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ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

(Μετά είζόνος, δρα σελ. 321.)

ΤΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΝ.

κωμόπολις αυτή, ήν παριστά ή ήμετέρα 
είκών, προ ολίγων ακόμη ετών ουδέ 
υφίστατο. Ή άτμοπλοϊκή γραμμή, ή

συνδέουσα τον Πειραιά και τήν 'Ελλάδα δλην
μετά τής δυτικής Ευρώπης διά τοΰ Κορινθιακού 
κόλπου και έχουσα κατ’ άνάγκην σταθμόν έν 
Καλαμακίφ, ένθα οί έπιβάται άπεβιβάζοντο, βπως 
διελθόντες τον ’Ισθμόν έπιβιβασθώσιν έν Κο- 
ρίνθω έπί τοΰ ετέρου άτμοπλοίου, παρέοχεν εις 
τό Καλαμάκιον σημασίαν τινά. Ή σημασία
αυτή καθίσταται σπουδαιότερα νΰν δτε έπερα- 
τώθη ή σιδηροδρομική γραμμή Άθηνών-Κορίν- 
6ου, ήτις έχει έν Καλαμακίφ σταθμόν. Άφ’ οΰ 
δέ, θεία συνάρσει, έκτελεσθή και ή τομή τοΰ 
’Ισθμού, μεγαλειτέραν έτι θ’ άποκτήση τό Κα
λαμάκιον σημασίαν, διότι ή κωμόπολις αΰτη 
και ή παρακείμενη αύτή νέα πόλις Ίσθμια, θέ-
λουσι καταστή λιμένες σπουδαιότατοι διά τήν 
μεταξύ τής δυτικής Ευρώπης καί τής ’Ανατολής
συγκοινωνίαν.

Το Καλαμάκιον έχει όδούς εύρείας καί εύ- 
θυγράμμους, αί δέ οϊκίαι της είναι εισέτι μι- 
κραί, καί, οΰτως είπεΐν, έξοχικαί- άλλ’ δμως 
ένεκα των άτμοπλοϊκών γραμμών καί τοΰ σιδη
ροδρόμου ζωηρά είναι ή έν αύτή κίνησις. Τερ
πνή είναι ή θέσις αύτής έπί τοΰ Σαρωνικοΰ 
κόλπου καί εις τούς πρόποδας των γραφικών 
λόφων καί υψωμάτων, τά όποια έπιστέφουσι τον 
’Ισθμόν τής Κόρινθου.

'Η παρατεθειμένη εΐκών είναι ή συνέ
χεια τών εικόνων τής σιδηροδρομικής γραμμής 
Άθηνών-Κορίνθου, ας έδημοσίευσεν ό ""Εσπε
ρος”. Έν έτέρα είκόνι θέλομεν προσεχώς δη
μοσιεύσει καί τήν νέαν πόλιν Ίσθμίαν, δτε καί 
περιγραφήν τών προς τομήν τοΰ ’Ισθμού γενο- 
μένων έργων θέλομεν παραθέσει. 'Οποίαν σπου- 
δαιότητα θά έχη διά τήν Ελλάδα ή νέα διώ- 
ρυς τής Κόρινθου, πας τις δύναται εύκόλως νά 
έννοήση.

Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.*)

Ή αποβολή τού ζυγού τής θρησκείας ώς σκλη
ρού καί επαχθούς έστιν όρθή καί δικαία;

Ύπό τοΰ Αρχιμανδρίτου Κ. ΚαλοΣύμη.

ΕΤ απορίας αληθώς καί ψυχικού άλγους 
ακούει πας φιλόπατρις έλλην πολλούς 
τών ήμετέρων νεανιών τών έν Εύρώπη 

διατριβόντων σπουδής χάριν, ή καί έπανερχο- 
μένων έκ τής έσπερίας εις τούς κόλπους τής 
πατρίδος ινα κηρύττωσι δημοσίφ καί προτρέ- 
πωσι τούς άπλουστέρους ομοεθνείς αύτών εις 
άπόσεισιν τοΰ ζυγού τής ιεράς ήμών θρησκείας

*) Δύο είσΐ τά αίτια τά προκαλέσαντα τόν ουν- 
τάζτην τής παρούσης πραγματεία; είς δημοσιεύσω αύ
τής. Η ύπό τινων άνοήτων νέων προτροπή είς άπο- 

ώς σκληρού δήθεν καί δυσφορήτου. Άπορρίψατε 
λέγουσιν ούτοι μετά ίταμότητος έκ τοΰ άβροΰ 
τραχήλου ήμών τόν σκληρόν καί βαρύν τής θρη
σκείας ζυγόν! Άποτινάξατε άναφωνούσι μετά 
στομφου εκ τών ασθενών ώμων υμών τό επα
χθές καί δυσφόρητον αύτής τοΰτο βάρος! διότι 
άπορρίπτοντες τό βάρος τοΰτο καί άπαλλαττό- 
μενοι παντός κλοιού αύτής δύνασθε καί ταχέως 
καί ασφαλώς ν’ άναβήτε είς τήν καθαράν καί 
ύψηλήν τής πνευματικής ελευθερίας ατμόσφαι
ραν, έν ή το πνεύμα ένός έκάστου υμών άνέτως 
κινούμενον άκωλύτως θέλει έν αύτή επιπλέει, 
καί άναχθήτε αμα είς τήν έξοχον εκείνην τού 
πολιτισμού περιωπήν τήν προσήκουσαν αληθώς 
μόνω τώ άνθρώπφ. Άνευ δέ τής άποσείσεως 
τού ζυγού τούτου, άνευ τής άπαλλαγής υμών 
έκ τών σιδηρών τούτων τής θρησκείας δεσμών 
αδύνατος αποβαίνει τώ πνεύματι υμών τοιαύτη 
εύγενής πτήσις, αδύνατος καθίσταται καί ή έπί- 
τευςις τού έπιδιωκομένου ύπό τοΰ ανθρώπου 
ιερού περί πνευματικής ελευθερίας σκοπού. Διότι 
ή θρησκεία, λέγουσι, μετερχομένη βίαν καί κα- 
ταπιεσιν δια τών δργάνων αύτής ύποδουλοΐ τάς 
συνειδήσεις τών έαυτής ομολογητών, δεσμεύει 
σιδηραις άλύσεσι τά πνεύματα αύτών, ταπεινοί 
τά φρονήματα, καί ούτως υποβιβάζει καί κατα
κρατεί αύτούς έν τή τάξει τών αλόγων ζώων.

Γοιαύτα δέ βοελυρά άποφθέγματα καί άλλα 
παραπλήσια άπρεπή ληρήματα τολμώσι νά έκ- 
στομίζωσι παΐδες Ελλήνων κατά τής ιεράς αύ
τών θρησκείας έπιλαθόμενοι οιων εύεργεσιών, 
οιων αγαθών τήν κτήσιν καί άπόλαυσιν όφεί- 
λομεν αύτή καί μόνη τή ιερά ήμών θρησκεία. 
Λησμονούσι φαίνεται οί κουφοί ούτοι καί μωροί 
νεανίσκοι δτι ή θρησκεία έστιν ό αληθής σύν
τροφος ήμών έν τώ βίιμ, καί ό μόνος προστάτης 
άγγελος, ό ταϊς πτέρυξιν αύτοϋ έπισκέπων τήν 
κοιτίδα ήμών, ό στηρίζων τά διαβήματα ήμών, 
ό οδηγών ήμάς καί παρηγορών έν ώρα θλίψεως. 
Άμνημονούσι, λέγομεν, οί νεανία·, ούτοι δτι ή 
ήμετέρα φυλή ύπό τήν αιγίδα τής ιεράς ήμών 
θρησκείας εύρισκομένη καί ύπό τάς εύρείας καί 
θερμά; αύτής πτέρυγας ύποκρυπτομένη καί μό
νον ύπ’ αύγών οιαθερμαινομένη διήλθε μακράς 
και ψυχρά; χειμώνων νύκτας, καί καιρούς δυ
στήνους καί πάνυ χαλεπούς.

Άλλ’ ουτω τών νεανιών τούτων περί θρη
σκείας φρονούντων προβάλλεται ένθάδε τό έξής 
έρώτημα. ΙΙόθεν άρά γε οί νεανίαι ούτοι διε- 
μόρφωσαν τοιούτον φρόνημα; άφ’ εαυτών, ή 
παρ άλλοι; λαοΐς διαμένοντες ήκουσαν έκσφεν- 
δονιζομένας μομφάς κατά τής θρησκείας καί 
τοΰ κλήρου αύτών, καί τούτο ώς φωτισμόν ίσως 
τού νοός, ή καί ώς πνευματικήν έλευθερίαν ύπο- 
λαβόντες ήκολούθησαν τυφλώς καί άβασανίστως 
τω παραδείγματι αύτών τούτφ; Έστι δήλον δτι 
τό φρόνημα αύτών τούτο απόρροια βαθείας με
λέτης διαφόρων διασήμων συγγραφέων; εστι 
πόρισμα άκριβούς άνιχνεύσεως πολλών όψεων 

βολήν τοΰ ζυγού τής ίςράς ήμών θρησκείας, καί ή πρό 
μικρού δημοσίευσις έν τφ “Έλευθέρφ τύπφ” τής 
Βιέννης άρθρου τινδς, έν ο> λέγει ούν άλλως ό συγ- 
γραφεύς αυτού, δστις φαίνεται δτι είναι έπίσημίν τι 
μέλος τής έν τή ’Ανατολή Λατινικής προπαγάνδας, 
δτι ημείς οί‘Έλληνες άδυνατοϋμεν ν’ άντιστώμεν, και 
δτι αιτία δτι -άσχομεν καί όφιστάμεθα ποικίλα δεινά 
είναι, δτι δέν θέλομεν καί καλά νά γείνωμεν Λατίνοι- 
όπόθεν έςάγεται τό συμπέρασμα δτι θ’ άπαλλαγώμεν 
τούτων καί θά σωθώμεν έάν γείνωμεν τοιούτοι. 

τού παρ’ ήμΐν πολιτικού καί θρησκευτικού βίου; 
ή έστιν όθνεΐόν τι καί ολως ξένον καί άλλό- 
τριον, έκ ξένης δέ μόνον χώρας παραληφθέν 
μετηνέχθη ύπό τών νέων τούτων καί είς τό 
ήμέτερον έθνος ώς νέον τι καί εύγενές φυτόν, 
ή καί ώς δείγμα τής καλής έπιδόσεως αύτών 
πρός τά γράμματα καί τάς μαθήσεις καθόλου; 
διότι τοιαυτα ουτοι κηρυττοντες νομίζουσιν δτι 
έπιδείκνυσι τοΐς ήμετέροις πολυμάθειαν, εύουίαν, 
έλευθεροφροσύνην, νεωτερισμόν κτλ. ήτοι πνευ
ματικά προϊόντα τοιαϋτα οία παράγονται μόνον 
έν τω έδάφει τού πεπολιτισμένου κόσμου, καί 
ών ούτοι μόνοι αύτόθι διαμείναντες έκαρπώσαντο. 
'Ημείς δέ διϊσχυριζόμενοι λέγομεν δτι τό έκ- 
φράζεσθαι ούτως άσεβώς περί τής θρησκείας 
ήμών ή προδίδει σκοτισμόν τοΰ νοός καί πώρωσιν 
τής καρδίας, ή έστι καθαρά άπομίμησις κατοίκων 
άλλων χωρών καί οπαδών άλλων θρησκευμάτων 
δικαιουμένων ίνα ίσως πολιτεύωνται ουτω καί 
οή κατά τών οργάνων τής ιδίας αύτών εκκλη
σίας. Διότι ταύτα πνεύματι φιλαρχικω θίγό
μενα κατέθλιβον τά αύτοΐς έκκλησιαστικώς έμ- 
πεπιστευμένα τέκνα. Παρέχει δέ τοΐς όργάνοις 
τουτοις όπλα ισχυρά πρός τούτο ή σκοπίμως 
ύπ’ αύτών έπινοηθεΐσα διαστροφή τής αλήθειας, 
διότι ταύτα παραμορφώσαντα πολλαχού κατά 
βούλησιν τήν ιστορικήν άλήθειαν διά τής παρει- 
σαγωγής διαφόρων θρησκευτικών καινοτομιών 
περιέπεσον είς πολλά άτοπα καί είς δεινάς 
δογματικά; πλάνας. Ουτω δέ άποπλανηθέντα 
τή; ευθείας οδού τής αλήθειας έπιζητοΰσιν έν 
τή εξασκήσει τοΰ ποιμαντορικού αύτών έργου 
κυρίως ειπεΐν ίδιοτελή συμφέροντα πάντη ασυμ
βίβαστα καί εναντία τω πνεύματι καί τή έννοια 
τών θείων ένταλμάτων τού Σωτήρος ήμών. Ώ; 
δέ τά θολερά ρεύματα τά έκκοπέντα τής πρώτης 
καί διαυγούς πηγής καί παραρρυέντα είς άκα- 
θαρτους και τελματώδεις τόπους, διασκορπίζονται 
καί διασκεδάννυνται, τήδε κάκεΐσε, ιλύν μόνον 
καί έλη σχιματίζοντα, μηδεμίαν δέ εύθαλή καί 
ώραίαν βλάστησιν προάγοντα, ουτω καί ή πα
πική ’Εκκλησία άποκοπεΐσα τής έκ τής μιας 
καθολικής καί άποστολικής έκκλησίας προρρε- 
ουσης μιας καί μόνης άεννάου καί ζωηρρύτου 
πηϊής τής αλήθειας, ετμήθη πολυειδώς, φέρει 
δε και βαρύ καί κάκοσμον τής έαυτής ιδιορ
ρύθμου διδασκαλία; το ρεύμα. Τούτων δέ ουτω; 
έχόντων δπως διαμορφώσωμεν έννοιάν τινα δσον 
οίόν τε άκριβή πού, πώς, καί ύπό τίνων ή ιδέα 
αΰτη συνελήφθη καί έξηπλώθη, δέον ινα έξετά- 
σωμεν ποιον τό φρόνημα, ή κάλλιον είπεΐν 
ποιον τό πνεύμα όφ’ ού κυρίως εμφορούνται τά 
όργανα τής έκκλησίας έκείνης είς ήν ύπάγονται 
οι περί ών ό λόγος λαοί, συν τούτοις δέ έπά- 
ναγκές έστιν ινα έρευνήσωμεν καί τά τούς λει
τουργούς τής ήμετέρα; έκκλησίας άφορώντα 
συγκρίνοντες τάς μεταξύ ποιμένων καί ποιμαι- 
νομένων σχέσεις άμφοτέρων τών έκκλησιών τού
των. Καθ’ δσον ή έρευνα αΰτη έν πολλοί; 
οιαφωτίζουσα δύναται νά όδηγήση ήμάς είς 
άνεύρεσιν τών έλατηρίων εκείνων έξ ών προ- 
ήλθεν ή γενεσι; τών τοιούτων φρονημάτων, καί 
πείση ήμάς άμα, εί έστι καί παρ’ ήμΐν ή απο
δοχή αύτών εύκταία καί εύπρόσδεκτος, ή τού- 
ναντίον αποβλητέα μετ’ αποστροφής, καί κατα
κριτέα έν πάσι καί μετά πικρίας.

( Επεται συνέχεια.)

Η ΝΗΣΟΣ ΚΥΠΡΟΣ.
Δοκίμιον π€ρί τής φυσικής, ιστορικής, εμπο

ρικής, οικονομικής καί κοινωνικής άπύιρεως 

ύπό
Π. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ.

(Τέλος.)

Π
ΡΟΣ περαιτέρω μαρτυρίαν περί τοΰ ύγι- 
εινού τοΰ κλίματος ό Murray " είς τόν 
περί ’Ασιατικής Τουρκίας οδηγόν του” 
λέγει- “Τήν Κύπρον μέχρι τούδε ολίγον έπε- 

σζέφθησαν οί περιηγηταί ένεκα τών περί αύτής 
εσφαλμένων εκθέσεων (έξαιρέτως ώς προς το 
νοσώδες τού κλίματος), αιτινες είναι τόσον εκ
φοβιστικοί, ώστε άποτρέπουσι τούς Άγγλους 
περιηγητάς τοΰ νά έπισκέπτωνται αύτήν. Αΰτη 
ή ύπόληψις κατ’ ούδένα τρόπον ύποστηρίζεται 
ύπό γεγονότων, έπειδή δέν ύπάρχει λόγο; οιατί 
οί περιηγηταί νά μήν έπισκέπτωνται τήν νήσον 
τοσούτον άπηλλαγμένην κινδύνων, δσον οίονδή- 
ποτε άλλο μέρος τή; Ανατολής. Δέν δύναται 
τις ν’ άρνηθή δτι πυρετοί έπιπολάζουσι κατά 
τήν διάρκειαν τών μηνών τού θέρους, άλλά δέν 
είναι επικίνδυνοι, καί σπανίως ή ούδέποτε άπο- 
οαίνουσι θανατηφόροι. Άποδοτεοι είς το κοι- 
μάσθαι τινά έκτεθειμένον είς τήν δρόσον τής 
νυκτός καί είς τήν χρήσιν ακαταλλήλου τροφής, 
ώς σικυών, ύδροπεπόνων καί άλλων ωμών καρ
πών, οιτινες δέν παρέχουσι τήν άναγκαίαν ύπο- 
στήριξιν είς τό σύστημα τού ανθρώπου ώστε νά 
ένισχύωσιν αυτό ν’ άντέχη είς τήν ύπερβολικήν 
θερμότητα. Αΰτη ή γνώμη ύποστηρίζεται ύπό 
τού γεγονότος δτι οί πυρετοί ούτοι σπανίως 
προσοάλλουσιν Εδρωπαίους ή τούς πλουσίους 
κατοίκους, οιτινες είναι προσεκτικώτεροι είς τήν 
δίαιτάν των.” Έν τή Επιθεωρήσει τών Δύο 
Κόσμων (Revue des Deux Mondes) τοΰ Νοεμ
βρίου 1861 απαντάται τό εξής περί τής Πάφου- 
— " Κακοήθεις πυρετοί έπικρατούσιν ένταΰθα, 
οιτινες άφαρπάζουσιν έν διαστήματι ολίγων ήμε- 
ρών άνδρας εύρωστοτάτης κράσεως. Είς τά 
άλλα μέρη τής νήσου σπανιώτατα οί πυρετοί 
ούτοι είναι ολέθριοι. ’Εκεί ύπάρχουσι διαλεί- 
ποντες, καί πρός θεραπείαν αύτών θειϊκή κινίνη 
λαμβάνεται είς μεγάλα; δόσεις, αιτινες έν άλ- 
λαις χώραις θά ένομίζετο πιθανόν δτι ήθελον 
έχει επικίνδυνα αποτελέσματα.” 'Ομιλούσα περί 
τού κλίματος έν γένει ή Έπιθεώρησις λέγει- 
"Έκτος τού πυρετού, έν Κύπριο μόλις έπιπο- 
λάζουσιν άλλαι νόσοι- ή οφθαλμία καί δυσεν
τερία, τοσούτον τρομεροί έν Αιγύπτιο, ολίγον 
είναι έπίφοβοι ένταύθα. Έν άρχαίοις καιροΐς, 
ό λοιμός έκαμε τρομεράν θραύσιν, έξαφανίσας 
τον πληθυσμόν διαφόρων χωρίων, άλλ’ έπί πο- 
λύν χρόνον ούδέν σημεΐον αύτού ώράθη.” II 
έκθεσις τού Γάλλου'Υπουργού τής Γεωργίας καί 
τού Εμπορίου κατά τό 1854 διαλαμβάνει τ’ αύτά 
περί τούτου.

Κάτοικός τις τής νήσου, νύν δ’ έν Αγγλία, 
γράφει έπί τούτου τού περί ύγείας σημαντικού 
αντικειμένου- "Το κλίμα πολύ ομοιάζει τω τής 
Κρήτης- ό χειμών είναι βραχύς καί ψυχρός, τό 
θέρος μακρόν καί θερμόν, άλλ’ ού τοσούτον 
πνιγηρώς θερμόν ένεκα τών έκ τή; Μεσογείου 
γλυκέων ζεφύρων, οιτινες είναι δροσερώτατοι 
κατά τήν έσπέραν καί οί έχοντε; τακτικός έξεις 
εύρίσκουσιν αύτό ού μόνον έλεύθερον ασθενειών, 
άλλά καί εύεργετικόν, έάν δέν καταχρώνται 
έλευθέρως τών ώραίων καρπών, οιτινες εύρί- 
σκονται σχεδόν άγριοι είς έκαστον μέρος τής 
νήσου.” Μετά ταύτα εξακολουθεί λέγων δτι 
ό γεωργός θέλει θερίζει άφθόνως διά μέτριου 
κόπου καί προσεκτικής σπουδής τών ωρών 

τού έτους- ή εργασία είναι εύθηνή καί άφθονος, 
άλλ’ οί ιθαγενείς, ώς πλεΐστοι Άνατολΐται, 
είναι νωθροί καί έχουσιν άνάγκην έπιτηρήσεως. 
Κοπρίαι, τεχνηταί κοπρίαι είναι άγνωστοι καί 
περιτταί, ή γή είναι καθ’ έαυτήν γόνιμος. Οί 
γεωργοί πρέπει νά προμηθεύωνται μετ έργα- 
λείων πριν ή έγκατασταθώσιν, άλλ’ έπειδή οι 
ίπποι καί οί ήμίονοι είναι εύθηνοί καί τά περί
χωρα γέμουσιν έξ αύτών. Τά κλήματα είναι εύφο- 
ρώτερα τών έν οίαδήποτε άλλη χώρα, και όταν κα
λώς καλλιεργώνται, θέλουσιν άποδίδει τόν οίνον, 
δν ό " Όμηρος τοσούτον έπαινεΐ. Καθ’ άπασαν 
τήν Ευρωπαϊκήν Τουρκίαν είναι έν χρήσει κατά 
τής φθίσεως καί οί Αμερικανοί έσχάτως ήρύ- 
σθησαν μεγάλα; ποσότητας αύτού. Αρωματικός 
καπνός ποιότητος πολύ λεπτοφυούς καλλιεργείται 
κατ’ έκτασιν ένταύθα, έξαιρέτως διά τήν τής 
Πετρουπόλεως Αγοράν.

