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Δίπολοι· tv Αθήναις. — ‘Ο ΙΙαπισμύς χαί ή ορθόδοξοί ΰνατυλιχή Έχχλησία
ύπό τον Αρχιμανδρίτου Κ. Καλο£ίμη. (Τέλος.) — 1 Αννα χαί Φλώρος, ή ό ΙΙύρ/og
vfjg Πέτρας. ιΤπδ θεοδώρου Γ. Όρφανίδον. (Συνέχεια.) — Ό Ιϊρύμόελ έπισχεπτύμενοζ τον Μίλτωυα. — Ό αντοχράτωρ Άλέίιος. Ιστορικόν ώήχημα ύπό Ί. Π. (Συ
νέχεια.) — Ουσία πρό τοΰ αγάλματος τής Άρτέμιόος. — Γέφυρα έν Περσία. — Τύ
πρώτον κολύμ6>;μα. — Μιχρά χύρη. — Τύ μέγαρον τών Μεγιστάνων ι-ν Άμμοχώστρι.
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‘Τπό Χρ. ΙΙαπαόοπούλου. — Οί έγχαστρίμυβΟΙ. (Συνέχεια.) —_Τύ άσμα τοΰ Ιουνίου.
Διήγημα. (Συνέχεια.) — Διάφορα. — Βιόλιογραφιχά'. — Αινίγματα χαί λύσεις. —
Παράρτημα ‘Εσπέρου 23.
ΕΙΚΟΝΕΣ.

Τό Δίπυλοί' έν Άθήναις.
— ‘Ο Κρόμβελ έπισχεπτόμενος τόν Μίλτωνα. —
θυσία πρό τοΰ ,ϊωμοΰ τής Άρτέιιιό'ος. — Γέφυρα έν Περσία. — ” Εθιμα έν Βενετία.
(Τό πρώτου κολύμβημα.) — Οί εγγαστρίμυθοι. — Μιχρά χύρη. Είκών Δέοντος ‘Ερ6ω.
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ΤΟ ΔΙΠΥΛΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 225.)

-ήν
άνά τάς ’Αθήνας άρχαιολογιχήν ήμών πε
ριήγηση», άφ’ ου έν
τοΐς
προηγουμένοις
ήμών τεόχεσιν ειπομεν όλίγα
τινά περί "τοΰ ναοΰ τοΰ’Ολυμ
πίου Διος” και τής "Πύλης
τοΰ ’Αοριανοΰ,” δημοσίευομεν
σήμερον τήν εικόνα τοΰ Δίπο
λου, τοΰ έν τω έξω Κεραμεικω χώ
ρου, ένθα έθαπτον οι άρχαϊοι ’Αθη
ναίοι τους περιφανείς αυτών άνδρας.
Ειπομεν ήδη δτι προς νότον τής
’Ακροπόλεως έξετείνετο ή άρχαία πόλις τοΰ
Θησέως, ένθα έσώζοντο τά ιερά και αί ο’ικοδομαί, αί άνήκουσαι εις τήν άρχαιοτάτην τής πό
λεως άποίκισιν. Τήν άρχαίαν ταύτην πόλιν
περιέβαλλε τείχος, οΰ κέντρον ήτο αύτή ή γεραρά ’Αχρόπολις. "Πόλιος τροχοειδέος άκρα
χάρηνα”, κατά τόν Ηρόδοτον (VII. 140). Τίς
ή έκτασις τοΰ πρώτου τούτου τών ’Αθηνών τεί
χους δέν δυνάμεθα νά όρίσωμεν άκριβώς · γνω
στόν δε είναι μόνον δτι τό τείχος διήρχετο διά
τής Θέσεως, ένθα σήμερον σώζεται ή Πύλη τοΰ
Άδριανοΰ, δπερ έμφαίνεται καί έκ τής έπί τής
πύλης σωζομένη; έπιγραφής. 0 άρχαΐος ούτος
τών ’Αθηνών περίβολος διετηρεΐτο μέχρι τών
Περσικών πολέμων, δτε ύπό τών βαρβάρων κατεστράφη. ’Απελθόντων τών Περσών καί έπανακαμψαντων τών φυγάδων κατοίκων, πρώτιστον
τοΰ Θεμιστοκλέους μέλημα ήτο ή άνέγερσις και
έπέκτασις τοΰ τήν πόλιν περιβάλλοντος τείχους.
"Απαντες οί κάτοικοι έλαβον μέρος είς τό έργον
τοΰτο, καί τοσαύτη ύπήρξεν ή σπουδή, μεθ’ ής
άνηγέρθη τό τείχος, ώστε πλεΐστοι λίθοι τών
ύπό τών ΙΙερσών καταρριφθεισών οικοδομών ένετείχισθησαν έν αύτω. "Οτι ή έκτασις τοΰ τεί
χους τούτου ήτο μεγάλη δυνάμεθα εύκόλως νά
είκάσωμεν έκ τών πολλών μέχρι σήμερον διασωθέντων αύτοΰ λειψάνων. Τό τείχος διήρχετο
διά τών πρός δυσμάς τής ’Ακροπόλεως κειμέ
νων λόφων τοΰ Μουσείου, τής Πνυκός καί τών
Νυμφών· είτα δε κατήρχετο είς τήν πεδιάδα,
ένθα σήμερον ΐσταται ή μικρά έκκλησία τής
'Αγίας Τριάδος καί ένθα τό πάλαι ήτο τό Δίπυλον. Έκεΐθεν διηυθύνετο πρός άνατολάς καί
διασχίζον τήν θέσιν, δπου σήμερον κεΐται τό
Οεατρον τών Αθηνών, καί άνερχόμενον μέχρι
τής θέσεως, έν η σήμερον είναι τό κατάστημα
τής ’Εθνικής Τραπέζης έτρέπετο νοτιο-άνατολικώς πρός τά άνάκτορα περιλαμβάνον τό μέρος,
δπου εύρέθη τύ μωσαϊκόν έδαφος, έκεΐθεν διερχόμενον δια τοΰ νεκροταφείου τών διαμαρτυρομένων κατήρχετο είς τήν κοιλάδα τοΰ Ίλισσοΰ
περιλαμβάνον τόν περίβολον τοΰ ναοΰ τοΰ ’Ολυμ
πίου Διός. Άπό τής θέσεως δέ ταύτης στρεφόμενον πρός δυσμάς συνήντα τό τείχος έπί τής
κορυφής τοΰ λόφου τοΰ Μουσείου, δθεν πρώτον
διεγράψαμεν αύτό.
Επομένως ή έκτασις τοΰ τείχους τούτου ήτο
μεγάλη, ώς μαρτυροΰσι καί οί άρχαϊοι συγγρα
φείς. Τό τείχος είχε εννέα πύλας είς διάφορα
σημεία. Αί πύλαι αύται ήσαν αί θριάσιαι πύλαι
(ή τό Δίπυλον), αί Διόμειαι, αί Διοχάρους πύλαι,
αί Μελίτιδες πύλαι, αί Πειραϊκαί πύλαι, αί
Άχαρνικαί, αί ‘Ιππάδες πύλαι, αίΉριαι πύλαι
ή αί πύλαι τών τάφων καί αί Ίεραί πύλαι’Εκτός τών έννέα τούτων ύπό τών άρχαίων άναφερομένων πυλών ύπήρχον καί άλλαι, ών τά
όνομάτα είναι ήμΐν άγνωστα. Τό ζήτημα περί

τής θέσεως τών πυλών τούτων καϊ τών δνομάτων αύτών είναι εν τών δυσχερεστάτων ζητη
μάτων τής τοπογραφίας τών άρχαίων ’Αθηνών
καί μόνον διά τής έξετάσεως τών φυσικών είς
’Αθήνας άγουσών όδών δύναται τις νά λάβη
άμυδράν τινα ιδέαν.
Τρε ΐς φυσικαί όδοί ήγον έκ δυσμών είς ’Αθή
νας, διερχόμεναι διά τών κοιλωμάτων μεταξύ
τών λόφων τοΰ Μουσείου καί τοΰ τής Πνυκός,
μεταξύ τούτου καί τοΰ λόφου τών Νυμφών καί
διά τής θέσεως, δθεν σήμερον διέρχεται ό σιδη
ρόδρομος καί είναι τό έρημοκκλήσιον τοΰ Αγίου
’Αναστασίου. Είς τάς όδούς ταύτας δέον νά
προσθέσωμεν καί δύο άλλας, ών ή μέν διήρχετο
παρά τούς πρόποδας τοΰ λόφου τοΰ Μουσείου
μεσημβρινώς, ή δέ, αμαξιτή, διά τής θέσεως τής
Αγίας Τριάδος, τοΰ άρχαίου Διπύλου. "Απασαι
αί όδοί αύται κατέληγον είς πύλας, ών λείψανά
τινα διεσώθησαν. Περί τών δνομάτων τών πυ
λών τούσων διαβωνοΰσιν οί νεώτεοοι τοπογοάφοι.
Τήν μεταξύ τοΰ λόφου τοΰ Μουσείου καί τής
Πνυκός καλεΐ ό μέν Leake Μουνυχίαν πύλην,
ό δέ Ross Ήρίας πύλας, καί ό ήμέτερος 'Ραγκαβής 'Ιππάδας, ό Stuart καί άλλοι πύλην
Πειραϊκήν. Τήν μεταξύ τοΰ λόφου τής Πνυκός
καί τοΰ τών Νυμφών δνομάζουσιν ό Leake καί
άλλοι 'Ιππάδας πύλας, ό Κούρτιος Μελίτιδας.
Τήν πύλην μεταξύ τοΰ λόφου τών Νυμφών καί
τοΰ Διπύλου καλοΰσί τινες, έν οίς καί ό Leake
καί ό 'Ραγκαβής, Πειραϊκήν πύλην, έν ω ό Ross
καί ό Rochette 'Ιππάδας αύτήν καλοΰσι, καί
οί Forschhammer καί Bursian ίεράς πύλας.
Άγνωστον είναι τό όνομα τής πύλης τής είς
τούς πρόποδας τοΰ λόφου τοΰ Μουσείου πρός
μεσημβρίαν κειμένης. Ή δέ παρ ά τήν Άγίαν
Τριάδα πύλη έκαλεΐτο τό πάλαι θριάσιαι πύλαι,
μετέπειτα δέ έκλήθη ιερά πύλη καί Δίπυλον.
Πρός άνατολάς τής πύλης ταύτης καί έμπροσθεν
τής σήμερον ’Εθνικής Τραπέζης εύρίσκοντο αί
’Αχαρνικαί πύλαι. Άπό τής θέσεως δέ ταύτης
μέχρι τοΰ άνακτορικοΰ κήπου ούδέν ίχνος άρχαιας πύλης διεσώθη. Είς τήν θέσιν ταύτην
εύρίσκετο κατά τήν μαρτυρίαν τών άρχαίων συγ
γραφέων ή είς Κυνόσαργες άγουσα πύλη καί
πλησίον αύτής ετέρα, ή είς τό Λύκειον φέρουσα,
ήτις κοινώς θεωρείται ή τοΰ Διοχάρους πύλη,
παρά τήν όποιαν εύρίσκετο ή πηγή τοΰ Πάνοπος.
Πρός νότον αύτής ήτο το πάλαι πύλη άγουσα
εις τό Παναθηναϊκόν θέατρον (ής τό όνομα άγνω
στον) καί πρός δυσμάς έτέρα, φέρουσα είς τήν
Έννεάκρουνον πηγήν. Τέλος προς δυσμάς τής
θέσεως ταύτης καί έπί τής είς Φάληρον άγούσης
όδοΰ ήσαν αί Ίτωνίαι πύλαι, ών πλεΐστα λείψανα
εύρέθησαν έν ταΐς κατά τό 1867 γενομέναις
άνασκαφαΐς.
Πασών τών πυλών κυριωτέρα ήτο το Δίπυλον,
τό παρά τήν Αγίαν Τριάδα- τό πάλαι έκαλεΐτο
"Θριάσιαι πύλαι”, διότι δι’ αύτής προσήρχετό
τις είς τήν 'Ιεράν όδόν καί είς το παρά τήν
’Ελευσίνα θριάσιον πεδίον, έκαλεΐτο δέ καί 'Ιερά
πύλη, ώς καί πύλη τοΰ Κεραμεικοΰ ώς χωρίζουσα τόν έξω καί τόν έσω Κεραμεικόν. Διά
τής πύλης ταύτης είσήλθεν είς τάς ’Αθήνας καί
ό περιηγητής Παυσανίας, βστις άπ’ αύτής άρχεται,
τής περιγραφής τής πόλεως. Μεγαλοπρεπείς
στοαί έξετείνοντο άπό τοΰ Διπύλου πρός τόν
Κεραμεικόν καί πρός τήν άγοράν, ήτις έκειτο
έν τή έν μέσω τών λόφων τοΰ Θησείου καί τής
Πύλης τής άγοράς εύρισκομένη κοιλάοι. Διά
τοΰ Διπύλου έξήρχοντο οί ’Αθηναίοι είς τον έξω
Κεραμεικόν καί είς τήν ’Ακαδημίαν, βπου σή
μερον κεΐνται τά άγροκήπια τών Σεπολίων.
Τάφοι ένδόξων άνδρών περιέβαλλον τό πάλαι
τήν άπό Διπύλου είς τήν ’Ακαδημίαν άγουσαν
όδόν. Τής σπουδαίας ταύτης θέσεως ούδέν ίχνος
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έσώζετο μέχρι τοΰ έτους 1862, οτε άπροσδοκήτως άνορυσσομένης τάφρου παρά τήν μικράν
έκκλησίαν τής Αγίας Τριάδος εύρέθη τό άνω
μέρος νεκρικής στήλης. 'Η δλως τυχαία αΰτη
άνακάλυψις παρεκίνησε τήν έν ’Αθήναις άρχαιολογικήν Εταιρίαν νά ένεργήση άνασκαφάς, αίτινες
άπεκάλυψαν δλην σειράν νεκρικών στηλών καί
μνημείων. Τών σπουδαίων τούτων ευρημάτων
περιγραφήν λεπτομερή έδημοσίευσαν διάφοροι
άρχαιολόγοι καί έν ’Αθήναις καί έν τοΐς ΙΙεριοδικοΐς τής δυτικής Εύρώπης, καθότι ή άνακάλυψις έκίνησε τό ένδιαφέρον πάντων έν γένει
τών άρχαιολογούντων.
Ένταΰθα έπομένως ημείς δέν θέλομεν επι
χειρήσει λεπτομερή τών εύρημάτων περιγραφήν,
άλλά μόνον άκροθιγώς άναφέρει τά κυριώτερα
αύτών. Πρώτην θέσιν κατέχει νεκρική στήλη
μετ άετώματος, έφ’ ής ύπάρχει άνάγλυφος παραστασις νεανίου έφιππου φονεύοντος διά τής
λόγχης έτερον νεανίαν «ύπλισμένον χαμαί κεί
μενον. Ή στήλη αΰτη, έργον τής λαμπροτέρας
έποχής, φέρει έπί τοΰ έπιστηλίου έπιγραφήν δηλοΰσαν δτι ή στήλη έκόσμει τόν τάφον τοΰ Δεξίλεω τοΰ Αυσανίου, Θορικίου, φονευθέντος έπί
Εύβουλίδου άρχοντος κατά τά 394 πρ. Χρ. έν
Κορίνθφ μετά τών πέντε ιππέων. Είς συμπλή
ρωση» τής στήλης ταύτης εύρέθη έν έτει 1870
έν τή αύτή θέσει έτέρα νεκρική στήλη, ής ή
έπιγραφή δηλοΐ δτι έπέστεφε τόν τάφον πέντε
’Αθηναίων παρά τήν Κόρινθον οονευθέντων έν
μάχη. Τον τάφον τούτον άναφέρει καί ό Παυ
σανίας ώς κείμενον έν τφ έξω Κεραμεικω.
Έπί έτέρας στήλης πλησίον κειμένης παρί
σταται γυνή τείνουσα τήν δεξιάν προς άνδρα
ίστάμενον έμπροσθεν αύτής. Έκ τής έπιγραφής
δέ μανθάνομεν βτι ήτο ό τάφος τής συζύγου τού
Άγάθωνος, καλουμένης Κοραλλιού. Έκεΐ δέ
πλησίον ήτο καί ό τάφο; αύτοΰ τοΰ ’Αγάθωνος,
υ'ίοΰ τοΰ Άγαθοκλέους.
Έπί παρακειμένης έτέρα; στήλης εύρίσκομεν
παραστασιν τοΰ γνωστού τρικλινίου, δύο γέροντας
καθημένους παρά τήν τράπεζαν, έν φ κάτωθεν
προσέρχεται ό Χάρων έπί τοΰ πλοιαρίου του,
δστις τείνει τήν χεΐρά είς ένα τών δύο πρεσβυ
τών δπως παραλάβη καί μεταφέρη αύτόν είς
τόν αδην.
“Άλλην νεκρικήν στήλην έν τή αύτή θέσει
εύρεθεΐσαν, έφ’ ής άπεικονίζονται δύο γυναίκες,
ών ή μία κάθηται, παριστα ή παρατεθειμένη
ήμών εικών.
Έκτό ς τών νεκρικών στηλών εύρέθησαν καί
πλεΐστα άλλα τεμάχια άγαλμάτων καί άνδριάντων, κυνών, λεόντων, ταύρων κ. τ. τ. Έκ τού
των πάντων άποδεικνύεται δτι οί άρχαϊοι Αθη
ναίοι ού μόνον τούς έπιοημοτέρους άνδρας έν
τω έξω Κεραμεικω παρά τό Δίπυλον έθαπτον,
άλλ’ δτι καί τούς τάφους αύτών διά λαμπρών
τής τέχνης έργων έκόσμουν. Πιθανώτατον δέ
είναι δτι περαιτέρω άνασκαφαί έν τή θέσει ταύτη
θέλουσι φέρει είς φώς καί έτερα σπουδαία τής
άρχαιότητος λείψανα, δι’ ών τά μάλιστα θέλει
διαφωτισθή ή έπιστήμη τής άρχαιολογίας.
Π.
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Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟ-ΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

Ή αποβολή τοΰ ζυγού της θρησκείας ώς σκλη
ρού καί επαχθούς έστιν ορθή καί δικαία;
Υπό τοΰ ’Αρχιμανδρίτου Κ. ΚαλοΣύμη.
(Τέλος.)

