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ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ.
(Μετά είκόνος, όρα οελ. 33.)

Παραθέτομεν σήμερον εικόνα
τών στολών τοΰ ήμετέρου πυροβολικού, κατασκευασθεΐσαν έκ φω..
lr
_
T
L.,
έσχάτως
σταλείσης ήμΐν παρά τών
τογραφίας,
γνωστών έπί καλλιτεχνία φωτογράφων έν Άθήναις, Κυρίων άδελφών Ί’ωμαϊδών.
Είς τό σώμα τοΰ πυροβολικού άνήκουσι καί
πυροβοληταί καλώς γεγυμνασμένοι καί άξιωματικοί έκ τών καλλιτέρων τής Ελλάδος οικο
γενειών, πάντες μεμορφωμένοι στρατιωτικώς έν
τή έξαιρέτω Σχολή τών Εύελπίδων, ήτις τοσούτους άγλαούς παρήγαγε καί παράγει καρπούς,
καί οί πλεΐστοι αύτών τελειοποιήσαντες τάς
άνωτέρα; αύτών σπουδάς έν ταΐς στρατιωτικαΐς
τής Εσπερίας σχολαΐς καί έν τοΐς όπλοστασίοις

αύτής.
Τό ύλικόν καί αί συσκευαί είναι έκ τών τε
λευταίων καί τελειοτέρων συστημάτων, τά πυρο
βόλα δέ είναι έκ τών γνωστών καταστημάτων
τοΰ Κρούπ. Έν χερσίν άνδρών έπιστημόνων
καί νουνεχών τό ύλικόν τοΰτο είναι έτι πολυτιμύτερον, έάν μάλιστα λάβωμεν ύπ’ οψιν τήν
χαρακτηρίζουσαν τούς Έλληνας πυροβολητάς
φιλοτιμίαν καί γεννα ιότητα, άρετάς, δι’ας
άλλως τε διακρίνεται καί σόμπας ό Ελληνικός
στρατός, έφ’ ω πάντες οί "Ελληνες δικαίως
σεμνυνόμεθα.
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Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.
Η άποβολή τοΰ Ζυγού τής θρησκείας ώς σκλη

ρού καί έπαχθούς έστιν όρθή καί δίκαια;
Ύπό τοϋ ’Αρχιμανδρίτου Κ. ΚαλοΖύμη.

(Συνέχεια.)

Τούτων δ* ούτως έχόντων άρχει μικρόν
κριτικής έννοιας έταστικόν βλέμμα έπί τής ιστο
ρικής πορείας τής ’Ορθοδόξου ’Ανατολικής έκκλησίας ΐνα πληροφορήση πιστώς και άχριβώς πάντα
τοιοΰτον έρευνητήν, δτι αύτη ούτε πολιτικήν έπεδίωξεν έξουσίαν, ούτε καινοτομίας παραδέχεται,
άλλά τηρούσα ασφαλώς τάς ίεράς παραδόσεις
έμμένει πιστώς καί άχραδάντως έν τοΐς ύπό τών
ιερών ’Αποστόλων διδαχθεΐσι καί ύπό τών έπτά
οικουμενικών Συνόδων θεσπισθεΐσι και παραδεδεγμένοις. Ουτω δέ παραλαβοϋσα τήν πίστιν
κατά τά άποστολικώς διδαχθέντα και παραδοθέντα ή αγία ήμών Καθολική και ’Αποστολική
’Εκκλησία τής ορθοδόξου πίστεως, διετήρησε και
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διατηρεί άναλλοίωτα καί άλώβητα τά άνέκαθεν
δόγματα τά έν ταΐ; άγίαι; έπτά οικουμενικοί;
Συνόδοις διασαφισθέντα καί ύπ' αύτών νομοθετηθέντα καί κανονισθέντα. Διό ούδέν τοΰ δόγμα
τος ή τών άποστολικών παραδόσεων καί έκκλησιαστικών έθίμων παρέβη, ή έκαινοτόμησε καί
μετερρύθμισεν, ή προσέθηκε καί παρεποίησεν ώς
ή λατινική καί ή διαμαρτυρομένη. Ήτοι τηρεί
αύτη πιστώς καί άμετατρέπτως τή; εύαγγελική; πίστεω; τήν ίεράν παρακαταθήκην ώς παρέδωκαν μέν αύτήν οί θείοι ’Απόστολοι, άνέπτυξαν
δέ καί έκράτυναν αί έπτά ίεραί οικουμενικοί
Σύνοδοι καί οί θεοφόροι πατέρες.
Έν τούτοις δέ συνελόντι είπεΐν ή Εκκλησία
αύτη άνεχομένη πάσαν όρθήν σκέψιν καί έπίστασιν είς τήν έξήγησιν τοΰ δόγματος καί έξακρίβωσιν τών θρησκευτικών άληθειών κατέστησε
κοινήν ομολογίαν πίστεως, ήν όφείλουσι νά παραδέχωνται άπαντες οί πιστοί αύτής. Κατά δέ τό
σύστημα τή; οικεία; ιεραρχία; δέν ήθέλησε νά
έκβιάση τυφλήν ύποταγήν έκάστου μέλους τής
Εκκλησία; εί; τά διακελευόμενα ή δογματιζόμενα παρά τίνος έκκλησιαστικοΰ κυριάρχου, δς
αύθαιρέτω; κηρύσσεται έπί γή; τοποτηρητής τοΰ
Χριστού καί άλάνθαστο; έκ τής έπισκοπικής
αύτοΰ έδρας. Ούδέ συνεχώρησε δέ πάλιν είς
οίονδήποτε μέλος αύτής δπως έπιβάληται κύροςάεί
καί αύθεντείαν είς δσα έξ ιδία; έαυτοΰ άτομικής
συνειδήσεως πρεσβεύει καί φρονεί περί θρησκείας
καί Εκκλησίας. Ουτω δέ τό σύστημα τής ιεραρ
χίας τή; ’Ανατολικής Εκκλησία; διέφυγε καί
τήν άπόλυτον κυριαρχίαν τοΰ παπισμού, καί τήν
άκάθεκτον δημοκρατίαν τών Διαμαρτυρομένων.
' Η όρθόδοξος’ΑνατολικήΕκκλησία έμμένουσα
λοιπόν καί ένεργοΰσα έντό; τών τεταγμένων αύτή
ορίων έπιζητεΐ ούδαμώ; πολιτικήν έξουσίαν, ής
άλλαι περιπαθώς έφίενται. Καί τοιαύτην τηρούσα
θέσιν διαχωρίζει πάντοτε τά θεία δικαιώματα
έκ τών άνθρωπίνων, τά έκκλησιαστικά έκ τών
κοσμικών, τά κυριαρχικά τή; πολιτείας έξ έκεί
νων τή; έκκλησίας. Κατ’ ούδέν δέ ζητεί ΐνα
έξασκήση δύναμιν καί έξουσίαν έπί τών κοσμι
κών, ή συνενούσα έν έαυτή τήν κοσμικήν έξουσίαν
μετά τής πνευματικής νά συστήση κράτος καί
δύναμιν πολεμικήν, ή νά άνιδρύση τόν έκκλησιαστικόν θρόνον ύπεράνω τοΰ κοσμικού ήγεμόνος.
’Ανεξαρτήτως δ’ άλλη; ύπερτέρα; έκκλησιαστικής άρχής διέπουσα έκάστη άρχή τών ήμετέρων συναδέλφων Εκκλησιών τήν οίκείαν Εκκλη
σίαν έν αύτονόμφ πολιτεία διαχειρίζεται τήν
οίκείαν πειθαρχίαν και διεύθυνσιν ύπό τήν
έφορείαν τοΰ ίδιου αύτής πολιτικού ήγεμόνος.
Ουτω δέ πάντοτε ευπειθής δειχθεΐσα πρός τόν
κυριάρχην ήγεμόνα τής πολιτείας προσέφερε
άείποτε προθύμως τήν όφειλομένην αύτφ τιμήν.
Ήτησε δέ μόνον παρ’ αύτοΰ σέβας είς τήν ’Ορθό
δοξον πίστιν καί ύποστήριξιν είς τά περί αύτής
συνοδικώς διατεταγμένα, καθώς καί είς τά περί
τήν έκκλησιαστικήν εύταξίαν καί πειθαρχίαν διακελευόμενα. Καί ούτως αύστηρώς τηρεί καί
άκριβώς έκπληροϊ τήν τοΰ Σωτήρος ήμών ρήσιν
τήν λέγουσαν, "Άπόδοτε τά Καίσαρος Καίoapt καί τά τοΰ θεοΰ τω θεφ.” (Ματθ. 22, 21.)
Ορος τούτοις δέ ή’Ορθόδοξος Άνατολική ’Εκ
κλησία μετήλθε διά τών όργάνων αύτής πάν
τοτε χριστομίμητον πραότητα πρός πάντας καί
πρός αύτούς έτι τούς αύτή άντιφρονοΰντας, ών
έν συνέσει καί σοφία έξήλεγχε τάς αίρετικάς

πλάνας. ’Εν δικαιώματι δέ πειθαρχικά» άπεκήρυττε τού; άπειθεΐς αίρεσιάρχας, καί έν στοργή
μητρική καί άδελφικώ άσπασμω ένηγκαλίζετο
τούς μετανοοΰντας. Ούδέποτε δ’ αύτη έχρήσατο
βία κατά τών άποσκιρτησάντων αύτής, ούδέ προσηνέχθη μετά σκληρότητος πρός τούς πολεμίους,
ή κατεδίωξεν άπηνώς τούς αντιτασσόμενους ταΐς
διαταγαΐς αύτής. Έν τή ήμετέρα Όρθοδόξφ
Εκκλησία ούδέποτε άνήφθη πΰρ ύπό τών λει
τουργών αύτής ΐνα κατακαύση ζώντα αιρετικόν,
ή άπιστον έθνικόν ’Ιουδαίον, ή άλλότριον προσήλυτον. Ούδέποτε άνεφχθη φυλακή ΐνα δεχθή
καί βασανίση σκληρώς πάντα άποσκιρτήσαντα
ή άποπλανηθέντα. Μετ’ αύστηράς δέ μόνον
άκριβείας έφαρμόζει τό ρηθέν ύπό τοΰ ’Απο
στόλου Παύλου. (Αιρετικόν άνθρωπον μετά πρώτην καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοΰ.) (Τίτ. Β'.
3, 10.)
Πτοι άφ’ ού έξαντλήση πάντα τά πρός νου
θεσίαν καί κατάπεισιν τοΰ άποπλανωμένου, άπελαύνει αύτον απλώς τοΰ ποιμνίου αύτής, ούδαμώς σωματικώς κακοποιούσα ή βλάπτουσα αύτόν.
Έν τούτοι; οί λειτουργοί ούτοι τής ’Ορθοδόξου
Ανατολικής Εκκλησίας καθιερούμενοι είς τό
ιερόν τοΰτο άξίωμα άρχονται τής ίεράς ταύτης
διακονίας, ής άληθώς ή κατά θεόν έκπλήρωσις
ούτε δι’ άνθρωπίνης δυνάμεως κατορθοΰται, ούτε
διά κοσμικής συνδρομής καί βοήθειας, άλλά διά
μόνης τής βαθυτάτης τοΰ έργου συναισθήσεως
καί τής ταύτην ένδυναμούσης θείας χάριτος, μετά,
χριστιανικής άπλότητος καί ειλικρίνειας έπικαλούμεναι τήν θείαν άντίληψιν καί έπίνευσιν. Αέγομεν δέ μετά χριστιανικής άπλότητος καί ειλι
κρίνειας, ώς μηδέν άφ’ έαυτών μετ’ έπινοίας
πλάττοντες ή λαλοΰντες. Δεότι άπλότης έστίν
άκακία, έλευθερία, εύθυρρημοσύνη, καί ειλικρί
νεια έστίν άνεπιτήδευτος τής άληθείας φανέρωσις,
έστι καθαρότης διανοίας, άδολότης έχουσα ούδέν
τό συνεσκιασμένον καί υπουλον.
Έν δέ τή έξασκήσει τοΰ ίεροΰ αύτών τούτου
λειτουργήματος άναλογιζόμενοι οί ποιμένες ούτοι
βτι καθίστανται όργανα ιερά δι’ ών ό θεός τούς
άνθρώπους παρακαλεΐ είς τό καταλλάτεσθαι αύτώ,
ού παύονται έρωτώντες έαυτούς περί τοΰ άν
έκτελώσιν ώς δει τό ύψηλόν καί θεοπρεπές
τοΰτο λειτούργημα, έν φ καί ένεργοΰντες κατοπτεύουσιν έαυτούς δι’ δφθαλμοΰ άείποτε άγρυ
πνου καί έταστικοΰ. Ουτω δ’ έν τή έπικλήσει τής
θείας χάριτος τής καταυγαζούσης τήν διάνοιαν
αύτών καί καταφωτιζούσης τόν λογισμόν έμφανίζονται πρό τοΰ λογικοΰ αύτών ποιμνίου, καί
έν σπουδή καί δαθεία μελέτη, έν άγρύπνφ προ
σοχή, καί μετριοφροσύνη, έν έπιεικείφ καί πραότητι, έν πατρική στοργή καί άγάπη χωροΰσιν
είς τό έργον τής ίεράς ταύτης διακονίας, καθ’ δ
καθοδηγοΰσι τά αύτοΐς έμπεπιστευμένα λογικά’
ποίμνια είς νομάς σωτηρίους.
Οί ποιμένες
δ’ ούτοι ξένοι καί άλλότριοι παντός πολιτικού
σκοπού, παντός τοιούτου σάλου, άκούουσιν εύλαβώς τής φωνής τοΰ ’Αποστόλου Παύλου λέγοντος "τά άνω φρονείτε μή τά έπί τής γής ’ (Κολοσσ. 3, 2). "‘Ημών γάρ τό πολίτευμα έν
ούρανοΐς υπάρχει” (Φίλιππο. 3, 20). Ύπ’ αύτής
δ’ ίεροΰ έμφορούμενοι φρονήματος άποβλέπουσι
μόνον είς τήν πιστήν έκπλήρωσιν τών ιερατικών
αύτών καθηκόντων. "Ητοι είς τό άποβήναι 8σον
οίόντε δραστικώτεροι είς τήν τών ύπ’ αύτών
ποιμαινομένων σωτηρίαν καί παρασκευάζειν τόν
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πλησίον ικανόν καί επιτήδειον ΐνα κατάσχη τήν
άνήκουσαν αύτώ κληρονομιάν. Ουτω ο άφιστάμενοι ούτοι πάσης πολιτικής τύρβης ή καί πάσης
άλλης έγκοσμίου άναμίξεως πρός πραγμάτωσιν
πλαγίων πολιτικών σχεδίων καί μόνον είς
ίήν έξάσκησιν τοΰ ίεροΰ αύτών τούτου λει
τουργήματος όλοψύχως άφιερούμενοι έπιζητοΰσι
περιπαθώς τήν σωτηρίαν τών ιδίων πνευματικών
τέκνων. Έν τούτοις έπιδίδονται είς ίεράς μελέτας, καί ιδία περί τήν μελέτην τών θείων
Γραφών, έν αίς διδάσκονται τά ύγιά τής εύσε
βείας διδάγματα καί διαμορφοΰσιν έν έαυτοΐς
τό ηγεμονικόν τοΰ νοΰ κατάστημα, τό ύπεροχικόν τοΰ πνεύματος φρόνημα, τό υπέρ τά γεώδη
καί χαμερπή τοΰ λογισμού ύψωμα, τό εύσταθές
καί έδραΐον καί άσάλευτον έν τοΐς καλοΐς στή
ριγμα, τό έμβριθές τοΰ τρόπου, τό σεμνόν τής
διαγωγής καί τοΰ πολιτεύματος, τό εύσταθές
τής γνώμης, τό άπαράτρεπτον τή; έπ’ άγαθοΐς
προθέσεως, τό καρτερικόν έν ταΐς θλίψεσι, τό
έλεύθερον καί άταπείνωτον καί άδούλωτον έν
ταΐ; άπαιτήσεσι τής σαρκός καί τοΰ κόσμου
αιτινες άντιστρατεύονται τφ θείω Οελήματι. ' Ενί
δέ λόγιρ ηδύνονται καί κατατέρπονται έπί τή έν
ταΐς Γραφαΐς ταύταις άνακαλυπτομένη θεωρία
τής αιωνίου άληθείας, είδότες έκ πείρας βτι ή
άληθεία καθαίρει τόν νοΰν, κυβερνά τά πάθη,
ιθύνει τάς πράξεις, έπανορθοΐ τά σφάλματα,
ρυθμίζει τά ήθη, διακοσμεί τόν βίον· καί συνελόντι είπεΐν περιαυγάζει τόν δλον άνθρωπον έν
τή έαυτής είχόνι.
Έν τή μελέτη δέ ταύτη καί τή έν πνεύματι
λατρεία τοΰ θεοΰ, αιτινες τόν έσω άνθρωπον φωτίζουσι καί μορφοΰσι, γινώσκουσιν ΐνα συνάπτωσιν
έν άδελφικώ συνδέσμφ τήν υπέρ τών άλλων
ένέργειαν, καί κρατύνωσι τήν περί αύτών εύποιιαν. Καί ούτως ούτε τοΰ θεοΰ γίνονται έπιλήσμονες έν τή μετά τοΰ πλησίον άναστροφή,
ούτε τούτου έν τή μετά τοΰ θεοΰ όμιλία. Έν
τούτοις διακρίνονται οί ποιμένες ούτοι έπί σεμνότητι καί κοσμιότητι τοΰ βίου, θεμελιοΰσι καί
οίκοδομοΰσιν είς άλλους δ,τι αύτοί έν έαυτοΐς
ζών καί έμψυχον παριστώσι. Προνοΰσι δέ καί
περί τής καθαρότητος τοΰ συνειδότος καί περί
τής άκεραιότητος τής έαυτών ύπολήψεως. Καί
τοιοΰτοι δντες δέν ύποβιβάζουσι τήν ίερωσύνην
είς στρατείαν, έν ή υπηρετεί τις άντί μισθού,
καί τοΰτο, διότι γινώσκουσιν δτι ό ιερατικός
βίος ούκ έστιν έπάγγελμα καπήλου, καθ’ δ
σπουδάζει τις ΐνα κερδήση καί πλουτήση, άλλ’
έστιν άξίωμα ύψηλόν καί δσιον καθ’ δ καθίστα
ται τις υπηρέτης καί έκτελεστής τών τοΰ θεοΰ
μυστηρίων, διδάσκαλός τε καί πνευματικός πα
τήρ τοΐς ύπ’ αύτοΰ ποιμαινομένοις, ού; ποιμαίνων άείποτε έν πατρικώ φρονήματι ότέ μέν
νουθετεί, ότέ δέ καί έπιπλήττει. Τοιούτων δέ
έμφορούμενοι ούτοι φρονημάτων άρκοΰνται ΐνα
λαμβάνωσι τά διά τάς άπολύτους χρείας αύτών,
τα οε λοιπά διανέμουσι τοΐς πτωχοϊς καί ένδεέσιν. Έν τούτοις σπουδάζουσιν οί ιερείς ούτοι
ινα συνάπτωσιν είς έαυτούς τόν άληθινόν φωτι
σμόν τοΰ νοός καί τήν ηθικήν διάπλασιν τής
καρδίας. Μεγάλοι δέ τόν νοΰν, ύψηλοί τήν διά
νοιαν, εύγενεΐς τήν καρδίαν, άκραιφνεΐς τόν
χαρακτήρα διατρέφουσιν άδολον άγάπην πρός
τό λογικόν αύτών ποίμνιον καί πρός τήν πα
τρίδα, ιδία δέ κατατείνουσιν άπάσα; τάς έαυτών
δυνάμεις, δπως τήν τε πάτριον εύσέβειαν καί
την ηθικήν, τούς δύο τούτους αρραγείς θεμελί
ους πάσης έθνικής άναπτύξεως καί πάσης κοι
νωνικής προόδου είς τάς ψυχάς καί καρδίας
απάντων τών ύπ’ αύτών ποιμαινομένων στερρώς
έμφυτεύσωσι καί άναποσπάστω; ριζώσωσι, καλώς
ειδότες δτι παιδεία καί άνάπτυξις ένός έθνους,
μη εφεδραζομένη έπί τών στερρών καί ζωογό-

νων άρχών τής θρησκείας καί ηθικής, ταχέως
ή βραδέως συγκαταρεΐ, μαραίνεται καί άπόλλυται. Καί άληθώς ή τοΰ νοός σοφία τότε έχει
ολην τήν άξίαν αύτής, τότε ποιεί ολην τήν ένέργειαν αύτής, δταν άνωθεν ώς ζωηφόρος καί ζωοπάροχος όμβρος καταρραγεΐσα, είς βάθος δλον
τόν άνθρωπον καταρδεύση, καί τάς τών γονίμων
λόγων σταγόνας έν τή καρδία ένσταλάξη καί
γονιμοποίηση καί έμψυχώση. Ή τοιαύτη δέ
έπί θρησκείας καί εύσεβείας στηριζομένη γόνι
μος διανοητική άνάπτυξις, τότε θερμώς καί διαπύρως καθάπτεται τής καρδίας, καί στρέφει καί
άνακινεΐ αύτά τής ψυχής τά σπλάγχνα, είς βά
θος τυποΰσα καί ένσημαίνουσα τά αιώνια καί
άκατάλυτα τής ηθικής παραγγέλματα. Τότε
βλέπει τις τήν θαυμασίαν έκείνην καρποφορίαν
τών άρετών, έξ ής προάγεται ή άληθής εύδαιμονία καί ή πρόοδος ενός έθνους. Ό ηθικός
νόμος τότε έσω έν τή καρδία έρριζωμένος, καί
έξ αύτών τής ψυχής τών σπλάγχνων είς τά έξω
προκύπτων, έντυποΰται καί οίονεί ένσαρκοΰται
είς άπαντα τά μερικά καθήκοντα τοΰ άνθρώπου,
καί δίδει τήν άνθηράν έκείνην αιγλην τής ηθι
κότητας καί τιμιότητος είς δλας τοΰ άνθρώπου
τάς πράξεις, ήν τοσοΰτον θαυμάζομεν, δταν που
αίσθανθώμεν. Εύτυχής δέ καί μακάριος άλη
θώς ό άνθρωπος έκεϊνος, δστις συνήψε καί συνήνωσεν έν έαυτφ τά δύο ταΰτα. Εύτυχής δέ καί
εύδαίμων καί ή κοινωνία έκείνη, ήτις βλέπει
τάς δύο άρχάς ταύτας έν έαυτή κραταιουμένας
καί παγιουμένας.