'Ωραία σκληρά ξυλική είναι άφθονος, καίτοι 
μεγάλα·, ποσότητες αύτής κατεκόπησαν ύπό τής 
Κυβερνήαεως, έμποριζός δέ τις οίκος έκτίθησι 
νΰν έν Παρισίοι; σπάνιά τινα δείγματα- οια- 
πήγματα διά σιδηροδρόμους καί σκοπού; άλλους 
εύρεθήσονται άφθονα, έξαιρέτως δταν αί ύπάρ- 
γουσαι οδοί έπισζ.ευασθώσι καί άλλαι νέαι κατα- 
σζευασθώσιν- όρύζιον, κύαμοι, σίτος, κοιθή, 
έλαΐαι, σταφίδες, κεράτια, βάμβαξ, κάνναοις, 
έριον, μέταξα, κηρός έκ μελισσών, μέλι, ερυθρο- 
δανον καί (κοκκινογούλια) έν άφθονία έξάγονται. 
"Ό χαλκός, λέγει, είναι άφθονος έν τοΐς με- 
ταλλείοις, καί άπόδειξις ένυπάρχοντος χρυσού 
είναι δτι μεγάλα τεμάχια τούτου τοΰ πολυτίμου 
μετάλλου καθ’ ήμέραν συγζατασύρονται ύπό τών 
έκ τών ορέων ρυάκων- οί ζεφαλοιούχοι ευρη- 
σουσι τά μεταλλεία, τά άλλοτε έκμεταλλευό- 
μενα ύφ’ Ελλήνων καί άλλων, νΰν δέ έγζ.ατα- 
λελειμμένα, πηγήν άπεριορίστου πλούτου.” Γαι
άνθρακες έπίσης εύρίσκονται, άλλ’ ένεκα έλ- 
λείψεως έργολαβίας τά άνθρακωρυχεΐα ούδέποτε 
έθίχθησαν- όρυκτόν καί λιμνώδες άλας είναι 
άφθονον, καί Όζοκηρίτης®) ύπάρχει ού μα
κράν τής Λευκωσίας καί έν Κιτίω. "Αί οίκο- 
δομαί”, λέγει, "δέν είναι άξιαι μνείας, καί οί- 
κίαι κατάλληλοι καί καλώς κατηρτισμέναι άναμ- 
φιβόλω; θά έχουσι ζήτησιν ■ καί οι’ Άγγλων οικο
δόμων, δι’ εύθηνοΰ καί άφθονου ύλικού ταχέως 
τά χωρία θά άποκατασταθώσι πόλεις. Οι προ- 
τιθέμενοι νά έγκατασταθώσιν έν Κύπρω πρέπει 
νά έφοδιασθώσι μετά καλών Μελιταίων υφα
σμάτων καί θερμών χειμερινών ένδυματων.’ 
Είς τό έμπόριον, δμως, σημαντικώτατον είναι 
ό καταρτισμός λιμένων προσφερομένων ύπό τής 
νήσου, καί αί περί τούτου πληροφορίαι έγένοντο 
γνωσταί. Ό ήδη είς μαρτυρίαν προενεχθείς 
κάτοικος λέγει- '"Ένεκα τών λιμένων, οιτινες 
είναι άχρηστοι, καί έλλείψεως προχώματος καί 
προκυμαιών, τά πλοία άγκυροβολοΰσιν εις με- 
γάλην άπόστασιν καί φορτώνουσι καί έκφορτώ- 
νουσι δι’ άποφορτίδων, τών έργασιών πολλάζις 
διακοπτομένων κατά τήν διάρκειαν κακού καιρού.

Ό έπί τού μεσημβρινού παραλίου δρμος, ό 
δίδων χρηστός έλπίδας, είναι ό τής Λεμησοΰ, 
έξωθεν τής όποιας νήες δύνανται ν’ άγκυροβο- 
λώσιν εις δώδεκα μέχρις εξ δργυιών ΰδατος, 
μετά καλού πυθμένος.

Ό Κόλλα; (Collas) έν τφ περί Τουρκίας 
βιβλίφ του, δημοσιευθέντι ύπό τοΰ Δεντοΰ**) τώ 
1864 λέγει- "Ή Αμμόχωστος έχει λιμένα, 
άλλά κατερειπωμένον, κεκαλυμμένον ύπ’ άμμου 
καί κατεστραμμένον- ήδύνατο όμως εύκόλως νά 
μετατραπή είς ένα τών ώραιοτάτων λιμένων τής

*) Όζοκηρίτης, ορυκτόν όμοιάζον κηρψ ρητινώσει 
έν συστήσει καί διαφανεία.

**) Dentu.

Μεσογείου ... Ό λιμήν, τοιοΰτος οίος είναι, 
έκτείνεται πλεΐον τών έβοομήκοντα οκτώ στρεμ
μάτων (έκάστου στρέμματος συγκειμένου έκ 
48-10 ύαρδών ’Αγγλικών), καί ολίγος κόπος θά 
άπητείτο ινα βαθύνη έως δέκα πόδας, άλλά νύν 
μόνον ώς τέσσαρα στρέμματα είναι κατάλληλα 
πρός άγκυροοόλησιν πλοίων. Ό λιμήν σχημα
τίζεται ύπό δύο νήσων, έξ ών ή πρώτη συνδέεται 
μετά τής στερεά; διά προκυμαίας 430 ύαρδών 
μήκος έχούσης, καί έν καλή καταστάσει, ένώ 
αί δύο νήσοι συνενούνται διά δευτέρας προκυ
μαία; νύν έν κακή καταστάσει, άλλ’ ήτις θά 
ήτο εΰκολον νά γείνη ώς ποτέ ήτο καλή, καί 
ουτω νά περιστέλλη τήν ένέργειαν τής θαλάσσης 
συνεχώς είσαγούσης άμμον καί ίλύν, αιτινες 
είσορμώσαι καταχώνουσι τόν λιμένα. Καί ή 
δευτέρα νήσος πάλιν συνδέεται τή στερεά δι’ ού 
μακράς προκυμαίας. Διά τεχνητής έπεκτάσεως 
ή χωρητικότης τοΰ λιμένος ήδύνατο ν’ αύξήση 
επέκεινα τών 140 στρεμμάτων. Έν τούτοι; ό 
πρώτιστος λιμήν είναι ό τής Λάρνακος*) καί 
τό άκατάλληλον αύτού ώς λιμένος μαρτυρεΐται 

Ό τοΰ Ναυαρχείου έλεγχος περί 
" ή άπόβασις έν ώρα χειμώνος 

απραγματοποίητος, έν δέ τή ώρα τού θέ- 
ένώ ό άπό τής θαλάσσης ζέφυρο; πνέει, 
πολύ δυσάρεστος”· περιττόν δέ είναι νά 

λείονας έπί τού αντικειμένου τούτου 
Περί δέ τή; άνωτέρω περιγραφείση;

:κ τής αύτής πηγής 
εισέτι όοώνται- άπε- 

:ροφυλαττόμενον άπό τό 
άλλά νΰν σχεδόν κατακεχωσ- 
τής νήσου έξησφαλίζοντο έν 

τήν διάρκειαν τοΰ χειμώνος. Με- 
άγκυροβολούσιν έξωθεν τής πόλεως 
δέκα καί επτά δργυιάς- στερρά 
δώδεκα όργυιαί- ό πυθμήν είναι 

άμμος μέχρι πλησίον τοΰ έρματος, 
παράλληλον τοΰ παραλίου, έντός τοΰ 

ύπό πολλών, 
τού λιμένος δτι 
είναι 
ρους, 
είναι
φέρω μεν ·. 
μαρτυρίας. 
’ Α μμοχώστου μανθάνομεν 
οτι "τά έρείπια προκυμαίας 
τελεί μικρόν λιμένα, 
νοτιοανατολικόν, 
μένον · πλοιάρια 
αύτω κατά 
γάλα πλοία 
είς περίπου 
ιλύς έντός, 
πέτραι καί 
δ διήκει
όποιου μικρά πλοΐα άγκυροβολοΰσιν είς τέσσαρας 
δργυιάς.” Περίπου τρία μίλια πρός βορραν τής 
Άμμοχώστου είναι ό άρχαΐος τής Σαλαμίνας 
λιμήν, νύν μόνον άβαθής δεξαμενή- έν τω άνοι- 
κτώ ορμφ άντικρύ αύτού ύπάρχει καλόν προσορ- 
μητήριον έχον βάθος 16 μέχρι 10 δργυιών.

'Ως πρός τήν έ’ποψιν τοΰ εμπορίου τού προσ- 
δοκωμένου έκ τής Βρεταννικής κατοχής τής 
νήσου ό ήδη άνενεχθείς εί; μαρτυρίαν άλλοτε 
κάτοικο; τής Κύπρου καί νύν έν Αγγλία λέγει 
"ή Αγγλία δύναται νά παράσχη είς τήν Κύπρον 
παντοειδή έμπορεύματα, καί οι έμποροι δύνανται 
νά έχωσι πεποίθησιν οτι θά άπολαύσωσι μεγά- 
λην ωφέλειαν έκ τών κεφαλαίων των, έάν έζ.λέ- 
γωσι κατάλληλα είδη. Γαιάνθρακες, μεταλ
λουργικά έμπορεύματα, ζωοτροφίας οίνοι, πνεύ
ματα, έλαιοπώλου προμήθιιαι, έριοΰχα, άρώματα, 
γεωργικά έργαλεΐα, πετοέλαιον, ΰαλος, καί άλλα 
τοιαύτα έμπορεύματα είναι βέβαιον δτι θά έχωσι 
ζήτησιν. Οί ’Έλληνες καί οί Μελιταΐοι έμπο
ροι έχουσιν ήδη αρχίσει εργασία; δπω; συμμε- 
τάσχωσι τοΰ προσδοκωμένου εμπορίου, καί αί 
έμπορικαί κοινότητες τής Συρίας, Σμύρνης Ίόπ- 
πης καί Αλεξάνδρειάς άπασαι γρηγοροΰσι. Ή 
έν Κύπριο γή καθ’ α τηλέγραμμα πληροφορεί

*) Λάρναξ — όνομα, δ άνθρωπός τις κακώς πλη- 
ροφορημένος ,έξεφράσΟη δημοσίως είπών δτι καλείται 
οΰτως εκ τίνος Τουρκικής λέςεως σημαινούσης “νεκρο
θήκην” ένεκα τοΰ “φθοροποιού” κλίματος τού τόπου, 
παράγεται, σημειωτέου ώς έν παρόδω, έκ τής Ελλη
νικής λέςεως Λάρνας, ήτις σημαίνει νεκροθήκην ή τά
φον, ένεκα τών πολυαρίθμων λελαξευμένων έπί τών 
βράχων τύμβων, ύφ’ ών περικυκλοΰται. Είς τήν Τουρ
κικήν γλώσσαν καλείται Casaba-Tuzla, δ σημαίνει “τό 
διαμέρισμα τών άλατοπηγείων”, πολλών μεγάλων άλα- 
τοπηγείων δντων έν τοΐς περιχώροις. 
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ήμα;, ύψώθη δεκάκις τής άξια; της αμέσως 
μετά τήν ληφθεΐσαν εϊδησιν —ερ'ι τής παρα
χωρήσει»; τής νήσου είς τήν Μεγάλην Βρεταν- 
νίαν. Περί τοΰ αντικειμένου τούτου ό “πρώην 
Αρχιμηχανικός τής Συρίας” λέγει· “Ό Μου
σουλμανικός νόμος περιβάλλει τήν έλευθέραν 
ζτήσιν τής έν Κύπριο γή; είς τον αρχηγόν τοϋ 
Κράτους, καί ούδείς υπήκοος δύναται νά έχη 
ιδιοκτησίαν γής ίδίφ δικαιώματι. II κατοχή 
γαιών έξαρτάται έκ τής καλλιέργειας ή άλλως 
έκ τής παραγωγής τής κατεχομένης ιδιοκτησίας, 
άμελουμένη δέ μεταβαίνει αυτοδικαίως εί; τό 
Κράτος. Ό 10 τοΐς έκατόν φόρος έπί τών 
προϊόντων ούτως είναι πράγματι έκμίσθωσις, 
ήτις απλήρωτος μένουσα συνεπάγεται έξωσιν. 
"Οθεν τό μεγαλήτερον μέρος τή; Κύπρου είναι 
γή άνήκουσα είς τήν Κυβέρνησιν, έπειδή ούδέ 
έν τρίτον αύτής είναι καλλιεργημένον.

Πρός δέκα μίλια τήν ώραν, τεσσάρων ήμε
ρών συνεχής πλους δι’ άτμοπλοίου απαιτείται 
"ν’ άφιχθή τις άπό Μελίτης είς Λάρνακα, ένώ 
συγκοινωνία δύναται νά ή μετά τοΰ λιμένας τής 
Σιδώνος (Port Said) τής παρά τό στόμιον τοΰ 
Κόλπου τή; Αρσινόης ή Κλεοπατρίδος (διώ- 
ρυγος τοΰ Σουέζ) είς είκοσιτέσσαρας ώρα; κατά 
τήν αύτήν ταχύτητα, καί μετά τής Μερσίνης 
τοΰ λιμένος τής Κιλικίας, είς δεκαέξ ώρας. Ό 
λιμήν τής Λάρνακος συνδέεται διά τηλεγράφου 
μετά τής έπί τοΰ παραλίου τή; Συρίας Ααο- 
δικειας (Latakia) καί συγκοινωνεί μετά τών 
έν ταΐς χώραις τής Τουρκίας συρμάτων τών 
έπεζτεινομένων μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

11 Άτμοπλοϊκή τοΰ Αύστριακοΰ Λόϋδ εται
ρία νΰν συνέστησε εβδομαδιαία·? ύπηρεσίαν ατμό
πλοιων έκ Τεργέστης είς Κύπρον δι’ ’Αλεξάν
δρειάς.

Οί κάτοικοι δύνανται ακριβώς νά ύπολογι- 
σθώσιν είς 90,000, έξ ών 60,000 είναι 'Έλληνες, 
26,000 Τούρκοι, καί οί έπίλοιποι Φελλάχαι ή 
Αραβες. Είναι μειλίχιοι, τίμιοι, ήσυχοι καί 
φιλόξενοι, άλλά πρέπει νά διδαχθώσι νά έργά- 
ζωνται. ΤΙ έπικρατούσα γλώσσα είναι ή Ελ
ληνική, τής Τουρκικής καί ’Ιταλικής όμιλου- 
μένων ύπό τών άνωτέρων τάξεων μόνον. " 'Η έν 
τή νήσφ προσωπική μου πείρα’’, ουτω γράφει ό 
άλλοτε πρόξενος, μ’ ενισχύει νά εκθέσω οτι έν 
καιρω θέρους δέν ομοιάζει μέ έρημον, ώς έρρέθη 
ύπο πολλών άρχαίων- πολλά δρη είναι διηνεκώς 
κεκαλυμμένα μέ χιόνα, καί κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ θέρους οί κάτοικοι άρδεύουσι τήν γήν διά 
τών πολυαρίθμων ποταμών καί ρυάκων. Δέν 
είναι αμφιβολία δτι θά μεταχειρίζωνται αύτά 
ώς διώρυγας μέχρις ού κατασκευασθώσι σιδη
ρόδρομοι. Οί εγχώριοι γεωργοί πολλάκις μη- 
χανώνται νά διοχετεύωσι τούτους τούς ρύακ.ας 
είς τούς ίδιους αύτών άγρούς, άλλά δέν είναι 
επαρκώ; έπιστήμονε; ινα ποιώσιν όρθήν αύτών 
χρήσιν καί διά τοΰτο έχουσιν άνάγκην "Αγγλου 
μηχανικού. Καθ’ δσον άποβλέπει τήν ξηρασίαν 
τή; γή; εν καιρω θέρους, γνωρίζω οτι ήδυνάμην 
πάντοτε ν' αγοράζω λαχανικά έπαρκή δι’ όκτώ 
έφήβους πρός τρία δηνάρια (1 >/2 γρ.) καί καλόν 
πρόβειον κρέας διά περίπου τρία καί ήμισυ 
δηνάρια, τοΰ βοείου δντος πλέον άκριβού καθ’ ή- 
μισυ δηνάριον. Ώς προς τούς δφεις δέ, περιη- 
γήθην τήν νήσον απασαν καί πεζό; καί έφιππος, 
καί ούδέποτε ούτε έγώ ούτε τις τών γνωρίμων 
μου προσεβλήθη ύπ’ δφεων ή άλλων φαρμα
κερών ερπετών. 'Όφεις ύπάρχουσιν εις το βο
ρειοδυτικόν, άλλά δέν είναι φαρμακεροί, καί οί 
δεισιδαίμονες θεωρούσιν ώς άτύχημα τήν κατα
στροφήν αύτών.”

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣΤΥΠΑΛΔΟΣ.

Γενν. 1821, άποθ. 1885.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 325.)

ΗΝ τελευταίαν τοΰ παρελθόντος έτους 
ήμέραν έξεμέτρησε τό ζήν έν Άθήναις 
έκ καρδιακού νοσήματος είς τών άριστων 

συγχρόνων Ελλήνων Ιατρών, ό Χαράλαμπος 
Πρετεντέρης Τυπάλδος, καθηγητής τής 
Ιατρικής Κλινικής έν τω Έθνικώ Πανεπιστήμιο» 

'Αθηνών καί ιατρός τής Λ. Μ. τοΰ βασιλέως 
ήμών. Ό θάνατος τού χρησιμωτάτου τούτου 
άνδρός, δστις διά τή; έπιστημονικής αύτού δια- 
γνώσεως καί διά τή; άπαραμίλλου αύτοΰ ύπο- 
μονή;, πολλού; πασχοντα; άνεκούφισε καί παρη
γόρησε, καί διά τής άοκνου αύτοΰ διδασκαλία; 
πολλούς τών νεωτέρων παρ’ ήμΐν ιατρών έμόρ- 
φωσεν, ύπήρξε πράγματι έθνική απώλεια καί 
δικαίως έπένθησεν έπί τώ θανάτφ αύτοΰ πάσα ή 
Ελλάς. Τό πένθος τοΰτο έξεδηλώθη ιδίως κατά 
τήν κηδείαν αύτού, ήτις έγένετο έν Άθήναις έπι- 
βλητική καί έν συρροή κόσμου άπειροπληθοΰς. 

Δημοσιεύοντες σήμερον τήν εικόνα τοΰ άγα- 
θοΰ άνδρός, συνοδεύομεν ταύτην διά συντόμου 
βιογραφίας, έξ ής καταφαίνεται πόσον ώφελίμως 
κατηνάλωσε τόν βίον αύτού καί πόσης τιμής 
έχαιρεν ού μόνον έν Έλλάδι άλλά καί άνά τήν 
Εύρώπην, ήτις δικαίως έθεώρει αύτόν ώς μίαν 
τών έν Έλλάδι ιατρικών έπισημοτήτων.

Ό Χαρ. Πρετεντέρης (ώς συνήθως έκαλεΐτο) 
έγεννήθη έν Ληξουρίφ τής Κεφαλληνίας τή 3 
Αύγούστου τοΰ έτους 1821. Άφ’ ού έν τή 
ιδιαιτέρα αύτού πατρίδι διήκουσε τά στοιχειώδη 
μαθήματα, μετέβη μηνί Σεπτεμβρίφ 1840 είς 
Αθήνας καί ένεγράφη φοιτητής τής Ιατρικής 
εν τώ τού "Οθωνος Πανεπιστημίφ. "Εν έτος 
μετά ταύτα άπήλθεν είς Παρίσίους, ένθα τόν 
Αύγουστον τού 1846 άνηγορεύθη διδάκτωρ τής 
Ιατρική; Σχολής τών Παρισίων. Οί γινώσκοντες 

πόσην σημασίαν έχει τό δίπλωμα τή; ιατρική; 
έν ΙΙαρισίοις λαμβανόμενον, θέλουσιν έννοήσει 
πόσον έπιμελώς καί έπιτυχώς έπεράτωσε τά; 
σπουοάς του.

Έπιθυμών νά εξάσκηση τό έπάγγελμά του 
έν τή πατρίδι αύτού ύπέστη κατ’ ’Οκτώβριον 
τοΰ 1847 τάς πρακτικά; του έξετάσει; έν τή 
Ίονίφ Ακαδημία τής Κέρκυρας καί μεταβάς 
εύθύς είς Άργοστόλιον ήρξατο άσκών τήν ιατρι
κήν. Καί μέχρι μέν τοΰ Φεβρουάριου 1851 
έμεινεν έν Κεφαλληνία- τότε δέ διορισθείς Κα
θηγητής τής ιατρικής Σχολής έν τή Ίονίφ 
Ακαδημία άπήλθεν είς Κέρκυραν. Οί Κεφαλ- 
λήνες μετά λύπη; είδον αύτόν άπερχόμενον· 
άλλ’ έν Κερκύρα ήνοίγετο ένώπιον αύτοΰ στά- 
διον εύρύτερον, διότι οτε τφ 1855 ένέσκηψεν έν 
τή νήσφ έκείνη ή βροτολοιγός χολέρα ό Χαρ. 
ΓΙρετεντερη; προσέφερε τά; εύεργετικάς αύτοΰ 
ύπηρεσίας, διορισθείς γενικό; διευθυντής τών 
νοσοκομείων τών χολεριώντων. Ήσαν ήμέραι 
φοβεραί, ήμέραι πλήρεις κινδύνων, ας ό φιλάν
θρωπος ιατρός διήλθε μετά χριστιανικής αύτα- 
παρνήσεως παρά τήν κλίνην τών νοσούντων. Οί 
ίδόντες αύτόν κατ’ έκείνην τήν θλιβεράν περί- 
στασιν έθαύμασαν τόν άνδρα.

Δύο έτη μετά ταύτα άνέλαβε καί τό μά
θημα τής παθολογικής Ανατομίας έν τή Ίονίφ 
Ακαδημία, εξασκών καί τήν ιατρικήν. Έξ όλων 
τών Ίονίων νήσων μετέβαινον είς Κέρκυραν οί 
πασχοντες, δπως συμβουλευθώσι τόν έπιστήμονα 
ιατρόν. "Οτι ό Χαρ. Πρετεντέρης ήτο καί 
άκραιφνή; πατριώτης άποδεικνύεται έκ τού δτι 
δίς έξελέγη βουλευτή; Κεφαλληνία; έν τή Ίο
νίφ Βουλή, ένθα μετά πολλής ζέσεως συνηγόρει 
ύπερ τών έθνικών συμφερόντων.

