σάς διορίζουν οί 
ίατροίί

— Μάς παραγγέλλουν νά σκεπάζωμεν τήν 
κεφαλήν μέ παχεΐαν στρώσιν φύλλων Ιτέας· 
άλλ’ είς Φράγκος, δστις πρό τινων έτών περι- 
ηγήθη τήν χώραν, έδωσεν είς τούς πάσχοντας 
μίαν άσπρην κόνιν, ή όποια τούς έθεράπευεν 
άμέσως. "Έχεις τοιαύτην κόνιν μαζύ σου;

— "Οχι, τφ άπεκρίθην δέν έχω.
'Η κόνις, ήν έζήτει ό δυστυχής στρατιώτης 

ήτο ή κινίνη.
Άφ’ ου οί ίπποι ήτοιμάσθησαν καί οί όδηγοί 

ήμών παρέλαβον δλα τά χρειώδη διά τήν έκ- 
δρομήν, άπήλθομεν του χωρίου καί μετ’ όλίγον 
είσήλθομεν είς τά στενά τά όδηγοΰντα πρός τήν 
ώραίαν πεδιάδα τοΰ ποταμού Πολβάρ. Καί 

είναι αφιερωμένη είς τούς καταχθονίους θεούς. 
"Αξιόν τέμενος τοιούτων θεών!

"Οτε έξήλθομεν τής στενοποριάς ταύτης εί- 
δομεν ύπό σκηνάς έκ δέρματος αιγών κατεσκευ- 
ασμένας καθημένους στρατιώτας τινάς όμοιους 
πρός έκεΐνους, ούς είχομεν ίδει τήν πρωίαν καί 
ούς έξελάβομεν ώς ληστάς. Ήσαν οί φύλακες 
τών στενών. Κατά τήν διάβασιν ήμών οί φρου
ροί ούτοι ήγέρθησαν καί μάς έχαιρέτισαν.

Ό ’Αριστείδης πλησιάσας ένα εξ αύτών τόν 
•ήρώτησε μέ τά στοιχειώδη περσικά μας, άν ήτο 
εύχαριστημένος μέ τήν τύχην του.

— Τί νά έπιθυμήσω περισσότερον; άπήν
τησεν ό στρατιώτης. "Έχω καλήν ύγείαν καί 
οί πόδες μου δέν αισθάνονται άκόμη τήν άνάγ- 
ζην τής βακτηρίας. 

αύξήση τόν μισθόν μου κατά δέκα κράνα κατ’ έ
τος, θά ήμην ό εύτυχέστερος τών στρατιωτών 
δλης τής χώρας μας.

— Θά φροντίσω περί τούτου, είπον έγώ 
θέλων νά παρηγορήσω τόν λιτόν εκείνον Πέρσην, 
ού αί απαιτήσεις ικανοποιούντο διά δέκα φράγ
κων κατ’ έτος!

Κατελθόντες είς τήν πεδιάδα εϊδομεν έρεί- 
πιον προσόψεως οικοδομήματος άρχαίου, τό 
όποιον μάς είπον δτι ήτο ό τάφος τοΰ Καμβύ
σου, πατρός τοΰ Κύρου. Τό μνημεΐον τοΰτο 
έχει ομοιότητά τινα μακρόθεν πρός τό έν Άθή- 
ναις μνημεΐον τοΰ Φιλοπάππου · είναι δμως άπο- 
δεδειγμένως πολύ άοχαιοτέρας έποχής. Ούτε 
ό ’Αριστείδης ούτε έγώ είμεθα άρκούντως βα- 
θεΐς αρχαιολόγοι, δπως άποφανθώμεν όριστικώς 

τως· “Έγώ ό Κύρος, ήγεμών ’Αχαιμενίδης”. 
Ή λέξις ήγεμών γράφεται έν τή έπιγραφή 
ταύτη Khshayathiya, δπερ αντιστοιχεί πρός τό 
Jar τών σημιτικών φυλών καί πρός τό Βασι
λεύς τών Ελλήνων. 11 ιθανόν είναι δτι έκ τής 
λέξεως ταύτης προέρχεται κατά συγκοπήν ή 
λέξις Cliach (Σάχης), ό τίτλος ό σήμερον διδό- 
μένος εις τόν ήγεμόνα τών Ιίερσών.