Άρ. 123.

(° Επεται συνέχεια.)

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ψ
(ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΥΠΟ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΟΣ)

καί τά καθ' ημάς περί τού παλινοστούντος

συΖύγου δημώδη ασματα
ύπό Νικολάου Γ. Δοσΐου Δ. Φ.

(Συνέχεια καί τέλος.)

°άδέν τών άνωτέρω παρατεθέντων
®γί!χω®<“ν φυμάτων, ώ; καί έν ούδεμία
τι“ν λοιπών γνωστών μοι παραλλαγών
άναφέρεται τής γοναικός τό όνομα, καθώς ούδέ
τό τοΰ παλινοστούντος συζύγου. ΙΙανταχοΰ δέ
ή νέα ήμών Πηνελόπη όνομάζεται κόρη,
δι’ ής λέξεως καί έν τή άρχαία ήμών γλώσση,
ώς καί διά τής αντιστοίχου puella έν τή Λα
τινική προσαγορεύεται πάσα νεαρά γυνή, έστω
καί σύζυγος. Αί κυριώτεραι διαφοραί τών πλειοτέρων παραλλαγών συνίστανται ή είς τό έν τή
άρχή τού άσματος προοίμιον ή τήν εισαγω
γήν (πρβλ. τήν έναρξιν τών άνωτέρω παρατε
θέντων ασμάτων), ή ώς προς τον τρόπον καί
τόν τόπον τής συναντήσεως.
Έν τω πρώτω τών παρατεθέντων ασμάτων
ή νεαρά γυνή, ώς ή ‘Ομηρική Πηνελόπη, παρίσταται ύφαίνουσα τόν πολυθρύλητον ιστόν, άλλ’ έν
ταΐς πλείσταις παραλλαγαΐς ή ήρωϊς τοΰ δημώ
δους ήμών άσματος συναντάται μετά τοΰ έπανακάμπτοντος έκ τής ξένης συζύγου παρά τήν κρή
νην '), ή άντλοΰσα ύδωρ έκ βαθυτάτου πηγα
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διού*
2), ή καί πλύνουσα έν μαρμάρινοι; πλυνοΐς3*),
ή τέλος καί έν τω παραθύρια τής οικίας.··) Έπί
σης καί ό χρόνο; τής έν τή ξένη άπουσίας τοΰ
συζύγου ποικίλει άπό 10, 12 μέχρι 16 έτών,
ώ; καί τά ιδιαίτερα σήματα ή σουσούμια.
ΙΙανταχοΰ δέ ή νεαρά σύζυγος προβαίνει
μετά τή; αύτής καί μεγαλειτέρας τής ‘Ομηρικής
Πηνελόπης έπιφυλακτικότητος καί δυσπιστία;
είς τήν άναγνώρισιν τοΰ συζύγου. Διότι άν ή
βασίλισσα τής Ιθάκη; εύχαριστεΐται (ώς έν τή
παρατεθείση άναλύσει τών σχετικών χωρίων τής
ψ ραψφδίας εΐδομεν) είς τήν περιγραφήν καί τό
ιστορικόν τή; ύπό τοΰ ίδιου συζύγου κατασκευασθείση; νυμφική; κλίνης, ή δημώδης ήμών Πη
νελόπη προχωρεί καί περαιτέρω είσέτι καί ζη
τεί καί ετερα πειστήρια, βπως άρη έκ τοΰ μέσου
πάσαν άμφιβολίαν·
Αν εΐσαι σύ δ άντρας μου, άν είσαι ό καλάς μου,
Πές μου σημάδια τοϋ κορμιού, τότε νά σέ γνωρίσω,

λέγει προς τόν ξένον τόν είπόντα τά έξωτερικά
μόνον γνωρίσματα ή ήρωΐς μα;. Μόνον δέ μετά
τήν άπάντησιν καί είς τήν τελευταίαν ταύτην
έρώτησιν ρίπτεται, ώς ή Πηνελόπη, εί; τά; άγκάλας τοΰ προσφιλοΰς συζύγου.
Έν τω άνεκδότω τής Συλλογής ήμών ασματι,
βπερ επίτηδες τελευταΐον παρεθέσαμεν άνωτέρω,
ό άναγνωρισμός γίγνεται καθ’ βλω; άντίστροφον
τρόπον- ό σύζυγος δηλαδή αιτεί σήματα παρά
τής συζύγου, βπερ είς τά γνωστά ήμΐν τοΰ
κύκλου τούτου, ασματα ούδαμοΰ άλλαχοΰ άπαντα.
’Απαράμιλλος έν τοσούτφ καί άνέκφραστος είνε
ή έν απασι τοΐς άσμασι τούτοις διήκουσα άπλό
της καί ποιητική χάρις, ώς καί ή εύστροφία
καί γοργότης τοΰ διαλόγου, ήτις έν τοΐς πλείστοις έξ αύτών άνελίσσεται εί; άξίαν τών άρ
χαίων ήμών δραματικών στιχομυθίαν, ήτοι
δι’ ένός μόνου στίχου έρωταπόκρισιν τών διαλεγομένων προσώπων. Άλλ’ εί; τόν Πηνελόπειον τούτον κύκλον δέον καθ’ ήμά; νά
ύπαχθώσι καί έκεΐνα έκ τών δημοτικών ήμών
ασμάτων, ατινα άκρίτω; τινέ; ύπήγαγον εί; τόν
Άκριτικόν κύκλον- έννοοΰμεν δ’ έκεΐνα τά
δημώδη άσματα, έν οίς ό έν τή ξένη πολΰν
χρόνον άποδημών σύζυγος, μανθάνων οτι άναγκάζουσιν είς γάμον τήν σύζυγόν του, σπεύδει
ώ; άστραπή έφιππος έπί τίνος τών πιστών του
ίππων καί έπανακάμπτων προλαμβάνει δι’ άρπαγής τή; συζύγου τόν άκούσιον, ώ; έκ τής
καταστροφής τοΰ ασματος φαίνεται, γάμον. Διό
κλείοντες τήν παρούσαν πραγματείαν παραθέ
τομεν καί εν έκ τών πολλών ομοιομόρφων
ασμάτων τοΰ κύκλου τούτου·5), έν ω ή συνάντησις τοΰ παλινοστούντος συζύγου έν :οΐς άγροΐς
μετά τοΰ γέροντος αύτοΰ πατρός ύπενθυμίζει
ήμΐν ζωηρώς τήν συνάντησιν τοΰ Όδυσσέως
μετά τοΰ γέροντος πατρός Ααέρτου, ήν τόσον
θιξικαρδίω; ό θεσπέσιος ποιητής περιγράφει έν
Όδυσσεία; Ω, 225 καί έξ.
Η ΑΡΠΑΓΗ.

Passow 339. Fauriel II, 140. Ζαμπελ. 724, 9.

’Αρχιπέλαγος.
Καθοΰμουν κ’ έτρωγα ψωμί μ’ άρχόντους καί μέ
πρώτους
Kt’ ό μαΰρός μου χληαίντριζε, όάίσε τό σπαθί μου.
Κ’ έγ’ άπονου; μου τίνοιωσα, παντρεύουν τήν καλή
μου,
Μέ κάποιον άλλο τήν βλογοΰν, μ’ άλλον τήν στε
φανώνουν,

2) Άραβαντ. 348.
3) Πρβλ. τό Δ', ασμα.
<) ΙΙρβλ. τό έζ Γής Συλλογής ήμών ανακοινωθέν
ασμα.
5) Ό ίςαφνος γάμος ή ή'Αρπαγή έπιλεγόμενον.
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5 Παντρευαρραβωνιάζονν την κ’ έμενα μ.’ αστοχούνε.
Πέρνα· καί πάω ςτούί μαύρου: μου τούς εβδομήντα
πέντε·
“Μαύροι μ’ άν.ριβοτάγιοτοι καί μοβζοναθρεμμένοι,
Ποιος είν’ καλός άπό τ' έοας τούς εβδομήντα πέντε·
Ν’ άστράψγ, ςτήν ανατολή καί νά βρεθή ςτή δύαι;'’
10 Οί μαύροι δοοι τάκουσαν, δλ’ αίμα άποστάςαν
Κ’ ή μαύραις δααις τάκουσαν, δλαις πουλάρια ρίςαν,
Κ' ένας παληός γερούτσικο; καί ααοαντοπληγιάρης·
“ Έγώμαι γέρος κι’ άρρωστος,ταςείδια δέν μού πρέπει,
Μά γιά χατήρι τής κυράς νά μακροταςειδέώω,
15 'Οπού μ' άκρίβοτάγιζε ςτό γύρο τής ποδιάς της,
Κι' οπού μ ’ άκριβοπότιζε ςτή χούφτα τού χεριού της."
Στρώνει γοργά τό μαύρό του, γοργά καβαλικεύει.
‘•’Αφέντη μ’ σφίξ’ τό μέτωπο μ’ έννιά πηχών μαντΰλι,
Καί μή σέ πάρη κουρτεσιά καί βάλης φτερνιστήρι·
20 Καί θυμηθώ τήν νιότη μου καί κάμω σάν πουλάρι,
Καί σπείρω τά μυαλούλια σου σ' έννιά πηχών χω
ράφι.”
Δίνει βουτσιά τού μαύρου του καί πά σαράντα μιλιά,
Καί μεταδευτερώνει του καί πα σαρανταπέντε.
Στη στράταν δπου πήγαινε, τό θεόν έπαρακάλει"
25 “θέ μου, νά βρω τόν κύρι μου ςτ’ αμπέλι νά κλαδεύη.”
Σά χριστιανός πού τώλεγε, σάν άγιος έςακούστη·
Κι’ απάντησε τόν κύριν του πού ’κλάδευε ςτ’ άμπέλι*
“Καλώς τά κάνεις γέροντα καί τίνος είν’ τ' άμπέλι;”
“Τής έρημιάς, τής σκοτεινιάς, τού γιού μου τού
Γιαννάκη·
30 Σήμερα τής καλήτσας του τής δίνουν άλλον άντρα,
Με κάποιον άλλον τή βλογούν, μ’ άλλον τή στεφα
νώνουν." —
"Γιά πές μου, πές μου γέροντα, φτάνω τους ςτό
τραπέζι;"
“ Άν έχης μαύρο γλήγορο, φτάνεις του ςτό τραπέζι,
Κι’ αν έχης μαύρον πάρνακα, φτάνεις του νά βλογοϋνται.” —
35 Δίνει βουτσιά τού μαύρου του καί πά σαράντα μιλιά,
Καί μεταδευτερώνει του καί πα σαρανταπέντε.
Στή στράταν δπου πήγαινε, τό θεόν έπαρακάλει“θέ μου, νά βρώ τή μάνα μου ςτόν κήπο νά ποτίζη."
Σά χριστιανός πού τώλεγε, σάν άγιος έςακούστη,
40 Κ’ εδρησκε τή μανούλά του πού 'πότιζε τόν κήπο.
“Καλώς τά κάνεις, γραΐά μου, και τίνος είν’ ό κήπος;"
“Τής έρημιάς, τής σκοτεινιάς, τού γιού μου τοΰ
Γιαννάκη ·
Σήμερα τής καλήτσας του τής δίνουν άλλον άντρα·
Μέ κάποιον άλλο τή βλογοΰν, μ’ άλλον τή στεφα
νώνουν. ’ —
45 “Γιά πές μου, πές μου, γραΐά μου, φτάνω τούς ςτό
τραπέζι;”
“Αν έχης μαύρο γλήγορο, φτάνεις του ςτό τραπέζι,
Κι' άν έχης μαύρον πάρνακα, φτάνεις τού νά βλογούνται."
Δίνει βουτσιά τού μαύρου του καί πά σαράντα μιλιά,
Καί μεταδευτερώνει του καί πά σαρανταπέντε,
50 "0 μαύρος έχλήμίντρισε κι’ ή κόρη τόν γνωρίζει.
“Κόρη μου, πές, ποιος είμ' έγώ καί ποιος σέ συν
τυχαίνει;" —
“Είσ’ ό πρώτος μ' άδελφός, μού φέρνεις τά προι
κιά μου.”
“*Αν είμ’ ό πρώτος σ' άδελφός, έβγα νά μέ κερασής.”
Χρυσό ποτήρι ν' άρπαξε νά βγή νά τόν κεράση·
55 “Δεξιά μου κέρνα μ' αδερφή, δεξιά κέρνα μέ, κόρη.”
Κι’ ό μαύρος έγονάτισε κι' ή κόρη άπάν εύρέθη·
Τρέχει εύθύς σάν άνεμος, Τούρκοι κρατούν τουφέκια*
Μηδέ τόν μαύρον είδανε, μηδέ τόν κονιαρτό του·
Ό πούχε μαύρο γλήγορο, είδε τόν κονιαρτό του,
60 Ό πούχε μαύρο πάρνακα, μηδέ τόν κονιαρτό του.

ΕΣΠΕΡΟΣ.

ΕΑΡ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ! ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
ότώ
Δρ. ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΕΓΓΕΛ.

Τά κάτωθι άρθρα, ών τήν μετάφρασιν άσμενοι δημοσιεύομεν, άπεστάλησαν ήμΐν παρ’ έγκριτου συναδέλ
φου. τού διδάκτορας κ. Έδουάρδου Εγγελ, δστις
περιηγηθείς κατά τό έαρ τούτο, μέρη τινά τής Ελ
λάδος έγραύε διά γλαφυρού καλάμου τάς έντυπά··
σεις αύτού. Τήν αποστολήν αύτού πρός τόν Εσπερον
συνώδευσε διά τής έπιστολής, ήν κατωτέρω δημοσιεύομεν. Παρήγορον αληθώς είναι έν έποχή τοσαύτης
κατά τής πατρίδες ήμών αδικίας ν’ άκούη τις κρίσεις
φιλέλληνος άνδρός ανεπηρέαστους καί άμερολήπτους.
Σ. τ. Δ.

’Ιδού ή επιστολή-

Έν Βερολίνο· τή α'. ’Ιουνίου 1886.
'Αξιότιμε συνάδελφε,
Τά άρθρα, τά όποια έγραψα περί τής άνά τήν Ελ
λάδα περιοδείας μου, μοί ένεπνεύσθησαν ύπό ζωηρού
αισθήματος συμπάθειας καί δή καί θαυμασμού πρός
τήν ώραίαν ‘Υμών πατρίδα καί πρός τούς αγαθούς
αύτής κατοίκους. "Αν που είχον νά ψέξω τι, έπραξα
τούτο μετά “ώργισμένης άγάπης", ούτως είπεΐν.
Ούδέποτε έν τώ βίω μου έξετέλεσα τερπνοτέραν
περιήγησιν, καί ούδέποτε θέλει σβεσθή έν τή καρδία
μου ή ευγνωμοσύνη διά τήν ευγένειαν καί άγάπην, ήν
δαψιλώς μοί έπέδειξαν οι ύμέτεροι συμπολΐται καθ’ δ
λον τό διάστημα τής έν Έλλάδι διαμονής μου.
Πολλά ήμάρτησαν οί ισχυροί τής γής κατά τής
Ελλάδος καί τούτο έκ τε άγνοιας καί κακεντρεχείας.
Αν ήμάρτησα καί έγώ που έξ άγνοιας, τις οίδεν; Οΰδείς δμως δύναται νά αίτιασθή έμού έπί κακοβουλία
καί κακεντρεχεία.
Κατά τό φθινόπωρου τοΰ ένεστώτος έτους προτί
θεμαι νά δημοσιεύσω βιβλίον περί Ελλάδος, θερμώς
εύχομαι, δπως τό βιβλίον τούτο καταρρίψη τάς άηδεϊς
συκοφαντίας τού Έδμόνδου Άβού, τουλάχιστον είς τά
όμματα τών συμπατριωτών μου.
Καθ ’ ήν στιγμήν τό παν φαίνεται συσπειρούμενον
καί συνομώττον κατά τής άναπτύξεως τής Ελλάδος,
απέκτησα διά προσωπικών μελετών τήν παρήγορον πεποίθησιν, δτι ή Ελλάς θέλει καταλάβει τήν έμπρέπουσαν αύτή θέσιν έν τή ‘Ανατολή, καί τούτο ούχί
δι’ αιματοχυσίας, ούχί διά τής δυνάμεως τών δπλων,
άλλά διά τή; ισχύος τοΰ πνεύματος. Οΰτος είναι καί
ό διακαής πόθος μου.
Μετά συναδελφικοϋ άσπασμοΰ
ϋμέτερος
Έδουάρδος "Εγγελ.

Α’.
ΕΝ ΤΗι ΧΩΡΑι ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ.

Έν Κέρκυρα τή 15 ’Απριλίου 1886.
Έπί τού βράχου τού Όδυσσέως.