Κατά’Ιούλιον τοΰ 1864 διωρίσθη άρχίατρος 
τού νεαρού βασιλέως Γεωργίου, διατηρήσας τήν 
ύψηλήν ταύτην θέσιν μέχρι τής τελευταίας τού 
βίου αύτοΰ ήμέρας. Κατά τό αύτό έτος διω- 
ρίσθη καί Καθηγητής τής ’Ιατρικής Κλινικής 
εν τώ Έθνικώ Πανεπιστημίφ, καί κατά τό άκα- 
δημαϊκόν έτος 1S66—67 έγένετο κοσμήτωρ τής 
ιατρικής Σχολής. Έν ετει 1876, δτε έώρτασε 
τήν είκοσιπενταετηρίδα τής εύδοκίμου διδασκα
λίας του, οί πρώην αύτού μαθηταί τώ προσέ- 
φερον μετάλλιον, φέρον τήν έξής έπιγραφήν

Χαραλαμπφ 1. Πρετεντέρη είκοσι- 
πενταετηρίδα καθηγεσίας έν Ια
τρική συντελούντι νΰν, οι παρ’ α ύ - 
τώ μαθητεύσαντες τόδε σήμα εύγνω- 
μοσύνης δίδουσιν έχειν.”

Καίτοι πρό πολλοΰ κατατρυχόμενος ύπό τοΰ 
άφαρπάσαντος αύτόν νοσήματος ό άοίδιμος Πρε- 
τεντερης εξηκολούθει διδάσκων καί έξασκών τήν 
επιστήμην του, ιδίως έν ιατρικοί; συμβουλίοις, 
μέχρι; ού έπελθών αίφνης ό θάνατος άπωρφά- 
νισε τήν έδραν του καί έστέρησε τοσούτου; πά- 
σχοντας τών πολυτίμων αύτοΰ συμβουλών.

Είπομεν άνωτέρω δτι καί έν Εύρώπη ό έπι- 
στημονικος κόσμος δεόντως έξετίμησε τόν άνδρα. 
Άναγράφομεν ένταΰθα τά διάφορα διπλώματα 
Άκαδημιών καί έπιστημονικών Εταιριών, ών 
ύπήρξε μέλος άντεπιστέλλον ή έπίτιμον, καί 
τοΰτο κατά χρονολογικήν τάξιν. Ήτο μέλος 
άντεπιστέλλον τή; έν ΓΙαρισίοις άνατομική; 
Εταιρίας, τή; αύτοκρατορικής Εταιρίας τής 

Κωνσταντινουπόλεως, τής έν Άθήναις ’Αρχαιο
λογική; Εταιρίας, μέλος έπίτιμον τής έν Άθή
ναις Ιατρικής Εταιρίας, άντεπιστέλλον τής έν 
Δανία Soc. regia Medica liawiensi, τής έν 
Δανία Εταιρίας τών ’Αρχαιολόγων τοΰ Βορρά, 
τής έν Λουγδούνφ τής Γαλλίας ιατρικής Εται
ρίας, τής έν Στοκόλμη Εταιρία; τών Σουηδών 
ιατρών, έπίτιμον μέλος τής Εταιρίας τών Έώσ- 
σων ιατρών έν 1 Ιετρουπόλει, άντεπιστέλλον τής 
αύτοκρ. ’Ακαδημίας τής Ιατρικής καί Χειρουρ- 
γίας έν Πετρουπόλει, τής ’Ιατρικής Εταιρίας 
τής Βιέννης, τής Νεαπόλεως, τού έν Βεντετία 
Αθηναίου, τής ’Ακαδημίας τοΰ Τουρίνου καί 
τής Μαδρίτης.

1ά έξής παράσημα έκόσμουν τό στήθος τοΰ 
δεινού έπιστήμονος- ό άνώτερος Ταξιάρχης τοΰ 
Σωτήρος, ό χρυσούς σταυρός τοΰ τάγματος τοΰ 
Λεοπόλδου τού Βελγίου, το παράσημον τοΰ 
Στέμματος τής Πρωσίας, ό Ταξιάρχης τής Ά
γιας Άννης τής'Ρωσσίας, ό Μεγαλόσταυρος τού 
Άγιου Στανισλάου τής Ί’ωσσίας, ό Ταξιάρχης 
τοΰ Δανεβρόγ τή; Δανίας, ό Ταξιάρχης τοΰ 
τάγματος τής τιμής τής ηγεμονίας Lippe καί 
το μετάλλιον τού ’Ερυθρού Σταυρού τής Σερβίας.

Ιοιοΰτος έπιστήμων, οίος ύπήρξεν ό Χαρ. 
Πρετεντέρης, ώφειλε κατά φυσικόν λόγον νά 
ηναι καί δόκιμος συγγραφεύς. Τά συγγράμματα 
αύτοΰ, πάντα ιατρικά, διακρίνονται διά τήν 
άκρίβειαν καί προδίδουσι μελέτας ένδελεχεΐς. 
Σημειούμεν ένταΰθα τά συγγράμματα ταύτα έν 
η γλώσση έγράφησαν

1. Maladies organiques du coeur. Paris 1845.
2. De I’ent6ro-m6senterite typho’ide. Paris.

1846.
3. Du chol6ra epidemique et diphth6rite,

observes a C6plialonie en 1850.
4. Περί τή; έν Κερκύρα χολέρας έν έτει 1855.

Έν Κερκύρα 1856.
5. Περί τών έν Κερκύρα έπιδημικών νόσων

1S62—63. Έν Κερκύρα 1863.
6. Περί τής νόσου τοΰ Basedow ή τοΰ Graves.

Έν τφ " Άσκληπιφ” 1865.

7. Προοδευτική ύδοοαιμία (λίπωσις ήπατος,
καρδίας, νεφρών). Έν τφ "Άσκηπλιφ” 
1866.

8. Essai sur la pellagre, observee a Cori’ou.
Athenes 1866.

9. Περί τυφοειδούς πυρετού (Κλινικόν μάθημα).
Έν τφ'Ταληνφ” 1881.

10. Συνεχείς πυρετοί χολώδεις. Έν τώ Γα
λήνιο” 1S81.

11. 'Η έν έτει 1869 ένσκήψασα έν Έλλάδι έγ-
κεφαλονωτιαία μηνιγγΐτις. Άθήναι 1883.

12. Du typhus observe ιϊ Athenes en 1868.
Athenes 1883.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΓ.
Διήγημα Βίκτωρος Κατουάλδη.

Μετάφρασις Δ. I. Καρα-μαννάκη.

(Συνέχεια.)

ΗΜΕΡΑΝ τινά τής άνοίξεως, ένώ είμεθα, 
Κ κατά τό σύνηθες, έν τή αύλή τοΰ φρέ- 
§ ατος, διασκεδάζοντες μέ τάς περιστεράς, 

ήκούσαμεν φωνάς άγριας- καί πάραυτα ή αύλή 
έπληρώθη ύπό σπείρας άνθρώπων ένοπλων, 
οΰς, έκ τε τοΰ προσώπου καί τής ένδυμασίας, 
άνεγνωρίσαμεν ώς Άλγερίνους. Ήσαν πειραταί, 
οιτινες, προσαράξαντες ού μακράν τοΰ ορούς, 
έφ’ ού ήγείρετο τό μοναστήριον, σιγή είχον έλ
θει έκεΐ, νομίζοντας δτι θά ευρωσι τις οίδε 
όποιους θησαυρούς.

Τοιαύται άπρόοπτοι έμφανίσεις βαρβάρων πει
ρατών ήσαν τότε συνηθέσταται έπί τών όρέων 
τού βασιλείου τής Νεαπόλεως, ούτε ήτο εις κα- 
τάστασιν ή κυβέονησις νά θέση έκεΐ άντίστασιν, 
τόσφ είνε άληθές οτι καί αύτό, καθώς καί τό 
τής Τοσκάνης καί Σαρδηνίας, έξηκολούθει πάν
τοτε νά πληρόνη ετήσιόν τινα φόρον είς τόν 
Δέην τής Αλγερίας.

Όποΐαι τρομεραί όψεις! Μοί φαίνεται δτι 
βλέπω αύτούς άκόμη, καίτοι ήμισυς παρήλθεν 
άπό τής εποχής έκείνης αιών. Ήσαν έλαιό- 
χροες καί μαύροι- έφερον πάντε; ποικιλόχροα 
έπί τής κεφαλής κίδαριν καί έν τή χειρί άκι- 
νάκην. Μετά ταχυτάτην σκέψιν, έξήλθον δια
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μικρά; τινο; θύρας, χωρίς νά έννοηθώ. Είχον 
τήν ψυχήν είς τους πόοας- διήλθον τόν κήπον 
μετά τάχους καί, άναρριχηθείς είς τόν τοίχον 
τοΰ περιβόλου, έπήδησα είς τό άντίθετον μέρος. 
Είχον σωθή, διότι οί πειραταί είχον είσέλθει 
απαντες έν τώ μοναστηρίφ, ούτε είχον σκεφθή 
νά τοποθετήσωσι φύλακα; είς τά τείχη αύτοΰ. 
Ή πρώτη μου ιδέα ήτο νά άπομακρυνθώ δσον 
οίόν τε τάχιον τού μοναστηριού. Ουτω, βαδί- 
ζων σχεδόν δρομαίως, έφθασα έν βραχεί τοσούτφ 
μακράν, ώστε ένόμισα έμαυτόν σωθέντα. Ι-.βλε- 
πον καλώς ακόμη μακρόθεν τούς χαμηλούς πύρ
γους τού άρχαίου έκείνου οικοδομήματος, δπερ, 
άπό στιγμής είς στιγμήν περιέμενα νά ίδω είς 
φλόγας, άμέσως ώ; οί πειραταί θά είχον έγ- 
καταστή καλλίτερον- άλλ’ ήμην έκτο; κινδύνου, 
καί έβράδυνα τον δρόμον μου.

Ήμην πολύ τεταραγμένος■ δμως, μετά τέσ- 

σαρα περίπου έτη καθ’ ά ήμην κεκλεισμένος έν 
τώ μοναστηρίφ, νά ίδω έμαυτόν μόνον καί μα
κράν τής κατοικίας έκείνης, έν τή έλευθέρα. τών 
όρέων φύσει καί τή πλησίον θαλάσση, ήσθανό- 
μην αίσθημα νέον’, ώσπερ τής ζωής άπρόοπτον 
άναγέννησιν. Άνέπνεον καθαρού άέρος μέ ανοι
κτούς τούς πνεύμονας ■ ένηγκαλιζόμην διά τών 
οφθαλμών παν δ,τι τό βλέμμα ήδύνατο νά κα- 
ταλάβη. Και όπόσης δέν έπληριύθη ή καρδία 
μου χαράς, οπότε, έξελθών άπό τών ζοφερών 
πεδιάδων, έν αίς έως τότε ήμην, είσήλθον έν 
μικρά τινι κοιλάδι1, ήτις, άνοικτή άπό τοΰ ενός 
μέρους, άφινεν έλεύθερον τό βλέμμα έπί τής άντι- 
κρύ κειμένης θαλάσσης! Τότε μόνον ένόησα άπό 

τίνο; μέ είχον άποχωρίσει κόσμου, ινα μέ ένταφιά- 
σωσιν είς έρημον καί μελαγχολικόν μοναστήριον.

Φύσι; ούχι πλούσια, άνθηρά δμως, μοί πα- 
ρουσιάζετο έμπρός, καί έγώ, δστις έπί συνεχή 
τέσσαρα έτη δέν έβλεπον άλλο ή τού μοναστη
ριού τά τείχη καί τάς περικυκλούσας αύτά 
ρακενδύτους πεδιάδας, ήσθανόμην τότε χαράν 
άφατον έπί τή θέα δλίγης χλόης. Ήμην δμως 
καί τυχηρός, διότι έπί τοΰ έσχάτου έκείνου τής 
Ιταλίας άκρου τοποθεσίαι τινές δέν φέρουσι τόν 
πράσινον αύτών μανδύαν είμή κατά τήν βρο
χερόν τοΰ χειμώνο; έποχήν καί τήν άνοιξιν. 
Έν τώ μεγάλφ τοΰ θέρου; καύσωνι, τά άνθη 
τοΰ άγροϋ κλίνουσι τήν κεφαλήν έπί τών ξηραν- 
θέντων καυλών, ή χλόη άποβαίνει κίτρινη καί 
ξηρός άνεμο; διέρχεται μετά καταστρεπτικών 
νεφών κόνεως έπί τών περιπεφλεγμένων έκείνων 
άπό τοΰ ήλιου βώλων τή; γής.
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Ό καίων αήρ φλέγει τδ παν, καί αύτά τών 
δρυών τά φύλλα. Τή; μάστιγος δμω; ταύτης 
είσίν άπηλλαγμέναι αί ύψηλαί πεδιάδες, ούσαι 
χεκαλυμμέναι ύπδ πυκνών δασών, άτινα καθι- 
στώσι μάλλον χαρίεντα τδν πράσινον αύτών 
μανδύαν. Καί έκεΐ, τήν ήμέραν, μυρίαι τοΰ 
φωτός αντανακλάσεις, ότέ μεν περιχαρείς ώ; οι 
ωραίοι τοΰ παιδιού όφθαλμοί, άλλοτε διά τών 
σκιών τών πρασίνων φύλλων φανταστικά»; διε- 
σκορπισμένων. Τδ παν έκεΐ σιωπά· διακόπτεται 
μόνον ύπο τοΰ συρΐγματος τοΰ κοσσύφου, τοΰ 
σφοροκοπήματος τοΰ δρυοκόποο, τοΰ γλυκέος 
άσματος τών μικρών πτηνών, άτινα άνταποκρί- 
νονται άπδ δένδρου είς δένορον, τοΰ θορύβου τής 
σαύρας, τρεχούση; έν τή χλόη κρυφίως καί τρε- 
πούσης είς φυγήν τά έντομα. Καί τήν νύκτα 
ή αύτή ήσυχία, διακοπτομένη όμως, άπδ καιρού 
είς καιρόν, ύπδ τών ώρυγών τών λύκων ή τών 
πένθιμων κρωγμών τών νυκτερινών πτηνών, 
άτινα μέ βαρεΐαν πτήσιν έγκαταλείπουσι τάς 
κεκρυμμένας αύτών φωλεάς. Μακράν όμως τών 
δασών, οί βράχοι άνυψοΰνται γυμνοί, καθώς 
παρά τδ μοναστήριον έκεΐνο, καί μόνον κατά 
τήν άνοιξιν σκεπάζουσιν αύτοΰς αραιά καί ισχνά 
φυτά άγρια. Καί δμω; έφ’ δλων τούτων ζαπ- 
φείριος λάμπει ήλιος, οιος δεν φαίνεται είς 
τόσα άλλα μέρη· καί τδ έσχατον έκεΐνο τή; 
Ιταλία; μέρος περιλαμβάνει έν αύτώ χιλία; 
ωραιότητας, άς ούδεμία γραφίς δύναται νά πε
ριγραφή.

Ό ήλιο; ήτο άκόμη πολύ ύψηλά, δτε έφΟασα 
πλησίον εξοχικής έπαύλεως. Πλούσιος κήπος 
ώραιοτάτων φυτών περιεκύκλου αύτήν ένώπιον 
αύτοΰ περί τήν μεσημβρίαν ήνοίγετο έπί τοΰ 
κόλπου θέα θαυμασία. Είσήλθον είς τόν κήπον 
έλπίζων δτι ήθελον συναντήσει τινά, είς δν νά 
διηγηδώ τά έν τω μοναστηρίω συμβάντα, καί 
διηύθυνα τά βήματά μου προ; μικράν κατάφυτον 
όδόν. Φθάς δέ είς τήν θόραν τής έπαύλεως, 
μή βλέπων τινά, καί κεκοπιακώς όλίγον έκά- 
δησα έπί τίνος καθίσματος καί έθαύμαζον τήν 
πέριξ χαρίεσσαν φύσιν. Η φλόξ τής ποιήσεως 
ήγέρθη αίφνης έν τή ψυχή μου καί ώνειρευόμην 
τέρψεις, ας ό νοΰς μου, πρδ όλίγων άκόμη 
στιγμών, ούτε καν είχε φαντασθή.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν ήκουσα δρουν με
τάξινης έσθήτος, καί εύχαρις νεανις, ήν ύπέθεσα 
θυγατέρα τοΰ κυρίου τή; έπαύλεως, διήλθεν έμ- 
προσθέν μου ακολουθούμενη ύπδ θηρευτήρο; 
κυνός. ’Έκλινα τήν κεφαλήν, παρετήρησα τδ 
ένδυμά μου, ήσθάνθην τήν καρδίαν μου πιεζο- 
μένην καί ένόησα δτι έκείνη δέν ήτο ή κατά- 
στασις, δι’ ήν ή φύσις μέ είχε πλάσει. Ή 
νεανις έκείνη ήν ή πρώτη γυνή, ήν έβλεπον 
άφ’ ή; ήμέρας είχον έγκαταλείψει τήν πατρικήν 
οικίαν, καί ώς ύπο κεραυνού πληγείς δέν έτόλ- 
μησα νά τήν προσβλέψω κατά πρόσωπον. Άλλ’ δ
μω; τήν είδον οί μεγάλοι έκεΐνοι γλαυκοί οφ
θαλμοί της, έπισκιαζόμενοι ύπό μαύρων όφρύων, 
το έκ χειλέων ανθηρών καί κοράλλινων έκεΐνο 
στόμα, ή λεπτή καί εύκαμπτος δψις της, ή έγ- 
κατάλειψις και τδ μυστήριον, δπερ ταΰτα έδή- 
λου, πάντα έμειναν έγκεχαραγμένα έν τή ψυχή 
μου, καί ήσθάνθην τοιαύτην ηθικήν μεταβολήν 
έξ έκείνων, αΐτινές είσιν ό πρόδρομος μελλούσης 
παραφόρου τοΰ πνεύματος καί τών αισθημάτων 
καταιγίδος.

Αί πρώται σελίδες τοΰ βίου ήμών περιλαμ- 
βάνουσι, κατά τδ σύνηθες, τά; γλυκυτέρας ανα
μνήσεις, ένθύμημά τι έρωτος, προμήνυμά τι εύ- 
δαιμονιας. Αλλά περί έμού δέν ήδύνατο τούτο 
νά λεχθή, διότι τήν νεότητά μου είχον διέλθει 
έως τότε έν τή άγνοια, τή έρημώσει καί τω 
πόνω. "Οθεν έμεινα έκπληκτος, δτε έπί τή 
θέα τή; νεάνιδο; έκείνη; ήσθάνθην έν έμοί 

εγειρόμενα; συγκινήσεις, ας ούδέποτε' είχον δο
κιμάσει. θά εΐπω έπί πλέον δτε έπλήσθην τού 
νέου πάθους, δπερ έγεννήθη μοι έν τή καρδία 
ήσθάνθην τρόμον τινά, ώσεί νέαν ισάσιν τής 
ζωής. Έως τότε δέν ήμην ή καλλιτέχνης· 
έκτοτε έγνώρισα έμαυτόν άνθρωπον, ήσθάνθην 
το άπειρον έκεΐνο αίσθημα τό περιεχόμενο·? έν 
τή λεξει έρως — καί ήγάπησα.

s s *

Η άποοίβασι; τών Αλγερίνων έπρεπε νά 
γείνη γνωστή, διότι ήδύναντο άπδ στιγμή; είς 
στιγμήν νά φθάσωσιν εις τήν έπαυλιν ένεθαρ- 
ρύνθην επομένως, ήγέρθην καί ήκολούθησα τήν 
δεσποσύνην. Εύρών αύτήν καί ύποκλιθείς ένώ- 
πιόν της τή διηγήθην έν βραχεί τά έν τή μονή 
διατρέξαντα, καί τήν έσυμβούλευσα νά είδο- 
ποιήση τούς ίδικού; της. Ταραχθεΐσα έξ δσων 
τή είπον μέ έκάλεσε νά είσέλθω εί; τήν οικίαν 
και με προσεκάλεσε νά διηγηθώ ένώπιον τών 
συγγενών της τδ αίτιον τής έκ τού μοναστηριού 
φυγής μου. Άπεφασίσθη πάραυτα ή άναχώ- 
ρησις δλων τών γυναικών τή; οικίας είς μικράν 
κωμόπολιν, έν ω οί άνδρες ήτοιμάζοντο νά συγ- 
καλέσωσιν εί; τήν έπαυλιν τούς χωρικούς, όπως 
τεθώσιν είς άμυναν καί ώσιν έτοιμοι είς πάσαν 
έπίθεσιν. Έγώ δμω; έμεινα έκεΐ μέχρι τής 
επομένης πρωίας, δτε έγνώσθη ύπδ κατασκόπου 
δτι οί πειρατα'ι είχον ήδη αποχωρήσει πρδς 
τήν θάλασσαν, συμπαρασύροντε; δύο έκ τών νεω- 
τέρων μοναχών καί φέροντες μεθ’ εαυτών άπαντα 
τον χρυσόν καί τδν άργυρον τής εκκλησίας.

Εύπειθής είς τούς νόμου; έπέστρεψα ταχέως 
εις την μονήν, ένθα εύρον τά πάντα άνάστατα. 
Ό τροφοδότης, άνήρ ρωμαλέος, θελήσας νά ύπε- 
ρασπισ&ή, έφονεύθη, καί ή κεφαλή του, φρικωδώς 
καθημαγμένη, ήτο έμπεπηγμένη έπί τών σιδη
ρών τού κήπου κιγκλίδων. Οί άλλοι μοναχοί 
εύρίσκοντο έπίσης έν κακή καταστάσει. Ό ήγού- 
μενος έκειτο έκτάδην έν μεμακρυσμένω τινι 
δωματίιυ, μέ τάς χεΐρας καί τού; πόδα; δεδε
μένου;· ήν βαρέω; τετραυματισμένος καί είχε 
το πρόσωπον κατάμεστον κηλίδων καί μωλώπων. 
Καί είχε σωθή ώ; έκ θαύματος, διότι οί πει- 
ραται ωθούμενοι ύπδ τού πόθου νά εύρωσιν άλλα 
πολύτιμα αντικείμενα είχον έγκαταλείψει τήν 
μονήν, ίνα δ'.ερευνήσωσι τήν εκκλησίαν.

Ό ήχος τών κωδώνων τών πέριξ χωρίων, 
φερόμενος πρδς τήν μονήν ύπδ τού άέρος, είχεν 
επί τέλους πείσει αύτού; νά άναχωρήσωσιν, 
ούχί δμως χωρίς νά φέρωσι μεθ’ εαυτών τούς 
μοναχούς κάί τά πολύτιμα τή; μονής καί τής 
εκκλησία; σκεύη, έν οί; άρχαίαν κατάργυρον 
Παναγίαν, δωρηθεΐσαν τή μονή παρά τοΰ αντι
βασιλέα»; τή; Ισπανίας, δουκός τής Όσσούνης.