"Οθεν ή έπίδρασις τοΰ πνεύματος αίώνος τί
νος έπί τών άνθρώπων ώς άγαθοΰ καί εύγενούς,
ή ώς κακού καί διεφθαρμένου τελείται μέν
άφανώς καί άθορύβως, άλλ’ ούχί καί άσθενώς.
Διότι ούτοι άνεπαισθήτως παροτρυνόμενοι ύπ αύ
τοΰ είς έκτέλεσιν παντός είδους άρετής βαίνουσιν
είς ηθικήν βελτίωσιν, άπωθούμενοι δέ είς άγριότητας ή άκολασίας καταπίπτουσιν ήθικώς. Οιαν
δέ έπιρροήν έχει ό άήρ έπί τοΰ σώματος τού
άνθρώπου, τοιαύτην έξασκεΐ έπ’ αύτού καί τό
πνεύμα έποχής τίνος. 'Ώς δέ τού άέρος καθα
ρού δντος άνεπαισθήτως άναπνέοντες τρεφόμεθα
καί νέας άποκτώμεν δυνάμεις, ή μελολυσμένου
καί νοσηρού προσβαλλόμεθα καί άσθενοΰμεν,
οΰτω καί τών έπικρατουσών θεωριών καί τάσεων
έν έποχή τινι ούσών ύγιών έν λογικαΐς καϊ ήθικαΐς θεωρίαις καί πράξεσι τρεφόμεθα ήθικώς
καί μορφούμεθα λογικώς, ή νοσηρών έπί λόγοις,
φρονήμασι καί μή ήθικοΐς τάσεσι νοσούμεν λο
γικώς καί πάσχομεν ήθικώς. Ήτοι, έάν ζώμεν
έν καιρφ καθ’ δν αί έπικρατούσαι θεωριαι λογικαί είσιν, αί γενικαί τάσεις εύγενεΐς, καί έν
γένει οί σκοποί πρός ους τό παν τείνει οικείοι
καί προσφυείς τή τού άνθρώπου ηθική αξία, 6υνάμεθα ινα θεωρώμεν εαυτούς εύτυχεΐς. Διότι
έν αύτω άναπνέοντες οιονεί τδν καθαρόν αέρα
τής άληθείας, τής δικαιοσύνης καί ηθικής αισθα
νόμενα έν ήμΐν ρώμην καί ροπήν εις έκτέλεσιν
τοΰ άγαθοΰ τού δικαίου, τού ύψηλού καί εύγενούς. Καί οΰτω; έχοντες ούδένα αίσθανόμεθα
πλέον κόπον πρός ηθικήν ήμών βελτίωσιν, πρός
άνύψωσιν ήμών είς παν είδος τοιαύτης τελειοτητος. Έάν δέ ζώμεν τούναντίον έν μεμολυσμένη άτμοσφαίρα καί περιπνεώμεθα ύπό τοΰ
διεφθαρμένου πνεύματος αύτής, δέον ινα θεω
ρώμεν έαυτούς δυστυχείς, διότι πρός ούδέν άλλο
αίσθανόμεθα δύναμιν καί κλίσιν, ή πρός παν
δ,τι έστί ταπεινόν, εύτελές καί διεφθαρμένον.
Φεΰ λοιπόν τοΐς περιπνεομένοις ύπό διεφθαρ
μένου καί μιασματικού πνεύματος εν οίωδήποτε
καιρώ, καί τοΐς άμεριμνώσι περί τή; οσον οιον
τε τάχιον άπολυμάνσεως αύτοΰ! Φεΰ τοΐς μή
θεωροΰσι τήν μίανσιν ταύτην ώς τόν μέγιστον
έχθρόν αύτών, τοΐς μή άμυνομένοις όπισθεν
ισχυρών ήθικώς όχυρωμάτων, καί μή έξ αύτών
καταπολεμοΰσιν αύτόν καταλλήλως καί τελεσφόρως διά παντός ήθικοΰ δπλου ! Διότι ούτοι,
άφανώς μέν, βιαίως δμως, ώθούμενοι υποβάλ
λονται τή άνιέρω αύτού θελήσει και επιταγή,
δτε καί προσοικειούμενοι ταΐς έπικρατούσι βλαβεραΐς θεωρίαις μετέχουσι ζωηρώς καί ένδιαφερόντως τών όλεθρίων τάσεων τών άπαγαγουσών
αύτούς έκ τής έκπληρώσεως παντός ίεροΰ καθή
κοντος, παντός εύγενούς καί έντιμου. Καί οΰτω
φέρονται ύπ’ αύτοΰ ώς άλλοι εύτελεΐς δούλοι
είς δεινήν ηθικήν ταπείνωσιν και διαφθοράν. —
Τοιούτου δ’ όντος τού πνεύματος τοΰ καιρού,
καί οΰτως έπιδρώντος έπί τών άνθρώπων άπαιτεΐται όξύ βλέμμα πρός διάκρισιν αύτοΰ, άμα
έγρήγορσις καί προσοχή πρός άποφυγήν πάσης
μιασματικής προσβολής αύτού, έάν τοΰτο μεμολυσμένον έστί. Διότι πάς ό ύπ’ αύτοΰ προ
σβαλλόμενος παύει νά ή πλέον άληθώς χριστι
ανός· καθ’ δσον ώς τοιοΰτος καθήκον έχει να
πράττη καί προαγάγη παν δ,τι όρθόν έστι, δί-
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καιον καί εύγενές. Καθήκον έχει νά όμολογή
καί κηρύττη πανταχοΰ καί πάντοτε τήν άλήSstav, νά έξασκή τήν άρετήν, καί άγωνίζεται
πάση δυνάμει κατά τοΰ κακού καί διεφθαρμένου
πνεύματος, ώς άπειλούντος νά καταπνιξη τήν
άλήθειαν, νά παραβλάψη τόν ήθικόν τοΰ άν
θρώπου βίον, νά έξασθενήση τήν πρός τόν Σωτήρα πίστιν, καί παρακωλύση τήν ηθικήν εν
γένει πρόοδον καί ευημερίαν τής άνθρωποτητος,
καί τήν πρός αιωνιότητα διάπλασιν αύτής. Και
ρός δέ καθ’ δν πάς χριστιανός κατ’ ούδενος
κακοΰ πνεύματος έχει νά διαμαρτυρηθή, κατ ού
δενός νά πολεμήση, ύπάρχει ούδείς. Διότι ουδέ
ποτε το πνεύμα τοΰ καιρού έστι καθ δλα καθαρόν,
ούδέποτε άπηλλαγμένον έντελώς σφαλμάτων.
Ούδέποτε έμφανίζεται καιρό; καθ ’ δν το άνθρωπινον πνεύμα ούδέν δύναται νά εΰρη έν τφ κόσμφ το
μή δεόμενον βελτιώσεως. Έάν ο άναγνωρίζωμεν
δτι έν έκάστη έποχή, έν παντί αίώνι ύπάρχει
πονηρόν καί μεμολυσμένον πνεύμα ολεθριως επιδρών έπί τών άνθρώπων, τών μή εξ αύτοΰ προφυλαττομένων, πολλώ δέ μάλλον δικαιούμεθα
ινα άναγνωρίσωμεν καί άπο κοινού όμολογησωμεν δτι ύπάρχει τοιοΰτον πρό πάντων σή
μερον. Διότι άνευ τού παραπονεισθαι εμπαθώς
κατ’ αύτού, άνευ τού άπορρίπτειν αύτό έντελώς,
ή καί άνυψεΐν τό πνεύμα άλλων προηγουμένων
αιώνων δαπάνη τούτου, λέγομεν φωτιζόμενοι
περί τής άληθείας ύπ’ αύτών τών περιστάσεων
καί πραγμάτων τών κατά τινα αιώνα τελεσθεντων, δτι, οΰΰτε πάσα θεωρία ή κατ’ αύτόν έκδη■··· ορθή
1-οή χα; π5σα τάσις εύγενής
λουμένη έστιν
καί δικαία, ούτε πάς έπιδιωκόμενος σκοπος
ηθικός καί έντιμος. Ώστε ύπ’ δψει εχοντες
τάς δράσεις καί τάσεις τού πνεύματος τών
καθ’ ήμάς χρόνων παρατηρούμεν μετά λύπης,
δτι τοΰτό έστι μάλλον διεφθαρμενον, ή τό εν
άλλοις προγενεστέροις καιροΐς. Ιοιουτου δ όν
τος δφείλομεν ινα δλαις δυνάμεσιν άγωνισθώμεν
κατ’ αύτοΰ καλοΰντες είς σύμπραξιν έν τώ εύγενεΐ τούτφ άγώνι καί πάντα άλλον φίλον τού
δικαίου, τής άληθείας καί τής άρετής.
Πρός αναχαίτιση» λοιπόν τοΰ σφοδρού τουτου
τοΰ πρός διαφθοράν καί όλεθρον ρεύματος, πρός
αναστολήν τοΰ χειμάρρου τής ηθικής διαφθοράς,
ύφ’ ής άπειλεΐται ινα κατακλυσθή άπαν τό
Ελληνικόν έθνος, καλούνται απαντες οι άληθώς
χριστιανοί, άπαντα τά γνήσια τής Ελλάδος
τέκνα καί πρό πάντων οί τήν διεύθυνσιν τών
έκκλησιαστικών καί πολιτικών πραγμάτων έμπεπιστευμένοι, ινα έργασθώσι σπουδαίως άνεγείροντες ισχυρόν πρόχωμα κατά τού χειμάρρου τουτου
τοΰ άπειλούντος ινα κατακλύση και καταστρεψη
άπαντα τά πεδία πάσης έν Ελλάδι χριστιανικής
καρδίας καί εύσεβούς ψυχής. Πατρίς δέ οΐα
ή πεφιλημένη Ελλάς ή ποτισθεΐσα έν τώ ίερώ
αΐματι τών πατέρων ήμών δέν πρέπει τά τρεφη
έντός τών κόλπων αύτής τοιαύτας φθοροποιας
δυνάμεις, αίτινες έφαπλούμεναι δύνανται ινα
διασαλεύσωσιν αύτήν έκ βάθρων, καί διαφθείρωσι
τά χριστιανικά ήθη τών τέκνων αύτής. Δέον
άπαντες οί άδολον αγάπην πρός τήν μητέρα
'Ελλάδα τρέφοντες νά μή καθεύδωσιν, άλλ έχον
τες άνα χεΐρας πάντα τά ηθικά αύτών δπλα κατοπτεύωσιν άγρύπνως καί έκδιώκωσιν άμειλικτως
έκ τοΰ πατρφου ήμών έδάφους τόν άσπονδον
καί φοβερόν τούτον έχθρόν, τόν είσπηδήσαντα είς
το έθνος ήμών καί ζητοΰντα διά τού ιού τής
άσεβείας, τής άθείας καί τής ηθικής διαφθοράς
ινα δηλητηριάση τό χριστιανικόν φρόνημα τοΰ
ελληνικού λαού, καί μαράνη διά τής ψυχρά; αύ
τοΰ πνοής τόν άβρόν βλαστόν τοΰ ύγιοΰς έν αύτω
κοινωνικού βίου- καί ουτω καταστρέψη δια τής
ολέθριας έπενεργείας αύτού τήν ειρήνην καί
ευδαιμονίαν τού λαού τούτου.
Έν συντομφ

δ’ είπεΐν τού έργου τής έξοντώσεως τού μεγά
λου τούτου καί δεινού έχθροΰ καλούνται νά μετάσχωσιν ιερείς τε καί λαϊκοί καί άπαντες εν
γένει οί συνδεόμενοι μεθ’ ήμών τώ ίερώ τής
πατρίδας καί τής πίστεως συνδέσμφ, καί δυνάμενοι ήθικώς πρός τούτο νά έργασθώσι. Τήν
δέ έργασίαν ταύτην δέον νά θεωρώσιν ώς έν
τών πρωτίστων καί κυριωτάτων αύτών μελημάτων. —

ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΦΛΩΡΟΣ,
ή

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ.
Ύπό Θεοδώρου Γ. Όρφανίδου.

(Συνέχεια.)
Πρώτος είσήλθε ξιφήρης ό Φλώρος φωνάζων τήν
Άνναν,
Έπειτα δ’ άλλοι πολλοί άναβάντες έζήτουν τούς άνδρας,
Πλήν δέν έφαίνετ’ ούδείς, ούδεμία φωνή άπεκρίθη . . .
Μόνον σανίδων τριγμός καίομένων ήκούετο, μόνον
Κυμαινομένης πυράς αί μαινόμ’ έσύριξον γλώσσαι,
Και είς τό τρόμον των φώς διεκρίνοντο ρείθρα αιμάτων,
Κι’ ώχροπροσώπων νεκρών ή άγρια κι’ απαίσιος δψις.
Στόνος πλήν αίφνης βαρύς πρός τά κάτω τοϋ πύργου
ήκούσθη.
Τοέξαντες τότε έκεΐ, στρατιώτην έκπνέοντα εΰρον,
“Οστις τήν χεΐρά ύψών καϊ δεικνϋων ΰπόγεων πύλην ·
“Έφυγον, είπ’, άπ’ έκεΐ οί σκληροί και μέ άφησαν
μόνον! ”
‘Ο πονηρός'Ενετός τών κινδύνων τήν ώραν προβλέπων,
Είχ’ υπογείου έξόδου άγνώοιστον θύραν, άφ’ δπου
Λάθρα έςήλθεν αύτός, καί ό Τΐτας, κ’ ή Άννα, κ* οι
άλλοι,
Κι’ δταν ό Φλώρος τήν θύραν έβίαζεν ίφευγ’ έκεΐνος.
Άδημονεΐ κυνηγός, άν είς μάτην δορκάδα διώκηΝαύτης θρασύς βλάσφημε! πρός μαινόμενον κΰμα πα
λαιών ·
“Ομως έρώσα ψυχή, άν έκόίκησιν άσπονδον πνέη,
Άποτυχοϋσα λύσσα, καί ώς λέων πεινών άγρειοΰται.
Εί; παρομοίαν δεινήν καί ό Φλώρος περίστασιν ήτο·
Δάκνων τά χείλη έφώρμησ’ ώς βέλος, κ’ έξήλθε τού
Πύργου,
Κι’ είς τήν όδόν τών θηβών ώς μαινόμενος έτρεχεν, δτε
Πέρις ήκούσθη κροτούν τό βαρύβρομον δπλον τοϋ Μάρ
κου .. .
Εΐχον οί άλλοι έμβή είς τόν Πύργον νά έμβη ξιφήρης
“Ετοιμος ήτο κι
* ό Μάρκος, οπότε άκούει πλησίον
Δοϋπον τρεχόντων άνδρών καί χρεμέτισμα ίππου- μ’
ολίγους
Τότε πετά οπαδούς πρός τό μέρος έκεΐνο, καί βλέπει
Είς τών άστέρων τό φώς ώς σκιάς αμφιβόλους όπλίτας
Φεύγοντας· έφιππον όέ ού μακράν πρός τάς Θήβας νά
τΡέ7.Ώ
Κϊ άλλον κατόπιν έκείνου κρατούντα λευκόν τι εμπρός
του.
Ήτον ό Τΐτας έκεΐνος κ’ έκράτει έμπρός του τήν
Άνναν
Ψυχορραγούσαν κι’ ώχράν. ‘Ως τόν είδ’ ό άτρόμητος
κλέπτης,
Τρέχει κατόπιν αύτού, κι’ δτε ήλθε πλησίον άρκούντως,
Τό πυροβόλον ύψοϊ, γονατίζει, κτυπα, καί ή σφαίρα
Τήν κεφαλήν διαθλα τοΰ ώκύποδος ίππου, καί πίπτουν
“Ιππος κ’ ίππεϋς είς σωρόν έν τφ μέσω συνέφων κονίας.
Ήλπιζ’ ό Μάρκο; λοιπόν τήν μνηστήν νά λυτρώση
τού Φλώρου,
Πλήν, ώ ματαία έλπίς! τοΰ κακούργου ό άξιος δούλος
Έχων ρητήν έντολήν καί τόν κίνδυνον βέβαιον βλέπων,
Ώς γυμνασμένος φονεύς, έκβαλών έγχειρίδιον, πλήττει
Μέσον καρδίας σκληρώς τήν άθώαν παρθένον!. .Άφεϊσα
Τότε λεπτόν στεναγμόν έντελώς ένεκρώθη έκείνη,
Κϊ εκλιν’ ώς κρίνον, όπόταν θανάσιμος κάμπη τό
τρώγη·
Πρός δέ τόν Μάρκον έλθόντα δεικνύων ό Τΐτας τό
πτώμα·
— “Λάβε την, είπε, πικρώ; μειδιάσας, αξίζει τόν κό
πον!’’
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— “Λάβε καί ού!" άπεκρίθη ό Μάρκος, κ’ ύψώσα; τό
ξίφος
Μίαν πληγήν τψ κατέφερε, μίαν, πλήν ίπεσ’ είς 8ύα>
Κρέατος μέρη οίκτρά, άνοβλύζο·?τα αίμα άχνίζον.

