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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ.
Μετά είζόνος, δρα σελ. 81.)

εις τήν μορ
φήν, πλήρεις φιλοσο- 
σοφίας και τέχνης, 
λεπτοί συνάμα καί 
νευρώδεις οί αρχαίοι
"Ελληνες έπίσταντο νά 

συνδέσωσι τήν νεότητα τής φαν
τασίας μετά τοΰ άνδρικοΰ φρο
νήματος και νά σχηματίσωσι 
τόπους μεγαλοπρεπούς άνθρω-

πότητος· " Ταΰτα λέγει ό μέγας τής 
Γερμανίας ποιητής Schiller περί των 
ήμετέρων προγόνων. Ταΰτα δύνανται 
μέχρι τινδς νά έφαρμοσθώσι καί έπί 
των νεωτέρων ήμών ποιητών, καθότι

ό χαρακτήρ τοΰ έθνους έμεινεν ό αυτός, τά αι
σθήματα τά αυτά, τδ φρόνημα τό αυτό. Έάν 
ηναι νεώτερος τής Ελλάδος ποιητής άξιος 
τοΰ κολακευτικού τούτου χαρακτηρισμού, ου- 
τος είναι πάντως ό άθάνατος ψάλτης τής 
’Ελευθερίας, ό Ζακύνθιος Διονύσιος Σολ ω
μός, δστις έγκατέλιπεν ήμΐν έργα, τά όποΐα 
έγένοντο ήδη κτήμα τοΰ έθνους καί ό πανδα- 
μάτωρ χρόνος δέν θά κατορθώση νά έξαλείψη. 
Τού συμπαθούς τούτου Ζακυνθίου ποιητού χα- 
ράττομεν ενταύθα τήν βιογραφίαν, συνοδευομένην 
ύπδ τής εικόνος αύτοΰ καθότι έν τοΐς ποιητικοΐς 
παραρτήμασι τού “Εσπέρου” ό χώρος δέν έπέ- 
τρεπεν έκτενεστέραν βιογραφίαν.

'0 Διονύσιος Σολωμδς ήτο υιός τοΰ Νικο
λάου Σολωμοΰ, κόμητος Ζακυνθίου καί τής ’Αγ
γελικής τδ γένος Νίκλη, έγεννήθη δέ έν Ζα- 
κύνθιρ τή 8 ’Απριλίου 1798.- '0 συμπαθής καί 
πλήρης χάριτος ποιητής ήλθεν εις τδν κόσμον 
έν τΉ ΖαΡι®σσΊΡ το“ εαρος ωρα. Άπδ Κρήτης 
κατά τάς άρχάς τοΰ 18 αιώνος ήλθον οί πρό
γονοι αυτού εις τήν ώραίαν τοΰ Ίονίου πελάγους 
νήσον, ένθα καί μετ’ ού πολύ συγκατελέγησαν 
μεταξύ τών έπισημοτέρων τοΰ τόπου οικογε
νειών, αίς ή Βενετική δημοκρατία άπένειμε 
τίτλον εύγενείας. Μόλις έννεατής δ Διονύσιος 
Σολωμδς άπώλεσε τδν πατέρα του καί έμεινε 
μετά τοΰ άδελφοΰ του Δημητρίου κληρονόμος 
μεγάλης περιουσίας. Τούτο τά μάλιστα συνέ- 
τεινεν εις τήν διανοητικήν μόρφωσιν τοΰ παιδός, 
διότι οί ευκατάστατοι τών Έπτανησίων έθεώρουν 
καταισχύνην τήν αμάθειαν καί έφρόντιζον ν’ ά- 
ποστέλλωσι τά τέκνα των έν νεαρωτάτη ήδη 
ήλικία είς τδ σχολεΐον. Καί ό Διονύσιος παΐς 
έτι άπεστάλη είς τδ σχολεΐον τής πατρίδος του, 
ένθα πρώτον διδάσκαλον είχεν ιερέα Ιταλόν, 
τδν 'Ρώσσην, πρόσφυγα έκ Κρεμώνης, άνδρα 
πολυμαθή, ένάρετον καί είς άκρον φιλόστοργον 
πρδς τούς μαθητάς του. Μή λησμονώμεν δτι 
έν αρχή τού ένεστώτος αιώνος ή ιταλική γλώσσα 
καί φιλολογία ήκμαζεν έν Έπτανήσφ, καί έν 
γένει τδ ιταλικόν στοιχεΐον ήτο τδ έπικρατοΰν. 
"Ιχνη τής έπιρροής ταύτης διατηρούνται μέχρι 
σήμερον έν ταϊς Ίονίοις νήσοις, ένθα ή ιταλική 
γλώσσα δμιλεΐται ύφ’ όλων τής κοινωνίας τών 
τάξεων. Ό 'Ρώσσης άπδ τών πρώτων ήδη ημε
ρών μεγάλην ήσθάνθη πρδς τδν μικρόν του μα
θητήν Διονύσιον συμπάθειαν, ήτις έπετάθη έτι 
περισσότερον δτε εΐδεν ήμέραν τινά αυτόν χύ- 
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νοντα δάκρυα πικρά έπί τφ θανάτφ συμμαθητοΰ 
αυτού · ένόησε δέ αμέσως καί τήν έξοχον αύτοΰ 
ευφυΐαν καί τήν ποιητικήν του φύσιν. Τούτο 
δέ παρεκίνησε τδν διδάσκαλον, μέλλοντα να έπι- 
στρέψη είς τήν Ιταλίαν νά προτείνη είς τδν 
κηδεμόνα τοΰ νεαρού Διονυσίου, κόμητα Μεσ- 
σαλαν, νά τδν συμπεριλάβη μετ’ αύτοΰ. Ό 
Διονύσιος έρωτηθείς άπήντησεν δτι ευχαρίστως 
λίαν θά παρακολουθήση τδν διδάσκαλόν του, ον 
ώς δεύτερον πατέρα έσέβετο καί έξετίμα. Δε
καετής μόλις ήτο ό Σολωμδς δτε τφ 1808 με- 
τέβη είς ’Ιταλίαν καί κατ’ άρχάς μέν είσήλθεν 
ώς μαθητής είς τδ Λύκειον τής ‘Αγίας Αικα
τερίνης έν Βενετία, άλλά μή δυνάμενος νά ύπο- 
ταχθή είς τήν αυστηρότητα τοΰ σχολείου συγ
καταθέσει τοΰ 'Ρώσση μετέβη είς Κρεμώνην, 
ένθα έπεδόθη μετά ζέσεως είς τήν μελέτην τής 
ιταλικής γλιόσσης καί φιλολογίας. Έ.ν Κρεμώνη 
είχε διδάσκαλον τον καθηγητήν Πίνην, φ καί 
ύπεργήρφ ήδη άπέστειλεν έν έτει 1850, δηλ. 
μετά τεσσαράκοντα δλα έτη, επίγραμμα ' Ό μι
κρός Προφήτης”.

Κατά προτροπήν τών συγγενών του μετέβη 
μετά τινά έτη είς Παβίαν, οπού ένεγράφη φοι
τητής έν τή νομική τοΰ Πανεπιστημίου σχολή. 
Καί διήκουσε μέν τακτικώς τά νομικά μαθή
ματα, καί έλαβε καί τδ διδακτορικόν δίπλωμα, 
άλλά ή κλίσις του ήτο πρδς τήν ποίησιν, ή 
άνάγνωσίς του ποιητικά μόνον έργα ήτο, ή φαν
τασία του ποιητικάς έθήρευεν εικόνας. Ή ποίη- 
σις είχε αυτόν παΐδα έτι όντα διά τής μαγικής 
αυτής ράβδου, καί ήδη ζατεΐχεν ολόκληρον τδν 
νεανίαν. 'Ημέραν τινά προ τής είς Ιταλίαν 
μεταβάσεώς του ό Σολωμός, μόλις τδ δέκατον 
τής ηλικίας του έτος άγων, περιεπάτει μετά 
τίνος συμμαθητοΰ του έν τή έξοχή, δτε ήκουσεν 
ήχον φλογέρας· έστάθη καί ήκροάτο μετά θρη
σκευτικής εύλαβείας τών ήχων· είτα δέ στρα
φείς πρδς τδν συμμαθητήν του, τω είπεν άπο- 
τόμως· “Τί αισθάνεσαι;” — Ούδέν, άπήντησεν 
έκεϊνος. Ούδέν! Πώς ήτο τούτο δυνατόν, έν φ 
αυτός τήν καρδίαν του δλην ήσθάνετο πάλλου- 
σαν έκ τής συγκινήσεως; Ούδέν; Τήν τοιαύτην 
ψυχρότητα δέν ήδυνήθη νά λησμονήση ό Σολω
μδς καθ δλον τδν βίον του. Καί πράγματι ή 
μυστηριώδης τής ποιήσεως φωνή άντήχει είς 
τά ώτα τοΰ νεαροΰ ποιητού, ή φύσις έκάλει αύτδν 
είς τάς άγνάς αύτής άγκάλας· ό νοΰς του διη- 
νοίγετο είς τά κάλλη τής τέχνης. Έπί τών 
θρανίων τοΰ σχολείου καθήμενος ό Σολωμδς τήν 
μαγευτικήν τής ποιήσεως έλξιν ήσθάνετο καί οί 
Ιταλικοί αύτοΰ καί λατινικοί στίχοι ήσαν άνώ- 
τεροι τής ηλικίας του. '0 διδάσκαλός του άνα- 
γινώσκων αύτούς πολλάκις έπανελάμβανεν. “Ώ 
"Ελλην, σύ θά έπισκιάσης τον ήμέτερον Μάν
την”, καί ό Μόντης ήτο κατ’ έκείνους τούς χρό
νους ό έξοχος τής ’Ιταλίας ποιητής, έν δλη τή 
άκμή τής δόξης του. Μεγάλη ήτο καί σημαν
τική έκείνη ή ήμέρα καθ’ ήν ό Σολωμδς μετα- 
βάς είς Μεδιόλανα έπαρουσιάσθη ένώπιον τοΰ 
έκεΐ διαμένοντος Μόντη. Μετά παρέλευσιν δλί- 
γου χρόνου στενή φιλία συνέδεσε τάς δύο ταύ- 
τας ποιητικάς φύσεις· πολλάκις ό Ιταλός συνε- 
ζήτει μετά τοΰ Έλληνος ποιητοΰ περί διαφόρων 
χωρίων τοΰ Δάντου, δν άμφότεροι έξόχως έθαύ- 
μαζον. Έν τινι τών συνδιαλέξεων τούτων δ 
Μόντης, θέλων νά καταβάλη τδ κριτικόν θάρρος 
τοΰ Σολωμοΰ, τφ είπεν· " Άναγινώσκων τις 

έργα ποιητικά δέν πρέπει νά συλλογίζεται, άλλά 
νά αίσθάνηται.” Καί ό Σολωμδς άμέσως τω 
άπεκρίθη· ' Πρώτον πρέπει νά συλλαβή ό νοΰς 
καί κατόπιν ή καρδία νά αίσθανθή 8,τι ό νοΰς 
συνέλαβεν.” 'Η εύστοχος αΰτη άπάντησις τόσον 
πολύ ένεθουσίασε τδν Ιταλόν ποιητήν, ώστε 
έγερθείς ήσπάσθη τδν νεαρόν φίλον του.

Μέχρι τοΰ έτους 1818 ό Σολωμδς διέμεινεν 
έν Ιταλία, καί έπί τινα μέν χρόνον έσκέπτετο νά 
μείνη διαρκώς έκεΐ καί νά έπιδοθή είς τήν Ιταλι
κήν ποίησιν — άλλ’ ένδόμυχος φωνή ώθει αύτδν 
πρδς τήν πατρίδα του, τήν Ελλάδα, τήν δυστυχή 
τότε καί πτωχήν, πρδς τήν Ελλάδα, ένθα άνέ- 
φαίνοντο αί πρώται άκτΐνες τής νεκραναστάσεως. 
Ό Σολωμδς ήτο "Ελλην, "Ελλην τδ φρόνημα 
καί τήν καρδίαν καί ώς τοιοΰτος δέν ήδύνατο 
νά παρίδη τήν άμυδράν έκείνην λάμψιν ήσθά
νετο προσεγγίζουσαν τήν έποχήν, καθ’ ήν πάσα 
ελληνική καρδία θά έπαλλεν ύπέρ τής δεινό 
πασχούσης πατρίδος, καί πας Ελληνικός νοΰς 
είς αύτήν θά άπέβλεπεν. Έπροτίμησε καί ό Σο
λωμδς νά έγκαταλείψη τδ έτοιμον καί ένδοξον 
στάδιον, δπερ τω προσεμειδία έν ’Ιταλία καί 
ν’ άπέλθη έκεΐ, οπού ή μυστηριώδης φωνή τδν 
έκάλει. " Ή πατρίς μου καλεΐ τά τέκνα της, 
έλεγε πρδς τούς παροτρύνοντας αύτδν ’Ιταλούς 
φίλους νά μή άπέλθη τής ’Ιταλίας, ή πατρίς 
μου έχει άνάγκην τών τέκνων της. Έκεΐ δψεί- 
λομεν νά άφιερώσωμεν τάς δυνάμεις ήμών ολας.” 
Καί άπήλθεν.

(Έπεται τό τέλος.)

Εαρ εν ελλαδι. 
0Δ01ΓΤ0ΡΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 
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Δρ. ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΕΓΓΕΛ.

(Συνέχεια.)
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ΔΙΩΣ άπαιτεΐται οδηγός οσάκις πρόκειται 
νά διέλθη τις ποταμούς. Έν 'Ελλάδι 
αί γέφυραι είναι δλίγαι, καί αί δλίγαι, 
αΐτινες σώζονται άπδ τής έποχής τών Τούρκων 
ή κατεσκευάσθησαν ύπδ Γάλλων μηχανικών, μέ- 
νουσιν έν καταστάσει ήμελημένη, βπως τάς 

φθείρωσιν οί είς χειμάρρους έςωγκούμενοι τδν 
χειμώνα ποταμοί. Ό’ Αλφειός, είς τών έπικινδυνω- 
δεστέρων χειμάρρων τής Πελοποννήσου, καθιστώ- 
μενος μετά έκάστην μετρίαν βροχήν τδ φόβη- 
τρον τών οδοιπόρων, δέν έχει είς τά κυριώτερα 
σημεΐά του γεφύρας ούδέ πορθμόν τινα. "Οθεν 
ό περιηγητής είναι ήναγκασμένος νά προσδράμη 
είς τήν οδηγίαν τοΰ έγχωρίου χωρικού, δστις 
γνωρίζει τάς θέσεις, έν αίς ή διάβασις τοΰ πο
ταμού καθίσταται δυνατή. Έγώ αύτδς ήναγκά- 
σθην μετά έλαφράν βροχήν νά διαμείνω έπί 
όλόκληρον ήμέραν έν χωρίω τινί μεταξύ Άν- 
δριτσαίνης καί ’Ολυμπίας, διότι ό ’Αλφειός είχεν 
έξογχωθή κατά δύο πόδας καί ό οδηγός μου δέν 
έτόλμα νά διαοή μετά τοΰ ίππου του. Παρά τάς 
ό'χθας αύτοΰ τοΰ ποταμού ΐσταντο εκατοντάδες φορ
τωμένων ίππων, ήμιόνων και όνων καί δισχίλιοι 
περίπου άνθρωποι, οΐτινες ένεκα τών προσεγγι- 
ζουσών εορτών τοΰ Πάσχα έπέστρεφον είς τάς 
πατρίδας των καί πολλοί μάλιστα έκ λίαν άπο- 

μεμακουσμένων τής Ελλάδος έπαρχιών· και 
πάντες ήναγκάσθησαν νά διαμείνωσιν έκεΐ έπί 
μίαν ήμέραν μέχρις ού καταπέσωσιν τά ΰδατα 
καί ό πορθμός καταστή βατός. Έπεθύμησα τότε 
δ έν Άθήναις κύριος ύπουργος τών Εσωτερικών 
νά είχεν άκούση τήν πλημμύραν τών ύβρεων, 
αΐτινες έξεσφενδονίσθησαν κατ’ αύτοΰ καί τής 
Κυβερνήσεως δλης κατ’ έκείνην τήν ήμέραν τοΰ 
’Απριλίου· έγώ ώς ξένος δέν έλαβον μέρος είς 
αύτάς, άλλά τάς συνεμερίσθην ένδομύχως καί 
πρέπει νά Ομολογήσω δτι οί δυστυχείς έκεΐνοι 
άνθρωποι δέν μοί έφάνησαν ώς έκ συστήματος 
άναρχικοί ή έχθροί τής Κυβερνήσεως. Μεθ’ δλης 
τής άφελείας ήρώτουν εαυτούς· "Πρδς τί πλη- 
ρόνομεν φόρους, άφ’ ού ούδέ γέφυραν έχομεν 
έπί τοΰ 'Ρουφιά (’Αλφειού);” 'Η Ελληνική 
Κυβέρνησις έπέβαλε φόρον έπί τοΰ καπνού καί 
τού σιγαροχάρτου καί 100 μικρά φύλλα σιγαρο- 
χάρτου τιμώνται 20 λεπτών, δηλ. δεκάκις περισ
σότερον τής άξίας των άλλά γέφυραν έπί τοΰ 
Άλφειοΰ έπί πολύ άκόμη θά περιμείνωσιν αί 
δύο έπαρχίαι ’Αρκαδία καί Μεσσηνία.

Πόσους μικρούς ποταμούς καί ρυάκια διέβην 
έφιππος, διότι δέν ύπήρχε γέφυρα, ούδέ ένθυ- 
μοΰμαι πλέον. 'Ο οδηγός μου (μετά συγχωρή- 
σεως) άπδ τής πρωίας ήδη δέν έφόρει τάς άνα- 
ξυρίδας του, διότι άνά πάσαν στιγμήν ήναγκά- 
ζετο νά διέρχεται διά τοΰ υδατος είτε δδηγών 
τδν ίππον του είτε καί μεταφέρων με έπί τών 
όύμων καί δυσάρεστον θά ήτο νά φορή έκάστοτε 
καί ν’ άφαιρή τάς άναξυρίδας.

Καί έτερον πρόσκομμα παρουσιάζεται τω 
οδοιπόρο» έν 'Ελλάδι, πρόσκομμα δλως κατα
πληκτικόν, δπερ έπενεργεΐ ώς δύναμίς τις τής 
φύσεως. Ό πεζή όδοιπορών θεωρείται ύπδ τών 
Ελλήνων ώς βλάξ ή ώς δυστυχής άνθρωπος, 
προσβληθείς ύπδ τών ήλιακών άκτίνων, δν χάριν 
εύσπλαγχνίας όφείλει νά τοποθετήση τις έπί 
ζώου ή έν άμάξη. Έκτδς τοΰ διαβήτου μου, 
τοΰ μαυδύου μου καί τής πυξίδος μέ τδ κρέας 
τοΰ Αήβιγ ούδέν έτερον διήγειρε τοσοΰτον τήν 
άπορίαν τών κατοίκων έν Πελοποννήσφ ή ή άπό- 
φασίς μου νά οδοιπορήσω πεζή. "Μέ τά πο
δάρια;” ’Ανέκραζαν οί άνθρωποι· “Καί δέν είναι 
καλλίτερον, νά ταξειδεύσης έφιππος!” Καί δταν 
τούς έλεγον δτι έγώ προτιμώ τό όδοιπορεΐν πεζή, 
οί άνθρωποι έσειον τήν κεφαλήν καί έμειδίων 
είς τρόπον, ώστε έγώ πράγματι ένόμιζον έμαυτδν 
άποβλακωθέντα. "Οταν δέ αί τοιαΰται σκηναί έπα- 
ναλαμβάνωνται πεντάκις ή έξάκις τής ήμέρας, αρ
χίζει δ άνθρωπος νά διστάζη καί ν’ άμφιβάλλη 
περί τής άποφάσεώς του. Πολλάκις άνθρωποι, 
ούς τυχαίως συνήντων καθ’ οδόν, μ’ έοίαζον 
σχεδόν νά δεχθώ τό ζώόν των, ουτω π. χ. πτω
χός ταχυδρόμος, δστις μετέφερε τδ ταχυδρομεΐον 
έν Κεφαλληνία έφιππος.

Πρώτιστη άνάγκη, δπως δδοιπορήση τις εύχα- 
ρίστως έν Ελλάδι, είναι γνώσίς τις τής λαλου
μένης Ελληνικής γλώσσης. Έπί τών Ίονίων 
νήσων καί έν ταϊς μεγάλαις πόλεσιν, ιδίως έν 
Άθήναις, οίκονομεΐταί τις διά τής γαλλικής ή 
τής ιταλικής γλώσσης· πρδς τούτοις εύρίσκεται 
έν ταϊς μεγαλειτέραις πόλεσι δικηγόρος τις ή 
διδάσκαλος σπουδάσας έν Γερμανία, δστις όμιλεΐ 
γερμανιστί. Άλλ’ έν τω έσωτερικω τής χώρας 
ή εύκολία αυτή άπόλλυται έντελώς, καί ό ξένος, 
δ περιηγούμενος τάς έπαρχίας άνευ γνώσεως τής 
γλώσσης ύπόκειται είς πολλάς δυσχερείας ούδέ 
δύναται βεβαίως νά είσδύση είς τδν βίον τοΰ 
λαού. Δυστυχώς ή άρχαία ελληνική γλώσσα, 
ώς προφέρεται αυίη^ν τή δυτική Εύρώπη, ούδε- 
μίαν έχει πρακτικήν ωφέλειαν, ούδέ χρησιμεύει 
έν Ελλάδι. 'Ο γνωρίζων τήν νεοελληνικήν, 
ήξεύρει δτι αυτή δμοιάζει τήν άρχαίαν καί είναι 
άμεσος έξακολούθησις αύτής- άλλ’ ή προφορά 

είναι ή δυσχεραίνουσα τήν χρήσιν, διότι οί μέν 
Γάλλοι προφέρουσι τήν ελληνικήν γαλλιστί, οί 
“Αγγλοι άγγλιστί, οί Ιταλοί ίταλιστί καί οί 
Γερμανοί ώσαύτως γερμανιστί. Μέχρι: ού δέν 
άποβάλλη τις τήν ξένην ταύτην προφοράν, πάσα 
συνεννόησις πρδς τούς σημερινούς κατοίκους τής 
Ελλάδος καθίσταται άδύνατος.

