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Η ΔΙΩΡΥΞ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

(Μετά εικόνων, δρα σελ. 353 καί 357.)

μεγάλη; σημασίας έκτελβΐται έν 
tej Π)Μτ) "θ ήμετέρα "ατρίδι, έργον, ού αί συνέ- 

πειαι πολλής ώφελείας πρόξενοι έσον- 
ται αύτή. Τό έργον τοΰτο, τό όποιον κατά τάς 
τελευταίας ειδήσεις έσεται άποπερατωμένον κατά 
τό έτος 1887, είναι ή τομή τοΰ Ίσθμοΰ τής 
Κμρίνθου καί ό διά θαλασσίας διώρυγο; σύν
δεσμος τοΰ κόλπου τής Κορίνθου μετά τοΰ κόλ
που τής Αίγίνης.

Περί τής σπουδαίας ταύτης έπιχειρήσεως 
θέλομεν διαλάβει έν δυσιν ή τρισι τοΰ 'Εσπέ
ρου τεύχεσι, βέβαιοι δντες δτι οί ήμέτεροι 
πολυπληθείς άναγνώσται, "Ελληνες καί Φιλέλ
ληνες, δπου γης εύρίσκονται, μετά πολλοΰ εν
διαφέροντος θέλουσι διέλθει τάς γραμμάς ταύτας, 
διότι προβλέπουσι καί προαισθάνονται πόσον ή 
διώρυξ τής Κόρινθου θέλει συντελέσει είς τήν 
έμπορικήν καί βιομηχανικήν τής πατρίους ήμών 
άνάπτυξιν.

Αί εικόνες, καί ό χάρτης δι’ ών συνοδεύομεν 
τό άρθρον ήμών, θέλουσι συντελέσει είς δια- 
φώτισιν τοΰ κειμένου.

Ό ισθμός τής ΚορίνΟου είναι, ώς γνωστόν, 
ή στενή εκείνη λωρίς τής γής, ήτις συνδέει τήν 
Πελοπόννησον μετά τής στερεός 'Ελλάδος- ό 
ισθμός ούτος είς τό στενότερον αύτοΰ μέρος έχει 
μήκος εξ χιλιομέτρων καί χωρίζει δύο κόλπους, 
τόν τής ΚορίνΟου καί τόν τής Αίγίνης, περιέ
χοντας λιμένας έμπορικωτάτους. ’Αρκεί νά ρίψη 
τις βλέμμα έπί τοΰ χάρτου τής 'Ελλάδος, δπως 
βεβα.ωθή πόσην ωφέλειαν θά παρήγαγε διώρυξ 
έπιτρέπουσα είς παντός είδους πλοία τήν διά- 
βασιν άπό τής μια; είς τήν άλλην θάλασσαν.

Καί πράγματι, σήμερον δλα τά πλοία, τά 
έκτελοΰντα πλόας μεταξύ τών μεσογείων λιμέ
νων τής Γαλλίας, τής 'Ισπανίας, τής Ιταλίας, 
τής Αύστοίας καί τών λιμένων τής ' Ελλάδος, 
τής εύρωπαϊκής Τουρκίας, τής Μικράς ’Ασίας, 
τών παριστρίων χωρών καί τοΰ Εύξείνου Πόν
του, είσιν ήναγκασμένα νά περικάμψωσι τόν 
Μαλέαν (ή τό άκρωτήριον τοΰ Ταινάρου) νά 
κατέλθωσι δηλαδή άνωφελώς άπό τοΰ 38" μέχρι 
τοΰ 36" πλάτους, όπως πάλιν άνέλθωσιν είς τόν 
38 °. "Αμα δέ εκτελεσθή ή τομή τοΰ ίσθμοΰ 
τά πλοία θ’ άποφεύγωσι τόν περιττόν τούτον 
δρόμον καί θά κερδίσωσιν, ερχόμενα μεν έκ τοΰ 
Άδριατικοΰ, 185 θαλασσίας λεύγας (342 χιλιό
μετρα), έρχόμενα δέ έκ τής Μεσογείου 95 λεύ
γας (178 χιλιόμετρα).

Συνεπεία τής τομής τοΰ ίσθμοΰ τοΰ Σουέζ 
καί τής άναπτόξεως έν γένει τοΰ εμπορίου, ή 
Μεσόγειος κατέστη σήμερον κέντρον σπουδαίας 
ναυτικής κινήσεως, περιέχουσα έμπορικούς λι
μένας πλείστης σημασίας, τήν Μασσαλίαν, τήν 
Γενούην, τήν’Αλεξάνδρειαν, τήν Τεργέστην, τήν 
Βαρκελώνην, τόν Πειραιά, τάς Πάτρας, τήν Κων
σταντινούπολή. Τήν Μεσόγειον διασχίζουσι κατ’ 
έτος 30 χιλιάδες πλοίων τόννων έν ολω 2 */ς εκα
τομμυρίων, τούτέστι τό τέταρτον τών έμπορικών 
στόλων τής όφηλίου δλης. ’Από Γιβραλτάρ 
μέχρι τής Άζωφικής τά πλοία είσάγουσιν είς 
τήν Μεσόγειον τούς γαιάνθρακας τοΰ Κάρδιφ 
καί τοΰ Νιουκάστελ, τά πετρέλαια τής ’Αμερι
κής καί δλας έν γένει τάς πρώτα; ΰλα; καί 
τά προϊόντα τή; ’Αμερικής· έξάγουσι δέ τούς 
σίτους τής 'Ρωσσίας καί τής 'Ρουμανίας, τό 
θειον τής Σικελίας, τά όρυκτά τής Σαρδηνίας, 
τής 'Ελλάδος, τούς οίνου; τής ’Ιταλίας, 'Ισπα
νίας, Γάλλίας, τού; οίνους, τά έλαια καί τήν 
σταφίδα τή; Ελλάδος καί έν γένει δλα τά 
προϊόντα τά τόσον πολυποίκιλα τής θαλάσσης 

ταύτης, έφ’ ής κεΐνται τρεις τών μεγάλων τοΰ 
κόσμου ηπείρων.

Εύκόλως επομένως δύναται τις νά έκτιμήσ 
τήν σπουδαιότητα τοΰ έκτελουμένου έργου. Ή 
διώρυξ τής Κορίνθου, κείμενη έπί τής εύθείας 
όδοΰ όλων τών ανατολικών καί δυτικών τής 
Μεσογείου λιμένων, προώρισται νά έλκύση πρός 
τά υδατα αύτής πάντα ανεξαιρέτως τά πλοία, 
τά περιπλέοντα σήμερον τάς άκτάς τής Ελλάδος.

Είς ταΰτα προσθετέον δτι καταργουμένης 
τής περικάμψεως τοΰ Μαλέα εκλείπει μέγας 
κίνδυνος διά τά πλοία, διότι γνωστόν είναι έκ 
τής άρχαιότητος ήδη δτι ό Μαλέας, ή μεσημ
βρινή τή; I Ιελοποννήσου άκρα, ήτο έν τών μάλ
λον επικινδύνων ακρωτηρίων. Longus et anceps 
navium ambitus λέγει ό Πλίνιος. Διερχόμενός 
τις διά τής δκόρυγος τής Κορίνθου αποφεύγει 
καί τούς κινδύνους τούτους έν καιρφ τρικυμίας 
καί ματαίαν απώλειαν χρόνου διά τά ιστιοφόρα 
πλοία καί ματαίαν κατανάλωσιν γαιανθράκων 
διά τά ατμόπλοια.

Άλλως τε ή κατασκευή τοιαύτη; θαλασσίας 
διώρυγος τοσούτον φυσικώς έπιβάλλεται ώστε 
τό σχέδιον τοΰτο πολλάκις ήδη άνεκινήθη άπό 
τών χρόνων τή; άρχαιότητος. 'Π τομή τοΰ 
ίσθμοΰ τής Κορίνθου έπεχειρήθη ήδη ύφ’ ένός 
τών πρώτων βασιλέων τή; Κορίνθου, τού Περι
άνδρου· βραδύτερου δέ, δτε ή Πελοπόννησος έγέ- 
νετο ρωμαϊκή έπαρχία, ό αύτοκράτωρ Νερών 
έπελήφθη τοΰ έργου. Πάλιν κατά τόν μεσαιώνα 
έμελετήθη τό ζήτημα τοΰτο, καί τέλος καί εί; 
τούς καθ’ ήμάς χρόνους έπανειλημμένως. Πρός 
εύχερεστέραν κατάληψιν διατί κατά διαφόρους 
έποχάς άνεκινήθη τό ζήτημα τούτο καί πάλιν 
έγκατελείφθη, ανάγκη νά ρίψωμεν ταχύ βλέμμα 
έπι τή; ιστορίας τή; Κορίνθου κατά τήν ελληνι
κήν καί τήν ρωμαϊκήν αρχαιότητα.

Άπό τών αρχαιότατων ήδη χρόνων έπεδει- 
κνύετο ή έπίκαιρος θέσις τοΰ Ίσθμοΰ τής Κο
ρίνθου ώς καταλληλοτάτη πρός ιδρυσιν πόλεως 
μεγάλης καί σπουδαίας. Κατά τό 1350 πρ. 
Χρ. έτος άνήρ τις πλούσιος, Σίσυφος καλούμενος 
καί υιός, ώς έλέγετο, τού Αιόλου, ίδρυσε τήν 
πόλιν τής Κορίνθου, ήν ώνόμασεν Έφύραν. 
Τό όνομα Κόρινθος έλαβεν ή πόλις παρά τοΰ 
βασιλέα»; Κορινθίου. Δέν παρήλθον πολλά έτη 
καί ή Κόρινθος ήρξατο άναπτυσσομένη ■ ή δέ 
άνάπτυξις αυτή έβαινεν αύξανομένη ιδίως κατά 
τούς χρόνους τού Κυψέλου καί τοΰ υίοΰ αύτοΰ 
Περιάνδρου, δστις είναι γνωστός ώς εί; τών επτά 
σοφών τής 'Ελλάδος. '0 Περίανδρος ούτος, ό 
έννοήσας τήν σπουδαιότητα τής πόλεως ύπό 
έποψιν έμπορικήν, είναι ό πρώτος συλλαβών τό 
σχέδιον νά κατασκευάση διά τοΰ ισθμού θαλασ- 
σίαν διώρυγα, οπώς άπαλλάξη τά πλοία τοΰ 
έπικινδύνου διάπλου τού Μαλέα. Τοΰτο συνέ- 
βαινεν έν έτει 602 πρ. Χρ. Τό σχέδιον τοΰτο 
έματαίωσαν οί ιερείς, οιτινες έφοβοΰντο μή οί 
ναοί αύτών καί οί βωμοί μένωσιν έρημοι, άν 
οί διά. τοΰ Ίσθμοΰ μεταβαίνοντες δέν εύρίσκοντο 
είς τήν άνάγκην νά άποοιβασθώσιν έκεΐ. Ήπεί- 
λησαν έπομένως τόν Περίανδρον διά τής δργής 
τών θεών, οιτινες θά κατέστρεφον τήν πόλιν του, 
άν αύτός έπέμενεν έξοργίζων αύτούς διά τής 
έξακολουθήσεως έργου βεβήλου.

Τρεις δλου; αιώνας μετά τον Περίανδρον 
(τω 328 πρ. Χρ.) Δημήτριος ό Πολιορκητής 
άνέθεσεν είς Αιγυπτίους μηχανικού; τήν σύν
ταξιν σχεδίου περί τομή; τοΰ Ίσθμοΰ καί προϋ
πολογισμού τής άπαιτουμένης πρός τοΰτο δαπάνης. 
’Εν ω πρώτον οί ιερείς έφερον τό πρόσκομμα, 
ήδη έφερον τοΰτο οι σοφοί τών χρόνων εκείνων, 
οιτινες έρωτηθέντες παρά τού ΓΙολιορκητοΰ άπε- 
φάνθησαν δτι ύπάρχει διαφορά ώς πρός τό ύψος 
τών ύδάτων τών δύο θαλασσών καί οτι υπήρχε 

βεβαιότη; καταποντίσεως όλης τής χώρας άν 
έπεχειρεΐτο ή τομή. Πόσον ή άνθρώπινος απάτη 
είναι έπίμονος, καί πώς μεταδίδεται άπό αιώνων 
είς αιώνας! Οί σοφοί τής Ελλάδος άπεφάνθησαν 
δτι τών ύδάτων τοΰ Κορινθιακού κόλπου δντων 
ύψηλοτέρων τών ύδάτων τού κόλπου τής Αί
γίνης, άναπόφευκτος ήτο ό καταποντισμός. Εί- 
κοσιν αιώνα; μετά ταΰτα οί επιστήμονες Γάλ
λοι, οι άποσταλέντες είς Αίγυπτον πρός μελέτην 
τής τομής τοΰ Ίσθμοΰ τοΰ Σουέζ, άπεφάνθησαν 
καί ούτοι δτι ύπάρχει διαφορά μεταξύ τής έπι- 
φανείας τής Μεσογείου καί τής Ερυθρά; θα
λάσσης. Ή εσφαλμένη αΰτη γνώμη δέν παρε- 
κώλυσεν έν τοΐς χρόνοι; ήμών τήν κατασκευήν 
τή; Σουεζείου διώρυγος, έν τοΐς χρόνοις δμως 
τοΰ Δημητρίου τού Πολιορκητοΰ ήρκεσε πρός 
ματαίωσιν τής ελληνικής διώρυγος.

Δέν θέλομεν παρακολουθήσει τήν ιστορίαν 
τής Κορίνθου μέχρι τών χρόνων τών Ρωμαίων, 
διότι καθ’ δλον αύτό τό διάστημα ούδέν έγένετο 
ώς πρός τό προκείμενον ζήτημα. Οί 'Ρωμαίοι 
αύτοκράτορες καλώς ένόησαν καί ούτοι τήν σπου
δαιότητα τοΰ μέρους τούτου τής 'Ελλάδος καί 
τό σχέδιον τής τομής τοΰ Ίσθμοΰ ήχθη πάλιν 
έπί τοΰ τάπητος, ώς λέγομεν σήμερον. '0 ’Ιού
λιος Καΐσαρ ήτο ό άνακινήσας αύτό, άλλά δέν 
έπρόφθασε νά τό επιχείρηση. Μετ’ αύτόν ό 
Καλιγούλας έπελήφθη αύτοΰ, άλλ’ ό τραγικός 
αύτοΰ θάνατος το έματαίωσε. Τέλος δέ ό αύτο
κράτωρ Νέρων ωφεληθεί; έκ τών έπί Ιουλίου 
Καίσαρος καί Καλιγούλα γενομένων μελετών, 
ήρξατο τό έργον καί τά μέχρι σήμερον σωζό- 
μενα ίχνη τών εργασιών μαρτυροΰσι πόσον δρα- 
στηρίως αύται καί έπιμόνως είχον προαχθή.

'Π θαλασσία διώρυξ, ή κατά διαταγήν τοΰ 
Νέρωνο; άρξαμένη, έτεμε τόν Ισθμόν έν εύθεία 
γραμμή άπό τοΰ ένός πρό; τόν έτερον κόλπον · 
εκατέρωθεν φαίνονται τά ίχνη τή; βαθείας καί εύ
θεία; διώρυγο; (δρα τήν εικόνα). Πρό; δέ σώζονται 
καί δεκατέσσαρα φρέατα, ορυχθέντα πρό; έξαγω- 
γήν τών χωμάτων καί πρό; τόν άερισμόν. Τά φρέ
ατα ταΰτα χρησιμοποιούνται καί εί; τάς σημε
ρινά; έργασίας. Άπό τό μέρο; τοΰ κόλπου τής 
Αίγίνης ή διώρυξ τοΰ Νέρωνος έχει μήκος 1500 
μέτρων έπί 40 μέτρων πλάτους· τό βάθος δμως 
είναι μέτριου, είτε διότι ό χρόνος έπέχωσε τόν 
λάκκον, είτε διότι έν άρχή ό λάκκος ούτος 
ώρύχθη άβαθύς, "να βραδύτερον βαθυνθή. Αί 
έργασίαι έπί Νέρωνο; έγένοντο ταύτοχρόνως εκα
τέρωθεν, καί έκ μέν τοΰ κόλπου τής Αίγίνης 
έπροχώρησαν μέχρι 2180 μέτρων, έκ δέ τοΰ 
κόλπου τής Κορίνθου μέχρι 1156 μ. ’Επειδή 
δέ ό Ισθμός έχει μήκος 6000 μ. έπεται δτι 
2000 μόνον μ. είχον ύπολειφθή. Έκ τών 14 
φρεάτων, τά 5 είναι τετράγωνα, τά δέ λοιπά 
στρογγύλα ή ωοειδή, δλα σχεδόν κεχωσμένα, 
άλλά το χείλος τών φρεάτων τούτων είναι 
άκόμη ανοικτόν μετά παρέλευσιν δκτώ όλων 
αιώνων! Παρά τά φρέατα ύπάρχουσι δεξαμεναί 
τής έποχής τοΰ Νέρωνος έπίσης· ή διάμετρος 
τών δεξαμενών τούτων είναι 15 μέτρων.

Ό Δίων Κάσσιος καί ό Πλίνιος άναφέρουσιν, 
δτι κατά τά έγκαίνια τών έργων ό Νέρων με- 
ταβάς αύτοπροσώπως είς Κόρινθον έλαβε χρυ- 
σοΰν πτύον εί; χεΐρας καί πρώτος ήρξατο δρύσ- 
σων τήν γήν. Ό Σουετώνιο; δε διηγείται δτι 
ό Νέρων, άφ’ ού άπηύθυνε προσλαλιάν εί; τού; 
συνηγμένους Πραιτωριανούς καί έδωκε τύ σύν
θημα διά τών σαλπίγγων, έπλήοωσε κάλαθον 
χώματος, τό έφόρτωσεν έπί τών ώμων του καί 
τό έρριψεν είς τό πρός έναπόθεσιν τών χωμάτων 
όρισθέν μέρος. Καί πάλιν ό φανατισμός ή τό 
συμφέρον τών ιερέων τής Κορίνθου ύπήρξεν ή 
αιτία τής διακοπής τών έργων- καί πάλιν προε- 
βλήθη ή διαφορά ώς πρός τό ΰψο; τών ύδάτων 

τών δύο κόλπων· καί πάλιν ελέχθη δτι οί θεοί 
ήσαν έναντίοι εί; τοιαΰτα βέβηλα έργα καί δτι 
ήκούοντο ύπόγειοι φωναί καί στεναγμοί καί 
έφαινοντο φαντάσματα, προμηνύοντα έπικειμένην 
καταστροφήν. Είτε δι’ αύτήν τήν αιτίαν, είτε 
διότι ό Νέρων ήναγκάσθη ένεκα έκστρατείας 
τίνος νά έπανέλθη είς 'Ρώμην, τά έργα τοΰ 
Ίσθμοΰ διεκόπησαν, άπορροφήσαντα ικανά χρή
ματα καί άπαιτήσαντα τήν συνδρομήν μυριάδων 
δλων έργατών.

’Ολίγα μόνον σώζονται σήμερον ίχνη τής 
άλλοτε πλούσια; καί εύδαίμονος ταύτη; γωνίας 
τής γής· οί άρχαΐοι ναοί κατέπεσον, ελάχιστα 
μόνον άφήσαντα έρείπια· αί άρχαΐαι πόλεις 
κατέστησαν πτωχά χωρία καί ή μεγαλοπρεπής 
Κόρινθος, πρός τήν όποιαν ό πλους δέν έπετρέ- 
πετο είς πάντα, διότι ή έν αύτή διαμονή άπήτει 
χρήματα πολλά, έξηφανίσθη έκ τοΰ προσώπου 
τής γής, καί άλλο δέν μένει ή δ ώραϊος όρίζων, 
ή άπαράμμιλος φύσις, ή αιώνια καί άφθαρτος.

Έν χαράδρα τινι τοΰ Ίσθμοΰ φαίνονται τά 
ίχνη τοΰ άρχαίου τείχους, δπερ οί Κορίνθιοι 
άνήγειρον καθ’ δλον το πλάτος τοΰ Ίσθμοΰ δπως 
ύπερασπισθώσι κατά τών εισβολών τών ΙΙερσών 
καί τών Βοιωτών. Τών σωζομένων ερειπίων τοΰ 
τείχους τούτου παραθέτομεν εικόνα (δρ. σελ. 353). 
Πλησίον τοΰ τείχους τούτου είναι ή θέσις, έν η 
ό μέγας Αλέξανδρο; έπεσκέφθη τόν έν τω πίθφ 
του κείμενον Διογένην. Ή έν Καρλοβικίω συ- 
νομολογηθεΐσα ειρήνη (1699) άναφέρει τό τείχος 
τοΰτο ώ; τό σύνορον τών ένετικών έν Πελο- 
ποννήσω κτήσεων.