"Εφθασε τότε κι’ ό Φλώρος παράφορος όστις ώς είδε
Τόν άγγελόν του νεκρόν, τήν χαράν τής ζωής του σβεσθεΐααν,
Πρώτον μέν έμειν’ εμβρόντητος, είτα ουμπλέξας τάς
* ‘P“«.
Z
Κι’ είς ουρανόν άνυώών έτοιμόδακρυ όμμα — “θεέ μου!
“Πώς κατ’ έμοΰ ή τοσαύτη οργή οου;” έφώνησε· κλίνας
Επειτα γόνυ πλησίον τής "Άννας προσέίηκε κλαίω·? ·
— “Ώ τών ελπίδων μου ήλι' έσβέαθης, κ’ είς σκότος
μ' άφίνεις! . . .
“Άγγελος ήσουν αγνός έκ τών θείων ταγμάτων δραπίτης, .. .
“Κ' είς ουρανόν, τήν προτέραν πατρίδα σου, πάλιν
άπέπτης! ...
“Μ’ άφησες μόνον νά ζώ είς τόν Κόσμον, καί Κόσμος
μου ήσουν,
“Κέντρον τών πόθων, ψυχή τής ψυχής μου, παρόν μου
καί μέλλον ...
“Είς τών σεμνών παρειών σου τό κάλλος ώχρίων τά
ρόδα,
”Σ τοϋ βλέμματός σου τήν λάμψιν άπέσβυν’ ή λάμψις
τών άστρων,
“Είς τής φωνής σου τό μέλος έσίγα ό ζέφυρος στένων,
"Είς τήν ήμέραν προσέθετες φώς, είς τήν νύκτα γα
λήνην,
‘Κ’ είς τήν ψυχήν μου πυράν εύγενών αισθημάτων άνήπτες·
“Τώρα κατόπιν σου τρέχων τοΰ τάφου τά σκύτη 9ά
σχίσω,
‘Καί ώς Μαίου αύγήν θά σέ ίδω έκ νέου ώραίαν
“ Πλήν τοϋ φονέως σου πρώτον μέ λύσσαν θά πίω τό
αίμα,
“Κι' αν είς τόνΆίην αύτόν καταβή μεταξύ τών δαι
μόνων!” —
Ελεγε ταΰτα θρηνών, καί τό άψυχον σώμα έφίλει·
Άλλ’ ό κυρίως φονεϋς ώς ώκύπους λαγύις άνεχώρει’Κ ήτον έκείνη είκών θλιβερά, σκυθρωπή κι" απαίσια!
Εκειτ’ ό Τΐτας έδώ, μ’ οφθαλμούς ανοικτούς καί αγρίους,
Καί ή παρθένος έκεϊ, ώς κηρόπλαστον άγαλμα ύπνου,
Κι’ ό ατυχής παρ' αύτή έκαθέζετο Φλώρος δακρύων'
"Ισταντο δέ κατηφεϊς οί άνδρεΐοι έταΐροί του κύκλω
’Εν αταξία άνδρών έξελθόντων άρτίως τής μάχης·
Ώς δέ λαμπάς νεκρική ό καιόμενος έφεγγε Πύργος,
Καί ώχροπόρφυρον φώς είς τήν πέριξ διέχεε χώραν,
Φοικωδεστέραν πολύ τήν φρικώδη σκηνήν παριστάνον.
Κεΐτ' έκκλησία μικρά, κ’ ετοιμόρροπο; πέριξ τής
Πέτρας,
"Εχουσα πρίνον παχΰν καί πυκνόφυλλο·? ■ κάτωθεν τούτου
Τάφου εΰρίσκεται πλάξ, κ’ έπ' αύτής γεγλυμμένον έν
ρόδον·
Είναι δ’ ό τάφος αύτός τής δυστήνου κι’ αθώας παρ
θένου.
Πάσαν δ’ αύγήν ό ποιμήν, δστις πέριξ τά; αϊγάς του
βόσκει,
Κάθετ’ είς δύω ζωών τό σεβάσμιον σύνορον τοΰτο,
Μέλπω·? θρηνώδους αύλοΰ τό βραχνόν καί μονότονο·?
μέλος.
Τοΰτο τό δράμα μαθών ό Τοπάρχης, καί γνούς τήν
απάτην,
Τής φυλακής του άπέλυσ’ εύθύς τόν στενάζοντα Λάμ
προν,
Καί συγχωρήσας τον Φλώρον, τοΰ ξένου φυγάδος τάς
γαίας
Πάσας έδήμευσε. — Πλήν θεραπεύοντ’ είς τούτον τόν
κόσμον
Ίσως αί άλλαι πληγαί, άλλ’ ούχί αί πληγαί τής καρ
δίας !
Στένων κι' ώς βρέφος θρηνώ·? ό καλός καί σεβάσμιος
γέρων,
Εκραζε μ’ άλγος ψυχής τήν φιλτάτην κι" ώραίαν του
Άνναν,
Κ’ ή άμυδρά τής ζωής του άπέσβυνεν ούτω λυχνία.
Μόνος δ’ ώς φάσμα μνημάτων τήν νύκτα ό Φλώρος
’πλανάτο,
Άλλοτ’ άκούων τόν ροΰν τής άφρώδους κ’ ήχούσης
Έρκύνης,
"Οπου διέκρινε γόους θνησκόντων καί ύβρεις δημίων,
Άλλοτε ο' ίστατο άνω τών βράχων, σκεπτόμενος, δτι
Εϋκολον ήτο ψυχής νά εύρη αίωνίαν γαλήνην.

Μίαν δ’ ήμέραν έχάθη . . καί πλέον κανείς δέν τόν
είδε!
Καί τινες έλεγον, δτ’ είς χαράδραν άπήντησαν πτώμα,
Κι’ ήτο τό πτώμα αύτοΰ · διετείνοντο δ’ έτεροι πάλιν,
Ότι έφ’ ίππου λευκού τόν άπήντησαν πέριξ τής Πέ

τρας ....

Μετ' ού πολύ καί ό Λάμπρος, τά κτήματα πάντα
πωλ.ήσας,
Έφυγε, βίον ποθών νά βιώσ' είς πολίχνιον ξένον,
"Οπου τής πάλαι χαράς του πας λίθος δέν έκειτο μάρτυς·
Έλησμονήθησαν δ’ ούτω καί Φλώρος, καί Άννα, καί
Λάμπρος.

(Έπεται συνέχεια.)

[Άρ. 135.

i/13 Δεκεμβρίου 1886.

καί διά τήν άμίμητον αύτοΰ γλώσσαν. Έν έτει
1671 ό Μίλτων έδημοσίευσεν έτερον ποίημα
τοΰ αύτοΰ είδους τδν "Άνακτηθέντα Παράδει
σον ’, τδ όποιον δμως είναι ύποδεέστερον τοΰ
πρώτου. Ή τραγιρδία του "Ό άγωνιστής Σαμ
ψών”, δέν χρήζει μνείας πολλής, διότι είναι
δραματική άπόπειρα άνεπιτυχής. Ό Ιωάννης
Μίλτων άπέθανε τή 8 Νοεμβρίου 1674 έν Λονδίνφ.

Ο ΚΡΟΜΒΕΛ ΕΠΙΣΚΕΓΤΤΟΜΕΝΟΣ

Άρ. 135.

1/13 Δεκεμβρίου 1886.]

κή; μανίας [τοΰ εγείρει·? καί διακοσμεΐν μεγαλοπρεπώς έξοχικάς έπαύλει;, έν αΐ; διήρχετο
ήμέρας δλας μετά εύθυμων οπαδών έν οινοποσία
καί κραιπάλη. Δάση όλόκληρα κατεστρέφοντο
τή διαταγή αύτοΰ πρδςΤ παραγωγήν τοΰ άναγκαίου υλικού, λόφοι ίσοπεδοΰντο, κοιλάδες καί
φάραγγε; έπεχωματοΰντο, οίκ.ίαι κατεδαφίζοντο,
δπως μείνη ελεύθερα ή θέα άπδ ένδς εξώστου
ή καί ένδς παραθύρου τοΰ νεοκτισθέντος μεγά
ρου. Χιλιάδες έργατών νυχθημερόν κατεγίνοντο

ΕΣΠΕΡΟΣ.
συναναστροφήν έζήτει ήδη ό αύτοκράτωρ· μετ’ αύ
τών διήγε τήν ήμέραν καί τήν νύκτα.
Ό ’Αλέξιο; ούδέποτε ήτο χαρακτήρ έμβριθής· τώρα δμως, είτε συνεπεία τής όσημέραι
δυσκολωτέρα; καθιστάμενης θέσεώς του, είτε
καί έκ φυσική; τινο; τάσεως, είχε άπολέσει καί
τδ τελευταΐον ίχνο; τής άξιοπρεπείας καί έπλεε
πλησίστιος πρός τόν κρημνόν, πρδς δν ώθεΐ
πάντα άνθρωπον ή κουφόνοια καί ή απερισκεψία.
II ρδ καιρού ήδη είχεν αποφασίσει να έορ-
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λήν καί οδηγών άπδ τής χειρδς τήν σύζυγόν
του, έκάθησε παρά τήν τράπεζαν, έκάθησαν καί
οί προσκεκλημένοι πάντες κατά τήν ύπδ τής
τότε αύλικής έθιμοταξία; ώρισμένην τάξιν. ’Απέ
ναντι τοΰ αύτοκρατορικοΰ ζεύγους έκάθηντο οί
άνώτεροι τοΰ κράτους λειτουργοί, ό σοβαρός
Μεσοποταμίτης, καί πρδς τ’ αριστερά αύτοΰ ό
άρχιναύαρχο; Στρυφνός, δστις κατείχε τήν τιμη
τικήν έκείνην θέσιν καί ώ; άνώτατος τοΰ στόλου
κυβερνήτη; καί ώ; σύγγαμβρο; τοΰ αύτοκράτο-

ΤΟΝ ΜΙΛΤΩΝΑ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 229.)

?) παρατεθειμένη είκών παριστα τον ΚρόμX βελ έπισκεπτόμενον κατ’ οίκον τον άθά§ νατον ποιητήν τοϋ " Άπολεσθέντος Πα
ραδείσου”, Ίωάννην Μίλτωνα. Ό Κρόμβελ,
εις τών μεγαλειτέρων πολιτικών τοΰ αίώνος τοο,
άνήρ, δστις έτόλμησε καί τδν βασιλικόν θρόνον
ν’ άνατρέψη καί έαυτόν δικτάτορα έν ’Αγγλία
ν’ άνακηρύξη, ήγάπα καί έθαύμαζε τδν μετριόφρονα ποιητήν, καί συχνά έπεσκέπτετο αύτόν,
λέγων δτι έν τή ήρέμιρ ατμόσφαιρα τοΰ μικροΰ
σπουδαστηρίου ήθελε ν’ άναπνέη άέρα ειρήνης,
ον δέν ευρισκεν έν τή πολιτική τύρβη καί έν
ταΐς ταραχωδεστάταις τοΰ λαοΰ συνελεύσεσιν.
Μετέβαινε συνήθως μόνος, άπλούστατα ένδεδυμένος καί παρακολουθούμενος μόνον ύπδ τοΰ
πιστοΰ του κυνός. Ό Μίλτων θαυμαστής άνέκαθεν τοΰ μεγάλου άνδρός, δν καί διά τών συγ
γραφών του ύπερησπίζετο, έδέχετο προθύμως
αύτόν καί συνεζήτει μετ’ αύτοΰ περί διαφόρων
πραγμάτων. Τή προτάσει τοΰ Κρόμβελ τδ ’Αγ
γλικόν Κοινοβούλιο·? έψήφισέ ποτέ αμοιβήν χιλίων
άγγλικών λιρών διά τήν λατινιστί γεγραμμένην
ύπεράσπισιν τοΰ εύφυεστάτου ποιητοΰ (Defensio
pro se).
Ό ’Ιωάννης Μίλτων έγεννήθη έν Λονδίνω
τή 9 Δεκεμβρίου τοΰ έτους 160S. Παρά τοΰ
πατρός του, συμβολαιογράφου, άνδρδς σοβαροΰ
καί αύστηροΰ, έλαβε λίαν έπιμεμελημένην άνατροφήν. Έπισκεφθείς άπδ τοΰ 1625—1632 τδ
έν Cambridge Πανεπιστήμιον, διέτριψεν είτα
έπί πέντε έτη έν τή έςοχική έπαύλει τοΰ πατρός
του, ένθα ήρξατο συντάσσων τά πρώτα αύτοΰ
ποιητικά έργα. Κατά τά έτη 163S καί 1639
περιηγήθη τήν Γαλλίαν, τήν Ελβετίαν καί τήν
’Ιταλίαν. Έπανακάμψας δέ είς τήν πατρίδα του
έλαβεν ένεργδν μέρος είς τά διάφορα πολιτικά
ζητήματα τής ήμέρας, δημοσιεύσας διαφόρους
διατριβάς, περί έκκλησιαστικών κανονισμών, περί
γάμου καί διαζυγίου, περί έλευθεροτυπίας καί
έν τή διασήμο» διατριβή αύτοΰ (The tenure of
Kings and magistrates. 1649) έδικαιολόγησε
τήν είς θάνατον καταδίκην τοΰ βασιλέως Καρό
λου Α'. Έν έτει 1652 προσβληθείς ύπδ άμαυρώσεως άπώλεσεν έντελώς τδ φώς τών οφθαλμών,
άλλά καί πάλιν δ δραστήριος άνήρ έξηκολούθει
άσχολούμενος είς τήν προσφιλή αύτοΰ ποίησιν.
Τω 1665 έτελείωσε τδ άθάνατον άριστούργημά
του “Ό άπολεσθείς Παράδεισος”,*
) δπερ τυφλός
ών ήναγκάζετο νά ύπαγορεύη είς τήν θυγατέρα
του. Τδ παράδοξον είναι δτι διά τδ θαυμάσιον
τοΰτο έργον μόνον μετά δύο έτη ήδυνήθη νά
εύρη έκδότην, δστις τω έπλήρωσε διά τδ χειρό
γραφόν του — 10 λίρας στερλίνας! Τδ ποίημα
τοΰτο είναι μάλλον δραματικόν ή έπικόν, διακρίνεται δέ διά τάς λαμπράς εικόνας, τοΰ Σατάν
καί τών ’Αγγέλων, τοΰ Άδάμ καί τής Ευας,
IS3

·) Τοΰ Άπολεσθέντος Παραδείσου επιτυχή ελληνι
κήν μετάφρασιν έπεχείρησεν ό έν ?\ονδίν<ρ διαμένων
ομογενή; ήμών κ. ’Αλέξανδρος Κάσδαγλης.

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΑΛΕΞΙΟΣ.
Ιστορικόν διήγημα
όπό
1ΠΑΝΝΟΥ ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

(Συνέχεια.)

Κεφάλαιον Γ.
ΕΝ ΚΩΝΣΤ A ΝΤ1 NO ΥΠΟΛΕ I.

I μεγαλοπρεπείς αϊθουσαι τών αύτοκρατορικών άνακτόρων έν Βλαχέρναις ήσαν
διεσκευασμέναι διά λαμπράν τελετήν.
Ό αύτοκράτωρ έώρταζε τήν έπέτειον τών γενε
θλίων του καί είχε προσκαλέσει, ώς τοΰτο έθος,
είς συμπόσιον τούς μεγιστάνας τοΰ κράτους του
καί τούς εύνοουμένους τών αύλικών του. Μετ’ άνυπομονησίας περιέμενεν ό ’Αλέξιος τήν ήμέραν
ταύτην· παραδεδομένος άπό τίνος είς τάς θορυ
βώδεις διασκεδάσεις καί είς τάς ήδονάς τής
τραπέζης, άπεστρέφετο έντελώς τά; σοβαρά; τής
πολιτείας φροντίδας καί παρημέλει τήν χώραν
αύτοΰ.
Έν δέ τοΐς άνακτόροις έδίδοντο συχνά έορταί, καθ’ ας χαμερπεΐς κόλακες, γελωτοποιοί
καί μάγοι, καί γυναίκες ηθών έλευθέρων έπλήρουν τάς λαμπροστολίστους αίθούσας. "Οπουδή
ποτε τή; πρωτευσύση; ύπήρχεν εύειδής γυνή,
άδιάφορον άν ήτο σύζυγο; ή θυγάτηρ στρατηγού
ή οίνοπώλου, προσεκαλεΐτο τή διαταγή τοΰ
αύτοκράτορος είς τήν έορτήν, καί όσάκις ή σεμνή
Εύφροσύνη τω παριστα τδ άτοπον τή; τοιαύτης
συμπεριφοράς, ό ’Αλέξιος στερεοτύπως άπεκρίνετο· "Δι’ έμέ δλοι οί ύπήκοοί μου είναι ίσοι· δέν
κάμνω διάκρισιν. Έάν ή σύζυγο; ή ή θυγάτηρ
τοΰ έσχάτου μου λεμβούχου δύναται νά συντέ
λεση διά τοΰ κάλλους της νά έξωραΐση τάς
αίθούσας μου, μοί είναι χιλιάκις εύαρεστωτέρα
τής έρρυτιδωμένης καί δυσειδούς γυναικός τοΰ
άνωτέρου τών πολιτικών μου ή τοΰ ένδοξοτέρου
τών στρατηγών μου.”
Δέν ήτο δμως τδ αίσθημα τής δικαιοσύνης
ή τής άπλότητος, τδ όδηγοΰν τδν αύτοκοάτορα,
άλλ’ ή κλίσις ήν είχε πρδς τάς έλαφράς δια
σκεδάσεις καί τάς ταραχώδεις έορτάς. Όσάκις
δέ ή Εύφροσύνη έπειράτο νά περιστείλη τήν
άφρονα σπατάλην, ό αύτοκράτωρ έλεγεν «οργι
σμένος ■
— Ό λαός μου είναι πλούσιος καί θεωρεί
έαυτόν εύτυχή άν δύναται νά παράσχη διά τών
χρημάτων του εύχαρίστησίν τινα είς τδν ήγε
μόνα τοο.
'
Ήγεμών άπερίσκεπτος, δστις δέν έλάμοανεν
ύπ’ δψιν τά παράπονα τοΰ ύπό τήν πίεσιν βαρύ
τατων φόρων στενάζοντος λαοΰ!
Έκτος δέ τούτου, ό ’Αλέξιος κατά τά τελευ
ταία έτη είχε καταληφθή ύπδ τής καταστρεπτι

0 ΚΡΟΜΒΕΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΜΙΛΤΩΝΑ.

πρδς άνέγερσιν οικοδομής, ήτις μετά τινας ήμέ
ρας πάλιν κατεδαφίζετο, δπως μετά παρέλευσιν
ολίγων ήμερών έκ νέου [άνεγερθή. Οί [σοβαροί
πολιτικοί άνδρες, οί άλλοτε διερχόμενοι ύπδ τήν
μεγάλην πύλην τών αύτοκρατορικών άνακτόρων,
δπως συνέλθωσιν είς συμβούλων έπί παρουσία
τοΰ άνακτος,ξ’ούδαμώς έφαίνοντο πλέον·· δέν
έφαίνοντο πλέον στρατηγοί έπανερχόμενοι έξ
έκστρατείας ή άναχωροΰντες δι’ έκστρατείαν καί
προσερχόμενοι δπως λάβωσι τάς τελευταίας οδη
γίας παρά τοΰ ήγεμόνος. ‘II αύτοκρατορική
κατοικία έπληροΰτο ήδη μόνον ύπδ πλήθους
άέργων άστρολόγων καί άναιδών γελωτοποιών,
οιτινες προσεπάθουν νά διασκεδάσωσι τδν κύριόν
των διά άστείων ή άσέμνων διηγήσεων καί μό
νον μέλημα είχον νά εδρωσι καλώς έφωδιασμένην τράπεζαν καί νά φορώσιν ένδύματα ποικίλα
καί πολυτελή. Τοιούτων μόνον άνθρώπων τήν

τάση τήν ήμέραν τών γενεθλίων του κατά τήν
έπιθυμίαν του. Άπδ πρωίας συνεκάλεσεν είς
τδν κοιτιΰνά του τούς αύλικούς γελωτοποιούς,
ινα τδν διασκεδάσωσιν. 'Ολόκληρος ή ήμέρα
διήλθεν έν τοιαύταις έλαφοαΐς παιδιαΐς καί περί
τήν έσπέραν παρετέθη έν μια τών εύρυχωροτέρων αιθουσών πλούσια τράπεζα. Ή τράπεζα
αδτη είχε τδ σχήμα τοΰ Π. Εις τήν άνω πλευ
ράν ήσαν δύο ύψηλότεραι έδραι, έπί τών όποιων
άπήστραπτεν χρυσούς αύτοκρατορικδς άετός.
Ήσαν αύται αί διά τδν αύτοκοάτορα καί τήν
αύτοκράτειραν ώρισμέναι θέσεις.
1 άς άλλας
πλευράς τής τραπέζης κατελάμβανον αί εδραι
τών συνδαιτυμόνων. Τά πινάκια, έφ’ ών παρετέθησαν τά φαγητά, ήσαν έκ χρυσού καί έξ
άργύρου· μεγάλοι ποικιλόχροοι άνθοδέσμαι παρεΐχον είς τήν τράπεζαν δψιν κομψού κήπου.
Ά?’ ου ό αύτοκράτωρ, πλούσιον φορών στο

ρος, έχων σύζυγον τήν άδελφήν τής αύτοκρατείρας Εύφροσύνη;.
Τδ πρόσωπο·? τοΰ άνακτος άπήστραπεν άπδ
χαράν ή Εύφροσύνη τούναντίον ήτο «οχρά καί
έφαίνετο καταβεβλημμένη. Άπδ καιρού είς
καιρόν έρριπτε βλέμμα πρδς τδν παρακαθημενον
σύζυγόν της καί κατόπιν προσέβλεπε τδν Μεσο
ποταμίτην ώς θέλουσα ν’ άντληση παρ’ αύτίρ
θάρρος καί ύπομονήν άλλά τδ σοβαρόν πρόσω
πο·? τοΰ Μεσοποταμίτου δέν ήλλοιοΰτο· έφαίνετο
τδ πρόσωπόν μαρμάρινου άγάλματος.
— Μιχαήλ, είπεν ό αύτοκράτωρ πρδς τδν
Στρυφνόν, καταθέτων τδν κενόν αύτοΰ κρατήρα
έπί τής τραπέζης, είδες τδν ώραΐον κήπον, οστις
κατέλαβε τήν θέσιν τοΰ άκαθάρτου έκείνου ναυ
στάθμου ον σύ έν τω ύπερμέτριυ ύπέρ τοΰ στό
λου ζήλιρ σου ήθελες νά διατηρήσης;
— Είδον τδν κήπον, βασιλεύ, άπήντησεν ό
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Στρυφνός, καί άκόμη λυπούμαι διά τήν απώ
λειαν τοΰ ναυστάθμου, άν και δέν δύναμαι νά
μή ομολογήσω δτι ό κήπος είναι ωραιότερα τής
παραλία; διακόσμησις.
— Πώς, Στρυφνέ: είπεν ό αύτοκράτωρ μετά
μειδιάματος ειρωνικού- λυπεΐσαι διά τήν κατεδάφισιν άρχήστου δλω; καταστήματος; Ποια
ήσαν τά πλοΐα, τά έχοντα ανάγκην τού ναυστάθ
μου έκείνου; Δέν μοι έξεφράσθης πολλάκις,
ανδρείε ναύαρχε, δτι αί δέκα έλεειναί καί σκω
ληκόβρωτοι τριήρεις, αί αποτελούσα·, τον δλον
στόλον σου, ήδύναντο άριστα νά έπισκευασθώσιν
έκ τού προχείρου είς τά μικρά ναυπηγεία τής
ασιατικής παραλίας;
— Νομίζω, άπήντησεν ό Στρυφνός, δτι είναι
καιρός νά σκεφθώμεν περί ναυπηγήσεως νέων
τριήρεων.
— Νέων τριήρεων; άνεφώνησεν ό ’Αλέξιος.
Ίί λέγεις, Μιχαήλ; Διά νά ίδω καταπίπτον
καί το τελευταΐον δένδρον, τό κοσμούν τήν πρωτεύουσάν μου; Νέων τριήρεων, διά νά καταστρέψωμεν καί τό τελευταΐον δάσος; ’Ώ! τοι
αύτην βεβήλωσιν ουδέποτε θά επιτρέψω! ’Ή
νομίζεις δτι τό δυστυχές δένδρον δέν έχει ζωήν
καί δέν αισθάνεται τού πελέκεως τάς πληγάς;...
Ναί, ναί, έννοώ, Στρυφνέ, διατί επιμένεις είς
τήν ναυπήγησιν νέων πλοίων. "Εκαστον νέον
πλοΐον είναι διά σέ νέος σκοπός νά πληροίς τά
χρηματοκιβώτιά σου μέ χρυσά καί άργυρά νομί
σματα, καί δτι τά νομίσματα ταΰτα άγαπας ύπέρ
παν άλλο έν τω κόσμο), τούτο είναι γνωστότατον.
Ό Στρυφνός ούδέν άπήντησεν είς τούς προσ
βλητικούς τούτους λόγους τού αύτοκράτορος καί
συγγάμβρου του, άλλά προσεποιεΐτο δτι παρα
τηρεί τό πρό αύτοΰ εύρισκόμενον φαγητόν.
— Μεσοποταμίτη, είπε μετά βραχεΐαν σιω
πήν ό αύτοκράτωρ · είσαι άνήρ ολιγόλογος · σή
μερον δμως ούδέ ήνοιξες τό στόμα σου. Έννοώ
πολύ καλά, δτι ή φροντίς περί τών τού κράτους
σ’ έπασχολεΐ νυχθημερόν, άλλά γνωρίζεις συγ
χρόνως πόσον άποστρέφομαι πρόσωπα σκυθρωπά
καί σοβαρά.
— Βασιλεύ, άπεκρίθη ό Μεσοποταμίτης
προσβλέπων άσκαρδαμηκτί τόν άπέναντι αύτοΰ
καθήμενον αύτοκράτορα- εύτυχής ό άνθρωπος,
ό έν πάση τοΰ βίου περιστάσει δυνάμενος νά
ηναι εύθυμος καί εύδιάθετος. Έγώ δυστυχώς
άνήκω είς τούς άνθρώπους έκείνους, ούς σπανιώτατα, ΐνα μή εΐπω ούδέποτε, επισκέπτεται ή
εύθυμία. Πρός τάς φροντίδα; μου καί άσχολίας
μου δέν συμβιβάζεται πρόσωπον μειδιούν.
— Κάθε τι είς τόν καιρόν του, παρετήρησεν
ό ήγεμών. Έπί τοΰ θρόνου καθήμενος ή έν τω
συμβουλίφ λαμβάνο) καί έγώ τύ προς τάς περι
στάσεις άπαιτούμενον υφο;- άλλ’ ευρισκόμενος
έν συμποσίω έννοώ νά έχω παρακαθημένην μοι
τήν εύθυμίαν, καί έπί τοΰ προσώπου τών συν
δαιτυμόνων μου δλων έπιθυμώ νά βλέπω τήν
ώραίαν έκείνην άντανάκλασιν τοΰ οίνου, ήτις
γέννα τήν εύθυμίαν. Βραχύς είναι ό βίος, Με
σοποταμίτη, καί εχομεν άρκετύν καιρόν νά ήμεθα
σοβαροί δταν κατακλιθώμεν είς τόν αιώνιον ύ
πνον! — ”Ας έλθωσιν οί γελωτοποιοί, διέταξεν
αίφνης ό ’Αλέξιος- βλέπω δτι είναι άνάγκη νά
προσκαλέσωμεν πάλιν τήν εύθυμίαν, ήτις, ώς μή
ωφειλεν, έξωρίσθη έντελώς άπό τών ανακτόρων
μου άπό τίνος χρόνου.
‘Η Εύφροσύνη καθ’ δλον το διάστημα τοΰ
συμποσίου ούδέ λέξεν έπρόφερεν- δτε δμως
ήκουσε τήν τελευταίαν τοΰ συζύγου της διατα
γήν, έστέναξε βαθέως καί έρριψεν έπ’ αύτοΰ
βλέμμα, έν ω άπεικονίζετο ή άπερίγραπτος τής
καρδίας της θλίψις. Ή διαταγή τοΰ αύτοκρά
τορος έξετελέσθη έν τώ αμα, καί οι αύλικοί
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γελωτοποιοί είσήλθον πηδώντες καί χορεύοντες
και κατέλαβον άμέσως θέσιν παρά τήν τρά
πεζαν.
Άνεκάγχασεν ό ’Αλέξιος ίδών τούς τρεις
γελωτοποιούς του, οΐτινες μέ ολην τήν άταραξιαν των ήρξαντο καταβροχθίζοντε; τά προκείμενα φαγητά.
— Νομίζετε, τοΐς είπεν ό αύτοκράτωρ, δτι
σάς προσεκαλέσαμεν ένταΰθα, μόνον διά νά έχωμεν τήν εύχαρίστησιν νά σάς ίδωμεν τρώγοντας
καί πίνοντας;
— Αλέξιε, άπεκρίθη ό είς τών γελωτοποιών,
ό πλησιέστερος τοΰ ήγεμόνος καθήμενος- κενός
στόμαχό; είναι κακός σύμβουλος- ας εύχαριστήσωμεν προηγουμένως τόν στόμαχόν μας καί κα
τόπιν βλέπομεν.
— Πώς, Ιωάννη; είπεν ό’Αλέξιος- σύ προ
τιμάς λοιπον τον στόμαχόν σου τού αύτοκράτο
ρος καί κυρίου σου;
— '0 στόμαχός μου, άπήντησεν ό γελωτο
ποιός χωρίς νά διακόψη τό φαγητόν του, είναι
το εύγενέστερον δργανόν μου, καί ό καλλίτερος
μου φίλος έπί τής γής. . . Μή συσφίγγης τά;
όφρύς σου! Μή μέ παρεξηγής! Έάν τις σοί
ε'ιπη δτι σέ άγαπα καλλίτερον έαυτοΰ, γίνωσκε
δτι σέ άπατα καί δτι ψεύδεται έλεεινώς.
— Καί δμως πόσοι άνθρωποι μοί το είπον
ήδη! είπεν ό αύτοκράτωρ.
— Πρό πάντων άφ’ ού άνήλθες είς τον θρό
νον — προσέθηκεν ό γελωτοποιός, διακόπτων.
— Είδες δνειρον τήν παρελθόΰσαν νύκτα,
Θεόδωρε; ήρώτησεν ό ’Αλέξιος τόν έτερον γε
λωτοποιόν. Έχεις τήν φήμην καλού ονειροκρί
του- ας ίδωμεν άν δύνασαι νά έξηγήσης τό
δνειοόν σου.
— Χά! Χά! άνεφώνησεν ό γελωτοποιόςείδον δνειρον καί πολύ γελοΐον μάλιστα. Φαντάσθητι, ’Αλέξιε- σέ είδον περιπατοΰντα έντδς
ωραίου κήπου μετά τοΰ Πάπα τής 'Ρώμης καί
συνδιαλεγόμενον μετ’ αύτοΰ φιλικώτατα.
— Καί εύρίσκεις τοΰτο τόσον γελοΐον; ήρωτησεν ό ’Αλέξιος.
— 1 πομονή, καί τό γελοΐον έρχεται. Αίφνης
άπεσύρθης δλίγα βήματα άπό τοΰ πάπα, καί
τότε σάς είδον άμφοτέρους διαπληκτιζομένους
δια τών χειρών καί τών ποδών. Τις έκ τών
δυο ενίκησεν, άγνοώ, άλλ’ Ομολογώ δτι οί διαπληκτισμοί ούτοι μεταξύ αύτοκράτορος καί Πάπα
με διεσκέδασαν πολύ καί δταν έξύπνησα έγέλων
άκόμη.
— Καί ή έξήγησις τοΰ ονείρου, Θεόδωρε;
— Τήν έξήγησιν ήδύνατο νά σοί δώση
μικρόν παιδίον. Έλησμόνησας τάς άμοιβαίας
φιλικά; διαβεβαιώσεις καί τάς ψυχικά; διαχύ
σεις, άς άντηλλάξετε μετά, τοΰ Πάπα; Ή έν
τω όνειρο) πάλη σημαίνει δτι δλαι αί προσπά
θεια! σας θά ναυαγήσωσι καί δτι τό άμοιβαΐόν
σας μίσος θά καταστή έτι άσπονδότερον ή δ,τι
ήτο πρότερον.
— Είσαι μάντις κακών, Θεόδωρε.
— Εξήγησε σύ το δνειρον κατ’ αρέσκειαν,
’Αλέξιε, είπεν ό γελωτοποιός ύψών τούς ώμουςέγώ γνωρίζω δ,τι γνωρίζω. Σύ θά έπιμένης
πάντοτε είς τήν υπεροχήν τής αύτοκρατορικής
έξουσίας, διότι τοΰτο έγκειται καί έν τώ συμφέροντί σου. ’Εκείνος τούναντίον, ό Πάπας, θά
θέληση νά σέ ύπερτερήση κατά τήν ίσχύν, καί
έπί τών άντιθέτων τούτων καί άπεχουσών άπ’ άλλήλων οδών ούδέποτε, πίστευσέ με, θά συναντηθήτε.
— Ίδέτε γελωτοποιόν, δστις θέλει νά ύποκριθή τόν μάντιν! είπεν ό ’Αλέξιος μειδιών. —
Ιώρα ερχεται ή σειρά σου, Μιχαήλ, προσέθηκεν
ό αύτοκράτωρ άποτεινόμενος πρός τόν τρίτον
γελωτοποιόν, δστις έν τω μεταξύ είχε κενώσει

[Άρ. 135.

1/13 Δεκεμβρίου 1886.