Οί μή γνωρίζοντες άρχαίαν Ελληνικήν άς 
άρκεσθώσιν είς ολίγας λέξεις καί φράσεις Έλλη- 
νικάς, άς δύνανται νά μάθωσιν έντδς δύο εβδο
μάδων. Ό "Ελλην είναι ύπέρ πάντα άλλον είς 
θέσιν νά συμπληρώση τήν έλλείπουσαν γνώσιν 
τής γλώσσης παρά τφ ξένιο καί ή άνεξάντλητος 
αύτοΰ φιλοξενία άναπληροΐ τήν έλλειψιν ταύτην 
άρκούντως. 'Η γνώσις τής Ελληνικής άνοίγει 
τω ξένω πάσαν οικίαν καί πάσαν καρδίαν· αύτη 
τω έξομαλύνει τήν οδόν, τω παρέχει κατάλυμμα 
καί τροφήν καί τούτο είς μέρη, ένθα τά πάντα 
έλλείπουσιν. Ούδαμοΰ πλειότερον ή έν Ελλάδι 
ήσθάνθην, δτι ούδέν έχω νά φροντίσω μόνος καί 
δτι άλλοι άνθρωποι, έμπειρότεροι εμού, φροντί- 
ζουσι περί έμοΰ. Δυνάμενος νά ψελλίση δωδε
κάδα τινά ελληνικών φράσεων ό ξένος δύναται 
νά κρούση τήν Ούραν είτε τοΰ νομάρχου είτε 
τοΰ δημάρχου, καί μετ’ ολίγα λεπτά τής ώρας 
έστω βέβαιος δτι θά εχη πάντα τά άναγκαΐα. 
Άπδ τής στιγμής ταύτης δέν είναι πλέον έγ- 
καταλελειμένος· ευρίσκει δδηγόν, ευρίσκει πρό
θυμον σύμβουλον καί προστάτην, καί ούτε άνάγκην 
έχει βιβλίου, δπως έπισκεφθή δ,τι άξιοθέατον έν 
τω τόπω είτε άρχαΐον είτε νέον δταν δέ άπέλθη, 
συνοδεύεται ύπδ τών φιλικωτέρων διαβεβαιώ
σεων. 'Π γνώσις αυτή τών δλίγων ελληνικών 
λέξεων τω οίκονομεΐ καί έκατοντάδας φράγκων · 
δέν λέγω υπερβολήν ύπολογίζων δτι εκάστη 
ελληνική λέξις τω έπιφέρει οικονομίαν ένός ή 
δύο φράγκων, καί άντί τής τιμής ταύτης άξίζει 
τον κόπον νά έκμάθη τις έκατοντάδας τινάς λέξεις 
τής ώραίας ταύτης γλώσσης.

Καί έτερον έφόδιον όφείλει νά φέρη μεθ’ ε
αυτού ο ξένος έν 'Ελλάδι, ψυχραιμίαν. Ή 
ψυχραιμία είναι έν Ελλάδι έτι άναγκαιοτέρα 
τής έντομοφθόρου κόνεως, καί αρκετή δόσις 
αύτής άπαιτεΐται, δπως μή άπαντήση τις δυσχε
ρείας, διότι ήδη κατά τήν άποβίβασιν οί άπαι- 
τητικοί λεμβούχοι σοί άφαιρούσι σχεδόν τήν 
ύπομονήν· είτα δέ καί ή περιέργεια τών Ελλή
νων*) δύναται νά έμβάλλη τον ήρεμον ξένον είς 
πυρετώδη έξαψιν — καί ύπδ τοιαύτας έντυπώ- 
σεις τδ όδοιπορεΐν καθίσταται οχληρόν.

Εύτυχώς πολλά δυσάρεστα δύναται τις νά 
έξομαλύνη έν Ελλάδι διά δύο εύθυνών καί ευ
χάριστων μέσων, ήτοι διά κυπέλλου καφέ καί 
διά ολίγου καπνού. Τό κύπελλον καφέ τιμάται 
10 λεπτών καί δ καφές είναι καλλίτερος τοΰ 
ιδίως φημιζομένου βιενναίου καφέ, καί δ καπνός 
έν Ελλάδι είναι τόσον εύωνος καί καλός, ώστε 
τδ καπνίζειν εύκόλως άπδ τέρψεως καθίσταται 
έλάττωμα, ώς καί τδ πίνειν καφέν. Δι’ ένός 
καφέ δ άγωγιάτης καθίσται φίλος, καί σιγαρέτ- 
τον αφοπλίζει καί τδν δυστροπώτερον λεμβούχον.

Έν ούδεμιφ χώρα τής Ευρώπης είδον έπι- 
κρατοΰσαν τοσαύτην ισότητα δσην έν 'Ελλάδι. 
Πρδς τούτο δέον νά συμμορφωθή καί δ ξένος, 
δ μή θέλων νά περιηγήται ώς λόρδος. Εύχά- 
ριστον είναι νά διατελή έν ισότητι πρδς τόν 
ύπηρέτην, πρδς τόν λεμβούχον, πρδς τδν στιλ
βωτήν τών ύποδημάτων. Ιόν ξένον μεταχειρί
ζονται μέ τήν μεγαλειτέραν ευγένειαν, άλλά καί 
παρ’ αύτοΰ άπαιτοΰσιν κάπως εύγενή συμπερι
φοράν. Εύγενεΐς φράσεις είναι καί παρά τω

·) Άμφιβάλλομεν αν ή περιέργεια τών ‘Ελλήνων 
είναι άνωτέρα τή; τών Γερμανών, ή; τοσαϋτα δείγματα 
έχουσιν καθ’ έκάστην οί έν Γερμανία περιηγηθέντες 
■Έλληνες. Σ. τ Δ. 

λαώ έν χρήσει· 'Ορίσατε! είναι π. χ. μία 
λέξις, ήν άκούει τις έκατοντάκις τής ήμέρας ■ 
καί συνήθεις είναι αί βυζαντιναί προσαγορεύσεις · 
"Ή εύγένειά σας! Τοΰ λόγου σας!” κ. τ. τ.

Τδ δχληρότερον διά τον τδ έσωτερικδν τής 
Ελλάδος περιηγούμενον ξένον, είναι (τδ έπανα- 
λαμβάνω) ή περιέργεια. Πόσον ολίγοι ξένοι 
περιηγήθησαν τήν ώραιοτέραν ταύτην τού κόσμου 
χώραν, άφ’ ού άπλοΰς περιηγητής μέ κεκονια- 
μένα ένδύματα, μέ άκάθαρτα υποδήματα καί μέ 
τδν οδοιπορικόν του σάκκον έπί τοΰ ώμου δύ
ναται νά άναστατώση όλόκληρον χωρίον, άπδ 
τοΰ παρέδρου μέχρι τοΰ μαθητοΰ τοΰ σχολείου, 
ή όλόκληρον κωμόπολιν άπδ τοΰ δημάρχου μέ
χρι τοΰ τελευταίου άγυιοπαίδου. Φαίνεται πράγ
ματι βτι οί "Ελληνες εχουσιν ιδιαίτερόν τι 
προσόν νά έννοώσι ή νά προαισθάνωνται τδν 
ξένον, διότι μόλις ούτος εισέλθη εις χάνιον καί 
ζητήση δλίγον άρτον, τυρόν καί οίνον, καί άμέ
σως πάντες συρρέουσι πρδς τδ χάνιον, “βπως 
ιδωσι τό άγριον θηρίον”, καί πρώτον μέν έρ
χονται τά παιδία, έκτδς τών βρεφών, τά όποια 
φοβούνται τδ θηρίον· είτα δέ καί οί άνδρες καί 
έπί κεφαλής πάντων δ δήμαρχος. Μόνον αί 
γυναίκες δέν προσέρχονται, ώς συνήθως έν'Ελ
λάδι. 'Ο ξένος, δ μή διερχόμενος Κυριακήν τινα 
ή εορτάσιμον ήμέραν έν Έλληνικω χωρία», δέν 
βλέπει πολλά δείγματα τοΰ ώραίου φύλου. Οί 
άνδρες λοιπόν, μικροί καί μεγάλοι "στανται παρά 
τήν θύραν τοΰ χανίου άκίνητοι καί χωρίς νά 
προφέρωσι λέξιν, τήν περιέργειαν έχοντες άπει- 
κονισμένην έπί έκάστου τών μυώνων τοΰ προ
σώπου, μέ βλέμμα έταστικόν, ώς θέλοντες νά 
μάθωσι πόθεν έρχεται δ ξένος, πού μεταβαίνει, 
πρδς τί ήλθεν. Ό μή γνωρίζων ελληνικά ΐστα- 
ται άναυδος, συνεσταλμένος άπέναντι τής τοι- 
αύτης έπιμόνού περιέργειας. Άλλ’ άμα ζητήση 
παρά τίνος τών πλησίων ίσταμένων πΰρ ν’ άνάψη 
τδ σιγάρον του ή έρωτήση αύτδν πόσον άπέχει 
τδ άλλο χάνι ή τδ χωρίον . .. άμέσως τδ πάγος 
διαλύεται · δέκα χεΐρες τείνουσιν αύτω τδ ζητη- 
θέν πΰρ, δέκα στόματα άνοίγονται ταύτοχρόνως 
δπως τδν έρωτήσωσι περί τοΰ σκοπού καί τοΰ 
τέρματος τής οδοιπορίας του· δ κύριος δήμαρχος 
διατάσσει νά τφ προσφέρωσιν οίνον, έτερός τις 
παραγγέλλει καφέν, ό τρίτος πάλιν ετοιμάζει 
σιγαρέττα έν αφθονία, δ τέταρτος προσφέρεται 
νά τδν όδηγήση, μέχρι τοΰ πλησιεστέρου χωρίου 
καί δ ξένος άπέρχεται έν μέσφ γελώτων και 
εύχών.

Καί τά παιδία δύναται τις νά προσελκύση 
διά Ttviov μικρών εικόνων ή παιγνίων τινών· 
άμέσως γίνεται τις ό "μπάρμπας” τοΰ ζωηρού 
εκείνου ομίλου· καί οί δειλότεροι παΐδες τόν 
πλησιάζουσι, τφ τείνουσι τήν άκάθαρτον χεΐρα, 
καί πολλαί βεβαίως παρέρχονται εβδομάδες πριν 
έξαλειφθή έντελώς ή άνάμνησις τοΰ ξένου περι- 
ηγητοΰ. Τήν μικράν εικόνα, ήν έλαβεν ό μικρός 
παΐς ώς δώρον, άναρτα έν τφ δωματίφ. Ούτως 
είδον έν πενιχραΐς καλύβαις τής Πελοποννήσου 
κεχρωματισμένας εικόνας τοΰ αύτοκράτορος τής 
Γερμανίας ή τοΰ αύτοκρατορικοΰ πρίγκηπος· άπό- 
δειξις δτι Γερμανός περιηγήθη πρδ έμοΰ τά 
μέρη έκεΐνα.

Έλησμόνησα νά είπω, δτι δ όδοιπόρος έν 
Ελλάδι όφείλει νά έφοδιασθή μέ χάλ-ztva νο
μίσματα, ών άνά πάσαν στιγμήν έχει άνάγκην. 
Τά χαλκά δμως νομίσματα άποδεικνύουσι τδ 
εύωνον τοΰ βίου έν τινι χώρφ. Καί πράγματι 
πώς νά συγκαταλέξωμεν μεταξύ τών άζριβών 
τόπων τήν Ελλάδα, δπου κύπελλον καφέ τιμάται 
10 λεπτών, δωδεκάς πορτοζαλλίων 25 λεπτών 
καί λίτρα δλόκληοος άρίστου οίνου 35 λεπτών;

(Έπεται συνέχεια.)
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ΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ.

(Μετά είκόνων, δρα σελ. 89.)

ΟΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΣΥΝΟΡΟΙΣ ΠΕΣΟΝ-
»

Παραθέτομεν σήμερον τάς ει
κόνας τών άξιωματικών έκείνων 
στρατού, οιτινες πιστοί εις τον 

βρκον έπεσον ένδόξως μα- 
κατά τάς τελευταίας έν τοΐς συνόροις

τοΰ ήμετέρου 
στρατιωτικόν αύτών 
χόμενοι 
συμπλοκάς. Καθήκον ημών θεωροϋμεν νά χύ- 
σωμεν δάκρυ έπί τοΰ τάφου τών άνδρειων τού
των προμάχων τής πατρίδος καί διά συντόμου 
βιογραφίας ενός έκάστου νά προσφέρωμεν φόρον 
ευγνωμοσύνης εις τούς εύόρκως το καθήκον αύ
τών έκπληρώσαντας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΩΡΗΣ.

Ό έν Κούτρα θανασίμως τρωθε'ις καί έν τφ 
νοσοκομείφ τής Λαρίσσης άποθανών ταγματάρ
χης Κωνσταντίνος Λώρης ήτο θεσσαλός τήν 
πατρίδα καί ηλικίας 48 έτών. Έν Κρήτη είχεν 
ήδη άνδρείως άγωνισθή ώς καί έν Θεσσαλία κατα 
τό 1878. Έν τφ στρατώ ήγαπάτο διά τον ίππο- 
τικόν αύτοΰ χαρακτήρα καί δικαίως εκλαυσαν 
αυτόν πάντες οι γνωρίσαντες αυτόν. ' Η κηδεία 
αύτοΰ έγένετο μετά πολλής έπισημότητος συρρεύ- 
σαντος άπειρου πλήθους έκ τών περιχώρων, τό 
δέ φέρετρον αύτοΰ έκοσμήθη διά πλείστων άν
θέων καί εύωδών [ωδών.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΛΗΓΑΛΗΣ.

Ό άνθυπολοχαγός ’Αλέξανδρος Γαληγάλης, 
άνεψιός έπ’ άδελφή τοΰ προμνησθέντος Λώρη, 
πεσών κατά τήν θέσιν Πασά Λιβάδι, είχε πρό 
μικροΰ προβιβασθή άξιωματικός έν τφ τρίτφ πε- 
ζικφ συντάγματι έκ τής σχολής τών ύπαξιω- 
ματικών. Ό Γαληγάλης, βστις κατήγετο έκ 
Ναυπλίου, ήτο φύσις καθαρώς στρατιωτική καί 
μεγάλην ήσθάνετο πρός τό έπάγγελμά του κλί- 
σιν. Πληγωθείς έν μια τών έφόδων μετηνέχθη 
εις τό νοσοκομείον Τυρνάβου, ένθα καί άπέθανεν 
έκ τών πληγών, άφατον άφείς λύπην εις τήν 
άτυχή αύτοΰ μητέρα.

ΟΘΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ.

Ό έν τή μάχη τοΰ Κρητζόβαλη φονευθείς 
ύπολοχαγός τοΰ η', συντάγματος τοΰ πεζικού, 
δθων Κακλαμάνος, ήτο τεσσαρακοντούτης, γεννη
θείς έν Βυτίνη τής Πελοποννήσου, κατήγετο δέ 
έξ οικογένειας δοξασάσης τά έλληνικά βπλα. Ό 
πατήρ αύτοΰ ύπήρξεν ύπασπιστής τοΰ στρατηγού 
Καραϊσκάκη. Ή γενναιότης τού ’Όθωνος Κα- 
κλαμάνου ήτο έκτακτος καί ό θάνατος αύτοΰ 
πρέπει ν’ άποδοθή εις αύτήν ταύτην τήν γενναιό
τητά του

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΕΣΑΣ.

Τό εικοστόν έβδομον μόλις έτος τής ήλικίας 
του άγων έπεσεν έπί τοΰ πεδίου τής τιμής ό 
άνθυπολοχαγός Δημήτριος Δημητρέσας, δστις καί 
ούτος έξήλθεν έκ τής σχολής τών ύπαξιωματι- 
κών. Ό άνδρεΐος ούτος άξιωματικός εύρέθη 
νεκρός έπί έχθρικοΰ όχυρώματος, κρατών είσέτι 
εις τήν χεΐρα τό ξίφος. Κλαίουσιν έπί τφ 6α- 
νάτφ αύτοΰ άτυχεϊς γονείς καί δύο άδελφοί.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΚΑΒΕΡΑΣ.

Ό άνθυπολοχαγός Έπαμ. Γκαβέρας κατή
γετο έκ Δωρίδος, ύπηρέτει δέ άπό έτών έν τφ 

στρατφ ώς ύπαξιωματικός. Ιδίως διεκρίθη εις 
τήν καταδίωξιν τής ληστείας, καί έν έτει 1881 
συνέλαβεν ίδιοχείρως έν Εύρυτανία τόν διαβόη- 
τον λήσταρχον Πάπουτσαν. Διά τό κατόρθωμα 
τούτο προεβιβάσθη και άνθυπασπιστής. Ό Έπ. 
Γκαβέρας προσεβλήθη έν τή θέσει προφήτη 
Ήλία ύπό όβίδος καί άπεβίωσε μετ’ δλίγον έν 
τφ νοσοκομείφ Τυρνάβου έκ τής πληγής. ‘0 
άτυχή; Γκαβέρας καταλίπει γηραιόν πατέρα, 
δστις δικαίως θρηνεί έπί τή άπωλεία τοιούτου 
υιοΰ, δν πάντες οί συνάδελφοι άξιωματικοί έτί- 
μων καί ήγάπων.

Αιώνια των ή μνήμη!

ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΤΟΥ ΠΟΡΘΜΟΥ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑι.

(Μετά δύο είκόνων, δρα οελ. 88.)

Β
Ι νήσοι τοΰ Πορθμού είναι σύμπλεγμα 
νήσων κειμένων έν τφ πορθμφ τής ’Αγ
γλίας, βορειοδυτικώς τής γαλλικής άκτής, 
μεταξύ Νορμανδίας καί Βρεταννίας. Σύγκειται 
δέ τό σύμπλεγμα τοΰτο έκ τών μεγαλειτέρων 
νήσων Jersey, Guerinsey καί τεσσάρων μικρο- 

τέρων. Αί νήσοι αύται είναι αί άρχαιότεραι 
κτήσεις τής ’Αγγλίας, άνήκουσαι αυτή άπό τών 
χρόνων Γουλιέλμου τοΰ Κατακτητοΰ. "Οτε ή 
Νορμανδία έγένετο κτήσις γαλλική, αί νήσοι 
έπροτίμησαν νά μείνωσιν άγγλικαί, καί άν καί 
ή νήσος Jersey προσεβλήθη καί κατεκτήθη ύπό 
τών Γάλλων, οί κάτοικοι αύτής έμειναν πάντοτε 
πιστοί τή ’Αγγλία. ’Αποδεικνύεται τοΰτο καί 
έκ τής προσθέτου δεήσεως, ήτις έγένετο έν τοΐς 
Ναοΐς. "θεέ μου, φύλαττε ήμάς άπό τής όρμής 
τών Νορμανδών!” Εννοείται δτι οί Γάλλοι έν 
τή νήσφ έκείνη δέν εΐχον εύκολον τήν θέσιν, 
άλλ’ ήσαν διαρκώς έκτεθειμένοι εις έπαναατά- 
σεις καί ταραχάς.

Μιας ήμέρας πλοΰς, άναλόγως τοΰ καιροΰ, 
φέρει ήμάς άπό τοΰ λϊμένος Southampton πρός 
τόν ταραχώδη πορθμόν, ένθα πρώτον έμφανιζεται 
ήμΐν άπότομος βράχος έξερχόμενος τής θαλάσσης 
καί φέρων τό όνομα The casket (τό Κιβώτιον). 
Ό βράχος ούτος (δρα τήν εικόνα) είναι μία τών 
μάλλον έπικινδύνων θέσεων διά τούς ναυτιλλο- 
μένους καί πλεΐσται δσαι ύπάρξεις κατεστραφη- 
σαν έν τοΐς άφρίζουσι περί τούς βράχους τού
τους κύμασιν. Ενταύθα έπνίγη ό πρίγκηψ 
Γουλιέλμος, μονογενής υιός τοΰ βασιλέως τής 
’Αγγλίας Ερρίκου Α'., δστις μετά τό δυστύ
χημα τοΰτο ούδέποτε πλέον έμειδίασεν · έν- 
ταΰθα άπωλέσθη καί τό άγγλικόν πολεμικόν 
πλοΐον "Νίκη,” μετά τοΰ έκ 1100 άνδρών συγ
κειμένου πληρώματος. 'Η περί τούς βράχους 
τούτους θάλασσα διατελεΐ έν διηνεκεΐ ταραχή, 
καί άν προσθέσωμεν καί τά όρμητικά ρεύματα, 
τά έπικρατοΰντα ένταΰθα, θέλομεν έννοήσει 
διατί οί ναυτικοί τόσον πολύ φοβούνται τό ση- 
μεΐον τοΰτο. Έπί τοΰ μεγαλειτέρου βράχου 

άνηγέρθησαν τρεις μεγάλοι φανοί, οιτινες δει- 
κνύουσιν έν καιρφ νυκτός καί σκότους τήν έπι- 
κίνδυνον θέσιν.