Μεταβαίνομεν ήδη εί; τό δεύτερον μέρο; 
τοΰ άρθρου ήμών, έν ω γίνεται μνεία περί τών 
μετά τόν Νέρωνα γενομένων έργων διά τήν το
μήν τοΰ Ίσθμοΰ, δπως βαθμηδόν καταλήξωμεν 
είς τά σήμερον γενόμενα, τά όποια, ώς έλπί- 
ζομεν, θέλουσιν άχθή είς αίσιον πέρας προς 
δόξαν τοΰ αίώνο; ήμών καί πρός όφελος τής 
φίλης ήμών πατρίδος.

(Έπεται ουνέχεια.)

Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

‘Η αποβολή τοΰ ζυγού τής θρησκείας ώς σκλη
ρού καί έπαχθούς έστιν ορθή καί δίκαια;

Ύπό τοϋ ’Αρχιμανδρίτου Κ. ΚαλοΚύμη.

(Συνέχεια.)

Άλλ’ δμως καί διά τής έπιτεύξεως τού λυ
πηρού τούτου συμβεβηκότος, τοΰ προκαλέσαντος 
μακρούς καί πολυστενάκτους θορύβους, καί πολ
λών μέν δακρύων πολλών δέ αιμάτων μεστά; 
πολιτικά; ταραχάς, ή δίψα τού εύτελοΰς έγω- 
ϊσμοΰ καί τή; ταπεινής φιλοπρωτεία; ένίων 
κατά καιρού; Ποντιφίκων ούτε άπεσβέσθη, ούτε 
καν ή δύναμι; αύτή; ήλαττώθη, άλλά τούναν- 
τίον είς αϋξησιν βαίνουσα ένισχυομένη ύπό τοΰ 
χωρισμού τούτου έκορυφώθη ουτω; ώστε παρέ
συρε πολλού; τών IIαπών εί; έπιζήτησιν καί 
πρόσκτησιν καί πολιτική; έξουσία;. Ουτω δέ 
έν μακρφ σειρά τοιούτων διεμορφώθη τό φρό
νημα έν τή αύλή τής 'Ρώμη; δτι οί ύπ’ αύτήν 
λαοί καί τά έθνη δέον ν’ άναγνωρίζωσι τόν έκά- 
στοτε προϊστάμενον τή; λατινικής Έκκλησίας 

ούχί μόνον ώς ύπέρτατον θρησκευτικόν άργηγόν 
ώς αναμάρτητου έν ταΐς πράξεσιν αύτοΰ, άλλά 
καί ώς άνώτατον πολιτικόν άρχοντα ύπό τον 
τίτλον τοΰ Ποντίοικος. Ούδαμώς δέ διέλαθε 
πάντα τον έπί τής έδρας ταύτης καθήμενον δτι ή 
πρόσκτησι; πολιτικής εξουσίας συνεβάλετο μεγά
λοι; είς πραγμάτωσιν τών έπιδιωζομένων φιλαρ- 
χικών τούτων σχεδίων. Διό πάση δυνάμει έκαστο; 
τούτων ήγωνίζετο όπως έπιβάλη ύπό τύπον βε
βαίως έκκλησιαστικόν τοΐς ύπ’ αύτόν λαοΐ; τήν 
άναγνώρισιν αύτοΰ καί ώς πολιτικού άρχοντος 
ποιούμενος προς τούτο χρήσιν πολλών δργάνων 
αύτού έπιτηδείως έν ίδιαιτέροις σχολείοις κα- 
ταρτιζομένων. Καί ουτω πας ό έν ’Ρ ώμη 
θρησκευτικό; αρχηγός ό βουλόμενος είναι καί 
πολιτικό; αρχών έσπούδαζεν ίνα άναπετάση τήν 
πολιτικήν αύτοΰ σημαίαν ύπό τύπον έκκλησια- 
στικόν έπί τών επάλξεων τού Καπιτωλίου, καί 
άνεγείρων αύτήν προσεκάλει παντοιοτρόπω; είς 
άναγνώρισιν αύτής άπαντα; τούς λαούς καί τά 
έθνη. Ήτοι έζήτει παρά τήν ρητήν τού Θεαν
θρώπου ρήσιν τήν λέγουσαν (Ή βασιλεία ή 
έμή ούκ έστιν έκ τού κόσμου τούτου (Ίωαν. 
ΙΙΓ, 36) νά ιδρύση όντως έπί τής γής καί εγ
κόσμιον βασιλείαν. Πας δ’ ό μή τυφλώς καί 
πειθηνίως ύπήκων τω ζελεύσματι τούτω τοΰ 
Πάπα, πας ό τω νεύματι καί τή θελήσει αύτού 
ταύτη απειθών ή άντιταττόμένος ύπεβάλετο άνε- 
ξετάστω; είς μυρίας κακώσεις, είς παντοειδείς 
καί άνηκούστους τιμωρίας, ών μνημονεύων καί 
ό μάλλον σκληροκάρδιος τών ανθρώπων δέν 
δύναται νά μή καταληφθή ύπό δικαίας οργής 
καί άγανακτήσεως. Δέν δύναται, λέγομεν, νά 
μή έκπλαγή καί φρικιάση έπί τοΐς διαπραχθεΐσιν 
άνομήμασι καί έκτελεσθεΐσι κακουργήμασιν ύπό 
τινων κληρικών τής δυτικής Έκκλησίας, έν οί; 
προεξάρχουσιν οί τό τών Ιησουιτών τάγμα άπο- 
τελούντες. Διότι όπόσον αίμα χριστιανικόν δέν 
έχύθη χάριν ύποστηρίξεως τοιούτων καί άλλων 
παραπλήσιων αδικαιολογήτων αξιώσεων ! Οποΐαι 
βιαιότητες καί ωμότητες δέν διεπράχθησαν! 
'Οποΐαι σκληρότητες καί άπανθρωπίαι δέν έξε- 
τελέσθησαν! 'Οποία καί όπόσα ανομήματα καί 
ανοσιουργήματα δέν έξησκήθησαν μετ’ απαρα
δειγμάτιστου άσπλαγχνία; ύπο μελών τού ιερού 
τούτου σωματείου κατά αθώων χριστιανών! 
Όπόσοι τούτων δέν έρρίφθησαν αδίκως είς τάς 
φυλακάς, δέν άπήχθησαν βιαίως καί άναπολο- 
γήτως είς τάς είρκτάς καί τά σκοτεινά δεσμω
τήρια, και δέν έκακώθησαν έν αύτοΐς θηριωδώ; 
καί άπανθρώπως! Όπόσοι δέν έστρεβλώθησαν, 
δέν έστερήθησαν τών οικείων, δέν έρρίφθησαν 
είς τήν πυράν, καί δέν έγένοντο ένθάδε παρα
νάλωμα φρικτοΰ πυρός άναφθέντος ύπό κληρικών 
τής δυτικής ’Εκκλησίας! Άμυδράν δέ εικόνα 
τών διαπραχθέντων τούτων φρικαλεοτήτων καί 
ανοσιουργημάτων παρέχει ήμΐν ή μελέτη τοΰ 
κριτηρίου γής ιεράς έξετάσεως.

Άλλ’ αί τοιαΰται άγρίαι καταπιέσεις αί 
βδελυραί καί άνόσιαι πράξεις αί ύπό οργάνων 
έκκλησιαστικών διαπραχθεΐσαι πρός ύποστήριξιν 
πλαγίων σκοπών αντί τού κατευνάζειν διηρέθιζον 
μάλλον τούς ύπο τήν δυτικήν έκκλησίαν λαούς, 
οιτινες ένεκα τούτου μανιωδώς έξηγείροντο ού 
μόνον κατά τών συνηγορούντων ύπέρ τής πολι
τικής έξουσία; τοΰ ΙΙάπα, άλλά καί κατ’ αύτών 
τών θεσμών τής δυτικής Έκκλησίας. Αί δ’ εξε
γέρσεις αύται προκαλέσασαι πολλάκις τρομερά; 
πολιτικά; θυέλλας έκλόνησαν έκ βάθρων τό 
οικοδόμημα τής κοσμικής έξουσία; τοΰ Πάπα 
καί ήπείλησαν αύτω έντελή κατάρριψιν. "Ωστε 
ή μεγάλη καί έπαχθής καταπίεσι; ή έξασκη- 
θεΐσα ύπό κληρικών τή; 'Ρώμης κατά τών 
τέκνων αύτής τών άποδοκιμαζόντων τόν άπό- 
λυτον δεσποτισμόν, τήν κοσμικήν τοΰ Πάπα 

εξουσίαν, αντί τοΰ χαλιναγωγεΐν αύτά, τούναντίον 
έξήπτεν είς πικράς κατ’ αύτής δυσαρέσκειας καί 
άπεχθείας. "Απαντες έγόγγυζον κατά τής ιερο
κρατία; ταύτης. Πανταχοΰ έν ταΐς όδοΐ; ήκού
οντο φωναί "κάτω ή δυναστεία τών ιερέων, 
κάτω ή παποκρατία”. Πανταχοΰ έχλευάζοντο 
οί ποιμένες τής Έκκλησίας ταύτης. Πανταχοΰ 
συνωμοσία·, έγίνοντο κατά τοΰ ποντίφικος. Έν 
τούτοις δέ καί τό όνομα αύτοΰ αύθαδώς έβλα- 
σφημεΐτο καί περιυβρίζετο, οί δέ ιερωμένοι οί 
άπο τοΰ ιερού άμβωνος, ή άπό τίνος έν τοΐς 
I Ιανεπιστημίοις έδρας ύποστηρίζοντες τό εξοχον 
τού άπολυτισμού καί τά θεία δικαιώματα τής 
πνευματικής καί κοσμική; έξουσία; τού Πάπα 
έσυρίζοντο ύπό τή; νεολαίας. Τά διατάγματα 
τή; Εκκλησία; ταύτης περιεφρονοΰντο, καί έν 
γένει άδιαφορία πρός τά θρησκευτικά μετά 
χλεύη; έδεικνύετο άναφανδόν, καί · καθ’ δλας 
τά; πλατεία; καί ρύμα; τών πόλεων. Τοιαύτην 
όργήν καί καταφρόνησιν έπέσυρον είς εαυτούς 
καί τον αρχηγόν αύτών οί περί τόν Πάπαν 
ίστάμενοι καί κηρύττοντες δτι, ινα ένισχύηται 
ή πνευματική αύτού έξουσία έχει άπόλυτον άνάγ- 
κην καί τής κοσμικής. Διά τοιούτου δέ σφο
δρού μέν, άλλ’ ήκιστα εύγενοΰς άγώνος ύπερή- 
σπιζον τά όργανα ταΰτα τά; αδικαιολογήτους 
τοΰ ΙΙάπα αξιώσεις, άνακηρύττοντα αύτόν καί 
διά ψευδοίσι-δωρείων διατάξεων άπόλυτον κριτήν 
καί κύριον άπασών τών Εκκλησιών καί βασιλέα 
πάντων. Ή ιστορία σαφώς μαρτυρεί περί τών 
χρόνων έκείνων καθ’ ους πολλοί τών Παπών 
έγένοντο ού μόνον άντικείμενα χλεύης, άλλά 
καί ή κυβέρνησι; αύτών περιεβάλλετο μέ τό 
πλέον έπονείδιστον όνομα. Καθ’ δσον οί ποντί- 
φικες ούτοι σφετερισθέντες τά τών ήγεμόνων 
δικαιώματα παρεξετράπησαν τών ορίων τής εξου
σίας αύτών, έπλανήθησαν εί; τά τήν πίστιν καί 
τά ήθη άφορώντα, διέπραξαν αίσχρουργήματα, 
μιαρά; πράξεις καί έπορεύθησαν οδόν δλως άν- 
τιχριστιανικήν.

Ουτω δέ οί ΓΙάπαι οί έναντιούμενοι τή ευαγ
γελική διδασκαλία γίνονται βασιλείς καί περι- 
ζώννυνται ξίφος. Οί δέ κληρικοί καί πρό πάν
των οί τή χορεία τών Ιησουιτών άνήκοντες καί 
προς αύτόν τόν παπικόν άείποτε δρχούμενοι αύ- 
λόν ού παύονται προστατεύειν ένθέρμως τούς 
ύπό τοΰ άρχηγού αύτών έπιδιωκομένου; πλα
γίους σκοπούς, έφ’ ω καί ποιούνται πολλάς 
καινοτομίας τή τούτου έπινεύσει, κηρύττουόι ψευ
δείς δογματικός δόξας, άς σπουδάζουσιν ινα άρ- 
τύωσι πάντοτε μετά ρητορικού άλατος καί διαλε
κτικής ήδύτητος καί καθιστώσι τοΐς αύτών άκροω- 
μένοις ήδείας τε καί εύπέπτους. Έν τοιαύτη 
δέ μεθόδιρ άποπλανώντες ραδίως τά άπαίδευτα 
πλήθη καί κερδαίνοντες διά δεισιδαιμόνων πα
ρατηρήσεων το χρήμα καί έν γένει τά; κτήσεις 
καί πρό πάντων τών άνοήτων, μάλιστα δέ τών 
γυναικών, αύξάνουσι τάς ιδία; ούσίας καταπλη- 
κτικώς · καί ουτω; ύπο φιλοκερδούς καί φιλο- 
δόζου πνεύματος έμφορούμενοι γίνονται άναφανδόν 
πραγματευταί. 'Όθεν πωλοΰσι καί άγοράζουσι, 
πλουτοΰαι καί χρεωκοποΰσι, μεταβάλλοντε; ουτω 
τήν εύσέβειαν είς έργαστήριον αισχροκέρδειας. Με- 
γίστην άληθώς περιάπτουσι σημασίαν τω πλούτω 
οί κληρικοί ούτοι ώ; συμβαλλομένω εί; έπίτευξιν 
τοΰ σκοπού αύτών. "Ωστε τό χρηματίζεσθαι θεω
ρείται παρά τισι τούτων ώ; έν τών κυριωτέρων 
μελημάτων, έξασκεΐται δ’ ύπ’ αύτών καί έπιδιώ- 
κεται πάση σπουδή καί δεξιότητι. Άλλ’ ό πεποι- 
θώς έπί πλούτφ, ούτος πεσεΐται, ό δέ άντιλαμοανό- 
μενος δικαίων, ούτος άνατελεΐ. (Παραμ. 11, 28.) 
(Πλούτος κακίας μάλλον, λέγει ό Ισοκράτης, 
ή καλοκαγαθίας έστιν ύπηρέτης.) (Ισοκράτης 
προς Δημόνικον.) Τούς τοιούτου; πνευματικούς 
ποιμένα; καλεΐ ό θείο; Παύλος ψευδαποστόλους.
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έργάτας δολίους, μετασχηματισμένους εί; ’Απο
στόλους τοΰ Χριστού. (ΙΓ. Κορινδ. 11, 13, 14.) 
Περί τών τοιούτων όμιλών καί αυτός ό Σωτήρ 
τοΰ κόσμου λέγει, δτι ούτοί είσιν οί κατεσδίοντες 
τάς οικίας χηρών καί ορφανών μέ τά; μακράς 
προσευχάς (Ματβ. κγ, 14), καί καδιστώντε; διά 
τών υποκριτικών αύτών πράξεων καί αύτόν τόν 
τοΰ θεού οίκον αγορά; καί πωλήσεω; έργαστή- 
ριον, σπήλαιον ληστών. (Ματβ. κα, 13, 14.)

(°Επεται συνέχεια.)

ΖΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚ ΣΚΥΛΙΤΖΗΣ.

(Μετά είκόνος, όρα σελ. 357.)

ΠΈΛΜΑ δανάτου είναι πάντοτε άγγελμα 
θλιβερά; εμποιούν σκέψεις· πόσον δλι- 
οερώτερον δμω; είναι τοΰτο οσάκις

πρόκειται περί προσώπου έπιφανούς, περί άν
δρός πολλοΰ; έν τω προσκαίρω τούτο» έπί γή; 
αταδίω εύεργετήσαντο;, άνδρός, πρό; δν μετά 
άγάπης καί σεβασμού πλεΐστοι δσοι ήτένιζον. 
Τοιαύτην λυπηράν έντύπωσιν ένεποίησεν παντα- 
χού ό έν Κωνσταντινουπόλει έπισυμβά; θάνατος 
τού Ζαννή Στεφάνοβικ Σκυλίτζη, τοΰ 
γνωστού 'Έλληνος τραπεζίτου, τοϋ εύγενοΰς καί 
γενναιοδώρου προστάτου, τοΰ άγαθοΰ χριστιανού.

’Αστραπηδόν διεδόδη άνά τήν παρά τόν Βόσ
πορον μεγαλόπολιν ή λυπηρά αγγελία. Ό Ζαν- 
νής Στεφάνοβικ άπέδανεν! Μικροί καί μεγάλοι, 
πλούσιοι καί πτωχοί, ομογενείς καί ξένοι — 
πάντες συνεκινήδησαν, πάντες έδρήνησαν έπί τή 
μεγάλη απώλεια. Πώς; ό γλυκύς έκεΐνο; 
πρεσβύτης, ό τοσούτους παρηγόρησα;, δέν ύπάρ- 
χει πλέον; Η χειρ έκείνη, ή τοσάκις άποταν- 
θεΐσα πρός δυστυχούντας, ένεκρώδη πλέον διά 
παντός; Ούδείς ήδύνατο νά τό πιστεύση, διότι 
τήν ήμέραν έτι τού δανάτου του ό σεβαστός 
γέρων ήτο ζωηρός καί άκμαΐος, ώμίλει, είργά- 
ζετο, διένεμεν έλέη. Αίφνης τήν νύκτα κατε- 
λήφδη ύπό δύσπνοιας καί είπών είς τούς περί 
αύτόν βτι έπιδυμεΐ νά κοιμηδή, έκλεισε τούς 
δφδαλμούς καί έκοιμήδη — τόν αιώνιον ύπνον. 
Ό δάνατός του ύπήρξε θάνατος δικαίου.

'0 " ’Έσπερος” δημοσιεύων σήμερον τήν ει
κόνα τού άοιδίμου άνδρός δεωρεΐ καδήκον ιερόν 
νά είπη τάς ολίγα; ταύτας λέξεις έπί τού νωπού 
τάφου αύτού, εύχόμενος δπως ό "Υψιστος κατα- 
τάξη τήν ψυχήν αύτού έν σκηναΐς δικαίων.

Τήν εικόνα συνοδεύομεν διά τών ακολούθων 
βιογραφικών σημειώσεων, δοδεισών ύπό τού 
Κυρίου Ίω. Σ. Σκυλίτζη, άδελφού τού μακα
ρίτου Ζαννή Στεφάνοβικ Σκυλίτζη καί γραφει- 
σών παρά τοΰ έν .Λονδίνο» Κυρίου Μιχαήλ Κων- 
σταντινίδου. 'Η βιογραφία αυτή είναι πολύτιμος, 
διότι παρέχει ήμΐν άκριβεστάτας πληροφορίας 
περί τού άειμνήστου άνδρός, τού έν χριστιανική 
άρετή διαβιώσαντος καί πάσι τοΐς περί αύτόν 
μνήμην άγαδωτάτην έγκαταλιπόντος.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

περί τοϋ άοιδίμου Ζαννή Στεφάνοβικ ΣκυλίτΖη.

Έγεννήδη έν τή νήσο» Χίο» τή έκτη Ιουλίου 
τού έτους 1806, έκ πατρός μέν Στεφάνου Ζαννή 
Σκυλίτζη, μητρός δέ Ύπατίας Καλβοκορέση, 
καί εΐχεν έκ τών αύτών γονέων πέντε άδελφάς 
καί δύο αδελφούς πρεσβυτέρους. Ό πρώτος 
τούτων Ζαννή; τούνομα, γενόμενος οκταετής 
άπεβίωσεν, ό δέ δεύτερος γεννηθείς εν περίπου 

έτος πρό αύτού, ώνομάσδη Ιωάννης καί ζή έτι 
έν λιπαρό» γήρα, έν Λονδίνο», τιμώμενος καί 
άγαπώμενος ύπό πάντων τών έν τή μεγαλοπόλει 
ταύτη ομογενών. Ό Ζαννής, δστις έλαβε τό 
όνομα τοϋ προαποδανόντος άδελφού του, έλαβεν 
αύστηράν καί χριστιανικήν άνατροφήν καί έξ 
άπαλών ονύχων έποτίσδη μέ τά νάματα τή; 
άφοσιώσεως καί αγάπη; εί; τήν θρησκείαν καί 
τήν πατρίδα καί έξεπαιδεύδη μετά τοϋ άδελφού 
του Ίωάννου έν τή τότε άκμαζούση καί γεραρα 
’Ακαδημία τή; Χίου, έν ή έδίοασκον οί άριστοι 
τού έδνους διδάσκαλοι διαδίδοντες έκεΐδεν τά 
φώτα τής παιδείας είς πάντα τά ύπό τών Ελ
λήνων οίκούμενα μέρη.

“Εί; δάση πορτοκαλεών 'στήν μοσχοβόλον Χίον 
‘‘■Τψώνετο έξαίσιον επιστημών σχολεΐον 
“Έκεΐ ό γέρων Σε/.επή; τόν νοΰν τή; νεολαία; 
“Έτρόχιζε μέ υψηλά; άλγεβρικάς ίοέα;·
“Κ’ ό Βαρδαλάχος έξηγών του; λόγου; τών Πλατώνων, 
“Τού; νέους μα; είς μίμησίν έζάλει τών προγόνων. 
“Τοϋ δέ Ηενάρδου μαθητή;, ό Βόμβα; τήν χημείαν 
“Έδίδασκε μέ μέθοδον καί τάςιν κ' ευγλωττίαν.”