τό πινάκιόν του καί παρετήρει μεθ’ ήδονής τό
πλήρες ποτήριόν του, τό όποιον καί έκράτει εί;
ύψος τών όφθαλμών του. Τί σκέπτεσαι παρατηρών τόν έν τω κτρατήρί σου οίνον;
— 1ί σκέπτομαι, άπεκρίθη ό έρωτηθείς ώς
άνθρωπος, δν διακόπτουσιν άπό βαθείας σκέψεις
— τι σκέπτομαι; Σκέπτομαι πόσον εύχαρίστως
θά γαργαλίση ό οίνος ούτος τόν ούρανίσκον τών
άνδρών έκείνων, οΐτινες έρχονται μετ’ όλιγας
ήμερα; πρός έπίσκεψίν σου.
Γνωρίζω πολύ
καλα, δτι οι άνθρωποι έκεΐνοι άγαπώσι τον
οίνον, καί συλλογίζομαι, άν αί οίναποθήκαί σου
θά. ηναι εις κατάστασιν νά τούς ύποδεχθώσιν
έπαξίως.
— Έννοεΐ; τού; Σταυροφόρους; είπεν ό
’Αλέξιος.
— Αύτού; έννοώ, άπήντησεν ό Μιχαήλ.
— Ω! πριν δοκιμάσωσι τον οίνον τούτον θά
πίωσιν άκόμη άρκετόν θαλάσσιον ύδωρ, είπεν ό
αύτοκράτωρ γελών.
— Κοιμοΰ ήσυχο; καί άμέριμνος, ’Αλέξιε,
είπεν ό γελωτοποιός- έν τοσούτφ έκυρίευσαν τήν
Κέρκυραν, καί άπο Κέρκυρας εί; Κωνσταντινούπολιν ό διάπλους δέν είναι καί τόσον εκτετα
μένος.
— Ήξεύρεις, Μιχαήλ, πού κεΐται καί ό
Μαλέας; ήρώτησεν ό αύτοκράτωρ.
— Μή βασίζεσαι είς τόν Μαλέαν, ’Αλέξιε,
άπεκρίθη ό γελωτοποιός. Οί πονηροί έκεΐνοι
Λατίνοι έχουσιν είς τήν διάθεσίν των μαγείας,
δι’ ών έξορκίζουσι καί αύτά τά στοιχεία. Αί
τριήρεις τής Βενετίας διατελοΰσι πρό έτών ήδη
εν φιλικαΐς σχέσεσι πρός τό σκυθρωπόν άκρω
τήριον.
— Πράγματι αμαρτία, παρετήρησεν ό αύτο
κράτωρ, δτι ό Μεσοποταμίτης ζή έτι καί δτι
μέγας ναύαρχό; μου είναι ό Στρυφνός- άλλως
θα σοί άπένειμον τά δύο ταΰτα άξιώματα.
— Καί θα εύρισκοντο πολύ καλλίτερον είς
τάς χεΐρά; μου ή εί; τάς χεΐρας, είς ας τά
ένεπιστεύθης, είπε ξηρώ; ό γελωτοποιός.
Είς τούς άναιδεΐς τούτους λόγους τοΰ γελω
τοποιού άνεκάγχασεν ό Στρυφνός- ό δέ Μεσοποταμιτης τω έρριψε βλέμμα όργίλον καί περιφρο
νητικόν.
11 αύτοκράτειρα ήγέρθη καί άνεχώρησε
παρακολουθουμένη ύπό τών θεραπαινίδων αύτής.
0 δέ ’Αλέξιος έμεινεν έν τή αιθούση, θέλων
άκόμη νά διασκεδάση μέ τούς γελωτοποιούς
του. —
II νύξ ητο ήδη προκεχωρημένη, δτε εις τών
τα άνάκτορα φρουρούντων σωματοφυλάκων ε’ισήλΟεν είς τήν αίθουσαν καί είπε τώ Μεσοποταμίτη
όλιγας λέξεις είς τό ούς. 0 Μεσοποταμίτης
ώχρίασε καί έγένετο έτι σοβαρώτερος. *
0 ’Αλέ
ξιος παρατήρησα; τοΰτο είπε.
— Και ενταύθα άκόμη, έν τοΐς κόλποις τής
ευθυμίας και τής διασκεδάσεως, δέν σέ άφίνουν
ήσυχον, Μεσοποταμίτη;
— Βασιλεύ, άπήντησεν ούτος- σπουδαία μοί
άνακοινοΰται είδησις. '0 στόλος τών Λατίνων,
άποπλεύσας πρό τινων ήμερών έκ Κερκύρας, έθεάθη ηδη έν τή Προποντίδι διευθυνόμενος πρός
τήν πρωτεύουσαν.
— Έρχονται οί Λατίνοι;
— '0 σκοπός των φανερούται πλέον- ό κίν
δυνος έπίκειται καί πρέπει νά τόν άποτρέψωμεν.
— Λαβε λοιπόν τά κατάλληλα πρός τούτο
μέτρα, άνέκραξεν ό ’Αλέξιος. Ελπίζω δτι δέν
θ άφήσης ήμάς έκτεθειμένους είς τάς ληστρικάς
έκείνας όρδάς.
0 άδυνατος ήγεμών, βλέπων εαυτόν έκτεθειμένον εις απειλητικόν κίνδυνον, έτρεμεν ήδη
και έζητει βοήθειαν, ην ούδείς ήδύνατο νά τω
παράσχη.
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— Σύ, Μεσοποταμίτη, έχεις είς τήν διάθεοίν σου τόν στρατόν τής ξηράς, προσέθηκεν ό
αύτοκράτωρ- σύ δέ, Στρυφνέ, είσαι ό αρχηγός
τοΰ στόλου. Σπεύσατε, λάβετε τά κατάλληλα
μέτρα. Πρέπει νά δείξωμεν είς τούς ξένους δτι
δέν δεχόμεθα νά μάς έπιβάλωσι τήν θελησίν
των.
Οί συνδαιτυμόνες άπήλθον δλοι τής αιθούσης
gv σιωπή, καί ή μεγάλη αίθουσα εύρεθη ώς δια
μαγικής ράβδου κενή καί έρημος. Και ό’Αλέ
ξιος άπεσύρθη είς τά δωμάτιά του, άκολουθούμενος ύπό δύο τών πιστοτέρων άξιωματικών,
οΐτινες τόν συνώδευον άνά παν βήμά του καί
τήν νύκτα έφύλαττον έν τω παρακειμένω τού
αύτοκρατορικού κοιτώνος δωματιφ.
'11 είδησις τής προσεγγίσεως τού στόλου τών
Σταυροφόρων διεσκέδασεν έν ροπή δφθαλμοΰ
πάσαν εύθυμίαν παρά τω ήγεμόνι. Μόνος έκάθητο ήδη έν τω κοιτώνι βεβυθισμένος είς τας
σκέψεις του. ’Έβλεπε τήν θύελλαν έπερχομένην
άαείλικτον κατ’ αύτοΰ, καί ό δειλός εκείνος
ήγεμών έτρεμεν έκ τοΰ φόβου, ώς μικρόν καί
ασθενές παιδίον.
Τοιούτοι είναι πάντοτε οί άνθρωποι οί έχοντες άδύνατον χαρακτήρα - άμερίμνως έν τώ κόσμφ
ζώντες άποδιώκουσι σκέψεις δυσαρέστους καί
άπέναντι τοΰ κινδύνου άπόλλυσι πάσαν θέλησιν.
Δέν αισθάνονται έν έαυτοΐς τήν ίσχύν έκείνην,
ήν έμποιούσι τό θάρρος καί ή στερεά Οέλησις.
’Ανίσχυροι είς τάς γνώμας των, ανίσχυροι καί
άμφιρρεπεΐς είς τά; άποφάσει; των, άκολουθοΰσιν
άκοντες τό παρασύρον αύτούς ρεύμα.
'0 ’Αλέξιο; έκάθητο μόνος έν τώ ύπό μικράς
λυχνίας άμυδρώς φωτιζομένω κοιτώνι. Τό ώχρόν
τοΰ προσώπου του καί οί ημίκλειστοι καί άτενεΐ; αύτοΰ δφθαλμοί ένέφαινον δτι καί ό τελευ
ταίος τοΰ νοός του σπινθήρ έκινδύνευε νά σβεσθή.
Αίφνης ή χειρ του διηυθύνθη αύτομάτως πρός
τό δεξιόν αύτοΰ γόνυ καί τό πρόσωπόν του
παρεμορφώθη ώς ύπο τήν έντύπωσιν σφοδρά;
άλγηδόνος.
—*
Αχ! άνέκραξε, πάλιν αύτοί οί πόνοι οί
άφόρητοι!
Ό ’Αλέξιο; έπασχε πρό έτών ήδη, ώς είπομεν, έξ ίσχιάδος, ήτις συνήθως κατά τά δύο
πρώτα τέταρτα τής σελήνης τώ έπροξένει πόνους
ισχυρούς καί παροξυσμούς πυρετού. ’Αμείλικτος
κατέτρυχεν αύτόν ή άνιλεής νόσος, ήτις έπετεινετο καθ’ δσον τά έτη παρήρχοντο. Άπό τινων
μηνών δμως οί πόνοι είχον έζαλειφθή καί ό
αύτοκράτωρ ένόμιζεν έαυτόν ώς έκ θαύματος
έντελώς άπηλλαγμένον τής νόσου, δτε τήν νύκτα
μετά τά συμπόσιον είτε ένεκα τής παρατεταμένης εόωχίας είτε ένεκα τοΰ άνακοινωθέντος αύτώ
σοβαρού άγγέλματος, αί άλγηδόνες έπήλθον σφοδρότεραι παρά ποτέ. Ώς ύπό πεπυρακτωμένου
σιδήρου κεντούμενος περιεστρέφετο έπί τοΰ άνακλίντρου, έσφιγγε τάς χεΐράς του καί το γόνυ,
καί έγόγγυζεν έκ τού πόνου ώς παράφρων.
Οί δύο φύλακες άκούσαντες τάς φωνάς του
έσπευσαν είς τόν κοιτώνα καί εύρον τον αύτο
κράτορα έν καταστάσει ελεεινή.
— Βασιλεύ, είπον- πρέπει άμέσως νά καλέσωμεν τούς ιατρούς.
— Τούς ιατρούς; έψιθύρισεν ό’Αλέξιος- καί
τί θά μέ ώφελήσωσιν οί ιατροί;
— Είπέ, είπέ, βασιλεύ, ήρώτησαν οί δύο
αύλικοί, τί δφείλομεν νά πράξωμεν;
— "Αχ! άπαλλάξατέ με άπό τούς άφορήτους
τούτους πόνους! έκραύγαζεν ό ’Αλέξιος- Βοηθήσατέ με! Τις δύναται νά μέ βοηθήση; ... Νά
τώ δώσω τά άγαθά τοΰ κόσμου . . . νά τον κα
ταστήσω συναυτοκράτορα μου . . .
— Νά καλέσωμεν τόν Ιάκωβον Μέλισσον;
είπεν ό έτερος τών αύλικών — '0 Μελισσος

είναι γέρων καί πολύπειρος ιατρός, και αείποτε
σέ περιεποιήθη, βασιλεύ, καλλίτερον τών άλλων.
— "Οχι, όχι, δέν θέλω τόν Μέλισσον, έστέναζεν ό ’Αλέξιος — καί ό Μέλισσος είναι ώς
οί άλλοι — Δέν τόν θέλω — δέν τόν θέλω!
Καί ισχυρότερα·, καθίσταντο αί άλγηδόνες
καί φρικτότερον ήλλοιούτο το πρόσωπον τού
πάσχοντος ήγεμόνος. Αίφνη; άνεπήδησεν άπό
τού άνακλίντρου, έλαβε σιδηράν αιχμήν δορατος,
κειμένην έπί μικράς τραπέζης, καί διέταξε νά
πυρακτώσωσιν αύτήν. '0 ’Αλέξιος είχε πρό
πολλοΰ συλλάοει τήν ιδέαν δτι πεπυρακτωμενο;
σίδηρος ήτο ή μόνη θεραπεία, άλλά μέχρι τής
στιγμής εκείνη; ούδέποτε ήθέλησε νά μεταχειρισθή τό μέσον τούτο ένεκα φόβου. Ηδη δμως
οί πόνοι είχον καταστή τοσοΰτον άφόρητοι, ώστε
άπεφάσισε καί τό έσχατον τούτο μέσον νά δοκιμάση.
Τώ έφερον τήν πεπυρακτωμένην αιχμήν, και
ό ’Αλέξιος έπέθεσεν αύτήν μέ τήν τρέμουσαν
σπουδήν τής άπελπισία; επί τού νοσούντος ποδος.
Έτριξε τό κρέας έπί τή προσεγγίσει τού καίοντος σιδήρου καί ή φλόγωσις κατηυνάσθη · άλλα
τό μέσον ούδαμώς ώφέλησε, καθότι μετ όλιγας
στιγμάς οί πόνοι έπανήλθον δριμυτεροι.
— Βοήθεια! Βοήθεια! άνέκραξεν ό δυστυχής . . . Δέν άντέχω πλέον! Βοήθεια . .. νΑ!
ό θάνατος, ό θάνατος! . . .
Καί λιπόθυμος κατέπεσεν ό ’Αλέξιος έπί τοΰ
άνακλίντρου. Οί δύο αύλικοί έσπευσαν τότε νά
καλέσωσι τούς ιατρούς.
Καί ήλθον άμέσως οί ιατροί καί εύρον τόν
ήγεμύνα λιποθυμάν έτι- προέβησαν δέ είς περιδεσιν τών βαθυτάτων πληγών του. Λιπόθυμος
μετεκομίσθη ό ’Αλέξιο; εί; τήν κλίνην του, ένθα
έμεινεν ύπό τήν έπιτήρησιν τών προσδραμόντων
ιατρών.
Ώς άστραπή διεδόθη ή είδησις τής αιφνί
διας ταύτης προσβολής τής νόσου τοΰ αύτο
κράτορος άνά τά άνάκτορα καί έκεΐθεν άνά τήν
πόλιν.
— 0 αύτοκράτωρ άπέθανεν, έλεγον οί μέν.
— Ό αύτοκράτωρ παρεφρόνησεν, έλεγον οί
άλλοι.

Αρ. 135.

( Επεται συνέχεια.)

ΘΥΣΙΑ ΠΡΟ ΤΟΥ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ ΑΡΤΕΜ1Δ0Σ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 232.)

παρατεθειμένη είκών παριστα θυσίαν
προσφερομένην τή θεα Άρτέμιδι έν
Έφέσω. 'II λατρεία τής Άρτέμιδος
ήτο άρχαιοτάτη καί διαδεδομένη είς πλείστας
δσας 'Ελληνικά; χώρας, δθεν μετεδόθη καί έν
Ιταλία, ένθα ή θεά ύπό τό όνομα Diana ήτο
ή ιδίως θεά τής σελήνης. 'Η ”Αρτεμις, θυγάτηρ
κατά τήν παράδοσιν τού Διός καί τής Λητούς
καί άδελφή τού ’Απόλλωνος, ήτο και εν Ελλαδι
κατ’ εξοχήν ή θεά τού νυκτερινού φωτός, τής
σελήνης · διό καί ώς άλλαι τοιαύται θεότητες
παρίστατο μέ τόξον καί βέλη καί κρατούσα έν
χειρί δάδα. Έν Αιτωλία δμως και Αρκαδία
έλατρεύετο ή ’Άρτεμις ώς θεά τών δασών, τών
ποταμών καί πηγών, ώς οπαδός τών νυμφών
καί προστάτις τών θηρευτών (δθεν καί έλαφηβόλος έπικληθεΐσα). 'Ομοΰ μετά τοΰ ’Απόλλω
Μ
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νος έμφανίζεται ή ’Άρτεμις καί ώς έκδικητή;
καί τιμωρός τής ύπεροψίας τών άνθρώπων, ώς
κατά τόν φόνον τών τέκνων τής Νιόβης. Ώς
ό Απόλλων άποκόπτει αίφνης διά τών βελών
της τό νήμα τής ζωής τών άνθρώπων καί ιδίως
γυναικών καί παρθένων, καί άποστελλει και
φθοροποιός έπιδημίας είς άνθρώπους και ζώα.
'Η πλαστική τέχνη παριστα αύτήν εύκαμπτον
καί εύλύγιστον καί έχουσαν ομοιότητα μεγάλην
πρός τόν Απόλλωνα. Παρίσταται ωσαύτως καί
ώς Οηρεύτρια προβαίνουσα ταχέως, πολλάκις
παρακολουθουμένη ύπό έλάφου. Τοιοΰτο είναι
το περίφημον άγαλμα αύτής, τό όποιον εύρηται
έν τώ μουσείο) τού Λούβρου έν Παρισιοις. Κατά
τι διάφορο; πρός τήν ελληνικήν Άρτέμιδα,
άλλ’ ανέκαθεν μετ’ αύτής συμφυεΐσα ήτο καί ή
έν Καππαδοκία καί παρά τόν Πόντον λατρευομένη ’Άρτεμις, ήτις ιδίως έλατρεύετο έν Βραυρώνι τής Αττικής, ένθα τήν μετέφερε κατά
τήν μυθολογίαν ή Ιφιγένεια, ή άδελφή τού
Όρέστου εκ τής ταυρική; χερσονήσου (δθεν καί
Βραυρωνία καί Ταυροπόλος). Ή Έφεσία Άρτεμις έλατρεύετο κατ’ εξοχήν έν τφ έν Έφέσφ
ναφ, τω ύπό τών Αμαζόνων άνεγερθέντι, έν φ
ΰπηρέτουν πλεΐστοι δσοι 'ιερείς καί γυναίκες
ίερόδουλοι. Είς τήν θεάν ταύτην προσφέρεται
έν τή ήμετέρα είκόνι ή Ουσία. Μεγάλη ύπήρχεν ή λατρεία τής φοβερά; ταύτης θεότητας
κατά τήν άρχαιότητα- διό καί οί άνθρωποι,
ιδίως αί γυναίκες, έζήτουν διά πλουσίων άναθημάτων νά έλκύσωσι τήν εύνοιαν αύτής ή νά
καταπραυνωσι τήν οργήν της. Η Οεότης Άναιτις, ή λατρευομένη ύπο τών Άρίων λαών τής
κεντρώας ’Ασίας, τών ΓΙερσών, τών Βακτριανών
τών Μήδων καί τών Αρμενίων, έθεωοεΐτο ποτέ
μέν ώς Αφροδίτη, άλλοτε δέ, ώς έν Λυδία, ώς
περσική ’Άρτεμις.

ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕΦΙΔ-ΡΟΥΔ.
(Βασιλικού ποταμού έν Περσία.)
(Μετά είκόνος, ορα σελ. 232.)