Έξαζολουθοΰντες τήν πορείαν ήμών πρός 
δυσμάς εύρέθημεν ένώπιον λευκού ογκολίθου, 
άποτελοΰντος βεβαίως μέρος βασιλικού μεγάρου, 
έπί τής πλευράς τοΰ όποιου φαίνεται άνάγλυφος 
παράστασις. Παρίσταται πρόσωπον ένδεδυμένον 
περσικήν σισύραν, οϊαν καί σήμερον έτι φοροΰσιν 
οί ΙΊέρσαι έν καιρω χειμώνος. Τό ένδυμα τοΰτο 
παρεδέχθησαν κατά τόν ’Αριστοφάνη καί οι
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Έλληνες μετά τούς Περσικού; πολέμους. Έπί 
τής κεφαλής φορεΐ τό παριστώμενον πρόσωπον 
τιάραν ο?αν βλέπομεν έπί τινων αιγυπτιακών 
θεοτήτων. Έπ'ι τών ώμων στερεούνται μεγάλαι 
πτέρυγες άναπεπταμέναι. Διαφέρουσιν αί γνώ- 
μαι τών άρχαιολογουντων ώς πρός τήν παρά- 
στασιν ταύτην οί μεν τήν έκλαμβάνουοιν ώς 
άποθέωσιν τοΰ Κόρου, οί δέ ώς αύτό τό άπεικό- 
νισμα τοΰ μεγάλου τούτου βασιλέως, βστις γε- 
νόμενος κύριος κράτους εύρυτάτου, έκτεινομένου 
άπό τής Αίγύπτου μέχρι τών όχΘών τής Κα- 
σπίας θαλάσσης, ήθέλησε νά διαιώνιση χάριν 
εαυτού τόν Ελληνικόν ή Αιγυπτιακόν μύθον, 
καθ’ ον τά βασιλικά γένη κατήγοντο κατ’ ευ
θείαν άπό τών θεών. Διά τοιαύτη;, θείας ου
τω; είπεΐν, παραστάσεως ό Κύρος ήθελε νά έπι- 
βληθή εί; δλους τούς λαούς, οϋς ύπέταξεν αύτός 
είς τήν Περσίαν. Τό άνάγλυφον τούτο είναι εν 
τών σπουδαιοτέρων μνημείων τής άρχαίας 11 ερ- 
σίας, διότι ού μόνον παρέχει ήμΐν περιέργους 
πληροφορίας περί τών πρώτων αρχών τής γλυ
πτικής έν τή χώρα ταύτη, άλλά δίδει ήμΐν καί 
ιδέαν περί τών πολιτικών καί θρησκευτικών δο
ξασιών τοΰ Κύοου καί άποδεικνύει οτι ό ήγεμών 
ούτος ούδεμίαν έποίει διάκρισιν μεταξύ τών 
εθνικών θεών καί τών θεοτήτων τών άλλων 
έθνών, τών προσαρτηθέντων τω περοικώ κράτει.

Οσα έν ολίγα·.; λέξεσιν έξέθηκα ένταύθα συν- 
εζητήσαμεν διά μακρών ήμεΐς οί δύο συνοδοι
πόροι Ελληνες, καθήμενοι παρά τούς πόδας 
τού ογκώδους λίθου, έφ’ ού έφαίνετο ή αρχαία 
παράστασις.

( Επεται συνέχεια.)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

ΑΝθΰΝ, Συλλογή παιδικών διαλόγων, μύ
θων, φυμάτων, ποιημάτων κτλ. ύπό Ν. Α. Ίωαν- 
νίδου καί Ν. Μαρκοπούλου. Έν Κωνσταντίνου· 
πόλει 1885. — Λίαν επιτυχής ήτο ή ιδέα τών 
δύο Κυρίων συλλογέων νά έκδώσωσι τον ’Αν
θώνα, βιβλίον χρησιμώτατον καί πρακτικώτα- 
τον έν ταύτφ. Ή Συλλογή αυτή, μετά πολλής 
έπιμελειας καταρτισθεΐσα, περιέχει ηθικά άνα- 
γνώσματα διά τούς παΐδας πάσης ήλικίας, προ
σιτά είς πάντα; καί λίαν κατάλληλα ύπό έποψιν 
παιδαγωγικήν. Ίο βιβλίον σύγκειται εκ σελίδων 
500 περίπου, είναι λίαν φιλοκάλως τετυπωμένον 
καί διαιρείται είς τρία μέρη, ών το μέν Α'. 
περιέχει Παιδικούς διαλόγους καί δραμάτια, τό 
Β. Παιδικά ποιήματα, καί τό Γ'. Διάφορα 
Ποιήματα, ’Αποσπάσματα έκ διαφόρων έπικών 
καί λυρικών ποιημάτων, καί ’Αποσπάσματα έκ 
δραμάτων καί τραγωδιών. ΊΙ τιμή τοΰ ’Αν
θώνας ώρίσθη πολύ μέτρια, γρ. άργ. 15 (διά 
τους συνδρομητάς ήτο 10 γρ. μόνον). Πρός 
εύκολιαν τών άγοραστών τό βλον έργον έξεδόθη 
καί είς τρία τεύχη, καί τοΰ μέν α'. τεύχους ή 
τιμή είναι γρ. άργ. 7.50, τοΰ β'. 6. καί τοΰ γζ. 
6.50. Διά τοΰ τρόπου τούτου καί οί άπορώ- 
τεροι δύνανται εύκόλω; νά τό άποκτήσωσι χάριν 
τών τέκνων αύτών. Ή ιδέα τοΰ Άνθώνος 
έφάνη ήμΐν, ώς εΐπομεν, άρίστη, καί δέν άμφι- 
βάλλομεν δτι ταχέως τό πρακτικόν τούτο βιβλίον 
θέλει οιαθοθή είς κύκλους εύρυτέρους.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ.