'Η κυριωτέρα τών νήσων τοΰ Πορθμού είναι 
ή Jersey, έν ή ό μέγας τής Γαλλίας ποιητής 
Victor Hugo διήλθε τά έτη τής έξορίας του 
καί έγραψε τό συγκινητικόν του μυθιστόρημα 
"Οί έργάται τής θαλάσσης.” Έν Jersey ή φύ
σις έχει τί τό άγριον καί ρωμαντικόν συνάμα, 
διότι άφ’ ένό; μέν βράχοι άπότομοι κατέρχονται 
κατά τά παράλια μέχρι τής άγρίως μυκωμένης 
θαλάσσης, άφ’ ετέρου δέ έν τφ έσωτερικφ τής 
νήσου ύπάρχουσι κοιλάδες τερπναί, αιτινες ποι- 
οΰσιν άντίθεσιν πρός τήν περί τήν νήσον έπι- 
κρατοΰσαν ταραχήν τών στοιχείων. Εύρισκό- 
μενός τις έν τινι τών κοιλάδων τούτων έν ήμερα 
θερινή καί περί τήν δύσιν τοΰ ήλιου, νομίζει 
δτι μεταφέρεται εις παράδεισον γαλήνης καί 
ηρεμίας. Έπί τής δυτικής παραλίας τής νήσου 
κεΐται μία τών ρωμαντικωτέρων έν τφ κόσμφ 
θέσεων, ήτις φέρει τό γαλλικόν όνομα Greve- 
de-Lecq. Είναι στενή καί ωραιότατη κοιλάς 
παρά τήν θάλασσαν · άνωθεν τής κεφαλής ήμών 
ύψοΰνται βράχοι πελώριοι, πρό τών ποδών ήμών 
μουρμουρίζει τό ήσυχον κύμα, διότι ό μικρός 
ούτος δρμος προφυλάττεται άπό τών άνέμων καί 
τών θυελλών τής άνοικτής θαλάσσης. Κρεμαστή 
γέφυρα συνδέει δύο ύψηλάς τών βράχων κορυ- 
φάς, κατασκευασθεΐσα έν μέρει μέν διά τήν εύκο- 
λίαν τών κατοίκων, οιτινες άπό τοΰ κέντρου τής 
νήσου έρχονται ένταΰθα χάριν Θήρας ή αλιείας, 
Ιδίως δμως διά διασκέδασιν τών κατά τό θέρος 
διαμενόντων ένταΰθα περιηγητών. ’Από τοΰ 
μέσου τής γεφύρας ταύτης τό βλέμμα εκτείνεται 
άφ’ ενός μέν πρός τήν θάλασσαν, άφ’ ετέρου δέ 
πρός τά πέριξ κείμενα ύψώματα.

ΔΕΝΔΡΟΝ ΑΠΟΛΕΛΙΘΩΜΕΝΟΝ

εύρεθέν έν τοΐς άνθρακωρυχείοις τοΰ 'Αγίου 
Στεφάνου έν Γαλλίφ.

(Μετά είκόνος, δρα αελ. 85.)

Περίεργος άνακάλυψις έγένετο πρρό μικροΰ 
έν τοΐς άνθρακωρυχείοις τοΰ 'Αγίου Στεφάνου 
έν Γαλλία. Έν τινι λατομείφ εύρέθη δένδρον 
άπολελιθωμένον ου τήν πιστήν εικόνα παραθέ- 
τομεν. ‘0 κορμός ούτος έχει ύψος 3 περίπου 
μέτρων· ή δέ διάμετρός του άνωθεν μέν είναι 
50 εκατοστών τοΰ μέτρου, παρα δέ τάς ρίζας 
ένός μέτρου. 'Ο κορμός ούτος ήτο έντελώς έσφη- 
νωμένος έντός τών πετρωδών στρωμάτων, καί κα- 
τεβλήθη μεγάλη έργασία, όπως έντελώς άχθή εις 
φώς· κεΐται το δένδρον τοΰτο έπί στρώσεως πετρώ
δους διασχιζομένης ύπο στρώματος γαιανθράκων, 
καί άνήκει, κατά τήν γνώμην τών σοφωτέρων πα- 
λαιοντολόγων, εις τό γένος τών συριγγοδένδρων. 
Εκτός τών διαστάσεών του είναι άξιοπερίεργον 
διά τόν διάφορον τύπον, δν παρουσιάζει ήμΐν εις 
τό άνω και εις τό κάτω αύτοΰ μέρος, διότι έφύει 
μέ βλην αύτοΰ τήν διάμετρον καί έχει τό σχήμα 
κίονος μετά ραβδώσεων. Τό έσωτερικόν αύτοΰ 
έξηφανίσθη έντελώς, καί σήμερον δέν σώζεται 
ή ό φλοιός αύτοΰ, δστις κοσμείται διά διαφό
ρων στρώσεων όμοιαζουσών σφραγίδας, διό καί 
παρά τών βοτανικών ώνομάσθη Sigillaris. Τό 
είδη ταΰτα τών δένδρων έφύοντο τάχιστα καί 
οί κορμοί αύτών ύψοΰντο, άνευ άλλοιώσεως τής 
διαμέτρου μέχρι 30 ή καί 40 μέτρων. Έν έτέρφ 
άνθρακωρυχείφ τής βορείου Γαλλίας, έν Έσκαρ- 
πέλλη, εύρέθη τοιοΰτος κορμός ύψους 30 μέτρων 
κατακεκλιμένος. Πλησίον τοΰ άπολελιθωμένου

ΔΕΝΔΡΟΝ ΑΠΟΛΕΛΙΘΩΜΕΝΟΝ, ΕΥΡΕΘΕΝ ΕΝ ΑΓΙΩι ΣΤΕΦΑΝΩι ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ.
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κορμού τοΰ 'Αγίου Στεφάνου, εις άπόστασιν 15 
μόλις μέτρων, εύρέθη το άνω μέρος ετέρου δέν
δρου τοΰ είδους τούτου, μικρότερων βμως δια
στάσεων. Φαίνεται δτι έν τή θέσει ταύτη υπήρχε 
τό πάλαι δάσος ολόκληρον τοιούτων δένδρων, 
διότι και έτεραι άπολιθώσεις αύτών άνεκαλύφθη- 
σαν κατά καιρούς, καί μετηνέχθησαν εις τά διά
φορα τής Γαλλίας όρυκταλογικά μουσεία. 'Ο 
περί ού πρόκειται κορμός άπεφασίσθη νά μεινη 
έν ή εύρέθη θέσει διότι φόβος υπάρχει μή έν 
τή μεταφορά καταστραφή. Το εύρημα ένεποίη- 
σεν έντύπωσιν έν τοΐς επιστημονικούς κύκλοις 
καί πολλοί γεωλόγοι καί βοτανικοί έπισκέπτονται 
αύτό έπιτοπίως.

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΑΛΕΞΙΟΣ.
Ιστορικόν διήγημα

Οπδ

ΙΟΑΝΝΟΥ ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

(Συνέχεια.)

Τό πρώτον βλέμμα τοΰ εισελθόντος καί βα- 
θέως ύποκλιθέντος Λάγου ήτο προς τόν αύτο- 
κράτορα. Μόλις έπανελθών εις τά άνάκτορα 
έμαθε τό συμβάν καί έζήτει ήδη νά μάθη ποιαν 
έντύπωσιν ένεποίησε τοΰτο εις τό πνεΰμα τοΰ 
ήγεμόνος.

— Βασιλεύ, είπεν έμαθον τό συμβάν, καί... 
ήλθον κατεσπευσμένως . . . Πώς συνέβη τοΰτο; 
Πώς δέν έφρόντισεν ό άρχιιπποκόμος νά δαμάση 
τό άγριον ζώον πριν ή έπιβή αύτοΰ τό ιερόν τοΰ 
αύτοκράτορός μου πρόσωπον; ’Ασύγγνωστος άμέ- 
λεια!

— Λάγε, είπεν ή Ευφροσύνη προσβλέπουσα 
αυτόν άσκαρδαμηκτί, τόν βασιλέα δέν πτοούσι 
τοιαΰτα συνήθη συμβάντα. — Φέρεις ήμΐν άγ- 
γελίαν; ‘Η πρός τόν θρόνον ήμών άφοσίωσίς 
σου είναι γνωστή καί δεδοκιμασμένη. Λέγε.

— Δέν είναι σπουδαΐον δ,τι έχω ν’ άναγ- 
γείλω, ώ άνασσα, είπεν ό Λάγος· σπουδαΐον μό
νον είναι, διότι δύναται νά έχη σπουδαίας συνέ
πειας. — Παρά άνθρώπου άφωσιωμένου, έλθόν- 
τος πρό τινων ωρών έκ Λέσβου, έμαθον δτι 
πρό τινων ήδη ημερών ό στόλος τοΰ έπιφόβου 
Καφούρη είσήλθεν εις τά υδατα τής Προπον- 
τίδος, διαλαθών τά έκεΐ περιπλέοντα βασιλικά 
πλοία, καί δτι ό στόλος ούτος έλαβε τήν πρός 
τήν πρωτεύουσαν διεύθυνσιν.

— 'Ο Καφούρης τολμά τούτο; είπεν ό’Αλέ
ξιος.

— Μή λησμονής, βασιλεύ, είπεν ή Εύφρο- 
σύνη, δτι μωραίνει Κύριος δν βούλεται άπο- 
λέσαι. Δέν έννοεΐς δτι ό φοβερός πειρατής 
ρίπτεται ήδη εις τό στόμα τοΰ λύκου; ’Αντί 
νά τόν καταδιώκωμεν έν μέσω τών νήσων, ένθα 
άσφαλές ευρίσκει καταφύγιον, έχομεν αύτόν τώρα 
πλησίον καί δυνάμεθα νά τόν ύποδεχθώμεν άξιο- 
πρεπώς.

— Μή άμφιβάλλεις, άνασσα, είπεν ό Λά
γος, δτι ό Καφούρης τολμών νά έλθη πρός τήν 
πρωτεύουσαν άρκούντως βασίζεται έπί τών ιδίων 
αύτοΰ δυνάμεων καί περιφρονεϊ καί νόμους καί 
άρχήν.

— Συλλογίσου, Εύφροσύνη, προσέθηκεν ό 
’Αλέξιος, δστις κατελαμβάνετο πάλιν ύπό τής 
δειλίας του, τί δέν έτόλμησεν ό Γενουήνσιος 
ληστής. Οί κάτοικοι τών παραλίων πόλεων τρέ- 
μουσιν δλοι αμα ίδωσι μακρόθεν τά μέλανα 
έκεΐνα καί θανατηφόρα πλοία.

— Ήδη πλεΐστα οσα χωρία ήρημώθησαν 
έντελώς, είπεν ό Λάγος· οί κάτοικοι κατέφυγον 
εις τά όρη. φοβούμενοι μή έμπέσωσιν εις τάς 
χεΐρας τών αίμοβόρων πειρατών.

— Μέγα κακόν! άνεβόησεν ό αύτοκράτωρ. 
κατάστασις όλεθρία!

— Κακόν, είπεν ή Εύφροσύνη άτάραχος, 
τού όποιου πρόχειρον έχομεν τό άντιφάρμακον.

— '0 κατά τών Βουλγάρων πόλεμος άπα- 
σχολεΐ έπί τοΰ παρόντος δλας τάς δυνάμεις 
ήμών, έξηκολούθησεν ό ’Αλέξιος. ’Εάν ε’ίχομεν 
τον στρατόν ήμών ένταΰθα, ούδόλως θά έδει- 
λιώμεν απέναντι τοΰ αύθάδους ξένου. Οΰτως 
όμως ή πρωτεύουσα ήμών μένει έντελώς έκτε- 
θειμένη.

— Είπον, βασιλεύ, καί επαναλαμβάνω, είπεν 
ή Εύφροσύνη ύψοΰσα τήν φωνήν, δτι έχομεν τό 
άντιφάρμακον πρόχειρον. Άκουσόν με. Πρό 
έτών ήδη έχεις έν τή ύπηρεσία σου άνδρα, δστις 
ώς πρός τόν δόλον καί τήν άνδρίαν δύναται νά 
μετρηθή πρός τόν Καφούρην. Ούτος είναι ό 
’Ιωάννης Στιριόνης, άρχαΐος πειρατής, δστις 
άναμένει κατάλληλον εύκαιρίαν όπως έπιχειρήση 
παράτολμόν τινα έκστρατείαν.

— 0 Στιριόνης; '0 άγριος Καλαβρός; είπεν 
ό ’Αλέξιος.

— Αύτός, άπεκρίθη ή Εύφροσύνη. Πάσσα
λος πασσάλφ έκκρούεται. Τόν Στιριόνην δέον 
νά μεταχειρισθής πρός καταστροφήν τού έπι
φόβου Γενουηνσίου. 'Ο Στιριόνης, μή αμφιβάλ
λεις, θά εύρη τήν κατάλληλον εύκαιρίαν. Οί 
δύο ούτοι Ιταλοί έχουσι πρό έτών λογαριασμόν 
άνεξόφλητον μεταξύ των. Ενθυμείσαι δτι ό Στι- 
ριόνης ήττήθη άλλοτε ύπό τοΰ Καφούρη· καί 
βεβαίως πνέων έκδίκησιν θά ήναι προθυμότατος 
εις έξόφλησιν τού παλαιού έκείνου λογαριασμού.

— Καί δυνάμεθα νά έμπιστευθώμεν τφ Στι- 
ριόνη; ήρώτησεν ό ’Αλέξιος διστάζων.

— Περί τούτου μή άμφιβάλλεις, άπήντησεν 
ή αύτοκρατόρισσα. 'Ο Στιριόνης είναι ασφα
λέστατος, διότι μόνον εις τήν πρός τόν θρόνον 
σου άφοσίωσίν του εύρίσκει τό συμφέρον του, 
καί τό συμφέρον είναι τό μόνον έλατήριον τών 
τοιούτων ανθρώπων. Προσκάλεσον αυτόν δσον 
τάχιον καί παράστησον αύτω τί παρ’ αύτοΰ ζη
τείς. 'Γποσχέθητι αύτω χρήματα, δός αύτω 
χρήματα — τά κιβώτια τοΰ γέροντος Καλαμο· 
δίου είναι άρκούντως πεπληρωμένα — καί θά 
εβρης τόν Στιριόνην προθυμότατον. νΟχι μόνον 
λίαν άσμένως θ’ άναλάβη τοιαύτην εντολήν, 
άλλά καί άσμενέστατα θά έκτελέση· άλλά δέον 
νά τον άφήσης έλεύθερον εις τήν έκλογήν τών 
μέσων καί έντελώς άνεπηρέαστον, καί άν έντός 
όκτώ ημερών δέν άποπερατώση τήν ύπόθεσιν 
κατά τήν έπιθυμίαν ήμών, θά ομολογήσω δτι 
ήπατήθην καί δτι ή πεΐρά μου μ’ έγκατέλιπε.

— Βασιλεύ, προσέθηκεν ό Λάγος· ή συμ
βουλή τής άνάσσης είναι συμβουλή καλή. Τόν 
Στιριόνην γνωρίζω· δέν όπάρχει καθ’ δλον τό 
κράτος σου άνήρ προθυμότερος αύτοΰ νά έκτε
λέση τοιαύτην έντολήν.

— Λάγε, είπεν ό ’Αλέξιος άποφασιστικώς. 
άναζήτησον τόν Στιριόνην παρευθύς καί είπέ 
αύτφ νά έλθη ένταΰθα. θέλω αυτοπροσώπως 
νά δώσω αύτω τάς άπαιτουμένας οδηγίας. Πρό 
τής εσπέρας πρέπει νά έμφανισθή ένώπιόν μου. 
Δεΐξον αύτω τόν δακτύλιον τούτον καί θά σπεύση 
νά έλθη.

Καί ό ’Αλέξιος άφήρεσεν άπό τοΰ δακτύλου 
του πολύτιμον δακτύλιον, δν ένεχείρισε τφ Λόγιο. 
Ό Λάγος έποίησε βαθεΐαν όπόκλισιν, έλαβε τόν 
δακτύλιον καί άπήλθε.

— βραδύς εις τήν άπόφασιν, ταχύς εις τήν 
έκτέλεσιν — τοιοΰτος πρέπει νά ήναι ό κανών 
άνδρός, κεκλημένου νά άρχη καί νά προστάττη.

’Αλέξιε, σήμερον έτήρησας τόν σωτήριον τούτον 
κανόνα.

Ταύτα είπεν ή Εύφροσύνη καί άνεχώρησε 
μέ τό ήρεμον έκεΐνο μειδίαμα έπί τών χειλέων 
καί μέ τό ήγεμονικόν έκεΐνο βήμα, μέ τόν όποιον 
προ μικροΰ είσήλθεν εις τά δωμάτια τοΰ αύτο- 
κράτορος.

'Ο ’Αλέξιος έκάθησε πάλιν εις τήν εύρεϊαν 
αύτοΰ έδραν καί έβυθίσθη εις σκέψεις βαθείας.

Κεφάλαιον Γ’.

Ο ΚΑΦΟΥΡΗΣ.

'Η νύξ ήτο προκεχωρημένη· αί έρημοι οδοί 
τής Κωνσταντινουπόλεως έκαλύπτοντο ύπό σκό
τους βαθέος. 'Απανταχού έπεκράτει άκρα σιγή, 
μόνον άπό καιρόν εις καιρόν ήκούετο τό τακτι
κόν καί βαρύ τών ώπλισμένων νυκτοφυλάκων 
βήμα.

Ή ήσυχωτέρα όλων τών συνοικιών τής εύ- 
ρείας πρωτευούσης ήτο ή συνοικία τής 'Αγίας 
Σοφίας μέ τάς στενάς αύτής οδούς καί τάς μι- 
κράς καί ταπεινάς οικίας της. Έκεΐ ένθα έν 
ήμέρα ή κίνησις ήτο μεγαλειτέρα καί ζωηρο- 
τέρα, έπεκράτει έν νυκτί ή βαθυτέρα γαλήνη 
καί ήσυχία, καί τοΰτο διότι ή συνοικία αυτή 
έκατοικεΐτο κατ’ έξοχήν ύπό τής έμπορικής τών 
κατοίκων τάξεως, ήτις ένησχολημένη καθ’ δλην 
τήν ήμέραν εις τό έπάγγελμά της, αισθάνεται 
τό έσπέρας μεγαλειτέραν τήν άνάγκην τής άνα- 
παύσεως.

Περιπολία νυκτοφυλάκων είχε διέλθει τήν 
οδόν τήν παρακολουθούσαν τήν μεσημβρινήν τού 
περικαλλούς ναού πλευράν καί είσήρχετο εις 
μίαν τών στενοτέρων τοΰ μέρους έκείνου οδών, 
δτε όπισθεν τών φυλάκων ένεφανίσθησαν τρεις 
άνδρες φέροντες πλατείς μανδύας καί πίλους, 
ώς έφόρουν αύτούς κατ’ έκείνους τούς χρόνους 
οί τήν πρωτεύουσαν τοΰ βυζαντινού κράτους κα- 
τοικούντες πολυπληθείς ’Ιταλοί. Έκ Σικελίας, 
έκ Γενούης, ΙΊίζης καί άλλων ιταλικών πόλεων 
μετέβαινον εις τήν ’Ανατολήν εκατοντάδες άν- 
δρών, το μέν φεύγοντες τήν πυκνώς κατοικου- 
μένην χώραν των, τό δέ έλκυόμενοι καί όνει- 
ρευόμενοι κέρδη μεγάλα έν τφ όλίγον άκόμη 
γνωστφ τόπφ.

Βραδέως έπροχώρουν οί τρεις άνδρες, έπι- 
σταμένως διερευνώντες πάσαν γωνίαν καί άπο- 
φεύγοντες τάς άνοικτάς πλατείας, έν αίς διε- 
σταυρούντο αί όδοί. Έφαίνοντο δέ ώς φοβού
μενοι τήν προσέλευσιν νέων νυκτοφυλάκων. 
Μετ’ όλίγον είσήλθον εις τήν στενήν όδόν, έν 
ή έκειτο ή οικία τοΰ γέροντος Καλαμοδίου, ήν 
ό άναγνώστης γνωρίζει ήδη έκ τοΰ πρώτου κε
φαλαίου. Άκρα σιγή έπεκράτει περί τήν οι
κίαν· ή θύρα καί τά παράθυρα ήσαν κεκλει- 
σμένα. Εις τών τριών άνδρών έπλησίασε τό 
στόμα του πρός το κλεΐθρον τής θύρας καί έξέ- 
πεμψεν όξΰν συριγμόν. Εύθύς έφάνη διά τοΰ 
κλείθρου άμυδρά φωτός άκτίς, καί άνευ θορύ
βου ήνεώχθη ή θύρα. Οί τρεις άνδρες είσήλθον 
εις τήν οικίαν, άνήλθον τήν στενήν καί άκάθαρτον 
κλίμακα καί εύρέθησαν μετ’ όλίγον εις τον κοι
τώνα τοΰ γέροντος.