είκών τής περιέργου ταύτης πλινθόκτι
στου γεφύρα; οφείλεται είς ένα τών
άκολούθων Εύρωπαϊκής πρεσβείας, άποσταλείση; πρό τίνος είς τήν αύλήν τής Περ
σίας. ‘0 λόγιος άνήρ έτήρησε λεπτομερές ήμερολόγιον τής άνά τήν Περσίαν περιηγήσεως, έξ
ού άποσπώμεν τήν κάτωθι περικοπήν
“Τή 12 ’Οκτωβρίου, ήμερα Κυριακή, κατά
τήν 8 ήδη πρωινήν ώραν εΐχομεν πάντες έπιβή
τών ίππων καί έξηκολουθήσαμεν βήματι βραδεΐ
τήν πορείαν. Ταχύτερον βήμα δέν έπιτρέπει
τό δύσβατον καί όρεινόν τής χώρας- ή ανωφε
ρής οδός διηυθύνετο πλησίον άποτόμων βράχων
άφ’ ένός καί φρικωδών κρημνών άφ’ ετέρου, καί
πολλάκις ήτο τοσοΰτον στενή, ώστε μετά δυσκο
λίας ήδυνάμεθα ν’ άποφεύγωμεν τούς εφίππους
άνδρας, ούς συνηντώμεν. Είς τά σκοτεινά τών
κρημνών βάθη έκυλίετο τό καστανόχρουν ρεύμα
τοΰ ποταμού, δστις σχηματίζων υψηλούς καταρράκτας έρρεε διά μέσου πετρών- μετά κρότου
βροντώδους. '0 ήλιος ήτο φλογερός καί μόνον
ποΰ καί ποΰ δένδρον τι παρεΐχεν δλίγην σκιάν
καί άναψυχήν. Περί τήν 10 ώραν άφίχθημεν
είς το χωρίον 'Ρούδβαρ, ένθα παρετέθη ήμϊν έν
ύπαιθρο) άρνίον ψητόν καί ένθα έπί ήμίσειαν
ώραν άνεπαύθημεν ύπό τήν σκιάν πυκνοφύλλων
τινών δένδρων. Άνάγκη ήτο νά έπισπεύσωμεν
τήν άναχώρησιν ήμών, διότι, ώς είπον ήμϊν οί
όδηγοί, περί τήν μεσημβρίαν πνέει συνήθως εί’
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τήν δρεινήν έκείνην θέσιν άνεμο;
τοσοΰτον σφοδρός, ώστε πολλάκις
καϊ ίππον και ιππέα ανατρέπει. 'Ο
άνεμος ούτος πνέει τακτικώς κατά
τήν έποχήν ταύτην τοΰ έτους, καϊ
έδει νά φθάσωμεν προ τής μεσημ
βρίας είς τόν πλησιέστερον σταθμόν.
Τοΰτο κα’ι έγένετο, καϊ περί τό εσπέ
ρα; εύρέθημεν έν θέσει πλήρει ά
γρια; καλλονής. Πανταχόθεν ύψηλά,
πετρώδη όρη, άνεοχόμενα τά; δύο
δχθα; τού· ποταμού, καϊ έπι τοΰ
ποταμού μακοά γέφυρα πλινθόκτι
στος, πρός τήν όποιαν φέρει οδός
είς άκρον έπικίνδυνο; καϊ κατω
φερής. 'Η γέφυρα αύτη είναι μετά
τήν γέφυραν τής Ίσπαχάνης ή μεγαλειτέρα ήν είδον έν Περσία. '11
γέφυρα στηρίζεται έπι λιθόκτιστων
στερεών θεμελίων καί έχει όκτώ
θολούς, ύπό τούς όποιους ρέει ό
ποταμός. Έπί τή; έτέρα; άκρα;
τή; γεφύρας ύπάρχει μικρόν τελωνιακόν κατάστημα, έν ω ύπεβλήθησαν αί άποσκευαί μα; είς έςέτασιν. 'Η έςέτασις όμως δέν ήτο
αυστηρά, διότι περιηγούμεθα έχον
τες συστατικά τοΰ ήγεμόνο; τής χώ
ρας πρός τά; διαφόρους άρχάς. Κάμ•όαντες τόν μικρόν οίκίσζον τού τελω
νοφύλακας εύρέθημεν μετ’ όλίγον
έντός μικράς χαριεστάτης κοιλάδας,
ήν διαβρέχει έλικοειδώς ρέων ό βα
σιλικός λεγόμενος ποταμός. Πρός
νότον ύψοΰνται άπότομοι σειραϊ
όρέων, φν αί κορυφαϊ αγριωπά
έρριπτον βλέμματα πρό; τήν κοι
λάδα. Ήτο ήδη νύξ βτε άφίχθημεν
είς το χωρίον Γεντσέ, δπου παρεχωρήθη ήμΐν ολόκληρον τό άνω
πάτωμα τοΰ ταχυδρομικού καταστή
ματος. Ένταΰθα έπεσκέφθησαν ή-
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μάς εύθύς οι πρόκτριτοι τοΰ χωρίου,
άνθρωποι φιλήσυχοι καϊ εύπροσήγοροι, μεθ’ ών έπι πολύ συνδιελέχθημεν περί διαφόρων πραγμάτων
καϊ ίδίω; περί τοΰ Σάχη, δν πάν
τες έσέβοντο καί ήγάπων. Εις τών
άνδρών τούτων διηγήθη ήμΐν καί
τό έξή; έπεισόδιον έκ τοΰ βίου τοΰ
ΙΙέρσου ήγεμόνο;, δπερ άποδεικνύει
τήν άκραν αυτού άγαθότητα. Ήμέ
ραν τινά ό Σάχης θηρεύων έπί τού
ορού; Δεμαβένδα, είς εξ ωρών άπόστασιν άπό τής πρωτευούσης, έπλανήθη καί άπεχωρίσθη άπό τή; συνο
δείας του. 'Ο καιρός ήτο άθλιος,
ή θέσις άγρία καϊ έρημος. Αίφνης
ό ήγεμών βλέπει έμπροσθέν του
χωρικόν, τού όποιου τό φορτωμένον
ζώον δλισθήσαν είχε καταπέσει.
ΙΙροσεπάθει ό χωρικός διά φωνών
καϊ ραβδισμάτων νά έγείρη το ζώον.
άλλ’ είς μάτην ίδών δέ τον Σάχην,
δν δέν έγνώριζε, προσεκάλεσεν αύ
τόν άποτόμω; νά τόν βοηθήση. 'Ο
ήγεμών έσπευσε νά δράμη είς βοή
θειαν, άλλά τοσοΰτον άδεξίω; έφέρετο, ώστε ό χωρικό; ήρξατο έπιπλήττων αύτόν ‘Είσαι καί σύ έξ
έκείνων, τω είπεν, οιτινες ούδέν
άλλο γνωρίζουσιν, ώς ό Σάχη;
μας, ή νά φονεύωσι τά ζώα.” ‘Ο
ήγεμών έκαμεν έσχάτην άκόμη άπόπειραν και κατώρθωσεν έπί τέλους
ν’ άνορθώση τό ζώον μετά τοΰ φορ
τίου του. Είτα δέ στραφείς πρός
τόν χωρικόν, τώ είπεν· "Έγώ εί
μαι ό Σάχης ιδού λάβε τά πέντε
αύτά χρυσά νομίσματα, τά όποια
σοι χαρίζω άντί τών δύο ώτίων
σου, τά όποια έπρεπε νά σοί έκοιζώσω διά τόν άγενή σου τρόπον.”
ΠΡΟ ΤΟΥ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΝ ΕΦΕΣΩι.

ΕΘΙΜΑ ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑι.
ΓΕΦΥΡΑ ΕΝ ΠΕΡΣΙΑι.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΚΟΑΤΜΒΗΜΑ.
(Μετά είζόνος, δρα σελ. 233.)

Ν τώ προλαβύντι ήμών τεύχει εΐπομεν
δτι ήθέλομεν προσεχώς δημοσιεύσει και
άλλην εικόνα τοΰ εύφυοΰς 'Ολλανδού
καλλιτέχνου van Hannen, δστις ιδίως μετά
πολλής επιτυχίας άπεικονίζει σκηνάς έκ τοΰ
καθημερινού βίου. Σήμερον έπομένως παοαθέτομεν ώραιοτάτην εικόνα "τό πρώτον κολύμβημα”,
ήτις είναι έκφραστικωτάτη. Ή είκών αυτή, ήν
ήγόρασε πρό τίνος εις τών πλουσιότερων Άγγλων
Μαικηνών, ό κ. Ί. Έλλιοτ, παριστα μικρόν
έπεισόδιον έκ τοΰ βίου έν Βενετία, ένθα έν καιρίρ
θέρους συχνότατα παρουσιάζεται τοιαύτη σκηνή,
μήτηρ προσπαθούσα νά διδάξη τό μικρόν της
τέκνον τό κολύμβημα. Ό μικρός παΐς φοβείται
και δέν αποφασίζει νά προχωρήση περισσότεοον
έν τω υδατι, άν και άφ’ ένός μέν ή μήτηρ τό
προτρέπει και ό ύπηοέτης τής οικίας ζητεί νά
τό ύποστηρίξη, παριστών αυτό δτι τό πράγμα
ούδόλως έπικίνδυνον είναι. "Οσοι είδον τήν
εικόνα ταύτην έθαύμασαν τόν άμίμητον αύτής
χρωματισμόν καί τήν δλην σύνθεσιν, ήτις έμφαίνει βαθείας μελέτας είς τά τοΰ βίου τοΰ
βενετικού λαοΰ. Ό έπισκεφθείς τήν Βενετίαν
δύναται εύκόλως νά πεισθή περί τούτου.

ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΑΝΩΝ.
‘Υπό Χρ. Παπαδοπούλου,

ΕΤΑΕΥ τών αρχαίων περικαλλών οικοδο
μών τών πάλαι ποτέ περικοσμουσών
τήν περίπυστον’Αμμόχωστον ήριθμεΐτο
καί τό Άνάκτορον τών Μεγιστάνων (Pa
lais de la Seigneurie), έργον τών Αουσινιανών
ηγεμόνων, καταπεσόν έν τή άλώσει τής πόλεως.
Τό Άνάκ τορον τούτο περιστρέφεται εκατέρωθεν
ύπό τοίχων καί έχει μήκος 80 γ. μ., καί πλάτος
40, κείμενον έν μέσφ τής πόλεως απέναντι τού
ναού τής Αγίας Σοφίας. Έκ τής αρχαίας καλ
λονής αύτοΰ σώζονται οί υψιτενείς αύτού τοίχοι,
λείψανα τού παρωχημένου κάλλους καί μεγα
λείου αυτού.
Πρός άνατολάς υπάρχει ή πύλη τής εισόδου
φέρουσα άνωθεν αύτής τό σύμβολον τής τών
Αουσινιανών δυναστείας, καί τέσσαρες κίονες
στοιχηδόν τεθειμένοι έκ γρανίτου κυανού χρώμα
τος έπί βάσεων λίθινων. Έκτος τής αψιδωτής
ταύτης εισόδου ύπάρχει έτέρα λίθινος αψιδωτή
είσοδος, δί ής εισέρχεται τις είς τό εσώτερον
τών Άνακτόρων.
Τό υλικόν τής οικοδομής
ταύτης, οί κίονες μετά τών ετέρων κοσμημάτων,
άξίων ιδιαιτέρας προσοχής καί μελέτης,
κομίσθησαν έκ τής αρχαίας Σαλαμΐνος.
τών λίθων τών τειχών τούτων φαίνονται
ραγμένα διάφορα στοιχεία, παρεμφερή
άρχαίοις κυπριακοΐς στοιχείοις, άπερ έτίθεντο
ύπό τών έργατών πρός διαστολήν τής ήμερησίας
έργασίας αύτών, ώς αρκτικά τοΰ δνόματος αύτών.
Άλλ’ έξέστω μοι είπεΐν, δτι τά στοιχεία ταΰτα
καθ’ ήμάς είσί συμβολικά καί τυγχάνουσι πα
ρεμφερή τοΐς ίερογλυφικοΐς
)
*
καί σημαίνουσι
Θεός αρωγός ήτοι δ Θεός είη αρωγός έπί τοΰ
έργου τούτου. Τό τοιούτον είθισται παρ’ απασι
τοΐς άσιατικοΐς έθνεσιν, άτινα κοσμοΰσιν έξωθεν
τους τοίχους τών οικιών αύτών δι’ άνηρτημένων
*) “Ορα Νεροΰτζου Βέη, ιατρού, λεξικόν ‘Ιερογλυ
φικόν καί Δ. Μοσχονά, περιοδικόν Μ αν έ Οων, περιέχον μεταφράσεις ιερογλυφικών στηλών και επιγραφών
φυλλαό. Α'. πίν. Α'. άρ. 5. έκδοΟέν έν ’Αλεξάνδρειά
1880.

πινάκων κομψών κεκοσμημένων ποικίλοις χρώμασι, γράφοντα τό Μασσαλλάχ, συμπλεγμα
τικών πως έντός περιοχής τίνος διά μονογραμματικών στοιχείων, δηλούντων τό παρ’ άρχαίοις
Έρρέτω φθόνος καί Νεμέσεως μή βάλη
βέλος.
Πρδς τό δυτικόν μέρος τής εισόδου τών ανα
κτόρων τούτων άμφοτέρωθεν έκ δεξιών καί έξ
ευωνύμων σώζονται τέσσαρες ύψιτενεΐς τοίχοι
μετά φωταγωγών κοσμούμενοι ύπό ζωγραφιών,
ών ή έμφάνεια καίτοι άπωλέσθη ούχ’ ήττον
δμως σώζονται ίχνη τής άμυδρότητος αύτών.
Παρά τήν δεξιάν πλευράν τοΰ τοίχου ύπάρχει
θολοειδής οικοδομή, ήτις, ώς φαίνεται, έχρησίμευεν ώς Οησαυροφυλάκιον τών έν τω άνακτόρω
οίκούντων ήγεμόνων· ώς έκ τών διαφόρων αύτού
οιαιρεσεων, τό κτίριον τοΰτο φαίνεται μοι δμοιόσχημον τω έν τοΐς βυζαντινοΐς άνακτόροις
ύπάρχοντι θησαυροφυλάκιο».
Λ..αν το εοαφος του χώρου των ανακτόρων
έστιν ύπόκενον· ύπάρχουσι δύο μέρη κεκαλυμμένα μέ χώμα άσβεστωμένον σθεναρώς καί τεχ
νηέντως, ουτινος άφαιρουμένου έν ανάγκη κατέρ
χεται τις είς ύπόγειον, διά κλίμαζος, ής σώζονται
βαθμίδες τινες έκ πλακών κατεργασμένων. Έν
αύτώ ύπάρχει διπλή σύριγξ, ών ή μέν πρώτη
εχουσα διεύθυνσιν άπό ανατολών πρός δυσμάς
καθ δλον τό πλάτος τοΰ νοτίου μέρους περιέχει
δωμάτια τινά άνευ όροφής, έκτος τού μεσαίου
δωματίου, έν ω σώζεται είς λίθος τής όροφής
ένός σχεδόν μέτρου μήκους καί 1 >/2 πλάτους,
περιέχει δέ καί Ουρίδιον είς τό άνατολικόν αύ
τής άκρον· έμπροσθεν τού θυριδίου τούτου ευοομεν πτερνιστήρα φραγκικόν σιδηροΰν· έξελθόντες
δέ τοΰ θυριδίου καί διευθυνθέντες πρός τήν
έτέραν άνατολικήν σύριγγα είς τήν πρώτην γω
νίαν αριστερά έντός τοΰ παρακειμένου τοίχου
ευρομεν τρία άγγεΐα άρχαΐα μέτριου μεγέθους
με ζωγραφιάς, έκ τών όποιων τά δύο είχον
τεθραυσμένα τά χείλη είς τινα μέρη, τό δέ έτε
ρον ήτο συντετριμμένου είς εξ τεμάχια. Είς
τήν έτέραν γωνίαν τοΰ αύτού μέρους εύρεθησαν
συσσωρευμένα οστά άνθρώπινα καί έσζεπασμένα
μέ χώμα, διάφοροι στρατιωτικά! άποσκευαί,
χάρτινοι κύλινδροι έκ πυρίτιδος, πολύσφαιρα,
σφαΐραι διαφόρου μεγέθους καί τινα χάλκινα
ενετικα νομίσματα· ή πρός άνατολάς σύριγξ λέγε
ται δτι καταφθάνει μέχρι τοΰ ναού τής Αγίας
Σοφίας καί έξ αύτής πρός τόν λιμένα τής θα
λάσσης· ή δέ πρός δυσμάς σύριγξ άπολήγει
μέχρι τοΰ παρακειμένου ναού τοϋ Αγίου Νικο
λάου, δστις έτύγχανεν ό ήγεμονικός Ναός. Έντος του υπογείου τουτου υπάρχει οεξαμενή
μεγάλου μεγέθους, ής σώζεται καί έπιστόμιον
λίθινον παρά τω παραζειμένφ τοίχο» τών άνα
κτόρων έν τή παραπλεύρω όδω.
Έπισκεπτόμενος ούν τόν χώρον τών ’Ανα
κτόρων όσημέοαι καί βήμα πρός βήμα έξετάζων
τούς έν τω έδάφει νΰν σωζομένους λίθους, κιονό
κρανα ώραίας 'Ελληνικής τέχνης διά ποικίλων
γλυφών καί άνδρείκελα τεθραυσμένα, σφαίρας
διαφόρου μεγέθους, κατώρθωσα πρώτος νά άνεύρω
τινάς έπιγραφάς μεσαιωνικής έποχής, αΐτινες
δεν συμπεριελήφθησαν έν τω συγγράμματι
"L’ile de Chypre, sa situation presente et
Souvenirs du Moyen-age par L. de Mas
Latrie.”
Εκ τών έπιγραφών τούτων δημοσιεύομεν
μόνον τήν ακόλουθον έχουσαν ουτω·
ί’ M.CCC.XXII. die III mensis junii

DNS Balianus Marabotus
.
-O.
civis Ianu en diem
clausit extremum cujus

anima requiescat in pace.
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Η έπιγραφή αύτη εύρηται έπί τίνος μαρμάρου
λευκού, εχοντος 12 δακτύλων πλάτος καί 30
μήκος- έν τω μέσφ τών γραμμάτων τής έπιγραφής ταύτης γέγλυπται ό δικέφαλος άετόςή έπιτυμβιος αύτη έπιγραφή άνήκει είς τινα
Βαλιάνον Μουραβότην πολίτην γενουήνσιον έλκοντα τό γένος έξ εύγενών, καθά μέμνηται ό
’Αρχιμανδρίτης Κυπριανός.
*)
Επί τοΰ χώρου τών ’Ανακτόρων τούτων,
μετά τήν αλωσιν τής πόλεως ύπό τών 'Οθωμα
νών έκτίσθησαν δύο λίθινοι οίκοδομαί, ών ή μέν
Ζρτριμεύει ώς κατάλυμα τών άστυνομικών ύπαλλήλων (κοβούση), ή δ' έτέρα ώς όπλοστάσιον
καί κατοικία τού αρχηγού αύτών, κάτωθεν δέ
τών οικοδομών τούτων ύπάρχουσι καί τά ιππο
στάσια τών ιππέων.
Έν αύτφ έφυτεύθησαν ούκ ολίγα δένδρα
ύπό τών αύτών ’Οθωμανών φυλάκων διατηρού
μενα μέχρι τούδε, ώς καί βρύσις τις πρός υδρευσιν τών άστυνομικών ύπαλλήλων ώς καί τών
κρατουμένων έν ταΐς φυλακαΐς, ταΐς ζειμέναις
παρά τήν δυτικήν είσοδον τών άνακτόρων τού
των.
Καί ταΰτα μέν περί τού έν Άμμοχώστφ
σωζομένου ’Ανακτόρου τών Μεγιστάνων, τού μό
νου λειψάνου τής τών Αουσινιανών δυναστείας.