Γήν έπιούσαν, έπανελθούσης όπωσοΰν τής 
τάξεως έν τω μΟναστηρίφ, άπεσόρθην, κατά τδ 
σύνηθες, εί; τδ δωμάτιον, ένθα ό πατήρ ’Ιωάννης 
είχε τδ σποοδαστήριόν του, δπερ, εύτυχώς, έλη- 
σμονήθη ύπδ τών πειρατών. Έλαβον τεμάχιον 
πανίου, έσκιαγράφησα τδ πρόσωπον τής νεάνιδος, 
ήν είχον ίδει έν τή έπαύλει, καί είτα βοηθούσης 
τή; μνήμης καί τή; φαντασίας, ήρχισα διά χρω
μάτων τήν εικόνα της. Έν διαστήματι μιας 
ώρα; ή κεφαλή αύτής, ήν παρίστων ώς Πανα
γίαν, είχε τελειώσει, καί ώσεί. πνεΰμά τι άγιον 
νά μέ είχεν έμπνεύση, εύρον έν τω σχεδίω μου 
δλην τήν ζωήν, ήν είδον έν τω πρωτοτύπω, τήν 
αύτήν τών σαρκών άνθηρότητα, τά αύτά κοράλ
λινα χείλη, τδ αύτό μελαγχολικόν βλέμμα τών 
ούρανοχρόων αύτή; δφθαλμών.

Ο πατήρ Ιωάννη; μέ παρετήρει μετά προ- 
σοΖή’> κα’ι ερριπτεν ένίοτε τδ βλέμμα του έπί 
τοΰ πανίου, δτε στραφεί; ίνα λάβω χρωστήρα 

ένόησα δτι τά χείλη του έμειδίων σαρκαστικά»; 
καί οι οφθαλμοί του ήστραπτον εί; τρόπον άσυ- 
νήθη. ’Απέστρεψα τήν κεφαλήν μου, διότι δέν 
μοι ήτο δυνατόν νά προσηλώσω τδ βλέμιια 'ίου 
έπί τοΰ ίδικού του. Μοί έφαίνετο δτι είχον 
ενώπιον μου φάσμα.

* »
•

I ήν έπιοΰσαν πρωίαν, μετά τδν εωθινόν, 
άπεσύρθην έκ νέου είς τδ δωμάτιον τοΰ πατρός 
Ιωάννου, διότι έκεΐνο; ήρχιζε τήν εργασίαν 

πολύ ένωρίς. Έφλεγόμην ύπδ τή; επιθυμία; 
νά έπανίδω τήν εικόνα τής νεάνιδος, ήτις το
σοΰτον είχεν έξάψει τήν φαντασίαν μου· καί 
εγώ, δστις μέχρι; έκείνη; τής ώρα; δέν είχον 
ποτέ έννοήσει, καί ίσως ούτε δνειρευθή έρωτα 
γυναικός, έδοκίμαζον τότε μάχην έν έμαυτω το
σοΰτον φρικώδη, ώστε έταράχθην. Ό πατήρ 
Ιωάννη; έσχεοίαζεν ήσύχως πλησίον τού παρα
θύρου εικόνα τινά, παριστώσαν τετραυματισμένον 
στρατιώτην έν ταΐς τελευταία'.; τή; άγωνία; 
στιγμαΐς.

Ίο ύπόβαθρον, έφ’ ού έστήριζον τδ πανίον 
μου, έκειτο έν τινι γωνία· έλαβον τούς χρωστή
ρα;, επλησιασα είς τδ ύπόβαθρον καί άφήρεσα 
τδν πέπλον, δι’ ού είχον καλύψει τό πανίον ίνα 
μή κονισθή. Άλλ’ οΐμοι! ή κεφαλή τής Πανα
γίας, ήν είχον σχεδιάσει τήν προτεραίαν, ήτο 
μέν τό άντίτυπον τής νεάνιδος, ήν είδον έν τω 
κήπω τής έπαύλεως, άλλ’ αί γραμμαί τοΰ θα
νάτου έφαίνοντο έπί τής ώχρας αύτή; δψεως, 
τά χείλη της ήσαν μελανά καί οί κυανοί καί 
αγγελικοί οφθαλμοί της, οϋς μετά τοσαύτης 
άγάπη; είχον ζωγραφίσει, ήσαν έπίσης ωχροί 
xat υποπρασινοι, ώς οι άφθαλμοΐ έτοιμου πρδς 
άποσύνθεσιν πτώματος. ’Έμεινα ώ; κεραυνό
πληκτος! Καί τήν στιγμήν έκείνην μοί έφαίνετο 
ώ; να έβλεπον τήν μακράν καί άπαισίαν μορφήν 
τοΰ μοναχού καί τό σαρκαστικόν έπί τοΰ προ
σώπου του μειδίαμα. ’Αλλ’ ή έν τή είκόνι 
μου έπισυμβάσα μεταμόρφωσις ήν άπάτη ή 
πραγματικότης; Δέν θά ήξευρον βεβαίως ν’ άπαν- 
τήσω είς τήν έρώτησίν ταύτην, διότι άπδ τής 
ήμερα; εκείνης δεν επανήλθον πλέον έν τώ σπου- 
δαστηριω τού πατρός Ίωάννου καί τό πανίον 
εμεινεν δπου τδ είχον αφήσει.

* * *

Ηαρήλθεν εν έτος. Ό πατήρ Ιωάννη; ήν 
βαρέω; άσθενής καί έκειτο έν τω νοσοκομείω. 
Ημείς τούναντίον εΐμεθα έν τω εστιατόρια» δει- 
πνουντες. Αίφνης εισέρχεται έσπευσμένω; εί; 
τδ δωμάτιον λαϊκό; μοναχός, δστις μέ φωνήν 
τρεμουσαν καί με όφθαλμούς έντρομους λέγει 
ήμΐν δτι είδε σκιάν μαύρην καί ύψηλήν διελ- 
θοΰσαν βήματι έλαφρω τήν αύλήν τής μονής, 
πηδήσασαν άπδ τού τείχους τού περιβόλου καί 
άφανισθεΐσαν έπειτα πρός τδ αντίθετον μέρος. 
Απάντες οι έν τω δωματίιυ μοναχοί, άκούσαντες 

τούτο, απήγγειλαν χαμηλοφώνως δέησιν. Ή 
διήγησις τού λαϊκού έτάραξεν δλον τδ μοναστή
ριον. Εκαστος τών δυστυχών έκείνων μοναχών’ 
περιέμενεν άπδ στιγμής είς στιγμήν νά ΐδη 
απαισιον τι· καί βεβαίως έκεΐνοι δέν ήσαν άν
θρωποι νά μή πιστεύσωσιν άπίθανον δαιμόνων 
ένέργειαν έν τή εμφανίσει τής σκιάς. Μετ’ ό
λίγον είχομεν τήν λύσιν τού αινίγματος· ήκού- 
σαμεν ήχοΰντα τδν κώδωνα τού παρεκκλησίου, 
καί ό όξύς αύτού ήχος έφάνη ήμΐν τότε το
σοΰτον πένθιμος, ώς ή φαντασία τοΰ λαού ύπο- 
τίθησι τήν φωνήν νεκρών. Ό τρόμος, ύφ’ ού 
κατελήφθημεν έπί τώ ήχήματι έκείνω, ύ- 
πήΡ»8 ρέγας, διότι πάντες οί μοναχοί ήσαν 

τότε έν τώ έστιατορίιυ, δ δέ πατήρ Ιωάν
νης έκειτο έν τώ νοσοκομείω μόνος και οα- 
ρέως νοσώ·?, ώστε δέν ήτο δυνατόν να υποτεθή 
δτι έκεΐνος είχε κρούσει τδν κώδωνα. Έκτος 
δέ τούτου τί; λόγο; θά παρεκίνει τινά πρδς 
τούτο κατ’ έκείνην τήν ώραν;

Ό ήγούμενος, ούχ ήττον τών άλλων περί
φοβος, έλαβε λυχνίαν καί διατάξας νά τόν άκο- 
λουθήσωμεν διηυθόνθη πρδ; τδ παρεκκλήσιον 
δ'.ερχόμενο; διά τής αύλής. II νύξ ήν ήρεμος 
καί ό ούρανο; πλήρης αστέρων. Ούδέν έφαί
νετο· πλησιάσαντε; δμως είς τήν εκκλησίαν εί- 
δομεν δτι τό σχοινίον τοΰ κώδωνος εκινειτο 
άκόμη. Ούδείς τών μοναχών έτόλμα ν άνα- 
πνεύση καί αί κεφαλαί έκεΐναι πεπληρωμέναι 
δυσειδαιμόνων παραδοχών έβλεπον ήδη τό μο
ναστήριον εί; τήν έξούσίαν τών πνευμάτων, ίσως 
δέ καί αύτοΰ τοΰ διαβόλου. Ό ηγούμενο; δμως, 
περίεργος νά μάθη τήν αιτίαν τοΰ ήχου εκείνου, 
διατάσσει έκ νέου τού; μοναχούς νά τόν άκο- 
λουθήσωσι καί διευθύνεται πρό; τό νοσοκομεΐον. 
Έκάστου ήμών ή καρδία έπαλλε οιαίως.

Έπιθάνατο; έπεκράτει έν τοΐς μακροΐς καί 
ύγροΐς οιαδρύμοι; σιγή, διακοπτομένη μόνον υπό 
τών ύποκώισω; άντηχούντων βημάτων ήμών. 
Έπί τοΰ κατωφλιού τοΰ νοσοκομείου έστημεν 
πάντες, καί ό ήγούμενος ύψών τήν λυχνίαν είσ- 
ήλθε πρώτο; είς τδ δωμάτιον, δπερ πρδς με- 
γίστην ήμών έκπληςιν ήν σκοτεινόν εντελώς, 
καίτοι έπρεπε νά καίη έκεΐ ή λυχνία τής 
νυκτός.

ΐ* *
Ό πατήρ Ιωάννης, έσκεπασμένο; διά μόνου 

τοΰ χιτώνος, έκειτο έκτάδην έν τφ μέσω τοΰ 
δωματίου, πλέων έν λίμνη αίματος. 'Ρίγος κα
τέλαβε πάντα;, έν ω ό ήγούμενος, έκβάλλων 
κραυγήν, μόνον μετά μόχθου ήδυνήθη νά κρά
τηση τήν λυχνίαν, ής τό ύπέρυθρον φώς άντε- 
νακλάτο φρικωδώς έπί τής σκηνή; ταύτης. Σιω
πηλοί καί περιρρεόμενοι ύπδ ψυχρού ίδρώτος 
έπλησιάσαμεν τδ πτώμα. Μακρδν έγχειρίδιον 
ήν έμπεπηγμένον είς τό στήθος ύπδ τόν άρι- 
στερον μαστόν, έπί δέ τού μετώπου πρόσφατο; 
έφαίνετο γεγλυμμένος βαθύς σταυρός, άπδ τών 
αύλάκων τοΰ όποιου άπεστάλαζε τδ αίμα, παρα- 
μορφοΰν τό πρόσωπον, δπερ εΐχε καταστή φρι- 
κώδες ένεκα τή; μεγάλης τών μυώνων τοΰ προ
σώπου συστολής.

s *
Όποιον μυστηριώδες δράμα είχεν έκτελεσθή 

έν τώ δωματίω έκείνφ; Όποια φοβερά έκδί- 
κησις; Βαθύ έπλανάτο σκότος έν τή διανοία 
ήμών, ούδείς όμως έτόλμησε νά έξετάση κατ’ έ
κείνην τήν νύκτα τήν αιτίαν τού μυστηριώδους 
συμβάντος. Τήν έπιοΰσαν μόνον ποιμήν τις, 
δστις είχε διανυκτερεύσει έπί βράχου πλησίον 
τής μονής, περίφοβο; διηγήθη ξί'ς τινα τών ύπη- 
ρετών ήμών, δτι είχεν ίδει τήν νύκτα έκείνην 
σκιάν ύψηλήν καί εύρεΐ περιτετυλιγμένην μαν
δύα έπί ήμιόνου, τή; όποιας τά σιδηρά πέταλα 
έφαίνοντο δτι έλαμπον ώ; άνθρακες πεπυρακτω- 
μένοι, τοσοΰτον δέ έφοβήθη, ώστε ήναγκάσθη 
νά διέλθη τήν νύκτα ύπδ τά τείχη τού μονα
στηριού.

Τό συμβάν έγένετο γνωστόν τή δημοτική 
τοΰ Τάραντο; άρχή. ήτι; καί μετά πολλά; έρεύ- 
νας καί ανακρίσεις ούδέν άνεκαλυψεν.

(’Επεται συνέχεια.)

ΕΙΣ ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΞ ΑΪΤΗΣ.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

ύπό Δ. Ί.

(Συνέχεια./

(Μετά εϊζόνοιν, ίρα σελ. 328, 329 καί 332.)

Έπιστρέφοντε; τδ έσπέρας έκ τή; έκδρομής 
ήμών ήρωτήσαμεν τδν οδηγόν μας, άν έν Περ- 
σεπόλει, ένθα έσκοπεύομεν τήν έπιοΰσαν νά με- 
ταβώμεν, ήουνάμεθα νά ευρωμεν κατάλυμα, κα
θότι ή έν Πεοσεπόλει διαμονή ήμών έδει να 
παραταθή έπί τινα; ήμέρας.

— Κατάλυμα νά ευρωμεν δέν είναι δύσκο- 
λον, άπεκρίθη ό πρόθυμο; οδηγός· οί άνθρωποι 
μετά πολλής εύχαριστήσεω; θά δεχθώσιν εύγε- 
νεΐς ξένους έν τή οικία αύτών άλλα δεν είναι 
φρόνιμον νά διανυκτερεύσητε έκεΐ, διότι το κλίμα 
είναι είς άκρον νοσώδες, καί ούδείς ξένος δυ- 
ναται νά διέλθη ούτε μίαν νύκτα εκεί χωρίς να 
προσοληθή άπδ πυρετόν. Επομένως καλλίτερον 
θά ήναι νά καταλύσητε είς μικρόν χωρίον άπέχον 
δύο ώ; έγγιστα ώρας έκεΐθεν καί κείμενον έπί 
υψώματος. Έκεΐ καί τοΰ; πυρετούς δεν φο- 
βεΐσθε καί τού; οχληρού; κώνωπα; αποφεύγετε, 
αΐτινες έστησαν έν Περσεπόλει τδ στρατόπε- 
δόν των.

Μετά τδ λιτόν δεΐπνον ό Αριστείδη; καί 
έγώ καθήμενοι έν τω δωματίω ήμών έσχεδιά- 
ζομεν τήν εί; Περσέπολιν οδοιπορίαν μα;, άφ’ ού 
έδώσαμεν τά; άναγκαΐα; εί; τον οδηγόν μα; 
παραγγελίας. Είχομεν ένώπιον ήμών ανοικτόν 
τδ βιβλίον τού 'Ηροδότου, έν φ άφηγεΐται 
τά τού Δαρείου καί γαλλικήν περιήγησιν, ήν 
έσυμβουλευόμεθα. Εξ αύτής έμάθομεν δτι τά 
μνημεία τή; Περσεπόλεω; διαιρούνται είς δύο 
συμπλέγματα άπέχοντα άπ’ άλλήλων οκτώ χι
λιόμετρα. Έκ τών συμπλεγμάτων τούτων τό 
μέν φέρει σήμερον τό όνομα Ναχτσέ-Ρουστέμ 
(αί εικόνες τού ’Ρουστέμ), τό δέ καλείται Ταχτέ- 
Τζεμσίτ (ό θρόνος τοΰ Τζεμσίτ). Έν τώ μέσω 
τών δύο τούτων σημείων ήτο ή άθλια καλύβη, 
ήν ό οδηγός μας είχεν ορίσει ώς κατάλυμα ήμΐν.

Τό πρωί μόλις άνατείλαντος τοΰ ήλιου εύρι- 
σκόμεθα έφιπποι. Ό οδηγός μας βοηθούμενο; 
ύπδ τών υπηρετών του είχεν έτοιμάσει τά πάντα 
καί παρηκολούθει ήμά; κεντών διά φωνών καί 
προτροπών τού; ίππου; μας, οιτινες κεκοπια- 
κότες έκ τής χθεσινής έκδρομής έδείκνυον τά- 
σιν οκνηρίας άρκούντως έκπεφρασμένην.

Τριών ώρών οδοιπορία έφερεν ήμά; ένώπιον 
τοΰ πρώτου συμπλέγματος τών μνημείων, τά 
όποια εύθύς έκ πρώτης δψεως φαίνονται δτι 
ήσαν τάφοι. Κατά πάσαν πιθανότητα ήσαν ου- 
τοι οί τάφοι τών πρώτων ήγεμόνων τής δευ- 
τέρας δυναστείας τών Άχαιμενιδών. Έντός 
ογκώδους βράχου είσί λελαξευμέναι υπόγειοι 
στοαί, ύπενθυμίζουσαι τδν αιγυπτιακόν ρυθμόν 
καί παρέχουσαι δψιν μεγαλοπρεπή. Έν τοΐς 
ύπογείοις τούτοι; ήσαν τεθαμμένα τά σώματα 
τού Δαρείου καί τών διαδόχων αύτού. Η 
πρόσοψις τού περιέργου τούτου μνημείου περι
έχει αναγλύφου; παραστάσεις, πάσα; άναφερο- 
μένα; εί; τόν βίον καί τά; πράξεις τών έν τοΐ; 
ύπογείοις τεθαμμένων ήγεμόνων. Άνωθεν τών 
θυρών τών είς τά ύπόγεια όδηγουσών ύπάρχουσι 
κοσμήματα δλω; αιγυπτιακού ρυθμού' βλεπων 
τις αύτά ήδύνατο νά πιστεύση δτι εύρίσκεται 
έν Μέμφιδι ή έν θήβαις τής Αίγύπτου.

— Τώρα, είπεν δ Αριστείδη; άφ’ οΰ έκ τής 
πεδιάδο; έθαυμάσαμεν έπί ώραν ικανήν τδν με
γαλοπρεπή τούτον βράχον, δστις περιείχε τά 

οστά φιλοδοξών καί ισχυρών ήγεμόνων· τώρα 
ποέπει νά έξετάσωμεν καί τά ύπόγεια.

Συμμεριζόμενος καί έγώ τήν έπιθυμίαν ταύ
την τοΰ φίλου μου άπετάνθην πρδ; τόν οδηγόν 
μας καί τδν ήρώτησα πόθεν ήδυνάμεθα νά κατ- 
έλθωμεν εις τάς ύπογείους στοάς.

— Τδ πράγμα δέν είναι ευκολον, άπήντησεν 
ό ΙΙέρσης σείων τήν κεφαλήν πρέπει πρώτον 
ν’ άναοώμεν έπί τού βράχου καί έκεΐθεν διά 
σχοινιού νά σάς άνελκύσωμεν. Όταν θά ήσθε 
είς τήν κορυφήν πάλιν διά σχοινιών θά σάς 
καταβιβάσωμεν είς τά ύπόγεια. Ή έπιχείρησις 
είναι καί δύσκολο; καί έπικίνδυνος, και δλίγοι 
περιηγηταί τήν έξετέλεσαν.

Οί λόγοι ούτοι έκέντησαν έτι μάλλον τήν 
έπιθυμίαν ήμών καί ό Αριστείδης, ό πλέον 
ανυπόμονος είπε πρός τδν οδηγόν

— Ετοίμασε τά σχοινιά- ήμεΐς θέλομεν νά 
άναβώμεν διά νά ίδωμεν τούς τάφους καί νά 
θαυμάσωμεν καί τήν θέαν άπό τοΰ υψους τού 
βράχου.

— Η θέα ανταμείβει διά τού; κόπους, άπε
κρίθη δ οδηγός, δστις είχε περισσοτέραν κλίσιν 
προς τας καλλονάς τής φύσεως ή πρδς τήν αρ
χαιολογίαν. Άφ’ ου λοιπόν τδ θέλετε,, θά 
γείνη.

Καί άμέσω; έδωκεν είς τούς ανθρώπους του 
τά; άπαιτουμένα; διαταγάς.

Ομολογώ δτι ή άναρρίχησις ήτο κοπιώδης 
καί δτι αίσθημα κάπως δυσάρεστον μάς κατέ- 
λαβεν δταν έζωσμένοι διά σχοινιού έλκυώμεθα 
πρός τά άνω. Αφ’ ετέρου δμως ήδυνήθημεν 
έκ τού πλησίον νά θαυμάσωμεν άνάγλυφον λε- 
λαξευμένον έν τω μέσω τού βράχου καί πα- 
ριστών τόν βασιλέα Δαρεΐον (ή άλλον τινά) 
οεόμενον πρδς τδν θεόν Άουραμάζδαν, δστις 
φαίνεται πλανώμενο; έν τώ αίθέρι. Ότε εύρι- 
σκόμεθα σώοι καί αβλαβείς έπί τού βράχου καί 
παρετηρούμεν τήν πέριξ ήμών εύρεΐαν πεδιάδα 
φωτιζομενην ύπό τών ζωηρών τοΰ ήλιου άκτίνων, 
ένθυμήθην τό πάθημα τών γονέων τού Δαρείου 
έν αύτή ταύτη τή θέσει πρό δισχιλίων τετρα- 
κοσίων καί πλέον έτών. Ό Δαρεΐος, θέλων νά 
έκπλήςη τοϋ; γέροντας γονείς του, προσεκάλεσεν 
αύτοΰς ήμέραν τινά νά έπισκεφθώσι τδν τάφον 
του τούτον, δν μετά τοσαύτης δαπάνης καί μετά 
τοσούτου κόπου παρεσκεύασε. Πρός τοΰτο άνέ- 
θεσεν είς τού; είς τήν υπηρεσίαν του διατελούν- 
τας μάγους νά άναβιβάσωσι τόν κάλαθον, έν ω 
έκάθηντο ό πατήρ καί ή μήτηρ του. Τεσσαρά
κοντα μάγοι ή ιερείς άνέβησαν έπί τοΰ βράχου, 
έλαβον είς χεΐρας τδ σχοινίον καί άνεβίβασαν 
τούς γονείς τού ήγεμόνος των. Άλλά καθ’ ήν 
στιγμήν οί σεβάσμιοι ούτοι πρεσβύται αίωρούντο 
είς τήν οιάκρισιν τών άνέμων, οφις ύπερμεγέθης 
έξήλθε τοΰ βράχου καί έφερε τήν σύγχυσιν έν 
ταΐς τάξεσι τών ιερέων, οιτινες καταληφθέντες 
ύπδ φόβου έγκατέλιπον τά σχοινιά καί δ κάλα
θος μετά τού πολυτίμου αύτοΰ φορτίου κατέ- 
πεσεν. Ή θλΐψις τού Δαρείου ύπήρξε βαθεΐα· 
άμέσω; διέταζε τήν σύλληψιν τών ενόχων, ούς 
καί αύθωρεί κατεδίκασεν είς θάνατον.