Λ. Σ.

Κατά τήν φοοεράν καταστροφήν τής Χίου, 
καθ’ ήν τό πϋρ καί ό σίδηρος άνηλεώς έςηφά- 
νιζον τά. πάντα έν πόση γωνία τή; νήσου, συ- 
νελήφδη αιχμάλωτο; ύπό τών Τούρκων έν τή 
κωμοπόλει Μεστά, ένθα είχε καταιούγει μετά 
τής μητρός του, ήτις ήτο χήρα ήδη, διότι πρό 
δέκα έτών εΐχεν άποβιώση ό πατήρ του, καί 
μετά τής άδελφής του Φαννής Π. Ί’οδοκανά.κη, 
αϊτινες έπίσης ήχμαλωτίσδησαν. Ό Ζαννής 
χωρισδεις τών συγγενών του ήχθη είς Σμύρνην 
μετά πολλών άλλων αιχμαλώτων καί έξετέθη 
εις πώλησιν. Μετά τήν καταστροφήν τής Χίου 
πάσαι αί μεγάλαι πόλεις τής Μικρά; ’Ασίας 
ήσαν πλήρεις αιχμαλώτων οΰ; έκεΐδεν ήγον οί 
λεηλατήσαντες αύτήν, καί οί δουλέμποροι εύρί- 
σκοντο είς μεγάλην κίνησιν. Τόν Ζαννήν ήγό- 
ρασε καί ήλευθέρωσεν ό τότε έν Σμύρνη δια
τριβών Βαρνάτζας, έκ Χίου, καδολικός τό δρή- 
σκευμα, κατά προτροπήν τού έν Χίω προξένου 
τής Γαλλίας, δστις ήτο φίλος καί σχετικός τής 
οικογένειας Σ. Ζ. Σκυλίτζη. Δι’ αύτού ήλευ- 
δεριύδη καί ή μήτηρ αύτού μετά τή; άδελφής 
του καί εύρον καταφύγιον έν Λιβόρνο», δπου 
βραδύτερον μετέβη καί ό Ζαννής. ' 11 συνάν- 
τησις αύτών ήτο λίαν συγκινητική! έχαιρον έπί 
τή άπελωθερώσει, άλλά κατεθλίβοντο καί έχυνον 
πίκρα δάκρυα διά. τόν Ίωάννην, περί τού όποιου 
δέν έγνώριζον έάν έζη, δούλιον άγων ήμαρ, ή 
άν άπέδανεν. Ό Ιωάννης αίχμαλωτισδείς καί 
αύτος έν άλλη τινι κωμοπόλει τής Χίου, ήχδη 
δέσμιος είς ’Οθωμανικόν δίκροτον, κυβερνώμενον 
ύπό τοΰ Καρααλή Πασά, καί έμεινεν έν αύτω 
μήνας ένδεκα.

"Οτε τό δίκροτον κατέπλευσεν είς Κωνσταν
τινούπολή μετά τοΰ στόλου άπεβιβ^σθη καί ό 
Ιωάννης. Οί συγγενείς αύτού μαθόντες τήν 
ελευσίν του ήγόρασαν αύτόν διά μέσου τίνος 
φίλου έκ τής έν Κωνσταντινουπόλει Ί’ωσσικής 
ΙΙρεσβείας. Ή διασωδεΐσα χρηματική περι
ουσία τή; οικογένεια;, συμποσουμένη είς έξα- 
κοσίας περίπου ’Αγγλικά; λίρας, έδαπανήθη σύμ- 
πασα πρός άπολύτρωσιν μητρός, άδελφής καί 
τών δύο άδελφών Ζαννή καί Ίωάννου· άλλ’ ύ- 
πήρχεν έν Σανδάλ βεζεστέν τής Κωνσταντινου
πόλεως έργαστήριον άνήκον είς τήν οικογένειαν 
καί τοΰτο κατωρδώδη καί έπωλήδη διά 500 λί
ρας δια πολλών μέσων καί δόσεως δώρων. Τά 
χρήματα ταΰτα ό Ιωάννης έπεμψεν είς Αιβόρνον, 
δπου μετ’ όλίγον καί αύτός μετέβη καί άπή- 
λαυσε τής τέρψεως νά έναγκαλισθή τήν ένάρετον 
καί πολυπαδή μητέρα, ήτις ήμέρας καί νυκτός 
έχεε δάκρυα δι’ αύτόν, τήν φιλτάτην άδελφήν

του καί τόν Ζαννήν 
ίδιαζούσης. Άφ’ 
τής συνεντεύξεως, 
ζητώσι θέσιν είς

Ίν> 
ού

ιραγματευτας και μικρεμ- 
ιράξεων τούτων ωφέλεια, 

', ηύξήδη είς τοιοΰτον βαθμόν, 
ιποσυρδή έκ τού καταστήματος 

νά κάμνη έργασίας μόνον διά 
υπό το όνομα Ζαννή; Στε- 

Οί δύο άδελφοί καί συνέ-

δν ήγάπα μετά στοργής 
παρήλδον αί συγκινήσεις 

οί δύο άδελφοί ήρχισαν νά 
γραφειον τι τών έν Αιβόρνιυ 

έμπορευομόνων ομογενών, άλλ’ άπέτυχον. ΊΙ 
άδελφή δμως αύτών Φαννή κατόρθωσε διά πολ
λών παρακλήσεων καί διωρίσδη ό Ζαννής ύπάλ- 
ληλο; τών. άνδραδέλφων της, έμπορευομένων, 
έκεΐ ύπό τήν έπωνυμίαν 'Ροδοκανάκη καί Σ’, 
είς τό έν Κωνσταντινουπόλει αύτών κατάστημα 
Μ. Δανικόλα. Ό Ζαννής μετέβη εύθΰς εί; Κων
σταντινούπολή καί άναλαβών τά. καθήκοντά του 
εύηρέστει μεγάλως τόν προϊστάμενόν του, καί 
ταχέως έφείλκυσε τήν εύνοιαν καί εμπιστοσύνην 
του. Μετά παρέλευσιν καιρού τίνος, αίτήσας 
έλαβεν άδειαν παρά τού Κύρ Δανικόλα καί ήρ- 
χισε νά κάμνη μικρά; τινας έμποριζάς πράξεις 
μετά τοΰ έν Αιβόρνιυ άδελφού του Ίωάννου, 
δστις τω έστελλε μικρά; ποσότητας άνδρικών 
ένδυμάτων καί υποδημάτων καί άλλα τινά είδη 
έμπορευμάτων, τά όποια έπώλει αύτός είς τούς 
έν Κωνσταντινουπόλει 
πόρους καί ή έκ τών 
όλίγον κατ’ ολίγον, 
ώστε ήδυνήθη ν’ ά’ 
Δανικόλα καί > ' 
λογαριασμόν του ί 
φάνου Σκυλίτζης.
ταιροι, ό μέν έν Λιβόρνω, ό δέ έν Κωνσταντι- 
νουπόλει, εργαζόμενοι τιμίως καί δραστηρίως, 
εντός διετίας ζατώρθωσαν νά πενταπλασιάσωσι 
τό έκ πενταζοσίων λιρών άρχικόν αύτών κεφά- 
λαιον, καί ή ύπόληψις αύτών έν τω έμπορικω 
κόσμω όσημέραι ηύξανε καί έκραταιοΰτο καί 
κατά συνέπειαν αί σχέσεις αύτών ήρχισαν νά 
λαμβάνωσιν εύρύτερον κύκλον. Κατ’ έκείνην τήν 
έποχήν ήτο έν Αιβόρνιυ ό Κύριος Ιωάννης Βα- 
φειαδάκης, άνήρ χαίρων πολλήν ύπόληψιν· μετά 
τούτου οί δύο άδελφοί, τή συγζαταθέσει τής 
μητρός των, συνήψαν έμπορικήν συντροφιάν, καί 
το μέν έν Αιβόρνιυ κατάστημα έφερε τήν έπω
νυμίαν Σκυλίτζη καί Βαφειαδάκη, τό δέ έν 
Κωνσταντινουπόλει, Ζαννής Σ. Σκυλίτζη, ώς 
καί πρότερον.

Κατ’ έκείνου; τούς χρόνους οί έν Τουρκία 
έμποροι, χάριν άσφαλείας, ήναγκάζοντο νά ζη- 
τώσι τήν προστασίαν Εύρωπαίκής τίνος Δυνά- 
μεως, γινόμενοι υπήκοοι αύτής. Ό Ζαννής λοι
πόν, μετέβη είς πόλιν τινά τή; Άζωφικής καί 
πολιτογραφήσεις Ί’ώσσος ύπήκοος ύπό τό όνομα 
Ζαννής Στεφάνοβικ, έπέστρεψεν είς Κωνσταντι
νούπολή καί ζατεγίνετο είς τό εμπορικόν στά
διον ύπό τήν σκέπην ίσχυρας προστασίας. Μετά 
παρέλευσιν χρόνου, διάταγμα έξέδωζεν ή 'Ρωσ- 
σική κυβέρνησις, δΓ οΰ διετάσσοντο πάντες οί 
μή αύτόχθονες Ί’ώσσοι ύπήκοοι νά παρουσιά- 
ζωνται ένιαυσίως είς πόλιν τινά τής μεσημ
βρινής 'Ρωσσίας, πρός άνανέωσιν τής προστασίας. 
Ό Στεφάνοβικ μή δυνάμενος ν’ άφίνη τάς έρ
γασίας του καί νά μεταβαίνη είς'Ρωασίαν, διότι 
κατ’ έκείνου; τούς χρόνου; τά ταξείδια δέν ήσαν 
εύκολα, παρητήΟη τής 'Ρωσσικής ύπηζοότητος, 
και δια μέσου τού έν Λιβόρνω άδελφού του καί 
τού τότε έν Κωνσταντινουπόλει πρέσβεως τής 
Ι'οσκανικής κυβερνήσεως Quaglia, φίλου αύτού, 

ελαβε Τοσζανιζήν ύπηζοότητα, ήτις μετά τήν 
ενωσιν τής Ιταλίας έγεινεν Ιταλική ύπηκοότης, 
υπό τήν προστασίαν τής όποιας έμεινε μέχρι 
τελευτής τοΰ βίου του.

Κατά τό έτος 1833 ένυμφεύβη τήν θυγατέρα 
τού έν Κωνσταντινουπόλει πολλήν ύπόληψιν 
χαίροντος Δημητρίου Μαχαιρά, δνομαζομένην 
Ελένην, καί έοχεν έξ αύτής δκτώ υιούς καί 
μίαν θυγατέρα· άλλ’ ή δηγάτηρ καί πέντε έκ 
τών υιών αύτού άπέθανον καί έμειναν μόνον

ΖΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚ ΣΚΥΑ1ΤΖΗΣ.

Η ΔΙΩΡΥΞ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (χάρτης γεωγραφικός).
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τρεις υιοί, ών οί μέν δύο Δημήτριος καί Ιω
άννης διαμένουσιν έν Λονδίνφ νΰν, κατέχοντες 
ύψηλήν θέσιν έν -ή Ελληνική κοινωνία και 
χαίροντες μεγάλην ύπόληψιν έν τώ έμπορικώ 
κόσμο» τής μητροπόλέως ταύτης τής οικουμένης· 
ουτω τιμώντες ούχ'ι μόνον το πατρικόν δνομα, 
άλλά και τδ έθνος τδ Ελληνικόν εις δ άνή- 
κουσιν· ό δέ έτερος, ό Παύλος Στεφάνοβικ, κα
τοικεί έν Κωνσταντινουπόλει, έν τή πατρική 
έστία, άπολαύων πλείστης ύπολήψεως καί χαίρων 
τήν εύνοιαν καί αγάπην τών έκεΐ Ελλήνων διά 
τους άενάους κόπους, οΰς καταβάλλει χάριν τών 
εθνικών συμφερόντων, καί διά τά φιλάνθρωπα 
αύτοΰ αισθήματα. Διά τής παραδειγματικής 
φιλοπονίας καί όρθοφροσύνης τοΰ μακαρίτου 
Στεφάνοβικ αί έμπορικαί έργασίαι τής εταιρίας 
προώδευσαν θαυμασίως καί άπεφασίσθη νά συ- 
στήσωσιν εμπορικόν κατάστημα έν Λονδίνο» καί 
Μαγκεστρίφ, καί πρδς τδν σκοπόν τούτον άπήλ- 
θον είς ’Αγγλίαν ό άδελφός καί συνέταιρος αύ
τοΰ Ιωάννης καί ό Ματθαίος Ζ. Σκυλίτζης, 
συγγενής αύτών · τό δέ κατάστημα έφερε τδ 
δνομα "Σκυλίτζης καί Σ’ ”. Αί έργασίαι τοΰ 
καταστήματος τούτου προώδευσαν μεγάλως καί 
κατέσχε διακεκριμένην θέσιν μεταξύ τών μετερ- 
χομένων τό άνατολικόν έμπόριον. Μετά παρέ- 
λευσιν καιρού τίνος, έπειδή τδ έν Κωνσταντινου- 
πόλει έμπόριον έχαλαρώθη, τή προτροπή τοΰ 
συνεταίρου αύτοΰ Ματθαίου ήλθεν είς ’Αγγλίαν 
καί συσκέψεως γενομένης μεταξύ τών έταίρων 
άπεφασίσθη ή σύστασις καταστήματος έν Καλ- 
κούτη τών ’Ινδιών· τοΰτο δέ ήτο τδ πρώτον 
άξιον λόγου Ελληνικόν έμπορικόν ίδρυμα έν τή 
χώρα έκείνη. Έκ τών έργασιών τοΰ νέου τού
του καταστήματος τά κέρδη τής εταιρίας δέν 
ύπήρξαν μικρά.

Δέν παρήλθε πολύς καιρός καί ή Τουρκική 
κυβέρνησις ήρχισε νά όμολογή μεγάλα καί συ
νεχή δάνεια, είς τά όποια ό μακαρίτης ήρχισε 
νά λαμβάνη μέρος, θεωρών τήν έπιχείρησιν έπι- 
κερδή· άλλ’ έπειδή οί κυριώτεροι τών έταίρων 
του δέν συνεμερίζοντο τήν γνώμην του, άπε- 
σύρθη φιλικώς έκ τής εταιρίας καί άφιερώθη 
είς τραπεζικός έργασίας έκ τών όποιων μεγάλας 
έκτήσατο ώφελείας. Τέλος δμως ίδών δτι τό 
είδος τοΰτο τών έργασιών κατέστη έν Κωνσταν- 
τινουπύλει λίαν έπισφαλές, άπεσύρθη τοΰ ένερ- 
γοΰ βίου καί κατεγίνετο είς μελέτας εκλεκτών 
συγγραφέων καί είς αγαθοεργίας, παρέχων χεΐρά 
βοήθειας είς ορφανά καί χήρας καί εις πάντα 
πτωχόν καί πένητα καί ιδίως παρέχων τά μέσα 
τής συντηρήσεως είς μαθητάς διψώντας παιδείας. 
Τοιοΰτος ών ό μακαρίτης Ζαννής Σ. Σκυλίτζης, 
τίμιος, αγαθός φιλόπατρις και ευλαβέστατος είς 
τά θεία έκοιμήθη έν Κυρίω τή πρώτη ώρα 
μετά τό μεσονύκτιον τοΰ Σαββάτου προς τήν 
Κυριακήν τής πρώτης πρδς τήν δευτέραν μαρ- 
τίου τοΰ σωτηρίου έτους 1886 έν Κωνσταντι- 
νουπόλει.

" ’Αρετή δέ, καν θάνη τις, ούκ άπόλλυται, 
" Ζή δέ ουκ έτ’ οντος σώματος . . .”

Εόρ. Τημενίδαι.

Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 360.1

ΟΙ ΦΟΙΝΙΚΟΠΤΕΡΟΙ
ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΟΧΘΑΣ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 301.)

παρατεθειμένη είκών, ληφθεΐσα έκ τής 
μεγάλης έλαιογραφίας τοΰ ζωγράφου 
Παύλου Σώβελτ, παριστα τήν αρπαγήν 

τής Περσεφόνης ύπδ τοΰ Πλούτωνος, τοΰ θεοΰ 
τοΰ "Αδου.

Είς τών έκφραστικωτέρων μύθων τής Ελ
ληνικής μυθολογίας είναι άναντιρρήτως ό μύθος 
τής Περσεφόνης ή τής Κόρης, ώς πολλάκις 
καλείται. Ή Περσεφόνη, θυγάτηρ τοΰ Διδς 
καί τής Δήμητρας, συνέλεγε μετά τών οπαδών 
της άνθη έν καταφύτιρ άγρώ. Ό ΙΙλούτων τή 
συγκαταθέσει τοΰ Διδς ήρπασεν αύτήν καί τήν 
μετέφερεν είς τδ βασίλειον αύτοΰ. Ή μήτηρ 
αύτής μάτην τήν έζήτει, μέχρις ού έμαθε παρά 
τοΰ 'Ηλιου τά συμβάντα· ώργίσθη τότε σφοδρώς 
κατα τοΰ Διός, καί συνεπεία τούτου ή γή έμεινεν 
άκαρπος. Ό Ζεύς διέταξε τόν Πλούτωνα νά 
έπαναφέρη τήν Περσε-φόνην έπί τής γής, ό δέ 
Πλούτων ύπήκουσε μέν εις τήν διαταγήν τοΰ 
άνωτάτου θεοΰ, άλλά δολίως έδωκε τή ΙΙερσε- 
φόνη ροιάν, διά τής γεύσεως τής όποιας ή Περ
σεφόνη προσεκτήθη διαρκώς τώ "Αδη. Πάλιν 
ή μήτηρ αύτής άνεφέρθη είς τόν Δία καί κα- 
τώρθωσε παρ’ αύτοΰ νά παραχωρηθή είς τήν 
θυγατέρα της τά τρία τέταρτα τοΰ έτους νά 
διάγη έπί τής γής καί τό εν τέταρτον παρά 
τω Πλούτωνι.

Διά τοΰ μύθου τούτου, δστις ήτο ή κυριω- 
τέρα βάσις τών Έλευσινίων μυστηρίων, δηλοΰται 
ή έν καιρώ τοΰ έαρος άναθάλλουσα βλάστησις 
τής γής, ήτις πάλιν έν καιρώ φθινοπώρου παύει· 
ιδίως δέ αίνίττεται ή καλλιέργεια τοΰ σίτου, 
διό καί ό Τριπτόλεμος, ή θεότης τής γεωργίας, 
συνδέεται ατενώς έν τή λατρεία πρδς τήν Δή
μητρα καί τήν Περσεφόνην. Παρά τοΐς Όρφι- 
κοΐς καί έν μεταγενέστερα έποχή παρίσταται ή 
Περσεφόνη ώς θεότης τής φύσεως, ήτις τά 
πάντα παράγει καί καταστρέφει- διό καί πολ
λάκις συγχέεται πρός άλλας θεότητας, τήν 'Ρέαν, 
τήν Άρτεμιν, τήν Έκάτην. Αί κυριώτεραι χώ- 
ραι έν αίς έλατρεύετο ή Περσεφόνη ώς θεά τών 
άγρών, ήσαν ή ’Αττική καί ή Σικελία, άλλά 
και έν άλλαις έλληνικαΐς χώραις καί έλληνικαΐς 
άποικίαις είχε ναούς καί βωμούς, ιδίως δέ έν 
χώραις σιτοφόροις.

Διάφοροι ήσαν παρά τοΐς άρχαίοις αί παρα
στάσεις τής Περσεφόνης· τό συνηθέστερον παρί- 
στατο ώς θεά τοΰ "Αδου παραζαθημένη τω 
Πλούτωνι έπί θρόνου. Ό ήμέτερος καλλιτέχνης 
απεικόνισε τήν σκηνήν τής άρπαγής. Ό Πλού
των κρατεί έν ταΐς στιβαοαΐς αύτοΰ χερσί τήν 
άρπαγεϊσαν κόρην τό άρμα διευθύνεται ύπδ 
μαύρων καί ζωηρών ίππων συρόμενον πρός τόν 
'Αδην. ’Άνωθεν έν τω αίθέρι φαίνεται μειδιών 
ό Ζεύς, ό δούς τήν άδειαν τής άρπαγής. 'Η 
σκηνή είναι ζωηρά, ό δέ χρωματισμός καθιστά 
τήν εικόνα έτι ζωηροτέραν. Παρατηρήσεως άξιον 
είναι, δτι οσάκις Εύρωπαΐοι καλλιτέχναι λαμ- 
βάνουσι θέματα έκ τής Ελληνικής μυθολογίας, 
έν η το στάδιον είναι εύρύτατον, έμπνέονται 
ζωηρότερον, ίσως διότι ή φαντασία των δέν 
δεσμεύεται ύφ’ ούδενός δεσμού, άλλ’ ένεργεΐ 
δλως έλευθέρως.