ΟΙ ΕΓΓΑΣΤΡΙΜΥΘΟΙ.
Μετά είζόνος, ίίρα σελ. 236.)
(Συνέχεια.)

έγγαστρίμυθοι διαιρούνται κατά τήν
a Kia ειδικότητά των είς διαφόρους κατηγο(^^2^ρίας· οι μέν μιμούνται φωνάς ζώων,
πτηνών, τόν κρότον έργαλείων κ. τ. τ., οί δέ
τόν ήχον μουσικών οργάνων· άλλοι έχουσι τήν
έπιτηδειότητα νά μιμώνται τόν θόρυβον πλήθους
τινός ανθρώπων, ή συντάγματος στρατιωτών
βαδιζόντων ή καί λιτανείας ■ άλλοι τέλος έχουσι
νευρόσπαστα, τά όποια φαίνονται δτι δμιλοϋσιν.
Οί άρχαΐοι Έλληνες συγγραφείς διηγούνται
δτι έν συναγωνισμφ τινι μεταξύ ηθοποιού καί
χωρικού, καθ’ δν έπρόκειτο νά μιμηθώσι τάς
φωνάς μικρού χοίρου, τό πλήθος τών άκοοατών
εκρινεν άξιον τοΰ βραβείου τόν ηθοποιόν καί
έσύριξε τόν χωρικόν.
Ούτος δέ άνοίξας τόν
μανδύαν του έδειξεν δτι έκράτει ύπ’ αύτόν μι
κρόν χοίρον, δστις ήρξατο φωνάζων, καί ούτως
ένόησαν οί άκροαταί δτι ή κρίσις αύτών ήτο
άδικος καί εσφαλμένη.
Σήμερον συχνότατα βλέπομεν έγγαστριμύθου:
μιμούμενους τάς φωνάς τών διαφόρων ζώων καί
αύτών έτι τών ορνίθων καί τών μικρών πτηνών
καί ιδίως τής άηδόνος. Περί γνωστού τίνος
-ηθοποιού Γάλλου, δστις είχε τήν έπιτηδειότητα
ταύτην, διηγούνται τό εξής ανέκδοτον. Έπανειλημμένως ό θυρωρός τής οικίας, έν ή κατφκει
ό ηθοποιός διεμαρτυρήθη κατά τής εισαγωγής
ζώων, κυνών καί γαλών είς τήν οικίαν, δπερ
απηγορευετο τφ ηθοποιό» διά τοΰ ένοικιαστηρίου.
Έρεύνης δέ γενομένης άπεδείχθη δτι ό τόσον
καλώς μιμούμενος τάς φωνάς τών διαφόρων
ζώων ήτο αύτός ό ηθοποιός.
Ό "Αγγλος συγγραφεύς Στιούαρτ διηγείται
περί έγγαστριμύθου τινός, δστις έμιμεΐτο τόν
θόρυβον τοΰ βορείου ανέμου πνέοντος διά ήμιη*) Ιστορία χρονολογική τής νήσου Κύπρου έρανισθεϊσα έκ διαφόρων Ιστορικών καί έζδοθεϊσα έν Ένετία 1788. σελ. 273.

Άρ. 135.

1/13 Δεκεμβρίου 1886.]

νεωγμένων θυρών ή παραθύρων "Πολλάκις είδον,
λέγει ό συγγραφεύς ούτος, τόν έγγαστρίμυθον
έπαναλαμβάνοντα τήν παιδιάν ταύτην έν καφενείφ ζαί τούς παρευρισκομένους έξετάζοντας
έπισταμένως άν ή θύρα καί τά παράθυρα ήσαν
κλειστά ή έπιθέτοντας τον πΐλόν των ή καί
κουμβόνοντας τόν έπενδύτην των δπως μή κρυολογήσωσιν.”
Μία τών ειδικοτήτων εγγαστρίμυθων τινων
είναι νά μιμούνται, κεκρυμμένοι όντες όπισθεν
παραπετάσματος, συνδιαλέξεις πολλών άνθρώπων,
όμιλούντων ταύτοχρόνως καί μεγαλοφώνως. Είς
τών έπιτηδειοτέρων έγγαστριμύθων τούτων ήτο
ό Γάλλος Βιβιέ, δστις κεκρυμμένο: όπισθεν
παραπετάσματος έν αιθούση έμιμεΐτο τό βήμα
ολοκλήρου συντάγματος, τόν ήχον τών σαλπίγ
γων, τών τυμπάνων, τά προστάγματα τών άξιωματικών καί αύτά έτι τά έπιφωνήματα τοΰ
παραζολουθούντος τούς στρατιώτας πλήθους.
"Ετερος πάλιν εγγαστρίμυθος, ό "Αγγλος FitzJames έν άρχή τού παρόντος αίώνος έμιμεΐτο
τόν θόρυβον λιτανείας ή θρησκευτικής πομπής
διαβαινούσης ύπό τήν θολωτήν πόλην μοναστη
ριού μέ τάς ψαλμωδίας τών ιερέων, τών ψαλ
τών καί τών παιδιών. Ό ακροατής ένόμιζε
πράγματι δτι είς μιζράν άπόστασιν διέβαινεν ή
πομπή καί μεγάλως έξεπλήττετο βλέπων εμφα
νιζόμενου όπισθεν τοϋ παραπετάσματος τόν έγγα
στρίμυθον μόνον.
Πολλ οί έγγαστρίμυθοι κάμνουσιν όμιλοΰντα
αντικείμενα άψυχα καί ζώα- εις τών έπιτηδειοτέρων είς τό είδος τούτο ήτο ό Γάλλος Comte,
δστις κατηγορηθείς ποτέ ώς μάγος έν Φριβούργη
έκινδύνευσε νά ριφθή ζών έν καιομένφ κλιβάνφ
παρά τών τεθορυβημένων χωρικών.
Αίφνης
ακούεται βροντώδης φωνή έξερχομένη τοΰ κλι
βάνου καί οί χωρικοί έφυγον έντρομοι. Ο τήν
φωνήν ταύτην άφείς ήτο ό Comte, δστις διά
τοιούτου τρόπου έσώθη.
Πολλάκις έγγαστρίμυθοι συνδιαλέγονται έπί
πολλήν ώραν μετά ξύλινης κούκλας, ήν κρατούσιν είς τήν χεΐρα. Διηγούνται δτι έν Ιρλανδία
ό βαρώνος Μέγγεν, δστις ήτο έπιτηδειότατος
έγγαστρίμυθός συνδιελέγετο ήμέραν τινά μετά
τής μικράς κούκλας του.
’Αξιωματικός τις,
ίδών δτι ό Μέγγεν έθετε τήν κούκλαν είς τό
θυλάζιον τού έπενδύτου του ώρμησε κατ’ αύτοΰ,
δπως βεοαιωθή άν ή κούκλα ήτο πράγματι
ξυλίνη ■ αίφνης ή κούκλα έξέβαλε φωνας απελ
πιστικά:· έντρομος ύπεχώρησεν ό αξιωματικός
καί ό Μέγγεν έξαγαγών τήν κούκλαν του έδειξεν
δτι αυτή ήτο εν τεμάχιον άκατεργάστου ξύλου
περιβεβλημμένον διά ύφάσματος. Ί οιαΰτα όμι
λοΰντα άνδρείκελα επιδεικνύονται σήμερον καθ’ δ
λας τάς πόλεις τής Εύρώπης, και όσάκις ό
έγγαστρίμυθός, ό κινών αύτά καί όμιλών, είναι
έπιτήδειος, εύκόλως άπατάται ό ακροατής, δστις
νομίζει δτι αί διάφοροι φωναί καί λέξεις έξέρχονται έκ τών χειλέων τών παρατεθειμένων
ξύλινων μορφών (δρα τήν εικόνα).
Ή τέχνη τής έγγαστριμυθίας βασίζεται έν
πρώτοις έπί φαινομένου ακουστικού, έκ τής δυ
σκολίας δηλ. ήν έχει τό ους τού ανθρώπου νά διακρίνη έκ τίνος ακριβώς σημείου έρχεται ό άκουόμενος ήχος. Εύκολου είναι ν’ άποδειχθή ή
άβεβαιότης αυτή τής διευθύνσεως τών ήχων.
Τοιαύτα πειράματα είς άκρον διασκεδαστιζά
έξετέλει πρό μικρού έτι ό γνωστός Κούμβερλανδ
έν διαφόοοις αίθούσαις. Είς τών παρόντων έκά
θητο έν μέσφ τής αιθούσης έχων δεδεμένους
τούς οφθαλμούς. Ό Κούμβερλανδ κρατών έν
τή χειρί έν πεντόφραγκου τό έτυπτε δια κλειδός ή δι άλλου νομίσματος καί προσεζάλει τόν
καθήμενον νά όρίση τήν διεύθυνσιν καί τήν άπόστασιν. ‘Ως έπί τό πλεΐστον άμφότεραι έδίδοντο

ΕΣΠΕΡΟΣ.
έσφαλμέναι παρά τοΰ μή βλέποντας άκροατοΰ
πρός μεγάλην τοΰ ακροατηρίου οιασκέδασιν.
Έτέρα άπόδειξις τής τοιαύτης ακουστικής απά
της είναι καί τό σχεδόν αδύνατον νά έννοήση
τις ποιος είναι ό προφέρων έν φωνήεν, τό α
λόγου χάριν, έκ πολλών καθημένων έν μια σειρά
καί μηδόλως ζινούντων τά χείλη.
Ή μεγάλη δυσκολία τοΰ έγγαστριμύθου τοΰ
όμιλοΰντος μετά τής κούκλας του είναι νά μή
κινή ούδέ τόν έλάχιστον μύν τοΰ προσώπου του.
Τούτο έξηγεΐται διά τινων αρχών τής γραμμα
τικής αΐτινες δέν είναι ή έφαρμογαί τής φυσιο
λογίας τής φωνής. Ή φωνή, ή χωρίζουσα τήν
ομιλίαν τοΰ ανθρώπου άπό τής τών ζώων, διαι
ρείται είς ήχους καί φθόγγους. Οί ήχοι ή τά
φωνήεντα εφαρμόζονται είς δλους τούς διαρκείς
θορύβους, ους δύνανται νά έκφέρωσι τά φωνη
τικά όργανα. Το α, τό ε, τό ι π. χ. είναι
φωνήεντα, διότι δύναται τις έπ’ άπειρον νά τά
ποοφέρη. Τών φωνηέντων ή βαθμολογία είναι
άπέραντος. Έάν προφέρων τις φωνήεν άποσύρη,
χωρίς νά μεταοάλλη τήν θέσιν τών χειλέων ή
τής γλώσσης, τήν βάσιν τής γλώσσης πρός τό
βάθος τοΰ λάρυγγος, έχει τόν έρρινου ήχον
τού φωνήεντος. Άλλα δμως φωνήεντα δέν έπιδέχονται έρρινον ήχον, ώς τό ι. Επομένως ό
έγγαστρίμυθός δύναται νά προφέρη δλα τά φω
νήεντα καί τάς διφθόγγους χωρίς νά κινή τά
Ζείλτι·
Τό αύτό δέν συμβαίνει ώς πρός τά σύμφωνα,
τήν ένάρθρωσιν τής φωνής, διότι ή προφορά
συμφώνων τινων έχει τοσαύτας δυσκολίας, ώστε
ό έγγαστρίμυθός δέν δύναται ή διά μεγάλης
άσζήσεως νά τό κατορθώση χωρίς νά κινήση
τούς μύς τού προσώπου. Πρέπει τότε νά κινή
μόνον τούς εσωτερικούς μύς τής γλώσσης.
Τά σύμφωνα π, β καί ιδίως τό μ παρουσιάζουσι μεγαλειτέραν δυσκολίαν καί δύναται τις
είπεΐν, δτι οί έγγαστρίμυθοι, οί θέλοντες να
τηρήσωσιν απόλυτον τών χειλέων ακινησίαν,
ούδέν τών τριών τούτων συμφώνων προφέρουσι
ρητώς, άλλά τά συμπληρούσι δι’ άρθρώσεως
προσεγγιζούσης είς τό ν. Διά τόν λόγον τούτον
οί έγγαστρίμυθοι μιμούνται πολύ καλλιτερον
τήν γλώσσαν τών παίδων ή άμελώς μεμορφωμένων άνθρώπων.
Έπομένως ή έγγαστριμυθία είναι έν άρχή
μάλλον φαινόμενον ακουστικόν, βαθμηδόν δέ διά
τής έξεως οί έγγαστρίμυθοι κατορθούσι νά όμιλώσι χωρίς νά κινώσι τούς μύς τού προσώπου.
Οί έγγαστρίμυθοι έπωφελούνται τής αρχής ταύτης
τής άκουστιζής, καθ’ ήν τό ούς τού άκροατοΰ
δυσκόλως άντιλαμβάνεται δπως όρίση έκ ποιου
σημείου προέρχεται ό ήχος. Τήν άπάτην δέ
ταύτην παράγει ό έγγαστρίμυθός έτι όριστικωτέραν διά τής διευθύνσεως τού βλέμματός του
ή τού δακτύλου του, δστις δεικνύει σημεΐον έξ
ου θέλει νά παράγη τόν ήχον- ό δέ άκροατής
παρακολουθών τό βλέμμα ή τόν δείκτην νομίζει
πράγματι δτι έκεΐθεν καί ούχί άλλοθεν έρχεται
ό ήχος.
Προσθετέον είς τοΰτο δτι οί έγγαστρίμυθοι
προφέρουσι τάς λέξεις πολλάκις άορίστως ώς
διά μυστηριώδους φωνής. Πρός έπίτευξιν ήχου
άμυδροΰ, δστις φαίνεται δτι έρχεται μακρόθεν
ό έγγαστρίμυθός άποσύρει τήν γλώσσαν πρός
τόν ούρανίσκον, σχηματίζων ούτως είδος δια
φράγματος, δΐ ού ή φωνή έξέρχεται αδύνατος.
"Αμα τότε αί λέξεις προφέρονται διά τού λάρυγ
γος, ή φωνή φαίνεται προερχόμενη έκ μέρους
κεκλεισμένου, οιον έκ σπηλαίου, έκ πυξίδος, έκ
βαρελιού ή ερμαρίου. "Οταν δέ αί λέξεις προφέρωνται διά φωνής όζείας, τότε ή φωνή θά
φαίνεται προερχομένη έκ τής όροφής τού δωμα
τίου ή έκ σημείου ύψηλοϋ, οίον τής κορυφής
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δένδρου, τής άνωτάτης βαθμίδος κλίμακος ή και
στέγης γειτονικής οικίας. Άλλά πρός παραγω
γήν τών άμυδρών τούτων ήχων ό έγγαστρίμυθός
οφείλει νά οίκονομή εύστόχως τήν αναπνοήν του,
δπως ή φωνή μή έξέρχηται καθαρά τοΰ στό
ματος.
Ό διάσημος φυσιολόγος Richerand λέγει
περί τοΰ "Αγγλου έγγαστριμύθου Fitz-James·
“"Ολος ό μηχανισμός του συνίσταται είς μίαν
βραδεΐαν καί βαθμιαίαν άποβολήν τοΰ άέρος, -ής
προηγείται έκάστοτε ισχυρά αναπνοή, διά τής
όποιας ό έγγαστρίμυθός εισάγει είς τούς πνεύμωνάς του ίσχυράν δόσιν άέρος, δν άποπέμπει
κατ’ δλίγον.”
"Οσον δέ άφορα είς τήν άπαιτουμένην μετατόπισιν τών όργάνων πρός άπομίμησιν τής
φωνής πρεσβύτου ή παιδός, φωνής έρρινου η
βραγχνής, τών φωνών διαφόρων ζώων ή τοΰ
ήχου μουσικών όργάνων ή έργαλείων κ. τ. τ.
αί φωναί αύται παράγονται εύκόλως χάρις είς
τήν εύστροφίαν, τήν έντέλειαν καί τήν έκγύμνασιν τών διαφόρων φωνητικών όργάνων, τά όποια
ό έγγαστρίμυθός έχει είς τήν διάθεσίν του. Τά
πειράματα ταΰτα τής εύστροφίας τής φωνής του
δύναται έκαστος νά κάμη άμα δλίγον μόνον
γυμνασθή καί πολλοί άνθρωποι μετ’ αύτά θά
έννοήσωσι τήν έπιτηδειότητα ήν έχουσιν είς τήν
έγγαστριμυθίαν, έπιτηδειότητα, περί ής ούδ’ έγνώριζόν τι πρό τών πειραμάτων. Αρκεί ν’ άναφέρωμεν ένταΰθα δτι ό έγγαστρίμυθός παντοπώ
λης, ου ανωτέρω έμνήσθημεν, είχεν άποκτήσει
τήν έπιτηδειότητά του έν διαστήματι μόλις μιας
έβδομάδος καί δτι ή φήμη αύτοΰ, άνερχομένη
είς δλον ήδη αιώνα, διετηρήθη ζωηρά μέχρι
τών ήμερών ήμών.