Κάτωθεν τών τάφων εύρίσκονται τά περίφημα 
άνάγλυφα τών Σασοανιδών, είς τά όποια τδ 
μνημεΐον οφείλει τδ σημερινόν όνομα "Αί ει
κόνες τοΰ Τουστέμ”. Τδ εν τών άναγλύφων 
τούτων, μήκος έχον 11 μέτρων, παριστφ τδν 
θρίαμβον τού βασιλέως Χαπούρ έπί τού Βαλε- 
ριανού. Ό ΙΙέρσης βασιλεύς είναι έφιππος, ό 
δέ ρωμαίος αύτοκράτωρ, φορών τήν χλαμύδα 
καί τήν τήβεννον, ικετεύει γονυπετής τδν νικη
τήν. 'Η ταπεινωτική στάσις τοΰ αιχμαλώτου 
δέν άπέτρεψεν αύτόν άπδ τού νά χρησιμεύση 
έπί εξ δλα έτη ώς στήριγμα τών φιλοδοξών 
σκοπών τοΰ Σασσανίδου ήγεμόνος καί έπί τέλους
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νά Θανατωθή ύπ’ αύτοΰ. ’Όπισθεν τοΰ αναγλύφου 
υπάρχει επιγραφή έν γλώσση πελβική άναμι- 
μνήσκουσα τήν νίκην τής ’Εδέσσης, ήν ό Σασ- 
σανίδη; ηραίο κατά τών 'Ρωμαίων.

Ίο δεύτερον άνάγλυφον, ού ή ύπόθεσις δέν 
είναι τοσοΰτον ευεξήγητος, παριστα δύο έφιπ
πους βασιλείς κρατούντας διά τών χειρών σύμ- 
βολον συνδέσμου ή συμμαχιας.

'II γλυπτική τών χρόνων τών Σασσανιδών 
πλησιάζει μάλλον πρδς τήν ρωμαϊκήν ή τήν 
ελληνικήν τέχνην. Τά πρόσωπα είναι πολύ 
έφθαρμένα, ώστε δέν δύναται τις νά κρίνη περί 
τής καλλιτεχνικής επεξεργασίας, άλλ’ αί χεΐρες 
είναι άκόμψως καί βαναύσως είργασμέναι. II 
στάσις τών παριστανομένων ήγεμονικών προσώ
πων είναι σεμνή καί αξιοπρεπής· καλώς είργα- 
σμένα είναι καί τά διάφορα ζώα. Έν γένει 
δέ φαίνεται οτι οί καλλιτέχναι τής έποχής 
ήσαν έμπειρότεροι κοσμηματογράφοι ή γλύπται, 
έν ω τά αρχαιότερα ανάγλυφα τών μνημείων 
τούτων προδίδουσι τέχνην αρκούντως άνεπτυ- 
γμένην.

Είς τους πρόποδα; τοΰ βράχου, έν ω εύρην- 
ται οί υπόγειοι τάφοι, είναι έτερον μνημεΐον, 
δπερ ειλκυσε τήν προσοχήν ήμών. Είναι τοΰτο 
δύο βωμοί πυρός (Άτέχ-κά καλούμενοι παρά 
τών εγχωρίων) κεκομμένοι έν τω βράχω. Σύγ- 
κεινται οί δύο ούτοι βωμοί έκ τετραγώνου τρα- 
πέζης περιβαλλόμενης ύπδ τεσσάρων κιόνων καί 
Θολωτής στοάς· άνωθεν οί βωμοί καταλήγουσιν 
εις γραμμήν τριγώνων επάλξεων (δρα εικόνα). 
Τά κοσμήματα δλα είναι βαναύσως είργασμένα 
καί προδίδουσι τέχνην βάρβαρον, πολΰ άτελε- 
στέραν τών έπί τών χρόνων τοΰ Κύρου άνεγερ- 
θέντων μνημείων. Έάν συγκρίνωμεν τά κτίρια 
ταΰτα πρός τά άσσυριακά, ευκόλως πει&όμε&α 
δτι οί '’Βωμοί τοΰ πυρός” είναι τά αρχαιότατα 
μνημεία τής πεδιάδος τοϋ Πολβάρ ποταμού, 
άνερχόμενα είς έποχήν άρχαιοτέραν τής βασι
λείας τοΰ Κύρου. Ό σεβασμός του λαού πρός 
τούς αρχαίους τούτους βωμούς καί πρδς τάς 
άρχαίας παραδόσεις προ τών χρόνων τοΰ Δα- 
ρείου, παρεκίνησαν κατά πάσαν πιθανότητα τδν 
βασιλέα τούτον νά έκλέξη ώς βασιλικήν νεκρό- 
πολιν τήν παρά τούς βωμούς τούτους Θέσιν. Ί α 
αύτά αίτια παρεκίνησαν άναμφιβόλως καί τούς 
Σασσανίδας ήγεμόνας νά χαράξωσι τά κατορ- 
δώματα αύτών έπί τοΰ ιερού τούτου βράχου. 
Οί δπαδοί τού Ζοροάστρου αείποτε έσεβάσΘησαν 
τούς βωμούς τούτους τού πυρός, καί σήμερον 
ακόμη οί Πέρσαι, καίτοι άπολέσαντες σχεδόν 
έντελώς τήν μνήμην τοΰ ενδόξου αύτών παρελ
θόντος, μεταβαίνουσιν έξ Ινδιών πολυπληθείς 
είς προσκύνησιν τών βωμών καί είς έπίσκεψιν 
τοΰ έκεΐ πλησίον ευρισκομένου μικρού ναού, 
δστις έν τή χώρα καλείται ή Καάβα.

( Επεται συνέχεια.)

ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΓΛΩΣΣΗΣ

(VOLAPUK.)

Ύπό Κ. Ν. Πμ.

Ω
ς ό τετραγωνισμός τού κύκλου καί ό 
κανονισμός τής πορείας τοΰ αεροστάτου, 
οΰτω καί ή έφεύρεσις μέσου κοινού πρός 

συνεννόησιν απάντων τών λαών τής ύδρογείου 
σφαίρας ύπήρξεν άπδ πολλών δεκαετηρίδων ζή
τημα, σκαλαδίσαν καί καταβασανίσαν πολλά 
μέλη τής τάξεως έκείνης τών άνΘρώπων παντός 

έθνους, οιτινες κατατρίβουσι τδν έαυτών βίον 
πρδς τδ κοινή καλόν.

Άν καί όλίγοι γινώσκωσι τί έστι τετραγω
νισμό; τού κύκλου, έν τούτοις πλεΐστοι δσοι 
όμιλοΰσι περί αύτού, διότι άπδ μακροΰ ήδη ή 
φράσις τετραγωνισμός τοΰ κύκλου” κα
τέστη κτήμα πασών σχεδόν τών κοινωνικών τά
ξεων έν τή σημασία τού αδυνάτου ή τής μα- 
ταιονοπονίας.

Έπαγωγότερον ώς έκ τής φύσεως αύτοΰ, τδ 
ζήτημα τοΰ πηδαλίου τοϋ αεροστάτου είναι 
κατά πολΰ γνωστότερον τού ανωτέρω· οσάκις 
από καιρού είς καιρόν άνακινεΐται, έγείρει τήν 
κοινήν περιέργειαν καί προκαλεΐ ζωηρά; συζη
τήσεις καί παρ’ άνθρωποι;, οιτινες ούδέποτε εί- 
δον άερόστατον. Τδ τοιοΰτον έχει αιτίαν τήν 
προοδευτικήν τάσιν τού άνΘρώπου καί κατ’ ακο
λουθίαν τήν έλπίδα δτι ή έπιτυχία τής διευ- 
Θύνσεως τής πορείας τοΰ έναερίου πλοίου Θά 
μεταοάλη τούς ορούς τοΰ βίου έπί καλίρ βε
βαίως τών κοινωνιών.

Άλλ’ ό περί παγκοσμίου τινδς γλώσ
σης λόγος έχει πολΰ στενότερου τδν κύκλον τής 
έξαπλώσεως αύτοΰ. .Μόνον μία τάξις άνΘρώπων 
ώμίλησε περί τοΰ ζητήματος τούτου σπουδαίους· 
αν δέ πλήν τής τάξεως ταύτης ώμίλησε περί 
αύτοΰ καί άλλος τις, ούτος ειρωνεύθη καί κα- 
τεμυκτήρισεν έκείνου;. Καί αύτοί οί άλχημι- 
σται εσχον ποτέ τήν έποχήν τής ακμής των · 
οί άνθρωποι έσεβάσΘησαν αύτούς έπί τή έλπίδι 
δτι, άν κατώρθουν νά πλουτήσωσιν αύτοί, Θά 
έπλούτιζον καί τούς άλλους. Άλλ’ οί δπαδοί 
τής παγκοσμίου γλώσσης ποιοι ήσαν ; ποιοι εί- 
σίν; — Παρήλθον έκάστοτε άφανεΐς καί άγνω
στοι. Καί δμως καί αύτοί, είτε έπί μεγίστφ 
τινι καλώ, είτε έπί ματαίφ δλως έργαζόμενοι, 
είργάσθησαν τεραστίως. Δέον νά έξετασθώσιν 
ύποκειμενικώς. Πολλοί τούτων έγένοντο καρ- 
τερικώτατοι μάρτυρες τής ιδέας. Καί είτα; — 
Άπλούστατον! άπέθανον άγνωστοι καί περιφρο- 
νημένοι καί ύπδ τών γνωριζόντων αύτούς έπί 
τής ψάθης. ΊΙ παγκόσμιος γλώσσα έχει καί 
αύτή τά Θύματά της, πλείονα ίσως ή ό κύκλος 
και τό άερόστατον. Εύνόητον δέ- ή ύπηρεσία, 
ή εύεργεσια, ήν προσεπάθουν οί γλωσσισταί ου- 
τοι νά παράσχωσι τή άνθρωπότητι ήτο — είναι 
τόσω μεγάλη, ώστε άφοΰ άπαξ έπελήφθησαν τοΰ 
έργου ποοσεπάθησαν νά άγάγωσιν αύτδ είς πέρας 
πάσαις δυνάμεσι· προυτίμησαν δέ, γενναίοι σκα
πανείς τής προόδου καί τοΰ πολιτισμού, νά 
καταστραφώσι μάλλον αύτοί, ή νά καταλίπωσι 
τδ έργον. Μετά βίον πλήρη πόνων καί μόχθων, 
πλήρη στερήσεων καί περιφρονήσεων, άπέθανον 
κατεσκληκότε; καί νήστεις. Τδ οδυνηρότερου 
δέ διά τούς άνδρας τούτους ύπήρξεν δτι, προσ- 
παθούντες νά καταστήσωσι τάς ιδέας καί τάς 
έννοια; δλων τών άνΘρώπων καταληπτά; πρδς 
δλους, δέν κατώρθωσαν νά γίνωσιν αύτοί οΐ 
ίδιοι καταληπτοί παρ’ ούδενός, ούδέ παρ' έ
κείνων, οιτινες έγνώριζον τέως αύτούς!

Τά τοιαΰτα ύπήρξαν άχρι τοΰδε γνωστά είς 
στενόν κύκλον άνΘρώπων. Νΰν δμως, δτε τό 
ζήτημα τής παγκοσμίου γλώσσης φαίνεται εί- 
σελθδν πλέον όριστικώ; εί; τήν όδδν τής πραγμα
τώσει»; του, θεωρώ άναγκαϊον νά γνωρίσω τά 
όλίγα ταύτα τοΐς άναγνώσταις τοΰ "Εσπέρου”.

Δέκα καί τρία συστήματα παγκοσμίου γλώσ
σης εφευρέθησαν άχρι τοΰδε παρά διαφόρων 
θιασωτών καί προμάχων τής ιδέας ταύτης. 
Απαντα δμως, είτε διότι ήσαν ανεπιτυχή, δπερ 

παραοεχομαι δια τινα αυτών, είτε διότι δέν 
έτυχον τή; δεούσης προσοχής παρά τών κυβερ
νήσεων ή άλλων αρμοδίων, προς ου; οί έφευ- 
ρέται άπετείνοντο φωνάζοντες δι’ δλης τής 
ισχύος τών πνευμόνων των, κυρίως δέ διότι 

έχαρακτηρίζοντο έκ ποοκαταλήψεω; φαντασιο
πληξία·., άπαντα άπέτυχον. Τινά τούτων, τά 
πλεΐστα, έμειναν έν τω σπουδαστηρίου τού έφευ- 
ρέτου, άλλα δέ, τά εύτυχέστερα, έφθασαν καί 
μέχρι του τυπογραφείου καί έτυπώθησαν, διά 
να μη άναγνωσθώσι παρ’ ούδενός. Δέν εύρίσκω 
κατάλληλον τόν προκείμενον χώρον ί'να τελέσω 
τά μνημόσυνα τών έργατών τούτων τή; ανθρώ
πινης προόδου. Άλλά καί δέν δύναμαι νά μή 
αναγραψω ξηρά τά όνόματα αύτών. ’Ιδού τίνες 
ήσαν 1. Sinibaldo de Mas, 2. Parat, 3. Paic, 
4. Gablenz, 5. Pizo, 6. Indie, 7. Ocbando, 
8. Hol in ar, 9. Gaumont, 10. Lambert, 11. Le
tellier, 12. Steiner, καί 13. Bachmaier.

Άλλ’ ίδωμεν ακριβέστερου τί έζήτουν οί άν
θρωποι ούτοι: ύπέρ τίνος ήγωνίσθησαν μετά 
τόση; άφοσιώσεως; Γούτο περιγράφεται έν δλί- 
γαις λέξεσιν Έπειράθήσαν έκαστο; κατά ιδίαν 
μέθοδον καί έπί ιδιαιτέρας βάσεως νά συντάξωσι 
νέαν τινά γλώσσαν, απλήν, εύμάθητον, ομαλήν 
δσον έ'νεστι κατά τούς τύπους, τήν σύνταξιν καί 
τήν έζφρασιν διά νά δύνανται δλοι οί άνθρωποι, 
δλοι οί κάτοικοι τής γής, έκμανθάνοντε; αύτήν 
εν βραχυτάτω χρόνφ, νά συνεννοούνται προς άλ
λήλους εύκόλως καί τελείως. Δέν έζήτησαν 
τήν κακάργησιν τών ύπαρχουσών έν χρήσει 
γλωσσών καί διαλέκτων. Έπειδή ύπάρχουσι 
τόσον πολλαί καί ποικίλαι γλώσσαι ήθέλησαν 
έκαστος τών άνωτέρου νά καταστήσωσι δυνατήν 
τήν συνεννόησιν τών κατοίκων πάση; χώρας 
πρδς τού; κατοίκους πασών τών άλλων χωρών 
έν μια καί μόνη γλώσση. Ό "Αγγλος περιη
γητής π. χ. ό ερχόμενος, κατά τά; διαφόρους 
διευθύνσεις αύτού, είς Γρηλανδίαν, είς Ζουλου- 
λάνδην, είς Μαδαγασζάρ, είς Αραβίαν, Κίναν, 
’Ιαπωνίαν, Λαπωνίαν, Ελλάδα ή Ρωσσίαν, ή 
Ν. Αμερικήν, δέν θά έχη πλέον ανάγκην νά 
φροντίζη περί συνεννοήσεως οιά μέσων τόσω 
κοπιωδών, δέν θά έχη έπίσης άνάγκην νά γνω- 
ρίζη τάς γλώσσας δλων τούτων τών χωρών. 
Αρκεί νά ήξεύρη τήν "παγκόσμιον”, καί τότε 
έν οιφδηποτε τόπου θά συνεννοήται δι’ αύτής. 
’Εννοείται δέ δτι αύτη Θά έξαπλωΘή είς δλην 
τήν γήν καί Θά γείνη κτήμα πολλών, πλείστων 
έν έκάστη χώρφ, ένεκα τή; εύκολίας καί άπλό- 
τητος αύτής, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω.

I δ πράγμα δέ τούτο δέν είναι τόσου δύσκο- 
λον, δσο> θά ένόμιζέ τις κατά προυτην δύιν. 
"Αλλως δέ καί έχομεν άχρι τοΰδε πραγματικά 
παραδείγματα έν χρήσει. Καί πρώτον μέν δύ- 
ναταί τις ν’ άναφέοη τδν "Ναυτικόν διεθνή 
Κώδηκα τών σημείων”. Κατά τούς κανόνας 
τούτους δύνανται δύο πλοΐα, αδιάφορου οποία 
είναι ή έπί έκατέρου τούτων λαλουμένη γλώσσα, 
ν άνταλλάξωσι κατά τδ μάλλον ή ήττον εύρεΐαν 
συνεννόησιν. Τά δύο πλοΐα εύρίσκονται είς δρ- 
μον τινά αγκυροβολημένα · τδ έν τούτων δίδει 
τό σημεΐον
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Οί έπί τού έτέρου πλοίου, έάν μέν ήναι Γάλλοι, 
Θ’ άναγνώσωσιν αμέσως· "Notre navire partira 
demain soir’, έάν ήναι 'Ισπανοί· "Nuestra 
nave partirA manana por la tarde”, έάν ήναι 
"Έλληνες· To ήμέτερον πλοΐον αναχωρεί α'ΰριον 
τήν εσπέραν”, καί οδτω καθεξής, οίοσδήποτε 
έχων ύπ’ δψιν του τδν διεθνή Κώδηκα τών ση
μείων θ’ άναγνώση κατά τήν έαυτού γλώσσαν 
τδ σημειούμενον. Δύναται τι; νά παραοάλλη 
τήν διά τών σημείων τούτων συνεννόησιν πρό; 
τούς έν χρήσει αραβικούς αριθμούς. Έάν ση- 
μειωθή ό άριθμδς 4 π. χ. καί ό Ί’ώσσος, καί 
ό "Ελλην, καί ό Άγγλος, καί ό Γάλλος καί ό 
Γερμανός θ’ άναγνώσουν αύτδν είς τήν γλώσσαν 

των, άλλ* δλοι έννοοϋν τδ αύτό πράγμα, ανεξαρ
τήτως τής προφοράς.

Βεβαίως ή γλώσσα, ήν προσεπάθησαν έκαστος 
τών οπαδών τής παγκοσμίου νά κατασκευά- 
σωσι, δέν θά ήναι τοιοΰτό τι άθροισμα συμβό
λων, άλλά γλώσσα ζώσα καί λαλουμένη. Πρδς 
ένίσχυσιν δέ τοΰ ανωτέρω παραδείγματος φέρω 
καί τδ δεύτερον τοΰτο, δπερ άποδεικνύει δτι 
καί λαλουμένην γλώσσαν διεθνή, άν μή παγ
κόσμιον, έχομεν έν χρήσει σήμερον! Έν τή 
Μεσογείου Θαλάσση έμορφώθη καί επικρατεί άνά 
πάσαν άκτήν κράμα τι γλώσσης, έν ή παντός 
έθνους ναυτικοί συνεννοούνται έπί τών άφορών- 
των είς τήν τέχνην των. Καί δμως ούτοι δέν 
είναι πολύγλωσσοι- μόλις γνωρίζει έκαστος την 
ίδικήν του γλώσσαν.

Γήν ύπάρχουσαν ταύτην μεταξΰ τών πεπολι- 
τισμένων έθνών συνεννόησιν διά τοΰ "ναυτικού διε
θνούς Κώδηκος” καί τήν έπί περιωρισμένων εκτά
σεων τής σφαίρας έν χρήσει συνεννόησιν τών ναυ
τών ήθέλησαν, ώνειρεύθησαν νά ϊδωσιν έξαπλου- 
μένην έφ’ άπάσης τής γής καί έπί παντδς άντι- 
κειμένου τών ανθρωπίνων χρειών, καί πρδς τούτο 
είργάσθησαν οί άνθρωποι εκείνοι, έκαστο; κατά 
διάφορον, ώς είπον, τρόπον. Οί πλεΐστοι μετε- 
χειρίσθησαν ώς εξωτερικά σημεία παραστάσεω; 
τής γλώσσης ταύτης τούς λατινικούς χαρακτήρας, 
καί δικαίως, ώς τούς μάλλον διαδεδομένους. 
Τινές δέ καί είς τήν εσωτερικήν έποικοδόμησιν 
τής γλώσση; έλαβον ύπ’ δψιν των τδ ύλικδν 
τών πλείστων εύρωπαϊκών γλωσσών, άπαρτισαν- 
τες κράμα έξ άπασών, προσθέυτες δέ καί είτι 
άλλο άπήτει ή χρεία. Ό δέ Indre μετεχει- 
ρίσθη πρδς γραφήν τά σημεία τής μουσικής. 
Βεβαίως τοιαΰτά τινα πράγματα εδωκαν άφορ- 
μήν νά χαρακτηρισθώσιν οί προτείναντες αύτά 
ώς άνεπτυγμένοι ή εύγενεΐς παράφρονες. 
'Ως τοιούτος έχαρακτηρίσθη σχεδόν καί ό Le- 
tellier, δστις δμως κατέβαλεν άτρύτους, ύπερ- 
ανθρώπους κόπους, ινα φθάση είς τδ έπιδιωκό- 
μενον σημεΐον. Ούτος ύπήρξεν επιμελητής τής 
Ακαδημίας τών ΙΙαρισίων, είτα δέ άποχωρήσας 
έγκατέστη έν Caen δπως έργασθή έπί τής 
παγκοσμίου γλώσσης καί παρ’ όλίγον έξέμαθεν 
αύτός ολας τάς γλώσσας τοΰ κόσμου! Καί 
πρώτον μέν έμαθεν δλας τά; έν Εύρώπη λαλου- 
μένας, είτα δέ καί τήν Σανσκριτικήν · άλλ’ ινα 
είσέλθη κάλλιον είς τά μυστήρια τοΰ σχημα
τισμού τών γλωσσών ένόμισεν δτι έπρεπε νά 
έκμάθη καί τινα τών μονοσυλλάβων. Καί λοι
πόν, έξηκονταέτης ήδη τήν ήλικίαν, έπελήφθη 
τής Κινεζικής καί κατέτριψε δι’ αύτήν όκτώ 
δλα έτη! "Ενεκα δμω; τή; τοσαύτης έντάσεως 
τοΰ πνεύματός του έπ'ι τδ πρδ όφθαλμών προσ
φιλές θέμα κατέστη είς τδν ύπατον βαθμόν άφη- 
ρημένος. "Οτε ό ιατρός του παρήγγειλεν αύτω 
νά περιπατή έπί μίαν ώραν καθ’ έκάστην έν τώ 
κήπιυ, ό Letellier δέν κατώρθου ποτέ νά ένθυ- 
μηθή πότε ήρχισε περιπατών καί πότε έπρεπε 
νά τελειώση. Ό ιατρός τότε παρήγγειλε — 
μετά προηγηθέντα υπολογισμόν — νά έκτελή 
δέκα καί επτά φοράς τδν κύκλον τού κήπου του. 
Αδύνατον νά ένθυμηθή τήν σειράν τών άριθμών 
μέχρι τοΰ 17! Τέλος ή σύζυγός του έθετεν είς 
τδ Θυλάκιον τού φορέματος του 17 λιθάρια, ών 
έπρεπεν αύτδ; νά ρίπτη άνά εν μεθ’ έκαστον 
κύκλον τοΰ κήπου. Παραδόξους πως κατώρθου 
νά ένθυμήται τούτο! Μετ’ ού πολύ έδωκε πρδς 
τύπωσιν τέσσαρας ογκώδεις τόμους, ών τήν έκδο- 
σιν άνέλαβεν ό Dentil. Άλλ’ είτε διά τούτον, 
είτε δι’ έκεΐνον τδν λόγον, άλλά βεβαίως ένεκα 
τής άδιαφορίας τοΰ κόσμου πρδ; τήν παγκόσμιον 
γλώσσαν, δ Dentu ώμολόγει δτι ούδέποτε έπώ- 
λησεν εν καν άντίτυπον τής σοφής συγγραφής 
τοΰ Letellier μέχρι νύν, ήκιστα δέ έλπιζε·, δτι 

θά παρουσιασθώσιν έν τώ μέλλοντι άγορασταί. 
Καί ό άτυχή; Letellier δέν ηύτύχησε νά ίδη 
ούτε ένα μαθητήν είς τάς τάξεις τή; νέα; σχο
λής του, δέν κατώρθωσε νά συνεννοηθή έν τή 
νέα. γλώσση του, δι’ ήν κατέτριύε τρία τέταρτα 
αίώνος, προς άλλον τινά άνθρωπον έπί τή; γής,
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Φιλολογική Μελέτη.