Ή Κέρκυρα είναι μέν ώσεί Ούρα ήμιηνεωγμένη, δι’ ής τδ βλέμμα εισδύει είς τήν χώραν
τών 'Ελλήνων, καί ήτις ένεκα τής νεωτέρας
ιστορίας της άπέκτησεν ίχνη τύπου ιταλικού ·
καί δμως όποια' διαφορά έν μεγάλω καί έν σμικρω, έσωτερικώς και έξωτερικώς, μεταξύ τοΰ
τελευταίου λιμένος τής δυτικής Εύρώπης, τής
Τεργέστης, καί τοΰ πρώτου λιμένος τής ’Ανα
τολής! Καί ποικίλη μέν είναι ήδη ή ζωή έν
Τεργέστη, δταν έν ταχεία πτήσει κατέρχεται
τις άπδ βορρά διά Βιέννης πρδς τήν άδριατικήν
θάλασσαν. Οί άνθρωποι ύψοΰσι τήν κεφαλήν
των έλευθερώτερον, ύψηλότερον· βαίνουσι παρατηροΰσιν, ένδύονται διαφόρως ή ήμεΐς οί κά
τοικοι τοΰ βορρά.
II δη έν Τεργέστη άρχεται
τό κράτος τών χρωμάτων έν τή ενδυμασία —
τό κράτος τής ζωηράς ομιλίας καί τών χειρο
νομιών. Γλυκεία περιβάλλει τήν γήν ατμόσφαιρα
ύπο τδν ύψηλόν, διαφανή ούρανόν, καί έν ύπαι
θροι φύονται δένδρα, είς τήν θέαν τών οποίων
ό άπδ βορρά έρχόμενος έρωτά μετ’ έκπλήξεωςπώς διατηρούνται τά δένδρα ταΰτα έν ήμέρα
καί έν νυκτί, έν θέρει καί χειμώνι;
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’Επέρχεται κατόπιν διήμερος θαλάσσιος πλούς,
δστις έκτείνεται ώς μακρά παύλα μεταξύ τοΰ
σημείου τής άναχωρήσεως καί τοΰ τέρματος τοΰ
πλοΰ. Ό έπιτυχών καλόν καιρόν έννοεΐ άμέσως
άπδ τής πρώτης ήδη ήμέρας δτι βαδίζει πρδς
τήν όδδν τοΰ ήλιου. Τήν πρωίαν τής τρίτης
ήμέρας άνακύπτει πρδς άνατολάς ή άλβανική
παραλία, έρημος, άδενδοος, βραχώδης, έστερημένη πάσης ανθρώπινης ένεργείας. Τδ άτμόπλοιον παραπλέει αύτήν, και εύκρινώς φαίνεται
ό λευκός τών κυμάτων άφρός έπ’ αύτής· έπί
στιγμάς και ώς έν δπτική άπάτη έκλαμβάνει
τις τδν άφρδν τούτον ώς οικίας λεύκάς κειμένας
έπί τής άκτής. Οί έπιβάται άνέρχονται έπί τοΰ
καταστρώματος, συνδιαλέγονται, δακτυλοδεικτοΰσιν, έξάγουσι τά δίοπτρά των· ιδού ή Κέρκυρα!
Έν άρχή μέν φαίνεται τδ βόρειον αύτής
μέρος έν μέσω έλαφράς ομίχλης, είτα ή κορυφή
τυΰ Παντοκράτορος, τοΰ ύψηλοτέρου τής νήσου
όρους. Χιονόλευκα ιστία πλησιάζουσι πρδς τήν
ξηράν· είναι κερκυραϊκά αλιευτικά πλοιάρια· οί
έν αύτοΐς άλιεΐς φοροΰσι φέσιον, δπερ ήδύνατο
τις νά έκλάβη καί ώς φρύγιον κάλυμμα, έξ ού
κατά πάσαν πιθανότητα παρήχθη τδ φέσιον . . .
*0 πρώτος άσπασμδς τής’Ανατολής ψαύει ήμάς.
’Ανέρχονται είς τδ κατάστρωμα καί οί δυο
γέροντες "Ελληνες, οίτινες καθ’ δλον τδν πλοΰν
κατέκειντο ζαλισμένοι· άμφότεροι συνομιλοΰσι
ζωηρώς, δεικνύουσι σημεΐά τινα τής βαθμηδόν
καθαρώτερον έμφανιζομένης νήσου, άκούω τάς
λέξεις μάλιστα καί πολύ καλά, καί δσω καί
αν ήμαι προητοιμασμένος ν’ άκούσω τήν γλώσ
σαν ταύτην, ούχ ήττον αυτή ηχεί είς τά ώτά
μου ώς φωνή έν όνείρφ . . . ’Εκπλήττομαι πώς
ζώντες άνθρωποι όμιλοΰσι τήν κλασικήν ταύτην
γλώσσαν, καί πολλαί παρήλθον ήμέραι μέχρις
ού συνειθίσω είς τοΰτο καί έγώ άρχίσω νά ψελ
λίζω λέξεις τινάς έν αύτή.
ΙΙόθεν έ'ρχεται αίφνης τδ πλήθος τοΰτο τών
κραυγαζόντων, ώθούντων άνθρώπων, τών έν πάσαις ταΐς γλώσσαις τοΰ κόσμου όμιλούντων,
τών άνθρώπων τούτων μέ τάς έσχισμένας περισκελίδας, οίτινες άρπάζουσι τούς σάκκους μας,
τά άλεξιβρόχιά μας καί ήμάς αύτούς καί προσπαθοΰσι νά μάς ώθήσωσι πρδς τάς λέμβους;
Μόλις ήγκυροβόλησε τδ άτμόπλοιον καί οι άν
θρωποι ούτοι εύρίσκονται ήδη έπί τοΰ κατα
στρώματος. Όμιλοΰσιν ελληνιστί, ίταλιστί, γαλ
λιστί, άγγλιστί, τινές δέ καί γερμανιστί μετά
προφοράς αύστριακής, καί ταΰτα πάντα τοσοΰ
τον ταχέως καί συγκεχυμένως, ώστε καί γνωρί
ζουν τις τάς γλώσσας ταύτας άδυνατεΐ πολλάκις
να τούς έννοήση. Ό μή έχων σταθεράν άπόφασιν νά μή άπολέση τήν καλήν του διάθεσιν.
ή μάλλον είπεΐν ό μή έχων καλήν διάθεσιν,
άποβιβαζόμενος τοΰ πλοίου καί πατών κατά
πρώτον τδ κλασικόν έδαφος, θά περιέλθη σχε
δόν είς άπελπισίαν. Είδον συνοδοιπόρους μου
τινάς έν τοιαύτη δυσθύμω διαθέσει, καί ή δψις
των, τά βλέμματά των έπηύξησαν έν έμοί τήν
εύθυμίαν. Ύπάρχουσιν άνθρωποι, είς τούς οποί
ους εν φράγκον, άδίκως πληρωθέν, καταστρέφει
ολόκληρον εύήλιον καί άνθοστόλιστον ήμέραν.
’Αξίζει τδν κόπον νά φειδωλεύεται τις διά δλίγας δεκάρας, δταν πρόκηται νά πατήση τήν
γήν τής Ελλάδος:
Οί "Ελληνες τελωνοφύλακες δέν είναι αύστηροί · μόνον τδ περίστροφόν μου τοΐς παρέχει
ύπονοίας· φοβούμαι μή ένεκα τών πολιτικών
περιπλοκών μοί άπαγορευθή ν’ άποβιβασθώ μετά
τοΰ δπλου καί έτοιμάζομαι ήδη νά καταπνίξω
τους ένδοιασμούς τοΰ τελωνοφύλακος διά τινων
δραχμών· άλλ’ δ τίμιος φύλαξ άρνεΐται καί μοί
λέγει νά προσέχω, διότι εΰκολον είναι τοιοΰτον
δπλον νά έκπυρσοκροτήση. Έγώ τω άποκρί-
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38
νομαι γελών “Αύτό είναι διά τδν κλεφτοπόλε
μον!” Γελών και δ φόλας μέ άφίνει ελεύθερον
νά διέλθω.
Ήτο δμως πεπρωμένον νά είσέλθω εύθυ
μος είς τήν πόλιν τών Φαιάκων. Ή θύρα τοΰ
τελωνείου έν Κέρκυρα είναι λεπτόν ξύλινον κιγ
κλίδωμα, δι’ ου άναγκάζεταί τις νά διέλθη
κύπτων. ’Ελεύθερος, ελαφρός — διότι τά δλίγα
πράγματά μου μεταφέρει ό λεμβούχος μου πρός
τδ ύποδειχθέν αύτφ ξενοδοχεΐον — ανέρχομαι
άμεριμνος άπδ τής παραλίας διά τής άρχαίας
πόλεως πρδς τήν λεγομένην " ’Σπιανάταν”.
Τά πρόσωπα έν Κερκύρα άνακαλοΰσι μάλλον
τήν Βενετίαν ή ελληνικήν χώραν, μέ τήν δια
φοράν βτι οί Κερκυραΐοι δέν έχουσι τδν ωχρόν
χρωματισμόν τών Βενετών ή μέλαινα κόμη και
οί ζωηροί όφθαλμοί έμφαίνουσι τήν μίξιν τοΰ
ιταλικού αίματος. Παραδόξως πως παρά τοΐς
χωρικοϊς καί παρά τοΐς άνδράσι τής δευτέρας
έφεδρείας, οϊτινες αΰριον άπέρχονται είς Λευ
κάδα, εύρον κόμας ξανθάς, ώς τοΰτο ευρηται
ένίοτε καί παρά τοΐς Βενετοΐς. Π άντε; έχουσι
βάδισμα υπερήφανου καί έλεύθερον καί αυτοί
έτι οί κομψευόμενοι νέοι τής Κερκύρας, οϊτινες,
έχουσι περισσοτέραν χάριν καί τών κυριών.
Ή Σπιανάτα, μεγάλη σύδενδρος πλατεία
ομοιάζει τάς πλατείας τών Μεδιολάνων καί
άλλων ιταλικών πόλεων.
’Ενταύθα κεΐνται
μεγαλοπρεπείς λιθόκτιστοι οΐκίαι, ώραΐα καφε
νεία μετά έπιγραφών, γαλλικών έν μέρει- άλλ’ είς
άπόστασιν όλίγων βημάτων άπδ τής πλατείας
ταύτης εύρισκόμεθα πάλιν έν πλήρει ’ Ανατολή.
'0 περιηγητής, τδν 'Οδηγόν του είς χεΐρας
κρατών, θά ίδη πρώτον τδ βασιλικόν άνάκτορον, μέγα οικοδόμημα, κατοικίαν πρότερον τοΰ
’Άγγλου άρμοστοΰ τών Ίονίων νήσων· είτα
βασιλικήν έπαυλιν μετά έκτεταμένου κήπου,
κατά τά υποδείγματα τών κήπων τοΰ Βερολίνου
καί τής Φραγκοφούρτης · κατόπιν καί μουσεΐον,
δπερ δλίγα περιέχει τά περίεργα, έξαιρέσει έρμών τινων, άξιων λόγου διά τήν έγχώριον ιστο
ρίαν. Καί έγώ εΐδον δλα αυτά, τδ μουσεΐον
μάλιστα τή όδηγίφ τού προθύμου βιβλιοθηκάριου
τοΰ Κερκυραϊκοΰ γυμνασίου, δστις μετ’ ού πολύ
ένόησεν δτι μάλλον ένδιεφερόμην δια τοΰς αν
θρώπους ή διά τοΰς λίθους.
Τήν έπομένην πρωίαν έχων έπιστολήν συστα
τικήν μετέβην είς έπίσκεψιν τοΰ Γυμνασιάρχου
κ. 'Ρωμανού, δστις μέ ύπεδεχθη λίαν φιλοφρόνως καί έχάρη τά μέγιστα δτε τφ έξέφρασα τήν
επιθυμίαν μου νά παρασταθώ είς μάθημά τι.
Παρέδιδεν ό γυμνασιάρχης έν τή τρίτη τοΰ
γυμνασίου τάξει· οί δωδεκαετείς καί δεκατετραετεΐς παΐδες άναγίνωσκον τδν περί Στεφάνου
λόγον τοΰ Δημοσθένους, δστις παρ’ ήμΐν μεγά
λης παρέχει δυσκολίας καί είς τοΰς έπιμελεστέρους τής ανώτατης γυμνασιακής τάξεως μαθητής.
’Εγώ ένεφανίσθην άνευ προειόοποιήσεώς τίνος·
δ δέ γυμνασιάρχης, προσενεγκών μοι κάθισμα
έξηκολούθησε τδ μάθημά του, καί οί μελανόφθαλμοι ζωηροί μαθηταί δλίγον έταράχθησαν
έκ τής έμφανίσεως τοΰ ξένου έπισκέπτου. Άπεκρίνοντο πολΰ εύστόχως, καθ’ δσον ήδυνήθην
νά κρίνω. Παρεκάλεσα αύτοΰς διά τοΰ γυμνα
σιάρχου νά προφέρωσι βραδέως, δπως εννοήσω,
καί έξεπλάγην έπί τή εύχερεία, μεθ’ ής μετέφραζον τδ άρχαΐον κείμενον είς τήν νέαν Ελλη
νικήν, και έδείκνυον τήν έν τή συντάξει ύπάρχουσαν διαφοράν. Τδ αύτδ συνέβη καί ώς πρδς
τήν άνάγνωσιν έκ τοΰ 'Ομήρου. 'Οπουδήποτε
καί αν ήνοιγον τδ βιβλίον, οίόνδήποτε χωρίον
καί αν τοΐς ύπεδείκνυον. άμέσως οί μικροί έκεϊνοι παΐδες εύχερέστατα μοί τδ μετέφραζον,
άπαντώντες εύστόχως καί είς τάς διαφόρους
έρωτήσεις τοΰ διευθυντοΰ περί τής όμηρικής

ΕΣΠΕΡΟΣ.
διαλέκτου, περί μυθολογικών Αντικειμένων, καί
άκόμη καί περί συγκριτικών πρός τήν λατινικήν
καί ιταλικήν γλώσσαν παρατηρήσεων.
'Ομολογώ δτι πολΰ διεσκέδασα· άλλ’ ήδη
έπρόκειτο καί έγώ νά χρησιμεύσω είς διασκέδασιν είς τοΰς παΐδας έκείνους. Ό γυμνασιάρ
χης, άνήρ σπουδάσας έν Γερμανία καί καλώς
γινώσκων τήν γερμανικήν μέθοδον τής διδασκα
λίας, μέ παρεκάλεσε νά δώσω είς τοΰς μαθητάς
του μίαν ιδέαν περί τής άρχαίας ελληνικής
προφοράς, ήτις έν τοΐς ήμετέροις γυμνασίοις
θεωρείται ώς ή γνησία προφορά. Έσυμπέραινον ήδη τί μοι έπέκειτο· άλλ’ ούδέποτε έπεριμενον τοιαύτην έκρηξιν παραφόρου εύθυμίας· έν
άρχή οί παΐδες δέν ήξευρον τί πρόσωπον νά
κάμωσιν, δτε έγώ άνέγνωσα στίχους τινάς τής
Ίλιάδος, ώς μανθάνει τις ν’ άναγινώσκη αύτοΰς
έν τοΐς γερμανικοΐς σχολείοις.
Είτα δμως
έξερράγησαν γέλωτες, ποδοκροτήματα, φωναί,
ώστε καί ό διευθυντής καί έγώ ήναγκάσθημεν
νά συμμερισθώμεν τήν γενικήν ευθυμίαν. —
Πρδ πολλοΰ ήδη είχον τήν σταθεράν πεποίθησιν.
δτι ή προφορά τής άρχαίας Ελληνικής, ώς δι
δάσκεται έν τοΐς σχολείοις τής Γερμανίας, είναι
συνήθεια έκ βάσεως λελανθασμένη. Οί τριτοε
τείς δμως μαθηταί τοΰ Κερκυραϊκοΰ γυμνασίου
μέ κατέστησαν έντελώς δπαδδν καί γενναΐον
υπερασπιστήν τής μεθόδου τοΰ ‘Ρεΰχλίνου, δηλ.
τής προφοράς, ήτις έπικρατεϊ καί σήμερον καί
πρδ πολλών αιώνων έπεκράτει έν Έλλάοι.
Μετά τήν παρέκβασιν ταύτην άς έπανέλθωμεν
εις τήν Κέρκυραν.
(“Επεται συνέχεια.)

ΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ TOY PFAFERS

ΕΝ ΕΛΒΕΤΙΑι.
(Μετά εικόνας, όρα σελ. 87.)

Ν τώ έλβετικφ θέματι τοΰ Σαιν-Γάλλ,
μεταξύ τοΰ 'Ρήνου καί τοΰ όρμητικοΰ
χειμάρρου Ταμίνας, κεΐται τδ χωρίον
Pfafers (1540 κατοίκων). Είς άπόστασιν δύο
χιλιομέτρων άπδ τοΰ χωρίου τούτου έν βαθυτάτη καί σκοτεινή χαράδρα κεΐται τδ άρχαιότατον ιαματικόν λουτρόν, ού ή θερμή πηγή
(βαθμών Κ. 37'/‘2) άνεκαλύφθη ήδη έν έτει
1038. Κατά τδ έτος 1242 ό ήγούμενος Ούγος
ΐδρυσεν ένταΰθα τά πρώτα καταστήματα. Τά
σήμερον ύπάρχοντα καταστήματα μετά 140 δω
ματίων καί 28 λουτήρων χρονολογούνται άπδ
τοΰ 1704. Έπι αιώνας τά ιαματικά ταΰτα
υδατα έθεράπευσαν μυριάδας άνθρώπων, πολλαχόθεν προσερχομένων. Έν έτει δέ I860 άνεκαλύψθη πρδς τήν ύπάρχουσαν καί έτέρα πηγή,
πλουσιωτέρα. Συμφώνως πρδς τάς ώρας τοΰ
έτους καί πρδς τήν ξηρασίαν αί πηγαί αύται
άλλάσσουσι καί τήν άφθονίαν τών ΰδάτων αύ
τών. Σμικρυνομένων τών ημερών αί πηγαί
βαθμηδόν άπόλλυσι τδ πολΰ αύτών ύδωρ καί έν
μηνί Ίανουαρίφ και Φεβρουαρίω ούδέ σταγόνα
περιέχουσιν, έν φ έν μέσω θέρει είναι άφθονώταται. Αί πηγαί ευρηνται έν βαθεία καί ρωμαντική φάραγγι, ήν παριστα ή παρατεθειμένη
είκών. Ή πρός αύτάς άγουσα όδός ύπεράνω
τοΰ άφρίζοντος καί άγριου ποταμοΰ είναι άναπαυτική καί άσφαλής. Τδ ύδωρ είναι διαυγέστατον, άνευ ούσίας, άνευ όσμής, καί θεραπεύει
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ιδίως τοΰς ρευματικούς πόνους, τάς χοιράδας
καί νευρικάς νόσους, έτι δέ καί τραύματα καί
παραρθρήσεις. Περί τών λουτρών τούτων έγραψε
σπουδαίαν ιατρικήν διατριβήν λατινιστί ό διά
σημος θεόφραστος Παράκελσος (1535). Μετ’αύτδν πλεΐστοι άλλοι έπιστή μονές περιέγραψαν τά
ιαματικά ταΰτα υδατα, δόντες καί άναλύσεις
αύτών.
Καί σήμερον έτι μεταβαίνουσιν είς
Pfafers πλεΐστοι βσοι πάσχοντες εύρίσκοντες
έκεΐ τήν θεραπείαν των.

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΑΛΕΞΙΟΣ.
‘Ιστορικόν διήγημα
ύπά
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

(Συνέχεια.)

Ν φ δέ οί όφθαλμοί τοΰ γέροντας τοκιστοΰ διέτρεχον τά έγγραφα, τά χείλη
αύτοΰ έπρόφερον λέξεις διακεκομμένα;·
ή φωνή του ήτο βραχεία καί δξεΐα, διακοπτομένη συχνά ύπδ έλαφροΰ τίνος βηχός.
— Οί καιροί είναι κρίσιμοι, λέγουσιν οί άν
θρωποι! καί ειρωνικόν μειδίαμα έπεσκίαζε τά
χείλη του· Ναί, ναί! οί καιροί είναι κρίσιμοι
καί δύσκολοι διά τοΰς άπερισκέπτους, διά τοΰς
σπατάλους . . . Πόλεμοι αλλεπάλληλοι έξήντλησαν τδν τόπον, καί τώ άφήρεσαν πάσαν ικμάδα ...
Τίς πταίει; Διατί οί κυβερνώντες ήμας είναι
φιλόδοξοι καί άπληστοι; . . . Μέγα κακόν ό πό
λεμος· άληθώς, άλλά καί άναγκαΐον κακόν . . .
'Τπήρχον βμως καί χρόνοι ειρήνης- έξεμεταλλεύθη ό λαός, ώς ώφειλε, τοΰς χρόνους έκεί
νους; . . . ’Όχι· έζήτει διασκεδάσεις, έορτάς,
ιπποδρόμια, θηριομαχίας- μικροί καί μεγάλοι
έζήτουν θεατρικάς παραστάσεις. Οί έχοντες
χρήματα έσπευδαν εις τάς διασκεδάσεις, άλλά
καί οί μή έχοντες, καί αύτοί έτι οί αναγκαζό
μενοι νά έργάζωνται πρδς πορισμδν τοΰ έπιουσίου άρτου, καί αύτοί μόνον διασκεδάσεις ώνειρεύοντο . . . ’Ανόητος λαός! Άφρων, απερίσκε
πτος! Τώρα γογγύζουσι, τώρα αίτιώνται τδ κρί
σιμου τών περιστάσεων . . . τώρα τρέχουσι πρδς
έμέ καί ζητοΰσι χρήματα . . . Μέ δνομάζουσι
“τδν γέροντα” . . . χλευαστικώς βεβαίως· μέ
δνομάζουσι “πατέρα”. Διατί; Διότι έχουσιν
άνάγκην έμοΰ . . . Έδώ — καί ή ισχνή αύτοΰ
χειρ έτυπτε τά έπί τής τραπέζης έγγραφα —
έδώ έχω πρδ δφθαλμών τήν άπόδειξιν . . . Ού
δέποτε είχον πρδ έμοΰ τοσοΰτον έγγράφων σωρόν.
Τά χαρτία ταΰτα άποδεικνύουσι τήν άφροσύνην
τών άνθρώπων . . . Καί τί μοι μέλλει; Έν τή
αφροσύνη ταύτη εύρίσκω έγώ τδ κέρδος μου .. .
Σκορπίσατε δεξιά καί άριστερφ τδ χρυσίον σας!
Έγώ έχω άκόμη διαθέσιμον καί θά σάς δώσω .. .
’ΤΙ νομίζετε δτι καί έμέ θά παρασύρη το ρεύμα;
Πόσον άπατάσθε! — Καί πάλιν έπί τών χειλέων τοΰ γέροντος έπεφάνη τό ειρωνικόν μει
δίαμα. — Διαδίδουσιν άνά πάσαν στιγμήν βτι
άπέθανον ... Τό λέγουσιν, άλλά δέν τδ πιστεύουσι ... Ίδ έπιθυμοΰσι, τδ γνωρίζω . . . Νομίζουσιν δτι ό Καλαμόδιος θ’ άποχωρίση τόσον
ταχέως; . . . "Λάθε βιώσας”, έλεγον οί αρχαίοι
σοφοί, καί είχον δίκαιον. Τδ χρυσοΰν τοΰτο
γνωμικόν είναι καί ό κανών τοΰ βίου μου.
Αί χεΐρές του έστρεφαν τρέμουσαι τ,ά έγγραφα
και οί όφθαλμοί του διέτρεχον τάς πυκνάς
γραμμάς. Άναγνοΰς μετά πολλής προσοχής εν
τών πρδ αύτοΰ έγγράφων, άνέκραξεν αίφνης·
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__ Δέν δύναμαι πράγματι νά έννοήσω τί
συμβαίνει είς τό αύτοκρατορικόν παλάτιον έν
Βλαχέρναις. Αιωνίως χρηματικοί άνάγκαι! Καί
ποΰ δαπανάται τό χρήμα δλον; . . . Φυσικόν
πράγμα, ό ’Αλέξιος νά έχη άνάγκην χρημάτων,
δπως προετοιμάση τήν είς τδν θρόνον άνάρρησιν
του· πλήν τώρα, δτε πλέον κάθηται έπί τοΰ
θρόνου, δτε διαθέτει δλων τών εισοδημάτων κρά
τους έκτεταμένου, τώρα νά έχη τά ταμεία κενά;
Τοΰτο δέν έννοεΐται. Δέν παρέρχεται έβδομάς, χω
ρίς ό Καλαμόδιος νά μή άνοίγη είς τδν αύτοκράτορα τά χρηματοκιβώτιά του... Καί ποΰ δαπανώνται δλα αύτά τά ποσά; Σπατάλη! Σπατάλη
περιττή! ... '0 αύτοκράτωρ είναι άπερίσκεπτος
καί ελαφρός· ή αύτοκράτειρα είναι φιλόδοξος
καί σπάταλος · οί αύλικοί άπληστοι ώς Αδηφάγοι
βδέλλαι . . . Ίδοΰ τδ αίνιγμα! . . . Καλά, τέκνα
μου, καλά! Εμπρός! Ο “πατήρ” είν’ έδώ, καί
δ "γέρων πατήρ” έχει χρήματα!
Ό Καλαμόδιος περατώσας τήν έργασίαν του
παρετήρησε διά τοΰ παραθύρου, δι’ ού έφαίνοντο
λάμποντες οί πρώτοι Αστέρες.
— Ίδοΰ ή νύξ, είπεν ... δ Λάγος θά ήναι
μετ’ δλίγον ένταΰθα, διότι είναι άκριβής . . .
Είθε νά μοί φέρη τήν καλήν είδησιν, τήν όποιαν
περιμένω! . . . ”Αν όλοι οί άνθρωποι ήσαν ώς
ό Λάγος, ό κόσμο; θά έβαινεν δμαλώτερον . . .
Είναι άνήρ μεγάλης πείρας καί γνωρίζει άριστα
τό έργον του.
Βήματι βραδεΐ διηυθύνθη ό Καλαμόδιος
πρός τήν σιδηράν θύραν, ήν ήνοιξε διά μικράς
κλειδός, τήν όποιαν έξήγαγεν έκ τών πτυχών
τοΰ χιτώνός του. ’Όπισθεν τής θύρας ταύτης
βαθύ έπεκράτει σκότος. Έλαβεν έν χερσί τήν
μικράν λυχνίαν καί τά έγγραφα καί είσήλθεν
είς τδ άπόκρυφον δωμάτιον, ού τήν Θύραν άθορύβως πάλιν έκλεισεν.
Τδ δωμάτιον τοΰτο ήτο είδος μικρού σπη
λαίου λελαξευμένου έν τφ βράχφ, και δέν εΐχεν
άλλην έξοδον ή τήν σιδηράν θύραν, τήν πρδς
τον κοιτώνα φέρουσαν. Τό έδαφος ήτο έκ γής
καλώς πεπατημένης, ώς κατά τοΰ; χρόνου; έκεί
νους κατεσκευάζοντο έν Κωνσταντινουπόλει οί
έξώσται καί τά δώματα- οί τοίχοι ήσαν γυμνοί,
συνέκειντο δέ έκ μεγάλων όγκολίθων καλώς
προς άλλήλους προσηρμοσμένων διά μίγματος
άσβέστου καί γής θηραϊκής. Έν τφ μέσφ τοΰ
σκοτεινού δωματίου εύρίσκετο στερεωμένη έπί
τοΰ έδάφους λίθινη τράπεζα καί παρ’ αύτήν δύο
έδραι έπίσης λίθιναι. '0 γέρων άπέθεσε τήν
λυχνίαν έπί τής τραπέζης καί έπάτησεν έπί τής
σιδηράς καί σχεδόν άφανοΰς κεφαλής ήλου,
έμπεπηγμένου έν τινι γωνία τοΰ δωματίου. Έν
τφ άμα ήνοίχθη έπί τοΰ τοίχου τετράγωνος όπή
σιδηρού κιβωτίου, έντός τοΰ όποιου ό Καλαμό
διος έθεσε τά έγγραφά του. Μετά τοΰτο έπά
τησεν επί δευτέρου ήλου καί έπί τοΰ άπέναντι
τοίχου ήνοίχθη δεύτερον κιβώτιον, πρδς τδ όποιον
έπλησίασεν δ πρεσβύτης κρατών τήν λυχνίαν.
Έκ τοΰ σκοτεινού χάσματος τοΰ κιβωτίου
τούτου άνεδίδετο ή λάμψις χρυσών καί άργυρών
νομισμάτων, συσσωρευμένων έκεΐ. 0 όφθαλμός
τοΰ γέροντος τοκογλύφου έλαμψεν έπί τή θέα
ταύτη■
— Τ® Χρήματά μου, είπεν· οί θησαυροί
μου! Πόσους κόπους κατέβαλον δι’ αύτούςπόσους κινδύνους, πόσα; νύκτας άΰπνους ύπέστην όπως τοΰς άποκτήσω! II ώς στίλβουσι τά
νομίσματα ταΰτα! . .. . Λέγουσιν βτι ό πατήρ
αισθάνεται αίσθημα χαράς όμοΰ καί ύπερηφανείας
βλέπων ένώπιον του τδν έν δλη τή λάμψει τής
νεότητος καί τής Ανδρικής ρώμης ίστάμενον
υιόν του. Έγώ τό αίσθημα τοΰτο δέν έννοώ·
υποθέτω δμως δτι είναι δμοιόν τι, δπερ αισθά
νομαι ένώπιον τοΰ άπαστράπτοντος τούτου σω·