Α περίεργα ταΰτα 
καί έν τή ήμετέρα γλώσση καί ■ 
τοΐς Εύρωπαίοις (Flammant, έκ 

λέξεως flamme = φλόξ) δφείλεται είς τδν 
θρόχρουν χρωματισμόν τών πτερύγων των, 
τοικοΰσι τάς θερμάς χώρας τ»ΰ παλαιού 
τού νέου κόσμου, είναι δέ έντελώς ξένα έν τή 
άρκτώα Εύρώπη, έν Αύστραλία καί έν ταΐς 
νήσοις τής ’Ωκεανίας. Οί φοινικόπτεροι δλων 
τών χωρών έχουσι τάς αύτάς έξεις, τά αύτά 
συστήματα, διαφέρουσι δέ μόνον κατά τάς άνα- 
λογίας τοΰ σώματος καί κατά τόν μάλλον ή 
ηττον ζωηρόν τών πτερών χρωματισμόν. Έν 
ταΐς χώραις τής Μεσογείου καί έν ταΐς Ίνδίαις 
ο χρωματισμός αύτών είναι μάλλον έλαφρώς 
ροδόχρους, έν ο» αί πτέρυγές των έχουσι κηλίδας 
βαθέος έρυθροΰ χρώματος καί τά άκρα αύτών 
είναι μαύρα. Τό είδος τοΰτο, δπερ έν τή όρνι- 
θολογία είναι γνωστόν ύπδ τδ δνομα 
κόπτεροι τών άρχαίων”, ήτο ..... —- —
'Ρωμαίοις, διότι άναφέρεται έν τή φυσική ιστο
ρία τοΰ Πλινίου καί έν τοΐς συγγράμμασι τού 
Σουετωνίου. ΙΙαραδόξως πως μνεία αύτοΰ δέν 
γίνεται έν τή Ιστορία τών ζώων τοΰ Άριστο- 
τέλους. "Αλλως τε οί φοινικόπτεροι δέν ήσαν 
πολύ συνήθεις έν Έλλάδι, έν ω κατά τάς άκτάς 
τής Ιταλίας καί τής 'Ισπανίας συνηθέστατα 
φαίνονται. Έν τή μεσημβρινή μάλιστα 'Ισπα
νία έχουσι χρωματισμόν ζωηρότατον, καί παρά 
τάς έκβολάς τοΰ ποταμοΰ Γουαδαλκουϊβίρ, έν 
τοΐς έκεΐ σχηματιζομένοις έλεσι κατασκευάζουσι 
τας φωλεας των. 'Αί ύπδ τών φοινικοπτέρων 
κατοιζούμεναι νήσοι, λέγει Άγγλος φυσιοδίφης 
ό Chapman, κεΐνται είς εξ μιλίων άπόστασιν 
άπό τής ταπεινής ισπανικής παραλίας, τής κα- 
λουμένης marisma- αί νήσοι αύται είναι σχεδόν 
έρημοι- τήν μονοτονίαν διακόπτουσι μόνον αί 
κραυγαί τών πολυπληθών φοινικοπτέρων, οιτινες 
όρθούμενοι έν τοΐς ΰδασιν έπί τών υψηλών και 
λεπτών αύτών ποδών ζητοΰσι τήν τροφήν των· 
δσω εκτείνεται τδ βλέμμα ό όρίζων περικλείεται 
ύπδ πυκνής σειράς τών πτηνών τούτων, οιτινες 
άποτελοΰσι λευκήν γραμμήν χωρίζουσαν τό κυα- 
νοΰν χρώμα τοΰ ούρανοΰ άπδ τού πρασίνου χρω
ματισμού τής θαλάσσης.”

Ό Chapman παρετήρησεν οτι ή λευκή αυτή 
γραμμή δέν είχεν άπανταχοΰ τδ αύτδ πάχος, 
άλλ δτι είς μέρη τινά έφαίνετο πυκνοτέρα, ώς 
άν τά πτηνά ήσαν συρρωρευμένα τδ έν έπί τοΰ 
έτέρου. Θέλων νά περιεργασθή έζ τού πλησίον 
τό φαινόμενον τούτο δέν έδίστασε μετά τού 
'Ισπανού οδηγού του νά εισέλθη είς τό άβαθές 
ύδωρ καί νά μεταβή εις μίαν τών νήσων, δπου 
ή συμπύκνωσις έφαίνετο μακρόθεν μεγαλειτέρα. 
Τότε είδεν δτι έπί τοΰ νησιδίου τούτου ύπήρχε
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μέγα πλήθος φωλεών, κειμένων πλησίον άλ- 
λήλων καί σχηματιζουσών είδος τραπέζης με
γάλης πλήρους πινακίων καί σκευών. Αί φω- 
λεαι αύται είναι μικρά υψώματα έκ λάσπης 
ύψους 2 μέχρις 6 δαζτύλων, διατηροΰντα τον 
τύπον τού έν αύταΐς έπωάζοντος πτηνού. Έν 
μεσω τών φωλεών τούτων ήτο είδος μικράς 
λίμνης, πλήρους ύφαλμύρου υδατος, ήν τά πτηνά 
είχον όρύξει διά τοΰ ράμφους των. Κατά τήν 
πρώτην του έπίσκεψιν ό Chapman εύρε τάς 
φωλεάς ταύτας έντελώς κενάς· ούδέ έν ώόν ήδυ- 
νήθη ν’ άναζαλύψη έν αύταΐς· βραδύτερον δμως, 
περί τά τέλη Μαίου, δτε καί πάλιν έπβσκέφθη 
το νησίδιον, πλησιάσας μετά πολλών προφυλά-

ξεων είδε τά πτηνά ζαθήμενα έπί τών ώών εν 
στάσει λίαν κομψή, ώς οί κύκνοι, καί ήδυνήθη 
νά συλλέξη ώά τινα. Παράδοξον είναι πώς οί 
φοινικόπτεροι βραδύνουσιν έπί τοσοΰτον τήν επώ- 
ασιν, διότι δταν τά νεοσσά ήναι αρκούντως ανε
πτυγμένα. τά πέριξ τέλματα είναι έντελώς ξηρά 
καί άπορον φαίνεται πού εύρίσκουσιν έν τώέρήμω 
έκείνφ τόπι;» τήν τροφήν των.

Τάς αύτάς παρατηρήσεις έζαμεν έτερος φυ
σιοδίφης έν τή Κασπία λίμνη παρά τήν πόλιν 
Άστοαχάν, δπου έπί άμμώδους λωριδος γής 
είδε περί τά τέλη Ιουλίου 160 φωλεάς φοινι- 
κοπτέρων σχηματισθείσας έκ χώματος φαιοχροου 
αλμυρού. "Οπως λάβωσι τό χώμα τοΰτο τα 
πτηνά ήναγζάσθησαν νά διασπάσωσι δια τού 
ράμφους τήν σκληροτάτην κατ’ έκείνην την 
εποχήν έπιφάνειαν τής γής. Έν ταΐς φωλεαις 
ταύταις ήσαν άνά δύο ή καί τρία ώά· προς δια
τροφήν τών νεοσσών οί φοινικόπτεροι άπήρχοντο 
τήν εσπέραν είς άπόστασιν 25 χιλιομέτρων, δπως 
έν τινι λίμνη γλυκέος υδατος άναζητήσωσι πα- 
χεΐς βατράχους, ούς μετέφερον προς τά μικρά 
των. Πρός τήν περιγραφήν ταύτην συμφωνεί 
πληρέστατα καί δσα διηγείται ό 1 άλλος Λ αβά 
περί τών φοινικοπτέρων τών Άντιλλών.

Τά ώά τών φοινικοπτέρων έχουσι περίπου 
τό μέγεθος ώοΰ χηνών, άλλά τό σχήμα αύτών 
είναι πλέον έπίμηκες. Έν έκάστη φωλεά κεΐν
ται δύο ή τρία ώά, ή δε έπώασις διαρκει τριά
κοντα ή τριάκοντα δύο ήμέρας. Γά νεοσσά μό
λις έξελθόντα τοΰ ώοΰ εισέρχονται είς τό ύδωρ 
καί συλλαμβάνονται δυσκολώτατα· με τήν ηλι
κίαν ή δυσπιστία των καθίσταται έτι μεγαλει- 
τέρα, καί ή Θήρα τών φοινικοπτέρων παρέχει, 
έν ημέρα μάλιστα, εξαιρετικός δυσκολίας. Διότι 
τά πτηνά ταΰτα, δταν εΰρηνται έν άγέλαις, 
περικυκλοΰνται ύπό σκοπών, οιτινες εν κινουνω 
είδοποιοΰσι τούς συντρόφους των διά οξυτατης 
κραυγής, όμοιαζούσης πρός ήχον σάλπιγγος. Έν 
καιρώ τής πτιλώσεως είναι ανίκανα πρός πτήσιν 
καί τότε συλλαμβάνονται καί διά τής χειρός. 
Άλλά κατά τάς άλλας ώρας τοΰ έτους ή σύλ- 
ληψις αύτών είναι λίαν δυσχερής, και ό θηρευ
τής είναι ήναγκασμένος μετά πολλής προσοχής 
νά έρπη μεταξύ τών χόρτων μέχρις ού συλλάβη 
αύτά διά τών έν μέσο» δύο άλιευτικών λέμβων 
τεταμένων δικτύων. Κατά τόν τρόπον τούτον 
συλλαμβάνονται δλοι οί φοινικόπτεροι, οΰς βλέ- 
πομεν έν τοΐς ζωολογικοΐς κήποις.

Έν αιχμαλωσία οί φοινικόπτεροι άπόλλυσι 
τήν φυσικήν αύτών δειλίαν καί δυσπιστίαν και 
•ξοικειοΰνται ταχέως πρός τόν νέον αύτών βίον- 
γνωρίζουσι δέ καί άγαπώσι τούς τροφοδοτοΰντας 
αύτούς φύλακας. Έν τή άρχαιότητι τό κρέας 
τών φοινικοπτέρων έτρώγετο μετά πολλής προ
θυμίας παρά τών γαστρίμαργων. Αναφερεται 
μάλιστα δτι Άπίκιός τις είχεν έφεύρει ιδιαί
τερον τρόπον νά παρασκευάζη τούς ψητούς φοι- 
νικοπτέρους, ό δέ διαβόητο:. Ηλιογάβαλος διέ
ταξε νά τώπαραθέτωσι συχνά έδεσμα συγκείμενον 
άποκλειστικώς έκ γλωσσών φοινικοπτέρων. Πρά
γματι ή γλώσσα τού πτηνού τούτου είναι καί 
τό νοστιμώτερον μέρος.

ΠΟΙΗΣΙΣ.

Η ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ’ΜΑΤΙΑ.

Α’.

’Ξημέρωνε πρωτομαγιά, 
Τών λουλουδιών ή σκόλη . . .
— Σήκω — μοΰ είπε μιά φωνή 
Μέσα ς’ τόν ύπνο σιγανή
— "Ελα ς’ το περιβόλι! —

Σηκώθηκα . . . Ητον αύγή 
Καί τό χλωμό φεγγάρι 
Σάν είδε τόν Αύγερινό 
Νά λάμπη, ’πίσω ’ς τό βουνό 
Έκρύφθηκε μέ χάρι.

Σ’ τό περιβόλι μέ χαρά
Έπήγα νά δροσίσω
Τή μαραμμένη μου καρδιά, 
Σ’ τών λουλουδιών τή μυρωδιά 
Νά τήν ξαναγεννήσω.

Ωσάν παρθένα ’ντροπαλό
Τό ρόδο κοκκινίζει · 
Έρωτεμένο κελαδεΐ
Τ’ άηδονάκι ’ς τό κλαδί. 
Τσίμπα καί φτερουγίζει.

Μοσχοβολεΐ ή λεμονιά 
Σ’ τά άνθη στολισμένη, 
"Ολη χαρά, δλη δροσιά 
Σάν νύφη πού ’ς τήν έκκλησία 
Ίον εραστή προσμένει.

Τά φύλλα της, τοΰ ούρανοΰ
Ή δρόσο τά ποτίζει·
Σ’ τή ρίζα της ενα μικρό 
Κρυστάλλινο καί δροσερό 
Αύλάκι μουρμουρίζει.

Μέσα σέ τόση έμμορφιά,
Τόση δροσιά καί χάρι, 
Το χέρι μου τρεμουλιαστό 
Άπλόνω ς’ ενα φουντωτό 
Τής λεμονιάς κλωνάρι.

Το έκοψα δλος χαρά, 
Μά μόλις τό μυρίζω, 
Πόνο μοΰ φερν’ ή μυρωδιά, 
Γλυκόπικρο εις τήν καρδιά, 
Μέ στεναγμό δακρύζω.

Άχ! τέτοιο πόνο ποιος ποτέ 
’Μπορεί νά έξηγήση!
Αισθάνεσαι είς τήν καρδιά 
Δροσιά συνάμα καί φωτιά, 
Όποΰ δέν θές νά σβύση.

Πληγή καί βάλσαμο μαζί, 
Χαρά γλυκειά καί θλίψι, 
Καί ή καρδιά σου λαχταρά, 
Ένώ πέτα άπό χαρά 
Σ’ τοΰ ούρανοΰ τά υψη!

θυμούμαι ... Ναί! ώ τί γλυκεία 
Ένθύμησι καί άγια !
"Οταν ή πρώτη σου ’ματιά
Μοΰ άναψε είς τήν καρδιά
Τόν έρωτα, Μαρία!

Σάν άστρο έκείνη ή ’ματιά
’Φώτισε τή ζωή μου·
Σάν τών ανθών τή μυρωδιά 
Σ’ τά σπλάχνα μ’ ήγγισε βαθειά 
Κ’ έμέθυσ’ ή ψυχή μου!

Άλλά , . . ό έρως είς τή γή
Αί'όνια δέν μένει·
Πέτα καί φεύγ’ άπ’ τή καρδιά,
Σάν άπό τ’ άνθη ή μυρωδιά,
Καί ς’ τάστρα άναβαίνει!

Γ. Κ. Κωνσταντινίδης, έν 'Αλεξάνδρειά.

Β-.

θυμούμαι . . . "Ημουνε μικρός, 
Σ' τής ηλικίας τ’ άνθος · 
ΙΙώς κ’ άλλοτε μία βραδειά 
Αίσθάνθηκα είς τή καρδιά 
"Ενα τοιοΰτο πάθος.

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ.

Μία σφαίρα τρέχει, τρέχει 
σέ κατήφορο πολύ- 

δέν ’μπορεί νά σταματήση 
κι’ δλο τρέχει ’σάν τρελλή, 
χωρίς μέτρο, χωρίς κρίσι·

♦
Καί έμπόδια έν τούτοις 

τής τυχαίνουσι πολλά, 
δέν τήν σταματοΰσιν όμως, 

καί ταχύτερα κυλά, 
δσω προχωρεί ό δρόμος.

$
"Οσας πέτρας ή χαλίκια 

στήν ορμήν της άπαντφ, 
μολονότι δέν τό θέλει, 

είς τή ράχη τους βροντά, 
καί πηδά καί δέν τήν μέλλει.

*
Ό κατήφορος ’στά κάτω 

είχεν δρια κακά,
έσυνόρευε μέ έλος· 

καί ή σφαίρα φυσικά 
έβυθίσθη μέσα τέλος.

Καί κατά τοΰ κατήφορου 
ήρχισε πολλά νά ’πή, 

πώς τήν είχε παρασύρει 
τοΰ έδάφους ή ροπή, 
καί τά δμοια έλήρει.

*
Άλλ’ αύτός τής λέγει- Είμαι 

μέν κατωφερής πολύ,
δμως άν δέν ήσουν σφαίρα 

νά κυλάς ώσάν τρελλή, 
δέν θά ήσουν έκεΐ πέρα.”

Μ. Μηλιαρέσης, έν Ζημνίτση.
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Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ.
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΥ.
Διήγημα Βίκτιυρος Κατουάλδη.

Μεταφρασις Δ. I. Καραγιαννακη.

(Συνέχεια.)

’Έστρεψα παντού το βλέμμα άλλά δέν είδον 
κανέν παράθυρου και τοΰτο, διότι ή αίθουσα ήτο 
υπόγειος. 'Υπήρχε τούναντίον στερεά σιδηρά 
θύοα κεκλεισμένη, ήν δέν έτόλμησα νά έγγίσω. 
Ήμην περίτρομος, φοβούμενος μή άνακαλύψωσι 
τήν απόπειραν τής φυγής μου. ΆπεμακρύνΟην 
έκεΐθεν καί άνήλθον είς το δωμάτιόν μου, ένθα 
έτακτοποίησα τά πάντα. Πάσα ελπίς άποδρά- 
σεως έσβέννυτο καί ή φαντασία μου ήν κατει
λημμένη ύπό τής ολέθριας εκείνης ιδέας άκόμη 
καί τήν έπομένην ήμέραν, όταν μοί έφερον τδ
πρόγευμα.

Τήν μεσημβρίαν, κατά το σύνηθες, έδέχθην 
τους έπισκέπτας μου.

— Εΐνε ύμετέρα ή λαβή αυτή; μοί ήρώ- 
τησεν ό οικοδεσπότης μειδιάν σκωπτικώς καί 
δεικνύων μοι το σιδηροΰν έργαλεΐον, δι’ ού τήν 
προλαβοΰσαν νύκτα είχον άνοίξει τήν θύραν τής 
αιθούσης, καί τδ όποιον, χωρίς νά εννοήσου, είχον 
λησμονήσει έν τφ υπογείου έπί τής λίθινης τρα- 
πέζης.

’Έκλινα τήν κεφαλήν τρέμουν μή συναντήσω 
τδ βλέμμα του. Οπως κρύψω τήν ταραχήν μου 
ήρχισα αμέσως νά σχεδιάζω, κρατών τούς Οφθαλ
μούς πάντοτε έπί τής είκόνος καί μή προσβλέ- 
πων ή ολίγον τήν νεαράν γυναίκα. Τέλος μετά 
μίαν ώραν καί ό φοβερός έρημίτης καί ή νεάνις 
άπεμακρύνθησαν, καί τότε πρδς μεγάλην μου 
έκπληξιν είδον πλησίον τοΰ καθίσματος, έν ω ή 
γυνή έκάθητο, τεμάχιον χάρτου, δπερ είχεν αφή
σει νά πέση χωρίς νά έννοηθή ύπο τοΰ Κερ
βέρου, είς ού τήν έξουσιαν εύρισκόμεθα. Κλείσα; 
όπισθεν αύτών τήν θύραν έσπευσα νά εγείρω 
τδν χάρτην αί έπ’ αύτοΰ κεχαραγμέναι λέξεις 
έφαινοντο γραφεΐσαι διά καρφίδος έν αιματι βε- 
βαμμένης, καί έλεγον· "θά σάς φονεύσωσι· φύ
γετε άμέσως τήν νύκτα ταύτην.”

Τδ δελτάριον μοί ανήγγειλε φοβερόν καί 
έπικείμενον κίνδυνον. Τίνι τρόπου δμως ν’ απο
φύγω αύτόν; Φυγή άνευ τής βοήθειας τίνος ήτο 
αδύνατος. Έν τή αμηχανία τής σκληροτάτης 
άβεβαιότητος προσειχον καί είς τδν έλάχιστον 
κρότον, αποφασισμένος νά μή άφήσω νά μέ φο- 
νεύσωσιν άνευ άντιστάσεως. 'II δέ ανησυχία 
μου έκορυφοΰτο καθόσον έπήρχετο ή νύξ· διέ- 
τρεχον βιαίοις βήμασι τδ δωμάτιόν, χωρίς άκόμη 
νά γνωρίζω τί ήδυνάμην νά πράξω, δτε αίφνης 
άκούω βήματα ελαφρά καί πρδς μεγάλην μου 
έκπληξιν άκούω καί τήν φωνήν τής γυναικός, 
ής τήν εικόνα έποίουν.

— ’Ανοίξατε! είπεν έκείνη.
Ήνοιξα τήν θύραν καί τήν είδον έμπροσθέν 

μου έν μαύρω περιτετυλιγμένην μανδύφ ·
— Σωθώμεν! προσέθηκεν. Εκείνοι έξήλθον 

καί ή γραία κοιμάται έν τφ δωματίου μου.
— Ναι, άμέσως, άπεκρίθην έγώ· άλλ’ εί- 

πατέ μοι τίς είνε δ άνθρωπος, παρά τφ όποίφ 
εύρισκόμεθα;

— '0 Φρά Διάβολος!
Ήσθάνθην τδ αίμά μου νά παγώνη είς τάς 

φλέβας, διότι τδ φοβερόν τοΰτο όνομα ήτο γνω
στόν καθ’ άπαν τό βασίλειον τής Νεαπόλεως.

Ήκολούθησα αύτήν «οπλισμένος δι’ έγχειρι- 
δίου, δπερ αύτή ή ίδια μοί είχε φέρει. Ταχέως 
διατρέξαντες διαδρόμους τινάς εύρέθημεν πρό 
τής θύρας τοΰ πύργου, ήν ήνοιξα άνευ με
γάλης δυσκολίας καί ήν άνεγνώρισα ώς εκείνην 
δι’ ής είχον είσέλθει.