Έφαίνετο βτι ό Καλαμόδιος περιέμενε τήν 
νυκτερινήν έπίσκεψιν, διότι ήτο έτι ένδεδυμένος 
καί όπεδέχθη τούς εισελθόντας μετά μειδιάματος 
Ζ<Χρ5ς· ,

— Έβραδύνετε, είπε πρός τούς άνδρας, οΐ- 
τινες άποκαλύψαντες τήν κεφαλήν ΐσταντο ένώ
πιόν του έν στάσει ταπεινή. Προ μιας ήδη 
ώρας σάς περιμένω καί δέν δύναμαι νά έξηγήσω 
τοιαύτην βραδύτητα.

— Κύριε, άπήντησεν εις τών άνδρών, ό τόν 
συριγμόν έκβαλών· ή νύξ είναι σκοτεινή καί αί 

όδοί δύσκολοι. Πρός τοΐς άλλοις οί νυκτοφύ- 
λακες ήσαν απόψε περισσότεροι ή άλλοτε καί 
άνά πάσαν στιγμήν ήναγκαζόμεθα νά τούς άπο- 
φεύγωμεν. Τά πλοία όμως έγκατελείψαμεν άκρι- 
βώς καθ’ ήν ώραν μάς διέταξες.

— Καί τά πλοία εύρίσκονται έν τφ ώρισμένφ 
τόπφ; ήρώτησεν ό Καλαμόδιος.

— ’Ακριβώς δπου παρήγγειλας, άπεκρίθη ό 
άνήρ· ήμεΐς παρελάβομεν μόνον τήν μεγάλην 
λέμβον.

— Καλά, Άνδρέα, είπεν ό γέρων έφέρετε 
μαζύ σας καί τούς δερμάτινους σάκκους;

— Τούς έχομεν έδώ, άπήντησεν ό Άνδρέας 
καταορίπτων τόν μανδύαν του καί διατάσσων 
τούς συντρόφους του νά πράξωσι τό αύτό.

Εις τάς ζώνας τών τριών άνδρών άπήστραψαν 
αί πλούσιαι λαβαί μαχαιρών καί εγχειριδίων.

— Άπεφάσισα νά έπιβιβασθώ εις τό πλοΐον, 
Άνδρέα, προσέθηκεν ό Καλαμόδιος.

— Άχ! Κύριε, λαμπρά άπόφασις! άνεφώ- 
νησεν ό Άνδρέας· θά σέ έχωμεν έπί τέλους έν 
μέσω ήμών.

— Τοΰτο άπεφάσισα, έξηκολούθησεν ό γέρων, 
διότι καθ’ έκάστην ό βίος έν τή πόλει μοί γί
νεται μάλλον άφόρητος· άρκεΐ πλέον ό τοιοΰτος 
άεργος βίος. Πρέπει βμως τώρα νά έπιοιβά- 
σωμεν εις το πλοΐον πολύτιμα τινά πράγματα, 
τά όποια θέλω νά σώσω άπό τής άρπακτικής 
μανίας τών γειτόνων μας, άν ούτοι μάθωσιν βτι 
ή οικία μου είναι άκατοίκητος. — Διαπλέοντες 
τήν Προποντίδα συνηντήσετε ύποπτα πλοία, 
Άνδρέα;

— Ούδέ εν μόνον κατά τήν είσοδον τής 
Προποντίδος είδομεν άκταιωρόν, βστις βμως δέν 
έδειξε μεγάλην διάθεσιν νά μάς παρατηρήση.

— Καί κατά τόν πλοΰν ευρετε έργασίαν;
— Συνηντήσαμεν τριήρη φορτωμένην σίτου 

καί διευθυνομένην πρός τό Αρχιπέλαγος.
— Καί σάς διέφυγεν; άνέκραξεν ό γέρων 

άνυπομόνως.
— Οχι βέβαια, άπήντησεν ό Άνδρέας μει- 

διών. Δέν μάς έδίδαξας σύ αύτός νά μή περι- 
φρονώμεν καί τό έλάχιστον πράγμα; — Έλά- 
βομεν ο,τι έθεωρήσαμεν εχον αξίαν τινά καί 
χρήσιμον, μεθ’ δ έβυθίσαμεν τό πλοΐον.

— Καί τό πλήρωμα;
— Συνέκειτο έκ τεσσάρων άνδρών καί ούτοι 

συνεμερίσθησαν τήν τύχην τού πλοίου των.
— Καλά, είπεν ό Καλαμόδιος ψυχρώς.
—■ Φαίνεται βμως, προσέθηκεν ό Άνδρέας, 

βτι έν τή πρωτευούση έγνώσθη ό πλοΰς μας, 
καθότι πρό τινων στιγμών, βτε άνηρχόμεθα 
άπό τοΰ παραλίου, ήκούσαμεν διάλογον μεταξύ 
δύο άνδρών, οιτινες έφαίνοντο ναυτικοί· 'Πότε 
θ’ άναχωρήσης; ήρώτησεν ό εις τόν άλλον. — 
Είμαι πρό πολλού έτοιμος, άπήντησεν ό έτε
ρος- άλλά δέν δύναμαι νά όρίσω τήν ήμέραν 
τής άναχωρήσεώς μου, πριν ή δέν λάβω θετικάς 
πληροφορίας περί τής διευθύνσεως, τήν όποιαν 
έλαβον τά πλοία τοΰ Καφούρη. Έδώ λέγουν, 
οτι ό Καφούρης έρχεται πρός τήν πρωτεύουσαν, 
καί, νά σοι ειπω τήν άλήθειαν, θά έπροτίμων 
νά συναντήσω εις τήν άνοικτήν θάλασσαν τόν 
διάβολον ή τόν στόλον τοΰ φοβερού πειρατού. — 
Άπό χθές ήκουσα καί έγώ τοΰτο, είπεν ό πρώ
τος, καί πολύ λυπούμαι τά δυστυχή πλοία, τά 
όποΐα πλέουσιν εις αύτά τά μέρη. ’Ίσως βμως 
είναι εΐδησις ψευδής, διότι πολλάκις έλέχθη δτι 
ό Καφούρης έρχεται, κ’ έν τοσούτφ ό Καφούρης 
εύρίσκετο εις άπόστασιν έκατοντάδων μιλιών 
καταγινόμενος εις τήν εΐσπραξιν τοΰ φόρου τών 
νήσων τοΰ ’Αρχιπελάγους, δπου είναι έν βλη 
τή άσφαλεία.” — Ταΰτα ήκούσαμεν έρχόμενοι 
ένταΰθα, καί έκ τούτου έννοώ βτι ό κόσμος είτε 
γνωρίζει είτε ύποπτεύεται τήν άφιξιν ήμών.

— Άναντίρρητον, είπεν ό Καλαμόδιος σο- 
βαρώς· τις μάς έπρόδοσεν, άγνοώ, άλλά ούδε- 
μία ύπάρχει αμφιβολία δτι έντεύθεν παρακολου- 
θοΰνται όλα μας τά βήματα, δλαι μας αί κι
νήσεις. Διά τόν λόγον τούτον έπείγει νά έγ- 
καταλείψω τό ταχύτερον τήν οικίαν μου έν τή 
πόλει. — Έννοεΐς, Άνδρέα, δτι έπί τοΰ πλοίου 
έχω τάς χεΐράς μου έλευθέρας. — Πλήν, τέκνα 
μου, είπεν ό γέρων διακόπτων εαυτόν ό καιρός 
παρέρχεται· άς πληρώσωμεν τούς σάκκους μας, 
δπως άμα χαράξη εύρεθώμεν έπί τών πλοίων.

Παρακολουθούμενος ύπό τών τριών άνδρών 
είσήλθεν ό Καλαμόδιος, τήν μικράν λυχνίαν έν 
χειρί κρατών, εις τό σκοτεινόν δωμάτιον καί 
έπλήρωσε τούς σάκκους διά τών έν αύτφ συσ- 
σωρευμένων χρυσών καί άργυρών νομισμάτων 
καί πολυτίμων λίθων. Άφ’ ού δέ ό γέρων 
έπείσθη δτι καί τό τελευταίου νόμισμα έγένετο 
άφαντον, διέταξε νά δέσωσι τούς σάκκους καί 
έκλεισε πάλιν τήν θύραν τοΰ μικροΰ ταμείου 
του. Μεταβάς εις τόν παρακείμενον κοιτώνα ό 
Καλαμόδιος έλαβε τό άνηρτημένον ξίφος, τό 
έθεσεν έντός δερμάτινης θήκης καί έκρυψεν αύτό 
ύπό τόν πλατύν χιτώνά του· είτα ήνοιξεν άθο- 
ρύβως τήν θύραν καί διέταξε τούς όπαδούς του 
νά τόν άκολουθήσωσιν· έσβυσε τήν μικράν λυχ
νίαν, εύρε ψηλαφητά τήν θύραν καί κατήλθε 
τήν κλίμακα. Οί δύο όπαδοί τοΰ Άνδρέου 
έφερον τούς βαρείς σάκκους. Μετ’ όλίγον οί 
τέσσαρες άνδρες εύρίσκοντο έν τή όδω καί έλαβον 
κατεσπευσμένως τήν πρός τήν παραλίαν διεύ- 
θυνσιν. Τήν δέ οικίαν τοΰ γέροντος άργυρα- 
μοιβού έκάλυψε πάλιν ή συνήθης σιγή καί ήρε- 
μία, καί ούδείς ήδύνατο νά ύποθέση, οτι ό 
ιδιοκτήτης αύτής έγκατέλιπεν αύτήν, ίσως διά 
παντός.

Παρά τήν άκτήν έκειτο μεγάλη λέμβος, ε’ις 
ήν έπήδησεν ό Καλαμόδιος καί έν η έτοποθέ- 
τησε τούς δερμάτινους σάκκους. Οί τρεις δπα- 
δοί του έπεβιβάσθησαν μετ’ αύτόν, καί ό μέν 
Άνδρέας έκάθησεν εις τήν πρώραν, οί δέ άλλοι 
δύο έλαβον εις χεΐρας τάς κώπας. Ταχεία διέ- 
σχιζεν ή λέμβος τήν λείαν τής θαλάσσης έπι- 
φάνειαν. Ο Καλαμόδιος έκάθητο παρά τό πηδά- 
λιον καί άνέπνεε μετά ήδονής τήν δροσεράν τής 
θαλάσσης αύραν.

Έγκαταλείψας τάς στενάς όδούς τής πολυ
άνθρωπου πόλεως ό γέρων Καλαμόδιος μετε- 
μορφώθη· ή φωνή αύτού έγένετο ήχηρά. καί 
καθαρά, τό ομμα του, τό ασταθές καί ύποπτον, 
άπέκτησε τήν σταθερότητα τής άποφάσεως. Ιίδη 
ό Καλαμόδιος ήτο πάλιν ό άρχαΐος πειρατής, 
ό γνωστός διά τήν τόλμην του· καθήμενος έπί 
τής πρύμνης τού πλοίου του καί κρατών το πη- 
δάλιον εις τάς χεΐρας, στρέφων δέ τό βλέμμα 
του πρός άνατολάς, δπου ήδη έστιλβον αί πρώται 
άκτΐνες τής άναγεννωμένης ήμέρας, ένεφανίζετο 
ώς ό άτρόμητος εκείνος κυβερνήτης, περί όύ ό 
κόσμος ώμίλει.

Καί ή λέμβος έπλεεν έπί τής θαλάσσης ελα
φρά καί ταχεία ώς πτηνόν.

Έπί μίαν βλην ώραν διήρκεσεν ό πλοΰς. Ό 
Καλαμόδιος δέν έλεγε λέξιν · άπό καιρού δέ εις 
καιρόν τό ζωηρόν αύτοΰ βλέμμα έξήταζε τόν 
όρίζοντα, δπου ούδέν έφαίνετο τό δυνάμενον νά 
διεγείρη ύποψίαν.

Αίφνης έφάνησαν μακρόθεν πλοΐά τινα, τά 
όποΐα έφαίνοντο ήσύχως ήγκυροβολημένα. Ο 
γέρων πρώτος τά είδε καί δεικνύων αύτά διά 
τοΰ δακτύλου είπε πρός τόν Άνδρέαν·

— Άνδρέα, τά πλοία μας!
— Εύρίσκονται άκριβώς έν ή τά άφήσαμεν 

θέσει.
— Ειδοποίησαν αύτοΐς τήν άφιξιν ήμών, διέ- 

ταξεν ό Καλαμόδιος.

'Ο Άνδρέας υψωσεν ύψηλόν κάλαμον, έφ’ ου 
ήτο προσηρτημένη μέλαινα σημαία. Μετά τινας 
στιγμάς σημαΐαι τοΰ αύτοΰ χρώματος έκυμάτιζον 
άπό τών Ιστών τών πλοίων. Οί περιμένοντες 
άνεγνώρισαν τούς προσερχομένους καί αί σημαΐαι 
κατεβιβάσθησαν πάλιν.

Έν δλη τή μεγαλοπρεπείς του ύψούτο όπι
σθεν τοΰ άπαστράπτοντος θόλου τοΰ ναού τής 
Αγίας Σοφίας ό ήλιος, βτε ή λέμβος έφθασε 
πλησίον τών πλοίων. Ό γέρων κυβερνήτης 
ήγέρθη καί μετά νεανικής εύκαμψίας καί ταχύ- 
τητος έπήδησεν έπί τοΰ καταστρώματος τοΰ μεγα- 
λειτέρου τών πλοίων. Άφ’ ού δέ δλοι οί σάκκοι 
έπεβιβάσθησαν καί έτοποθετήθησαν ασφαλώς έν 
τφ μικρφ τοΰ πλοίου κοιτωνίσκφ, άφήρεσεν ό 
Καλαμόδιος άπό τής κεφαλής του τό μέλαν 
κάλυμμα, καί ή λευκή του κόμη έσείετο έλευ- 
θέρα ύπό τής πρωινής αύρας· είτα δέ ύψών τό 
ξίφος του γυμνόν εις τόν άέρα, είπε μετά φω
νής ήχηράς·

— Άς προσέλθωσι τώρα, άν έχωσι τά θάρ
ρος πρός τούτο! Ό Καφούρης δέν τούς φοβεί
ται· ό Καφούρης είναι τώρα έλεύθερος έν τφ 
στοιχείω αύτοΰ! Στείλε τά πλοΐά σου. Αλέξιε· 
ώπλισε τούς μισθοφόρους σου· ό Καφούρης είναι 
έτοιμος νά τούς ύποδεχθή, καί ή ύποδοχή θά 
τιμήση καί πάλιν τό ονομα τοΰ Καφούρη. — 
Τέκνα μου, προσέθηκε στρεφόμενος πρός τούς 
ναύτας του· ό αρχαίος σας κυβερνήτης είναι 
πάλιν έν μέσφ ύμών ό άρχηγός σας εδρίσκεται 
ένταΰθα· ή πόλις τφ είχε καταστή άφόρητος ώς 
φυλακή, επόθει τόν έλεύθερον, τον ανεξάρτητον 
βίον έν τή άνοικτή θαλάσση. — 'Ο Καλαμόδιος 
έξηφανίσθη · ό Καφούρης εύρίσκεται παρ’ ύμΐ ν 
βπως μεθ’ ύμών άγωνισθή, όπως μεθ’ ύμών νέους 
δρέψει στεφάνους νίκης. Παρ’ύμών βλων απαιτώ 
τυφλήν ύπακοήν· άρκούντως μέ γνωρίζετε καί 
καλώς γινώσκετε, οτι καθώς ανταμείβω τήν τόλ
μην καί τήν άνδρίαν, οΰτω τιμωρώ τήν παρα
κοήν καί τήν άπείθειαν. θ’ άκολουθήσετε τό 
παράδειγμά μου- έν τφ κινδύνφ θά μέ ίδετε 
πάντοτε έν τή πρώτη γραμμή.

Παρατεταμένη καί βροντώδης ζητωκραυγή 
ήτο ή άπάντησις τών ναυτών εις τούς λόγους 
τοΰ γέροντος άρχηγού· οί πΐλοι έπέτων εις τόν 
άέρα, τά όπλα έσείοντο, καί ό Καφούρης, ορθός 
έν μέσο» τών πιστών οπαδών του, έφαίνετο ώς 
ύπερήφανος στρατηλάτης εν μέσφ τών παρα- 
τεταγμένων στρατιωτών του.

’Εάν ό αύτοκράτωρ Αλέξιος εβλεπεν αύτόν 
κατ’ έκείνην τήν στιγμήν, οόδέποτε θά ήδύνατο 
νά πιστεύση, δτι ό γέρων καί καταοεολημμένος 
έκεΐνος τοκογλύφος, βστις μόνον πλησίον τών 
θησαυρών του έζη καί άνέπνεε καί δν πρό ολί
γων έτι ήμερων είχεν έπισκεφθή έν τή πενιχρά 
αύτοΰ οικία, ήτο ό επίφοβος Καφούρης, ό πει
ρατής, τό φόβητρον τών παραλίων πόλεων.

— Πρός τό βόρειον μέρος τής Προποντίδος! 
διέταξεν ό Καφούρης, παραδίδων τό πηδάλιον 
εις τόν πιστόν αύτοΰ Άνδρέαν. "Οσφ είναι 
ήμέρα, δέον νά εύρισκώμεθα μακράν τής πό
λεως. — Άνδρέα, προσέθηκεν, έγώ άποσύρομαι 
εις τόν κοιτώνά μου καί κατά τήν άπουσίαν μου 
σύ έχεις τήν διοίκησιν τών πλοίων, ώς πάντοτε. 
’Εάν συμβή τό έλάχιστον, απαιτώ νά μοι άναγ- 
γελθή τοΰτο άμέσως· πρό πάντων πρέπει άκρι
βώς νά έξετάσης παν πλοΐον, τό όποιον ήθελε 
φανή.δ

’Αφ’ ού διά τής τεταμένης χειρός του έδειξε 
τήν διεύθυνσιν, ήν ώφειλον ν’ άκολουθήσωσι τά 
πλοία, κατήλθεν ό Καφούρης τήν μικράν κλί
μακα, ήτις έφερε πρός τόν κοιτωνίσκον του. Τά 
τέσσαρα πλοία, τά μετά τής ναυαρχίδος άπο- 
τελοΰντα τόν στόλον τοΰ έπιφόβου Γενουηνσίου, 
έλαβον τήν ύποδειχθεϊσαν αύτοΐς διεύθυνσιν καί



88 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 126. 15/27 Ιουλίου 1886. Άρ. 126. 15/27 ’Ιουλίου 1886.] ΕΣΠΕΡΟΣ.

ΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟΝ.

Η ΝΗΣΟΣ ΙΕΡΣΕΫ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΛΙ! ΓΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΕΣΑΣ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΩΡΗΣ,

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΚΑΒΕΡΑΣ.ΟΘΟΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ.

ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΤΟΥ ΠΟΡΘΜΟΥ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑι. ΟΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΣΥΝΟΡΟΙΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ.
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ώθούμενα ύπό βοηθητικού άνέμου έπλεον πρός 
βορράν.

Τό πρώτον μέλημα τού Καφούρη, άμα εύρε- 
θέντος μόνου, ήτο νά ρίψη βλέμμα έπι τών 
κατά σειράν τοποθετηβέντων δερμάτινων σάκκων· 
ήνοιξε μικράν οπήν έν τφ κοιτωνίσκφ και έκεΐ 
είς είδος μικρού κιβωτίου έθεσε τούς σάκκους 
άκριβώς μέτρων αυτούς.

— Καί τώρα, άνέκραξεν ό γέρων, τώρα ας 
έξαφανισθή διά παντός καί τό ένδυμα τοΰ άρ- 
γυραμοιβού Καλαμοδίου.

Κατέρριψε τόν μαζρόν, μέλανα χιτώνα του, 
καί έστη έν στολή πολεμιστού · είς τήν ζώνην 
του έθεσε δύο έγχειρίδια, ών αΐ λαβαί ήσαν 
κεκοσμημέναι, διά πολυτίμων λίθων, έζώσθη δέ 
καί τήν πλουσίαν σπάθην, ήν είχε λάβει μεθ’ εαυ
τού από τού κοιτώνός του έν Κωνσταντινουπόλει. 
Έν πλήρει πανοπλία καί ορθός ούδέν είχε τώρα 
κοινόν πρός τόν κεκυρτωμένον χρηματιστήν, δστις 
έφαίνετο κύπτων ύπό τό βάρος τών έτών.

( Επεται συνέχεια.)

ΗΘΙΚΗ ΠΛΡΑΙΝΕΣΙΣ.

Συστήσαντες άπό μικρού χρόνου τοΐς Αγα- 
θοΐς καί εύσεοέσιν ημών άναγνώσταις τήν με
λέτην τοΰ ιερού Ευαγγελίου είπομεν δτι τό 
περιεχόμενον τού ιερού τούτου βιβλίου είνε λό
γος θεού, καί οί μελετώντες τούτο άξιοΰνται τής 
ούρανίου έκείνης χάριτος τοΰ συνδιαλέγεσθαι μετά 
τοΰ θεού. "Ηδη δέ οί κηρύξαντες τήν αλήθειαν 
τού Εύαγγελίου καί τήν διδασκαλίαν αύτοΰ στη- 
ρίξαντες διά τής τοΰ αίματος αύτών έγκατέλει- 
πον ήμΐν έν συγγραφαΐς τήν διδασκαλίαν αύ
τών. Είς δέ τών συγγραψάντων τοιαύτας εύαγ- 
γελικάς διδασκαλίας είνε καί ύ απόστολος ’Ιά
κωβος ό τών'Ιεροσολύμων πρώτος ιεράρχης τής 
τού Χριστού ’Εκκλησίας, ού τήν συγγραφήν ή 
θεολογία άποκαλεΐ καθολικήν ’Επιστολήν.