( Μετά τής είκόνος τοϋ Βύρωνος.)

Β
ΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΝ είναι δτι άφ’ ενός μέν 
αί ιδέα', τών νεωτέρων χρόνων, έφ’ ών 
Ιδίως έπέδρασαν αί έρευναι τών θετικών 

έπιστημών, άφ’ έτέρου δέ ή τεραστία άνάπτυξις 
τών τοΰ βίου, μεγάλως έπέδρασαν έπί δλων έν 
γένει τών μορφών τής ποιήσεως. ’Αρκεί πρδς 

άπόδειξιν τούτου νά είπωμεν δτι τά άφηρημένα 
καί ύπερφυσικά, άπερ άλλοτε ήσαν ό κύριος 
μοχλός διά τήν ποίησιν, όσημέραι έκλείπουσι 
παραγκωνιζόμενα ύπδ απόψεων ούσιωδεστέρων, 
πραγματικωτέρων. Καί ή ποίησις ήναγκάσθη 
νά ύποταχθή κατά τούτο είς τήν φοράν τών 
νεωτέρων ιδεών. Αλλά καί ιδιαιτέρως ή έπιρ- 
ροή αύτη καταφαίνετπι έπί τής έξωτερικής τής 
ποιήσεως μορφής. Ούτως ή στενή κοίτη τοΰ 
κλασικού Έπους μέ τήν απλότητα αύτή; δέν 
είναι σήμερον άρκούσα δπως δεχθή τδν όρμη- 
τικόν χείμαρρον τών νεωτέρων ιδεών, αισθη
μάτων καί σχέσεων. Επομένως διά τδ έπος 
δέον νά εύρεθή νέα μορφή, διά τήν όποιαν, 
δέν άπατώμεθα, έχαράχθη ήδη τδ στάδιον 
πρδ; τήν όποιαν έγένετο ήδη εναρξις.

Άλλά καί διά τήν λυρικήν ποίησιν 
σημερινόν έδαφος δέν είναι ευνοϊκόν πολύ, 
λυρική ποίησις, ήν δυνάμεθα νά όνομάσωμεν 
τήν έλευθέραν ιδανικήν παράστασιν τοϋ εσω
τερικού άνΘρώπου, καί αύτη αισθάνεται έαυτήν 
περιωρισμένην είς τήν μετάδοσιν τών αισθημά
των, μή άνακαλύπτουσα έν τοΐς σημερινοί; πε
ζοί; χρόνοι; τής άπάτης, τή; έπιδείξεω; καί 
τού ψεύδους ούδέν ύψηλδν καί γενναϊον, ούδέν 
δυνάμενον νά τή παράσχη ούδέ τήν έλαχίοτην 
άφορμήν καί αιτίαν ύποθέσεως καί θέματος. 
Επομένως καί ή ψυχή τοΰ λυρικού ποιητού 
ούδαμού εύρίσκει βάσιν ή στήριγμα, δι’ οΰ νά 
ύψωΘή εί; σφαίρα; ύψηλοτέρας έμπνεύσεως. 
Απόπειρα άσθενή; έγένετο κατά τήν τρίτην καί 
τετάρτην δεκαετηρίδα τοΰ ένεστώτος αίώνος δια 
τών πολιτικών λεγομένων ασμάτων, άλλ’ ή άπό- 
πειρα αυτή δέν δύναται νά χαρακτηρισθή ώ; 
άποκύημα τέχνη; ύψηλής καί έλευθερίου. Ή 
λυρική επομένως ποίησις έμεινε περιωρισμένη 
είς τά ερωτικά άσματα.

Καί τδ δράμα! Πώς νά περιέλθη ή δρα
ματική ποίησις είς βαθμόν τινα τελειότητος έν 
χρόνοι; πάλης καί άγώνος, έν έποχή, καθ’ ήν 
δ κόσμο; πειραταί ν' άποβάλλη παν τδ άρχαΐον 

αν 
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καί νά περιβληθή διά νέων ιδεών; Έν τοιαύτη 
έποχή τά ατομικά συμφέροντα προεξάρχουσι καί 
άποκρούουσι παν τδ άφηρημένον καί ιδεώδες. 
Πρδ; έπιτυχή όμως μόρφωσιν πάσης ποιήσεως 
άνάγκη είναι, ό χρόνος νά ίδη πραγματοποιου- 
μένας τάς ιδέας αύτοΰ έν αύτω τω βίω τοΰ 
λαού, νά άναπαυθή έπί τών θριάμβων του καί 
νά έχη γνώσιν τή; ούσία; καί τών στοιχείων 
αύτοΰ. Άνευ τών βρων τούτων δράμα δέν γί
νεται, καί ποιον είναι τδ έθνος δπερ δύναται νά 
εί’πη σήμερον οτι εύρίσκεται έν τή έπιζήλφ 
έζείνη θέσει, τή παρεχούση πάντα τά άπαιτού- 
μενα συστατικά; Τις λαός έκτος τοΰ Ελληνικού 
έχει σήμερον πράγματι δραματικά; ύποθέσει; 
προχείρους; Μένουσι αί παλαιότεραι, ιστορικοί 
ύποθέσεις, ύπολείπονται τά ύπδ τής φαντασίας 
τοϋ ποιητού πλαττόμενα Θέματα· άλλά ταΰτα 
πάντα δέν άρκούσι πρό; παραγωγήν άληθοΰ; 
έθνιζοΰ δράματος.

1 ί είδος τής ποιήσεως ύπολείπεται λοιπόν 
τή σημερινή έποχή; Ή διηγηματική ποί- 
ησις καί τά μυθιστορήματα, ών τό στάδιον 
εύρύτατον καί ή μορφή έλαστικωτάτη, δπως το 
μέν άναπτύξωσιν δσον ένεστι τάς ποικίλας ιδέας 
καί τά διάφορα αισθήματα, τδ δέ έζθέσωσι τά; 
παντοίας καί διαφοροτρόπους περιπετείας, διότι 
αύται έχουσι τήν βάσιν των έπί τοΰ πραγμα
τικού καί συγχρόνου βίου. Τήν τάσιν ταύτην 
άριστα διέγνωσε τό πνεύμα τών σημερινών χρό
νων, καί είς τδ είδος τοΰτο τής ποιήσεως δυ- 
νάμε&α νά είπωμεν δτι κατώρθωσέ τι, καί 
μάλιστα ώς πρδς τά μυθιστορήματα. Ή διη- 
γηματιζή ποίησις δέν ύπήρξε τόσον εύτυχής · 
αύτη έμεινε καί θά μείνη έπί πολΰ έν θέσει 
ύποδεεστέρα, διότι μή έχουσα βάσεις, όποια; 
έχει τδ μυθιστόρημα, μετά πολλής εύκολίας 
έξοκέλλει είς παιδιάν, ούδέ παρέχει τήν ύγιά 
τροφήν, ήν πάσα τέχνη καί έπιστήμη όφείλετ 
νά παράσχη είς τήν ανθρωπότητα πρό; άνά- 
πτυξιν γενναίων καί ύψηλών ιδεών.

Τής διηγηματική; ταύτη; ποιήσεω; ύπατο; 
άντιπρόσωπο; έν τοΐ; καθ’ ήμάς χρόνοι; ύπήρξεν 
ό Βύρων, ό φιλέλλην έκεϊνοςΆγγλο; ποιητής, 
δστις ού μόνον τήν Ελλάδα έψαλεν άλλά καί 
ύπέρ τή; Ελλάδος έθυσιάσθη. Ό Βύρων ήτο 
άληθή; ποιητής· έν αύτφ ό άνθρωπο; καί ό 
άοιδδ; ήσαν τοσοΰτον στενώ; συνδεδεμένοι, ώστε 
έν τοΐ; ποιήμασιν αύτοΰ πολλάκις καθίσταται 
αδύνατον νά έννοηθή τό μεταίχμιον, ή γραμμή 
έκείνη, έν ή χωρίζεται ό άνθρωπο; άπδ τοΰ 
ποιητού. Καί μέχρι μέν τίνος ό Βύρων δέν 
ένοήθη ύπδ τών πολλών, έκληφθεί; ώς άερο- 
βατών συγγραφεϋ; καί ώς θηρευτής ιδανικών 
πλασμάτων. Ή κοινωνία δέν ήτο είσέτι μεμορ- 
φωμένη πρδς κατανόησιν τοΰ ύψους αύτοΰ. 
Βαθμηδόν δμως διά τή; μελέτης τών έργων 
του ένόησεν ό κόσμος δτι έχει έν τφ Βύρωνι 
προφήτην, πνεύμα δηλ. διορατικόν, δπερ άπε- 
κάλυψε τάς άληθείας, αϊτινες βραδύτερον έπε- 
φάνησαν διά τής νεωτέρα; φιλοσοφίας καί διά 
τών ερευνών τοΰ μικροσκοπίου. Βεβαίως ύπήρ
χον καθ’ ολα; τά; έποχάς πνεύματα έξοχα προ- 
τρέχοντα τών χρόνων αύτών· άλλά τοιαΰτα 
πνεύματα είναι άείποτε σπάνια καί δέν έπαρ- 
κοΰσιν δπως πείσωσι τοΰ; πολλούς δτι ποίησις 
καί φιλοσοφία είναι στενώ; συνδεδεμέναι. Έμέμ- 
φθησαν καί τών μεγαλειτέρων ποιητών δτι είναι 
ύπέρ τδ δέον φιλόσοφοι· τήν μομφήν ταύτην 
άπέδωκεν ό κόσμο; καί τοΐς έξοχωτέροι; τών 
Γάλλων, τών Ιταλών καί Γερμανών ποιητών. 
Ιίόσιρ μάλλον δέν έπρεπε νά άποδοθή ή μομφή 
αύτη τω Βύρωνι, τω έξόχω; φιλοσοφώ ποιητή; 
Καί δμω; πώς έξηγεΐται δτι έν αύτή τή ’Αγ
γλία ό λαός, ό ήκιστα παντός άλλου φιλόσοφος, 
μετά ζήλου καί ένθουσιασμοϋ άνεγίνωσκε τά
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έργα τού Βύρωνος; Τούτο συνέβη τό μεν διότι 
ό Βύρων ήτο ’Άγγλος καί ώς τοιοΰτος τω έθνει 
αύτοΰ προσφιλής, τό δέ διότι ή ποίησις του 
είχε τι πρωτότυπον, τί νεοφανές, έλκύον τά 
πλήθη. Έάν προσθέσωμεν είς ταΰτα κα'ι τήν 
μεγάλην χάριν, ήν άποπνέουσι τά ποιήματα 
αύτοΰ καί τό ρέον τοΰ ύφους, θέλομεν εννοήσει 
διατί ό Βύρων κατέχει έν τή πάτριοι αύτοΰ 
τήν θέσιν τοΰ ύπατου τών ποιητών.

Οί χρόνοι μετεβλήθησαν, αί νεώτεραι ίδέαι 
άνεφάνησαν καί έξουσίασαν τον κόσμον, καί ό 

καί προέβη θηρεύουσα ώς υψιστον ιδανικόν σκο
πόν της τό καθαρώ; ανθρώπινον. Μετά πολλής 
έπιτυχίας διήλθεν ό Βύρων τόν κινδυνώδη σκό
πελον, καί, επειδή ήτο αληθής ποιητής, κατώρ- 
θωσε νά όδηγήση τό πλοΐον πρός τήν έλευθέραν 
θάλασσαν ;σώον καί αβλαβές. Κατά τοΰτο ό 
Βύρων ύπήρξε μιμητής αξιέπαινος τοΰ ’Αλεξάν
δρου Pope, ού τό απόφθεγμα "ή καταλληλοτέρα 
μελέτη τής ανθρωπότητας είναι αύτός ό άνθρωπος’’ 
(The proper study of man-kind is man), ό 
Βύρων άνεγνώρισεν ώς λόγον άληθή καί πιστώς 

στόμφου καί άνευ σκοπού διδακτικού, συγχω
νεύονται έν έμβριθεία καί τή παιδιά τοσοΰτον 
ήπίως καί εντελώς μετά τοΰ διαυγούς ρεύματος 
τής ποιητικής βάσεως, ώστε άποτελοΰσι μετ’ αύ
τοΰ άρμονικόν σύνολον. IIόσον ώς έκ τούτου ή 
ποίησις τοΰ Βύρωνος έπενεργεΐ έπί τοΰ ανα
γνώστου, δέν χρήζει περαιτέρω έξηγήσεως, διότι 
τό πλήθος τών σοφών διδαγμάτων καί τών 
ιδεών εισδύει έν μορφαΐς πολυποίκιλοι; είς τόν 
κύκλον τών ιδεών ήμών, ώστε χωρίς νά τό 
αίσθανώμεθα διδασκόμεθα. Ουτω τά ποιήματα 

τον Βύρωνα διαμένοντα έπί πολύ έπί τής έπι
φανείας, άλλ’ είσδύοντα είς τά βάθη, έν οίς οί 
στρόβιλοι έχουσι τήν πηγήν των δέν ήρκεΐτο 
δηλ. είς τήν έξωτερικήν πράξιν τοΰ άνθρώπου, 
άλλ’ άνεζήτει τήν βάσιν αύτής καί άπεκάλυπτεν 
ουτω τούς μυστικούς μυχού; τής καρδίας. Όπως 
κατορθώση τοΰτο ώφειλεν ό ποιητής να έμβα- 
Ούνη είς τήν έρευναν τής νεωτέρας φιλοσοφίας 
καί φυσιολογίας. 11 όσον έπιτυχώς είσήλθεν εις 
τήν μελέτην ταύτην έννοοΰμεν σήμερον, δτε ή 
μελέτη τών θετικών έπιστημών τόσον δφθαλ-

Έν δλοις τοΐς ποιητικοί; αύτοΰ έργοις, μι
κροί; καί μεγάλοι;, ό Βύρων ούδέποτε έξέκλινε 
τής όδοΰ ταύτη;· πάντα τά έργα, του, άνευ 
ούδεμία; έξαιρέσεω;, έχουσι κέντρον τόν πραγμα
τικόν βίον καί ώς πρός τάς περιπέτειας τών έν 
αύτοΐ; προσώπων καί ώς πρός τά φυσικά φαι
νόμενα καί τού; χαρακτήρας. Ό Βύρων είναι 
ό τολμηρώς καταρρίψας τό έσφαλμένον άξίωμα 
δτι ή πατρίς τοΰ ποιητοΰ κεΐται μακράν τή; 
γήινου σφαίρας, είς νεφελώδη υψη. Ό Βύρων 
άπέδειξε τρανώτατα δτι καί ό ποιητή; δφείλει

Είς τών έμβριθεστέρων κριτικών τών νεω
τέρων χρόνων, ό Borne, δστις μετά πολλής 
έπιμελείας έμελέτησε τά έργα τοΰ Βύρωνος καί 
ένεβάθυνεν είς τό πνεύμα αύτοΰ, λέγει - “Ί’υχάς, 
"οία ή τοΰ Βύρωνος, προφυλάττει αύτή ή φύσι; 
"διά άκανθίνου δικτύου άπό τή; μομφής καί τή; 
"κατηγορίας, ίνα μή ψαύση αύτάς ό όδού; τών 
"ζώων έκεΐνο; δμω;, δστις δεν είναι πρόβατον, 
"δέν φοβείται νά προσέγγιση είς τοιοΰτον σαρ
καστικόν μισάνθρωπον.” Δίκαια έκτίμησις τών 
αισθημάτων τοΰ μεγάλου ποιητοΰ. ‘Ο Βύρων

ΟΙ ΒΩΜΟΙ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ.

Βύρων, ό αντιπρόσωπος τών νεωτέρων ιδεών, ό 
προφήτης τοΰ σκοτεινού καί αγνώστου μέλλον
τος, άνεγνωρίσθη ώς τοιοΰτος ύπό τών ανθρώπων 
τών άποβαλόντων πλέον τάς παλαιάς καί περι- 
ωρισμένας Ιδέας και κατανοησάντων τήν δλην 
αλήθειαν τής προόδου καί τής άναπτύξεως καί 
ύπό έποψιν φιλοσοφικήν, καί ύπό έποψιν πολι
τικήν καί ηθικήν. ’ Εν τισι τών πρώτων ποιη
μάτων του καταφαίνεται ενίοτε άπήχησίς τις 
τής αύστηράς άγγλικής αύτοΰ ανατροφής, τής 
ύπό τών νεφών τών άρχαίων ιδεών είσέτι έσκο- 
τισμένης· άλλ’ δμως έν τοΐς μεταγενέστεροις 
αύτοΰ έργοις δηλοΰται τρανώς, δτι τοΰ άνδρός 
τό βλέμμα διέσχισε τά νέφη ταΰτα καί τήν 
όμίχλην, ήτις έπεκάθητο είσέτι έπί τής εκτε
ταμένης τοΰ βίου πεδιάδος.

Συνέπεια δέ τής καθαρώς εσωτερικής ταύτης 
διανοητικής έλευθερία; ύπήρξεν δτι ή ποίησις 
τοΰ Βύρωνος άνυψώθη τολμηρά καί νικηφόρος 
ύπεράνω τής ομιχλώδους έκείνης άτμοσφαίρας, 

αύτό έτήρησεν. Έάν ό Pope κατηγορήθη ύπό 
τών συγχρόνων του καί τών μεταγενεστέρων, δτι 
ε'ισήγαγεν είς τήν ποίησιν τήν φιλοσοφικήν ταύ
την ιδέαν, τοΰτο άποδοτέον μόνον είς τό δτι 
τά ποιήματα αύτοΰ, καίτοι πλήρη ώραίων χω
ρίων, είσίν ύπέρ τό δέον διδακτικά, ή, ώς λέ- 
γομεν σήμερον, σχολαστικά. Καί ό Schiller, 
δστις, ώς γνωστόν, έξέχει έν τφ δράματι ιδίως, 
εμφανίζεται ήμΐν ένίοτε διά υφους κάπως δι
δακτικού καί τά πρόσωπα αύτοΰ άπαγγέλλουσιν 
ύπέρ τό δέον, δπερ ένίοτε παραβλάπτει καί πα
ρεμποδίζει τήν άπρόσκοπτον τοΰ δράματος πο
ρείαν.

Μόνος ό Βύρων, ούτος μόνος έςαιρετιζώς, 
εύρε τήν άληθή όδόν παρ’ αύτφ ή φιλοσοφική 
ιδέα συμβαδίζει μετά τής ποιητικής, συνδέεται 
μετ’ αύτής ατενώς, καί έκ τοΰ συνδέσμου τούτου 
πηγάζει είδος ποιήσεως, εύρίσκον έν τή σημε
ρινή έποχή δικαιολόγησιν. Αί βαθεΐαι, άπλαί 
καί άφελεΐ; παρατηρήσεις, έκφερόμεναι άνευ 

τοΰ έξοχου Άγγλου ποιητοΰ συντελοΰσιν είς τήν 
άνάπτυξιν τών πολλών, οιτινες είτε δέν έλαβον 
τήν άπαιτουμένην φιλοσοφικήν παίδευσιν, είτε 
δέν είναι έπιρρεπεΐς είς βαθείας φιλοσοφικός 
μελέτας. Κατά τοΰτο δέν ύπάρχει ποιητής κα
ταλληλότερος τού Βύρωνος, ού τίνος τά έργα 
είναι άληθώς διδακτικά άνευ σχολαστικότητος, 
διότι ό κυριώτερος σκοπός τής ποιήσεως είναι 
ή ήθικοποίησις τοΰ άνθρώπου.