Ό ήμέτερος έν Βιέννη πρεσβευτής, Γρηγό- 
ριος Τψηλάντης, άπέθανε πρό τινων ήμερών 
έν Παρισίοις, ένθα μετέβη δπως συμβουλευθή 
τούς έκεΐ ιατρούς, διότι πάσχων πρό τίνος ήσθά- 
νετο τάς δυνάμεις αύτοΰ φθινούσας. Ό Γρηγό- 
ριο;, Υψηλάντη;, γόνος τοΰ ενδόξου καί ιστορικού 
οίκου, έγεννήθη έν έτει 1835· έπομένως μόλις 
ήγε το 50 τής ήλικίας του έτος. Σύζυγον 
είχε τήν θυγατέρα τοΰ έν Βιέννη "Ελληνος 
τραπεζίτου Σίμωνος Σίνα, τοΰ πρό έτών ήδη 
άποθανόντος. Περί τοΰ άνδρός θέλομεν γράψει 
έκτενέστερον έν προσέχει τοΰ Εσπέρου τεύχει, 
οτε θέλομεν δημοσιεύσει καί τήν εικόνα αύτοΰ. 
Η κηδεία αύτοΰ έγένετο έν Παρισίοις έν τώ 

έκεΐ ρωσσικώ ναώ, καί ό νεκρός μετεκομίσθη 
είς Αύστρίαν, δπως ταφή έν τώ παρά τήν Βιέννην 
κτήματι τή; οικογένειας Σίνα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑι.

Έκ τής έτησίας έκθέσεω; τή; Διευθύνσεως 
τών Ταχυδρομείων έν ’Αγγλία άποσπώμεν τάς 
ακολούθους λίαν περιέργου; καί πρωτοτύπου; 
πληροφορία;. Μεταξύ τών διαφόρων αντικεί
μενων τών παραδιδομένων εις τό ταχυδρομείο·? 
ύπάρχουσι καί τά έξής παράδοξα είδη- άλλάν- 
τες, ιχθύς, πτηνά πρός ταρίχευα·.·?, άνθος τοϋ 
γάλακτος (κρέμα) όπώραι, σαλατικά, μικραί ζώ- 
σαι γαλαι, μΰς καί άλλα ζώα. Πρό τινων έτών 
μικρόν σκυλάκι ζών εύρέθη έντός τοΰ γραμμα
τοκιβωτίου τής όδοΰ Lombard Street έν Λον- 
δινω· περί τον τράχηλον το σκυλάκι τοΰτο είχε 
διεύθυνσιν γεγραμμένην, δΓ ής το ταχυδρομεΐον 
έμαθε πρός τινα άπεστέλετο καί τό παρέδωκεν 
ασφαλώς. Συχνά παραδίδονται εί; τό ταχυ
δρομεΐον δέματα περιέχοντα μεταξοσκώληκας 
ζώντας, σαύρας ή καί χελώνας. ’Ιδιότροπος τις 
Αγγλος φυσιοδίφης μεγάλως δυσηρεστήθη διότι 

τό ταχυδρομεΐον ήρνήθη νά παραλάβη δφιν 
ζώντα. Έπιμένοντο; τοΰ φυσιοδίφου τά ταχυ
δρομεΐον έποιήσατο έξαίρεσιν καί δΐ ιδιαιτέρου 
ταχυδρόμου άπέστειλεν εί; τόν προ; δν δρον τό 
έπικίνδυνον τοΰτο δείγμα.

Λίαν περίεργον τμήμα τοΰ αγγλικού ταχυ
δρομείου είναι τό καλούμενον 1 Τό νεκρόν ταχυ
δρομεΐον”, έν ω κατατίθενται αί έπιστραφεΐσαι 
ή άπολεσθεΐσαι έπιστολαί. Έκ τών 4 έκατομ. 
έπιστολών τούτων αί 11,500 ούδεμίαν είχον 
επιγραφήν, άν καί περιείχαν χρηματικά ποσά, 
άνερχόμενα είς 83 χιλιάδας φράγκων. ’'Αλλοτε 
έκ τών 3'/ε έκατομ. νεκρών έπιστολών 80 χιλ. 
περιέχουσαι άξίας δέν διενεμήθησαν μή εύρε- 
θέντων τών παραληπτών. Έν τοΐς διαφό- 
ροις γραμματοκιβωτύσις τού κράτους εύρέθη- 
σαν κατά τό παρελθόν έτος 21 χιλιάδες άντι- 
κειμένων άξίας, ώς καί 50 χιλ. γραμματοσήμων. 
Έν έτει 1881 έκ τών 5 </ε έκατομ. επιστολών 
μετ’ εσφαλμένη; επιγραφής 475,000 δέν διενεμή
θησαν ούτε έπεστράφησαν. Ή μία τούτων περι
είχε·? έπιταγήν 100 λιρών στερλινών, ήτις ούδέ
ποτε έζητήθη παράτινος· έν έτέρα έσφραγισμένη 
διά σημαντήρος κηρού εύρέθη κεκολημμένη έπί 
τής σφραγΐδος ή χρυσή άγγλική λίρα, δΐ ής ό 
επιστολογράφος έσφράγισε τήν έπιστολήν του. 
Ή λίρα αυτή τφ έπεστράφη διά τοΰ ταχυδρο- 
μίου. 'Ωσαύτως εύρέθησαν καί 50 χιλ. έπιστο
λών άνευ πλίκων, οιτινες άδύνατοι οντες έσχί- 
σθησαν καί άπωλέσθησαν. Έν ετει 1883 
26,000 έπιστολαί εύρέθησαν άνευ έπιγραφή;, 
χίλια·. δέ αύτών περιεΐχον πράγματα άξίας 
150 χιλ. φράγκων.