Συμβουλεύομεν δέ τοΐς άγαθοΐς ήμών άνα
γνώσταις ταύτην μελετήσαι, έπειδή οί μελετών
τες τήν έπιστολήν ταύτην τού αποστόλου ’Ια
κώβου εύρίσκουσι τόν άκριβή καί άληθή χαρα
κτήρα τού τελείου χριστιανού. 'Ως ή μελέτη 
αύτής διδάσκει ήμάς συντόμως, τί είνε θρη
σκεία, τί είνε πίστις, τί είνε υπομονή, τί είνε 
όρκος χριστιανικός, τί είνε ταπείνωσις, τί είνε 
αληθής σοφός καί έπιστήμων, καί έν γένει δι- 
δασκόμεθα τό άπλοΰν καί άγαθόν ήθος τοΰ χρι
στιανού τού άξιοΰντος εύαγγελικώς κατά Θεόν 
καί άνθρωπον νά διάγη. Δυνάμεθα δέ είπεΐν, 
δτι ό μελετών τήν καθολικήν ταύτην έπιστολήν 
τοΰ Ιακώβου δύναται νά κατοπτρίση τόν έσωθεν 
άνθρωπον καί όραθή άκόπως οίος τυγχάνει.

Δέν προτιθέμεθα δέ έν τή παρούση ηθική 
ήμών παραινέσει να άναπτύξωμεν τά τής έπι- 
στολής τοΰ ’Ιακώβου ούτε δογματικώς ούτε έπι- 
στημονικώς, ώς στερούμενοι τοΰ πρός τούτο 
χρόνου, καί μάλιστα άφοϋ τό περιεχόμενον τών 
χωρίων είς τά όποια θά παραπέμψωμεν τούς 
ήμετέρους άναγνώστας τυγχάνουσι καταληπτά, 
καί έν γένει τό δλον τής έπιστολής είνε 
άπλοΰν, καί λίαν διδακτικόν μή δεόμενον τέχ
νης έπιστημονικής πρός τό κατανοεΐν τά έν 
αύτή. Διότι ό συγγραφεύς όμιλεΐ παραβολικώς 
καί διδάσκει ήμάς διά σοφών παραδειγμάτων 
όρμώμενος έκ τοΰ βίου -Αγιών άνδρών. 'Όθεν 
ήμεΐς κατά καθήκον δίδομεν άγαθήν μόνον τήν 
συμβουλήν πρός μελέτην τής έν λόγω έπιστολής. 
'0 άναγινώσκων δέ ταύτην ευρίσκει τόν άκριβή 
τύπον τής χριστιανικής θρησκείας· ούτως ορίζει 

ό απόστολος ταύτην, “Θρησκεία καθαρά καί 
"αμίαντος παρά τφ Θεφ καί πατρί αΰτη έστίν, 
"έπισκέπτεσθαι ορφανούς καί χήρας έν τή θλίψει 
"αύτών, άσπιλον εαυτόν τηρεΐν άπό τοΰ κόσμου.’1 
(Καθολική έπιστολή ’Ιακώβου κεφ. Α’. στ. 27.) 
Οΰτω δέ έκδηλώσας ό ’Απόστολος τόν ορισμόν 
τής θρησκείας λίαν εύαγγελικώς έχαοακτήρισεν 
ώς Αυτός ό θεάνθρωπος ό κύριος ήμών I. Χρι
στός έδίδαξε "έπείνασα γάρ καί έδώκατέ μοι 
"φαγεΐν, έδίψησα καί έποτίσατέ με, ξένος ήμην 
"καί συνηγάγετέ μοι, γυμνός καί περιέβαλετέ με, 
"ήσθένησα καί έπισκέψασθέ με, έν φυλακή ήμην 
"καί ήλθετε πρός με.”

Έκ τών είρημένων λοιπόν άριστα κατανο- 
οΰμεν τί είνε ή άληθής θρησκεία τού Χριστι
ανού, μή συνισταμένη αΰτη έκ ψευδών υποσχέ
σεων άλλ’ έξ άγαθών έργων. Έν τή έπιστολή 
δέ ταύτη τοΰ ’Ιακώβου μανθάνει ό άληθής χρι
στιανός, τί είνε πίστις· ούτως άποφαινεται και 
περί τής χριστιανικής πίστεως ό’Απόστολος. " 1ί 
' τό όφελος, άδελφοί, έάν πίστιν λέγη τις έχειν, 
"έργα δέ μή έχη; μή δύναται ή πίστις σώσαι 
"αύτόν.” (Κεφ. Β'. στιχ. 14 —15.) Σχεδόν 
δέ τό περιέχομενον τοΰ δευτέρου κεφαλαίου 
τής έπιστολής άπό στίχου 14 μέχρι 26 άρι
στα διδάσκει ήμάς τί είνε ή άληθής πίστις 
τοΰ Εύαγγέλιου. Διότι έν αύτφ μελετώντες 
εύρίσκομεν δτι ή πίστις στηρίζεται έπί άγα
θών έργων, ήν χαρακτηρίζει έν τελεί τοΰ κε
φαλαίου ό’Απόστολος ούτως είπών· '"'Ωσπερ γάρ 
"τό σώμα χωρίς πνεύματος νεκρόν έστιν, ουτω 
"καί ή πίστις χωρίς τών έργων νεκρά έστι. 
(Κεφ. Β'. στιχ. 26.) Έν τή ’Επιστολή ταύτη 
διδάσκεται ό άληθής χριστιανός τί είνε ύπο- 
μόνη, ήν χαρακτηρίζει ό ’Απόστολος Ιάκωβος 
ώς τό δοκίμιον πάσης άρετής. Διότι έν ταύτη 
συμπεριλαμβάνεται ό χαρακτήρ καί ό τύπος 
άποδεικνύων τόν άληθή χριστιανόν, ώς μελε- 
τώμεν "πάσαν χαράν ήγήσασθε, άδελφοί μου, 
"όταν πειρασμοΐς περιπέσητε ποικίλοις, γινω- 
"σκοντες δτι τό δοκίμιον υμών τής πίστεως 
"κατεργάζεται υπομονήν ή δέ υπομονή έργον 
"τέλειον έχέτω, ΐνα ήτε τέλειοι καί όλόκλη- 
"ροι, έν μηδενί λειπόμενοι.” (Κεφ. Α'. στιχ. 
2—5.) Έν τή αύτή έπιστολή άναγινώσκο- 
μεν οΰτω τά περί υπομονής. "'Υπόδειγμα 
' λάβατε τής κακοπαθείας, άδελφοί μου, καί τής 
"μακροθυμίας, τούς προφήτας οι έλάλησαν τφ 

όνόματι Κυρίου. ’Ιδού μακαρίζομεν τούς ύπο- 
"μένοντας· τήν ύπομονήν ’Ιώβ ήκούσατε, καί τό 
"τέλος Κυρίου είδατε, δτι πολυεύσπλαγχνός έστιν 
"ό Κύριος καί οίχτήρμων.” (Κεφ. Ε'. στιχ. 10 
—12.)

Τή άληθεία ό τής ύπομονής χαρακτήρ πα- 
ρίστησι τό δοκίμιον τού άληθοΰς χριστιανού 
διότι έν τή υπομονή χαρακτηρίζεται ύπό τού 
’Αποστόλου ’Ιακώβου ή ταπείνωσις. Καυχάσθω 
"δέ ό άδελφός ό ταπεινός έν τφ υψει αύτοΰ.” 
(Κεφ. Α'. στιχ. 9.) Έν τή ύπομονή χαρακτη
ρίζεται ό άληθής πιστός · "Αίτείτω δέ έν τή 
"πίστει μηδέν διακρινόμενος.” (Κεφ. Α'. στ. 6.) 
Έν τή ύπομονή χαρακτηρίζεται ό δόκιμος τής 
ούρανίου δόξης’ Μακάριος άνήρ δς ύπομένει 
"πειρασμόν- δτι δόκιμος γενόμενος λήψεται τον 

στέφανον τής ζωής, δν έπηγγείλατο ό Κύριος 
“τοΐς άγαπώσιν αύτόν.” (Κεφ. Α'. στιχ. 12.) 
Ώς ό’Απόστολος ’Ιάκωβος χαρακτηρίζει τήν ύπο
μονήν έν τή έπιστολή αύτοΰ τινές τών θεολόγων 
ώρμήθησαν νά άποκαλέσωσιν αύτόν άπόστολον τής 
ύπομονής. Τήν έπιστολήν αύτοΰ μελετώντες εύρί
σκομεν τόν τέλειον τύπον τοΰ δρκσυδιά τόν 
άληθή χριστιανόν, "προ πάντων δέ,. άδελφοί μου, 
"μή ύμνύετε μήτε τόν ούρανόν, μήτε τήν γήν, 
"μήτε άλλον τινά δρκον· ήτω δέ ύμών τό ναι 
"ναι καί τό ο’ύ ού· ΐνα μή ύπό κρίσιν πέσητε.” 

(Κεφ. Δ', στιχ. 12—13.) Ό Απόστολος Ιάκω
βος ούτως έκδηλώσας τόν τύπον τού δοκού διέ- 
κρινε τόν άληθή χριστιανόν, δστις έρωτώμενος 
απλώς καί άτέχνως Ομολογεί τήν Αλήθειαν, διότι 
ζή έν τή άληθεία. Τήν τοΰ’Ιακώβου έπιστολήν 
μελετώντες μανθάνομεν, τί είνε άληθής σοφός 
καί έπιστήμων ούτως άπολογήται περί τού αν
τικειμένου τούτου ό θείος Ιάκωβος■ "Τίς σο- 
"φός καί έπιστήμων έν ήμΐν; δειξάτω έκ τής 
"καλής Ανατροφής τά έ’ργα αύτοΰ έν πραότητι 
"σοφίας.” (Κεφ. Τ', στιχ. 13—14.)

Έν τή έπιστολή ταύτη διδασκόμεθα τό ήθος 
τοΰ άληθοΰς χριστιανού έν πάσι πρός τε τφ 
λέγειν καί άποκρίνεσθαι δι’ ών χαρακτηρίζεται 
ό ευσεβής και τέλειος άνθρωπος τού Εύαγγε
λίου. "Εϊ τις έν λόγφ ού πταίει, ούτος τέλειος 
άνήρ, δυνατός χαλιναγωγήσαι καί δλον τό 

"σώμα.” (Κεφ. γ'. στιχ. 2—3.) Έν γένει δέ ή 
τού τρίτου Κεφαλαίου μελέτη (άπό τού στιχ. 
3—12) αοιστα διδάσκει διά παραδειγμάτων ό 
άπόλογος τί άγαθόν ή κακόν δύναται έκ τοΰ ορ
γάνου τής γλώσσης πηγάσαι, δί ής ό άνθρωπος 
ώς λογικόν δν έκδηλοΐ τάς έν αύτφ κρίσεις άγα- 
θάς ή μή τοιαύτας. Έν τή έπιλοστή ταύτη 
οιδακσκόμεθα δτι ούδέν πρέπει νά έπιχαρώμεν 
έν τοΐς έογοις ήμών άνευ τής έπικλήσεως τοΰ 
ονόματος τοΰ Θεού. 'Έάν ό Κύριος θέληση, 

και ζησωμεν, καί ποιήσομεν τούτο ή έκεΐνο.” 
(Κεφ. Δ'· στιχ. 15—16.) Διότι ό άνθρωπος
ούδέν έχει άνευ τής θείας προνοίας, τό ζήν έκ 
θεού έχομεν, τό άνατέλειν τόν "Ηλιον έκ Θεού, 
το βρέχειν καί έν γένει τά πάντα έχομεν 
εκ Θεού, διότι ό άνθρωπος είνε ώς άνθος. '0 
ποια γάρ ή ζωή ύμών; άτμίς γάρ έστιν 
ή πρός δλίγον φαινομένη, έπειτα δέ Αφανί
ζεται.” (Κεφ. Δ', στιχ. 14—15.) Καί ά'λλα- 

Ζ°ΰ τήν επιστολήν τοΰ ’Ιακώβου μελετώντες 
εύρίσκομεν τά περί τού ζητήματος τούτου άριστα 
έκτεθείμενα. (Κεφ. Α'. στιχ. 11—12). Ό ιερός 
οε χαρακτήρ τοΰ ’Αποστόλου καταφαίνεται έκ 
τής μελέτης τής δλης έπιστολής αύτοΰ, καί 
σπουδάζεται τό τέλειον τού εύαγγελικοΰ άνθρώ- 
που, έξ ου άριστα χαρακτηρίζεται ό επάξιος ποι- 
μήν τής εύαγγελικής χάριτος. Διό καί σεβαστός 
ποιμήν τοΐς πάσιν εύρέθη πρώτη ή τοΰ Χριστού 
’Εκκλησία. Έν τή έπιστολή δέ αύτοΰ δίδα
σκά μέθα πόθεν τό τέλειον δώρον είς τόν πάντα 
άνθρωπον "πάσα δόσις αγαθή καί παν δώρημα 
"τέλειον άνωθεν έστι καταβαϊνον άπό τοΰ πα- 
"τρός τών φώτων.” (Κέφ. Α'. στιχ. 17—18.) 
Έν τή έπιστολή ταύτη μανθάνομεν δτι ό άλη
θής χριστιανός έν τή χαρά, έν τή λύπη αύτοΰ, 
καί έν πάσι τοΐς έργοις αύτοΰ δέον νά εύχα- 
ριστή τό άγιον όνομα τοΰ Θεού. "Κακοπάθει 
"τις έν ύμΐν; προσευχέσθω. Εύθυμεΐ τις; ψαλ- 
"λέτω· άσθενεΐ τις έν ύμΐν; προσκαλεσάσθω τούς 
"πρεσβυτέρους τής έκκλησίας.” (Κεφ. Ε'. στιχ. 
13—15).

Γοιοΰτο δέ είνε έν συντόμφ τό περιεχόμενον 
τής Καθολικής έπιστολής τού ’Αποστόλου ’Ιακώ
βου. Δίκαιον δέ ένομίσαμεν τήν μελέτην τοΐς 
άγαθοΐς ήμών άναγνώσταις νά συστήσωμεν, όπως 
οί βουλόμενοι μανθάνωσι χρισ,τιανικώς τό κατά 
θεόν καί άνθρωπον ζήν· διότι ή έπιστολή αυτή 
τοΰ ’Ιακώβου συντόμως καί έπαξίως διδάσκει 
περί πολλών εύαγγελικών διδαγμάτων, καί προ- 
σηκόντως χαρακτηρίζει τόν άληθή Χριστιανόν. 
Τούτο καί ήμεΐς σκοποΰντες έγράψαμεν τά ολίγα 
περί τής καθολικής ταύτης έπιστολής τοΰ Ια
κώβου. Τό δέ τέλειον θέλουσι μάθη έπαξίως, 
καί διαφωτισθή εύαγγελικώς-αν άπαξ ή δίς μελε- 
τήσωσι τό περιεχόμενον τής έπιστολής ταύτης 
ήτις άποτελεΐται έξ ολίγων σελίδων.

Ο ΒΟΛΓΑΣ ΠΟΤΑΜΟΣ.

(Μετά εικόνων, Spa σελ. 92.)

κεινται

ποταμός Βόλγας είναι ό μεγαλείτερος 
ποταμός τής ευρωπαϊκής Ρωσσίας καί 
τής Εύρώπης δλης. Αί πηγαί αύτοΰ 
έν τή έπαρχίφ τής Τοέρης, ό δέ ροΰς

αύτοΰ είναι έν άρχή μέν πρός ανατολάς, είτα 
πρός νότον καί κατόπιν πάλιν νοτιο-άνατολικός, 
δτε καί διά 70 έκβολών χύνεται είς τήν Κασπίαν 
θάλασσαν. ‘Ο ποταμός ούτος είναι πλωτός, άλλ’ έ- 
πειδή παρετηρήθη δτι τά ΰδατα αύτοΰ γίνονται 
βαθμηδόν άβαθέστερα, φόβος υπάρχει μή έλθη 
καιρός, καθ’ δν δέν θά ή πλέον πλωτός διά με
γάλα πλοία. Ή αλιεία έν αύτφ είναι άφθονω- 
τάτη καί καθίσταται πηγή εύημερίας διά τούς 
παρόχθιους κατοίκους. Διάφοροι διώρυγες με
ταξύ τών ποταμών Νέβα καί άλλων μικροτέρων 
καί τοΰ Βόλγα διευκολύνουσι τήν συγκοινωνίαν 
Αφ’ ένός μέν πρός τήν Βαλτικήν καί τήν Λευ
κήν θάλασσαν άφ’ ετέρου δέ προς τήν Κασπίαν. 
Ζωηροτάτη είναι ή έπί τού Βόλγα ποταμοπλοΐα· 
πλοία καί λέμβοι διασταυρούνται πρός δλας τάς 
διευθύνσεις καί εις τινα μέρη ό ποταμός είναι
τοσοΰτον πεπληρωμένος φορτηγών σκαφών, ώστε 
ομοιάζει πρός έκτεταμένον ναύσταθμον. Καθ’δλον 
τό ρεύμα αύτοΰ, έπί δισχίλια δλα μιλιά, ό Βόλ
γας είναι αρκούντως μονότονος, άλλ έν τή μο
νοτονία ταύτη έγκειται καί μεγαλεΐον. Αί οχθαι 
είναι μάλλον ταπειναί, ένίοτε μόνον φαίνονται 
υψώματα, άλλά καί ταΰτα σβύνονται μετ’ ύλί- 
γον καί άφίνουσι τόν όφθαλμόν ελεύθερον έπί 
εύρυτάτων πεδιάδων. ’Από καιρόν είς καιρόν 
διακρίνονται μακρόθεν οί στίλβοντες θόλοι εκ
κλησιών τινων ή οί σοβαροί τοίχοι μονής. Κατά 
τά άλλα δμως ή δλη έντύπωσις είναι έντύπωσις 
ηρεμίας καί γαλήνης. Ωραία καί εύρύχωρα 
άτμόπλοια έκτελοΰσι τούς πλόας έπί τοΰ γιγαν- 
τιαίου τούτου ποταμού, καί μάλιστα τό διά
στημα μεταξύ Νοβγορόδου καί Άστραχανίου 
παρέχει είς τόν περιηγητήν μίαν ιδέαν τοΰ κολοσ
σιαίου κράτους, τοΰ διατελούντος ύπό τό σκή- 
πτρον τοΰ Τσάρου. Αί δύο παρατεθειμέναι μικραί 
εικόνες παριστώσι τά έπί τοΰ Βόλγα πλοιάρια 
καί μίαν μονήν παρά τήν πόλιν Καζάν.

ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 93.)

?) άνατίναξις τού μεγάλου ύποθαλασσίου 
? βράχου έν τφ λιμένι τής Νέας 1’όρκης 
jj έδωκε τό ένδόσιμον είς τούς μηχανι

κούς νά μελετήσωσι διαφόρους μεθόδους, αϊτινες 
ήσαν καί είναι έν χρήσει είς τάς ύποθαλασσίους 
έργασίας, έργασίας δυσχερείς είς άκρον καί πο- 
λυδαπάνους. Έκ τών μεθόδων τούτων μία είναι
καί ή διά τής πρακτικωτάτης μηχανής, ής τήν 
εικόνα παραθέτομεν. Ή μηχανή αύτη είναι 
έφεύρεσις γαλλική, καί έτέθη κατά πρώτον είς 
ένέργειαν μετά πολλής έπιτυχίας έν τφ λιμένι 
τής Βρέστης έν έτει 1862, δτε έπρόκειτο νά 
έκτελεσθώσι διάφορα ύποβρύχια έργα, ιδίως δέ 
ν’ άνατιναχθώσιν όγκώδεις βράχοι, παρακωλύ- 
οντες τόν είς τά νεώρια τής πόλεως έκείνης 
άπρόσκοπτον εΐσπλουν. ‘Η μέθοδος είναι απλή, 
ώς πας τις δύναται νά βεβαιωθή καί έκ τής
έξετάσεως μόνον τής είκόνος, άλλά τό μηχάνημα 
άπεδείχθη λίαν εΰχρηστον καί, δπερ ούσιωδέ- 
στατον, άρκούντως οικονομικόν.

Η μηχανή συνίσταται έκ πέντε τμημάτων, 
ήτοι· α'.) έκ τοΰ διαμερίσματος τής έργασίας, 
δπερ είναι ύπό τήν θάλασσαν καί δέν φαίνεται 
έν τή είκόνι· β'.) έκ τής έπιπλεούσης βάσεως, 
έπικειμένης τοΰ άνω διαμερίσματος- γ'.) έκ τής 
κεντρικής καπνοδόχου, χρησιμευούσης καί ώς 
δίοδος διά τούς έργάτας· δ'.) έκ δύο καπνο
δόχων, ή βοροοροφάγων, έξ ών άπορρίπτονται οί 
λίθοι καί τά χώματα, καί ε'.) έξ έξώστου ένοΰν- 
τος το άνω μέρος τής κεντρικής καπνοδόχου 
προς τας δύο μικροτέρας καπνοδόχους.

Καί τό μέν διαμέρισμα τής έργασίας έχει 
μήκος 10 μέτρων, πλάτος 8 καί ύψος 2 μ. Έν 
αύτφ εργάζονται εύχερώς 20—25 άνδρες.