ροΰ ... II θέα αύτοΰ νέαν μοί δίδει ζωήν· καί
έάν έκείμην έπιθάνατος νομίζω βτι ή θέα αύτη
ήθελε μέ άναστήσει πάλιν.
Αίφνης ήκούσθη άπδ τής αύλής μικρός συριγμός· ό Καλαμόδιος έκλεισεν έπιμελώς τ'
τα
δύο κιβώτια τοΰ τοίχου, έρριψε τελευταΐον
βλέμμα έπί τοΰ σκοτεινού διαμερίσματος καί
είσελθών είς τον κοιτώνα έκλεισε τήν σιδηράν
θύραν.
Έπί τής ξύλινης κλίμακας ήκούσθησαν βήματα- ό Καλαμόδιος ήνοιξε τήν θύραν τοΰ πρώ
του δωματίου καί εύρέθη ένώπιον άνδρός, δστις
έφαίνετο περιμένων έκεΐ·
— Σΰ είσαι, ’Ιωάννη; ήρώτησεν.
— Έγώ είμαι, πατέρα, άπεκρίθη ό άνήρ
άνοίγων τον πλατΰν μανδύαν, δστις τφ έκάλυπτεν δλον τδ σώμα.
— Σ’ έπερίμενα, είπε πάλιν ό γέρων είσάγων τδν ξένον είς τδ δωμάτιον καί κλείων μετά
προσοχής τήν θύραν.
'0 ξένος κατέθεσε τδν μανδύαν του καί τδ
κάλυμμα καί έκάθησε παρά τήν τράπεζαν άπέναντι τοΰ οικοδεσπότου. Ήτο άνήρ ώς τεσσαρακοντούτης, υψηλού άναστήματος καί είχε μέλαν
πυκνόν γένειον· ή κόμη του ήτο δλίγον άραιά·
ό όφθαλμός του είχέ τι ψυχρόν καί σοβαρόν,
έμφαΐνον συνάμα και έγωϊσμδν καί μίσος. ’Απέ
ναντι όμως τοΰ γέροντος άργυραμοιβοΰ τδ βλέμμα
του ένέφαινε δουλικήν υποταγήν καί κολακείαν
ποταπήν· ευκολον ήτο νά έννοήση τις δτι ό τό
σον ταπεινός φαινόμενο; άνήρ ήτο σκληρός καί
επιβλητικός άπέναντι τών ύποτεταγμένων αύτφ
Τδ μέλαν ένδυμά του παρεΐχεν είς τδ σοβαρόν
του πρόσωπον δ'ψιν σχεδόν άγρίαν.
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'0 άνήρ ούτος, ό έπισκεπτόμενος τδν Καλαμόδιον έν ώρα τής ήμέρας τοσοΰτον προκεχωρημένη, ήτο ό Ιωάννης Λάγος, δικαστής έν Κωνσταντινουπόλει, άνήρ γνωστός καθ’ δλον τδ
κράτος έπί αύστηρότητι καί άσπλαγχνία, καί
ώς ό'ργανον πειθήνιον τών αύτοκρατορικών δια
ταγών. 'Ο Λάγος είχε τά μάλιστα συντελέσει
είς τήν άνάρρησιν έπί τοΰ θρόνου τοΰ ’Αλεξίου·
επι τοΰ αύτοκράτορος Ισαάκ εΐχεν ύποστή πολ
λούς διωγμούς, ήδη δμως έχαιρε τής εύνοιας
τοΰ βασιλεύοντος, κατείχε τήν Θέσιν πρώτου δικαστοΰ έν τή χώρα καί ήτο τοΰ θρόνου ό δεξιός
βραχίων. Αύστηρός καί άδικος πρός δλους τοΰς
άντιπάλους του, άσπλαγχνος έναντίον τών εχ
θρών του, ό Λάγος εύρίσκετο ήδη πρδ έτών έν
στεναΐς πρδς τδν Καλαμόδιον σχέσεσιν · αί σχέ
σεις δμως αύται δέν ήσαν καί φιλία, καθότι
ό μέν Καλαμόδιος μετεχειοίζετο τήν έπιρροήν
και τήν εύνοιαν τού αύλικοΰ πρδς πλήρωσιν τοΰ
ταμείου του, ό δέ Λάγος, ήτο ό μεσάζων είς
τας χρηματικας δοσοληψίας μεταξύ τοΰ αύτο
κράτορος καί τοΰ γέροντος τοκογλύφου, άλλ’ ούχί
καί αφιλοκερδής μεσάζων.
— Είσαι άκριβής, ’Ιωάννη, είπεν ό Καλα
μόδιος άφοΰ άμφότεροι έκάθησαν ήλθες άκριβώς τήν ώραν, ήν μοί ώρισας, αν καί ή άπόστασις τής κατοικίας σου άπδ τοΰ οίκου μου δέν
ήναι μικρά.
— Ή άκρίβεια είναι πάντοτε άρετή, άπε
κρίθη ό Λάγος· δι’ ήμάς δμως, τοΰς άνθρώπους
τοΰ νόμου, είναι καί μία άνάγκη. Πρδς τούτοις, πατέρα, γνωρίζεις δτι εύχαρίστως έρχομαι
πάντοτε πρός έπίσκεψιν σου.

— Καίτί καλά μοί φέρεις σήμερον; ήρώτησεν
ό γέρων παρατηρών τδν επισκέπτην του διά τών
μικρών του δφθαλμών.

— Σοί φέρω ειδήσεις καλάς, λαμπράς, άπε
κρίθη πάλιν ό δικαστής, παρατηρών καί ούτος
τον πρεσβύτην ώς θέλων νά βεβαιωθή όποιαν
έντύπωσιν οί λόγοι του ούτοι θά τφ ένεποίουν.
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Ελαμψε ζωηρώς τδ ομμα τοΰ Καλαμοδίου·
μάτην επειραθη νά κατευνάση τήν λάμψιν ταύτην.
ίοιπον καλάς ειδήσεις μοί φέρεις, ’Ιωάννη;
Χαίρω πολύ βλέπων οτι δ Λάγος είναι πάντοτε
ό πιστός και ειλικρινή; φίλος τοΰ γέροντος Κα
λαμοδίου.
— Καί τδ προθυμότερον τών τέκνων του,
προσεθηκεν ό Λάγος. — Εΐδον τδν αύτοκράτορα.
— Πότε; ήρώτησεν δ γέρων άνυπομόνως.
— Χθές — είμεθα μόνοι.
— Καί; .. .
— Καί γνωρίζω άκριβώς τήν θέσιν του ...
— Λοιπόν; ήρώτησεν δ Καλαμόδιος βλέπων
οτι ό έτερο; διεκόπτετο.
— Ιό αύτοκρατορικόν ταμεΐον είναι έντελώς
κενόν.
— Δέν μοί άναφέρεις νέον τι, είπεν ό γέρων
μειδιών.
— Αλλ’ ό αύτοκράτωρ έχει άνάγκην χρη
μάτων, καί άνάγκην κατεπείγουσαν.
— Καί τοΰτο μοί είναι γνωστόν.
— Ό,τι βμως άγνοεϊς, πατέρα, είναι δτι δ
αύτοκράτωρ άπεφάσισε ν’ άποτανθή πρός σέ.
— Καί τοΰτο έσυμπέραινον, έψιθύρισεν δ
Καλαμόδιος.
— Και θά ελθη μόνο; του νά συνεννοηθή
μετά σοΰ.
— 'Ο αύτοκράτωρ θά έλθη εις τήν οικίαν
ι*ο“;
— Ναί, ναί, πατέρα.
— 'Ο αύτοκράτωρ παρ’ έμοί; έπανέλαβεν ό
γέρων. Ιί λέγεις, ’Ιωάννη; Τοΰτο είναι άδύνατον.
— Διατί δ'χι; Μοί τό είπεν όριστικώς καί
μέ διέταξε νά σοί τό άναγγείλω.
— θχι> ύχι, άδύνατον! είπεν δ Καλαμό
διος. Και τι θΐλει παρ’ έμοΰ ό αύτοκράτωρ;
— Δέν τδ γνωρίζεις;
— Δέν εΐχεν άνάγκην νά έλθη αύτοπροσώπως· ήδύνατο νά μεταχειρισθή τήν μεσολάβησίν
σου, ώς πολλάκις έπραξεν.
— -ί^σμονεΐς, Καλαμόδιε είπεν δ Λάγος,
δτι ό αύτοκράτωρ είναι δ κύριος δλων τών υπη
κόων του, ό δεσπότης τών οικιών των καί τών
χρημάτων αύτών, καί δτι άνά πάσαν ώραν τής
ήμέρας καί τής νυκτδς δλαι αί θύραι τφ είναι
άνοικταί.
— Ναί, ναί, τδ γνωρίζω. Ό αύτοκράτωρ
είναι δ κύριος ήμών, ούδέ τφ διαμφισβητώ τδ
δικαίωμα τοΰτο. — Άλλά πώς θά ύποδεχθή ή
πενιχρά μου οικία τδν ισχυρόν ήγεμόνα τοΰ βυ
ζαντινού κράτους; — Πώς δύναται ό κύριος καί
βασιλεύς μου νά είσέλθη ύπό τήν ταπεινήν μου
στέγην; — Ιωάννη, έπρεπε νά τόν άποτρέψης,
έπρεπε νά τφ είπης, δτι ό Καλαμόδιος δέν εύρίσκεται εν τή οίκίφ του . . . δτι άνεχώρησεν.
“Επρεπε νά τφ παραστήσης, πόσον επικίνδυνον
είναι διά τόν αύτοκράτορα νά διέλθη διά τών
στενών όδών τής πόλεως, ένθα χειρ δολοφόνος
δύναται νά τφ έπιτεθή ...
— Νομίζεις, Καλαμόδιε, διέκοψεν αύτον ό
Λάγος, βτι δ αύτοκράτωρ φοβείται; Νομίζει;
δτι δμοιάζει τόν άνανδρον άδελφόν του Ισαάκ
δν δ έλάχιστος κίνδυνος κατετρόμαζε; —Πλήν
ήσύχαζε, ό αύτοκράτωρ θά έλθη ένταΰθα μετεμφιεσμένος.
— Πρός τί δμως δλαι αύται αί προφυλάξεις,
άφοΰ πρόκειται μόνον περί χρημάτων; ήρώτησεν
δ γέρων, ρίπτων βλέμμα δύσπιστον πρός τδν
Λάγον. Αύτοκράτωρ νά καταδεχθή ν’ άσχολήται
είς πράγματα τόσον μικροπρεπή;
— Δέν πρόκειται μόνον περί τούτου- δ ήγεμών θά σοί δμιλήση καί περί άλλων πραγ
μάτων.
— Περί άλλων πραγμάτων, λέγεις’Ιωάννη ;
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Τί άλλο δύναται νά ζητή παρ’ έμοΰ δ αύτο
κράτωρ, ή χρήματα; Είς τί δύναμαι έγώ, άνήρ
γέρων και αδύνατος, νά βοηθήσω τδν άνακτα;
— Τί θέλει νά σοί είπη αγνοώ· ούδέν περί
τούτου μοί άνεκοίνωσε.
— Καί είναι δυνατόν ό αύτοκράτωρ νά τηρή
τι μυστικόν παρά σοΰ, τοΰ πιστότερου τών δπαδών του; Ιωάννη, μέ άπατας!
— ’Εγώ νά σέ άπατήσω, Καλαμόδιε; Έγώ
ό παλαιός φίλος σου, ό υιός σου; Είσαι άδικος.
— Σέ πιστεύω, σέ πιστεύω, είπεν ό γέρων
σείων τήν κεφαλήν· άλλως τε ποιον κέρδος θά
είχες απατών με. — Άλλά, σοί δμολογώ, αύτή
ή έπισκεψις τοΰ βασιλέως μέ ανησυχεί, θά
έπροτίμων καί αύτήν τήν φοράν ή ύπόθεσις νά διεξηγάγετο ώς συνήθως· διότι, ’Ιωάννη, απαιτείται
ιδιαιτέρα τέχνη, δπως άντιμετωπίση τις ηγε
μόνα, καί έγώ τήν τέχνην ταύτην ούδέποτε ήθέλησα νά έκμάθω.
— Έσο άμέριμνος, πατέρα. '0 αύτοκράτωρ
είναι ό άπλούστερος, ό άφελέστερος τών άν
θρώπων. Μή συστέλλεσαι· νόμιζε δτι έχεις
ένώπιόν σου ενα τών πελατών σου. Πίστευσόν
με, Καλαμόδιε, μεγαλειτέρα είναι ή ιδέα, ήν
έχομεν περί ήγεμόνος, ή δ,τι πράγματι είναι.
Έκτδς δέ τούτου γίνωσκε, δτι ήγεμών, έπισκεπτόμενος υπήκοόν του, ού έχει απόλυτον άνάγ
κην, πολΰ άπόλλυσι τοΰ γοήτρου έκείνου, τδ
όποιον περιβάλλει τόν θρόνον. Καί τήν άνάγκην
σου έχει ό αύτοκράτωρ, τοΰτο γνωρίζεις.
— Σοί έπαναλαμβάνω, ’Ιωάννη- δέν έχω
τήν τέχνην νά κύπτω ένώπιον τών ισχυρών τής
γής· δ κύκλος μου ούδέποτε ήτο κύκλος ήγεμόνων καί μεγιστάνων.
— Πατέρα, είπεν ό Λάγος, προσηλών τδ
βλέμμα του έπί τοΰ γέροντος- δέν είναι αύτή
ή αιτία, ot’ ήν ή βασιλική έπισκεψις σέ ταράττει. ' Η αιτία είναι άλλη, καί έγώ τήν γνωρίζω.
— Όχι, δχι, σοί τδ δμνύω· δέν έχω άλλην
αιτίαν.
— Ποΰ φέρει ή σιδηρά έκείνη θύρα, Καλα
μόδιε; ήρώτησεν αίφνης ό Λάγος δεικνύων τήν
θύραν τοΰ θησαυροφυλακίου.
— Ποΰ; άπεκρίθη δ γέρων· είς τδ δωμά
τιον, οπού φυλάττω τά βιβλία μου καί τά έγ
γραφά μου, καί τά δλίγα τρόφιμα, τά χρησι
μεύονται πρός συντήρησιν τής πενιχρά; μου
ύπάρξεως.
— Δέν μέ άπατας; έπανέλαβεν δ άδυσώπητος αύλικός· ή θύρα έκείνη φέρει πρός τοΰς
θησαυρούς σου! Καί σΰ φοβείσαι, μή δ ήγεμών
ίδη τοΰς σωρούς έκείνους τοΰ χρυσού καί άργύρου καί τών πολυτίμων λίθων, οϊτινες είναι
έκεΐ άποτεταμιευμένοι. Δέν θέλεις νά μάθη ό
βασιλεύς, δτι είσαι ό πλουσιώτερος άνήρ τοΰ
βασιλείου.
— Λάγε, μέ συκοφαντοΰσιν. Επειδή ένίοτε
δύναμαι νά βοηθήσω φίλον τινά, έπειδή διά τής
λιτότητός μου καί διά τών καθημερινών μου
στερήσεων, κατόρθωσα νά υψωθώ μικρόν τι ύπερ
άνω τής πενίας, σημαίνει τοΰτο οτι είμαι καί δ
μάλλον εύκατάστατος υπήκοος τοΰ σεπτού ήμών
άνακτος;
— Μή σοι μέλλει, πατέρα· ό αύτοκράτωρ
γνωρίζει κάλλιστα τήν θέσιν σου, ούδέ θέλει νά
σέ άδικήση. — Έν τοσούτφ θά περιμείνω τήν
έλευσιν τοΰ ήγεμόνος παρά τήν θύραν τής οικίας.
— Σΰ μείνε ένταΰθα —· μετ’ δλίγον έρχομαι
μετά τοΰ ήγεμόνος. — Καλώς γινώσκεις δτι
έγώ τδ συμφέρον σου πάντοτε έχω πρδ δφθαλ
μών· καλώς γινώσκεις έπίσης πόσον σέ σέβομαι
καί σέ άγαπώ. Έχε εις έμέ έμπιστοσύνην, καί
δέν θά μετανοήσης. Μή ή φιλία μας δέν ύπέστη
ήδη τήν δοκιμήν τοΰ πυρός καί τοΰ υοατος;
Σοί εΐπον καί έν άρχή ■ σοί φέρω καλάς ειδή
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σεις· έχε υπομονήν καί θά έννοήαης τήν άλήθειαν τών λόγων μου.
'Ο Λάγος άρπάσας τδν μανδύαν του καί περιτυλιχθείς έν αύτφ άπήλθε τοΰ δωματίου. 'Ο
Καλαμόδιος έμεινεν ώσεί προσηλωμένος έπί τής
έδρας του καί παρετήρει τήν θύραν, δι’ ής εΐχεν
έξέλθει ό φίλος του.
— Τί σημαίνει ή μυστηριώδης έπισκεψις
τοΰ αύτοκράτορος; είπε καθ' εαυτόν... Αί!
Λάγε, άν μέ άπατας, πρόσεξε καλώς!
Καί δ μικρός τοΰ πρεσβύτου όφθαλμός προσηλώθη έπί τοΰ άπδ τοΰ τοίχου κρεμαμένου
ξίφους. — Τδ βλέμμα, τδ έξελθόν έκ τοΰ δφθαλμοΰ έκείνου, ήτο τδ βλέμμα τοΰ άρχαίου πειρατοΰ.
— Πρέπει νά ήσθε πολΰ πονηροί, άν Οέλητε
νά μέ άπατήσητε! είπεν δ Καλαμόδιος μετά
τινας στιγμάς· έγώ είμαι παλαιά άλώπηξ.
Καί τδ ειρωνικόν μειδίαμα έπεφάνη πάλιν
έπί τών χειλέων του.
(Έπεται συνέχεια.)

ΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 40—41.)