Τώ 1881 εταιρία τις έν Hull τής ’Αγγλίας 
παρέδωκεν εις τό ταχυδρομεΐον 300 χιλιάδα; 
εντύπων έγκυκλίων βάρους περίπου 20 τόννων· 
τά ταχυδρομικά τέλη τής αποστολής ταύτης 
άνήλθον εί; 60 χιλ. φράγκων. Λί εγκύκλιοι 
αύται άπεστάλησαν καί διενεμήθησαν έντό; 48 
ωρών ή δέ μεταφορά αύτών άπήτησεν έπτά 
πρόσθετα βαγόνια. Τώ 1883 εμπορικό; οίκο; 
τοΰ Λονδίνου άπέστειλεν έν μια ή μέρα 132 χιλ. 
έπιστολών, ετερος οίκος 167 χιλιάδα; ταχυδρο
μικών δελταρίων έτερο; πάλιν 456 χιλ. έγκυ
κλίων. Κατά τό παρελθόν έτο; κιβώτιον άπε
στάλη εί; Greenock, ένθα ήνοίχθη ύπό τής 
διευθύνσεως διότι έν αύτώ ήκούετο παράδοξός 
τις κροτος, δν δέν ήδύνατο ούδείς νά έξηγήση. 
Λνοιχθεντο; τού κιβωτίου εύρέθη έν αύτώ γλαυξ 

σχεδόν νεκρά έξ ασιτίας, Τήν γλαύκα ταύτην 
περιποιηθείς δεόντως ό ταχυδρομ. έπιστάτη; 
παρέδωκε ζωηράν καί ευ έχουσαν τώ παρα
λήπτη. Έν Βιρμιγγάμη εύρέθησαν έν τινι γραμ
ματοκιβώτιο» δύο έπιταγαί άνευ πλίκου ή καλύμ
ματος ή και επιστολής· ή μέν τών έπιταγών 
τούτων ήτο 150 λιρών, ή δέ 20.

I ·ν Λίβερπουλ συνέβη κατά τόν παρελθόντα 
'Ιανουάριον περιστατικού τι, τό όποιον συχνάκι; 
επαναλαμβανόμενον θά ένέβαλλεν εί; μεγάλην 
ένόχλησιν τήν ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν. Επι
στολογράφο; τις, είτε χάριν οικονομίας, είτε διά 
άλλην τινά αιτίαν έγραψε·? έπιστολήν έξ είκοσι 
καί εξ λέξεων έπί γραμματοσήμου 2 πεννών. 
Άφ’ ού ή άλλόκοτος αυτή έπιστολή δεόντως 
παρεδόθη, ό άστεϊσμό; έπανελήφθη· τό τρίτον 
όμως έπειδή ή έπιστολή έγράφη έπί γραμμα
τοσήμου τής μιας μόνον πέννα; (άντί τών 2) ό 
παραλήπτης ήναγκάσθη νά πληρώση πρόσθετον 
τέλος, καί ή παίζόμενη κωμωδία έπαυσεν.

"Ετερον άστεΐον είναι τό εξής- Πρό τινων 
έτών ’Αμερικανός τις άποοιβασθείς εις ’Αγγλίαν 
ένθα κατωκει ή άδελφή του καί μή γνωρίζων 
καλώ; τήν διεύθυνσιν τη; τή άπήνθυνε έπιστο
λήν έπιγράψας Έν Άνω Νόρβουδ ή αλλαχού.” 
Έν τεταγμένη προθεσμία έλαβε τήν άπάντησιν 
δΐ ής ή άδελφή του τώ έλεγεν δτι ή έπιστολή 
τή ένεχειρίσθη ύπό τοΰ διανομέω; έν τώ λεωφο
ρείο» έν τή έπαρχία τής Ούαλλίας. Τό "Ανω 
Νόρβουδ είναι παρά τό Λονδίνο·?. Ό ’Αμερι
κανό; μετέβη αύτοπροσώπω; εί; τήν διεύθυνσιν 
τών Ταχυδρομείων όπως συγχαρή αύτή έπί τή 
τοιαύτη άκριβεία τής υπηρεσίας. Κατά τήν 
εβδομάδα τών Χριστουγέννων έκάστου έτους 
16 έκατομ. έπιστολών περισσότεροι τοΰ συνήθους 
διέρχονται διά τοΰ ταχυδρομείου, καί έν Λον
δίνο» μόνον προσλαμβάνονται 1200 έκτακτοι 
υπάλληλοι δι εκείνα; τάς ήμέρας.