’Απεμακρύνθημεν τρέχοντες καί διελθόντες 
μικρόν δάσος δέν έβραδύναμεν νά εύρεθώμεν εις 
τήν κυρίαν οδόν, ένθα τδ άσθενές φώς ετοιμόρ
ροπου τίνος οικίας καθησύχασεν ολίγον τήν νεα
ράν γυναίκα, φοβουμένην μή αίφνης έμπέσωμεν 
πάλιν είς τάς χεΐρας τών ληστών. Κατώρθωσα 
τέλος νά τήν -είσω δτι ούδείς πλέον ύπήρχε 
κίνδυνος.

Έβαδίζομεν βραδύτερον καί άφ’ ού τήν ήρώ
τησα πώς περιέπεσεν είς χεΐρας τοΰ Φρά Δια
βόλου ήρξατο νά μοί διηγήται ουτω τήν ιστο
ρίαν της-

— Είμαι ή μόνη κληρονόμος τοΰ θανόντος 
ήδη κυρίου τής έπαύλεως έκείνης, έν ή, ώς 
λέγετε, μέ εΐδετε τδ πρώτον. ΙΙρδ δύο μηνών 
άπηρχόμην είς Νεάπολιν έν συντροφιά άρχαίου 
τινδς τής οικογένειας έπιστάτου, έπι τφ σκοπώ 
νά μείνω παρά τώ θείφ μου, δτε εύρισκόμενοι 
έν τινι βουνών άκρα, πέριεκυζλώθημεν ύπό σπεί
ρας ληστών, οιτινες μάς ήνάγκασαν νά άφήσωμεν 
τήν λεωφόρον, καί διελθόντες άτελεύτητον δάσος 
ώδηγήθημεν είς τδν παλαιόν πύργον, έν φ καί 
σεις έκλείσθητε καί άπό τοΰ όποιου φεύγομεν 
τώρα δμοΰ. Έκεΐ εύρον τόν αρχηγόν τών λη
στών, οστις φαίνεται μάς περιέμενε, διότι άμα 
μας είδεν έφάνη πολύ τεταραγμένος. Όσωδή- 
ποτε καί άν μή άμφέβαλλον περί τής ποιότητάς 
του ώς ληστοΰ, ούδέποτε δμως ύπέθετον δτι ήν 
δ διαβόητος Φρά Διάβολος, δστις πρό πολλοΰ 
ήδη είνε ό τρόμος τής χώρας.

Βραδύτερον, είτα, σκεπτομένη έπί τής κα- 
ταστάσεώς μου καί έπί τής αιτίας τής συλ- 
λήψεώ; μου, άφ’ ού είχεν άπορρίψει τάς περί 
λυτρώσεως προτάσεις μου, ένθυμήθην δτι πρό 
πολλών μηνών είς ευπατρίδης, Ομοιότατος μέ 
τούτον, είχεν έλθει χάριν διασκεδάσεων είς τά 
πέριξ τής έπαύλεούς μας, καί ό όποιος ζητήσας 
νά τήν έπισκεφθή είχεν όδηγηθή έπί παρουσία 
μου. Καί ένθυμοΰμαι έπίσης δτι ό άγνουστος 
έκεΐνος εύπατρίδης, κρυπτόμενος ύπό τδ όνομα 
κόμητος τινδς Άλτερούπα, μέ είχε τότε παρα
τηρήσει μετά προσοχής ύπερβαινούσης καί τής 
εύπρεπείας τά δρια. Δέν είχον καν φαντασθή, 
δτι ύπό τό όνομα τοΰτο ήδύνατο νά κρύπτηται 
ληστής, διότι ωραιότατος ίππος, μεγαλοπρεπώς 
έπισεσαγμένος, καί δύο ύπηρέται, πλουσίως έν- 
δεδυμένοι, περιέμενον τόν εύπατρίδην είς μικράν 
άπόστασιν τής έπαύλεως, συντελοΰντες τή έμή 
δοξασία δτι ένώπιόν μου είχον κύριον υψηλής 
τάξεως.

Είνε άληθές δτι τό όνομα οικογένειας Άλ- 
τεμούρα δέν είχον ποτέ άκούσει · έξ άλλου δμως 
έλεγον δτι ίσως ή γενεά έκείνη μοί ήτο άγνω
στος, διότι έζων πάντοτε μόνη έν τή έπαύλει, 
ούτε έδεχόμην ποτέ έπίσκεψίν τινα. 'Όπως 
έπανέλθω είς τήν σύλληψίν μου θά σάς διηγηθώ 
περιστατικά τινα συμβάντα ένεκεν έμοΰ μεταξύ 
τοΰ έπιστάτου μου καί τών εταίρων τοΰ Φρά 
Διαβόλου, διότι ό δυστυχής έκεΐνος καί πιστός 
άνθρωπος δεν ήθελε νά μέ άποχωοισθή, καί 
φοβοΰμαι μή έθυσιάσθη πρδς άσφάλειάν των, 
διότι άπό τής ημέρας έκείνης ούδέν περί αύτοΰ 
γνωρίζω, τοσούτφ μάλλον καθόσον μέ διέταξαν 
νά μή έρωτήσω ποτέ πλέον περί αύτοΰ.

Όσον άφορα τήν ζωήν μου, ταύτην όφείλω 
είς τήν τύχην, ήτις ήναψε τον πρδς έμέ έρωτα 
έν τή καρδία τοΰ ληστοΰ, δστις καί δέν έλειψε 
νά μοι δηλώση τδ αίσθημα τοΰτο άμα μέ ήχμα- 
λώτισε. Δέν δύνασθε νά φαντασθήτε τί ύπέ- 
φερα κατά τούς δύο μήνας, καθ’ οΰς εύριοκόμην 
ύπο τδ κράτος τού άνθρώπου εκείνου. Ή άκο- 
λασία αύτοΰ είχε χαλινωθή μόνον ύπό τής μα
γείας, ήν έπ αύτοΰ έξήσκουν. Άλλοίμονον 
δμως, αν ή δοκιμασία ήθελε διαρκέσει άκόμη 
έπί πολύ · άγνοώ τίς ήδύνατο νά μέ υπεράσπιση.

Ημέραν τινά τφ έπήλθεν ή ιδέα ν’ άπο- 
κτήση τήν εικόνα μου. Όποια αιτία τδν ώθησεν 
είς τήν επιθυμίαν ταύτην, άγνοώ. Είχεν ίσως 
αποφασίσει τδν θάνατόν μου καί ήθελε νά έχη 
άνάμνησίν μου τινά; Ή ιδιοτροπία αύτη είνε 
δΐ έμέ μυστήριον. Έν τοσούτφ συνελήφθητε 
καί ύμεΐς· σάς ώδήγησαν είς τόν πύργον, καί 
έκλήθητε παρ’ αύτοΰ νά κάμητε τήν εικόνα μου. 
' Η άφιξίς σας δμως έν τφ οικφ έκείνφ τοΰ έγ- 
κλήματο: ου μικρόν ευθύς μέ έφόβισε, μή πε
ριέμενε καί ύμά; ή αύτή τοΰ έπιστάτου μου 
τύχη, ή δέ μακρά διαμονή σας μοί ένέπνευσε 
τό σχέδιον νά σάς σώσω, πεποιθυΐα ότι δέν 
ήθέλετε λείψει νά κάμητε τδ δυνατόν ινα σώ- 
σητε καί έμέ. Πρό τινων ημερών λέξις τις 
διαφυγούσα τοΰ στόματος τοΰ ληστοΰ μοί εδωκε 
νά έννοήσω δτι ό θάνατός σας είχεν άποφασισθή. 
Έστερημένη παντός τοΰ προς γραφήν άναγκαι- 
οΰντος έσχισα άπό τίνος βιβλίου τεμάχιον λευ
κού χάρτου καί σάς έγραψα τάς όλίγας έκείνας 
λέξεις δΐ αίματος, δπερ είχον έκβάλει άπό τοΰ 
βραχίονος διά καρφίδος. Τό δελτάριον τδ εύ- 
ρετε. καί τήν νύκτα ταύτην άπεσύρθην είς το 
δωμάτιόν μου. Ο Φρά. Διάβολος είχεν έξέλθει 
όλίγφ πρότερον μέ τού; δύο άλλους ληστάς, 
καί έκολακευόμην νά πιστεύσω ότι ούδέν ήθελεν 
άντιταχθή είς τήν φυγήν μας. Τά λοιπά γνω
ρίζετε. —

Τί νεάνις ούτως έτελείωσε τήν διήγησίν της, 
καί κατ’ έκείνην τήν στιγμήν έφθάνομεν προ 
τής οικίας, ής μακρόθεν είχομεν ί'δει τδ άμυ- 
δρδν φώς. Ότε έπλησιάσαμεν ήρχισε νά μάς 
ύλακτή μέγας κύων, καί δμως ούκ ολίγη πα- 
ρήλθεν ώρα μέχρις ού μάς άνοιγή ή θύρα. 'Πτο 
οικία χωρικών, έν τώ προδόμφ τής όποιας είδο- 
μεν άνηρτημένας άξίνας, λίσγους καί άλλα γεωρ
γικά έργαλεΐα. Διηγήθημεν έν περιλήψει είς 
τούς χωρικούς έκείνους τήν αιτίαν, ήτις ήνάγ- 
κασεν ήμάς νά ζητήσωμεν έκεΐ καταφύγιον. 
Μάς ήκροάσθησαν εύμενώς καί έμειναν ώς κε
ραυνόπληκτοι, ότε έμαθαν δτι ό μυστηριώδης 
κάτοικος τής 'Ροκκαβρούνης, ώς έκαλεΐτο δ 
όχυρδς πύργος, δέν ήτο άλλος ή ό φοβερό; Φρά 
Διάβολος. Οί δυστυχείς έκεΐνοι χωρικοί κα- 
τελήφθησαν ύπο πανικού, διότι τά κατορθώματα 
τοΰ ληστοΰ ήσαν τοΐς πάσι γνωστά. Σημειω
τέο·/ δτι ή φαντασία τοΰ λαού άπεδιδεν είς τδν 
Φρά Διάβολον δύναμιν ύπερφυσικήν, διό καί οί 
απλοϊκοί έκεΐνοι άνθρωποι τόν έφαντάζοντο ίσχυ- 
ρώτερον ή δ,τι πράγματι ήτο.

Άφ’ ού άνεπαύθημεν ολίγον, οί χωρικοί 
ύπισχνούμενοι δτι τήν πρωίαν ήθελον μάς συνο
δεύσει μέχρι 'Ρηγίου, μάς άφήκαν έν τω μαγει- 
ρείφ καί άπεσύρθησαν νά κοιμηθώσιν.

Έγώ έφλεγόμην ύπό τής επιθυμίας νά γνω
ρίσω καλλίτερου τήν νεαράν γυναίκα, ήν ένδο- 
μύχως ήγάπων ήδη. Ευθύς ώς έμεινα μόνος 
μετ’ αύτής ήρχισα νά τήν ερωτώ έάν ποτέ είχε 
γνωρίσει ή τουλάχιστον ακούσει νά όνομάζωσι 
τδν είς τδ τάγμα μου άνήκοντα έκ 'Ρηγίου 
πατέρα Ίωάννην, τδν μετονομασθέντα ζωγράφον. 
Διά τής έρωτήσεως ταύτη; ήθέλησα ν’ άνακα- 
λυψω, χωρίς αύτη νά έννοήση τι, όποΐαι αί με
ταξύ αύτής καί τοΰ ιερέα»; σχέσεις, διότι δέν 
ήδυνάμην νά λησμονήσω τήν έν τώ σπουδα- 
στηρίω του σκηνήν, τήν συμβάσαν ένεκα τής 
είκόνος τής Παναγίας, έν ή είχον απεικονίσει 
τδ πρόσωπον αύτής.

— Πατήρ ’Ιωάννης έκ 'Ρηγίου; είπεν έκείνη, 
άμα τή άπέτεινα τήν έρώτησιν.

— Ναι, ό ισχνός έκεΐνος μοναχός, δστις 
έσχεδίαζε πάντοτε αντικείμενα λυπηρά.

— Ά!
— Τόν γνωρίζετε;
— Άπέθανεν;

— Έδολοφονήθη! είπον έγώ.
Ή νεάνις, ήτις έκάθητο πλησίον τής τρα- 

πέζης, παρ’ ή καί έγώ εύρισκόμην, άκούουσα 
τοΰτο έκραξεν

— Έδολοφονήθη;... Καί ύπδ τίνος;
— Τοΰτο είνε μυστήριον.
— θά ύπάρχη ίσως ύποψία τις:
— Καί κατά τίνος θέλετε νά ύπάρχη ύποψία;
Μετά τούς λόγους τούτους μακρά έπεκρά- 

τησε σιγή. 'Η νεάνις έκράτει τήν κεφαλήν 
έστηριγμένην έπί τής άριστεράς χειρός καί έφαί- 
νετο είς βαθείας βεβυθισμένη σκέψεις. Δέν τή 
είχον διηγηθή ακόμη τήν έν τφ σπουδαστηρίφ 
σκηνήν μετά τοΰ πατρός Ιωάννου ένεκα τής εί
κόνος τής Παναγία;- δέν ήθέλησα δέ ν’ άπολέσω 
τήν καλήν ευκαιρίαν καί ήρχισα νά τή διηγώμαι 
λεπτομερώς τό γεγονός, μή παραλείπων συγ
χρόνως νά τή εξομολογηθώ τήν άληθή αιτίαν, 
ήτις μέ είχε παρακινήσει νά τήν απεικονίσω 
ύπό τά χαρακτηριστικά τής Παρθένου.

Ένταΰθα έπιτραπήτω μοι μικρά παρέκβασις. 
Είπον ήδη δτι άφ’ ής στιγμής τήν ειδον το 
πρώτον έν τή πατρική αύτής έπαύλει, ήσθάνθην 
έμαυτόν μεγάλως μεταβληθέντα. Καί δμως θά 
τδ έπαναλάβω καί ήδη · δταν τδ πρώτον τήν 
είδον, υπέθεσα δτι έκείνη είχεν ίσως γεννηθή 
δΐ έμέ, άλλά ταύτοχρόνως προησθανόμην, δτι 
ό έρως, έγερθείς έν τή καρδία μου, θά καθί
στατο ό αίτιος μεγάλης εύτυχίας, ήν τότε, φυ- 
σικώ τω λόγφ ούτε ήδυνάμην ούτε ήξευρον νά 
ορίσω.

Δέν έξήτασα ποτέ τί έστιν έρως· έάν δμως 
είνε άληθές, δτι έν τώ ώράίφ άκουσίως άγα- 
πάται τδ καλόν, όφείλω νά ομολογήσω οτι ό 
έρως ούτος έγεννήθη έν έμοί έκ τής άγαθότητος, 
ήτις διέλαμπεν έν τώ προσώπφ τής ’ Αγγελικής. 
Τήν ήγάπησα λοιπόν άφ’ ής ήμέρας τήν είδον 
τό πρώτον έν τφ κήπ<υ της μέχρι τής ήμέρας, 
καθ’ ήν τήν έπανεΐοον έν τοΐς έρειπίοι: τής 
'Ροκκαβρούνης. Άλλά καί ή Αγγελική, όσω- 
οήποτε καί άν μή δύναμαι νά είπω δτι άντα- 
πεκρίνετό μοι διά τοΰ αύτοΰ αισθήματος έν δσφ 
έφόρουν τό μοναχικόν ένδυμα, ήσθάνετο πρδς 
έμέ συμπάθειαν, ήτις ηυξησεν έτι μάλλον, δτε 
τή έδήλωσα τήν έξ έπιφανοΰς οίκου κατα
γωγήν μου.

** *

Διηγούμενο; τή Αγγελική τήν σκηνήν μέ 
τήν εικόνα τής Παναγίας δέν τή άπέκρυψα τδ 
αίσθημα το παρακινήσάν με νά τήν άπεικονίσω 
ύπδ τά χαρακτηριστικά έκεΐνα. Έφαίνετο έκ 
τούτου συγκεκινημένη. Δέν προέβλεπεν ίσως 
τήν έξομολόγησιν έκείνην, καί τότε είδον τούς 
μεγάλου; αύτή; γλαυκού; όφθαλμούς έπ’ έμοΰ 
προσηλωμένους, ώσεί ζητοΰντας νά έννοήσωσι 
τάς σκέψεις μου.

— ‘Ωμιλήσατε ίσως ποτέ ύμεΐς μετά τοΰ 
μοναχού; ήρώτησα έγώ.

— νΟχι. . . άλλ’ αυτός . . . έγνώριζε τήν 
μητέρα μου.

— Τήν μητέρα σας;
Δέν μοί άπεκρίθη · έκράτει τήν κεφαλήν κε- 

κλιμένην καί άνέπνεεν έλαφρώς. Έννοήσας 
δμως τήν σημασίαν τής σιωπής ταύτης καί προ- 
βλέπων δτι έπί τέλους ούδέν ήθελε μοι άπο- 
κρύψει, τήν παρεκάλεσα νά μοι διηγηθή τίνι 
τρόπο» ή μήτηρ αύτής ήδυνήθη νά γνωρίση τδν 
παράδοξον έκεΐνον άνθρωπον. Κατ’ άρχάς κα- 
τέφυγεν είς απαντήσεις άορίστους, άλλά βλέ- 
πουσα τήν επιμονήν τών έρωτήσεών μου ήρξατο 
τέλος ουτω διηγούμενη μοι τήν άληθή τού μο
ναχού ιστορίαν.

— Ήκούσετέ ποτέ τό όνομα τής οικογένειας 

τών δουκών ***, πριγκήπων τοΰ Αγίου Αλβα
νού: . . . τής ισχυράς έκείνης οικογένειας, τής 
συνδεόμενης δ·.ά δεσμών συγγένειας μετά τών 
Κολύννα, ΌΡ σίνη, Καράφφα, Ί’ούφων, μετά τών 
έπιφανεστέρων δηλαδή τής ’Ιταλίας κυρίων;.. . 
Τελευταίος γόνος τής περιφανούς ταύτης οικο
γένειας, ήτις δέν ύφίσταται πλέον, ήτο ό έκ 
Ρηγίου πατήρ ’Ιωάννης. Ύπδ τόν μοναχικόν 

χιτώνα έκρύπτετο ό τελευταίος δούξ έκ τοΰ 
ισχυρού εκείνου οίκου. Απορείτε; άλλά σάς 
βεβαιώ δτι δέν σάς λέγω ή τήν καθαράν άλή- 
θειαν. ’Έγκλημά τι έξ έκείνων, τά όποια δέν 
είναι δυνατόν νά έξιλεασθώσι ποτέ, τδν ήνάγ- 
κασε νά περιβληθή τήν μοναχικήν στολήν- τό 
δέ έγκλημα, τδ όποιον κατόπιν έγένετο καί ή 
αιτία τοΰ φρικώδους αύτοΰ θανάτου, τον εφερεν 
είς ήν τδν ευρετε Θέσιν έν τή μονή. Φοβερος 
δεσμός, ή άνάμνησις τραγικού συμβάντος με 
συνδέει πρός τδν άνθρωπον έκεΐνον, ού τίνος 
τρέμουσα σάς διηγούμαι τήν ιστορίαν.

"Σάς είπον δτι έγνώριζε τήν μητέρα μου· 
μέ τούτο όμως δέν διηγήθην ύμΐν τό παν. 'Η 
μήτηρ μου έκ νεότητας ήδη ήτο τοσούτον ώραία, 
ώστε δσοι τήν έγνώριζον δέν έ'παυον έγκωμια- 
ζοντες αύτήν. Ό δούξ Ραμβάλδος (ούτως έκα
λεΐτο ό μοναχός) ήράσθη αύτής άμα τήν είδεν. 
Ήτο έξ έκείνων τών άδαμάστων καί άγριων 
φύσεων, αιτινες φέρουσι καί έν τώ ερωτι τα 
θηριώδη καί αίμοβόρα τής τίγρεως ένστικτα. 
ΤΙ μήτηρ μου τούναντίον δεν ήσθάνετο πολλην 
πρδς αύτόν κλίσιν, δσφ καί αν έκεΐνος προσε- 
πάθει νά τήν ύποτάξη διά παντός μέσου. Τίτο 
τότε όκτωκαιδεκαέτις, καί ήγάπα περιπαθώς νέον 
εύπατρίδην, Δον Κάρολον καλούμενον, δστις καί 
ούτος ήγάπα αύτήν καί άνυπομόνω; περιέμενε 
τήν στιγμήν νά τήν καταστήση σύζυγόν του. 
Τότε δυστυχώς ό δούξ 'Ραμβάλδος τήν έγνώρισε 
καί συνέλαβε προς αυτήν τδ όλέθοιον έκεΐνο 
πάθος. Διάφοροι λόγοι παρεκίνουν τόν Δον Κά
ρολον νά έπιταχύνη τον μετά τής μητρός μου 
γάμον του· τέλος ένυμφεύθησαν καί τέκνον των 
είμαι έγώ.