'Η παρατεθειμένη μεγάλη είκών, έργον τοΰ
διασήμου Γερμανού ζωγράφου A. Feuerbach,
τοΰ καί δι’ άλλων καλλιτεχνικών έργων δοξασθέντος, παριστα συμπόσιον παρατιθέμενον έν τή
οικία τοΰ Πλάτωνος.
Ό τραγικός ποιητής ’Αγάδων, έξ ’Αθηνών,
είχε νικήσει νίκην περιφανή έν τινι ποιητικφ
διαγωνίσματι. 'Ο φίλος αύτοΰ Πλάτων, βπως
άξιοπρεπώς έορτάση τήν νίκην ταύτην, προσεκάλεσεν είς συμπόσιον έν τή οικία: αύτοΰ τινάς
τών φίλων του, έν οίς τδν Σωκράτη, τδν ’Αρι
στοφάνη, τδν ιατρόν Έρυξίμαχον, τόν Φαίδωνα
καί τδν άνεψιόν αΰτοΰ Γλαύκωνα. Έν φ δέ οί
προσκεκλημένοι κάθηνται μετά τδ συμπόσιον έν
εύθύμφ καί ζωηρά συναναστροφή, συζητοΰντες
περί διαφόρων πραγμάτων, έμφανίζεται αίφνης
είς τήν αίθουσαν δ νεαρός ’Αλκιβιάδης, έρχόμενος, ώς λέγει, να στεφάνωση τόν ποιητήν,
δστις ίστάμενος έν τφ μέσω καί κρατών κρατήρα
οίνου τδν υποδέχεται. Τήν σκηνήν ταύτην παριστα ή είκών, είκών καταπλήττουσα ημάς διά
τήν άκραν φιλοσοφικήν της έννοιαν. Ένταΰθα
μέν βλέπομεν τοΰς υπάτους τών φιλοσόφων τών
χρόνων έκείνων, τδν Σωκράτη, Πλάτωνα, συνομιλοΰντας σοβαρώς, πρδς άποκάλυψιν τής αιωνίου
άληθείας, έκεΐ δέ έμφανίζεται ό ύπδ τής τύχης
εύνοούμενος ’Αλκιβιάδης, έν βλη τή νεανική
άφροντισία. Ό καλλιτέχνης προφανώς, ήθέτησεν
ένταΰθα πρδς τήν ιστορικήν άλήθειαν, παραστήσας ήμΐν τόν μεγαλόψυχον Άλκιβιάδην, τδν
ώραιότερον άνδρα τών χρόνων του, ώς νεανίαν
άπερίσκεπτον καί έλαφρόν, διασκεδάσεις μόνον
θηρεύοντα. Μ’ δλα ταΰτα άν καί εύρίσκη τις έν
τή είκόνι έλλειψιν ιστορικής άληθείας, ούχ ήττον δμως το έργον τοΰτο θαυμάζεται δικαίως
ώς έν τών άριστουργημάτων τής νεωτέρας ζω
γραφικής.
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ΜΑΤΑΙΟΣ, ΜΑΤΑΙΟΣ ΕΡΩΣ.
Έκ τοΟ ’Αγγλικού τής λαίδης Α. Βάρναρδ.

γυρνούν τά πρόβατα μέ τόν βοσκό στήν
μάνδρα
κ’ οί κουρασμένοι άνθρωποι άνάπαυσι γυρεύουν —
τότε ποτάμια τρέχουνε ή λύπαις μου άπ’ τά μάτια
είς τού άνόρός μου τό πλευρό ποΰ άμέριμνος κοιμάται.
tax

Ό ’Αντώνης μέ αγάπησε τρελλά, καί νά μέ πάρη
γυναίκα του μέ ζήτησε. ’Αλλά στον κόσμο άλλο
δέν είχε άπ’ ένα μετζητιέ. Νά κάμη χίλια γρόσια
άπ’ τό χωριό του έφυγε μ’ εν' άτυχο καράβι.
Κ’ ή φτώχεια καί τά πλούτη του δλα γιά μένα ήσαν.

'Αχ! μιά χρονιά όέν σώθηκε, καί πέφτει ό πατέρας
καί τοΰ χεριού του τού δεξιού τό κόκκαλο τσακίζει.
’Αρρώστησεν ή μάνα μου. (Ιουλοΰμε τό κοπάδι.
Κι’ ό ’Αντώνης μου νάναι μακρυά στήν θάλασσα επάνω!
Φίλος πιστός στήν φτώχεια μας μόνος ό Σταύρος ήλθε
στό σπίτι μας ... καί μ’ έβλεπε μ’ άγάπη μεσ’ στά μάτια.
Δέν δούλεβ’ ό πατέρας μου, ή μάνα όέν κεντούσε.
Μέρα καί νύχτα δούλεβα καί έχυνα τό φώς μου
κι’ ώστόσο ένα ξηρό ψωμί νά βγάλω δέν μπορούσα.
Τώξευρ’ ό Σταύρος κ’ έδιδε τά μέσα καί τούς ζούσε.
Καί μιαν ήμέρα στάθηκε κοντά μου καί μέ πήρε
τό χέρι καί μ’ έκότταζε... "Ετρεμα σάν τό φύλλο
γιατί ήςευρα τί ήθελε, καί δέν τόν άγαποϋσα...
Τά δάκρυα μεσ’ στήν φωνή τού έπνιγαν τά λόγια
κ’ έδίσταζαν στά χείλη του. “Φρόσω” μέ εΐπε τέλος
“Φρόσω γιά τό χατίρι τους δέν στέργεις νά μέ πάρης;”

Όχι, ή καρδιά μου έλεγε ζητώντας τόν Άντώνη...
’Αλλά βαρηά σηκώθηκε Βορηάς αγριεμένος
κ’ έλεγεν τό καράβι του πώς βούληξε στά ξένα.
ίΛχ, γιατί νάναι ψέμματα ... άχ πώς νά μή πεθάνη .. .
ή πώς νά ζώ ή έρημη νά κλαίω νύκτα μέρα!
Λόγια πολλά ό πατέρας ιιου μ’ έλεγε νά μέ πείση·
άλλ’ ή καλή μητέρα μου δέν μ’ έλεγε μιά λέξι
μόνο στά μάτια μ’ έβλεπε κ’ ή λύπη καί ή φτώχεια
έτρεχαν άπό ’πάνω της, καί ράγιζ’ ή καρδιά μου.
Δέν βάσταξα. Τό χέρι μου τού έδωκα. Ίί καρδιά μου
ήταν βαθυά στήν θάλασσα μαζί» μέ τόν ’Αντώνη.
Τέσσαρες μέραις πέρασαν μονάχα πού τόν πήρα,
καί μιά βραδυά ποΰ έρημη στήν πόρτα τοΰ σπιτιού μου
καθούμουν, βλέπω τήν σκιά έμπρός μου τού ’Αντώνη!
Με φάνηκε σάν όνειρο, δέν πίστευα τό φώς μου·
έως ποΰ μ’ είπε “άγάπη μου γιατί είσαι λυπημένη;
τά βάσανά μας τέλεψαν, ήλθα γιά νά σέ πάρω!

Πικρά, πικρά τόν δέχθηκα καί τοΰ τά είπα όλα.
Καί έσφιξα τά χέρια του σάν πριν μεσ’ στά δικά μου,
καί τόν έφίλησα σάν πριν, κ’ έκλαψα στόν λαιμό του.
Είπα πώς δέν άγάπησα άλλον ποτέ άπ’ έκεΐνον,
τόν είπα πώς τον άγαπώ άκόμη, καί τόν είπα
αν μ’ αγαπά νά μή μέ διή ποτέ πιά στήν ζωή του.
Έγύρευα τόν θάνατο... άλλά πώς νά πεθάνω!
"Εχω πληγή μεσ’ στήν καρδιά, μά εϊμ’ άκόμη νέα.
"Εγινα σάν τό φάντασμα' τίποτε δέν μ’ άρέσει.
’Από τόν νοΰ μου προσπαθώ νά βγάλω τόν ’Αντώνη,
κ’ έχω κρυφό τόν πόνο μου, καί λυώνω σάν λυχνάρι.
‘Απ’ τόν θεό τήν δόναμι ζητώ πιστή νά ημαι
στόν Σταύρο ποΰ δέν άγαπώ ... καί δστις μέ λατρεύει.
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Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

βπως μένωσιν έντελώς κλειστά. Εννοείται δτι
αί δαπάναι αύται αί υπέρογκοι δέν ήδύναντο νά
ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ Ο Β'.
παραταθώσιν άνευ ουσιώδους τοΰ βασιλικού τα
μείου βλάβης, καί ή έξ 6 εκατομμυρίων φράγκων
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 45.)
βασιλική έπιχορήγησις δέν έπήρκει είς αύτάς.
Επομένως οί άρχιτέκτονες, διασκευασταί, έργο,ΤΙ προ έτών ήδη προεβλέπετο· δ,τι διά
λάβοι έμενον ανεξόφλητοι, καί άποκαμόντες τέλος
σημοι ιατροί προεΐπον, έπήλθε κατ’ αύ
προέβησαν είς άγωγάς. Λέγεται δτι ό βασιλεύς
τάς έν Βαυαρία · ό βασιλεύς Λουδοβί
ώφειλεν πλέον τών 30 έκατομμυρίων φράγκων.
κος Β'. πάρε φρόνησε και έκηρύχθη άνίκανοςΜάτην τό ΰπουργεΐον έποίει τάς δεούσας παρα
πρός βασιλείαν. Ό,τι δμως έπήλθεν δλως άπροσστάσεις είς τόν ηγεμόνα, μάτην έζήτουν οί περί
δοκήτως ήτο τό δραματικόν τέλος τοΰ δυστυχούς
τόν θρόνον πρίγκηπες καί μεγιστάνες νά φέρωσι
βασιλέως, πνιγέντος οίκτρώς έν τή παρά τό Μο
τάξιν τινά είς τά άτακτα ταΰτα διαβήματα. '0
νάχον λίμνη τοΰ Στάρεμβεργ, Τό υπουργικόν
βασιλεύς ούδένα ήκουεν, ούδενός τήν συμβουλήν
συμβούλιον άνέθεσε τήν άνωτάτην άρχήν είς τόν
παρεδέχετο. Πολλάκις ό βασιλεύς έξεφράσθη
πρίγκηπα Λουϊτπόλδον τής Βαυαρίας ώς αντι
πρός τοΰς οίκειοτέρους του τών αύλικών, βτι
είναι ό δυστυχέστερος τών άνθρώπων καθήμενος
βασιλέα. Ό πριγκηψ Λουϊτπόλδος, άγων τό
έπί θρόνου· επανειλημμένως έλεγεν οτι έμακά66 έτος τής ηλικίας του, είναι υιός τοΰ φιλαμούσου βασιλέως Λουδοβίκου καί άδελφός τοΰ
ριζε τόν χωρικόν, δστις καλλιεργών τόν άγρόν
του έζη ήσυχος καί άμέριμνος.
"Οθωνος, πρώτου τής Ελλάδος βασιλέως· είναι
Έ1 Κυβέρνησις, βλέπουσα τέλος δτι οΰδεμία
άνήρ εμβριθής, στρατιωτικώς μεμορφωμένο; καί
άπό είκοσιπενταετείας ήδη μετόχων τών πολι
έπήρχετο θεραπεία, άλλ’ άπ’ έναντίας τά πράγ
τικών ώς ισόβιος γερουσιαστής καί ώς πρόεδρος
ματα έβαινον δεινούμενα, έσύστησεν έπιτροπήν
τού υπουργικού συμβουλίου έν Βαυαρία.
ιατρικήν, ήτις έλαβεν έντολήν νά έξετάση έπι
' Η προκήρυξις, ήν έξέδωκεν ό νέος άντιβαμελώς τήν διανοητικήν τοΰ ήγεμόνος κατάστασιν.
σιλεύς, αναφέρει δτι ενεκεν άνιάτου νόσου τού
Οί ιατροί, μετά πλείστων δσων προφυλάξεων
βασιλέως καί ενεκεν άνικανότητος τοΰ νεωτέρου
προβάντες, καθότι ό βασιλεύς ήτο είς άκρον
άδελφοΰ αύτοΰ, πρίγκηπος Όθωνος, πρός κατάφιλύποπτος, έξετέλεσαν τό καθήκον των, καί
ληψιν τοΰ θρόνου, άναγκάζεταί αύτός (ό πρίγάπεφήναντο δτι ό βασιλεύς πάσχει έξ ανιάτου
κηψ Λουϊτπόλδος) ν’ άναλάβη τήν άνωτάτην
διαταράξεως τών φρενών. 'Η γνωμοδότησις αυτή
άρχήν, δπερ γνωστοποιεί είς τόν λαόν καί είς
έδωκε τό σύνθημα πρός τήν συμβάσαν μετα
τόν στρατόν τής Βαυαρίας. "Αμα έκδοθείσης
βολήν.
τής προκηρύξεως ταύτης ή Κυβέρνησις συνεκά'0 αύλάρχης, ό άρχιιπποκόμος, είς τών υπα
λεσε τήν βουλήν, δπως αυτή κυρώση διά τής
σπιστών καί είς τών ιδιαιτέρων ανακτορικών
ψήφου της τήν γενομένην μεταβολήν, ‘Η εϊγραμματέων διετάχθησαν νά μεταβώσιν άπό
δησις αύτη διαδοθεΐσα άστραπηδόν, καίτοι μή
Μονάχου πρός τόν βασιλέα δπως τφ άναγγείάπροσδόκητος, ένεποίησε βαθυτάτην πανταχοΰ
λωσι τά γενόμενα. '0 βασιλεύς διέταςεν άμέέντύπωσιν, διότι έθεωρήθη ύπό τινων ώς σκευσως τοΰς φρουροΰντας αυτόν χωροφύλακας νά
Π ρίν δμως ή συωρία κατά τοΰ βασιλέως.
συλλάβωσι τοΰς πρεσβευτάς τούτους καί σι
νέλθη ή Βουλή έπήλθε τό οίκτρόν τέλος τοΰ
δηροδέσμιους νά βίψωσιν είς τάς ύπογείους φύ
ήγεμόνος.
λακας · υπήρξε μάλιστα φόβος μή διαταχθή
Ό Λουδοβίκος Β'. ήγε μόλις τό 41 έτος
παρά τοΰ άνακτος ή είς θάνατον καταδίκη αύ
τής ήλικίας του, έβασίλευσε δέ ήδη εικοσιν δλα
τών. Άλλ’ ή Κυβέρνησις μαθοΰσα τά συμ
έτη έν Βαυαρία, διαδεχθείς τόν πατέρα του
βάντα διέταςεν άμέσως τήν φρουράν τής βασι
Μαξιμιλιανόν. Μικρόν μετά τήν είς τόν θρόνον
λικής έπαύλεως ν’ άφήση έλευθέρους τούς άποάνάρρησιν του ό βασιλεύς Λουδοβίκος έδωκε
σταλέντας, δπερ καί έγένετο, καί έδωκεν αύστησημεία χαρακτήρος άλλοκότου καί ίδιοτρόπουροτάτας πρός τόν στρατόν όδηγίας. Οδτω μο
άπέφευγε τήν έν τή πρωτευούση διαμονήν, προνωθείς ό βασιλεύς άφέθη ύπό τήν έπίβλεψιν δύο
τιμών νά ζή έν εξοχική τινι έπαύλει έν μέσφ
ιατρών, οϊτινες κατώρθωσαν νά τόν πείσωσι νά
τών δασών καί τών δρέων έδείκνυεν άκραν άνμεταβή είς τό μέγαρον τού Βέργ, παρά τήν
θρωποφοβίαν καί οσάκις έπρόκειτο νά συνερλίμνην τοΰ Στάρεμβεργ, μικρόν τοΰ Μονάχου
γασθή μετά τών υπουργών του έποίει τούτο κα
άπέχουσαν. Έκεΐ συνέβη καί τό δυστύχημα εύ
θήμενος όπισθεν παραπετάσματος δπως μή φαίθΰς τήν έπιοΰσαν τής άφίξεώς του. '0 βασιλεύς
νηται άλλά μόνον άκούηται. Ούδέποτε παρευπεριπατών περί τό έσπερος μεθ’ ενός τών δύο
ρισκετο είς τάς παραστάσεις τοΰ θεάτρου, καί
ιατρών του, τοΰ Γοΰδδεν, έρρίφθη αίφνης είς
άγαπών έμμανώς τήν μουσικήν, ιδίως δέ τήν
τήν λίμνην, δπως αύτοκτονήση. Ό δέ πιστός
τοΰ Βάγνερ, δν καί έξόχως έτίμα, παρήγγελλε
ιατρός θελήσας νά τόν σώση εύρε μετ’ αύτοΰ τόν
παραστάσεις θεατρικός, έν αίς μόνος αύτός ήτο
θάνατον έν τοΐς υδασι τής λίμνης.
θεατής καί άκροατής. Ούδέποτε έθήρευεν, ούδέ
Δικαίως ή τύχη τοΰ ήγεμόνος τούτου πανποτε προσεκάλει είς τήν βασιλικήν τράπεζάν
ταχο.ΰ έκίνησε τήν συμπάθειαν ή δέ Βαυα
τινα, άλλά διήγε τάς ήμέρας του ή μάλλον
ρία, άγαπώσα άνέκαθεν τήν βασιλικήν της οικο
είπεΐν τάς νύκτας του περιφερόμενος έφ’ άμάξης
γένειαν, είλικρινώς πενθεί έπί τφ θλιβερφ συμάπό τής μιας εξοχικής έπαύλεως εις τήν άλλην,
βάντι, διότι σΰν τοΐς άλλοις ό βασιλεύς Λουδο
μόνος πάντοτε, σιωπηλός, σκυθρωπός, ώσεί έν
βίκος ήτο καί άνήρ εύειδέστατος καί τό κάλλος
αλλφ τινι κόσμφ ζών. Μίαν τοιαύτην νυκτε
προδιαθέτει πάντοτε τοΰς άνθρώπους συμπαθώς.
ρινήν έκδρομήν τοΰ νοσοΰντος βασιλέως παριστα
Αιώνιος πέπλος θέλει καλύψει τόν φρικώδη τού
και ή παρατεθειμένη ήμών είκών.
τον θάνατον, ώς καί πέπλος άδιάρρηκτος έκάΚατά τά τελευταία ταΰτα έτη κατελήφθη
λυπτεν έπί έτη καί τόν αινιγματώδη και μευπό τής μανίας τοΰ έγείρειν μέγαρα μεγαλο
λαγχολικόν τοΰ ήγεμόνος τούτου βίον.
πρεπή είς τά άπροσιτώτερα μέρη, έπί τής κο
ρυφής όρους, είς τά βάθη βαθείας φάραγγος,
παρα τινι έρήμφ λίμνη. Χιλιάδες άνθρώπων
είργάζοντο είς τάς οικοδομάς ταύτας, εκατομ
μύρια πολλά έδαπανώντο ούτως άσκόπως, διότι
τα μέγαρα ταΰτα διεσκευάζοντο πολυτελέστατα,
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ΕΛΙΖΑ ΚΑΙ ΒΙΔΜΕΡ.
Έκ τών τού Topffer.*)

Ματάφρασις Θ. Δ. Πισουρίκα.
ΠΑΓΩ ένίοτε είς τδ νεκροταφεΐον. Είναι
τόπος συγκινών με μάλλον ή θλίβων. Έφ’
δσον προβαίνω καθ’ ήλικίαν νομίζω δτι
οί δεσμοί, οί συνδέοντές με μετά τών θνητών
χαλαροΰνται, κρύφα δ’ έτεροι μέ σύρουσιν άνεπαισθήτως πρός τού; νεκρούς, τήν μέλλουσαν
ταύτην κοινωνίαν, πρός ήν δέν θά βραδύνω νά
κατέλθω.
Είς τάς ήμετέρας ταύτας τών διαμαρτυρομένων πόλεις ύπάρχει ώρα τις, κατά Κυριακήν,
δτε αί όδοι είναι ήσυχοι καί αί κατοικίαι έρη
μοι· σιγή άγια φαίνεται καλύπτουσα τήν πόλιν.
Καί ένφ οίκογένειαι έσπαρμέναι άνά τήν έξοχήν
ζητοΰσιν ήλιον καί εύθυμίαν, πιστοί τινες άλλοι,
ηλικιωμένα τινά πρόσωπα, πολυπαθεΐς τινες
καταθλιβόμενοι ύπό άτυχιών φεύγουσι τό πλή
θος καί τόν θόρυβον καί γονυκλιτεΐς έν τφ ναφ
άκροώνται τής άκολουθίας ή δέονται τφ Κυρίφ
ψαλμωδοΰντες ήρέμα. Πολλάκις εισέρχομαι είς
τούς ναούς τούτους ΐν’ άναπνεύσω ύπό τοΰς θο
λούς των τήν δρόσον, ινα άκούσω τήν μυστηρι
ώδη ήχώ τήν λαλούσης φωνής, ίνα συγκινηθώ
ύπό τοΰς κατανυκτικούς κλαυθμηρισμοΰ; τής
μουσικής καί συγκινηθείς συναναμίξω τήν ψυχήν
μου έν τή άγια έκείνη συμφωνία. Είμ’ έγώ,
δν βλέπουσιν έκεΐ άνω έν τφ έρήμφ διαδ^όμφ,
είμαι γνωστός τφ σκευοφύλακι, μέ θεωρεί άν
θρωπον έκκεντρικόν καί εχοντα ιδέας ούχί άπολύτως ύγιεΐς.
Συνηθέστερον, κατά τήν ώραν ταύτην, άγνοώ
ποία άθυμία μέ άπωθεΐ τοΰ οίκου καί μέ φέρει
πρός τήν έξοχήν. Άφίνω τήν σκιάν τών όδών
καί βαίνω ύπό τόν θόλον τού ούρανού· άλλά τό
πλήθος μοί άπαρέσκει, τά έορτάσιμα ένδύματά
του μέ στενοχωροΰσι, ό θόρυβος καί ή κόνις μέ
θλίβουν- στρέφομαι πρός τοΰς έγκαταλαλειμμένους τόπους, πρός τάς μή συχναζομένας πλα
τείας· μετ’ δλίγον τά βήματά μου εισέρχονται
εις έκείνην δθεν σχεδόν μόνον νεκροί διέρχονται
ποιοΰντες τήν ύστάτην των έκδρομήν. Πλησιάζω
τήν είσοδον, περικάμπτω τήν θύραν καί πλανώμαι μεταξύ τάφων. — ’Ενταύθα ούχί πλέον ή
θλΐψις, άλλά μελαγχολία τις κατέχει τήν ψυχήν
μου, ένιότε πικροτέρα, συνηθέστερον δμως γλυ
κεία καί περιπαθής. Πατώ ύπό τοΰς πόδας μου
τά χόρτα, εισδύω ύπό τήν σκιάν τών ιτεών,
παρατηρώ τήν λάμψιν τών λευκών τοίχων, οιτινες περικλείουσι τήν μοναξίαν, καί άνευ ούδεμιάς έτέρας σκέψεως έκτος τούτων, εύρίσκω δτι
αί ώραι φεύγουσι ταχεΐαι καί άνεπιστρεπτεί.
Τοΰτο διότι ένώ πάσαι αί αισθήσεις μου
είσίν ούτω προσηλωμένοι, μυρία όνειρα άνακινοΰσι τήν ψυχήν μου, μυρίαι μορφαί ζωγρα
φίζονται έν αύτή, συναισθήματα πολλά άναζώσι·
εύρημαι ύπό τό κράτος ποιήσεως άχανοΰς άλλά
βαθείας, πένθιμου πλήν συγκινητικής· μο'ι φαί
νεται δτι ίπταμαι ύπεράνω τής ζωής, ύπεράνω
τών ηλικιών, τής Ειμαρμένης, καί ώσεί έκ τοΰ
ούρανοΰ περιβλέπω τάς διαφόρους γενεάς, ας
καλύπτει ή γή αύτη, ήν πατώ- μετ’ δλίγον
συνέρχομαι έλαυνόμενος ύπό νέων ιδεών. ‘Η
νεότης μου έληζεν, ή εύθυμία μου είναι άχρη
στος παρ’ έμοι· δέν θά γνωρίσω πλέον τά φλο
γερά πάθη ούτε τοΰς θορυβώδεις γέλωτας, άλλ’ ή
ψυχή μου αισθάνεται είσέτι περιέργειάν τινα καί
κλίσιν διά τό μέγα μυστήριον τοΰ θανάτου·
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*) Ό Topfler ήτο εις τών διασημοτέρων συγγρα
φέων τής ‘Ελβετίας· υπάρχει δ’ έν Γενεύη έστηρ,ένη
ή προτομή του έν τινι πλατεία τής πδλεως πρός τι
μήν του.
Σ. τ. Δ.