Η δέ έπιπλέουσα βάσις έχει έπίσης μήκος 
10 μέτρων, πλάτος 8 καί ύψος 5 μ. Πρός αύ- 
τήν συνδέεται τό άνω διαμέρισμα, δπερ διά τής 
πιέσεως τοΰ άέρος δύναται νά ύψοΰται ή νά 
ταπεινοΰται κατά τήν άνάγκην.

Η κεντρική καπνοδόχος έχει διάμετρον 3 
μέτρων καί περιλαμβάνει κλίμακα σιδηράν έλι- 
κοιειδή δια τούς άνερχομένους καί κατερχο- 
μένους έργάτας.

Τό τμήμα τής έργασίας έχει μηχάνημα προς 
μεταφοράν τοΰ καθαρού άτμοσφαιρικοΰ άέρος, 
πρός δέ καί δύο δρειχαλκίνους κόγχας πρός έξα- 
γωγήν τών ύδάτων.

'Η χρήσις τής έν λόγφ μηχανής είναι άπλου- 
στατη · πεπληρωμένη άέρος μεταφέρεται διά 
ρυμουλκού είς τό μέρος, ένθα δέον νά έκτελε- 
σθώσιν αί έργασίαι, ή καί διά κωπών. Πρός 
κατάδυσιν τού διαμερίσματος τών έργων άρκεΐ 
νά είσαγάγη τις ύδωρ πρός τό κάτω μέρος τής 
βάσεως. Ίό διαμέρισμα βυθίζεται μέχρι τής 
κορυφής τών βράχων όριζονττείως καί έκεΐ οί 
έργάται δρύττουσι τάς άναγκαίας όπάς, έν αίς 
τίθεται ή πυρΐτις ή ή δυναμΐτις, δι’ ής μέλ- 
λουσι ν άνατιναχθώσιν οί βράχοι.

Διά τής μηχανής ταύτης ό έργολάβος τών 
έργων κατώρθωσε νά καταστρέψη βράχους έν 
τφ λιμένι τής Βρέστης πρός 62’/2 φράγκα τό 
κυβικόν μέτρον. Διά τής Αμερικανικής μεθόδου 
ή δαπάνη δι’ έκαστον κυβικόν μέτρον άνήλθεν 
είς 80 φράγκα καί πλέον. Τοιαύται μηχαναί 
είργάσθησαν έν Χερβούργφ καί έν άλλοις τής 
Γαλλίας λιμέσι καί ή πρακτικότης αύτών είναι 
άρκούντως Αποδεδειγμένη.

ΕΛΙΖΑ ΚΑΙ ΒΙΔΜΕΡ.
Έκ τών τού Topffer.

Μετάφρασις Θ. Δ. Πισουρίκα.

(Συνέχεια.)

Έλίζα Μέγερ έγεννήθη είς Ζυρίχην 
ένθα διήλθε τά πρώτα τής ηλικίας έτη · 
ό πατήρ της, άνήρ άξιόλογος καί πλή

ρης ίπποτικών αισθημάτων είχεν ίδιάζουσαν
στοργήν πρός τό τέκνον τούτο, προθυμοποιούμενος 
νά καλλιεργήση τά έν αύτφ λαμπρα ένστικα, 
καταθέλγοντα τήν πατρικήν καρδίαν του. Άλλά 
φαίνεται δτι μεταξύ τών λοιπών φιλοστόργων 
τάσεων έπέστησε μείζονα προσοχήν ΐνα προώρως
άναπτύςη είς υψιστον βαθμόν τήν εύαισθησίαν 
τής κόρης καί νά έπισυλλέξη κατόπιν Ανταξίους 
καρπούς. Είς ηλικίαν, καθ’ ήν ή όμήλιξ νεότης 
παρέρχεται μέ παίγνια καί γέλωτας, ή Έλίζα 

έγνώριζε πληθΰν αισθημάτων ισχυρών ή λεπτών 
καί ή άνήσυχος ψυχή της ώνειροπόλέι έκτοτε 
ηρωισμόν τού έρωτος, τής άφοσιώσεως, τής πί
στεως. Οΰτω όταν μετ’ όλίγα έτη ό θάνατος 
έστέρησεν αύτήν τών πατρικών θωπειών ή λύπη 
κατέβαλε έπί τοσοΰτον τό εύπαθές παιδίον ώστε 
όλίγου δεΐν ν’ άκολουθήση τόν πατέρα. Ήτο 
τότε δεκαέτις· έχω είς χεΐρας τήν εικόνα της 
κατα τήν έποχήν ταύτην · τό πρόσωπον της είναι 
μεστόν χάριτος καί διαύγειας άλλ’ άμα τις βα
θύτερου παρατηρήση τήν έκφρασιν τών όφθαλ- 
μών, τό μελαγχολικόν έπί τών χειλέων μειδίαμα, 
τό άλλόφρον καί πένθιμου δπερ έπιστέφει τό 
ωχρόν μέτωπόν της, άναγνωρίζει άμέσως, δτι τό 
παιδίον έκεΐνο άκαίρως ύπερέβη τήν ηλικίαν καί 
ή καρδία του θά αίσθανθή ταχέως ισχυρά πάθη.

Μετά τόν θάνατον τοΰ συζύγου ή θεία μου 
θέλουσα νά ήνε πλησίον τής οικογένειας μου ήλθε 
νά έγκατασταθή ένταΰθα. ’Εδώ έγνώρισε τήν 
μητέρα μου καί ένθυμοΰμαι δτι άνεμιμνήσκετο 
αυτής μετά στοργής καί έκτιμήσεως. Παραδε- 
δομένη είς τήν Ανατροφήν τών δύο τέκνων της 
έπειράτο νά μετριάση τάς φλογέράς τάσεις τής 
κόρης καί να παροτρύνη τόν ζήλον τού άρρενος, 
νεωτέρου τής Έλίζης. Νεανίας τις παρέδιδε 
μαθήματα είς τό άρρεν. Πτωχός, άλλ’ εύπαί- 
δετος καί νοήμων είσήχθη έν τή οικογένεια τής 
θείας κατά σύστασιν προστάτου, δν άπέκτησε 
διά τής διαγωγής καί τών προτερημάτων του. 
Ήτο ό Βίδμερ. —

Ή Έλίζα παρίστατο συχνά είς τάς παρα
δόσεις. Ηκουε μέ άπληστου οός τήν διδασκα
λίαν, μάλλον χρήσιμον καί ένδιαφέρουσαν τό 
πνεύμα της ή αί μάταια', γνώσεις, ας έλάμβανε 
παρά παιδαγωγών τού συρμού. ’Ολίγον κατ’ δ- 
λίγον τό ενδιαφέρον της έπεξετάθη έπί τοΰ δι
δασκάλου. Τόν ήρώτα καί ήρέσκετο νά τόν 
άκούη, ένφ ό νεανίας ένθουσιών πρός τήν νοη
μοσύνην καί χάριτα τής εύπαθοΰς μαθήτριας 
ήκουεν έν τή καρδία του ίσχυράν καί γλυκεΐαν 
φωνήν, ήν δέν έτόλμα έτι νά έξομολογηθή έαυτφ. 
Άναμφιβόλως ή θεία μου έκτοτε κατεΐδε τό 
γεννώμενον αίσθημα· άλλά τρυφερά μήτηρ καί 
γυνή άνευ προλήψεων διέβλεπεν έν τφ άγνφ 
νεανία, έκεΐνον, δστις προώρισται νά συγ- 
κεντρώση δλην τήν στοργήν τής θυγατρός καί 
νά έξασφαλίση τήν εύτυχίαν της.

Ή Έλίζα ήτο τότε δέκα τεσσάρων έτών, ό 
Βίδμερ δεκαεξαετής. Ήδη ήγαπώντο με τόν 
έρωτα έκεΐνον, ού ή άγνότης μόνη συγκινεΐ· έξ 
έπιστολής δέ τής θείας μου πρός τόν Βίδμερ 
συμπεραίνω δτι έν τή άφελεία των οί δύο έρώντες 
δέν έδίστασαν έπί πολύ νά έκμυστηρευθώσι τάς 
καρδίας των ύποσχεθέντες άλλήλοις αίωνίαν 
πίστιν. Έν τή περί ής ό λόγος έπιστολή ή 
θεία μου κατανοήσασα έκ τών θερμών έξομο- 
λογήσεων τής θυγατρός της προσεφέρετο τώ 
Βίδμερ μετ’ εύμενείας καί έκτιμήσεως· ούδαμώς 
προσπαθεί δι’ άφρονος Αντιλογίας νά τόν άπο- 
μακρύνη σχέσεως, ήν γνωρίζει Αγνήν καί τιμίαν. 
Καθοδηγεί μόνον αύτόν έπί πραγμάτων, άτινα 
άπαιτοΰσιν ή εύπρέπεια καί τά ήθη, τόν διαφω
τίζει έπί τής καταστάσεώς της, έπί τών προσπα
θειών, ας όφείλει νά καταβάλλη, έπί τών προ
φυλάξεων, άς Απαιτεί ό άγαν εύαίσθητος χαρα
κτήρ τής θυγατρός καί πριν ή ζητήση έπισήμως 
τήν χεΐρα τής κόρης, τφ ύποδεικνύει δτι ή ένω- 
σις αυτή δύναται νά έπιτευχθή μόνον ώς Αν
τάλλαγμα τής προόδου, τής συμπεριφοράς καί 
τιμότητος τοΰ νέου. — Δέν έκπλήττομαι λοιπόν 
δτι τό αίσθημα τών δύο έραστών Αποδεκτόν γενό- 
μενον καί ύπό τής δσον συνετής τόσον καί τρυ- 
φεράς γυναικός ταύτης, προσεκτήσατο βαθμηδόν 
τήν ύπερτάτην ίσχύν, καθ’ ής συνετρίβησαν τά 
κύματα τοΰ χρόνου καί τής ειμαρμένης.
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Ό Βίδμερ έλαυνόμενος ύπό της έλπίδος ταύ- 
της παρεδόθη άνενδότως εις τήν έργασίαν ■ ή 
φιλοδοξία ένισχυομένη ύπό τών πτερύγων τού 
έρωτος άνερρίπιζον τόν ζήλον του πρός τάς με
λέτα; καί ήδη μεταξύ τών συνηλλικιωτών έθεω- 
ρεΐτο δτι θά έχη προ αύτοΰ μέλλον λαμπρόν. 
Έκτος τοϋ θάρρους, δπερ ήντλει έξ έαυτοΰ, ή 
Έλίζα προσέθηκε τώ Βίδμερ και τήν καρδίαν 
της ικανήν νά πάλλη προς παν δ,τι μέγα, εύ- 
γενές και ενθουσιώδες· τό αίσθημα τής κόρης 
συνήλθεν έν αύτφ δπως μεγαλυνθή έπί μάλλον· 
ή αυτή πάλιν έμετρίαζε τήν φλόγα, ήν εΐχεν 
έμβάλλει τώ Βίδμερ και άνεχαίτιζε τάς πτήσεις 
τοΰ έραστοΰ της. Έκ τής υψηλής ταύτης συγ- 
χρωτίσεως αί ψυχαί τών δύο άξιων άλλήλοις 
νέων συνανεμίγνυντο όμοΰ, ήνοϋντο δι’ δλα και 

καθ’ δλων καί άναμφιβόλως ήσαν ήδη μακραν 
τού χρόνου, καθ’ δν τά χείλη των έπίστευον 
δτι θά ύποτάξωσι τό μέλλον εις τους πυρίνους 
δρκους των. Δεν έπρόκειτο πλέον περί υπο
σχέσεων καί ήδη ή θεία μου ώχρία βλέπουσα 
δτι ή ζωή των έξήρτητο ή μία άπό τής έτέρας. 
Άπόδειξις είναι αί γραμμαί, ας τή άπευθύνει 
έπί τούτιρ ό Βίδμερ. Ό δυστυχής Ουτος έν τή 
φοβέρα πεποιθήσει, ήν έμπνέουσι τά υψηλά αι
σθήματα ένθαρρύνει τήν μητέρα τής Έλίζης· 
άψηφεΐ τήν Ειμαρμένην, άοιαφορεϊ εις τά κτυ
πήματα της καί έξαντληθείς υπό τού πάθους, 
δπερ τόν άνυψοϊ προσκαίρως ύπεράνω τών θνη
τών· "Τί μέ μέλλει, άναφωνεΐ, τί μέ μέλλει 
“αν τά σώματά μας θά ήνε ένεκα τού θανάτου 
"χωρισμένα έπί τινα καιρόν, άφού αϊ ψυχαί μας 
“είναι μακράν τών προσβολών του; Προηγείται 
“ό εις ημών έν τφ ούρανφ μόνον ινα άναμείνη 
"τόν έτερον· καί έν τή προσδοκία ταύτη παύ- 
“ουσιν άραγε νά ήνε όμού, ό εις διά τον άλλον, 
“νά ζητώσιν άλλήλας καί συναντώνται άδιαλ- 

"λείπτως; Άποβάλετε τούς φόβους τούτους, 
“αγαπητή μήτερ, άναξίους δι έρωτα ούτωσί 
"υψηλόν και ουράνιον, δν ή άνίσχυρος πνοή τών 
"άνεμων τοΰ κόσμου άναρριπίζει χωρίς νά τόν 
"οδύνη!”

’Από τής εποχής ταύτης οί φόβοι τής θείας 
μου ένισχύοντο και τήν έβασάνιζον πολύ · έκ δια
φόρων σημείων διέδλεπεν έν τή Έλίζη τά συμ
πτώματα μαρασμού. Διηνεκής ώχρότης έκάλυπτε 
τάς άλλοτε τρυφερά; εύχρόους παρειάς της, 
μαρασμώδες τι άνεμίγη τή διαύγεια τών χαρα
κτηριστικών· και ένώ καχεκτική τις χροιά άν- 
τηνακλατο επί τής μορφής της τό ήρεμον καί 
βαθύ τών βλεμμάτων της πΰρ έδήλου προφανώς 
οτι ένδοθεν ψυχή φλογερά ύπέσκαπτε βαθέως τό 
ερατεινόν καί ευθραστον τούτο σώμα· μετ ου

ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΟΛΓΑ ΠΟΤΑΜΟΥ.

πολύ οι φόβοι έμεγαλύνθησαν· έοέησε νά ληφ- 
φθώσι φροντίδες περί τής κόρης καί τούτο άπε- 
κάλυψε τώ Βίδμερ τής Έλίζης του τήν κατά- 
σ τασιν.

Κατά συμβουλήν τών ιατρών ή θεία μου 
ώφειλε νά ζητήση διά τήν θυγατέρα της θερ
μότερα κλίματα δπου ή γειτονία τών δρέων νά 
συγκερνα τόν καύσωνα διά τής εύκραοΰς καί 
ζωογόνου θερμοκρασίας των. Τό άκόλουθον έτος 
άνεχώρησαν διά τήν Άόστην πολίχνην τοΰ Πε- 
δεμοντίου γειτνιάζουσαν πρός τόν μέγαν’Άγιον- 
Βερνάνοον καί δπου ή γειτονία τών Άλπεων 
διασκεδάζει τήν θερμήν πνοήν τών άνέμων τής 
’Ιταλίας. Οί δύο έρώντες έχωρίσθησαν. θλι
βερόν βήμα μακροτέρου χωρισμού, ού προμήνυμα 
ήν ή ήμερα έκείνη!

’Αλλά διά τά; έμπαθεΐς ψυχάς παν τό πέριξ 
αναρριπίζει τήν καταβιβρώσκουσαν αύτάς φλόγα. 
Έν τή νέα ταύτη διαμονή ή Έλίζα μακράν τού 
Βίδμερ ετήκετο έ; ανυπομονησίας ■ ήναγκασμένη 
νά μή τόν βλέπη πλέον, νά μή προσομιλή αύτώ 

άνεπλήρου τάς γλυκείας άλλοτε Ονειροπολήσεις 
δια τών πτερύγων τής φαντασίας πετώσης μα
κράν, εις τόπους καί άκτάς δπου έγνώριζεν δτι 
ό Βίδμερ διήρχετο άνιαράν έξορίαν· άναμιμνη- 
σκομένη τού φίλου της έθεάτο οίονεί καί δι’ αυ
τόν τά νέα εκείνα μέρη, τους ξένους κατοίκους, 
τό ρωμαντικόν σύνολον ρωμαϊκών έρειπίων καί 
κατοικιών συγχρόνων αΐτινες χαρακτηρίζουσι τήν 
πολίχνην τής Άόστης άπεθαύμαζε τάς έγγύς 
μυρωμένων κοιλάδων χιονοσκεπείς κορυφάς τών 
μεγάλων ’Άλπεων καί πονούσα διότι ό φίλος 
της δεν συμμετείχε τών έντυπώσεων έσημείου 
αύτώ έπί ώρας Ολοκλήρους τά συναισθήματα 
χρωματίζουσα τάς ποιητικά; περιγραφάς τοΰ 
τοπίου μέ τάς περιπαθείς διαχύσεις τρυφερό
τητας, ήν ή άπόστασις καθίστα τολμηροτέραν.

Έν μέσιρ τής άνησύχου ταύτης ζωής, τών συγ
κινήσεων, τών φλογερών αισθημάτων ή ευκρασία 
τοΰ κλίματος ήδυνάτει νά ζωογονήση τό σώμα 
άπέναντι τών τρικυμιών τής καρδίας. Ή Έλίζα 
έμαραίνετο. "Ηδη όλιγώτερον άντεΐχεν εις τήν 
κόπωσιν τών περιπάτων καί τής έργασίας · ήδη 
απείχε πάσης γραφής καί τό πάθος της άναλυό- 
μενον έκ τής έξαντλήσεως τών δυνάμεων μετε- 
τρέπετο συχνά εις αύτόματα δάκρυα, εις χα
λάρωσή πικράν έναντίαν δλως εις τήν υγείαν.

Πλάσμα τρυφερόν, έρατεινή παρθένε ... άχ.. 
πώς κλίνεις ουτω πρός τό μνήμα! γλυκερόν 
άνθος, πώς κατέρχεσαι, δλη μΰρα καί χάρις!... 
Εύπαθή κλώνε, προ μικρού άποσπασθεί; τοΰ 
νεαρού δένδρου, δπερ σέ συνεκράτει! . . .

Δέν δύναμαι νά έξακολουθήσω · ή λύπη πιέ
ζει τήν καρδίαν μου . . . τά δάκρυα πληροΰσι 
τά δμματά μου. ’ Αν τούλάχιστον ήδυνάμην νά 
βραδύνω τήν φοβεράν στιγμήν, ήτις προβαίνει!.. . 
αν ήδυνάμην νά σάς ώδήγουν πρός τάς κυπα- 
ρίσσους ταύτας παρακωλύων ύμΐν συγχρόνως νά 

πλησιάσητε! . . . Δέν δύναμαι! τό μυστήριον 
καλύπτει διά τής σκιάς της τάς τελευταίας 
ταύτας ωραίας ημέρας· δπως συλλέξωμεν τά 
σπάνια άνθη δΓ ών έτι έκαλύφθησαν, έπρεπε 
τό πΰρ ν’ άπέδιδεν ήμΐν τά; έπιστολάς, ας έξη- 
φάνισεν έσαεί!

Έγγίζοντος τοΰ χειμώνος ή θεία μου έσκέ- 
φθη αν ώφειλε νά έπαναφέρη τήν θυγατέρα της 
εις Γενεύην ή νά τήν όδηγήση εις μέρη μάλλον 
μεμακρυσμένα τοΰ ψύχους καί τών πάγων. Ό 
Βίδμερ ήτο τής γνώμης ταύτης, έγραφεν δτι 
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θά έλθη πρός συνάντησίν της, δτι έλπίζει τό 
παν άπό τόν ζωογόνον ήλιον τής Τοσκάνης. Μετ’ ού 
πολύ άνεχώρει· πλήν αμα τή άφίξει του εις 
Μορτινύ έπιστολή τής θείας τφ άνήγγελλεν δτι 
έπέστρεφον καί τόν έπεφόρτιζε νά ζητήση εις 
τά προάστεια τής πόλεως οικίαν κατάλληλον. 
Φαίνεται δτι ή Έλίζα ύπό τήν έπήρειαν μελα
νών προαισθημάτων έπόθησε νά έπανίδη τόν 
ούρανόν τής πατρίδας καί τούς τόπους τούς μάρ
τυρας τών πρώτων της όρκων. Έξεκίνησαν διά 
τής συντομωτέρας όδοΰ, τής τοΰ Άγ-Βερνάρδου, 
άλλ’ άσθενής λίαν ήδυνάτει νά κρατήται έφ’ ά
μάξης· ή Έλίζα μετεκομίσθη έν φορείφ μέχρι 
τού ξενώνος· ή μήτηρ της έπί ήμιόνου προσέ- 
βαινε παρ’ αύτή καταπνίγουσα έν σιγή τήν λύ
πην καί άντλούσα θάρρος έκ τών μειλιχίων θω
πειών τής άγγελικής θυγατρός της. — Έν τώ 

μεταξύ ό Βίδμερ μισθώνει τήν οικίαν, ήν βρα- 
δύτερον ήγόρασεν, είχε διευθετήσει τά πάντα 
δπως ύποδεχθή έκεϊ τήν Έλίζαν μετά τής μη- 
τρός της. Ό νέος δέν ήτο ποσώς καταβεβλημ- 
μένος · ισχυρότατα αισθήματα άνεκίνουν τήν ψυ
χήν του· ότέ μέν φανταζόμενος βαρεΐαν τήν 
νόσον, έπιβουλευομένην ϋπούλως τάς ήμέρας τής 
έρωμένης, ότέ δ’ εύελπιζόμενος έκ τών έλα- 
χίστων βελτιώσεων σημείων, άτινα άνεγίνωσκεν 
έν ταΐς έπιστολαίς τής θείας μου μετέπιπτεν 
άλληλοδιαδόχως άπό τού σφοδροτέρου άπελ- 

πισμού εις τήν παραφορωτέραν χαράν. Μαθών 
δτι ή Έλίζα διήλθε τάς ’Άλπεις έπέτα πρός 
συνάντησίν της, δτε έλαβε γραμμάς τινας τής 
κυρίας Μέγερ, ήτις τόν παρεκάλει ν’ άναμείνη 
τήν άφιξίν των. 'Η δυστυχής αυτή μήτηρ άφού 
ύπέστη τάς σκληροτέρας άγωνίας καί ήναγκάσθη 
έν τέλει νά σταματήση εις μικρόν χωρίδιον τού 
Άγ-Βερνάρδου, ένόμισεν δτι δέν θά τήν έπανέ- 
φερε ζώσαν, καί καθ’ όδον έφοβεΐτο άναλογιζο- 
μένη μή ή αιφνίδια έμφάνισις τοΰ Βίδμερ καί 
αί συγκινήσεις τής συναντήσεως διαρρήξωσι τό 
λεπτόν νήμα, δπερ συνεκράτει είσέτι τάς ήμέρας 
τής Έλίζης.