"Απερίγραπτο; ήτο ή μανία τοΰ δουκός· 
ή θηριώδης αύτοΰ οργή δέν είχε πλέον χαλινόν, 
καί ή εχιδνα έκείνη τής ψυχής, ή ζηλοτυπία, 
έξώθει αύτόν είς έκδίκησιν.

Ητο ή νύξ τής 22 Σεπτεμβρίου τοΰ έτους 17.. 
Ή μήτηρ μου, σύζυγο; ήδη πρό δύο έτών τοΰ 
Δον Καρόλου, εύρίσκετο τότε έν έπαύλει τινί 
ού μακράν τή; Νεαπόλεως. Έγώ ήμην εξ 
μηνών καί έκοιμώμην ήσύχως έν τφ λίκνφ. 
' Η μήτηρ μου άποσυρθεΐσα είς αίθουσαν πλη
σίον τοΰ κοιτώνός μου έβλεπε προς τδν κήπον 
καί περιέμενε τον πατέρα μου, δστις ένεκα τών 
ύποθέσεών του έν Νεαπόλει έπρόκειτο νά έπι- 
στρέψη κατ’ έκείνην τήν νύκτα. Ως έκ τοΰ 
καύσωνος τδ παράθυρον ήτο άνοικτόν. Παρα- 
δεδομένη τίς οίδεν είς ποιας σκέψεις ή μήτηρ 
μου, καθημένη πλησίον τραπέζης, άνεγίνωσκεν, 
δτε αίφνης τή έφάνη δτι ήκουσε μικρόν κρότον. 
Ήγειρε τήν κεφαλήν, έκάλυψε το φώς διά τή; 
μια; χειρός, δπως παρατηρήση καλλίτερον καί 
προ; μέγαν της τρόμον είδε προσωπιδοφόρον, 
δστις διά τοΰ παραθύρου είχεν είσέλθει είς τήν 
αίθουσαν. ’Έβαλε κραυγήν πεπνιγμένην ύπδ τοΰ 
τρόμου καί ήθέλησε νά κρούση τδν κώδωνα, 
άλλ’ ό άγνωστο; όρμήσας κατ’ αύτής ένέπηξεν 
είς τδ στήθος της έγχειρίδιον — μεθ’ δ έγένετο 
πάλιν άφαντος διά τοΰ παραθύρου. Παραλείπω 
να σάς περιγράψω όποια σκηνή συνέβη δτε ό 
πατήρ μου εΰρε τό πτώμα τής δυστυχούς γυ
ναίκας πλέον έν λίμνη αίματος. Ή άπελπισία 
του ητο μεγίστη. Τήν έπιοΰσαν δύο φίλοι τοΰ 
πατρός μου μετέβησαν έν Νεαπόλει είς τήν 
οικίαν τού δουκός Ί’αμβάλδου καί έζήτησαν νά 

τφ όμιλήσωσιν. Ήσαν κομισταί προκλήσεως εις 
μονομαχίαν μέχρι θανάτου.

— Ό δούξ άπουσιάζει, άπήντησαν οί ύπη
ρέται, ούδέ πιστεύομεν δτι θά έπανέλθη ταχέως.

Άκούσαντες τοΰτο οί φίλοι τοΰ πατρός μου 
έπέστρεψαν είς τήν έπαυλιν, δεκαπέντε δέ ήμέ
ρας μετά ταύτα ό πατήρ μου έμαθεν δτι ό δούξ 
'Ραμβάλδος έκ τών πριγκήπων τοΰ Άγιου Αλ
βανού έγένετο καλόγηρος. Τοΰτο έματαίου πά
σαν περί μονομαχίας ιδέαν.”

Ή νεάνις έστέναξε καί έσιώπησεν.
— Άλλ’ όποια ή σχέσι; μεταξύ τής δυστυχούς 

μητρός σας καί τοΰ θανάτου τοΰ δουκός έν τή 
μονή, ή καί έγώ άνήκω; ήρώτησα εγώ μετ’ ό
λίγας στιγμάς.

— Η διήγησίς μου δέν έτελείωσεν άκόμη, 
άπεκρίθη ή Αγγελική. — Μεταξύ τών πολλών 
εύεργετηθέντων παρά τής μητρός μου ήτο καί 
τι; Βοναφέδης ΙΙέττης, άδελφός τοΰ Μιχαήλ 
ΙΙέττη, τού ληστοΰ, τών χειρών τοΰ οποίου πρό 
μικρού έξεφύγομεν. Ό Βοναφέδης είχε τόσα 
τέκνα, ώστε μόλις κατώρθου νά συντηρή αύτά· 
ήλθε μάλιστα καιρός, καθ’ ον μή εύρίσκων ερ
γασίαν είδε τήν οίκογένειάν του σχεδόν άπο- 
θνήσκουσαν τής πείνης. Ούτος είχε γεννηθή έν 
τινι κτήματι άνήκοντι εις τήν μητέρα μου, διό 
καί έτρεφε πρδς αύτήν πάντοτε σέβας καί εύ- 
γνωμοσύνην. "Οτε ή μήτηρ μου έμαθε τήν 
άθλιότητα τή; πτωχής οικογένειας έσπευσε νά 
τόν βοηθήση δΐ ολίγων χρημάτων. Ουτω πα- 
ρήλθον μήνές τινες ■ άλλά κακή μοΐρα ώθησε 
τόν Βοναφέδην νά τραπή είς τόν ληστρικόν βίον. 
Συλληφθείς επ’ αύτοφόριυ κατεδικάσθη είς τόν 
διά τοΰ τροχού θάνατον. Ή μήτηρ μου κα- 
τώρθωσε νά τω χαρισθή ή ζωή, μετατραπείση; 
τής θανατικής ποινής του είς ισόβια δεσμά- 
συνεπλήρωσε δέ τήν άγαθήν αύτής πράξιν όρί- 
σασα τή οικογένεια τοΰ καταδίκου μικράν σύν
ταξιν, έπαρκή δπως μή άποθάνη τής πείνης.

"'Ο Μιχαήλ Πέττης, άδελφός τοΰ Βονα- 
φέδη, κατ’ εκείνην τήν εποχήν ήν άκόμη ίερεύς· 
μαθών πόσα ή μήτηρ μου ύπέρ τοΰ άδελφοΰ 
του έποαξεν ήσθάνθη βαθυτάτην εύγνωμοσύνην 
καί ώμοσεν, άν ποτέ παρουσιάζετο περίστασις, 
καί τήν ζωήν του αύτήν νά θυσιάση ύπέρ αύτής. 
Ό Φρά Άγγελος, ώς έκαλεΐτο έν τή μονή ό 
Μιχαήλ Πέττης, περιεφρονεΐτο, άγνοώ διατί, 
ύπό τών άλλων μοναχών· ή ορμητική αυτού 
ψυχή έμνησικάκει καί νύκτα τινά είσελθών κρύφα 
είς τό κελλίον μοναχού τίνος, δστις περισσότερον 
τών άλλων τόν είχεν ύβρίσει, τδν έφόνευσε. Τήν 
έπιοΰσαν ό Μιχαήλ Πέττης έγένετο άφαντος έκ 
τής μονής. Βραδύτερον έγνώσθη δτι ληστής τις 
παρά τήν πόλιν Ιτρην, διαβόητος διά τήν τόλ
μην του καί μετανομασθείς διά τούτο Φρά 
Διάβολος, δέν ήτο άλλος ή ό Μιχαήλ Πέτ
της, ό Φρά Άγγελος.

"Πλησιάζω ήδη είς τδ τέρμα τής διηγή- 
σεώς μου. Ό μοναχός Ιωάννης ό έκ 'Ρηγίου 
ήτο ό δούξ 'Ραμβάλδος ό έκ τών πριγκήπων 
τοΰ Άγιου Αλβανού, αύτός έκεΐνος, δστις είχε 
μισθώσει τήν κακοΰργον χεΐρα, τήν δολοφονή- 
σασαν τήν μητέρα μου. Ό τδν μοναχόν δολο- 
ιρονήσας ήτο αύτός ό Φρά Διάβολος, δστις είχεν 
όμώσει νά έκδικηθή τδν θάνατον τής δυστυχούς 
μου μητρός.” —

(Έπεται συνέχεια.)
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ΕΙΣ ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΗΣ.

ΟΔΟΙΤΤΟΡΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

ύπό Δ. Ί.

(Συνέχεια.)

Β^ετεβημεν επομένως πρδς τδ έτερον 
E οικοδόμημα τό όποιον μακρόθεν έφαί- 

Uk νέτο. Δύο παράλληλοι κλίμακες όδη- 
γοΰσι πρός μέγαν πυλώνα, ον ύποστηρίζουσιν 
όκτώ κίονες. '0 πυλών ούτος προηγείται, ώς 
φαίνεται, τοΰ μεγάρου, δπερ ήτο ή βασιλική 
κατοικία. Μεγάλη πύλη, ευρισκόμενη έν μέσιυ 
τεσσάρων παραθύρων, οδηγεί προς ύπόστυλον 
αίθουσαν, έχουσαν δεκαέξ κίονας. Περί τήν 
αίθουσαν ταύτην ύπάρχουσι πέντε μεγάλα άνοίγ- 
ματα, όμοια πρός τήν κεντρικήν πύλην, θέτοντα 
είς συγκοινωνίαν τήν κεντρικήν αίθουσαν πρός 
τά δωμάτια τά περί αυτήν κείμενα. Μεταςΰ 
τών ανοιγμάτων τούτων εΰρηνται τέσσαρα παρά
θυρα λαμβάνοντα τό φώς έκ τοΰ περιστυλίου 
και μεγάλοι παστοί, όμοιοι πρός τά κοιλώματα 
έκεΐνα τών σημερινών περσικών οικιών. Αί 
παραστάδες καί τά έπιστύλια τών Ουρών καί 
παραθύρων, ώς καί αί βάσεις τών κιόνων είναι 
έκ φαιοχρόου πορφυρίτου λίθου, τά πάντα λίαν 
έντέχνως είργασμένα. Περί τά; θύρας καί τά 
παράθυρα, ώς καί έν τώ εσωτερικοί τών πυλώνων 
εύρίσκονται έν είδει κοσμημάτων έπιγραφαι, έκ 
τών όποιων εγνώαθη δτι τό μεγαλοπρεπές τοΰτο 
άνάκτορον έκτίσθη μέν ύπό τοΰ Δαρείου, έπε- 
ρατώθη δέ ύπό τοΰ υίοΰ αύτοΰ Ξέρξου.

’Εξ δλων τών περιέργων αντικειμένων τής 
βασιλικής ταύτης οικίας τά ώραιύτερα είναι τά 
περικοσμοΰντα αύτήν ανάγλυφα, τά όποια εΰ
ρηνται έπί τών παραστάδων τών πυλών και 
παραθύρων, έπί τών κλιμάκων καί είς διάφορα 
άλλα μέρη.

— Έκ τών αναγλύφων τούτων, εΐπεν ό Αρι
στείδης, δστις τά παρετήρει μετά πολλής προ
σοχής, δυνάμεθα νά λάβωμεν θετικά; καί λεπτο
μερείς πληροφορία; περί τών σκευών, επίπλων 
καί τής ενδυμασίας τών άρχαίων Περσών. Βε
βαίως ταΰτα πάντα γνωρίζομεν έκ τών άρχαίων 
συγγραφέων, άλλ’ άλλο πράγμα είναι νά τά 
έχης έν άπεικονίσει καί τρόπον τινά ψηλαφητά.

— ’Αφ’ ού έχομεν πρόχειρον τόν 'Ηρόδοτον, 
είπον έγώ, άς άναγνώσωμεν τί λέγει περί τής 
ένδυμασίας τών άρχαίων Περσών ό πιστός μας 
ούτος "Ελλην όδηγός. Άκουσον, ’Αριστείδη · 
Μέχρι τών χρόνων τοΰ Κύρου οί Πέρσαι έφόρουν 
τόν δερμάτινον έκεΐνον χιτώνα, τόν όποιον οί 
"Ελληνες ώνόμαζον περσίδα.

— Καί είς τον’Αριστοφάνη νομίζω δτι άνέ- 
γνωσα τούτο, διέκοψεν ό ’Αριστείδης.

— Βραδύτερον δμω; καί μάλιστα μετά τήν 
κατάκτησιν τής Μηδίας, οί νικηταί έλαβον τήν 
θηλυπρεπή ενδυμασίαν τών ’Αριών καί τούς 
μάκρους κεντημένους χιτώνας τών πλουσίων τών 
Έκβατάνων, Οί Άχαιμενΐδαι μάλιστα βασιλείς 
ένεδύοντο έντελώς ώς γυναίκες μέ τό ύποχι- 
τώνιον καί τόν μακρόν μανδύαν έφόρουν δέ 
συνήθως διπλήν φούσταν, ώς σήμερον αί γυ
ναίκες. Ή μία τών φουστών τούτων ήτο λευκή 
καί έφθανε μέχρι τών γονάτων, ή έτέρα ήτο 
κεντημένη μέ άνθη καί έφθανε μέχρι τών πο
δών.

— lias terre, ώς λέγουν σήμερον αί διά
σημοι τών Παρισίων ράπτριαι, διέκοψε πάλιν ό 
’Αριστείδης.

— Βλέπω, ’Αριστείδη, βτι ένδιαφέρεσαι 
περί τής ένδυμασίας καί τοΰ συρμού ώς αί κομ- 
ύευόμεναι τών’Αθηνών νεάνισες, αϊτινες έμαθον 

όλους τούς τεχνικούς ορού; τών μεγάλων τής 
γαλλικής πρωτευούσης ραπτριών. — ’Εξακο
λουθώ τήν περιγραφήν ό μανδύα; ήτο πορφυ
ρούς έν χειμώνι, καί κεντημένος δι’ άνθέων τό 
θέρος. Γό κάλυμμα τέλος τής κεφαλής τών 
άριστοκρατών ήτο είδος πίλου, ώ; φοροΰσιν αύ
τόν καί σήμερον οί κάτοικοι τής έπαρχιας ταύ
της · οί δέ πτωχοί περιετύλισσον τήν κεφαλήν 
διά μάλλινου σκούφου, καί είς τό περιτύλιγμα 
τοΰτο άποδίδει ό 'Ηρόδοτος τήν όλίγην άνά- 
πτυξιν καί το άσθενές τών κρανίων τών Περσών.

— Ή ύψηλή αυτή μήτρα, είπε πάλιν ό 
’Αριστείδης, έχει μεγάλην ομοιότητα, ώς νομίζω, 
μέ τό λεγόμενον μπασλίκ τών 'Ρώσσων τοΰ 
Καύκασού. Ειδον πρό δύο έτών τοιούτους 
Ροισσους έν Όδησσώ καί δύναμαι νά έπιβε- 

βαιώσω τοΰτο.
Άποπερατώσαντες όπωσοΰν τήν περί τοΰ 

συρμού παρά τοΐς άρχαίοις Πέρσαι; βραχεΐαν 
ήμών συζήτησιν, ήρχίσαμεν νά έξετάζωμεν τά 
διάφορα άνάγλυφα, τά όποια παρουσιάζοντο ένώ
πιον ήμών. Καί τδ πρώτον άνάγλυφον, τδ 
όποιον εΐλκυσε τά βλέμματά μας, ήτο θηρευ
τική σκηνή τοΰ Δαρείου (δρα τήν εικόνα). Έν 
αύτή παρίσταται ό βασιλεύ; άνασυρμένην έχων 
τήν οευτέραν φούσταν του, δπως ή ελεύθερος 
είς τάς κινήσει; του, καί παλαιών κατά λέοντος.

— Ή άλλου τινός άγριου θηρίου, είπεν ό 
Αριστείδης, διότι μά τήν άλήθειαν, άγνοώ άν 

τδ παριστώμενον θηρίον είναι λέων.
— '0 λέων ίσταται ορθός έπί τών δύο οπι

σθίων ποδών καί άρμα κατά τοΰ ήγεμόνος. Ού
τος δέχεται τήν έπίθεσιν τοΰ φοβερού αντιπάλου 
μέ τήν άπάθειαν έκείνην τήν συνήθη είς όλους 
τούς Άνατολίτας, καί διά τής δεξιάς χειρός τω 
έμπήγει ξίφος είς τδ στήθος.

— Παρατήρησαν, είπον έγώ πρός τδν Άρι- 
στείδην, μέ πόσην τέχνην είναι γεγλυμμένος ό 
λέων καί μέ πόσην χάριν καταπίπτουσιν αί 
πτυχαί τοΰ βασιλικού χιτώνος. Η τέχνη ήτο 
βεβαίως άρκούντω; προκεχωρημένη κατ’ έκείνην 
τήν εποχήν.

Έτερον άνάγλυφον, τδ όποιον εϊδομεν κα
τόπιν, παριστα τδν ήγεμόνα βαδίζοντα μεγαλο- 
πρεπώς καί έρειδόμενον έπί ράβδου, τοΰ συμ
βόλου τής εξουσίας του. Τδν βασιλέα παρα- 
κολουθοΰσι δύο αξιωματικοί, ύπασπισταί του, 
φέροντες τδ ριπίδιον καί τδ άλεξήλιον, δύο 
πολύτιμα άντικείμενα έν χώρα, έν ή ό ήλιος 
είναι τόσον καυστικός, δσον έν Περσία. Έν τω 
άναγλύφω τούτω ό χιτών τοΰ ήγεμόνος σύρεται 
κατά γή;, έν <υ οί οπαδοί του φοροΰσιν άναξυ- 
ρίδας, ώς βλέπομεν φορούντας τούς Πάρθας 
όπλίτας έν ρωμαϊκοί; άναγλύφοις.

— Νομίζω, είπεν ό’Αριστείδης, άφ’ ού έξη- 
τάσαμεν καί άλλα τοιαΰτα άνάγλυφα, ότι αί 
απεικονίσει; αύται είναι σκηναί καί επεισόδια 
έκ τού βίου τών διαφόρων ήγεμύνων, έν ω πα
ρατηρώ δτι τό άνάγλυφον τούτο έπί τής λίθινης 
κλίμακος έχει χαρακτήρα οίκειότερον. Έδώ 
βλέπεις είδος πομπής· άνθρωποι άνέρχονται τήν 
κλίμακα καί κρατούσι δώρα διά τόν βασιλέα 
των, πιθανόν έπί τή ευκαιρία έθνικής τίνος 
εορτής ή τοΰ Νέου έτους (δρα τήν εικόνα).

— Άλλως τε μοί δΐηγήθησαν, προσέθηκα 
έγώ, δτι αύτδ το εθιμον τοΰ προσφέρειν δώρα 
πρδς τόν ήγεμόνα διατηρείται μέχρι σήμερον 
έν τή αύλή τής Τεχεράνης. Τδ εθιμον τούτο 
διετηρήθη έπομένως έπί είκοσι καί πέντε δλας 
εκατονταετηρίδας.

Άνήλθομεν τήν περίεργον ταύτην κλίμακα 
καί εϊδομεν είς τό άνω μέρος αυτής λαμπρόν 
άνάγλυφον, παριστών ταύρον προσβαλλόμενον 
ύπδ λέοντος. Τδ θηρίον δάκνει είς τήν κνήμην 
τδν άντίπαλον αύτοΰ καί διά τοΰ ένός ποδδς τϊρ 

συνθλίβει τον ώμον. Το άνάγλυφον είναι τεχνι- 
κώτατον, άν καί ό πορφυρίτης λίθος, έν ω είναι 
γεγλυμμένον, είναι σκληρότατος. Τδ ευτύχημα 
ήτο ότι τδ ώραΐον τούτο άνάγλυφον έμεινε τε- 
θαμμένον ύπδ τδ χώμα έπί αιώνας καί ούτως 
άπέφυγε πάσαν βάρβαρον βεβήλωσιν, ή οφείλεται 
ή καταστροφή τοσούτων άρχαίων μνημείων τής 
Περσεπόλεως.

Όσ<ρ περισσότερον παρετηροΰμεν τά άρχαΐα 
ταΰτα άνάγλυφα, τοσούτω περισσοτέραν ομοιό
τητα εύρίσκομεν μεταξύ αύτών καί τών γλυφών, 
τών κοσμουσών τούς άρχαίους τή; Αίγύπτου 
ναούς· ό αύτός σχεδόν ρυθμός, ή αύτή σχεδόν 
διάταξις· καί αύτοί οί πυλώνες, καί αί κλίμακες 
καί έν γένει τδ είδος τοΰ οικοδομήματος — 
πάντα ύπενθυμίζουσι τούς μεγαλοπρεΐς ναούς 
τοΰ Έοφοΰ έν Αιγύπτιο καί άλλων έκεΐ μερών. 
Επομένως μεγάλην πιθανότητα έχει ή ιδέα ότι 

ή τέχνη έν Περσία μετεδόθη έξ Αίγύπτου.
Η ήμέρα ήτο αρκούντως προκεχωρημένη καί 

πολλά είχομεν ακόμη νά ίδωμεν έν Περσεπόλει.
— Δέν είναι άδικον, είπον τω ’Αριστείδη, 

νά έγκαταλείψωμεν τήν Περσέπολιν χωρίς νά 
ίδωμεν καί τά άλλα ανάκτορα τοΰ Ξέρξου, ών 
σώζονται ερείπια, καί τοΰτο μόνον εκ φόβου μή 
διανυκτερεύοντες ένταΰθα προσβληθώμεν ύπδ 
πυρετού; Νομίζω ότι σκοπιμώτερον θά ήτο νά 
κοιμηθώμεν όπως καί όπως ένταΰθα καί ν’ άπέλ- 
θωμεν αΰριον, άφοΰ ίδωμεν ό,τι άλλο άξιο- 
θέατον.