Πόσον πλούσια είναι τά άδαμαντορυχεΐα έν 
Άΐ /ώρΐ το“ ’Ακρωτηρίου άποδεικνύει ή έξής 
στατιστική· Κατά τον μήνα Δεκέμβριον έξή- 
χθησαν έκ τών όρυχείων έκείνων 260 χιλιάδες 
καράτια άδαμάντων άξίας 255 χιλιάδων άγγλι- 
κών λιρών. Καθ’ βλον δέ τό έτος 1885 οί 
έξαχθέντες άδάμαντες άνήλθον εί; 2'/ι έκατομ- 
μύρια λιρών. Τούτο έξηγεΐ πώς άπό τινων έτών 
ή τιμή τών άδαμάντων έξέπεσεν έπαισθητώς.

Ό γερουσιαστής Hoare ύπέβαλεν εί; τήν 
γερουσίαν τών Ηνωμένων τή; Αμερικής Πολι
τειών νομοσχέδιον, δι ού παραχωρεΐται πιστωσις 
250 χιλιάδων δολλαρίων πρός άνέγερσιν άνδριάν- 
τος του στρατηγού Γράντ έν Βασιγκτώνι. 
Ές άναφέρουσιν αί άμερικανιζαί εφημερίδες ή 
πίστωσις αύτη θέλει παραχωρηθή άνευ άντιρρή- 
σεως. Οί ’Αμερικανοί είναι πάντοτε πρόθυμοι 
νά τιμήσωσιν άξιοπρεπώς τήν μνήμην τών με
γάλων αύτών άνδρών.

Η Κυβέρνησι; τών Ινδιών, μεριμνώσα 
περί τή; μεταφορά; τών είς Μέκκαν μεταβαι- 
νόντων μωαμεθανών προσκυνητών, συνεβλήθη 
μετά τής έταιρίας Look, δπως αύτη έκδίδη 
εισιτήρια διά τούς προσκυνητάς τούτους, έσύστησε 
δε ιδιαίτερα γραφεία καί πρακτορεία έν Βομβάη 
καί Τζέδδα. Ούτως οί προσκυνηταί, οιτινες τά 
πάνδεινα ύφίσταντο κατά τήν μακράν αύτών 
οδοιπορίαν, θέλουσιν άπό τοΰδε τάξειδευει ανα
παυτικότεροι καί, δπερ ούσιώδες, οικονομικό
τερο·?.

"Αφλεκτα ένδύματα. Ό Στρατιωτικό; 
Ταχυδρόμο;”, έφημερί; ισπανική, αναφέρει περί 
έφευρέσεως άφλεκτου ενδύματος γενομένη; υπό 
τοϋ κ. Σίστωνο; έν Στοκόλμη. Τό ένδυμα τοΰτο, 
διά τοΰ οποίου δύναται τι; έν πάση άνέσει νά 
διαμένη έντό; τών φλογών έπί μίαν καί πλέον 
ώραν, σύγκειται έκ δύο περιβλημάτων, ών τό 
εν έκ καουτσουκίου προσαρμόζεται εί; τό σώμα, 
τό δέ έτερον είναι κατεσκευασμένον έκ δέρματος 
άρουοαίου μυός. Γά δύο περιβλήματα ένοΰνται 
είς το άνω μέρος καί σχηματίζουσιν είδος περι
κεφαλαίας, ήτις καλύπτει τήν κεφαλήν καί τό 
πρόσωπον τοΰ πυροσβέστου, ώ; αί περικεφαλαία; 
τών δυτών. Διά σωλήνων έν τή περικεφαλαία 
ταύτη μεταδίδεται ό άναγκαΐος ατμοσφαιρικό; 
άήρ καί ρεύμα δροσερού ύδατος, δπερ πληρει 
τόν κενόν μεταξύ τών δύο περιβλημάτων χώρον 
καί τά έμποδίζη ν’ άναφλεχθώσιν. Λί γενόμεναι 
δοκιμαί έδωκαν τά λαμπρότερα άποτελέσματα. 
καί εύχής έργον είναι διά τοιούτων άφλεκτων 
ενδυμάτων νά έφοδιασθώσιν τά πυροσβεστικά 
σώματα άπασών τών χωρών.

Οί κομήται τού 1886. Ό πρώτος άνα- 
μενόμενος κομήτη; τοΰ παρόντος έτους είναι ό 
κομήτη;, δν ό έξοχος διευθυντής τοϋ έν Βιέννη 
άστεροσκοπείου, κ. Weiss, άνεκάλυψεν έν έτει 
1873, καί δστις, κατά πάσαν πιθανότητα, είναι 
ό έν έτει 1818 παρά τοΰ Γάλλου Pons παρα
τηρηθείς. Ό δεύτερο; άναμενόμενο; κομήτη; 
είναι ό έν έτει 186!) παρά τοΰ Tempel έν Μασ
σαλία άνακαλυφθεί; καί πάλιν τώ 1880 ύπό 
τού "Αγγλου Swift παρατηρηθείς. Κατά τήν 
δευτέρα·? ταύτην έμφάνισιν τοϋ κομήτου έγένοντο 
αί δέουσα; παρατηρήσει; καί οί ύπολογισμοί, 
καθ’ ού; ό κομήτης ούτος θέλει έμφανισθή ήμΐν 
κατά τόν προσεχή Μάΐον καί πάλιν έν έτει 1891. 
Ο τρίτος περιοδικός κομήτης τοΰ 1886 είναι ό 