Μακράν πάσης ομιχλώδους αίσθηματικότητος 
ό ήμέτερος ποιητής είχε τόν κύκλον διαγεγραμ- 
μένον, έν φ έδει νά περιστρέφωνται τά ποιήματα 
αύτοΰ. Άντί νά περιφέρηται έν τή φαντασιώδει 
χώρα τοΰ ρωμαντισμοΰ καί έν τή άβεβαίφ πα
ραλία τών παραδόσεων ό Βύρων ήντλησεν έν 
τφ διαυγεΐ υδατι τού άμέσως περικυκλοΰντος 
ημάς πανταχόθεν βίου, έν τφ πυθμένι τοΰ οποίου 
ό ικανός δύτης εύρίσκει πάντοτε τούς καθαοω- 
τέρους μαργαρίτας δσφ καί άν ηναι θολά τά 
τής έπιφανείας κύματα. Διό καί δέν βλέπομεν 

μοφανώ; καί ψηλαφητώς άπέδειξαν ήμΐν. Ού
δέποτε έγζαταλείπων τό στερεόν έδαφος τοΰ 
πραγματικού βίου, ισχυρός καί δυνατός, ώ; ό 
Άντεύς, ήτο ό Βύρων ό κυρίως ποιητή; τής 
άληθοΰς άνθρωπότητος. Τοΰτο τό καθαρώς άν- 
θρώπινον, δπερ ό ποιητής ώς έν λείφ καί δι- 
αυγεΐ κατόπτρφ παρουσιάζει ήμΐν έν τοΐς ποιή- 
μασιν αύτοΰ, παρέχει εί; τά έργα του έκείνην 
τήν χάριν καί έξασζεΐ έκείνην τήν πειστικήν 
έπιρροήν, ήν μόνον έν ταΐς παραστάσεσι τής 
πραγματικότητα; εύρίσκομεν. Δίκαιον έπομένως 
έχει ό Βύρων λέγων " Άποστρέφομαι πάσαν 
ποίησιν, ήτις είναι μόνον μύθος.” "Έχει δί
καιον, διότι είχεν έπιστή ό καιρός, δτε ό άν
θρωπο; καί έν τή χώρα τής ποιήσεως έδει 
ν’ άναγνωρίση τήν γήν ώς τήν άληθή αύτοΰ καί 
μόνην πατρίδα, έξ ής ήθελεν άναφυή δι’ αύτόν 
ό καρπός τή; έλευθερίας καί τής άληθοΰς ήθι- 
κοποιήσεως, εξ ής ήθελεν έμφανισθή ένώπιον αύ
τοΰ ή είκών τής πράγματι ώραία; άνθρωπότητος. 

νά αίσθάνηται ώς άνθρωπος, διότι είναι άν
θρωπος.

ΊΙ ποίησις τοΰ Βύρωνος εμφανίζεται ήμΐν 
ύπό διττήν έποψιν- τό μέν ώς θετική καί αντι
πρόσωπος τών νεωτέρων ιδεών, τό δε ώς άρνη- 
τική, πειραμένη νά παραμερίση πάντα τά κατά 
τών ιδεών τούτων παρεμβαλλόμενα έμπόδια και 
νά καταπολεμήση πάντα τά προχώματα τών 
πεπαλαιωμένων έξεων, τών προλήψεων καί τών 
κακιών δι’ δπλων ισχυρών καί νικηφόρων. Διό 
καί δλω; άδικος είναι ή μομφή, ή κατά τοΰ 
Βύρωνος έζφερομένη, δτι ή ποίησις αύτοΰ ένερ- 
γεΐ διαλυτικώς, ούχί δέ συνδιαλλακτικά»;. Ή 
ποίησις δέν είναι φιλοσοφία · καί αΰτη μέν έχει 
ώς έντολήν τήν άνέγερσιν τοΰ οικοδομήματος 
τών νέων ιδεών, έν φ ή έτέρα είναι μόνον ή 
άπόστολο; αύτών, ή άνυψοΰσα αύτάς διά τοΰ 
ενθουσιασμού έπί τής άσπίδο; αύτής καί παρέ- 
χουσα γόητρον είς τά; άληθεία; καί τάς καλ- 
λονάς αύτών. 

ήτο κεκηρυγμένο; έχθρό; τοΰ πολέμου καί τή; 
σφαγή;, ήν τό άνόητον πλήθος άποκαλεΐ πολεμι
κήν δόξαν, δηλ. ήτο έχθρό; τοΰ χάριν κατακτήσεω; 
γενομένου πολέμου, καί ώς πρός τοΰτο γράφει 
πρός ένα φίλον του· “Τό ποίημα μου τοΰτο (ό Δόν 
"Ζουάν) περιέχει ικανήν δόσιν σαρκασμού κατά 
"τών σφαγέων καί τών μισθωτών αύτών στρα- 
"τών. Ανάγκη νά πολεμηθή ή τάσι; αυτή 
"πρό; τό καλόν τής άνθρωπότητος. Άδιάφορον 
"είναι αν πάθη τι ό άνθρωπο; ό τοιούτο τόλ- 
“μημα επιχειρών.” Τί έπραξε, τί ύπέφερεν ό 
Βύρων, ό γενναίος ούτος πρόμαχος, ύπέρ τή; 
έλευθερίας, τοΰ ύψίστου τούτου τής άνθρωπό
τητος άγαθοΰ, τί έθυσίασεν ύπέρ τοΰ θεμελίου 
τούτου λίθου πάσης ηθικής, πώς έν τή πεποι- 
θήσει ταύτη έξέπεμψε τήν τελευταίαν του πνοήν 
— ταΰτα πάντα γνωρίζει ό τον βίον τοΰ ενδόξου 
τούτου ποιητοΰ παρακολουθήσα; καί τά ποιη
τικά αύτοΰ έργα άναγνούς καί μελετήσας.
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Μύθος.

τοΰ βασιλέως Κου- 
καί μή έζελθών 

τήν 
άν-

την 
κω-

Π
ΡΟ πολλών πολλών έτών, ό Βούδας, ό 
θεός τών Ινδών, έζη έν τοΐς άνακτόροις 
τοΰ πατρός αύτού, 
δοχάνα. Ό Βούδας ήτο νέος 

τής πατρικής οικίας δέν είχεν απαντήσει ή 
νεότητα, τήν υγείαν, τήν καλλονήν και τήν 
δρικήν ρώμην.

Ημέραν τινά ήθέλησε νά έξέλθη άνά 
πόλιν. Ό Κουδοχάνας ανήγγειλε τοΰτο δια 
δωνοκρουσίας και κηρύκων. Οί κήρυκες έλεγον
δυνατή τή φωνή είς τάς οδούς και πλατείας· 
"Μετά επτά ήμέρας άπδ σήμερον ό μέγας Βού
δας θά περιέλθη τήν πόλιν αυστηρά δίδεται 
διαταγή νά παραμερισθώσιν δλα τά δυσάρεστα 
πράγματα, ώστε ό βασιλόπαις νά μή ίδη ή ευ
χάριστα.”

Τήν έβδόμην ημέραν ό Βούδας έξήλθεν έπί 
δίφρου. Έν μέσο» τής όδοΰ άπήντησε γέροντα, 
καταβεβλημένον, κεκυρτωμένον, έρριτιδωμένον, 
στηριζόμενον έπι δζώδους βακτηρίας καί τρέ- 
μοντα δλον.

— Τί είναι ουτος; ήρώτησε τον ηνίοχον.
— Ό άνθρωπος ουτος, άπήντησεν ό αμαξη

λάτης, είναι γέρων, καί το γήρας καταβάλλει 
πάντα;. Ό πατήρ σου, ή μήτηρ σου, οί συγ
γενείς σου, οί οπαδοί σου, δλοι θά γηράσωσιν 
αύτή είναι ή φυσική πορεία τοΰ βίου.

Έν άλλη όδω ό Βούδας άπήντησεν άνδρα 
ασθενή, πυρέσσοντα, έξησθενημένον, άστεγον καί
μόλις άναπνέοντα.

— Τί είναι ούτος; ήρώτησε τον ηνίοχον.
Καί ό αμαξηλάτης άπεκρίθη.
— 'Ο άνθρωπος αύτδς είναι ασθενής· ύπό- 

κειται είς τόν νόμον τής νόσου καί έφθασεν είς 
τά πρόθυρα τοΰ θανάτου. Μή έχων πλέον δυ
νάμεις, άνευ προστασίας, άνευ άσυλου, ό δυ
στυχής δέν έχει ούδέ ένα φίλον.

Καί ό Βούδας είπεν
— 'Η υγεία λοιπόν είναι ώς τό παίγνιον 

απατηλού ονείρου; Καί ό νόμος τής νόσου έχει 
τόν άποτρόπαιον τούτον τύπον; Τις σοφός, ίδιον 
τοιαύτην υπαρξιν, δύνατμι νά συλλάβη τήν ιδέαν 
τής χαράς καί τής τέρψεως;

Έν άλλη πάλιν όδω ό Βούδας είδεν άν
θρωπον νεκρόν, κεκαλυμμένον διά λευκής σιν- 
δόνος, περικυκλωμένον ύπό πλήθους συγγενών 
καί φίλων, οιτινες δλοι έκλαιον καί έθρήνουν, 
καί έτιλλον τάς τρίχας τής κόμης των καί έτυ- 
πτον τό στήθος των.

— Τί είναι τοΰτο; ήρώτησε τόν ηνίοχον.
Καί 6 άμαξηλάτης άπεκρίθη·
— Ό άνθρωπος ούτος, ύψηλότατε, άπέθανε· 

δέν θά ϊδη πλέον ούτε τόν πατέρα του, ούτε 
τήν μητέρα του, ούτε τόν υιόν του, ούτε τήν 
σύζυγόν του. Έγκαταλιπών τά υπάρχοντά του, 
τήν οικίαν του, τούς συγγενείς του, ουδέποτε θά 
ϊδη πλέον δσους ήγάπησεν.

Καί ό Βούδας είπεν-
— Άλλοίμονον είς τήν νεότητα, τήν όποιαν 

ύποσκάπτει τό γήρας! Άλλοίμονον είς τήν υγείαν, 
ήν καταστρέφουσιν αί νόσοι! Άλλοίμονον είς 
τόν βίον τοΰ άνθρώπου, δστις είναι τόσον βρα
χύς ! Τ’, νά μή ύπήρχεν ούτε γήρας, ούτε νόσος, 
ούτε θάνατος, τά όποια είναι άλληλένδετα! Άπό 
τοΰδε θά σκεφθώ περί τού νόμου τής Σωτηρίας.

Τήν ψυχήν σώζει ή θρησκεία. Ή επιστήμη, 
ύπεροπτικωτέρα τής θρησκείας ομνύει δτι θά 
κατορθώση νά σώση τό σώμα. Τις είναι δμως 
ό διασώσων ήμάς άπό τοΰ γήρατος, άπό τής 
νόσου, άπό τού θανάτου;
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Τά σιτηρά τών Ινδιών. 'Η άνάπτυξις, 
ήν λαμβάνει κατ’ έτος ή καλλιέργεια τών δη
μητριακών καρπών έν ταϊς Ίνδιαις, ανησυχεί 
πάνυ δικαίως τάς σιτοφόρου; έν Εύρώπη καί 
Αμερική χώρας. Έκθεσις εκτενής τού έν Βέρνη 
γενικού προξένου τών Ηνωμένων Πολιτειών πα
ρέχει ήμΐν τάς άκολούθους στατιστικά; έπί τού 
άντικειμένου τούτου πληροφορίας· Έν έτει 1881 
αί ήνωμέναι τής Αμερικής Ιίολιτεΐαι έξήγαγον 
είς Ευρώπην 155’/2 εκατομμύρια μοδίων σίτου, 
ών 82’/., έκατομμ. ήγοράσθησαν παρά τής Αγ
γλίας. Άλλ’ επειδή έκτοτε ή τιμή τοΰ είδους 
τούτου ηύξήθη, ή Αγγλία έζήτησε νά προμη- 
θευθή σιτηρά έξ άλλης χώρας, καί ιδίως έπέ- 
στησε τήν προσοχήν της έπί τών άνατολικών 
Ινδιών, δθεν έςήχθησαν είς Ευρώπην καί ιδίως 
είς Αγγλίαν τώ μέν 187S—79 δύο εκατομμύρια 
ώς έγγιστα μοδίων, τό 1879—80 τέσσαρα έκατ. 
τφ 1880—81 δέκα τέσσαρα έκατ. καί τω 
1881—82 τριάκοντα επτά έκατομ. Εκ τοΰ 
πίνακος τούτου καταφαίνεται ή καταπληκτική 
άνάπτυξις τής τοΰ σίτου εξαγωγής έξ’Ινδιών είς 
Ευρώπην. Άνδρες ειδικοί είς τά τοιαύτα ζητή
ματα διατείνονται δτι έντός βραχυτάτου χρόνου 
ή έξαγωγή τού ’Ινδικού σίτου θέλει φθασει εις 
τό ποσόν 300 έκατομ. μοδίων, καί τούτο ένεκα 
τής δραστηριότητας, μεθ’ ής καλλιεργείται ό 
σΐτος έν ταΐς Ίνδιαις καί μεθ’ ής συμπληρούνται 
αί σιδηροδρομικά! γραμμαί, αί τήν μεταφοράν 
διευκολύνουσαι. Τό ζήτημα τοΰτο τοΰ Ινδικού 
σίτου είναι ζήτημα άςιον μελέτης.

Έν τφ πολυτελεΐ μεγάρφ ένός τών πλουσιω- 
τέρων τραπεζιτών τών Παρισίων έδόθη κατα 
τήν τελευταίαν Κυριακήν τών Αποκρέω χορός, 
κατά τον όποιον άπασαι αί προσκεκλημένα·. Κυ- 
ρίαι καί δεσποινίδες έλαβον μικρά χρυσά ώρο- 
λόγια, έφ’ ών άντί δεικτών ήτο σημειωμένη ή 
σειρά τών χορών. Τά μικρά ταύτα κομψότατα 
ωρολόγια ήσαν στερεωμένα διά χρυσών άλυσεων 
άνηρτημένων άπό μικρού χρυσού εγχειριδίου ώς 
καρφίδος.

Περίεργον φαινόμενον. Έν τή πόλει 
Northwich τής Αγγλίας συνέβη τό έξής περί
εργον φαινόμενον Τό παρελθόν Σάββατον τήν 
νύκτα έν σταύλο» τινί, διηρημένω είς τρία δια
μερίσματα, καί άνήκοντι τω άλατεμπόρφ Βαρ- 
Οιγκτώνι αίφνης, άνευ τίνος προειδοποιήσεως, 
έβυθίσθη τό μεσαΐον διαμέρισμα καί ό έκεΐ ευ
ρισκόμενος ίππος έγένετο άφαντος έντός τοΰ 
χάσματος, έκ τοΰ όποιου άνεπήδησε κύμα ορμη
τικόν καταπλημμυρήσαν τόν σταΰλον. Ό παρά 
τόν ίππον ίστάμενος υπηρέτης τοΰ ιπποκόμου 
μόλις έσώθη κρατηθείς έκ τής ούράς έτέρου 
ίππου. Τρόμος κατέλαβε πάντα; τούς πέριξ 
οίκούντας, καί πολλαί οικογένεια·, έσπευσαν νά
έγκαταλείψωσι τάς οικίας των. φοβούμεναι μή 
ή καταβύθισι; αΰτη τού εδάφους λάβη εύρυτέρας 
διαστάσεις.

"Ετερον επίσης λίαν περίεργον καί σπανιώ- 
τατον φαινόμενον παρετηρήθη πρό τινων ήμερών 
έν Σκωτία. Είς θέσιν τινά τοΰ ποταμού Clyde 
έφαίνοντο πρό καιρού ήδη άναπεμπόμενοι άτμοί · 
αλιεύς τι έρριψε καιόμενον πυοεΐον είς τόν πο
ταμόν, δστις αίφνης άνεφλέχθη καί άνέδωκεν 
υψηλήν φλόγα, ορατήν έκ μεγάλης άποστάσεως.
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Τό φαινόμενον έξηγεΐται διά τής άναπτύξεως 
αερίων, διότι ύπο τήν κοίτην τοΰ ποταμού ύπάρ- 
χουσι στρώματα γαιανθράκων. Έκ Λονδίνου 
καί έξ Εδιμβούργου μετέοησαν έπιτοπίως έπι- 
στήμονες, δπως έξετάσωσι τό συμβάν.

Ληστρική συμμορία. Προ πολλοΰ ήδη 
έλυμαίνετο τήν ρωσσικήν έπαρχίαν Μίνσκ συμ
μορία θρασυτάτων ληστών, οιτινες ιδίως προσέ- 
βαλλον μεμονωμένα; έξοχικά; έπαύλεις, ών οί 
ίδιοκτήται ήτο γνωστόν δτι είχον χρήματα καί 
πολύτιμα πράγματα. Πρό μικρού ένδεκα λησταί, 
άνήκοντες εί; τήν έπίφοβον ταύτην συμμορίαν, 
προσέβαλαν τό κτήμα Σβιάδωφ παρά τή κωμο- 
πόλει Νοβογρουδόκ. Οί λησταί ούτοι ήσαν 
ώπλισμένοι διά περιστρόφων καί μαχαιρών καί 
είχον τά πρόσωπά των μελανωμένα. Καί πρώ
τον μέν έδέσμευσαν τούς ύπηρέτας τοΰ κτήματος, 
είτα δέ μετέοησαν πρός τήν οικίαν τού ιδιο
κτήτου, ής τήν θύραν διέρρηξαν διά ροπάλων. 
'Ο άφυπνισθείς ιδιοκτήτης έσπευσε μετά δύο 
ύπηρετών πρός άπόκρουσιν τών ληστών, οιτινες 
έξεκένωσαν κατ’ αύτών τά δπλα καί έτραυμά- 
τισαν αύτού;, μεθ’ δ είσήλθον είς τήν οικίαν 
καί έλήστευσαν παν τό προστυχόν. Είς τών 
ύπηρετών, κατορθώσας νά λύση τά δεσμά του, 
έσπευσεν είς τήν παρακειμένην κωμόπολιν καί 
έζήτησε βοήθειαν. Οί είς βοήθειαν σπεύσαντες 
ήναγκάσθησαν νά συγκροτήσωσιν άληθή μάχην 
μετά τών ληστών, καθ’ ήν πολλοί έτραυματί- 
σθησαν, μέχρι; ού κατωρθώθη ή σύλληψις τών 
όκτώ κακούργων· οί έτεροι τοεΐ; δέφυγον. Τά 
κλαπέντα χρήματα καί πράγματα άνέρχονται 
εί; τό ποσόν 50 χιλιάδων ρουολίων.

Σύγζρουσις δύο αμαξοστοιχιών. Παρά 
τό Μονακό, ή έκ Καννών έρχομένη αμαξοστοιχία 
συνεκρούσθη πρό τινων ήμερών πρός έτέραν ερ
χομένων άπό Μαντώνης. Φαίνεται δτι σταθ
μάρχης τις δέν έδωκε τό άπαιτούμενον σύνθημα 
καί ουτω; έπήλθεν ή καταστροφή. Οί φονευ- 
θέντες καί βαρέως τραυματισθέντες είναι πολ
λοί, σπαραξικάρδιοι δέ αί συμβάσαι σζηναί. Λέ
γεται δτι ό σταθμάρχη;, ό αίτιο; τής συγκρού- 
σεως, ηύτοκτόνησεν.

Νέου είδους είδοποίησις. Πρό μικρού 
έμπορός τις αποικιακών έν τή πόλει Leeds τή; 
’Αγγλίας έξέδωκεν έν τών καλλιτέρων μυθιστο
ρημάτων τοΰ γνωστού Καρόλου Δΐκενς εί; μι
κρόν τομίδιον έκ σελίδων 260. Τό βιβλίον 
τούτο προσέφερεν ό ευφυής έμπορο; δωρεάν εις 
τούς πελάτας του, οιτινες κάτωθεν έκάστης σε- 
λίδος εύρισκον καί μίαν είδοποίησιν περί τών 
διαφόρων ειδών τοΰ καταστήματος, καφέ, ζακ- 
χάρεως, τεΐου κτλ. Μεγάλη ύπήρχεν ή συρροή 
τοΰ πλήθους προ; άπόκτησιν τοΰ δωρεάν προσ- 
φερομένου άναγνώσματος — άνάλογα δέ καί τά 
κέρδη τού πονηρού έμπορου. Τοιαύται δωρεαί 
προσφέρονται πολλάκι; καί έν τοΐς έμπορικοΐς 
καταστήμασι τής Γαλλία; καί Γερμανίας· άλλά 
τά προσφερόμενα είναι μικρά; άξια; άντικείμενα.

Αί όλλανδικαί εφημερίδες άναφέρουσιν δτι 
έσχάτως μαθηταί τινε; τού έν Άμστελοδάμφ 
γυμνασίου παρέστησαν έν τφ θεάτρφ τής πόλεως 
ταύτη; τήν Αντιγόνην τοΰ Σοφοκλέους έν τή 
άρχαία έλληνική γλώσση μετά τής μουσικής 
τοΰ Μενδελσώνος, καί δτι ή επιτυχία υπήρξε 
καταπληκτική. Προσθέτουσι μάλιστα αί ρη- 
Οεϊσαι εφημερίδες δτι ό βασιλεύς τών Ελλήνων 
μαθών τοΰτο προσεκάλεσεν ίδια αυτού δαπάνη 
τούς ηθοποιούς τούτους μαθητάς νά μεταβώσιν
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ΙΙρόλαλε, σέ καρτερούνε τά αρνάκια, τά πτηνά, 
σέ προσμέν’ ή Φιλομήλα εις τά έρημα βουνά.
Νά διαβώ εί; τού; λειμώνας καί μέ ρόδα νά στεισθώ, 
τήν άγάπην μου νά ευρώ καί νά τήν γλυκασπασθώ. 
Φεύγετε, ώχραί φροντίδες! σύρτε, πάθη τρομερά! 
ν’ άγαπώ καί ν’ άγαπώμαι εϊν’ ή μόνη μου χαρά.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΩΙΑ.

Γλυκοφέγγει, καί τ’ άστρο τής αύγούλας 
σημαδεύει πώς ό ήλιος προβαίνει- 
ίσως πλέον δι’ έμάς δέν θά ’βγαίνη, 

νά μάς βρίσζη ένωμένους τούς δυό.

Πάει άχνίζοντα; τ’ ώραϊον φεγγάρι, 
δπου μ’ έδειχνε τ’ άγνό πρόσωπό σου 
μιά βραδυά, κ’ ένα δάκρυ έδιζό σου, 

δταν μ’ έλεγε;· "έγώ σ’ άγαπώ!”

Τότε ή φύσις μ’ έμάς έχαιρώταν, 
γλυκά μ’ έσφιγγε; ’ς τήν αγκαλιά σου, 
ή καρδιά μου έκτυπουσε ’ς τήν καρδιά σου 

κ’ ή ψυχή μου ήτον δλη μέ σέ.