Δυμφωνήσαντος εις τοΰτο καί τοΰ συνοδοι
πόρου μου, άνεκοινώσαμεν τήν άπόφασίν μας 
ταύτην πρδς τδν οδηγόν ήμών, διατάξαντες αύ
τόν νά παρασκευάση πάντα τά χρειώδη. Ό 
όδηγός ύψωσε κατ’ άρχάς τού; ώμους, έμφαίνων 
ότι δέν συνεμερίζετο τήν ιδέαν μα; · άλλά συ- 
νειθισμένο; είς τήν ύπακοήν, γνωρίζων άλλως 
τε ότι καλώς θ' άντεμείβετο, συγκατετέθη καί 
έδωκεν είς τούς ύπ’ αύτδν άνθρώπους τάς θε
ούσας όδηγίας. Καί ή ποοπαρασκευή δέν ήτο 
μέν μεγάλη, διότι έπρόκειτο μόνον νά έτοι- 
μασθή λιτόν δεΐπνον καί νά εύρεθή κατάλληλος 
καλύβη πρδς διανυκτέρευσιν· έν τούτοις δμω; 
όλοι οί συνοδεύοντες ημάς άνθρωποι έτέθησαν 
είς κίνησιν. Ό μέν περιεποιεΐτο τά ζώα, ό δέ 
έτρεξεν είς τό παρακείμενον έλεεινδν χωρίον νά 
φροντίση διά οίκημα όπωσοΰν εύπρεπές καί 
ν’ άγοράση τά τρόφιμα- άλλος πάλιν άνέλαοε 
νά προμηθεύση τδ άναγκαΐον πόσιμον ύδωρ.

— Δέν θά ήτο δυνατόν, είπεν ό ’Αριστείδη; 
προ; τόν οδηγόν, νά έχωμεν καί όλίγον κρασί;

— Κρασί; άπήντησεν ό άφελή; Πέρσης 
μειδιών· καί ποιος γνωρίζει έδώ τί είναι τοΰτο 
καί ποιον χρώμα έχει; Τδ μόνον τδ όποιον δυ
νάμεθα νά ευρωμεν, είναι δλίγη ρακή.

— Ας εύχαριστηθώμεν καί μέ τήν ρακήν, 
είπον έγώ.

Ούδένα συμβουλεύω νά δοκιμάση ποτέ τήν 
ρακήν τής Περσεπόλεως· άηδέστερον ποτον ταύ
της δέν ύπάρχει είς τδν κόσμον. Φαντάσθητε οι
νόπνευμα έχον γεΰσιν πετρελαίου ή βενζίνης, καί 
θά έχετε ιδέαν περί τής ρακής τοΰ μέρους τού
του. Ποσάκις κατά τήν έσπέραν έκείνην, έν ω 
έκαθήμεθα μετά τοΰ Άριστείδου έντδς τοΰ πε
νιχρού δωματίου, δπου μάς είχον τοποθετήσει, 
δέν άνεμνήσθημεν τής γλυκείας μαστίχη; καί 
τού ξανθού όητινήτου τών ’Αθηνών! Ποσάκις 
δέν έποθήσαμεν έν ποτήριον διαυγούς καί έλα- 
φρού υδατος τής Καισαριανής! Διότι καί το 
δδωρ τής Περσεπόλεως σχεδόν δέν έπίνετο.

— Είς πόσας στερήσεις ύποβάλλονται οί 
δυστυχείς κάτοικοι τών μερών τούτων, είπεν ό 
’Αριστείδης.

— Άφ’ ού δέν ειδον ποτέ τά καλλίτερα, 
παρετήρησα έγώ, δέν αισθάνονται καί τήν στέ- 4
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ρησιν. Μήπως ό έκ γενετής τυφλές αισθάνεται 
τήν έ'λλειψιν τοΰ φωτός; Ή ό έκ γενετής κωφός 
λυπεΐται διότι δέν ακούει τδν ήχον τών μου
σικών οργάνων;

Με τοιαύτας φιλοσοφικός παρατηρήσεις διήλ- 
θομεν τήν μετά τδ δεΐπνον ώραν. Κεκμηκότες 
κατεκλί&ημεν και μετ’ ού πολύ άμφότεροι έκοι- 
μώμε&α ύπνον βαΟυν έν τή αρχαία και μεγαλό
πρεπε? πρωτευοόση τοΰ Δαρείου καί τοΰ Ξέρξου.

(“Επεται συνέχεια.)

’Αξιότιμε Διευθυντά τοΰ 'Εσπέρου”

είς Λειψίαν.

Λαβών τό ενδόσιμου έκ τοΰ ύπ’ 115 αριθμόν 
τοΰ έριτίμου Ύμών "'Εσπέρου'’ διαφόρου τοΰ 
έν Παρισίοις διάσημου Ιατρού Charcot περί 
νέας τινός κόρης πασχούσης ύπδ δςέος καί διη
νεκούς νευρικού βηχος καί πταρμού, καί άναλο- 
γισάμενος όπόσοι άραγε ομογενείς Άσκληπιάδαι 
καίτοι έπαξίως καί έπιτυχώς τδ θειον καί ιερόν 
τοΰτο δνομα " ’Ιατρός” τιμώσι καί κλείζουσι, 
τά σεπτά δμως αύτών ονόματα έν λήθη καί 
παραβύστιυ άδίκως διατελοΰσι διά τε τοπικάς 
άνωμαλίας, καί μή εύχερή μέσα τής δημοσιο
γραφίας · οθεν κρίνω έπάναγκες καί έθνικδν χρέος 
θεωρώ ίνα χαράξω τάς δλίγας μου ταύτας γραμ- 
μάς καί πρδς δίκαιον έπαινον καί έκτίμησιν τών 
άξιων καί δι’ έθνικήν τιμήν καί δόξαν.

Νεάνις τις έν Άγκυρα όνόματι Μαρία ήλι
κίας ήδη περί τά 16 ή 17 έτών, θυγάτηρ τοΰ 
κ. X. Τ. Ταστζήογλου πρδ 3—4 περίπου έτών 
προσβληθέϊσα ύπό τρομερός νευρικής νόσου, συ- 
νοδευομένης ύπδ άδιακόπου λυγμού τοΰ έπιλη- 
πτικοΰ είδους, κατεσπάραττε τήν καρδίαν τών 
δυστήνων αύτής γονέων καί πάντων τών έπι- 
σκεπτομένων τήν δυστυχή οικείων καί συγγενών 
της, άδιαλείπτως άναλύζουσα φρικτώς έν παν- 
τελεΐ έπιληπτική άναισθησίφ καί τυπικώς έν 
είδει έπωδοΰ φθόγγον τινά έπαναλαμβάνουσα 
συνεχώς έν τφ λυγμφ αύτής, οπότε έπήρχετο 
αύτή έκ διαλειμμάτων ή απηνής αυτή νόσος · 
ουτω δέ ή μέν δυστυχής Μαρία διετέλει οίκτρώς 
κατατρυχομένη ύπδ τοΰ πάθους έπί 4 ήδη δλα 
ετη, οί δέ δύστηνοι αύτής γονείς καί οικείοι 
καταθλιβόμενοι τήν καρδίαν, και αδρά δαπανώ- 
μενοι πρός παντοίους ιατρούς εμπειρικούς τε καί 
επιστήμονας, έντοπίους τε καί Εύρωπαίους, ού
δέν ωφελούντο πρδς θεραπείαν τοΰ τέκνου αύ
τών, πάντων τών ιατρικών μέσων καί έπιχειρή- 
σεων άνισχύρων φανέντων άπέναντι τής σοβαρός 
νόσου. 'Η δέ νόσος έτος πρδς έτος ώς είκός 
τήν έπί μείζω τάσιν αύτής έλάμβανε.

Τής άσθενοΰς λοιπόν διατελούσης έν τοιαύτη 
οίκτρα καταστάσει έπεσχέφθη διά τινα καιρόν 
τήν Άγκυραν καί ό έξ Ύοσκατίου όρμώμενος 
όμογενής ιατρός ό Έξοχ. κ. Β. Ί. Τιφτικτζή- 
ογλους, νέος ήλικίας 28—29 έτών καί πρδ 5 
έτών άπόφοιτος μαθητής τοΰ έν ’Αθήναις ’Εθνι
κού Έλλ. ΙΙανεπιστημείου, εύγενής καί χρηστός 
τά ήθη, άληθής άκόλουθος τού ’Ασκληπιού, πι
στός καί πρόθυμος θιασώτης τοΰ θείου καί 
ιερού αύτοΰ έπαγγέλματος. Προσεκλήθη δέ καί 
ούτος πρδς τήν δυστυχή Μαρίαν περί τά μέσα 
τοΰ Δεκεμβρίου, συνώδευσα δέ καί έγώ τον 
νεαρόν ιατρόν. ' Η μέν νόσος άπδ 48 ήδη ωρών 
διετέλει έν τή ύψίστη αύτής έξάψει καί τάσει, 
ή δέ άσθενής ήν έν παντελεΐ έπιληπτική άναι- 
σθησία· το ηχηρόν καί οξύ τών λυγμών ήτο 

φρικτόν τι, ήκούετο μέχρι τών παρακειμένων 
οικιών, έγώ δέ αύτός άνά χεΐρας το ώρολόγιόν 
μου κρατών άπηρίθμουν τούς λυγμούς διά πολλά 
λεπτά κατά συνέχειαν- κατά μέσον ορον οί 
λυγμοί άνά έκαστον λεπτόν άπετέλουν τδν άρι- 
θμδν 36, δηλ. εις 48 ώρας 103,680. Πώς άντέ- 
χουν τά όργανα! ή στάσις τής πασχούσης ήτο 
τοιαύτη ώστε άδύνατον διά γραφής νά παρα
σταθή, ό έν είδει έπφδοΰ άλλεπαλλήλως έν 
λυγμοΐς έπαναλαμβανόμενος τυπικός φθόγγος 
ένεποιει τοΐς παρισταμένοις δρφνήν τινα καί 
θλιβερόν μελαγχολίαν. Άλλ’ ό άτρόμητος στρα
τιώτης τής έπιστήμης, ό νεαρός ιατρός, ούδέν 
άποδειλιάσας καί άποθαρρυνόμενος ούτε άπό 
τής καταστασεως τής άσθενοΰς, ούτε άπδ τού 
βαθμού τής νόσου είς ήν είχε περιέλθει, άλλ’ ώς 
πιστός οπαδός τής έπιστήμης καί άκραιφνής 
άκόλουθος τοΰ θείου αύτοΰ έπαγγέλματος ού- 
δόλως οιασαλεύσας τό έτοιμον τού πνεύματος καί 
τδ διορατικόν τοΰ νοός άλλ’ έπισταμένως κατά 
τας οιακελεύσεις τής έπιστήμης τά δέοντα διε- 
ρευνήσας καί έξετάσας ώς ύπό τοΰ θεοΰ τής έπι
στήμης έμπνευοθείς εύθύς αποστέλλει άνθρωπον 
καί φέρει τήν ηλεκτρικήν αύτοΰ μηχανήν, ή 
δέ χρήσις τής μηχανής ώς έκ θαύματος, ώς 
έκ μηχανής τδ δή λεγόμενον, τήν είς τοιαύτην 
έπιληπτικήν αναισθησίαν διατελοΰσαν ασθενή 
εύθύς προσκαλεΐ είς έαυτήν, ό εις έν λεπτόν 7 
καί 30 διαλικμίζων λυγμός αυθωρεί διακόπτε
ται, ή άσθενής αρχίζει νά συνομιλή μετά τών 
πρό τίνος άπαραμυθήτων καί βαρυαλγούντων 
γονέων καί συγγενών αύτής πρδς μεγίστην αύτών 
χαράν καί άγαλλίασιν. Καί έκτοτε ή νόσος δέν 
έπανήλθεν, εί καί παρήλθον τρεις μήνες.

Ταΰτα, άξιότιμε σύντακτα, έθνικδν χρέος 
έθεώρησα νά δηλοποιήσω ύμΐν, καί άν έγκρί- 
νητε δημοσιεύσητε διά τοΰ περιωνύμου ύμών 
'"Εσπέρου” δι έθνικήν φιλοτιμίαν.

Δέξασθε κτλ.

Έν Άγκύρα κατά Μάρτιον 1886.

Γ. Π. Κ ο υ π ε λ ό γ λ ο υ.
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Γαιάνθρακες έν Κίνα. Άπό τίνος ήρ
ξαντο διερευνώμενα τά άνθρακοφόρα στρώματα 
τής Κίνας. Ό πλούτος αύτών είναι άνεξάν- 
τλητος. Είς τών ερευνητών τούτων έπέστειλεν 
έσχάτως πρδς έν τών επιστημονικών Περιοδικών 
τής Βιέννης τάς έξής πληροφορίας · Σχεδόν 
καθ’ βλον το έκτεταμένον σινικόν κράτος ύπάρ- 
χουσιν άνθρακοΰχα στρώματα, τά κυριώτερα 
όμως αύτών ευρηνται έν τρισί τών νοτίων, έπαρ- 
χιών καί ιδίως έν τή έπαρχίφ Χάν-Σί, ένθα έν 
έκτασει 22 χιλιάδων χιλιομέτρων υπολογίζονται 
κείμενα 750 δισεκατομμύρια τόννων γαιανθρά
κων. Έάν παραδεχθώμεν οτι ή έτησία κατα
νάλωσες γαιανθράκων τής ύφηλίου άνέρχεται είς 
300 έκατομ. τόννων, τά στρώματα μόνον τής 
σινικής έπαρχίας Χάν-Σί δύνανται νά προμη- 
θεύσωσι τούς αναγκαίους γαιάνθρακας είς δλον 
τδν κόσμον έπί 2433 έτη. Ή ποιότης τών αν
θράκων τούτων είναι άρίστη, διότι πλησιάζει είς 
τδν άν&ρακίτην καί είναι άνωτέρα τών γαιαν
θράκων τής ΙΙενσυλβανίας. Προσθετέον δτι έν 
τή αύτή έπαρχία ύπάρχει καί έτερον στρώμα 
έπίσης πλούσιον, ου δμως ή ποιότης δέν είναι 

τόσον καλή. Τδ στρώμα δμως τοΰτο δύναται 
εύκολώτερον νά καλλιεργηθή, διότι οί γαιάν
θρακες έξορύττονται μετά μεγαλειτέρας εύκο- 
λίας. Πόσον εύθυνοί είναι έν Κίνα οί γαιάν
θρακες άποδεικνύεται έκ τούτου δτι δ τόννος 
αύτών παραδοτέος είς τδ στόμιον τοΰ άνθρακω- 
ρυχείου κοστίζει μόνον φρ. 3.75. ’Εννοείται 
οτι ή έλλειψις μέσων συγκοινωνίας καθιστά τήν 
μεταφοράν αύτών εις άκρον πολυδάπανον. Δέν 
ύπάρχει αμφιβολία, προσθέτει ό έπιστέλλων, δτι 
μετά μικρόν πλεΐστα δσα άνθρακωρυχεϊα θά 
καλλιεργηθώσιν έν Κίνα, ύπδ τήν διεύθυνσιν 
Εύρωπαίων μηχανικών, καί δτι τούτο θά συν- 
τελέση τά μάλιστα είς άνάπτυξιν τής βιομηχα
νίας έν τώ Ούρανίω Κράτει.

Τεράστιος άδάμας. Κατ’ Αύγουστον τοΰ 
έτους 1884 εύρέθη έν τή νοτίιρ’Αφρική άδάμας 
457 καρατίων. Ό άδάμας ούτος ήγοράσθη παρά 
όμάδος --άλλων καί άγγλων άδαμαντοπωλών, 
καί παρεδόθη πρός κατεργασίαν εις ένα τών 
δοκιμωτέρων τεχνιτών. Η εργασία αύτη, ήτις 
θ’ άπαιτήση ολόκληρον έτος, θέλει περατωθή 
τδν προσεχή Μάϊον. Ό άδάμας ούτος θά κα- 
ταστή ό άριστος πάντων τών γνωστών καί ιστο
ρικών άδαμάντων. Μετά τήν κατεργασίαν ό 
πολύτιμος ούτος λίθος θά έχη 200 καράτια, 
δπως δοθή αύτώ καλλίτερον σχήμα καί στίλ- 
πνωσις μεγαλειτέρα. Εκ τών γνωστών άδα
μάντων ό Κω-ι-νούρ (τών ’Ινδιών) ζυγίζει 106 
καράτια, ό Άντιβασιλεύς 136:!/ι καρ. ό Άστήρ 
τής μεσημβρίας 125 καρ. καί ό Πιγώρ 82>/ι καρ. 
Ό Μέγας άδάμας τής Περσίας έχει μέν βάρος 
279 καρατίων, άλλ’ ή κατεργασία του είναι 
άκομψος καί βάναυσος, καί υποτίθεται δτι δεόν
τως κατειργασμένος δέν θά έζύγιζε πλέον τών 
140 καρατίων. Τδ ποσόν τών κατά τδ έτος 
1885 έν τοΐς άδαμαντοφόροις στρώμασι τής νο
τίου Αφρικής εύρεθέντων άδαμάντων άνέρχεται 
εις 2‘/ε έκατομ. καρατίων, ή δέ άξια αύτών είς 
63*/·> περίπου εκατομμύρια φράγκων, έάν λά- 
βωμεν τδν μέσον δρον τής άξίας ένός καρατίου, 
φρ. 25Έν έτει 1884 εύρέθησαν όλιγώτεροι 
άδάμαντες, άλλ’ ή άξια αύτών ύπελογίσθη δτι 
ύπερέβαινε τά 70 έκατομ. φράγκων, δπερ άπο- 
δοτέον είς τήν ποιότητα τών πολυτίμων τούτων 
λίθων.

Ή δικαιοσύνη τοΰ Γαριβάλδη. Πολλά 
έκυκλοφόρησαν ήδη ανέκδοτα έκ τοΰ βίου τοΰ 
γενναίου τής Ιταλίας προμάχου, στρατηγού Γα- 
ριβάλδη. Το άκόλουθον δμως έπεισόδιον είναι 
όλίγον γνωστόν, άποδεικνύει δέ τό φιλοδίκαιου 
τοΰ άνδρείου στρατηλάτου. Ήτο τδ έτος 1849. 
Μετά τήν παρά τήν 'Ρώμην μάχην ό Γαριβάλ- 
δης άπεσύρθη μετά τών οπαδών πρδς τδ Όρ- 
βίέτον πριν δμως φθάση εις τήν πόλιν ταύτην 
ήναγκάσθη ένεκα τοΰ καύσωνας καί τοΰ καμάτου 
τών άνδρών του νά σταματήση έν ΓΙράοω. 
Προσεχών πάντοτε μή προσβληθή ύπδ τών έχ- 
θρών, ό Γαριβάλδης άπέστειλεν έν φ οί στρα- 
τιώταί του άνεπαύοντο ισχυρόν περιπολίαν, ήτις 
έλαβε διαταγήν νά πλησιάση, οσφ τούτο δυνατόν, 
είς τδ έχθρικδν στρατόπεδον. Ή περιπολία 
έπέστρεψε μετ’ ολίγον φέρουσα Γάλλον λιπο
τάκτην, δστις άνήκε προηγουμένως είς τδ δεύ
τερον τάγμα τοΰ Γαριβάλδη. " Τί διέπραξεν ό 
άνθρωπος ούτος;” ήρώτησεν ό στρατηγός, προση- 
λών τδ όξύ βλέμμα του έπί τοΰ αιχμαλώτου. 
" Έζήτησε παρά πτωχού χωρικού έπ’ όνόματι 
σου χρήματα, στρατηγέ, τφ άπήντησαν, καί 
έπειδή ό χωρικός δέν τώ έδωκε, τδν έπλήγωσε 
διά τοΰ ξίφους του.” — "Πρδς λήστευσιν λοι

πόν, κακούργε, μεταχειρίζεσαι τδ ξίφος, 
δπερ σοί έδόθη πρδς ύπεράσπισιν τής πα
τρίδος;” Ό Γάλλος έψιθόρισε λέξεις τι- 
νάς άσυναρτήτους εις δικαιολόγησίν του- 
"’Όχι μόνον νά ληστεύση ήθέλησε, προσέ- 
θηκεν ό άρχηγδς τής περιπολίας, άλλ’ έπ- 
ωφελήθη τής πληγής τοΰ χωρικού, δπως 
προσβάλη τήν θυγατέρα του.” — Αθλιε, 
άνεφώνησεν δ Γαριβάλδης «οργισμένος- 
πλήν εύθύς συνήλθε καί μετά φωνής 
ήσύχου καί ήχηραί προσέθηκε- "Λύσατε 
τφ τά δεσμά καί πέμψατέ τφ μίαν σφαί
ραν είς τήν ράχην!” Ό αιχμάλωτος, 
αισθανόμενος εαυτόν ελεύθερον ήθέλησε 
νά φύγη, άλλά σφαίρα πυροβόλου τόν 
κατέρριψε νεκρόν. Έκ τής έκπυρσοκρο- 
τήσεως τού βπλου οί κοιμώμενοι στρα
τιώται άφυπνίσθησαν καί έδραμον, ύπο- 
πτευθέντες εχθρικήν έπίθεσιν. Ό στρα
τηγός δεικνύων τδ πτώμα, είπε μέ τήν 
μεγαλειτέραν ησυχίαν, άλλά καί μέ ύφος 
αύστηρόν- "Ουτω τιμωρούνται λησταί καί 
άνανδροι κακούργοι- ήμεΐς έκστρατευομεν 
διά νά έλευθερώσωμεν τούς λαούς, ούχί 
διά νά τούς κατεπιέζωμεν καί τυραννώ- 
μεν.” Πλήρεις ενθουσιασμού οί στρατιώται 
δλοι άνεισώνησαν- ' Ζήτω ό Γαριβάλδης!”