τοΰ Winnecke, δστις θά έμφανισθή κατά τόν 
Αύγουστον, άλλά δέν θά ηναι ορατός διά τοΰ 
γυμνού Οφθαλμού. Ό τέταρτο; τέλος κομήτης 
τοΰ έτους τούτου είναι ό τού Βιέλα· άλλ’ ό 
άστήρ ούτος μόνον έν έτει 1852 ήτο ορατός, έν 
φ γνωστόν είναι δτι διήλθε πλησίον τής γής 
καί κατά τά έτη 1859, 1866, 1873 καί 1879.
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Ενοχλητικόν σοί είμαι 
εί; τό σώμά σου άν μ’ έχης,

Καί προσπάθησαν μακράν μου 
άεί, φίλε, νά. άπέχης.

Άν τόν τράχηλόν μου δμω; 
άποκόψης, μ’ απορίαν

"Υδωρ θά ίδή; νά ρέη 
μέ μεγάλην άφθονίαν.

Αίκ. 11. Βασιλειάδου έν ‘Αλεξάνδρειά.

Αίνιγμα 417.

Εί; όρη καί κοιλάδα;
'Οπόταν μ’ άπαντήσης, 
Έλθέ σ’ τήν δροσερά·? μου
Σκιάν κ’ άναπαυθή;
Μέ τράχηλον πλήν άλλον
Έκεΐ μή με ζητήση; · 
Άν έχη; νοΰν μ’ εύρίσκει;
Άπλώ; έάν σκεφθής.

11. Κ. έν Πετρουπόλει.

Αίνιγμα 418.

Μετά τού ταΰ καλώ; θερμαίνω· 
Καί περιβάλλω σοι το σώμα, 
Άνευ τοΰ ταΰ πάλιν καλύπτω 
Κατ’ έποχά; τινα; τό χώμα. 
Τό πρώτον μου, ώ φίλε. 
Άπαραιτήτω; άπαιτεΐ;, 
Ίο δεύτερόν μου βμω;

χείων, δπω; σχηματισθώσιν έν 
πέντε κύρια όνόματα γυναικών.

Μάτην τό θέρο; ζητής.

όδλημα 41 9.

Σ Α Λ Α Μ 1 V

Λ -λ % Λ * % Η
Λ * * Α % ft A
Α * Λ * Η
Μ * Α ft Η

1 ■·: -ΐ Α * ft A
ν Α Λ Α Μ 1 V

Συμπληρωθήτωίια·? οί ά- γ?ίσκ.οι

Ν.

διά στοι- 
ραγώνφ

«τη

>.·.«■?

■?ώ

ζί

α

ζώς

νί

τ.ό

κ’ εύ

|ΧΟ 

aiψά λ πτ'.υν τά 1
1

καί

5X1 7 8 τά ται Οεί
1

α | 38 α “Ρ σαν

1 vijf1 αί σχο ι -- ■ ϊ« νων χαρ

αί λα μί •40 Τ31 τε α Οαυ

σ<υ -ρός τ:'?υ τό
1

νων τεί

τά σι κλί νά ά σ&ν νϋύ . δ«1

τής τό 1 σκέ σπίΰ λάμ. Χ5Ϊ κ’ ev π ρω ί

τής γ?,ί σος τα·έ ί. καί 1 ψ» τ»?. ί

δά ψου ΐ α ή

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 411.

Αν — ια = ανία.

Αινίγματος 412. 
Πΰρ — άγρα = Πυράγρα.

Ιίροβλήματος 413.
(’Αριθμητικού).

"Ορνιθες 90, Νήσσοι 75, Χήνε; 50. ’Ινδικοί 
Ά λέκτορες 25.

Έπαλήθευσις.
90 ορνιθε; πρό; δρ. 1 . . . δρ. 90
75 νήσσα; ,, ,1 2................... 150
50 Τ» 3’/2 . . ,, 175
25 Ίνο. Άλέκτορες ,, 11 5 . . . ,, 125.

Τό δλον δρ. 540.

Ιίροόλήματος 414.

Γηράσκω δ’ άεί πολλά διδασκόμενος.

Προβλήματος 41 δ.

Χαλεπός πόλεμος γάρ άδελφών.
___ ·

'Έλν.ΰαι·. Ία 397, 406, 407 ό κ. Μιλτιάδης Κ. 
Κορβέτης έν ’Ασμούν (Αίγυπτου)· τά 397, 406—408 
ή Κ’ Α. Ί. Μπαξεβανίδου έν Ταϊγανίφ, τά 406, 
407 ό ·?.. Πασχάλης λ. ΓΙαπάζογλους έν Σουφλίυ>· 
τά 406, 469 ό κ. θεοδ. Ν. Τάσης έν ΙΙικέτιο· τό 
406 ή δεσπινίς Αικατερίνη II. Βασιλειάδου έν 
Αλεξάνδρειά- τό άριθμ. πρόβλημα 413 οί κ. Μ. Α. έν 
βραίλφ, Γεώργιος 11. Λυκιαρδόπου λο ς έν Όδησσώ, 
Ν. Ί. Άργυριάδης έν βουκουρεστίψ, Γ. έν Όδησσώ, 
• Ιω. Ταμπακόπουλο ς έν Κωνσταντινουπόλει· τά 
411, 414. 415 ό κ. Λέων Δ. Κ λήμης έν Παρισίοις.