*

44

τοΰτο τήν ελκύει δι’ Ακαταμάχητου θέλγητρου
καί ή πένθιμος αυτή ηδονή έπιζή δλων τών άλ
λων. Και δμως αί άναμνήσεις, άς προκαλεϊ έν
έμοί ό πένθιμος εκείνος τόπος δεν είναι δλαι
πένθιμοι. Άναπλανα περί τά δμματά μου υπάρ
ξεις έν τή άγκάλη τών όποιων άνεστράφη ή
χαρωπή νεότης μου, κα'ι ας πολύ ένωρίς άπώλεσα ή ώστε νά αισθανθώ τοΰ βέλους των τήν
πικρίαν. Βραδύτερου μανθάνει τις νά ύποφέρη!...
Και έν τούτοις πόσων ή ζωή διέρχεται έν παι
δική ηλικία αιωνίως! δντα έλαφρά, τά όποια
ούδέν σπαράττει διότι εις ούδέν προσηλώθησαν,
δντα εύτυχή άλλ’ ών τήν εύτυχίαν ούδαμώς
έζήλωσα.
Ουτω άνευ θλίψεως έπισκέπτομαι το μέρος
τοΰτο έ'νθα ύπνώττει ύπνον βαθύν ή γραΐα μου
θεία, ήν ή μεμακρυσμένη άλλά θερμή άνάμνησις μ’ έπαναφέρει είς τήν φιλομειδή δρόσον τών
πρώτων έτών. ’Ατυχής, συντετριμμένη καταβληθεΐσα ύπό τής ήλικίας καί τών παθημάτων
ήγγιζε προς τό τέρμα τής ζωής, δταν έγώ είσηοχόμην έν αύτή δλος άγνότης καί χαρά. Τήν
έπεσκεπτόμην. — Τά δωμάτιά της είχον πρύ
αύτών τήν θέαν τής λίμνης, ής τά κυανά ΰδατα
άπήστραπτον. Έκ τοΰ αποχωρητηρίου τούτου ό
κόσμος παρίστατο έν τή νεαρά φαντασία μου
ώς διαμονή ευχαρις εύδίας καί πλούτου, ώς
μέγαρον περιφανές παιγνίων καί γελώτων, άσολον γλυκύ δπου έπέτων τά πτηυά τού ούραυοϋ,
δπου τά ζώα έβοσκον έν μέσο» τών άνθέων καί
ό άνθρωπος συνεκόμιζεν έν έαυτφ εύδαιμονίαν
νήνεμον καί διαυγή. Σήμερον δεν έχω πλέον
τοιαύτας ονειροπολήσεις- καί δμως αΐ άναμνήσεις τών έτών έκείνων είσίν ουτω βαθεΐαι έν
τή μνήμη μου, ώστε έπ’ αύτοΰ έτι τοΰ τάφου,
δτις έγκλείει όστά καί κόνιν περιβάλλουσι μέ
μαγικήν προσωπίδα τήν ειδεχθή πραγματικότητα
τοΰ θανάτου.
’Ατυχής θεία! άγνοώ ποιου βαθμού Ανεψιός
της ήμην- άλλ’ έκ τοΰ τόνου τής φωνής, ήτις
άντηχεΐ είσέτι είς τά ώτα μου κρίνω δτι ήτο
Γερμανίς, συγγενής τοΰ πατρός μου, άν δέν Απατώμαι. Είχε λύπας καί πόνους. Βραδύτερον
συμμετέσχον αύτών άφθόνως . . . άλλά τότε ή
λύπη! δέν ήδυνάμην νά τήν έννοήσω. Ή λύπη
έν μέσφ κόσμου γελόεντος, έν τή ωραία έκείνη
έποχή τών εορτών! Ή λύπη παρά τή θεία,
ήτις έτρεφε δύο κανάρια ωραία, ήτις είχε γα
λήν ουτω χαρίεσσαν, πλαγγώνας είς τάς ίματιοθήκας, ζαχαροπλαστεϊον πλήρες είς τά ερμά
ρια! Ή λύπη! έβλεπον τά στίγματα αύτής έπί
τοΰ προσώπου της, άλλά χωρίς νά έννοώ ούτε
τήν ούσίαν, ούτε το αίτιον. Πολλάκις καθημένη παρά τήν έστίαν, άφοΰ προσήλωνε τήν
προσοχήν μου έπί παιγνίου, καθίστατο σκεπτική,
δύσθυμος, καί άν έπεχείρει ν’ άναγνώση έγ
γραφά τινα κείμενα έπί παρακειμένης τραπέζης
ήμην βέβαιος δτι θά έβλεπα τά δάκρυα αύλακοΰντα τάς παρειάς της - "Θεία, τή έλεγον, άφίσατέ τα- θά κλαύσητε.” "Ναί, τέκνον, άπεκρίνετο, ιδού έτελείωσα.” — Τά έπανέθετεν είς τό
έρμάριον άλλά έπί πολλήν ώραν τά δάκρυα
έρρεον καί έγώ ήναγκαζόμην έπί τή θέα της νά
παίζω άθορύβως καί χωρίς νά έννοώ το παράπαν διατί άραγε ή θεία μου έξηκολούθει άκόμη
νά δακρύη. — ’Αναμνήσεις συγκινοΰσαι τήν καρ
δίαν μου! πρεσβύτις άγια, ής ή άγαθότης μέ
ειλκυε τότε καί ήν μετέπειτα τρυφερώς ήγάπησα! Μεμακρυσμένα όνειρα, ατινα καθωραΐζει
ό χρόνος, ή άπόστασις καλλύνει καί απερ είσίν ό
θησαυρός τής καρδίας καί τοΰ γήρατος ή νεότης.
Παρήλθον τριάκοντα καί δύο περίπου έτη
άπδ τοΰ θανάτου της. Μοί φαίνεται δτι τήν
βλέπω τάς τελευταίας στιγμάς. Διότι έπί
πολλούς μήνας, καθ’ ούς τήν έπεσκεπτόμην,

ΕΣΠΕΡΟΣ.
έμενε κλινήρης. Δέν ήτο μάλλον ή πρότερον
δύσθυμος, έκτος τών άλγηδόνων, αιτινες τήν
έτάραττον. Έκ τής Αρχαϊκής κλίνης της κυκλουμένης ύπδ πρασίνων παραπετασμάτων προσηλοΰτο έπ’ έμέ, έξήπτε τήν φλυαρίαν μου καί
έμειδία είς τήν ζωηρότητά μου. Καί άφ’ ού
χρόνου ήδυνάτει νά έγείρηται έπεφορτίσθην το
γλυκύ καθήκον ν’ άναμοχλεύω μόνος τά ερμά
ρια ή τήν συρτοθήκην έγέλα τότε βλέπουσα τδ
άπληστον τής έκλογής μου ήτις συνέβαινε να
εύρίσκη πάντοτε τδ ώραιότερον ζακχαρωτόν.
"Εκλέγεις καλλίτερ’ άπ’ έμενα” μοί έλεγε.
Νομίζω δτι τήν άκούω άκόμη.
’Από καιρού είς καιρόν άνεγίνωσκε μέγα βι
βλίου έρυθρόχρουν. ’Ένστικτόν τι άόριστον μοί
ύπηγόοευε νά μή τήν διακόπτω κατά τάς στιγμάς της έκείνας. Έβαινον ακροποδητί έν τφ
δωματίφ, δέν έτόλμων νά ένοχλήσω τήν γαλήν
ήτις έξετείνετο άγέρωχος έπί τραπεζίου παρά τό
παράθυρου καί έκουσίως παρέμενον έγγύς δπως
άκούω τδ κελάδημα τοΰ καναρίου ού τά πηδήματα
καί παίγνια μ’ έτρέλλαινον, έν έλλείψει τής εύχαριστήσεως, ήν θά ήσθανόμην άν έγώ δ ίδιος
ήμην ό ήρως αύτών. Άμα δμως ήκουον νά
κλείηται τδ μέγα βιβλίον, άνελάμβανον αύθωρεί
τήν έλευθερίαν μου.
Τδ μέγα έκεΐνο βιβλίον ήτο ή Βίβλος. Τδ
εννόησα κατόπιν. Επειδή τήν έβλεπον πολύ
συνεσταλμένην έφ’ δσον προσηλοΰτο εις τήν άνάγνωσιν καί γαληνωτέραν μετ’ αύτήν, ένεχαράχθη
έν τή καρδία μου άνεξάλειπτον αίσθημα σε
βασμού διά τδ βιβλίον καί ή συναίσθησις τής
παραμυθίας, ήν επιφέρει ή θρησκεία είς έκείνους, οιτινες τήν καλλιεργοΰσιν άφ’ έαυτών, έν
τή άπλότητι τής καρδίας των. Κατεβλήθη,
άπέπτη ή πτωχή θεία, άλλ’ είμαι βέβαιος, έπτερύγισε πεποιθυΐα είς τήν θείαν αμοιβήν, ποθούσα
βελτίονα κόσμον, συγκομίζουσα έκεΐ τά έργα,
τάς άρετάς, τάς λύπας καί τήν ήδεΐαν πίστιν,
ήν τρέφουσιν αί ώραϊαι ψυχαΐ πρδς ένα θεόν,
δστις ικανοποιεί καί ιαίνει, εξαλείφει τά σφάλ
ματα καί έτάζει τούς παλμούς καί τάς τάσεις.
Ούχί · δ τάφος ούτος δέ μέ θλίβει. Είναι τδ
έδαφος, δπερ μέλλω νά παοακάμψω δπως ένωθώ
μετά τής θείας. "Οταν έδώ κατατεθώσι τά
όστά μου ή ψυχή εύπτερος θά ύψοΰται πρδς
αύτήν, άπηλλαγμένη τών βελών τής δδύνης καί
τοΰ θανάτου.
Ένίοτε διαρκοΰντος τοΰ περιπάτου μου στα
ματώ δπως διακρίνω τάς έπιγραφάς, αιτινες
πλημμυροΰσι τούς τύμβους. Τινές δέν φέρουσιν
έγκεχαραγμένα ή μόνον τήν ήλικίαν καί τδ
δνομα έκείνου, δν καλύπτουσι.
Παράδοξον!
τοΰτο κινεί τδ ενδιαφέρον μου- τδ όνομαάγνοώ διατί, έκτδς άν ήνε δτι έν τή φαντασία
μου τδ δνομα έκεΐνο περιβάλλω μέ χαρακτη
ριστικά κατά τδ μάλλον ή ήττον Αξιέραστα καί
συνδυάζων αύτό μέ ιδιότητας τής καρδίας, μέ
περιπέτειαν τοΰ βίου, μέ πόνους ή χαράν, πλού
τον ή έλεεινότητα, έχω έν έμοί άγνωστόν τινα,
δστις ήδη ελκύει μείζονα τήν συμπάθειαν ή δσον
άν καί τδ δνομα αύτό ήγνόουν. Άλλ’ ή ηλι
κία .... όμιλεΐ άκόμη βαθύτερον. Ή ήλικία
έπί τάφου είναι εύγλωττος φωνή. Σοί λέγει άν
άνηρπάγη έν τή μέθη τών νεανικών έτών του,
άν άπεσπάσθη έκ τών βραχιόνων μητρός, έρωμένης, ή άν προβάς μέχρι τοΰ άκροτάτου ση
μείου μακράς ζωής άντήλλαξε τήν έσβεσμένην
καρδίαν, τδ άσκοπον βάρος πρδς τδν ήσυχον ύπνον
τοΰ μνήματος.
Μεταξύ τών μαρμάρων έκείνων υπάρχει έν,
προσειλκύσαν με άπδ τών πρώτων έτι έν τφ
τόπφ έπισκέψεων, καί δπερ παράδοξον, πριν ή
έτι έννοήσω τήν έννοιαν τών έπ’ αύτοΰ έγκεχαραγμένων γραμμών ιδίως μ’ ένδιέφερεν. Αΐ
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λέξεις είναι γεγραμμέναι γερμανιστί. Τδ άληθές είναι δτι κατά τήν παιδικήν μου ήλι
κίαν είχον διδαχθή λέξεις τινας έκ τής γλώσσης ταύτης, ώστε ήδυνήθην νά διακρίνω τήν
ούσίαν τήν πρώτης γραμμής. Ητο σκέψις άπλουστάτη, άλλ’ ήτις ένεΐχεν ένεκα τοΰ τόπου,
ένθα τήν άνεγίνωσκον καί τής ηθικής διαθέσεως
είς ήν εύρισκόμην χροιάν μελαγχολίας, ήν δέν
θά παρετήοουν βεβαίως άναγινώσκων αλλαχού.
Ήσαν αί λίξεις αύται ·

„Das Leben gleicht der Friihlingsblume.*·

,

"Ή ζωή ομοιάζει τφ ανθεί τοΰ έαρος.”
Είναι άληθές, είναι άληθές δυστυχώς, έψιθύριζον
έν έμαυτφ καί συνδυάζων τάς λέξεις ταύτας μέ
τά ποίκιλλα έμβλήματα τά λελαξευμένα έπί
τής πλακδς κατέληγον νά πλάττω διά τής φαν
τασίας, ύπδ τήν εικόνα τυΰ άνθους έκείνου άγνοώ
πώς ... ευώδη κόρην, μαρανθεΐσαν έν μέσφ τών
ίων, κλίνουσαν πρδς τδ χώμα καί έγκλείουσαν έν
αύτφ πάλλευκον στήθος, δτε έν δνομα δπερ ήδυ
νήθην νά διακρίνω είς τοΐς έπομένοις στίχοις
έβεβαίωσε τάς έν τή φαντασία ύποθέσεις. Ήτο
όνομα γυναικεΐον. Έλίζα .... Προσηλώθην αμέ
σως είς τδ όνομα τοΰτο, συνηνώθην μέ εκείνους,
οιτινες έκλαιον διά τήν έρασμίαν ΰπαρξιν καί
μετ’ όλίγον παρά τδν ψυχρόν έκεΐνον λίθον, ώσεί
έν κύκλιο καταπεπονημένων καί φίλων ή καρδία
μου έρρήγνυτο έκ συγκινήσεων γλυκύτητος καί
πάθους.
Άλλ’ ήτο αργά- δ ήλιος έπλησίαζε πρδς
τήν δύσιν καί δέν έχρύσωνε πλέον ή τά υψώ
ματα τοΰ νεκροταφείου ■ αί κυπάρισσοι έρριπτον
μακρόθεν έπιμήκη σκιάν καί ή θύρα τοΰ περι
βόλου έκλείετο κατά τδ τέλος τής ήμέρας. Ήγέρθην δπως Αναχωρήσω · καί δμως έλυπούμην
ν’ άποχωρισθώ αμέσως τοΰ τάφου έκείνου · διά
νά έχω τι έξ αύτοΰ, άντέγραψα τάς στροφάς καί
βραδέως άπεμακρυνόμην, έπαναλέγων τδ πένθιμον τοΰ μόνου στίχου δν είχον έννοήσει. Άμα
ώς εύρέθην παρ’ έμοί, ήναψα τδ φώς καί έπειράθην, τή βοήθεια λεξικού, νά έξαγάγω τήν έν
νοιαν, ήν ένέκλειον οί λοιποί. Έκοπίασα πολύ
πρδς τοΰτο- καί δμως θά έπροτίμων νά έχω καί
άτελή έστω γνώσιν αύτών ή προστρέ/ων είς
άδιάφορόν τι πρόσωπον νά μιάνω τδ βαθύ θέλγητρον, δπερ ήσθανόμην έκ τοΰ μυστηρίου τούτου.
Καθ’ δσον είσέδυον έκ τήν έννοιαν τών στί
χων, ή Έλίζα μ’ ένδιέφερεν έπί μάλλον. Μετ’ ού
πολύ τούς άπεστήθιζον καί ή έπανάληψίς των
ήτο δί έμέ πλήρης γλυκύτητος μουσική, μεθ’ δλα
τά κωλύματα ατινα συνήντων έν τή προφορά
τής ξένης γλώσσης. Ήθέλησα νά προβώ έτι ■
νά τούς μεταφράσω. Άλλ’ άπδ τών πρώτων έτι
λέξεων δυσανασχετών έκ τής δυσκολίας καί ιδίως
διά τήν κατάπτωσιν, ήν ύφίστατο ή ζωηρά καί
συγκινητική χροιά τοΰ πρωτοτύπου μεταλλασσομένη, μετενόησα καί ήρκέσθην μόνον νά έχω έν
τή μνήμη μου τούς στίχους τούτους ■
Das Leben gleicht tier Friihlingsblume,
Sie gehet auf, und welket ab,
Elisa liegt mit stillem Ruhme,
0, weint um sie! — im friihen Grab.
Sie stand verpflanzt auf uns’rer Erde
Und bliilite niclit am rechten Ort,
Damit sie ganz zum Engel werde,
Nalim Gott sie weg; — sie bliihet dort.
Ή ζωή ομοιάζει τώ ανθεί τοϋ έαρος,
Ώς έκεΐνο βλαστάνει καί μαραίνεται‘Η Έλίζα κεΐται είς νήμενον γαλήνην
έν άκαίρω τάφψ. Ώ κλαύαατέ την!
' Ιστατο μεταφυτευθεΐσα έπί τής ήμετέρας γής
καί ήνθει ούχί έν καταλλήλω τόπφ.
Βεβαίως ΐνα μεταξύ αγγέλων ύπάρχη
άνέλαβεν αύτήν ό θεός. Ούτως άνθεΐ έκεΐ.

("Επεται συνέχεια.)
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ελλην ΠΓΑΣ κεραςουντιος.

Αξιότιμε κ. Συντάκτα
τοΰ Εσπέρου.
Πρό μηνών άνευρέθη έν
τοΐς πέριξ τής Κερασοΰντος
χωρίοις άνήρ κολοσσαίου άναοτήματος έχων ύψος μέτρων
2.33%· Ό άνευρών αύτόν
Κερασούντιος, κ. Σπ. Σουρμελής, άμα ίδών τόν γίγαντα
τούτον κατανοήσας τήν ώφέλειαν ήν δύναται νά προσπορίση έαυτφ τε καί τφίδίω
συνέλαβε τήν ιδέαν νά περιέλθη μετ’ αύτοΰ τάς κυριωτέρας πόλεις τοΰ Κόσμου καί
έπιδείξη αύτόν έπί πληρωμή
είς τά όμματα τών περιέργων.
Μετά τδν Παναγήν τδν
Κουταλιανδν καί τδν έτερον
έν ’Αμερική άναδειχθέντα έπί
άπιστεύτφ ρώμη Έλληνα Θε
όδωρον Γεωργίου έδει νά άναφανή καί έτερος "Ελλην καί
ούτος ό Άμανάτης (όνομάζεται Άμανάτης) μέ άνάστημα
τοσοΰτον ύπερφυσικόν.
Πρδς καταφανή άπόδειξιν
Σάς έγκλείω τήν εικόνα του
μετά τοΰ άνευρόντος αύτόν,
μέτριου άναστήματος, ήν άν
έγκρίνητε καταχωρίζετε είς
τδν ""Εσπερον”.
Ό νέος γίγας άγει μόλις
τδ 18 έτος τής ήλικίας του
καί νΰν περιέρχεται τήν’Ρωσσίαν. Ζυγίζει όκάδας Τουρ
κίας 140 καί έχει καθ’ δλα
του τά μέλη άνάλογον συμ
μετρίαν. Φαίνεται δτι ή φύσις έν ταΐς δυσχερέσι ταύταις
περιστάσεσιν ας διέρχεται τδ
Ελληνικόν έθνος φιλοτιμεΐται
νά ύπενθυμίση τούς αλλοφύ
λους διά τής άναδείξεως τοιούτων έκτακτων Ελλήνων δτι
τδ έθνος τδ γεννήσαν τούς
Ήρακλεΐς καί τούς θησεΐς,
αύθις καί σήμερον παράγει
τοιούτους καί είναι έτοιμον
κατόπιν έάν δέηση νά παρου
σίαση έπί τής έθνολογικής
σκηνής καί άλλους μεγάλους
άνδρας.
‘Εν Τραπεζοϋντι
κατά Μάϊον 1886.