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

Τά έτη είναι κεφάλαιον, ού ή άξια έλατ- 
τοΰται, καθ’ δσον τοΰτο αύξάνει.

Κ. Λιμέ.

Περιττόν είναι νά θέλωμεν νά μάθωμεν τό 
μέλλον τοΰτο ομοιάζει πολύ τδ παρελθόν.

Ή κόμησσα 'Ροσεφώρ.

"Οταν ήμεθα βέβαιοι δτι κατέχομεν καλήν 
τινα άρχήν, πρέπει νά έμμένωμεν έν αύτή καί 
νά ύφιστάμεθα τάς συνέπειας.

Φραγκλΐνος.

Πάντες οί θνητοί έχομεν πολλά νά ύποφέ- 
ρωμεν ή διαφορά έγκειται, πώς τά ύποφέρομεν.

Κάρλαϊλ.

Πάντες έχομεν άρκετήν δύναμιν, δπως ύπο- 
φέρωμεν τά δεινά τών άλλων.

La Rochefoucauld.

Λαμπρόν είναι νά έχη τις ίοχύν γίγαντος- 
άλλ’ άπαίσιον είναι νά καταχράται τις αύτής 
ώς γίγας.

Σαιξπήρος.

Πολλάκις ό νόμος επιτρέπει δ,τι ή τιμή 
άπαγορεύει.

La Harpe.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.

Έν τφ ύπ’ άρ. 420 ίππείφ δλματι όιορθωτέα τά 
έξής τυπογραφικά σφάλματα- Έν τή 4 σειρά τετραγ. p'. 
άντί μιας διφθόγγου αί δέον νά τεθώσι δύο- έν τή 
5 σειρά τετρ. δ'. διορθωΟ. τό νο είς ι-ν έν τή 7 σειρά 
τετράγ. ι'. άντί ε άνάγν. έ»’.

Ί ον πρακτικόν τούτον τρόπον τού κάθεσθαι άνευ καθίσματος 
έπενόησαν οί Γερμανοί στρατιώται οσάκις θέλοντες ν’ άναπαυθώσι 
δέν έχουσι πρόχειρα καθίσματα, ούδέ δύνανται νά καθήσωσιν έπι 
τοΰ ύγροΰ εδάφους, δπως συνήθως είναι έν ταΐς γερμανικαΐς χοό- 
ραις. Οί ουτω καθήμενοι άνδρες σχηματίζουσιν εύρύν κύκλον, 

ώστε δ πρώτος νά κάθηται έπί τών γονάτων τού τελευταίου.
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Αίνιγμα 431.

Κι’ δ θαρραλέος μαχητής, 
θανάτου περιφρόνησής, 
Εύθύς άμα μέ βλέπει 
Τδ βλέμμα άποτρέπει- 
Είμ’ άσθενής καί ισχυρός, 
Είμαι τό σώμά μου ισχνός, 
Πηγή καί δυστυχίας,’ 
Δακρύων και πενίας.
‘Οσάκις πλήν έμφανισθώ, 
Εύθύς μέ βλέπεις νά χαθώ.

Ν.

Αίνιγμα 432.

’Έργον είμί έξαίσιον 
έν τή κοσμογονία,

Άπολαμβάνον θαυμασμόν 
έν πάση γής γωνία.

Σόμπας ό κόσμος μέ τιμά 
κ’ έν μέρει μέ λατρεύει,

Καθότι πας χωρίς έμοΰ 
έκ πείνης θά χορεύη.

Άν δέ, φίλε, σύ μοι θέσης 
τήν καρδίαν έκποδών, 

Καθιστώμαι έργαλεΐον 
είς τάς χεΐρας τεχνιτών

Πλήν ύπήρξα καί τδ πάλαι 
έπ’ άρχαίων δυναστών 

’Όργανον φριχτών βασάνων 
κατά μάγων καί ληστών.

Γρ. Γ. Δρόσος, έν ’Αλεξάνδρειά.

Πρόβλημα 483.
ΥΔΩΡ Ν’ άναπληρωθώσι τά κενά οδ-
Δ * * * τως ώστε κα&έτως καί όριζον-
Ω * * * τείως ν’ άναγινώσκωνται αί αύ-
Ρ * * * ταί λέξεις.

I I. Δ. Παπαδάκης, έν Λεμησίρ Κύπρου.

Πρόβλημα 434.
*0*00 *00* *α*αου* *αι *ω*α *ε*ο**α*. 

(Έλλείπουσι τά σύμφωνα.)
‘0 αύτός.

Πρόβλημα 435.
Λ................................... ΤΙ ΑΣ
ΑΡΙΣ .......................... ΟΤ
ΜΕΓ .......................... ΕΝ
Ν ................................ ΡΟΤ

...................................ΝΑΙ Οϊ 
......................ΤΝΗ.

Ζητείται ή συμπλήρωσις τής άρχαίας 
ταύτης έφθαρμένης επιγραφής.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 426. 
ΙΙάν-Όπή = Πανόπη.

Αινίγματος 427.

Ό άδάμας.

Αινίγματος 428. 
’Άναξ—ιός = ’Ανάξιος.

Προβλήματος 429.
(Παλαιόν γνωμικόν τής Κεφαλληνίας.) 

'Όταν έχης πέντε, πέντε 
χάλα ένα νάχης πάντα.

Προβλήματος 430.

Ή σή, Προμηθεύ, συμφορά διδάσκαλος.

"Ελτσ«ι·. Τό 413 ό κ. Ί. Γ. Δευκαλίδης, μα
θητής τοΰ έν Άγκυρα Ελληνικού ϊχολείου- τό 421 
ή δεσποινίς A. I. Μπαξεβανίόου έν Ταϊγανίψ- τά 
421, 422 ό κ. Β. Ε. Βασιλάς έν Τεργέστη- τό 423 ή 
δεσ. Ελένη Π. Κοσμάτου, έν Καιρφ- τά .421—423 ή 
δεσποινίς Ουρανία Α. Καλογερά έν Ληςουρίφ Κεφαλ
ληνίας- τά 421—423 ή δεσποινίς Ί φιγέ νε ι α Α. Π ασ- 
σαλίδου έν Άλεξανδρεία, έξ ών τό αίνιγμα 421 οΰτιο-

Δένδρον ειν’ ή ακακία
Καί μέ άνθη στολισμένου,
Μισητόν δέ ή κακία,
Τοΐς πολλοϊς ονείδη φέρον.

Κυρίφ Κ. Γ. Κ. είς Κνοήνιιαι·. 01 τρεις τόμοι 
ώς καί ό έλλείπων ύμΐν άρ. 88 άπεστάλησαν κατά τήν 
έπιθυμίαν ύμών πρός τόν έν Λεμησφ ανταποκριτήν 
τοΰ ‘Εσπέρου κ. Π. ΙΕ, πρός δν παρακαλεΐσθε νά κατα- 
βάλητε τήν αξίαν των. ’Αλλαχθείσης τής διευθύνσεως 
ύμών έλπίζομεν οτι ήδη λαμβάνετε τακτικώς καί έμ- 
προθέσμως τά τεύχη. — κ. Κ. Φ. καθηγητή είς 11α- 
τ«ίόιο>’. Τίμημα έλήφθη καί εύχαριστοΰμεν. — κ. Α. Σ. 
είς 'Miji'ag. Έπιστολή ύμών έλήφθη- είς τήν διεύ- 
θυνΟιν ύμών θέλει προστεθή καί ή κατοικία πρός τα- 
κτικωτέραν έπίδοσιν τοΰ τεύχους. — κ. Α. Μ. είς 
Σμίφιηΐ’. Ναί- τά παραρτήματα τών ποιημάτων άπό 
τοΰ πρώτου τυπογραφικού φύλλου παραχωροΰνται δω
ρεάν είς τούς νέους έγγραφομένους συνδρομητάς. — 
κ. 1. 11. Κ. είς Σήλι«ι»ΌΓ. Ευχαρίστως εΐδομεν βτι τα 
ταχυδρομεία άνέλαβον πάλιν τήν τακτικήν των λειτουρ
γίαν. Τά τεύχη 112, 115 καί έξής άπεστάλησαν ύμΐν. 
Τφ κ. Λ. Κ. θ' άποσταλώσι τά φυλλάδια είς Ίάμπολιν 
άπό τοΰ άρ. 119. — κ. Ν. Δ. είς Πειοαία. Επιστολή 
ύμών έλήφθη, ώς καί τό ένδιαφέρον ύμών άρθρον. Έάν 
άπέλθετε έκ Πειραιώς, ειδοποιήσατε, παρακαλοϋμεν 
ήμάς έγκαίρως, δπως γνωρίζωμεν τήν διεύθυνσιν ύμών.
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ELSTER-STRASSE 41. LEIPZIG.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑι 

τή 113 και 15 27 έκαστου μηνάς.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαι 32 = ρούβλια 16). 

Γιμή καταχωρίσεων δί έκαστον στίχον φοίνιζ. 50.

ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΓΧΕΤΑΙ ΤΙΙι 1/13 ΜΑΙΟϊ.

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΙ TUT ΕΧΙΙΕΡΟΤ.

AWHNAI, Ι1Ε1ΡΑΙΕΤΣ· κλ. Κάρολος Μπέκ, βιβλιοπώλης. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ· 
κ. Πέτρος Μ. Γκέντιλίνης. IIATPA1· κ. ΙΙαυσανίας Χοϊδάς.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΑΙΓΓ1ΓΓΟΣ· κ. Πέτρο; Σαράντης, Βιβλιοπω
λείου '"Ο Φοΐνιξ” έν Άλεξανδρείφ.

ΚΩΝΣΊΆΝΤΙΝΟΤΙΙΟΛΙΣ- κ. Ιωάννης Παπάδης. βιβλιοπώλης. ΦΙΛΙΙΙ- 
ΠΟΤΠΟΛ1Σ· κ. Γεώργιο; Τσούντας, ιατρός. ΣΜΤΡΝΗ' κκ. Δεκίπρης καί 
Σ®, καί κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ" κ. Σ. Γράσσος, βιβλιοπώλης. ΑΔΡ1Α- 
ΝΟΤ11ΟΛΙΣ· κ. Κωνστ. Κοριαζής. ΣΕΡΡΑΙ· κ. Κ. Χόνδρος. ΚΑΒΑΛΛΑ· κκ. 
Α. Γ. Κούζης καί Σ’ ΜΤΤΙΛΗΝΗ· κ. Ξενοφών Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ- 
’Λ. Καζακίδης. ΣΑΜΟΣ· κ. Σταματιάδης , έφορος τής Σαμιακή; Βιβλιοθήκης. 
ΒΗΡΤΤΤΟΣ· κ. Χρ. Χριστοφόρου. Α.Μ1ΣΟΣ· κ. Κ. Λαναράς, ιατρός. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 
ΚΡΗΤΗΣ· κ. Άπ. Ξενουδάκης. ΡΟΔΟΣ· κ. Μ. Μαλλιαράκης. ΙΩΑΝΝΙΝΑ· 
κ. Γ. Β. Λάππας. ΛΕΤΚΩΣΙΑ καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρον κ. 11. Δ. ΙΙαπαδάκης. 
ΛΑΡΝΑΞ· κ. Γρ. Κυζίδης.

ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΤΙΟΝ- ζ. Φ. 1. Χάϊτας. ΙΒΡΑΙΛΑ· κ. Ιωάννης Λ. Βόσκω®. 
ΤΟΤΡΝΟ - ΜΑΙΌΤΡΕΛΟΝ· κ. Τηλέμ. Παπάζογλου;. ΚΟΡΑΚΙΑ, ΙΙΙΚΕΤΟΝ, 
ΚΑΡΑΚΑΛ καί ΚΡΑΙΟΒΑΝ· ζ. Ηεοδ. X. Τάσης. ΚΑΛΑΦΑΤΙΟ.Ν· ζ. Μ. 
Σιμωνίδης. ΓΙΟΤΡΓΕΒΟΝ- ζ. Νικόλ. Κ. ίίεταλάς. ΓΑΛΑΖΙΟΝ · κ. Άχιλλεύς Α. 
Βοσκώφ.

ΠΕ'ΓΡΟΤΠΟΛΙΣ· κ. Ιάκωβος Μάνος, ιατρός. ΑΙΟΣΧΑ· κ. Γρηγ. I. Ροσσόλυ- 
μος. ΟΔΗΣΣΟΣ· κ. Ί. Κομποβέκρας. ΤΑΙΓΑΝΙΟΝ· κ. Δημ. Δ. Άλεξόπου- 
λος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ- κ. Στίφ. Λοβέρδος. ΓΕΙΣΚ* κ. Π. Α. Άξιώτης. ΝΙΚΟΛΑΙΕΦ· 
κ. Λλ. Ίγγλέσης. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ· κ. Νικ. Κ. Μονσούρης. ΙΣΜΑΗΛΙΟΝ· 
κκ.Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒ1ΟΝ· κ. Λ. Καρβούνης.’ 1ΙΟΤ1ΟΝ ■ κ. Περι
κλής Ν. Κομηλιάδης.

ΠΑΡΙΣΙΟΙ· κ. Θεμιστοκλής Πετροκόκκινος.
ΜΑΣΣΑΛΙΑ - κ. Ί. ΓΙαπανιζολής.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ· κ. Σ. Παπαντωνόπουλος. ΛΙΒΕΡΠΟΤΛ· κ. Γ. Ο. Σκοινής. 
ΡΟΤΣΤΣΟΤΚΙΟΝ Βουλγαρία;’ κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.
ΤΕΡΓΕΣΤΗ· κ. II. Περβανογλους. ΚΑΛΙίΟΤΤΤΑ ζ. Γ. Μιζώνιος. 
ΝΕΑ-ΤΟΡΚΗ· κ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής Ελλάδος.

Εις τά μέρη, ένθα δεν έσυστήθησαν όριστικώς έπιστασίαι, οί 
βουλόμενοι δυνανται νά γείνωσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τής 
έτηοίας συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ’ ευθείαν εις τήν διεύθυνσιν 
(Elster-Strasse No. 41) έν ΛΕΙΨΙΑ·., είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως του Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τούτου 
μετά τής Γενικής Διευθύνσεως των γερμανικών Ταχυδρομείων. Τό ψύλ
λον άποστέλλεται ελεύθερον ταχυδρομικών τελών.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elster-Strasse No. 41. Leipzig.

BROCKHAUS’
CONVERSATIONS-LEXIKON.

---

Έκδοσις ΙΓ'. έπηύξημένη και διά 400 εικόνων καί γεωγρα
φικών χαρτών κεκοσμημένη.

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

"Εκαστος τόμος τιμάται· 
'Αδετος μϊν μαρκών 7.50. 
ΔεδεμΑος δία λη’οΐ: μ. 9. 
ΉμίδερμάΤίΐ’ος μ. 9.50. 
'Enri ιξαιριτικον χάρτου χαί πλονσάος δεδεμενος μ. 15.

ΑΤΤΙΚΑΙ ΝΥΚΤΕΣ
Α'. — Δ'. .

ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ

Σ. Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ.

ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ.

ΕΝ Α Η Η Ν A 1 Σ

1884.

ΑΓΓΕΛΙΑ.
Με-ενεγκών έκ τής ’Αγγλικής 

είς τήν ήμετέραν καθομιλουμένην 
ελληνικήν γλώσσαν τό ύπό τον τί
τλον Βενετία” μυθιστόρημα τοΰ 
μακαρίτου Λόρδου Βήκονσφηλό, προ
τίθεμαι τήν δημοσίευσιν αύτοΰ. Τό 
έν λόγω μυθιστόρημα τοΰ μεγάλου 
τής ’Αγγλίας πολιτικού τυγχάνον 
αςιον άναγνώσεως, δέν άμφιβαλλω 
οτι πολλοί τών ομογενών θέλουσιν 
άποφασίση ν’ άποκτήσωσιν έν τή 
μητρική των γλώσση έκδιδόμενον, 
έφ’ ω καί θαρρούντως άπεκδέχομαι 
την ύποστήριξίν των.

Τιμή έκαστου αντιτύπου διά τους 
συνδρομητής βρίζεται είς σελίνια δύο 
καί ήμισυ. Το ολον έργον άπο- 
τελέσει περίπου 8 τυπογραφικά 
φύλλα.

Έν Κυρηνείφ Κύπρου.

ΙΩ. Γ. ΠΑΠΠΑΣ.

ΛΕΞΙΚΟΝ 
ΕΛΛΗΝΟ-ΑΡΑΒΙΚΟΝ

περιέχον τάς κυριωτέρας καί νρησιμωτέρας λέξεις καί φράσεις ήρμηνευ- 
μένας άραβιστί δι’ ελληνικών χαρακτήρων καί παράρτημα διαιρούμενον είς 
τρία μέρη· Α'. Περιγραφήν τών επισημότερων πόλεων καί μνημείων τής 
Αίγυπτου· Β'. Τάς έθνικάς καί θρησκευτικάς έορτάς τών Αιγυπτίων· 

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

Συντβχθέν
ύπδ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 1. ΠΕΝΤΑΚΠ.

Έκδοθέν άναλώμασι
τοΰ 'Ελληνικού βιβλιοπωλείου "Φοίνικος”

ΠΕΤΡΟΤ ΣΑΡΑΝΤΗ.

Ο ΣΠΕΤΔΩΝ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ.
Άνελάβομεν τήν αποθήκην έργοστασίου συσκευών τρα- 

πέζης έξ άργύρου φοίνικος διά τό ήμισυ τής τιμής καί 
πωλούμεν τάς συσκευάς ταύτας είς τιμά; μυθωδώς συγκατα
βατικά;. *0 άργυρο; οΰτο; (Φοΐνιξ) κατέχει μεταξύ τών δια
φόρων απομιμήσεων τοΰ αργύρου τήν πρώτην θέσιν, καί δέν 
διαζρίγεται άπό τού καθαρού άργύρου, διατηρεί καί μετά δε
καετή χρήσιν τήν φυσικήν αύτοΰ άργυρόχρουν χροιάν καί άνε-

γνωρίσθη έν Ευρώπη ώ; ή άρίστη, υγιέστατη καί πρακτνζωτάτη συσκευή τραπέζη; 
διότι δέν όξυδοϋται καί άντικαθιστφ έπιτυχώ; τά άργυρά σκεύη. ΓΙρός άπόδειξιν 
τούτου άποστέλλομεν ευχαριστώ; άντί 20 φράγκων καί έλεύθερα ταχυδρ. τελών 
ώ; δείγματα κιβώτια περι'έχοντα 33 τεμάχια, ήτοι 6 μαχαίοα; μέ’Λεπίδάς χαλύβδι
νου;, 6 ώραΐα κοχλιάρια μέ' στέμμα, 6 περώνια έπίση;, 6 κοχλιάρια τού κα·ί’έ, 6 κο
χλιάρια τών ώών, 1 τρυπητόν τείου, 1 κοχλιάριον τού γάλακτος,' 1 κοχλιάριο·/ μέγα 
τή; σούπα;. Ί1 αποστολή έκτελεϊται μετά προηγούμενου έμβασμα τή; τιμής τών 
20 φράγκων.

Διεύθυνσις ·

Universal-Versandt-Bureau Wien, Ottakringer Hauptstrasse 140.

XorJpixujg ΟνγχατάΖαΟΐί. — Hpuxropsg ζητοίνται.

Ε Ν Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε I Αι

1885.

Σ. τ. Δ. Ή διεύθυνσις τοΰ Εσπέρου ούτε συνιστά ούτε έγ- 
γυάται περί τών άνω ειδών άλλ’ άπλώς καταχωρίζει τήν παρούσαν 
εΐοοιποίησιν. Τήν ευθύνην έχει τό πωλοϋυ τά εϊδη κατάστημα.

Διευθυντής καί έκδοτης· Δρ. I. ΤΤΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ ίν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 4>· 

Τύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.