Τώρα τ’ άνθη έχαθήκαν διά πάντα 
καί μάς έμεινε μόνον τ’ άγκάθι, 
σκληρού έρωτος αιώνια πάθη, 

πίκραις, βάσανα καί στεναγμοί!
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όπού σοφών καί παλαυών εσύ τό νούν ορίζεις, 
τού; στοχασμού; τους κυβερνάς, τά έργα του; διορίζεις· 
όποΰ τό πάν έξιστορας ’ς ένοΰ μυαλού τόν τόπο, 
ήτε κοιμάται ή άγρυπνάει, χωρίς κανέναν κόπο· 
όπού, τεχνών κ’ έπιστημών καί συστημάτων βρύσι, 
ζωγράφος είσαι λογιαστός ’ς τή λογιαστή τή φύσι . . . 
’Εσένα κράζω βοηθόν ’ς τή; συγγραφής τήν υλη! 
λαμψε ς έμένα φωτεινή καί όδήγα τό κοντύλι, 
νά δυνηθώ μέ τών Μουσών τή γλώσσα καί τόν τρόπον 
νά ιστορήσω δσα είπώ, ν’ άρέσου τών άνθρώπων.

ΑΗΔΟΝΙ ΚΑΙ ΓΕΡΑΚΙ.

Σέ τρανταφυλλιάς κλωνάρι 
Έλαλούσε 'έν Άηδωνάκι, 
’Ερωτιάρικο πουλάκι, 
Μέ φωνή πολλή καί χάρι.

Ι ό Γεράκι πού άπετάει, 
Καί θροφή νά βρή γυρεύει, 
Κούοντά; το όγληγορεύει, 
Καταπάνω του χυμάει·

Στά ποδάρια του τ’ άοπάζει, 
Στον άγέρα τό σηκόνει· 
Σ’ άλλο μέρος χαμπηλόνει· 
Γιά φαγή του τό ’τοιμάζει.

Τό Αηδόνι τό καϋμένο, 
Βλέποντας το θάνατό του, 
Πρός τόν άσπλαχνου όχτρό του 
Λέγει παραπονεμένο ·

ΙΙοράρττ,μ,α τοΰ “Έοπίρον". '5
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είς ’Αθήνας κατά τδ προσεχές Πάσχα καί νά 
παραστήσωσι καί έκεΐ πάλιν τήν ’Αντιγόνην. 
Έπί τής άλλοκότου ταύτης είδήσεως θέλομεν 
γράψει έκτενέστερον έν τα» προσέχει τεύχει τοΰ 
"Εσπέρου”, δτε θά ήμεθα εις θέσιν νά δώσω- 
μεν τοΐς άναγνώσταις ήμών έκτενεστέρας πλη
ροφορίας.

Έκ ΓΙαρισίων αγγέλλεται ό θάνατος ένδς 
τών έπισημοτέρων εκδοτών τής μεγαλουπόλεως 
εκείνης, τοΰ Ιουλίου Hetzel, άποθανόντος έν 
ήλικία 72 έτών. Κατήγετο ό Hetzel έκ Στρασ
βούργου καί νεώτατος μετέβη είς ΙΙαρισίους, 
ένθα ίδρυσε τδ γνωστόν έκδοτικδν κατάστημα, 
ές ού έςήλθον τοσαΰτα διανοητικά έργα τών δια- 
σημοτέρων συγγραφέων τής έποχής. Έν έτει 
1848, ό Hetzel, βστις έπρέσβευεν αείποτε άρχάς 
δημοκρατικός, έξωρίσθη έκ Γαλλίας καί μετέβη 
είς Βρυςέλλας, ένθα έξηκολούθησε τδ έργον του, 
έκδοΰς διάφορα συγγράμματα τοΰ έπίσης εξόρι
στου τότε ποιητοΰ, Βίκτορος Ούγώ, καί μόλις 
τω 1859 έπανήλθεν είς Παρισίους άμνηστευθείς. 
Έν έτει 1864 ίδρυσε τδ περιοδικόν σύγγραμμα 
"Magasin d’education et de recreation”, ού 
τήν σύνταξιν άνέλαβον δ Mace καί ό Ιούλιος 
Verne. Τδ περιοδικόν τοΰτο έστέφθη έν έτει 
1867 ύπδ τής γαλλικής’Ακαδημίας. Ό Hetzel 
εγκαταλείπει λαμπράν περιουσίαν καί τδν υιόν 
του διάδοχον έν τή διευθύνσει τοΰ Καταστή- 
ματός του.

fill £t®=" ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

Αίνιγμα 422.

Τοΰ σώματός σου εΐμ’ έγώ 
Ό στερεός ό στύλος,

Έπίσης καί τοΰ πνεύματος 
Ό ακραιφνής σου φίλος·

Έγώ φαιδρόν μειδίαμα
Σ τδ βλέμμα σου χαρίζω,

Έγώ τάς δύο παρειάς 
Μέ ρόδα χρωματίζω.

"Οστις δέν μ’ έχει, εύτυχής 
Δέν λέγεται βεβαίως.

Ας έχη κι οσα ζέκτηται 
Ό ζάπλουτος Εβραίος.

Ν.

ΙΙρόόλημα 428.

Είς τούς γαλανούς 
"Αστρου έλαμπε

Καί οί δύο καθ’
Τό έβλέπομεν

'Γό έβλέπομεν
Τδ εύρίσκομεν ^·

Ούτ’ έγώ τό είδα
Οϋτ’ αύτή χωρίς

Τόρα; Φεΰ! τής φίλης τ’ **** 
Εσβεσε θανάτου

Κ’ είς τοΰ ούρανοΰ τδ 
’Έσβεσε καί ό ******

Συμπληρωθήτωσαν οί ομοιοκατάληκτοι στίχοι.

Προβλήματος 420.

(‘Ιππείου άλματος.)

Πρειόλήμα-:ος 419■
V Α Λ Α Μ 1 V
Α Γ Λ Α 0 11 Π
Λ Α Κ Α 1 Ν Α
Α Λ Κ Α θ 0 II
Μ Ε θ Λ Ρ Μ Η
I Α Ν Α y V Α
V Α Λ Α Μ 1 ν

Όταν λάμψη ή πρωία, 
Κ’ έν ήδεία αρμονία 
Ί άλλουν τά πτηνά, 
Πρδς τδ δάσος σπεΰσον τότε. 

"Οπου αί σκιαί αί πρώται
Πίπτουν σκοτεινά.
Καί έκεΐ τδν νοΰν έντείνων, 
Κ’ εδσεβώς τό γόνυ κλινών 
Μέσω τής σιγής, 
Σκάψου έν άγνή καρδία. 
Πόσον θαυμαστά καί θεία 
ΙΙάντα τά τής γής.

"Ελυσα»’. Τό ύπ’ αριθμόν 413 αριθμητικόν πρό
βλημα ή δεσποινίς Ουρανία θ. Τιμαγένους έν 
Σμύρνη, καί οί Κύριοι Η. Α. Γούλιος έν ΛΙανσούρα, 
Σωκράτης Βοζτέρρας έν Καίρω, ΛΙ. Σ. έν Καλα- 
φατύ.ρ· τά δέ ύπ’ άρ. 416, 417 καί 418 αινίγματα ό 
κ. Ν. I. Άργυριάδης έν Βουκουρεστίφ, καί οί Κύ
ριοι I. Π. έν Κωνσταντινουπόλει καί Μ. Α. έν Λονδίνφ.

I 14 ©i«NL

Άφινέ ιΐϊ έτσι νά ζήσης· 
Μιά χαψιά ζορμί γιά σένα 
Είναι είδος στά χαμένα· 
Άλλο βρές νά ζυνηγήσης.

Αν μέ φφς, τί V άπειζάσης; 
Σοϋ χρειάζεται ζάνα άλλο 
Άπετούμενο μεγάλο, 
Κι’ οχι έγώ, γιά νά χόρτασης.

1δ Γεράζι λέει σ’ έχεΐνο, 
Γιά τή άβέβιο δποιος τρέχει 
Μέτρα γνώσεις δέν κατέχει· 
Και γιά τοΰτο δέ σ’ άφίνω.

Κάλλια πέντε ζαΐ στο χέρι, 
Πάρα δέκα καί καρτέρει.

Πολλοί έπιτυγχάνουσιν έν τώ ιδιωτικά βίιυ, 
άποτυγχάνουσι δέ οίκτρώς έν τω δημοσίιρ.

Richelieu.

Ή αδυναμία τοΰ άγαπαν τήν ζωήν ούδέν 
άλλο είναι ή αδυναμία τοΰ άγαπαν τό καθήκον. 

Λουδ. Άλεβό.

Ό γέλως πολλάκις είς τάς γυναίκας δέν 
είναι ή ή αιδώς τών δακρύων. ΙΙαλλιερών.

Ό έπαίτης, πρδς δν δίδομεν έλεημοσύνην, 
συχνά ήδύνατο νά είπη εύχαριστώ πρδς τούς 
δρώντας ημάς έλεοΰντας. Chadourne.

Ή άγνότης είναι ώς ή άνδρία· δ έχων πε- 
ρισσοτέραν, δλιγώτερον καυχάται έπ’ αύτή.

Β.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΛΟΗ.

θωρώ σου, Χλόη, κι’ άδικα 
θελ’ ά-ομαραθοΰν

Οί κρίνοι, τά τραντάφυλλα 
Στην όψη σου, ποΰ ανθούν.

Διαβατικά τ’ ανθρώπινα
Σαν ποταμιού νερό ·

1 ά νιάτα χάρου, Κόρη μου, 
Μ ή χάνης τδν καιρό· 

ΙΙλακόνουν τά γεράματα 
ΙΙρομιοΰ τά φανταχτής,

ΡΟΔΟΝ ΙΚΕΤΗΣ.

Λευκό μου ρόδο, ποΰ ώραΐα θ’ άνοιξης 
δροσάτα φύλλα τήν νέαν αύγή, 

κ’ ωραίο θά γύρης γιά νά ςανοίξης
τήν κόρη, ποΰ έρχεται νά σέ χάρη·

το λαγκαδάκι άν θά σέ χώση, 
ποΰ γλυκοσζιάζουν μήλα διπλά, 

καί μέ χαμόγελο σέ καμαρώση,
πώς μέσ’ ’ς τδν κόρφον της στέκεις λαμπρά!

Κλίνει, σέ πιάνει ή σε μυρίζει . . .
Λχ! άν σ’ έπότισα κρύο νερό, 

είπέ της, ρόδο, νά μή γυρίζη
’ς έμέ τδ βλέμμα τόσον σκληρό.

«Τ

Ο ΠΡΩΙΝΟΣ ΠΟΘΟΣ.

Τοδοοάκτυλος Αύγή μου, έβγα φώτισε τήν γήν, 
δρόσισε τά χορταράκια καί τήν μαύρην μου ψυχήν!

Αίνιγμα 421.

Είμαι δένδρον τι ώραΐον 
Καί μέ άνθη ατολισμένον· 
"Αν μέ άποκεφαλίσης, 
Περιττόν νά μέ ζητήσης· 
Φέρω όνομα γνωστόν 
Καί τοΐς πάσι μισητόν 
Ό καθείς μέ αποφεύγει 
Καί μακράν μου πας τις σπεύδει. 
Καθαρά πλήν σοί τά είπα, 
Καί θά μ’ ευρης, φίλε λύτα.

Αίκ. II. Βασιλειάδου έν ’Αλεξανδρείφ.

Πρόβλημα 424.

α δ τ Τ

υ κ ο ει

9 α ι »

Ρ ? ν

Πρόδληαα 425.

α Ρ

σ ε τ 0

τ 0 ν π

7.
|
| ι α ν

ε υ μ- Ρ

Τά στοιχεία τών δύο άνω τετραγώνων νά τεθώσιν 
οΰτως, δπως σχηματίσωσι δύο ρητά έχοντα τήν αύτήν 
σημασίαν, ών τό μέν άρχαίον, τό δέ νεώτερον.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 416.
Πληγή — Πηγή.

Αινίγματος 417. 
’Ιτέα — Ιδέα.

Αινίγματος 418. 

Χιτών — Χιών.

Κ. Η. Α. Γ. είς ΛΙαπΓοδρα»1. Λύσις ύμών ορθή. 
Οταν τό πρόβλημα έχη δυσκολίαν περί τήν λύσιν 
κεντά τήν έγνωσμένην φιλοτιμίαν τών Ελλήνων καί 
λύται εύρίσκονται πολλοί. Μέχρις ώρας έλήφθησαν 
έννέα λύσεις. 'Λποροΰμεν πώς διά τά Ιππεια άλ
ματα, τά έπίσης πολύπλοκα, δέν εύρίσκεται λύτης· 
καί όμως ή λύσις αύτών είναι είς άκρον διασκεδαστική. 
— κ. Φ. Σ. είς Καλχαΐτται·. ’Επιστολή ύμών έλήφθη. 
■Ο Έσπερος διά τόν κ. Η. Σ. θέλει άποστέλλεσθαι 
άπό τοϋ άρ. 117 είς Σύρον. — κ. I. Δ. είς Πειραιά. 
Τά φυλλάδια θέλουσιν άποστέλλεσθαι καί πάλιν είς 
Ζαγαζίκιον. — κ. Β. Γρ. είς Δράμα»’. Περί τών συν
δρομών, περί ών αναφέρει ή έπιστολή ύμών, έγράψαμεν 
τά δέοντα είς Καβάλλαν. Οί τόμοι θέλουσιν άποσταλή 
δεδομένοι εύθύς ώς συμπληρωθή τό Ε'. έτος. — κ. 1. Δ. 
είς ΧυόΐϊΛαι·. Επιστολή ύμών έλήφθη. Τά φυλλάδια 
άποστέλλονται είς Χοδέίδαν κατά τήν έπιθυμίαν σας 
άπό τοϋ παρόντος άρ. 117. Σημειώσατε, παρακαλοϋμεν, 
πόσοι αριθμοί έν τώ μεταξύ σάς καθυστέρησαν συνέ
πεια τής παραγγελίας ύμών. — κ. Κ. Ρ. είς 'AOijvag. 
Εύχαριστοΰμεν. ’Λναμένομεν τάς ύποσχεθείσας φωτο
γραφίας. — κ. Δ. 1. είς Ιίων<ίταντι>Όνπολι>>. Τό φυλ- 
λάδιον άποστέλλεται ήδη κατ’ εύθεϊαν πρός υμάς. 
Ί’ροντίσατε, παρακαλοϋμεν, διά τά περαιτέρω. — κ. 
X. Δ. είς ΙΙεραιά. Πιστεΰομεν δτι παρακολουθείτε 
μετ’ ενδιαφέροντος τά πειράματα τοΰ διασήμου Pasteur. 
Αί συνδρομαί πρός καταρτισμόν τοϋ διευθνοϋς Νοσοκο
μείου ανέρχονται είς εν εκατομμύριου φράγκων. 'Απαι
τούνται τέσσαρα έκατομ-μύρια εύχαριστοΰμεν διά τάς 
εφημερίδας. — κ. X. Ν. είς Σμίρ»·))»’. Τά περικαλύμ
ματα τού J?. έτους δέν ήτοιμάσθησαν είσέτι. "Οταν 
έτοιμασθώσι θέλουσιν άποσταλή καί τά ύμέτερα. ’Αξία 
αύτών έλήφθη. — κ. X. 31. είς θεοτίαλοηκ»/»’. Τό 
βιβλίον ύμών έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Παρακαλοϋμεν 
ν’ άλλάξητε τήν επιγραφήν τοϋ πρωτοτύπου ύμών δι
ηγήματος, τό όποιον δέν άμφιβάλλομεν δτι θά ηναι 
επιτυχές.
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ ELSTER-STRASSE 41. LEIPZIG.
Παρακαλοδνται οι έπιστέλλοντες πρός τόν "Εσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα καθαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν

έπιστρέφονται.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗι ATSTPO-OTITPIKOT ΛΟΤΛ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ ζδιά τής διώρυγος 

Σουέζ), εις Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαΐδ, Άδεν, Βομβάης, 
Κολόμβου, Πέναγγ καί Σιγγαπώρης τή α'. έκάστου μηνός είς τάς 

Λ ρ· μ-
Είς Καλκούτταν διά Πόρτο-Σαΐδ, Σουέζ, Αδεν καί Κολόμβου τή 15 ’Ιανου

άριου, 15 Φεβρουαρίου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγούστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 ’Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου’καί 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.

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

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν εις ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρός το Πόρτο-Σαΐδ καί τήν Συρίαν).

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσι; καί τό Γενικόν 
Πρακτωρεϊον τοϋ αύστρο-ουγγρικοΰ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6). 

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

ΓΡΑΜΜΗ ΒΡΕΝΤΗΣΙΟΥ-ΠΕΠ’ΑΙΩΣ. Έκ Βρεντησίου τήν Πέμπτην 
έκάστης έβδομάδος τό μεσονύκτιον διά Κέρκυραν, Πάτρας, Κόρινθον, 
’Αθήνας καί Πειραιά.

Έκ Πειραιώς διά τοΰ σιδηροδρόμου είς Κόρινθον, καί έκ Κο
ρίνθου διά τοΰ άτμοπλοίου έκάστην Δευτέραν, τήν μεσημβρίαν διά 
Πάτρας, Κέρκυραν είς Βρεντήσιον.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτίραν Τετάρτην άπό 10 Ιανουάριου) τή 6 μ. μ. 
είς Φιούμιον, Κέρκυραν, Πάτρας, Κατάκωλον, Καλάμας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Τό Σάββατον τή 2 μ. μ. εί; Κωνσταντινούπολή με προσέγγισιν είς Κέρκυραν 
και Πειραιά· είτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τοϋ Εύξείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοϋ Δουνάβεως.

ΕΙΣ ΤΥΝΙΔΛ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπό 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- 
ιιάδος.

(SO

BROCKHAUS’
CONVERSATIONS-LEXIKON.

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

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

"Εκαστος τόμος τιμάται- 
'Aifrog μέν μαρκών 7.50. 
Δίδ«μή’ος διά λιτοΰ μ. 9. 
Ήμιδιμμάτιτος μ. 9.50. 
Έπί εξαιρετικού χάρτου καί πλουοίως δέδεμενος μ. 15.

ΑΤΤΙΚΑΙ ΝΓΚΤΕΣ
Α'. — Δ'.

-^β---------

ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ

Σ. Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΤ.

ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΤΤΕΡΑ.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

1S84.

ΑΓΓΕΛΙΑ.
Μετενεγκών έκ τής ’Αγγλικής 

είς τήν ήμετέραν καθομιλουμένην 
έλληνικήν γλώσσαν τό ύπό τόν τί
τλον "Βενετία” μυθιστόρημα τοΰ 
μακαρίτου Λόρδου Βήκονσφηλδ, προ
τίθεμαι τήν δημοσίευσή αύτοΰ. Τό 
έν λόγω μυθιστόρημα τοΰ μεγάλου 
τής ’Αγγλίας πολιτικού τυγχάνον 
άξιον άναγνώσεως, δεν άμφιβαλλω 
βτι πολλοί τών όμογενών θέλουσιν 
άποφασίση ν’ άποκτήσωσιν έν τή 
μητρική των γλώσση έκδιδόμενον, 
έφ’ ω καί θαρρούντως άπεκδέχομαι 
τήν υποστήριξίν των.

Τιμή έκάστου αντιτύπου διά τους 
συνδρομητάς βρίζεται εις σελίνια δύο 
και ήμισυ. Τό δλον έργον άπο- 
τελέσει περίπου 8 τυπογραφικά 
φύλλα.

Έν Κυρηνείφ Κύπρου.

ΙΩ. Γ. ΠΑΠΠΑΣ.

ΛΕΞΙΚΟΝ Ο ΣΠΕΥΔΩΝ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ.

ΕΛΛΗΝΟ-ΑΡΑΒΙΚΟΝ
περιέχον τάς κυριωτέρας και χρησιμωτέρας λέξεις καί 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.

Συνταχθέν
ύπο

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 1. Ι1ΕΝΤΑΚΗ.

ΈκδοΟέν άναλώμασι
τοΰ Ελληνικού βιβλιοπωλείου "Φοίνικος”

ΙΙΕΤΡΟΤ ΣΑΡΑΝΤΗ.

’.λνελάβομεν τήν άποθήκην έργοστασίου συσκευών τρα· 
πέζης έξ άργύρου φοίνικος διά τό ήμισυ τής τιμής καί 
πωλοΰμεν τάς συσκευάς ταύτας είς τιμάς μυθωδώς συγκατα
βατικά;. '0 άργυρος ούτος (Φοϊνιξ) κατέχει μεταξύ τών δια
φόρων απομιμήσεων τοϋ άργύρου τήν πρώτην θέσιν, καί δέν 
διακρίνεται άπό τοϋ καθαρού άργύρου, διατηρεί καί μετά δε- 
καετή χρήσιν τήν φυσικήν αύτοΰ άργυρόχρουν χροιάν καί άνε-

γνωρίσθη έν Ευρώπη ώς η άρίστη, υγιέστατη καί πρακτικωτάτη συσκευή τραπέζης 
οιοτι οέν οςυοουται καί αντικαθιστά έπιτυχώς τά άργυρό σκεύη. Πρός άπόδειξι 
τούτου άποστέλλομεν εύχαρίστως άντί 20 φράγκων' καί έλεύθερα ταχυδο. τελώνν 
ως οείγματα κιβώτια περιέχοντα 33 τεμάχια, ήτοι 6 μαχαίρας μέ λεπίδας ‘χαλυβδί- 
νους, 6 ωραία κοχλιάριά με στέμμα, 6 περώνια έπίσης, 6 κοχλιάρια τοϋ καυέ, fi κο
χλιάριά των ωών, 1 τρυπητόν τεΐου, 1 κοχλιάριο-, τοΰ γάλακτος, 1 κοχλιάριο-, μέγα 
τής σούπας. Η άποστολή έκτελεΐται μετά προηγούμενο-, έμβασμα τής τιμής τών 
20 φράγκων.

Διεύθυνσις ·
Universal-Versandt-Bureau Wien, Ottakringer Hauptstrasse 140.

XorJoixws συγκατάβασή. — Πράκτορα ^rofnai.

ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑι

1885.

Σ. τ. Δ. Ή διεύθυνσις τοΰ 'Εσπέρου ούτε συνιστώ ούτε έγ- 
γυάται περί τών άνω ειδών άλλ’ απλώς καταχωρίζει τήν παρούσαν 
εΐδοιποίησιν. Τήν εύΟύνην έχει τό πωλούν τά είδη κατάστημα.

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

Τύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.