Τήν πρώτην παρασκευήν τοΰ Σεπτεμβρίου αι 
κυρίαι άφίκοντο· ό Βίδμερ άπεκρύβη τή συμ
βουλή τής θείας μου ύπό τά πυκνά δένδρα, ατινα 
σκέπούσι τον οικίσκον· Έκεΐθεν προσέβλεψε τήν 

Έλίζαν ώχράν καί ήλλοιωμένην, προσκλίνου- 
σαν εις τό βάθος άνοικτής άμάξης· Εύδαίμων 
δτι έπανέβλεπε τήν κόρην ήκουε τήν καρδίαν 
του πάλλουσαν έξ εύτυχία; καί άπέδιδεν εις τήν 
κόπωσιν τοΰ ταξειδίου τήν άλλοίωσιν τοΰ προ
σώπου και τοΰ δλου παραστήματος τής έρωμένης 
του. Άλλ’ δταν είδε τόν αμαξηλάτην πλησιά- 
σαντα καί λαβόντα αύτήν εις τούς βραχίονας 
δπως τήν μεταφέρη εις τήν οικίαν, απασαν τήν 
χαράν βιαίω; άφανισθεΐσαν διεδέχθη θανάσιμον 
άλγος. Άμα ώς είσήχθη ή Έλίζα, ίδών τήν 

κυρίαν Μέγερ έξελθοΰσαν έν τή αύλή, έσπευσε 
νά ριφθή εις τό στήθος αύτής, καί αί δύο αύ- 
ται υπάρξεις ας συνήνου κοινή συμφορά, άνελύ- 
θησαν εις λυγμούς καί δάκρυα πικρά.

'Ο Βίδμερ μετ’όλίγον άπεμακρύνθη μέ 
όφθαλμούς υγρούς. Ή Έλίζα μόνη, έπικλι
νής έπί έδρας διέτρεχε δι’ έσβεσμένων δφθαλ- 
μών τήν νέαν ταύτην κατοικίαν άσθενώς φωτι- 
ζομένην ύπό τής ήμέρας βαινούσης πρός τήν 
δύσιν. Έξηντλημένη ύπό τό βάρος τού καμάτου 
καί τής συγκινήσεως ήσθάνετο άτονίαν καί χαύ- 
νωσιν καί ή ψυχή της άνεπόλει μόνον άμυ- 
δράς λάμψεις συγκεχυμένων άναμνήσεων εις 
ας άνεμίγνυτο λύπη άνευ έλπίδος καί θάρρους. 
"Οταν είσήλθεν ή μήτηρ καί έκάθησε παρ’ αύτή 
έτοιμη νά τή όμιλήση περί τοΰ Βίδμερ ή Έλίζα 
έθεσε φιλοστόργως τήν χεΐρα έν τή τής μητρός 
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χωρίς νά διακοπή ή πένθιμος σιγή. Διαρκου- 
σών τών στιγμών τούτων, ό Βίδμερ, βηματίζων 
έν παραχβιμένφ οιαδρόμω άνεμέτρα διά πρώτην 
φοράν τδ φρικώδες πεπρωμένον καί ή εύτυχία 
άπεσπάτο εκ τής καρδίας του συντρίβουσα αύτήν 
άμειλίκτως καί άνεπιστρεπτεί.

Ή υπηρέτρια έφερε φώς· ό Βίδμερ αδυνα
τών νά άναμείνη έπί πλέον τήν ήκολούθησε 
μέχρι τής θύρας. "Βίδμερ”! είπεν ήσύχως καί 
γλυκύτατα ή Έλίζα. — "Έλίζα, άνέκραξεν έκεΐ- 
νος δραμών προς αύτήν- Έπί τή θέα τής ερω
μένης του ώχρας καί ασθενούς οί ύφθαλμοί τοΰ 
δυστυχούς άπήστραψαν έν λάμψει άπαισία· ύπό 
τήν καρδιοβόρον δδύνην, εις ήν έρριπτεν αύτόν 
ή θέα έκείνη έγονυπέτησε προ τής κόρης, έλαβε 
τάς χεΐρας της καί καλύπτων αύτάς διά τών 
δακρύων έζήτει νά συγκεράση τους λυγμούς μέ 
τήν γλυκύτητα θωπειών θερμότατων. Προ τών 
ένδείξεων τούτων έρωτος άγνοτάτου ή Έλίζα 
άνελάμβανε δυνάμεις, έζωογονεϊτο, άλλά καί 
έσπαράσσετο· δάκρυα ηύλάκωνον τήν περιπαθή 
μορφήν της, ό πόθος τής ζωής έξανίστατο κατά 
τής διαλύσεως καί ό πόθος ούτος άνεμιγνυτο μέ 
τήν τρυφεράν αγάπην, ήν ήσθάνετο διά τόν 
άτυχή Βίδμερ μέλλοντα μετ’ ού πολύ νά έγκα- 
ταλειφθή έν έρημία καί άπογνώσει.

"Βίδμερ”, είπε διακόψασα τήν σιγήν· "Βίδ
μερ... ίδέ πώς κατήντησεν ή Έλίζα σου!”... 
Καί τά δάκρυα έκάλυψαν τήν άσθενή φωνήν 
της- μετ’ όλίγον καταβαλοΰσα έπίμοχθον άγώνα · 
'Ένόμισα, προσέθηκεν, οτι θά ύποστώ μετά 
"πλείονος θάρρους τάς στιγμάς ταύτας, αίτινες 
"μοί έναπολείπονται. Δέν άντέχω Βίδμερ εις 
"τάς θωπείας σου . . . φίλε μου . . . συμπαθή μου 
"φίλε! . . . έκρίθη ίσως υπέρμετρος ή μετά σοΰ 
"εύτυχία μου . . . ό Θεός μοί τήν άφαιρεΐ . . . 

τόν ευχαριστώ διότι μοί άπένειμεν ήμέρας όπως 
χαρώ τήν άρρητον ευφροσύνην, ήν μοί παρέ- 
σχεν ό έρως σου”.

(Έπεται τό τέλος.)

ΠΕΡΙ ΔΥΤΩΝ.

Μετάφρ. Ν. Γ. Μουσούρη.

Γ
ΝΩΣΤΟΝ τυγχάνει οτι έξ άμνημονεύτων 
χρόνων ή αλιεία τών μαργαριτών, τών 
κοραλλίων, καί τών σπόγγων, γίγνεται διά 
δυτών, είθισμένων άπό τής μικράς αύτών ήλι- 

κίας νά διαμένωσιν ύπό τύ ύδωρ έπί δσον οΐόν 
τε πλειότερον χρόνον. Πολλοί κατά διαφόρους 
τής άρχαιότητος έποχάς υπήρξαν σπάνια παρα
δείγματα άνθρώπων, δυναμένων νά έργάζωνται 
ύπύ το ύδωρ έπί πολλήν ώραν, ώσεί εύρίσκοντο 
έπί τής ξηράς. Βεβαίως άγνωστος ήσαν κατά 
τήν έποχήν έκείνην αί άδιάβροχοι ένδυμασίαι, 
καί αί άναπτευοτικαί μηχαναί, δι ών ήδύνατο 
τις, ύπύ τύ ύδωρ ν' άναπνέη καθαρόν άέρα. Τύ 
φαινόμενον τοΰτο τυγχάνει περίεργον ή ανατο
μία δμως έξηγεΐ αύτύ καθότι άπαντά πρύς τοΐς 
άλλοις, καί εις πάντα τά άμφίβια ζώα. Έν 
τούτοις, έκτύς τών σπανίων καί μοναδικών τού
των εξαιρέσεων δήλόν έστιν 2τι είναι άδύνατον 
νά μείνη τις ύπύ τύ ύδωρ έπί τρία λεπτά χω
ρίς νά πάθη έξ’ άσφυξίας.

’Επειδή ό άνθρωπος πολλάκις άναγκάζεται 
νά διαμείνη ύπύ τύ ύδωρ έπί πολλάς ώρας, 
έδέησε νά έφεύρη μέσα δι’ ών νά παρατείνη 
τήν εις τούς πυθμένας τών θαλασσών διαμονήν 

του πρύς έρευναν καί έκτέλεσιν έργων, τά όποια 
άνευ τών μέσων τούτων ούδόλως ήθελεν είσθαι 
δυνατόν νά πραγματοποιηθώσιν. Ή ύπο το ύδωρ 
έργασία τυγχάνει, ώς γνωστόν, έπίπονος, ό δέ 
δύτης εις προφανείς έκτίθεται κινδύνους ■ ένεκα 
τούτου έπρότεινον άπό τών άρχαιοτάτων είσέτι 
χρόνων διαφόρους έπινοήσεις δι ών ή εργασία 
καθίστατο ύπο το ύδωρ ήττον έπίπονος, οί δέ 
δύται ήδύναντο ούτω νά μένωσιν ύπύ τήν θά
λασσαν έπί πλειότερον χρόνον.

Παρά τοΰ Άριστοτέλους μανθάνομεν οτι κατά 
τήν άρχαιότητα έν χρήσει ήτο ό ασκό; βστις 
κατ’ αύτόν " παράγει τήν εύκολίαν τοΐς δυταις 
ν’ άναπνέωσι καταοιβαζόμενοι εις λέβητα ύπό 
το ύδωρ, διότι ό λέβης βυθιζόμενος καθέτως 
μένει κενός ΰδατος καί πλήρης άέρος.” Έκ 
τούτου όρμηθέντες οί μεταγενέστεροι έπενόησαν 
τύν θαλάσσιον κώδωνα περιέχοντα άέρα διά 
μηχανισμού, καί έμποδίζοντα τήν ύπ’ αύτον 
ύψωσιν τοΰ ύδατος καθότι ή βάσις έστιν κενή. 
Έντός τοΰ κώδωνος τούτου ήδύναντο νά μένω- 
σιν οί δύται έργαζόμενος έπί πολύν χρόνον χω
ρίς νά αίσθανθώσι κόπωσίν τινα, διότι διά 
καταθληπτικής αντλίας έπί τής έπιφανείας τοΰ 
υδατος κινουμένης, είσήρχετο διά λεπτού σω- 
λήνος έντός τοΰ κώδωνος καθαρός άήρ καί ούτω 
διηνεκώς άνανεοΰτο.

Τό μέσον τοΰτο τοΰ κώδωνος, καίτοι κατά 
πολλά άτελές παρέσχεν όμως πολλάς βοήθειας 
τοΐς δύταις. Δι’ αύτοΰ κατεσκευάσθησαν πλεΐ- 
σται ύποθαλάσσιαι βάσεις πολλών τής Ευρώπης 
λιμένων, καί κατεστράφησαν ύφαλοι έπικίνυνοι 
τοΐς ναυτιλλομένοις. Αί νεώτεραι βμως έφευ- 
ρέσεις δί ών δύναται τις νά μένη ύπο τό ύδωρ 
ολοκλήρους ώρας καί νά έργάζηται άνέτως, κα
τέστησαν τήν χρήσιν τοΰ κώδωνος περιττήν 
Πάντες ήδη γνωρίζουσιν βτι οί δΰται μεταχει
ρίζονται νΰν άδιάβροχον ένδυμασίαν περιβάλλον- 
τες τήν κεφαλήν διά σιδηρού κράνους έχοντος 
ύαλίνους φακούς άντί δφθαλμών. Δι’ άεραντλίας 
έπί τής έπιφανείας κινουμένης εισέρχεται διά 
σωλήνας ό καθαρός άήρ έντός τοΰ κράνους, ό 
δέ δύτης δύναται εύκόλως νά έργάζηται κινού
μενος κατά βούλησιν.

Συγγραφείς τινες άναφέρουσιν οτι έπί τής 
έποχής ’Αλεξάνδρου τοΰ μεγάλου, έναυπηγήθη 
είδος υποθαλασσίου πλοίου δυναμένου νά κινήται 
ύπο το ύδωρ άλλ’ αί μαρτυρίας άφ’ ών στηρί
ζονται είσιν άβέβαιοι. Η νάυπήγησις τοιούτου 
πλοίου έγένετο κατ’ άλλους κατά τον ΙΣΤ! 
αιώνα, άλλά καί ή χρήσις αύτοΰ άπέβη άτε- 
λεσφόρητος.

Βέβαιον τυγχάνει βτι έν τή άρχαιότητι ύπηρ- 
χον όνομαστοί καί έπιτήδειοι δύται. Άναμφι- 
βόλως ούδέν μέσον παρεΐχον αύτοΐς τήν εύκο
λίαν ν’ άναπνέωσιν ύπύ το ύδωρ, άλλ’ ήσαν 
είθισμένοι εις τύ έργον τοΰτο. '0 Πλούταρχος 
διηγείται περί αύτών το εξής χαρίεν ανέκδοτον · 
"0 ’Αντώνιος πολλάκις διεσκέδαζε μετά τής 
Κλεοπάτρας άλιεύων, ένίοτε δέ μή συλλαμβάνων 
Ίχθύας έλυπεΐτο βλέπων εύτυχεστέραν εις τοΰτο 
τήν παρ’ αύτω ίσταμένην θελκτικήν ήγεμονίδα, 
ήτις έξήλεγχε τήν άνεπιτηδειότητά του. Ώσεί 
ζητών ίκανοποίησιν, ό ’Αντώνιος έπρότεινε πομ
πώδη άλιείαν, εις ήν έλαβον μέρος καί πολλοί 
στρατηγοί. Μυστικώς δέ είχε διατάξει τοΰ; 
περιφημοτέρους δύτας νά έλθωσιν ύπο τύ ύδωρ 
κρυφίως καί νά κολλήσωσιν εις τά άγκυστρά 
του ίχθύας προηγρευμένους. Το στρατήγημα έπέ- 
τυχε θαυμασίως, ό δέ ’Αντώνιος κομπάζων άνέ- 
συρα τά άγκυστρά βεβαρυμένα ιχθύων, έπαιρό- 
μενος έπί τή αλιευτική του τέχνη, έν φ συγ
χρόνως έρριπτε θριαμβευτικόν καί πλήρες 
ήδυπαθείας βλέμμα έπί τής ήττηθείσης Κλεο
πάτρας. 'Η ήγεμονίς κατ’ άοχά; μέν έφθόνει 

τήν επιτυχίαν τοΰ ’Αντωνίου, είτα βμως παρα- 
τηρήσασα το τέχνασμα, προσποιουμένη έξεθείαζε 
παρρησία πάντων τήν έπιτηδειότητα τοΰ έραστοΰ 
αύτής. Έν ταΐς συναναστροφαΐς έδιηγεΐτο ένώ- 
πιον τοΰ ’Αντωνίου τήν αλιευτικήν του ικανό
τητα προσεκάλεσε δέ πολλούς νά γείνωσι θεαταί 
εις άλλην προσδιορισθεΐσαν ήμέραν αλιείας Ή 
πονηρά Κλεοπάτρα εύροΰσα έν τω μεταξύ τούτω 
έπιτηδειότερον δύτην παρέλαβεν αύτον έν τω 
πλοίω, διατάξασα συγχρόνως νά κατέλθη εις τον 
πυθμένα κρυφίως καί νά προσαρμόση εις το 
άγκυστρον τοΰ ’Αντωνίου ίχθΰν μέγαν τεταριχευ- 
μένον! 'Ο Αντώνιος ρίψας το άγκυστρόν του 
ήσθάνθη αύτύ μετ’ ού πολύ βεβαρημένον, άνε- 
σύρε δ’ αύτό μετά τής μεγαλειτέρας επιτήδειό- 
τητος. Πάντες έπευφήμουν, έν οίς πρώτη ή 
Κλεοπάτρα, μεγάλως όμως έξεπλάγησαν πάντες 
καί ιδίως ό ’Αντώνιος, ίδόντες τον τεταοιχευ- 
μένον ίχθύν! Το συμβεβηκός τοΰτο προύξένησεν 
άκράτητον γέλωτα εις πάσαν τήν όμήγυριν, ό 
δέ ήττηθείς ’Αντώνιος άγνοούμεν άν έξήλθεν έκ- 
τοτε μετά τής Κλεοπάτρα; εις πομπώδη άλιείαν.
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To έν ’Αγγλία Πανεπιστήμιον τοΰ Cam
bridge άπένειμεν έσχάτως το τιμητικόν διδα
κτορικόν δίπλωμα εις τον λόγιον ’Αρχιμαν
δρίτην Κύριον'Ιερώνυμον Μυριανθέα, βστις 
έπί δώδεκα ολα έτη προίστατο τής έν Λονδίνω 
ελληνικής Εκκλησίας. Ό άρχιμανδρίτης κ. 
Μυριανθεΰς διετέλεσε καθηγητής τής Θεολογίας 
καί μέλος τής ίεράς Συνόδου τών Ιεροσολύμων, 
διακρίνεται δέ διά τάς βαθείας θεολογικάς αύτοΰ 
γνώσεις, ώς μαρτυρούσιν αί διάφοροι αύτού συγ- 
γραφαί. Δίς προσεφέρθη αύτω τύ άρχιεπισκο- 
πικύν αξίωμα, άλλ’ ό κ. Μυριανθεΰς, τιμώμενος 
καί άγαπώμενος παρά τών έν Λονδίνω Ελλήνων, 
ήρνήθη νά δεχθή αύτό. Ήδη δέ, έπιθυμών νά 
ήσυχάση, άπέρχεται τού Αονδίνου, σκοπόν έχων 
νά έγκαταστή έν Ελλάδι, ένθα δέν άμφιβαλ- 
λομεν οτι θέλει εξακολουθεί υπηρετών μετά τού 
αύτού άοκνου ζήλου τήν ήμετέραν Εκκλησίαν. 
Ίον σεβ. αρχιμανδρίτην απερχόμενον έξ Αγγλίας, 
συνοδεύουσιν αί εύχαί τών πολυπληθών αύτού 
πνευματικών τέκνων, άτινα είχον πάντοτε έν 
αύτω σύμβουλον πρόθυμον καί πνευματικόν πα
τέρα, συναισθανόμενον τύ ιερόν τής αποστολής 
αύτοΰ.