*· *

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.
Ή έν Μαραθώνι μάχη
ύπδ Ί. Α. Τυπάλδου. Άνέγνωμεν κατ’ αύτάς έμβριθεστάτην ιστορικήν μελέτην περί
τής έν Μαραθώνι μάχης, δημοσιευθεΐσαν τδ πρώτον έν τφ
έγκρίτφ τών Αθηνών περιο
δικά» "Παρνασσφ”. Συγγραφευς τής πολλοΰ λόγου άξίας
ταύτης πραγματείας είναι ό
διακεκριμένος δικηγόρος κ. Ί.
Α. Ίυπάλδος, ω ή έπιστήμη

ΕΛΛΗΝ ΓΙΓΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΙΟΣ.
Έκ φωτογραφίας, σταλείσης ήμΐν παρά τοϋ Κυρίου Κ. Ε. Κακούλη,
φωτογράφου έν ΤραπεΖοΰντι.
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πολλά ήδη όφείλει σπουδαία
πονήματα, μαρτυροΰντα κρι
τικήν Ακρίβειαν καί γνώσιν βαθεΐαν τής ιστορίας. Ό συγγραφεύς έν τφ προοιμίφ λέ
γει- "Τδ έργον μου είναι ξηρά
επιστημονική μελέτη έπί τών
διαφιλονεικουμένων ιστορικών
γεγονότων, άλλά χάριν τής
διευκρινήσεως τών ζητημάτων
Αναγκάζομαι νά έπαναλάβω
τήν διήγησιν τής δλης πράξεως.” Τδ έπίθετον ξηρά εύ
ρίσκομεν ένταΰθα άκατάλληλον, διότι ή άφήγησις είναι
ζωηροτάτη καί παρουσιάζει
ήμΐν τδ άρχαΐον Ανδραγάθημα
ώς έν είκόνι μέ δλας τάς φά
σεις καί τάς περιπέτειας αύ
τοΰ. Ή άνάγνωσις είναι είς
άκρον έλκυστική άπ’ άρχής
μέχρι τέλους, καί άμφιβάλλομεν, άν έτερός τις ιστορικός
μετά τοσαύτης ακρίβειας έξέθηκε τό συμβάν. Πρδς άπόδειξιν τούτου παραθέτομεν έν
ταΰθα τήν περικοπήν, έν ή ό
συγγραφεύς περιγράφει τήν θέ
σιν, έν ή συνήφθη ό μέγας
έκεΐνος άγών, δ τοσοΰτον δοξάσας τά έλληνικά δπλα καί
ό τόν κόσμον απαντα διασώσας άπό τής πλημμύρας τών
βαρβαρικών στιφών. Ό γνωρίζων τά μέρη έκεΐνα δέν δύ
ναται ή νά παρακολούθηση
μετά πλείστου δσου ενδιαφέ
ροντος τήν λεπτομερή περι
γραφήν καί νά άναπλάση διά
τοΰ νοός του τήν δλην σκη
νήν. Ιδού ή έν λόγφ περι
κοπή ·
"Περί τής θέσεως έν ή
παρετάχθησαν οί πολέμιοι
στρατοί δέν έχομεν Ακριβή
πληροφορίαν τών άρχαίων.
ΙΙερί τών ’Αθηναίων μόνον ό
Ηρόδοτος λέγει "Άθηναίοισι
δέ τεταγμένοισι έν τεμένεϊ
Ηρακλέος έπήλθον βοηθέοντες Πλαταιέες πανδημεί”.
Τό τέμενος δέν σώζεται, άλλά
τήν θέσιν αύτοΰ άνεΰρον ό Λήκιος καί ό Φίνλεϋ. Άμφότεροι
έξηρεύνησαν μετά προσοχής τά
τής μάχης καταμετρήσαντες τδ
μαραθώνιον πεδίον. Ό πρώ
τος είχε γνώσεις τής πολεμι
κής τέχνης, καί τής ελληνι
κής φιλολογίας- δ δεύτερος
κατεγίνετο είς τήν ιστορίαν,
ιδίως τής νεωτέρας Ελλάδος,
άλλά κατά τδ πνεύμα τής
Αγγλικής πολιτικής έπί τής
ελληνικής έπαναστάσεως, ώς
φιλότουρκος μάλλον. 'Υπο
θέτω δτι αί κρίσεις αύτοΰ περί
τής έν Μαραθώνι μάχης είναι
γνωματεύσεις τοΰ φίλου του
Church. Ένεκα τούτων Απο
δίδω είς τάς κρίσεις τοΰ Ληκίου πίστιν πλειοτέραν ή είς
τάς τοΰ Φίνλεϋ περί τής μά
χης- άλλ’ άμφότεροι άκριβώς
περιέγραψαν τό Μαραθώνιον
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πδδίον καί τάς πέριξ αύτοΰ θέσεις, δπως ήσαν
πρό πεντηκονταετίας ύλιγώτερον παρ’ βσον φαίνε
ται σήμερον μεταβεολημένον. Εύρος και βαθύς
κόλπος απέναντι τής Εύβοιας άποτελεΐται βορειο
ανατολικό): ύπό τοΰ ακρωτηρίου Κυνοσούοας,
τά νΰν Στόμη, προεκβολής τοΰ όρους Δρακονέρα,
καί δυτικομεσημβρινώς ύπό τοΰ ακρωτηρίου τής
Προβαλίνθου προεκβολής τοΰ Πεντελικοΰ όρους
Άργαλίκι. Βορειοδυτικως τής παραλίας τοΰ
κόλπου εκτείνεται το μαραθώνιον πεδίον έν σχήματι ημισελήνου περιοριζόμενον έκ τών όρέων
Άργαλίκι, Άφοριαμόν, Κοτρόνι, Σταυροκοράκι
Δρακονέρα. Εις το δυτικομεσημβρινδν πρός τας
ύπορείας τής Προβαλίνθου σχηματίζεται παρα
τήν Θάλασσαν μικρόν έλος παρ’ ω ό αρχαίος
ναός τής 'Ελλωτίδος ή Έλλωτίας’Αθήνας. Ή
άρκτική πλευρά τοΰ πεδίου καλύπτεται ύπό με
γάλου έλους άποξηραινομένου κατά τό θέρος,
και άφίνοντος δύο μικρός λίμνας. Τό πεδίον
έχει μήκος σχεδόν επτά μιλιών αγγλικών ή 5 ’/2
γεωγραφικών, καί πλάτος δλίγον μικρότερον τών
δύο μιλίων άγγλικών ή 1 ■/’ γεωγραφικών. Άλλά
μετά τοΰ πεδίου συνέχονται δυτικομεσημβρινώς
εύρεία κοιλάς μεταξύ τών όρέων Άργαλίκι Ικαρίας
καί Κοτρόνι έν ή κεΐται τό χωρίον Βρανά, είς
τό μέσον τοΰ πεδίου πρός δυσμάς έτέρα μακρυτέρα άλλά στενωτέρα κοιλάς μεταξύ τών όρέων
Κοτρόνι καί Κοράκι έν ή κεΐται τό νΰν καλούμενον χωρίον Μαραθώνα, καί πρός άρκτον τρίτη
μεγάλη κοιλάς, ή τοΰ Τρικορύθου, μεταξύ τών
όρέων Κοράκι καί Δρακονέρας καί τοΰ μεγάλου
έλους, συνδεομένη μετά τοΰ μαραθωνείου πεδίου
διά τοΰ στενοΰ τοΰ Κάτω Σουλίου μεταξύ τοΰ
έλους καί τοΰ ορούς Κοράκι. Είς τό πεδίον
κατέρχεται άπό τοΰ Άφορισμοΰ διά τοΰ Βρανά
ποτάμιον τό όποιον δέν φθάνει μέχρι τής θαλάσ
σης· έτερος μεγαλήτερος ποταμός κατερχόμενος
διά τής Οίνόης καί τής Μαραθώνας μέχρι τής
θαλάσσης, καί διαιρών τό πεδίον είς δύο σχεδόν
ίσα μέρη, βόρειον καί μεσημβρινόν· καί τρίτος
ποταμός κατερχόμενος άπό τής πηγής Μακαρίας
παρά τό κάτω Σοΰλι έν τω μέσφ τοΰ έλους
μέχρι τής θαλάσσης. Τό χωρίον Βρανά συνδέ
εται μετά τών ’Αθηνών δι’ άμαζητής δδοΰ διερχομένης έκ τών άνατόλικομεσημβρινών υπω
ρειών τής Προβαλίνθου καί τοΰ Πεντελικοΰ, καί
διά τής όδοΰ τής διερχομένης άπό Σταμάτας
έπί τοΰ όρους Αφορισμοΰ καί τής Κηφισσίας
καί τών βορειοδυτικών υπωρειών τοΰ Πεντελικοΰ.
Τό χωρίον τής Μαραθώνας συνδέεται μετά τών
’Αθηνών είτε διά τής Προβαλίνθου, είτε διά
τής Σταμάτας, ώς καί ό Τρικόρυθος, άλλά ή
θέσις καί ή όδός τοΰ Βρανά διά τής Προβαλίν
θου είναι όμαλωτέρα καί έγγυτέρα πρός τό
V
αστυ.
Ό Αήκιος έβεβαίωσεν οτι ή άρχαία κώμη
τοΰ Μαραθώνας έκειτο είς τήν θέσιν τοΰ Βρανά.
Ώς γνωστόν ό άρχαΐος δήμος Μαραθώνος άπετελεΐτο έκ τής τετραπόλεως Μαραθώνος, Οίνόης,
Προβαλίνθου καί Τρικορύθου. '0 Τρικόρυθος
έκειτο άναμφισβητήτως πρός άρκτον τοΰ μαρα
θωνίου πεδίου καί τοΰ μεγάλου έλους, ή δέ
Προβάλινθος είς τήν άντίθετον μεσημβρινήν πλευ
ράν τοΰ πεδίου.
0 Μαραθών καί ή Οίνόη
έκειντο πρός δυσμάς τοΰ πεδίου είς τάς μεταξύ
τών όρέων κοιλάδας. “Οτι είς τήν τοΰ Βρανά
έκειτο ή κώμη τοΰ Μαραθώνος βεβαιοΰται, διότι
έκ τών ύπό τοΰ Fauvel, Chandler, καί Ross
άνευρεθέντων άρχαίων άγαλμάτων, επιγραφών,
καί λίθων μαρτυρεΐται βτι έκεΐ ύπήρχε τό άγροκήπιον τοΰ Μαραθωνίου 'Ηρώδου τοΰ ’Αττικού,
εύρίσκονται δέ πολλά λείψανα άρχαίων τοίχων
καί κτιρίων, ένδεικνύοντα δτι έκεΐ που έκειτο
μεγάλη κώμη άρχαία. Ό κ. Π απαρρηγόπουλος
ιδστάζει νά δεχθή τήν γνώμην ταύτην θεωρών
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πιθανώτερον δτι ό Μαραθών έκειτο είς τήν μεσαίαν κοιλάδα μεταξύ Κοτρόνι καί Κοράκι, έν
ή τό χωρίον Μαραθώνα καί ύπεράνω τούτου (έν
μίλιον σχεδόν) έρείπια άρχαίας κώμης, διότι ή
πεδιάς αΰτη είναι μεγαλητέρα τής τοΰ Βρανά.
Άλλ’ ίσως άπατάται έκ τής άπόψεως τών δύο
κοιλάδων, καθόσον ή μέν τής Μαραθώνας είναι
μέν μακρυτέρα, άλλά πολύ στενωπή άπό τοΰ
Μαραθωνίου πεδίου μέχρι τών άρχαίων έρειπίων,
έν συνόλω δέ είναι καί μικρά καί άνώμαλος.
“Ενεκα δέ τοΰ κατερχομένου δι’ αύτής ποταμού
πιθανολογείται μάλλον δτι τά άνωθι τοΰ χωρίου
έρείπια είναι τά τής άρχαίας Οίνόης. Τούτου
τεθέντος δέν ήδύναντο νά κεΐνται έντός τής
στενωπής έκείνης κοιλάδος δύο κώμαι τοσοΰτον
πλησίον άλλήλαις, ή Οίνόη καί ό Μαραθών.
Ή κοιλάς άπεναντίας τοΰ Βρανά άποτελοΰσα
εύρείαν καί όμαλήν πεδιάδα συνεχομένην μετά
τοΰ μαραθωνίου πεδίου, είναι πολύ καταλληλοτέρα πρός σύστασιν μεγάλης κώμης. Δέν πρέ
πει νά μάς πλανφ ή σημερινή επωνυμία τών
χωρίων. Έξ άρχαίων χρόνων έρημώθησαν ή
Οίνόη καί ή Προβάλινθος. Ό Στράβων έν πα
ρόδιο άναφέρει τήν Οίνόην, δ δέ ΙΙλίνιος (φυσ.
ίστ. 5, 7) λέγει βτι έπ' αύτοΰ δέν ύπήρχον ούτε
Οίνόη. ούτε Προβάλινθος. Πιθανώς λοιπόν έπί
τίνος καταστροφής αί άρχαιότεοαι τέσσαρες κώμαι συνφκίσθησαν, διατηρήσασαι τό δνομα τοΰ
δήμου, είς τό νΰν χωρίον Μαραθώνα, κάτωθι
τής Οίνόης, πρός άποφυγήν τών έκ τοΰ ποταμοΰ είς τήν άρχαίαν κώμην προσγινομένων ζη
μιών. Ό Ross έξερευνήσας δλα έκεΐνα τά μέρη
έπείσθη δτι ή άρχαία κώμη τοΰ Μαραθώνος
έκειτο είς τήν κοιλάδα τοΰ Βρανά, άλλ’ έπί τοΰ
ύψώματος έφ’ ού ό Αήκιος θέτει τό τέμενος τοΰ
Ήρακλέους, σώζονται δέ είσέτι έρείπια άρχαίων
τοίχων, είς μικράν άπόστασιν πρός άνατολάς τοΰ
χωρίου Βρανά, καί έπί τής όδοΰ τής μεταξύ
Βρανά καί ’Αθηνών διά Χαρβατίου.
Μεταξύ λοιπόν τοΰ ’Ηρακλείου καί τοΰ
Βρανά, έπί τής όδοΰ καί τοΰ ρύακος τού καταβαίνοντος έκ τοΰ χωρίου, τοποθετεί ό Αήκιος τό
στρατόπεδον τών ’Αθηναίων. Έκ τής δέσεως
ταύτης οί “Ελληνες είχον ύπ’ αύτούς δλον τό
Μαραθώνειον πεδίον, ήσφάλιζον τά νώτα διά
τών όρέων Άργαλίκι, Άφορισμοΰ, Κοτρόνι καί
τών ύψωμάτων τής Οίνόης, καί έδέσποζον τών
πρός τό άστυ όδών τής τε διά Χαρβατίου καί
τής διά Κηφισσίας. ' Η θέσις είς ήν προσωρμίσθη ό στόλος, καί άπεβιβάσθησαν οι Πέρσαι,
ύποδεικνύεται άφ’ έαυτής, ώς ή άρκτική παραπαρα
/, γ '
'
—
λία τοΰ κόλπου μεταξύ τής θαλάσσης καί τοΰ
μεγάλου Ελους, ένθα ό στόλος προεφυλάσσετο
διά τοΰ άκρωτηρίου τής Κυνοσούρας· δέν ύπήρχε
δέ φόβος έξαπιναίας έπιθέσεως ή ένέδρας έκ
μέρους τών .’Αθηναίων, οίτινες δέν ήδύναντο νά
φθάσωσιν είς τό Μαραθώνειον πεδίον, είμή έκ
τής άντιθέτου πλευράς, κατερχόμενοι έκ τών
όρέων Άφορισμοΰ καί Άργαλίκι. Έπί τούτων
ό Φίνλεϋ συμφωνεί μετά τοΰ Ληκίου. Άλλά δια
φωνία ύπάρχει μεταξύ αύτών ώς πρός τήν θέσιν
τής παρατάξεως είς τήν μάχην. Κατά τόν Αήκιον
ή δεξιά τών Αθηναίων έστηρίζετο έπί τοΰ ‘Ηρα
κλείου, ή δέ γραμμή έξετείνετο άριστερά έκ με
σημβρίας πρός άρκτον μέχρι τοΰ ποταμοΰ τοΰ
έκ τής Οίνόης κατερχομένου καί τοΰ νΰν έκκλησιδίου τοΰ Άγ. Αθανασίου, παρά τό Σέφερι’
οί δέ Πέρσαι παρετάχθησαν έχοντες τό δεξιόν
έπί τής όδοΰ τοΰ κάτω Σοΰλι, παρά τό έκχλησίδιον τοΰ Άγ. Γεωργίου, καί ή γραμμή αύτών
παρετείνετο έξ άρκτου πρός μεσημβρίαν μέχρι
τής πηγής καί τοΰ μικροΰ έλους τής Προβα
λίνθου, παρ’ φ χεΐνται είς τήν παραλίαν τά έρεί
πια τοΰ ναοΰ τής Ελλωτίδος Αθήνας. "Ωστε τό
κέντρον τών Περσών έτέταχτο έπί τοΰ σημερινού
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σωροΰ ή κοινοταφίου τών Αθηναίων, Ενφ τό
κέντρον τούτων ήτο τοποθετημένον είς τήν θέσιν
Τζέπι δπου φαίνονται σημεία άρχαίας όδοΰ πρός
τόν Βρανάν ή Μαραθώνα. ‘0 Φίνλεϋ θέτει τό
στρατόπεδον τών Αθηναίων είς τούς πρόποδας
τοΰ όρους Άργαλίκι πλησιέστερον πρός τό μι
κρόν Ελος μάλλον ή πρός τό χωρίον Βρανά. καί
μεταθέτει τήν γραμμήν τής είς μάχην παρα
τάξεως αύτών είς τήν πεδιάδα- ώστε το κέντρον
τής γραμμής τών Αθηναίων έκειτο έπί τοΰ ση
μερινού σωροΰ, τό δεξιόν έφθανε μέχρι τής παρα
λίας, καί τό άριστερόν μέχρι τών προπόδων τοΰ
όρους Κοτρόνι πέραν τής μεταξύ Βρανά καί Σου
λίου όδοΰ· κατ’ αύτόν δέ οί Πέρσαι στρατοπεδεύσαντες μεταξύ τής παραλίας, τοΰ μεγάλου
Ελους, καί τού ποταμοΰ τής Μαραθώνας, κατά
τήν μάχην παρετάχθησαν νοτιοδυτικώς τοΰ πο
ταμοΰ έχοντες τό άριστερόν έπί τής παραλία;
καί τό δεξιόν έκτεινόμενον μέχρι τών ύπωρειών
τοΰ Κοτρονίου ■ Ενω ό στόλος αύτών ήτον Ελλι
μενισμένος άπό τοΰ σημείου τής παραλίας είς δ
εληγεν ή άριστερά μέχρι τοΰ άκρωτηρίου Κυνο
σούρας. 0 V. Campe κατακρίνει τήν γνώμην,
ήν άποδίδει τω Αηκίφ βτι οί Πέρσαι έθηκαν τό
στρατόπεδον αύτών είς τήν μικράν πεδιάδα τοΰ
Ιρικορίθου άνωθι τοΰ μεγάλου έλους, μεταξύ
τούτου καί τών όρέων τοΰ Σουλίου. Ό Αήκιος
δεν λέγει τοΰτο σαφώς· άλλ’ ίσως τό έξάγει ό
Campe έκ τής φράσεως τοΰ Αηκίου βτι οί Πέρ
σαι τραπέντες είς φυγήν άπωθοΰντο πρός τήν
κλεισώρειαν τοΰ Τρικορίθου. Έάν τούτο έλεγεν
ό Αήκιος, ήτον όρθή ή έπίκρισις τοΰ Campe, διότι
ό στρατός τών Περσών ήθελε πολύ άπομακρυνθή
άπό τοΰ στόλου, δυσκόλως μετά τούτου συγκοινωνών, άνευ ανάγκης, ένω ύπήρχεν αρκετός χώ
ρο; διά τό στρατόπεδον είς τό αυτό μέρος τής
άποβιβάσεως μεταξύ τοΰ Ελους καί τού ποταμοΰ
τής Μαραθώνας. Άλλ’ έγώ έν τφ Αηκίφ άναγινώσκω τούτο μόνον οτι μέρος τών Περσών τοΰ
δεξιού κέρατο; κατά τήν φυγήν άπωθεΐτο πρός
τήν όδόν τήν διερχομένην διά τής κλεισώρειας
τού Τρικορύθου· τοΰθ’ δπερ συνάδει μετά τής
παραδόσεως βτι πολλοί τών Περσών έφθάρησαν
έν τφ Ελει. Ό Παυσανίας δστις άναφέρει ταύ
την έν Α'. λβ'. λέγει προσέτι δτι “όπέρ τήν
λίμνην (τήν έλώδη τά πολλά) φάτναι είσι λίθου
τών ίππων τού ’Αρταφέρνους, καί σημεία έν πέτραις σκηνής”. Έκ τής περαιτέρω περιγραφής
τοΰ Περιηγητοΰ Εξάγεται άνενδοιάστως βτι δέν
θέτει τήν σκηνήν καί τά ιπποστάσια τοΰ Άρταφέρνους έν τω σπηλαίφ τοΰ Πανός, τω έν τή
κλεισώρεια τοΰ I ρικορύθου, τά νΰν κάτω Σούλι,
ώς τινες τών νεωτέρων ισχυρίζονται. Ό Παυ
σανίας πιθανώς Εννοεί τήν μεγαλειτέραν τών δύο
έν τω ελει λιμνών πρός τήν βορειοανατολικήν
πλευράν τού πεδίου, καί έν τω μέσφ ταύτης
κειμένην · δπερ όποστηρίζει τήν γνώμην βτι οί
ΙΙέρσαι έστησαν τό στρατόπεδον αύτών μεταξύ
τής παραλίας καί τής όδοΰ τοΰ Τρικορύθου, τοΰ
Ελους καί τού ποταμού τής Οίνόης, ώς έν τετραγώνφ σημειοΐ τήν θέσιν αύτοΰ ό Φίνλεϋ. "Οσον
άφορα είς τό στρατόπεδον τών Αθηναίων ό
Campe κατακρίνει τήν γνώμην τοΰ Ληκίου, ήν
ύποθέτει διάφορον τής τού Φίνλεύ, μή έχων
άκριβή γνώσιν τών θέσεων· διότι εκλαμβάνει βτι
κατά τόν Αήκιον ό Μιλτιάδης κατέλαβε τήν
κώμην Μαραθώνος, νΰν Βρανά, δπως έμποδίση
τήν πρός τό άστυ διάβασιν τών Περσών διά τής
όδοΰ Κηφισσίας, καί άφήκεν Ελευθέραν τήν διά
Προβαλίνθου, ήτοι τήν διά Χαρβατίου. Τούναντίον δμως έκ τής θέσεως, είς ήν ό Αήκιος σημειοΐ τό στρατόπεδον τών ‘Αθηναίων, ό Μιλτι
άδης έδέσποζε καί τών δύο αύτών όδών, καί
ήδύνατο εύκόλως νά καταλάβη τήν κλεισώρειαν
τής Οίνόης μέχρι τής όποιας έφθανεν ή άρι-
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στερά πτέρυξ κατά τήν μάχην. Περί τής θέσεως
-ών στρατοπέδων δέν διαφωνεί πρός τον Αήκιον
6 Φίνλεϋ βσον περί τού τόπου τής μάχης, καβόσον ό Φίνλεϋ θέτει τάς γραμμάς τών Περσών
έχτεινομένας άπό τής παραλίας μέχρι τής ύπωρείας Σέφερι καθέτως πρός τό μήκος τού πε
δίου, πρός μεσημβρίαν καί παραλλήλως τοΰ ποτα
μού’τής Οίνόης. Τάς δέ γραμμάς τών Αθη
ναίων παραλλήλως πρός τάς τών Περσών έχούσα; τό κέντρον έπί τοΰ σωροΰ· ένω ό Αήκιος
θέτει τάς παραλλήλους γραμμάς τών δύο^ στρα
τών διευθυνομένας έκ μεσημβρίας πρός άρκτον,
καί τήν μέν τών Περσών έκτεινομένην άπό τοΰ
Ελους τής Προβαλίνθου μέχρι τής κλεισώρειας
τοΰ Τρικορύθου- ώστε τό κέντρον τών Περσών
τίθεται έπί τοΰ σωροΰ δπου ό Φίνλεϋ θετει το
κέντρον τών Αθηναίων· τούτων δέ στηρίζεται
τό δεξιόν είς τάς ύπωρείας τοΰ Άργιλικίου, τό
κέντρον είς τάς τοΰ Κοτρονίου καί ή άριστερά
είς τό Σέφερι καί τά ύψώματα τής κλεισώρειας
τής Οίνόης. Ό Κούρτιος άκολουθεΐ τόν Αήκιον.
"‘0 Μιλτιάδης λέγει, δέν ήδύνατο νά διστάζη
περί της Εκλογής τοΰ τόπου τής στρατοπεδεύ
σεις αύτοΰ. Ώφειλε νά καλύψη τήν μεγάλην
πρό; τάς Αθήνας όδόν. Έμεινεν έπί τών ύψω
μάτων τοΰ Πεντελικοΰ, άνωθι τοΰ ‘Ηρακλείου
προστατεύων τό ιερόν άλσος αύτοΰ, έχων ύπό τάς
όψεις δλην τήν έκτασιν τοΰ πεδίου κατά μήκος,
κατοπτεύων τά κινήματα τοΰ έχθροΰ, ένω έξ
άλλου ήτον άποχρώντως έξησφαλισμένος άπό τών
προσβολών τούτου διά τών άποτόμων άνωμαλιών,
τών βράχων, καί τής γραμμής τών δχυρωμάτων
αύτοΰ, καί είχε τήν προμήθειαν τοΰ άναγκαιοΰντος δδατος παρά τών ρυάκων τά όποια χύνονται
εις τά Ελη πρός τό Ηράκλειον”. Εννοεί ό
συγγραφεύς τό μικρόν Ελος τής Προβαλίνθου πρός
τήν άνατολικομεσημβρινήν άκραν τοΰ πεδίου μέχρι
τοΰ όποιου δμως δέν φθάνει τά νΰν ό ρύαξ, ρύαξ,
δστις κατέρχεται άπό τοΰ Άφορισμοΰ καί του
Βρανά, καί διέρχεται διά τής θέσεως είς ήν ό
Αήκιος θέτει τό στρατόπεδον τών Αθηναίων.