Κ. Ν. Τ. είς Λαμία»·. Εύχαριστοΰμεν διά τήν 
εύγενή Αποστολήν τής είκόνος. Αύτη θέλει δημοσιευθή 
ευχαρίστως, άλλά όλίγον βραδύτερον, διότι ήδη ώρίσθη 
έτέρα είκών, ήτις έτοιμάζεται. — κ. Σ. είς Charleston 
(’Αμερικής). Έλήφθη ύπ’ δψιν ή ύμετέρα διεύθυνσις 
καί άπεστάλησαν ύμΐν τά τεύχη. Εύχαριστοΰμεν τά 
μέγιστα διά τήν φροντίδα, έξ ,ής αναμένομε·? τά καλά 
άποτελέσματα, περί ών γράφετε. — Maison Sponek 
είς Κω»·<7ταΓτιΜ>νπολΐΓ. ’Απορούμε·? πώς δέν φθάνουσι 
τακτικώς τά φυλλάδια, έν ω ή ύμετέρα διεύθυνσις έση- 
μειώθη κατά τήν έπιστολήν υμών. Τά τεύχη πέμ- 
πονται τακτικώς έντεύθεν έπομένως παρακα/.οΰμεν 
δπως έξετάσητε έπισταμένως είς τό παρ’ ύμΐν ταχυ
δρομεΐον. Ό άριθμός 113 άπεστάλ.η ύμΐν. — κ. 1. Ιί. 
είς Λο»·4Γ»ό»'. Κατ’ αύτάς έτοιμάζεται διά τό έκτακτον 
παράρτημα τού “'Εσπέρου" ή είκών τοϋ ανδρείου ναυ
άρχου Ιακώβου Τομπάζη. — κ. Π. II. έν Σουφιλίω. 
Τό ύπ άρ. 10 έκτακτον παράρτημα περιέχει τήν ει
κόνα τοϋ στρατηγού Μακρυγιάννη. Πρό αύτής πρά
γματι έξεδόθη ή είκών τοϋ ναυάρχου Νικοδήμου· έπο
μένως έλάβετε άνελλιπώς δλα τά παραρτήματα έντός 
τών τευχών. — κ. Ε. Ν. ‘1>. έν Άλεξαπίρείμ. Δυσκό- 
λως πωλούνται αντίτυπα ένταύθα· διό καί περιττόν 
νομίζομε·? ν' άποσταλώσι τοιαϋτα. Η είδοποίησις ευ
χαρίστως θέλει δημοσιευθή. Ευχαριστούμε·? διά τήν 
πρότασιν υμών.
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ ELSTER-STRASSE 41. LEIPZIG.
Παρακαλοΰνται οι έπιστέλλοντες πρός τόν Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα καθαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν

έπιστρεφονται.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ» ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚ0Τ ΛΟΤΔ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής διώρυγας 

Σουέζ), είς Χόγχ-Κόγχ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαΐδ, *Αδεν, Βομβάης, 
Κολόμβου, Πέναγγ χαί Σιγγαπώρης τή α'. έχάστου μηνός είς τάς 
< μ· μ·

Είς Καλχούτταν διά Πόρτο-Σαΐδ, Σουέζ, Άδεν ·ζ.αί Κολόμβου τή 15 Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 'Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου χαί 15 Δεκεμβρίου είς τάς { μ. μ.

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

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΤΠΤΟΤ. Έκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρδς το Πόρτο-Σαΐδ καί τήν Συρίαν).

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη ΔιεύΟυνσι; καί τό Γενικόν 
Πραζτωρεϊον τοΰ αύστρο-ουγγρικοϋ Λόυδ έν Βιέννη (Scliwarzenberg-Platz άρ. 6). 

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, έναλλάξ διά Φιούμιον, Βρεντησίου, Πειραιώς, και διά 
’Αγκώνος κτλ.

ΓΡΑΜΜΗ ΒΡΕΝΤΗΣΙΟΓ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Έχ Βρεντησίου τήν Πέμπτην 
έκάστης εβδομάδας τό μεσονύκτιον διά Κέρκυραν, Πάτρας, Κόρινθον, 
’Αθήνας καί Πειραιά.