Τά έν 'Ρουμανία κτήματα. Πολλάκις 
έγένετο λόγο; περί τής αιτίας, δι’ ήν τά έν 
'Ρουμανία, τόσον πολύτιμα κτήματα δέν άπο- 
φέρουσι προσόδους άναλόγους προς το εύφορον 
τής χώρας καί τήν έξαιρετικήν τού έδάφους 
γονιμότητα. Ή αιτία είναι ή τάσι; τών γαιο
κτημόνων νά ζώσι μακράν τών κτημάτων αύτών. 
Έάν οί γαιοκτήμονες ήθελον, ή 'Ρουμανία θά 
καθίστατο άληθής παράδεισος. Άλλ’ ή άκηδία 
αυτή τών ιδιοκτητών κατέστησε τήν χώραν σχε
δόν άκατοίκητον διά άνθρωπον μεμορφωμένον. 
Ούδέν μελαγχολικώτερον τής έκτεταμένης πε
διάδας τής κάτω 'Ρουμανία;- ούδαμοΰ φυτεία, 
ούδαμοΰ δένδρα· έν καιρφ θέρους ή εκτεταμένη 
πεδιάς πλήρης κονιορτοΰ, δν διεγείρει ή ελά
χιστη τού άνέμου πνοή ή ή διάβασις άμάξης, 
έν καιρω δέ χειμώνας λευκόν σάβανον χιόνος κα- 
λύπτον τάς έκτάσεις. Τά χωρία είναι άπερι- 

ποίητα, αί κωμοπόλει; άνευ τακτικού διαγράμ
ματος- αί οίκίαι μικραί καί άκάθαρτοι, τύ κλει
στόν πλινθόκτιστοι- Έν τοΐς χωρίοις ίδίω; αί 
καλύβαι κατά το ήμιαυ κεχωσμέναι έν τή γή 
ούδεμίαν παρέχουσιν άνάπαυσιν καί παριστώσιν 
’εικόνα πενίας καί έλεεινότητος· πολλάκις ούδέ 
καπνοδόχου; έχουσιν αί καλύβαι αύται, καί ό 
καπνός ευρίσκει διέξοδον οθεν δύναται, διά τής 
θύρα;, διά τού παραθύρου ή διά τών ύπών τή; 
ξυλίνη; στέγης. Εννοείται βτι αί οίκίαι αύται 
δέν κοσμούνται ύπο πολλών ούτε πολυτελών έπί- 
πλων· δύο ή τρία ξύλινα καθίσματα, τράπεζα 
καί μέγα κιβώτιον, έν ω περικλείονται τά ένδύ- 
ματα διά τάς Κυριακάς καί τάς έορτάς — αύτά 
είναι τά έπιπλα. Ίδοΰ πώς ζώσιν οί'Ρουμούνοι, 
οί άπόγονοι τών άποίκων τοΰ Τραϊανού, οί 
σεμνυνόμενοι δτι όμιλοΰσι τήν γλώσσαν τοΰ με
γάλου καί ένδοξου ρωμαϊκού λαού, οιτινες άπο 
χιλίων επτακοσίων έτών καλλιεργοΰσι διηνεκώς 
τήν εύφορωτεραν τής ύφηλίου γήν! Έκτύς τών 
μερών, ένθα φύεται ό αραβόσιτος, τύ έδαφος 
είναι ξηρόν καί ή δ·{ιΐ; τής χώρας μελαγχολική· 
ούτε εις ζωηρός χρωματισμός. Έύχερώς δύναται 
νά παρομοιάση τις τήν χώραν ταύτην προς τάς 
έκτεταμένας τή; Καστιλία; πεδιάδα;. Πώς νά 
έλθη ό ιδιοκτήτη; νά κατοικήση έν τοΐς κτή- 
μασιν αύτοΰ, ένθα δέν ευρίσκει ούτε σκιάν, ούτε 
ύδωρ, ούτε θέαν ευχάριστου, ούτε κοινωνίαν, ούτε 
καί διασκέδασίν τινα — ένθα δέν εύρίσκει ή 
εύφορον έρημον, ήλιον φλογερόν καί κονιορτύν 
άφθονον. Καθώς οί γαιοκτήμονες τής μεσημ
βρινή; ’Ιταλίας καί τής Σικελίας, καί ό Ρου- 
μοΰνος, κατά μίμησιν τοΰ άρχαίου 'Ρωμαίου 
προτιμά τον χειμώνα τον βίον έν ταΐς πόλεσι, 
καί το θέρο; έν τοΐς λουτροΐς ή έν ταΐς περιη- 
γήσεσιν. Τά πάντα δέον νά γείνωσιν έν 'Ρου
μανία · καί πρώτον άνάγκη νά έκτελεσθώσιν έκ- 
τεταμέναι φυτεΐαι, νά σχηματισθώσι κήποι, νά 
κτισθώσιν έπαύλεις έξοχικαί μέν, άλλά άναπαυ- 
τικαί, καί τέλος νά συστηθώσι κοινωνίαι, έν 
αίς νά διάγωσι βίον ευχάριστου άυδρες τε καί 
γυυαΐκες, οίτιυες είναι λίαν κοινωνικοί καί 
έχθροί άσπονδοι τής άπομονώσεως. "Οτε διηρ- 
χόμην τάς έκτεταμένας έκείνας πεδιάδας, γυμνας 
καί ήλιοκαυμέυας αίτινες έπί 500 χιλιόμετρα 
έκτείνονται έξωθεν τοΰ Γαλαζίου, έκλειον, όπως 
δροσισθώ, τούς όφθαλμούς μου καί άνεκάλουν 
εις τήν μνήμην μου τά; μαγευτικά; εκείνα; τή; 
Ελβετία; καί τή; ’Αγγλία; θέσει;, αίτινες όφεί- 
λουοιν βλην αύτών τήν καλλονήν εις τά; άνθρω- 
πίνους χεΐρας καί ένθα ή φυτεία καί ή έπιμέ- 
λεια μετέβαλον ξηρού; βράχους καί άγονου; 
άγροΰ; εις άληθή παράδεισον.

Ταΰτα λέγει περί τή; μεσημβρινής 'Ρουμα
νία; ό Γάλλος Αίμύλιο; Λαβελαί έν τω συγ- 
γράμματι αύτοΰ ' 'ΙΊ χερσόνησος τοΰ Αίμου.”

Εΐ; τών άκραιφνεστέρων φιλελλήνων τής 
Ιταλίας, ό καθηγητής έν τω Ιΐανεπιστημίω τοΰ 

Παταβίου κ. Κάρολο; Φερράρης, έξελέγη 
κατά τάς τελευταίας βουλευτικά; έκλογά; βου
λευτής. Χαίρομεν έπί τή έπιτυχία ταύτη τοΰ 
λογίου άνδρός, δστις δέν άμφιβάλλομεν δτι καί 
ώς βουλευτής θέλει συνηγορήσει έν τή πάτριοι 
αύτού ύπέρ τής 'Ελλάδος, προ; ήν το ιταλικόν 
έθνος τοσαύτας έχει άφορμάς νά διατελή έν 
σχέσει φιλική καί άδελφική. Ή Ιταλία δέν 
πρέπει νά λησμονή μετά πόση; προθυμίας καί 
άγάπη; ή Ελλάς ύπεδέχθη τοΰ; πρόσφυγα; 
Ιταλού; τοΰ έτους 1849, οιτινες έκδιωκόμενοι 
έκ τή; ιδίας χώρα; εΰρον έν Έλλάδι δευτέραν 
φίλην πατρίδα.

'Η χήρα τοΰ διασήμου μουσουργού 'Ροσ- 
σίνη, άποθανοΰσα πρό δύο ή τριών έτών έν 
Παρισίοις, άφησε διά διαθήκη; κεφάλαιον 500 
χιλ. φράγκων προς άνέγερσιν άσύλου διά τοΰ; 
γεγηρακότας καί άπορους μουσικού; Γάλλους 
καί ’Ιταλού;. Έπί πολύ ή έπί τούτω συστάσα 
έπιτροπή διεφώνει ώ; προς τήν θέσιν καί το 
σχέδιον τοΰ οικοδομήματος· τέλος τό ζήτημα 
έλύθη όριστικώς, καί όρισθέντο; τοΰ έν Auteuil 
κήπου προ; τον σκοπόν τούτον, 6’ άρχίσωσιν 
δσον οΰπω καί αί έργασίαι. Ή δαπάνη τής 
οικοδομής, ήτις άποπερατωθήσεται κατά τον έρ- 
χόμενον Μάϊον, ύπελογίσθη ε’ι; φρ. 480 χιλιάδ.

Έν Γενούη άπεκαλύφθη κατ’ αύτάς έν τή 
πλατεία Κορβέττου ό άνδριάς τοΰ βασιλέω; 
Βίκτωρος Εμμανουήλ μετά πολλή; τής 
έπισημότητος. Εις τήν τελετήν τών άποκαλυ- 
πτηρίων παρευρέθη το βασιλικόν τή; Ιταλία; 
ζεύγος μετά λαμπρά; ακολουθία; καί άλλα έξέ- 
χοντα πρόσωπα. ’Ακράτητο; ήν ό ένθουσι- 
ασμύς τοΰ λαού. Έκ τών έκφωνηθέντων λόγων 
έχειροκροτήθη ό λόγος τοΰ δημάρχου τής Γε
νούη;, δστις αύτοσχεδίω; καί μετά βροντώδους 
φωνή; ώμίλησεν έν μέσοι βαθείας σιγή; τών 
παρευρισκομένων. Χαρακτηριστική ήτο ίδίω; ή 
έξή; περικοπή τοΰ λόγου· "Έν τοΐς έργοις τοΰ 
βασιλέω; Βίκτωρος Εμμανουήλ, είπεν ό δή
μαρχο;, συνεκεντρώθησαν αί αποφάσεις τών έν- 
θέρμων πατριωτών, τά δίκαια καί αί άνάγκαι τοΰ 
λαού, αί ϊδέαι τοΰ Μακκιαβέλη, τά αισθήματα 
τοΰ Μαντζόνη, αί διδασκαλίαι τοΰ Ματζίνη καί 
το πολεμικόν πνεύμα τοΰ εύτολμου Γαριβάλδη· 
τύ ίταλικύν έθνος άπήντησεν εις τήν ένδοξον 
πρωτοβουλίαν τοΰ βασιλέω; του διά τή; ψήφου 
του, διά τών δακρύων του, διά τοΰ αίματος

I του ’

Ό Πάπας ήγόρασεν άντί 1 >/2 έκατομμ. 
φράγκων τύ ώραΐον μέγαρον Μινιανέλλη έν 
'Ρώμη· έν τω έκτεταμένω τούτω οίκοδομήματι 
ό άρχηγύ; τή; δυτική; Εκκλησία; προτίθεται 
νά συστήση τυπογραφεΐον, έν ω θά έκτυπώνται 
μόνον έκκλησιαστικά βιβλία. Πρός τόν σκοπόν 
τούτον ώρισεν ήδη το ποσόν 400 χιλ. φράγκων. 
Έκ τούτου καταφαίνεται βτι τά οικονομικά τού 
έν Ρώμη Ποντίφηκο; δέν είναι τόσον δυσά
ρεστα, οσον παριστώσιν αύτά φύλλα τινα τή; 
Ιταλίας.

Ή ταχύτη; τών περιστερών έν τή πτήσει 
άπεδείχθη καί πάλιν έν τινι δοκιμή γενομένη 
πρό τινων ήμερων έν ’Αγγλία. Μία τών περι
στερών διήνυσε 1233 μέτρα κατά λεπτόν τής 
ώρας, ή έτέρα 1218, καί ή τρίτη 1008. Ή 
δοκιμή αυτή έγένετο ύπό τή; Εταιρίας τών 
περιστεροφίλων έν Πλυμούθη.

’Αναμένεται τήν προσεχή εβδομάδα εις 
Φροσδόρφην, το κτήμα τοΰ άποθανόντος κόμητος 
τοΰ Σαμβώρ, ό υιός τοΰ Δον Καρόλου, τού 
διαρκώ; έγείροντος άπαιτήσει; έπί τοΰ ισπανι
κού θρόνου. Ό νέος ούτος πρίγκηψ, δν ή έσχά- 
τω; άποθανοΰσα κόμησσα Σαμβώρ ένεκατέστησε 
κληρονόμον της, κληρονομεί περιουσίαν 12>/ϊ 
εκατομμυρίων φράγκων. Λέγεται δτι ό δεκα- 
εξαετής ούτος πρίγκηύ δέν συμμερίζεται τάς 
ιδέας τοΰ πατρό; του ώς πρός τήν έπί τού ισπα
νικού θρόνου άπαίτησιν, ούδέ σκοπόν έχει νά 
δαπανήση τήν λαμπράν αύτοΰ περιουσίαν εί; 
έπαναστάσεις άγονους καί πολυδαπάνους.

Αίνιγμα 464.

Ιό πρώτον είναι γράμμα, 
Μέ τ’ άλλο άριθμεΐς· 
Άλλ οίμονόν σοι, φίλε, 
Άν τ’ δλον ύποστής.
Άν δέ τά δύο τελικά 
Στοιχειά μου χωρίσης, 
Μ αύτά τά δύο δύνασαι 
Κήπον νά ώραΐσης.

Ίφιγ. Α. ΓΙασσαλίδου έν ’Αλεξάνδρειά.

Αίνιγμα 465.
Ιό ήμισύ μου δύνασαι
Άνευ κόπου νά ευρης, 
Διότι, είμαι βέβαιος, 
Γράμματα σΰ ήξεύρει;· 
Τό μέσον, θά σοί το είπώ, 
Πλήν καί γνωστόν τυγχάνει· 
Πάσαν εσπέραν τρεις φοράς 
’Ονόματα λαμβάνει. 
Τό δλον μου, σοί εύχομαι, 
Έπιτυχώς νά λύσης, 
Αλλά τήν σημασίαν του 

Μακράν σου νά άφήσης.
Ν. Γ. Μουσούρης έν Βερδιάνσζα.

Πρόβλημα 466.

Άναπληρωθήτωσαν οί άστερίσκοι 
* * ~ '' δια γραμμάτων ούτως, ώστε καθέτως 

* * <®ί όριζοντείως ν’ άναγινώσκωνται
’ ’ ~ * τέσσαρες λέξεις, ών ή μία νά σημαίνη 

άντίθετον όνείρου, ή δεύτερα πρόθεσιν, 
ή τρίτη φυτόν καί ή τετάρτη γνωστόν καί χρή
σιμον έργαλεΐον.

‘0 αύτός.

Πρόβλημα 467.

Ποιον είναι τό πράγμα έκεΐνο, τό όποιον 
χωρίς νά εχη σώμα είναι δμως ορατόν, καί τό 
όποιον ό ήλιος ούδ εν ύπαίθρω ούδέ έν πλήρει 
μεσημβρίφ δύναται νά προσβάλλη:

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 459. 

Φαντ— ασία.
Αινίγματος 460. 

Καπνός —Άπνους.

Αινίγματος 461.
te. I1 ορα — υορια.

Προβλήματος 462.

Ν Ε Μ Ε Σ 1 Σ
Ε Π Α Φ 0 Σ
Μ Α Ν Η ν
Ε Φ Η Ν
Σ 0 ν
I Σ

Προβλήματος 463.

ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΚΟΤΔΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
ΔΕΙΝΟΤΕΡΟΝ ΠΕΛΕ1.



96 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 126. 15/27 Ιουλίου 1886.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΥΘΤΝΣΙΣ ELSTER-STRASSE 41. LEIPZIG.

Παραχαλοΰνται οι έπιστέλλοντες πρός τόν Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα χαθαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν 
έπιστρέφονται.

(διά τής διώρυγος 
δ, ”Αδεν, Βομβάης, 
-ου μηνός εις τάς

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗι ΑΥΣΤΡΟ-ΟΥΓΓΡΙΚΟΥ ΛΟΫΔ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ

Σουέζ), εις Χόγχ-Κόγχ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σς 
Κολόμβου, Πέναγγ καί Σιγγαπώρης τή α'. έχά 
4 μ. μ.

Εις Καλκούτταν διά Πόρτο-Σαΐδ, Σουέζ, Αδεν καί Κολόμβου τή, 15 Ίανου- 
αρίου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.

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

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

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη ΔιεύΟυνσις καί τό Γενικόν 
Πρακτιορεϊον τοϋ αύστρο-ουγγρικοϋ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6). 

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

ΓΡΑΜΜΗ ΒΡΕΝΤΗΣΙ0Υ-ΠΕ1ΡΑ1ΩΣ. Έκ Βρεντησίου τήν Πέμπτην 
έκάστης έδδομάδος τό μεσονύκτιον διά Κέρκυραν, Πάτρας, Κόρινθον, 
’Αθήνας καί Πειραιά.

Έκ Πειραιώς διά τοΰ σιδηροδρόμου είς Κόρινθον, καί έκ Κό
ρινθου διά τοϋ άτμοπλοίου έκάστην Δευτέραν, τήν μεσημβρίαν διά 
Πάτρας, Κέρκυραν είς Βρεντήσιον.

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

Τό Σάββατον τή 2 μ. μ. είς Κωνσταντινούπολιν μέ προσέγγισιν είς Κέρκυραν 
καί Πειραιά· είτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τοϋ Ευξείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοϋ Δουνάβεως.
ΕΙΣ ΤΥΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπό τής 4 Ίανουαρίου 

είς τάς 4 μ. μ. διά ’Αγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν ’Αγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμίου).

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

(SO

ΤΟ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.
Έκαστον τών κομψών τούτων καί έπιχρύσων περικαλυμμάτων 

τιμάται μαρκών 5 (ήτοι φράγκων 6.25) καί άποστέλλεται ελεύθερον 
ταχυδρομικού τέλους.

Επειδή κατά τά πρώτα έτη τινές τών Κυρίων συνδρο
μητών ήμέλησαν νά έμβάσωσι τό τίμημα τών παραγγελθέντων περικαλυμ
μάτων, καί ώς έκ τούτου προέκυψεν έπαισθητή ζημία, ή Διεύθυνσις έλαβε 
τό γενικόν μέτρον νά μή άποστέλλη τοΰ λοιποΰ έπ’ ούδεμια προφάσει 
περικάλυμμα άνευ τής προκαταβολής τοΰ τιμήματος αύτοΰ.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑ ι 

τή 1 13 καί 15 27 έχάστου μηνός.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαι 32 = βούβλια 16). 

Τιμή καταχωρίσεων δι' έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΡΧΕΤΑΙ ΤΗι 1/13 ΜΑ ΙΟΥ.

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΙ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΥ.

ΑΘΗΝΑΙ, ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ· κλ. Κάρολος Μπέκ, βιβλιοπώλης. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ· 
κ. Πέτρος Μ. Γκεντιλίνης. ΙΙΑΤΡΑ1· κ. Παυσανίας Χοϊδάς.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΑΙΓΥΠΤΟΣ · κ. Πέτρος Σαράντης, Βιβλιοπω- 
λεϊον Ό Φοΐνιξ” έν ‘Αλεξάνδρειά..

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ ■ κ. Ιωάννης Παπάδης, βιβλιοπώλης. ΦΙΛΙΙΙ- 
ΠΟΥΓΙΟΛΙΣ- κ. Γεώργιος Τσούντας, ιατρός. ΣΜΥΡΝΗ· κκ. Δεκίπρης καί 
Σ’, καί κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ" κ. Σ. Γράσσος, βιβλιοπώλης. ΑΔΡΙΑ- 
ΝΟΥΙ1ΟΛΙΣ· κ. Κωνστ. Κυριαζής. ΣΕΡΡΑΙ·.......................... ΚΑΒΑΛΛΑ· κκ.
Α. Γ. Κούζης καί Σ«· ΜΤΤΙΛΗΝΗ·................................................ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ-
Ά. Καζακίδης. ΣΑΜΟΣ· κ. Σταματιάδης, έφορος τής Σαμιακής Βιβλιοθήκης. 
ΒΗΡΤΤΤΟΣ· κ. Χρ. Χριστόφορου. ΑΜΙΣΟΣ· κ. Κ. Λαναράς, ιατρός. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 
ΚΡΗΤΗΣ· κ. Άπ. Βενουδάκης. ΡΟΔΟΣ· ζ. Μ. Μαλλιαράκης. ΙΩΑΝΝΙΝΑ· 

..........................ΛΕΥΚΩΣΙΑ καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρου· κ. Π. Δ. Παπαδάκης. 
ΛΑΡΝΑ3· κ. Γρ. Κυζίδης.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ· κ. Φ. I. Χάίτας. ΙΒΡΑΙΛΑ· κ. Ιωάννης Α. Βοσκώφ. 
ΤΟΥΡΝΟ - ΜΑΓΟΥΡΕΛΟΝ- κ. Τηλέμ. Παπάζογλους. ΚΟΡΑΚΙΑ- κ. Ν. Δια
μαντής. ΠΙΚΕΤ0Ν, ΚΑΡΑΚΑΛ καί ΚΡΑΙΟΒΑΝ· κ. θεοδ. Ν. Τάσης. ΚΑ- 
ΛΑΦΑΤΙΟΝ· κ. Μ. Σιμωνίδης. ΓΙΟΥΡΓΕΒΟΝ- κ. Νικόλ. Κ. Πεταλάς. ΓΑΛΑ- 
ΖΙΟΝ · κ. Κωνστ. Γερογιάννης.

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ· κ. ’Ιάκωβος Μάνος, ιατρός. ΜΟΣΧΑ- κ. Γρηγ. I. Ροσσόλυ- 
μος. ΟΔΗΣΣΟΣ· κ. Ί. Κομποβέκρας. ΤΑΙΓΑΝΙΟΝ- κ. Δημ. Δ. Άλεξόπου- 
λος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ·...................................ΓΕΙΣΚ- κ. Π. Α. Άξιώτης. ΝΙΚΟΛΑΙΕΦ·
κ. Άλ. Ίγγλέσης. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ’ κ. Νικ. Κ. Μουσούρης. ΙΣΜΑΗΛΙΟΝ- 
κκ.’Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ· κ. Α. Καρβούνης. ΠΟΤΙΟΝ- κ. Αλκιβ. 
Γιαννόπουλος.

ΠΑΡΙΣΙΟΙ· κ. Θεμιστοκλής Πετροκόκκινος.
ΜΑΣΣΑΛΙΑ· κ. Ί. Παπανικολής.
ΛΟΝΔΙΝΟΝ· κ. Σ. Παπαντωνόπουλος. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ· κ. Γ. θ. Σκρινής. 
ΡΟΥΣΤΣΟΤΚΙΟΝ Βουλγαρίας· κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.
ΤΕΡΓΕΣΤΗ- κ. Π. Περβανογλους. ΚΑΛΚΟΥΤΤΑ κ. Γ. Μικώνιος. 
ΝΕΑ-ΥΟΡΚΗ· κ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής Ελλάδος.

Είς τά μέρη, ένθα δέν έσυστήθησαν όριστικώς έπιστασίαι, οι 
βουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τής 
έτησίας συνδρομής, άποτεινόμενοι είτε κατ' εύθεϊαν είς τήν διευθυνσιν 
(Elsteb-Stbasse No. 41) έν ΛΕΙΨΙΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως τοΰ'Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τουτου 
μετά τής Γενικής Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τό ψύλ
λον άποστέλλεται έλεύθερον ταχυδρομικών τελών.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elsteb-Stbasse No. 41. Leipzis.

Διευθυντής καί έκδότης- Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΑΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 4>· 

Τύποις- Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.