ΕΣΠΕΡΟΣ
αύτής καλύμματος άντενακλώντο ώς έν κατόπτρω τά χαρτία τών συμπαικτών του. Τοσαΰτα
δέ χρήματα Επαίζοντο έν Βερολίνω, ώστε ό μέ
γας Φριδερΐκος, θέλων νά περιορίση τό κακόν
Επέβαλε πρόστιμον 1000 ταλλήρων τοΐς χαρτοπαίκταις καί διά διατάγματος τοΰ έτους 1709
κατήργησε τήν δικαστικήν άγωγήν έπί τών έκ
τοΰ χαρτοπαιγνίου χρεών. ‘Εννοείται δτι τό
διάταγμα τοΰτο είναι σήμερον χάρτης άκυρος
καί ή χαρτοπαιξία θάλλει έν Βερολίνω έν δλη
αύτής τή άπαισία λάμψει.

Περίεργα αποτελέσματα σεισμών. Έκ
τίνος έκθέσεως τοΰ αστρονόμου Νογουΐ Ερανιζόμεθα τά άκόλουθα περί τών άποτελεσμάτων τών
έν ‘Ισπανία τελευταίων σεισμών· Αί δονήσεις
ήσαν μέχρις είκοσι καί πέντε· έν τή μεγάλη
χαράδρα, τή έν Γουϊεβάρ σχηματισθείση, Ελαία
τις Εσχίσθη είς δύο, Εκαστον δέ τμήμα αύτής
ΐσταται σήμερον έπί έκατέρου τοΰ κρημνού σχιματος· Τοΰτο άποδεικνύει τήν άστραπιαίαν ταχύ
τητα, μεθ’ ής Εσχίσθη ή γή. Κατά τόν αύτόν
τρόπον έσχίσθησαν οίκίαι καί τοΐχοι. Έπί τινων
στεγών αί κέραμοι περιεστράφησαν κυκλικώς,
χωρίς ούδέ μία κέραμος νά πέση έπί τοΰ Εδά
φους. Έπί καταρρευσασών οικιών τά κάτω
πατώματα έβυθισθησαν είς τήν γήν, ώς νά είχον
λάβη ώθησιν σφοδράν άνωθεν. Νέαι πηγαί άνεφάνησαν, παλαιαί έξηφανίσθησαν. Ή κοίτη τού
ποταμοΰ Άλμαρχάρ έσχίσθη είς δύο, τό δέ
ύδωρ αύτοΰ έγένετο άφαντον, ώστε αί πέριξ
γαΐαι δέν ήδύναντο πλέον νά ποτισθώσιν. Τά
ιαματικά υδατα τής Άλχάμας έγένοντο άφθονώτερα καί θερμότερα κατά τρεις ολους βαθ
μούς, καί Εν ω πρότερον ήσαν άλατοΰχα , κατέ
στησαν σήμερον θειούχα. Έν Άλβουνάλα ήνοίχθησαν στρογγύλαι όπαί, άναπέμπουσαι λιπώδει
θερμότατα ύγρά. Έκ τών παρατηρήσεων τού
των άποδεικνύεται πόσον δλίγα ήδυνήθη είσέτι
ν’ άνακαλύψη ή Επιστήμη περί τών έντός τής
γής συμβαινόντων.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
'Γά τυχηρά παιγνίδια. Συνήθως πιστεύ
εται δτι ή πόλις τών Παρισίων είναι ή πατρίς
καί ή Εστία τών τυχηρών παιγνιδίων καί τών
τυχοδιωκτών τών ζητούντων διά τής χαρτο
παιξίας a corriger la fortune (νά διορθώσωσι
τήν τύχην των). Άλλ’ έκ στατιστικών πληρο
φοριών άποδεικνύεται δτι τό Βερολΐνον δέν
ύστερεΐ τών Παρισίων ώς πρός τό κοινωνικόν
τοΰτο νόσημα. Τό Βερολΐνον, ή Εδρα τόσων σχο
λαστικών καί δασκάλων κατέστη άληθές άντρον τυχοδιωκτών, ήτο δμως καί άνέκαθεν τοιοΰτο. Ό Λέσσιγγ έν τφ κλασικφ αύτοΰ δράματι “Μίννα” περιγράφει τοιοΰτον εύγενή τύπον
διά χρωμάτων ζωηρών. Καί πρό τοΰ μεγάλου
Φριδερίκου δμως ή πόλις αυτή ήτο διάσημος
δια τά χαρτοπαικτεΐά της. Ή αύλή, οί εύγενεΐς, οί πλούσιοι πολΐται καί αύτοί οί κληρικοί
έφοίτων είς τά 14 Επισημότερα οινοπωλεία τού
Βερολίνου, έν οίς παρεδίδοντο μετά ζέσεως είς
τήν χαρτοπαιξίαν, καί άπερροφώντο ολόκληροι
περιουσιαι. Μεταξύ τών διαβοήτων τών χρό
νων έκείνων χαρτοπαικτών ήτο καί τις λοχαγός
Φαβιόλης, Ιταλός, ώς είχάζετο, τήν καταγωγήν,
σστις ήτο είς άκρον Επιτήδειος. Περί αύτοΰ
διηγούνται τό έξής τέχνασμα· ‘Οσάκις έκράτει
τόν πάγκον, έξήγαγε τήν ταμβακοθήκην του καί
έλάμβανε ταμβάκον, μεθ’ δ έθετεν αύτήν έπί
ιήί τραπέζης οΰτως, ώστε έπί τοΰ στιλπνοτάτου

Αίνιγμα 450.

Είμί τό δηλητήριον,
Είς δ ή μοχθηρία
Τά βέλη της βυθίζει·
Είμί καί ή ούσία,
Δι’ ής άπεικονίζει
Τό αίσθημα ό έρως
Σφοδρώς καί έλευθέρως.
‘0 νοΰς, ό έφευρών με,
Μέ έχει σύμμαχόν του,
Έν δέ τή συμμαχία
Καί τή στενή φιλία
Τά άριστα πηγάζουν
“Έργα τών σκέψεων του.

Αίνιγμα 451.

Γεννώμ’ άπροσδοκήτως,
Καί θνήσκω παρευθύ:,
Κι’ ό όπαδός μου είναι
Φρικώδης καί ταχύς.
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Πρόβλημα 452.

(’Αριθμητικόν.)

Είς τό παράθυρον χρυσοχοείου ό χώρος διηρημένος είς 9 τμήματα, περιεΐχεν 60 άδάμαντας
ουτω · Τό μεσαΐον τμήμα ήτο κενόν ό δέ άριθμός τών άδαμάντων έν έκαστη τών τεσσάρων
πλευρών ήτο 21. Τετράκις ό χρυσοχόος άφήρεσεν άνά τέσσαρας άδάμαντας, ήτοι έν βλφ
16. Καί δμως έν έκάστη πλευρά ήσαν έκάστοτε πάλιν 21 άδάμαντες. Ποΐαι μεταβολαί
έγένοντο πρός τοΰτο;
Πρόβλημα 453.

* * * *
Νά σχηματισθή τετράγωνον έκ τεσ* * * * αάρων στοιχείων, άποτελούντων τέσ* * * * σαρας λέξεις, αΐτινες άναγινώσκονται
* * * * καί όριζοντείως καί καθέτως. Αί τέσ
σαρες λέξεις σημαίνουσι· α'.) Εύγενή δύναμιν
®·) ΡήΡ·α' 7·) ατοιχεΐον τής φύσεως, καί δ'.)
όνομα κύριον.

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 446.

Αινίγματος 447.

'0 Μωόσής.

Τό γήρας.

Προβλήματος 448.

Άνθρωπος ών τοΰτ ϊσθι καί μέμνηα αεί.
Προβλήματος 444.

Άνω ποταμών χωροΰσι πηγαί.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΝ.
Κ“ A. Κ. είς Burnil’.
Αμα ληφθή τό τίμημα
τής έφετεινής συνδρομής, θέλουσιν άποσταλή ύμΐν τά
τεύχη τού ‘Εσπέρου καί τό γραμμάτων τοΰ Λαχείου,
ού μετά τήν άπότισιν τής συνδρομή; δικαιούσθε νά
μετέχητε. — κ. Μ. Ρ. είς ’Odijiiffoi’. ‘0 διάσημος
κυμβαλιστή; 'Ροΰβινσταϊν, περί ου έρωτάτε, έτελείωσε
κατ’ αύτάς τήν περιοδείαν του, δούς πλέον τών 100
συναυλιών καί κερδίσας καθαράς 500 χιλ. φράγκων, ές
ών 200 χιλιάδας παρέδωκε τφ δημάρχφ Λονδίνου πρός
ευεργετικούς σκοπούς. Εύγενής πράγματι χρήαις εύγενών κερδών! — κ Κ. Φ. Κ. είς Άλε^ά»'ίρειαί>.
Αποστέλλομεν Υμΐν εύχαρίστως είς άπάντησιν τής
ϋμετέρας αποστολής τό παρόν τού ’Εσπέρου τεύχος.
— Έλ. Φιλ. Συλ. είς Κωνσταιτιιούπολιτ. ’Επιστολή
ύμών έλήφθη καί ή παραγγελία υμών θέλει έκτελεσθή.
Ό σεβαστός Πρόεδρος κ. ‘ΓΙρ. Βασιάδης δέν άφίκετο
άκόμη ένταΰθα. — κ. 1ί. Κ. είς ΠετροίστολίΓ. Έλήφθησαν ποίημα καί αίνιγμα’ εύχαριστοΰμεν διά τήν
άποστολήν άμφότερα δημοσιευθήσονται προσεχώς. Πε
ρικαλύμματα κατ’ αύτάς άποστέλλονται δλα όμοΰ διά
κιβωτίου. — κ. Φ. Κ. είς Κωτύταντινοΰπολιν. Συνδρομηταί ένεγράφησαν τίμημα έλήφθη- εύχαριστοΰμεν·
Καλώς έπράςετε έπισπεύσαντες, διότι ό καιρός έπείγει. — κ. I. Γ. είς Σμύρνην. Έλήφθη εύχαριστοΰμεν
διά τήν φροντίδα. Τά τεύχη τού Ε*. έτους, ώς καί τά
πρώτα τεύχη τοΰ Στ', έτους άποσταλήσονται διά κιβω
τίου. Τά γραμμάτια δμως τοΰ Λαχείου ταχυδρομικώς
δπως λάβετε αύτά έγκαίρως. — κ. A. Α. είς Χανία
Κρήτης. Ή τιμή έκάστου τόμου τοΰ ‘Εσπέρου είναι
φρ. 40 χρ. Άναμένομεν τό τίμημα δπας άποσταλή ύμΐν.
— κ. Α. Σ. είς 'Αθήναβ. Τίμημα έλήφθη· προσε·
χώς άποσταλήσεται ύμΐν καί γραμμάτων Λαχείου. —
κ. Λ. Ρ. είς Ιίειραΐα. 'Επίσης.

Διευθυντής καί έκδότης· Δρ. I. ΤΤΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ
έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 41.

Τϋποις·

Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.

’Επειδή ό "Έσπίρο§”, έπιτυχώς διανύσας πέντε έτη άπό τής ίδρύσεως αύτοΰ, εισέρχεται ήδη εις τό ϊχτον αύτοΰ
έτος, ή Διεύθυνσις αύτοΰ άπεφάσισεν δπως συστήση έφέτος Λαχείο»· πρός δφελος τών κκ. συνδρομητών τού Εσπέρου,
οϊτινες τοσοΰτον εύμενώς ύπεδέχθησαν αύτόν καθ’ δλον τό πενταετές τοΰτο διάστημα.
Ό άριθμός τών γραμματίων τοΰ Λαχείου, τά όποια θέλουσι διανεμηθή δωρεάν τοΐς κκ. συνδρομηταΐς άνά έν έκάστω,
δέν δύναται νά όρισθή άπό τοΰδε άκριβώς, διότι θέλουσι συμπεριληφθή είς τούτον καί οί νέοι συνδρομηταί τοΰ έκτου
έτους- οί κληρωθησόμενοι δμως άριθμοί έσονται δε'κα έν δλω, καί θέλουσι κερδίσει1) Πολυτελές Λεύκωμα σχήματος μεγάλου φύλλου, χρυσοδεδεμένον περιέχον 12 μεγάλας εικόνας γυναικείων καλλονών,
μετά σπανίας τέχνης έπεΕειργασμένας έν φωτοτυπάχ.
2) "Ετερον Λεύκωμα έπίσης χρυσοδεδεμένον, περιέχον έν χαλκογραφία 24 θέας τών γραφικωτέρων μερών τής Εύρώπης
έπίσης άρίστης κατασκευής.
3) "Ολην τήν σειράν τοΰ "Έσπεροι·”, ήτοι τους τόμους Α'. Β'. Γ'. Δ', καί Ε'. χρυσοδεδεμένους διά τού γνω
στού περικαλύμματος αύτών.
4) Θήκην χρυσόδετον, περιέχουσαν έΕ εικόνας άνθοδεσμών έΕ άνθέων φυσικού μεγέθους, διά Ζωηροτάτων χρωμάτων
«χρωματισμένων, καί τοΰτο τόσον πιστώς, ώστε δύνανται αύται νά χρησιμεύσωσι καί ώς υποδείγματα Ζωγραφικής.
5) 6) 7) Άνά ένα τόμον τοΰ Έσπεροι- έπίσης χρυσοδεδεμένον. Τό έτος αύτοΰ κατ’ έκλογήν τού κερδίΖοντος.
8) Λεύκωμα Βοτανικής, πολυτελές καί κομψότατον, διά συλλογήν Εηρών άνθέων χρήσιμον. Έκαστος πίναΕ αύτοΰ πε
ριέχει τά ιχνογραφήματα έΕ ή έπτά άνθέων φυσικού μεγέθους, μετά τών όνομάτων αυτών λατινιστί καί γερμανιστί. Μέθοδος διδακτικωτάτη διά τούς καταγινομένους είς συλλογάς άνθέων.
9) Περιήγησιν τής ‘Ελλάδος, βιβλίον κομψώς δεδεμένον καί μετά εικόνων. Καί
10) "Ολην τήν σειράν τών περικαλυμμάτων τού “'Εσπέρου'’ άπό τού Α'.—Ε'. τόμου.
Τό Λαχεΐον τοΰτο, τοΰ όποιου ή κλήρωσις θέλει γίνει ένώπιον έπιτροπής έν Λειψία τή 1/13 Αύγούστου 1886, συμμετέχουσιν αύτοδικαίως οί μέχρι 15/27 Ιουλίου 1886 καταβαλόντες τήν έτησίαν αύτών συνδρομήν, τά δέ γραμμάτια τού
Λαχείου, κατά τό κάτωθι σχέδιον, θέλουσιν άποσταλή αύτοΐς άσφαλώς προ τής έκκυβεύσεως.
Δώ παρακαλοΰνται οί κατά τόπους κκ. άνταποκριταί τοΰ Εσπέρου νά έμβάσωσιν ίμπροθέσικος τάς καταβληθείσας
αύτοΐς συνδρομάς, δπως μή προκύψωσι βραδύτητες καί γεννηθώσι παράπονα, καθότι ή Διεύθυνσις, άν δέν λάβη έν Λειψία
τό τίμημα τών συνδρομών, είς ούδένα άνεΕαιρέτως θέλει άποστείλει γραμμάτιον.
Ό δρος τής καταβολής τής συνδρομής έτέθη, διότι πλεΐστοι μέν τών κκ. συνδρομητών, συμμορφούμενοι πρός τό
πρόγραμμα τού ‘"Εσπέρου”, έχουσι τήν εύγενή προθυμίαν νά καταβάλλωσι τήν συνδρομήν των άμα τή ένάρΕει τού έτουςύπάρχουσιν δμως καί συνδρομηταί τινες ύπέρ τό δέον βραδύνοντες, καί έπομένως δέν είναι δίκαιον νά μετέχωσιν ούτοι
τών αύτών ωφελημάτων μετά τών άλλων, τών διευκολυνόντων τήν υπηρεσίαν τής Διευθύνσεως.

ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ
ΕΚΚΥΒΕΥΘΗΣΟΜΕΝΟΝ ΤΗι 1/13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1886 ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι.

Οροι τοΟ Λαχείου ·
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Συμμετέχουσιν αύτοΰ πάντες οί Κύριοι συνδρομηταί, οί μέχρι τής 15/27 Ιουλίου τρέχ. έτους καταβαλόντες τήν έτησίαν αύτών συνδρομήν.
‘Η Διεύθυνσις τού 'Εσπέρου δέν θεωρεί γενομένην τήν καταβολήν τής συνδρομής, είμή άφ' ού έμβασθή αύτη έν Λειψία.
Τά γραμμάτια θέλουσιν άποσταλή δωρεάν άμα τή λήψει τοΟ τιμήματος τής έτησίας συνδρομής.
01 δέκα κληρωθησόμενοι άριθμοί κερδίσουσι κατά τήν έΕής τάΕιν-,

Τήν σειράν τών τόμων Α'. Β'. Γ'. Δ'. Ε'. τοΟ 'Εσπέρου χρυσοδέτων.
Λεύκωμα τών καλλονών έν φωτοτυπικαΐς είκόσιν.
Τ'- Λεύκωμα τών ώραίων τοποθεσιών έν χαλκογραφία
δ'. ε’. στ'. Άνά ένα τόμον τού ‘Εσπέρου κατ’ έκλογήν.
Ρ· Θήκην μετά 6 εικόνων άνθέων ποικιλοχρόων.

Άρ. α'.
- β'.

η'·
θ·.
ι'.

Λεύκωμα Βοτανικής.
Περιήγησιν τής Ελλάδος.
Τά περικαλύμματα τού Εσπέρου τών έτών A'.—Ε'.

Απαντα τά κέρδη θέλουσιν άποσταλή έλεύθερα ταχυδρομικών τελών, οι δέ κερδίσαντες άριθμοί θέλουσι δημοσιευθή£διά τού Εσπέρου.

’Εν Λειψίφ 15/27 ’Απριλίου 1886.
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Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.
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