Έκ ΙΙειραιώς διά τοΰ σιδηροδρόμου εις Κόρινθον, και εκ Κό
ρινθου διά τοΰ άτμοπλοίου έκάστην Δευτέραν, τήν μεσημβρίαν διά 
Πάτρας, Κέρκυραν είς Βρεντήσιον.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 Ιανουάριου) τή 6 μ. μ. 
είς Φιούμιον, Κέρκυραν. Πάτρα;, Κατάκαιλον, Καλάμας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Ίό Σάββατον τή 2 μ. μ. είς Κωνσταντίνουπολιν μέ προσέγγισιν είς Κέρκυραν 
καί Πειραιά· είτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον. Κρήτην. Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τοϋ Εύςείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοϋ Δουνάβεως.

ΕΙΣ ΤΥΝ1ΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην από τής 4 ’Ιανουάριου 
είς τάς 4 μ. μ. διά ’Αγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμίου).

Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης έβδο- 
μάδος. [30

ΛΕΞΙΚΟΝ
ΕΛΛΗΟΝ-ΑΡΑΒΙΚΟΝ

περιέχον τάς κυριωτέρας και χρησιμωτέρας λέξεις και φράσεις ήρμηνευ- 
μένας άραβιστί δι’ έλληνικών χαρακτήρων καί παράρτημα διαιρούμενον είς 
τρία μέρη- Α'. Περιγραφήν τών έπισημοτέρων πόλεων καί μνημείων τής 
Αίγυπτου· Β'. Τάς έθνικάς καί θρησκευτικός έορτάς τών Αιγυπτίων· 

Γ'. Τά ήθη, έθιμα, δοξασίας καί προλήψεις τών ’Αράβων κτλ.

Σονταχθέν
ύπό

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 1. ΠΕΝΤΑΚΙΙ.

Έκδοθέν άναλώμασι
τοϋ Ελληνικού βιβλιοπωλείου “Φοίνικος”

ΙΙΕΤΡΟΤ ΣΑΡΑΝΤΗ.

ΜΙΛΤΩΝΟΣ

ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 

έμμετρος μετάφρασις 

Αλίξάΐ’δρου Σ. Κάσδαχλη.

Εκδοσις πολυτελής μετά εικόνων

ύπό

Gustave Dore.

ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑι

1885.

Έ ν Λ ε ι ψ ί α

1884.

W. DRUGULIN.

Έκδίδεται κατά τεύχη· τιμή έκάστου 
τεύχους μάρκαι 2.

Μ. MINGHETTI.
Τά πολιτικά κόμματα καί ή τούτων 
έπέμβασις είς τά τής δικαιοσύνης 

καί τής διοικήσεως.

Μετάφρασις έκ τοϋ 'Ιταλικού 
καί εισαγωγή

Γ. Μίκονίου 
ίιδάχτορος τής Νομιχής.

¥
ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι

W. DRUGULIN

1885.

Εδρηται παρά τώ τυπογραφείιρ 
W. DncacLiN 

έν Λειψία, καί τιμάται φράγκων 5.

BROCKHAUS’
CONVERSATIONS-LEXIKON.

— —

"Εκδοσις ΙΓ'. έπηυξημένη καί διά 400 εικόνων καί γεωγρα
φικών χαρτών κεκοσμημένη.

Τό πλούσιον τοΰτο Λεξικόν, έν τεύχεσι 240 πρός φοίνικας 50 
έκαστον, θέλει άποτελέσει 16 ογκώδεις τόμους, ών οΐ 11 έδημο- 
σιεύθησαν ήδη..

"Εκαστος τόμος τιμάται· 
'Αδετος μέν μαρκών 7.50. 
Δεδεμ ένος διά λιτού μ. 9. 
Ήμεδερμάτενος μ. 9.50. 
Έπί εξαιρετικού χάρτου και πλουοίως δεδεμε'νος μ. 15.

ΑΤΤΙΚΑ1 ΝΓΚΤΕΣ
Α'. — Δ'.

—

ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ

Σ. Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΤ.

ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΎΤΕΡΑ.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

1884.

ΑΓΓΕΛΙΑ.
Μετενεγκών έκ τής ’Αγγλικής 

είς τήν ήμετέραν καθομιλουμένην 
ελληνικήν γλώσσαν τό ύπό τόν τί
τλον “ Βενετία” μυθιστόρημα τοΰ 
μακαρίτου Λόρδου Βήκονσφηλδ, προ
τίθεμαι τήν δημοσίευσιν αύτοΰ. Τό 
έν λόγψ μυθιστόρημα τοΰ μεγάλου 
τής ’Αγγλίας πολιτικού τυγχάνον 
άξιον άναγνώσεως , δεν αμφιβάλλω 
δτι πολλοί τών ομογενών θέλουσιν 
άποφασίση ν’ άποκτήσιυσιν έν τή 
μητρική των γλώσση έκδιδόμενον, 
έφ ω και Οαρρούντως άπεκδέχομαι 
τήν ύποστήριξίν των.

Τιμή έκάστου αντιτύπου διά τούς 
συνδρομητάς ορίζεται είς σελίνια δύο 
καί ήμισυ. Τό δλον έργον άπο- 
τελέσει περίπου 8 τυπογραφικά 
φύλλα.

Έν Κυρηνεία Κύπρου.

ΙΩ. Γ. ΠΑΠΠΑΣ.

Διευθυντής καί έκδότης- Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 4ι.

Τύποις- Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.