ΜΙΚΡΑ ΚΟΡΗ
Είκών Δέοντος Έβρώ.
(Όρα σελ. 237·)

Ν τοΐς όδοΐς, έν ταΐς πλατείαις, έν τοΐς
δημοσίοις κήποις καθ’ έκάστην βλέπο
μεν τοιαύτας μικράς κορασίδας, οιαν
παριστα ή παρατεθειμένη ήμών είκών, ειλημ
μένη έκ τής φύσεως. Ζωηρά καί άνθηρά ώς
κάλυξ δροσερός, πλήρης άθωότητος καί ευθυμίας
ή μικρά αυτή κόρη προσμειδιά ήμΐν. 'Ως απο
ρούσα προσβλέπει ήμάς έν ω ή χειρ της λαβοΰσα
άνθος έκ τού μικρού καλάθου της τό ρίπτει κατά
γής. Ώς τό άνθος έκεΐνο θά παρέλθη καί αύτή·
έκ τής κόρης θά γείνη γυνή, είτα δέ γραία καί
μετά παρέλευσιν έτών θά έξανθήση ώς τό μι
κρόν άνθος τό πρό τών ποδών της. Τήν φιλο
σοφικήν ταύτην καί άρκούντως μελαγχολικήν
ιδέαν έξέφρασεν ό καλλιτέχνης Αέων Έρβώ διά
τής μικράς ταύτης είζόνος.
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ΤΟ ΑΣΜΑ
ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ.
I
Διήγημα έκ τοΰ Αγγλικού.
γυνή έσιώπα και προσέολεπε τον πατέρα μου με οφθαλμούς πεφοβισμένους.
ΓΙάντες έμένομεν ένεοί. .Είχεν είς τήν συνείδησίν της ενοχήν τινα μυστικήν; '0 ανακρι
τής μόνος έχαιρεν δσω περισσότερον έβλεπε τήν
κυρίαν ΙΙάρσβη τεταραγμένην καί σιωπώσαν.
— Μάθετε, κυρία, είπεν ό πατήρ μου, βτι
έγώ δέν άπατώμαι. Έάν δέν άπαντήσητε είς
τήν γενομένην ύμΐν έρώτησιν, νά ήσθε βεβαία
βτι θά διέλθητε τήν νύκτα ταύτην έν τή φυ
λακή. Ηξεύρετε βτι ό αξιόλογος ούτος κύριος

τό έσπέρας ήτο μετά τής θυγατρός της Μαρίας
Άννης έν τή οικία, οτε έκρούσθη ό κώδων τής
έξω θύρας. 'Η Μαρία Άννα μετέβη ν' άνοιξη
και είδεν ένώπιον της τόν κύριον 'Ρέδγαιτ.
Εισήλθεν ούτος χωρίς νά τήν παρατηρήση καί
διηυθύνθη πρός τό δωμάτιον τών κυλίνδρων.
Η Κυρία Πάρσβη έπίσης τόν είδεν δμιλοΰντα
προς ένα τών εργατών, όνόματι Βάρτελ. ’Ολίγον
μετά ταΰτα είσελθών ό Βάρτελ είπε πρός τόν
ΙΙάρσβην ν’ άνάψη τό αεριόφως έν τοΐς γραφείοις, διότι ό κ. 'Ρέδγαιτ έζήτει τι. 'Η Κυρία
ΙΙάρσβη είπεν είς τόν έργάτην βτι ό σύζυγός
της ήτο άπών καί προσήλθεν ή ιδία· δέν είδεν
δμως τόν κύριον μεταβαίνοντα είς τό γραφεΐον,
διότι αύτή έπέστρεψεν είς τήν οικίαν της. Άλλά
μετ’ ολίγον ήλθε πάλιν ό Βάρτελ καί τή είπε
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μου, και έφαίνετο ώς λέγων αύτώ- "Δι ίδιους
σου σκοπούς προσπαθείς νά μέ καταστρέψης 1 ”
Καί ό πατήρ μου προσέβλεπε τόν Στάμφορδ,
καί έφαίνετο λέγων αύτώ· "Θά σέ άνακαλύψω!”
Καί ή πτωχή μου καρδία έπαλλε σφοδρώς.
Οί δύο άνδρες ύποβλέπονται· διατί δμως δέν
πεοιμένουσι νά γείνη πλειότερον φώς έν τή
μυστηοιώδει ταύτη υποθέσει; Έγώ θά περι
μείνω μεθ’ υπομονής.
Ή Κυρία ΓΙάρσβη ήρνήθη νά έπιστρέψη είς
Δέρβην. Ήκουσα δτι παρομοιάζει έαυτήν πρός
τήν Ιωάνναν Δ’ Άρκ, άλλ’ ούδείς έννοεΐ τήν
όμοιότητα. Λέγει καί έπαναλαμβάνει δτι ή λέσχη
καί οί αστεϊσμοί τοΰ συζύγου της είναι οί πρό
ξενοι τής δυστυχίας της.

ΟΙ ΕΓΓΑΣΤΡΙΜΥΘΟΙ.
είναι υπάλληλος τής άστυνομίας, καί δτι χθές
τό έσπέρας συνέβη κλοπή ένταΰθα; Έλάβετε τάς
κλεΐς άπό τό έρμάριον χθές τήν νύκτα έν ω
ό σύζυγός σας ήτο άπών;
'Η Κυρία Πάρσβη άπέμαξε ταχέως τά δάκρυά της καί μέ τόνον φωνής, δν βεβαίως πολ
λάκις ήκουσεν ό δυστυχής αύτής σύζυγος, είπεν·
— ’Ηξεύρετε. δτι έγώ έλαβα τάς κλείδας,
άλλως πώς θά τάς είχετε; Συνωμώσετε μήπως,
ΐνα έμβάλλετε έμέ καί τήν οίκογένειάν μου είς
θέσιν δυσάρεστον; Κ’ έν τοσούτω ό Πάρσβης
ήτο συμμαθητής σας!
Τό δεύτερον μέρος τής άπαντήσεως ούδείς
ήκουσε, διότι τό πρώτον κατέπληξε πάντας.
— Τί έννοεΐτε; έξηγηθήτε! άνέκραξεν ό πα
τήρ μου έν δργή.
Παρήλθε καιρός άρκετός πριν ή μάθωμεν
παρά τής κυρίας Πάρσβη τί ήθελε νά είπη,
διότι ή όμιλία της ήτο άναμεμιγμένη μέ δάκρυα
καί μέ τήν συχνήν έπανάληψιν τής λέξεως "φυ
λακή”.
'Η κατάθεσίς της ήτο ή εξής· Είς τάς 9

ν άνοιξη τήν θύραν. Έκράτει δέμα έκ φαιοχρόου χάρτου είς τήν χεΐρα, τό όποιον είπεν
δτι πρέπει νά παραδώση είς τόν κ. 'Ρέδγαιτ,
δστις έπεριπάτει έξωθεν τής θύρας. '0 Βάρτελ
προσέθηκεν δτι δέν θά ηναι έπί πολύ άπών,
καί δτι ό θυρωρός θά τώ άνοιξη τήν θύραν. 'Η
Κυρία Πάρσβη μετέβη κατόπιν είς τό γραφεΐον,
έσβεσε τάς λυχνίας καί έκλείδωσε τήν θύραν
πάλιν. I ά πάντα ήσαν έν τώ γραφείω άνέπαφα.
καθ’ δσον ήδυνήθη νά ίδη.
— Ποΰ κατοικεί ό Βάρτελ; ήρώτησεν ό
πατήρ μου.
— Κατοικεί μέ τόν Τίφην, τόν αμαξηλάτην,
άπήντησεν ή κυρία Πάρσβη.
— Καλέσατέ τον, διέταξεν ό πατήρ μου.
Ό άπεσταλμένος έπανελθών είπεν δτι ό
Βάρτελ δέν έφάνη έν τή κατοικία του άπο τής
6 ώρας τής έσπέρας.
Κατόπιν άνεκρίθη ή Μαρία Άννα, ήτις έπεβεβαίωσεν δσα είπεν ή μήτηρ της.
Παρετήρησα τόν Στάμφορδ, δστις έκράτει
τό βλέμμα του προσηλωμένον έπί τοΰ πατρός

Έκ τοΰ ήμερολογίου άστυνομικοϋ ύπαλλήλου ύπό

Έδουάρδου Βίλλη.

Α’.

Απριλίου 4. — 'Η ύπόθεσις αυτή τής κλο
πής έν τώ γραφείω τοΰ 'Ρέδγαιτ είναι ύπόθεσις
λίαν σπουδαία καί ενδιαφέρουσα, άλλά κάλλιστα
γνωρίζω δτι δέν θά ήμαι έγώ ό μέλλων νά
διεκπεραιώσω αύτήν. Τό πρωί άπεστάλη έκεϊ
ό Ιώλερ· δτε δέ έγώ ένεφανίσθην είς τό γρα
φεΐον τής άστυνομίας, ό προϊστάμενός μου Τίλβουρν μοί είπε- Βίλλη, ιδού ύπόθεσις διά σέ,
ήτις ύποθέτω δτι θά σ’ ένδιαφέρη· πρόκειται
περί κλοπής χιλίων λιρών καί πλέον.”
Έπρόκειτο νά μεταβώ είς τό κατάστημα του
'Ρέδγαιτ είς τάς 4 μ. μ. Πριν ή άπέλθω, ό
Τώλερ μοί είπε·
— θά ήδυνάμην νά θέσω τήν χεΐρά μου
έπί τοΰ διαπράζαντος τήν κλοπήν.
1 οιοΰτος είναι ό Τώλερ. Λέγει δτι δύναται
νά έπιθέση τήν χεΐρα έπί τοΰ κλέπτου, καί
αντ αύτοΰ επιθέτει αύτήν έπί τοΰ πρώτου τυ
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χόντος μεθ’ ού συνομιλεί. Μισώ τούς άνθρώ
πους, οΐτινες μ’ έγγίζουσιν οσάκις συνδιαλέγονται
μετ’ έμοΰ.
Έπανελθών έκ τοΰ καταστήματος τοΰ 'Ρέδ
γαιτ ήρώτησα τόν Τώλερ τίνα υποθέτει τόν
κλέπτην.
— Αί ύποψίαι μου, μοί άπήντησε, στρέφον
ται πρός ένα μικρόν υπάλληλον τοΰ έξωτερικοΰ
γραφείου, όνόματι Πρέκτερ.
’Ώ! πόσον έγέλασα! '0 Τώλερ δέ
ώργίαθη. 'Υπάρχουν άνθρωποι έπιδεικνύοντες χαρακτήρα, καί ό χαρακτήρ των είναι πάντοτε έπί κακοΰ.
Νομίζω δτι έννοώ τήν ύπόθεσιν,
άλλ’ είμαι πολύ περίεργος νά μάθω
πώς άνήρ, οίος ό 'Ρέδγαιτ, δύναται νά
δΐίσχυρίζεται δτι τόν έκλεψαν. 'Υπο
θέτω δτι αί χίλιαι λίραι κατετέθησάν
που άσφαλώς. Είναι έκ τών συνήθων
παιγνιδίων τοΰτο.
Κατ’ άρχάς ύπωπτεύθην τόν Νεβισώνα· είναι άνήρ νέος καί ευειδής·
άλλά τί σημαίνει τό κάλλος δπου
υπάρχει έγκλημα; Άνεκάλυψα έγκλήματα μεγάλα διαπραχθέντα ύπο
εύειδεστάτων άνθρώπων. Ήσαν καί
δύο ώραΐαι δεσποινίδες έν τώγραφειφ·
ή μία είναι ή θυγάτηρ τοΰ'Ρέδγαιτ, ή
δέ έτέρα ή άδελφή τοΰ Νεβισώνος.
Περί ενός πράγματος είμαι σχεδόν
βέβαιος, τοΰ εξής- δτι ή δεσποσύνη
'Ρέδγαιτ καί ό νέος Νεβισών άγαπώνται άμοιβαίως. 'Υποθέτω δτι αί
ούο δεσποινίδες ούδέν γινώσκουσι περί
τοΰ παιγνιδιού, καί δτι είναι πεπεισμέναι δτι συνέβη φάγματι κλοπή,
Τοΰτο ένόησα έκ τής δλης συμπεριφοράς των.
Ή γοώτη μου έντύπωσις ήτο δτι
ό Νεβισών έκλεψε τά χρήματα ■ συνδιελέχθην μετά τοΰ 'Ρέδγαιτ, δστις
μέ ύπεστήριξεν είς τήν γνώμην μου
ταύτην.
Τί καλός ήθοποιός είναι!
ούδείς θά ήδύνατο νά ύποκριθή φυσικώτερον.
Ή δεσποσύνη Ρέδγαιτ ήτο είς
άκρον τεταραγμένη· είναι εύειδεστάτη,
άλλά καί ζωηρά πολύ, καί άνά πά
σαν στιγμήν έφοβούμην μή μ’ εύλογίση αίφνης διά τής άριστεράς της
χειρός, διότι έβλεπε, φαίνεται, δτι τά
πράγματα δέν έβαινον πολύ αισίως
διά τόν νέον καί διά παντός τρόπου
έζήτει νά τόν ύπερασπισθή. Καλλίτε
ρον ν’ άναφέρω φυσικά τινα προσόντα
αύτής· είναι υψηλή, ισχνή, καί λίαν
χαρίεσσα· έχει χρυσήν κόμην πυκνοτάτην, καλήν δψιν, άλλ’ ούχί ώχράνήλικίας ώς εικοσιν έτών. Ή άλλη δε
σποινίς είναι νεωτέοα αυτής, καί ούχί τόσον
υψηλή. Αυτή βεβαίως δέν ένέχεται εις τήν
συνομωσίαν, διότι τό πρόσωπόν της προέδιδε
μεγάλην άνησυχίαν διά τόν άδελφόν της.
Δέν ήδυνάμην νά κρατήσω τόν γέλωτα, δταν
άνέκρινα τήν Κυρίαν Πάρσβη. Ή Κυρία αΰτη
ήτο άποΰσα δλην τήν ήμέραν, καί έβεβαίωσεν
δτι ό 'Ρέδγαιτ ήτο ό μόνος άνθρωπος, δστις
εισήλθεν είς τό γραφεΐον χθές τήν νύκτα άφ’ ού
άνεχώρησαν οί ύπάλληλοι.
Τό κατ’ έμέ τό πράγμα είναι καθαρόν· τό
κατάστημα τοΰ 'Ρέδγαιτ δέν εύρίσκεται "είς
καλά νερά”, καί προετοιμάζεται ή πτώσις αύτοΰ.
Τά κλαπέντα δήθεν χρήματα θά χρησιμεύσωσιν
είς τήν δρθοπόδησιν τοΰ 'Ρέδγαιτ καί τοΰ Νεβι
σώνος. Τσως έργασθώσι καλλίτερον μετά τήν

χρεωκοπίαν των ή πρότερον. Φαίνεται οτι αύτο
είναι τό σύστημα τών μερών τούτων.
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’Απριλίου 5. — 'Η ύπόθεσις τής κλοπής
δέν θ’ άποβή τόσον άγονος δι’ έμέ. όσον έν άρχή
ύπέθετον. Σήμερον τό πρωί έμαθον δτι είς έμέ

Η ΜΙΚΡΑ ΚΟΡΗ.

άνατίθεται ή διεξαγωγή αύτής.
0 Ιίλβουρν
λέγει δτι άγαπώ τούς συμπερασμούς, καί δτι
πρέπει νά προσέχω πολύ, διότι δέκα έπιτυχιαι
ούδέν σημαίνουσιν άπέναντι μιας άποτυχίας.
Πλήν άς ύποθέσωμεν δτι έγένετο πραγματική
κλοπή· τίς ό διαπράξας αύτήν: ’Άνθρωπος τοΰ
γραφείου; Έάν τοΰτο, μή ό κλέπτης είναι ό
νέος Νεβισών; Ή κλαυθμηρίζουσα κυρία Πάρσβη
ύπεκρίνετο μήπως τήν σφοδράν άγανάκτησίν της;
Εΰκολον είναι νά είπη τις δτι ό κύριος ήτο έκεϊ,
εν ο> οεν ητο.
Αυριον θά έξετάσω τό πράγμα έμβριθέστερον ·
πρέπει νά μάθω περισσότερα περί Πάρσβη και
τής συζύγου του · πρέπει νά πληροφορηθώ ποΰ
ήσαν ό 'Ρέδγαιτ καί ό Πάρσβη τήν νύκτα τής 3,
δτε έγένετο ή κλοπή. "Οσον ήδυνήθην νά μάθω
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σήμερον, οί άνθρωποι δλοι χαίρουσι φήμην έντι
μων άνθρώπων- τήν δεσποινίδα 'Ρέδγαιτ ύπολήπτονται δλοι, οί δέ έργάται τήν λατρεύουσι·
τινές αύτών ένθυμοΰνται καί τήν μητέρα της,
ήτις έπίσης έπροστάτευε τούς πτωχούς καί δυ
στυχείς.

’Απριλίου 6. — '0 θυρωρός Βάρ
τελ δέν άνεκρίθη είσέτι· σήμερον τήν
πρωίαν μετέβην είς άναζήτησίν του.
'0 συγκάτοικος αύτοΰ Τίφης, ό αμαξη
λάτης, δέν ήτο έν τή οικία, άλλά ή
σύζυγός του, ήτις μοί είπε μόνον δτι
ό Βάρτελ τή οφείλει δύο σελίνια καί
μίαν πένναν. ' Η γυνή αυτή έχει εν
νέα τέκνα καί περιεποιεΐτο τά τρία
μικρότερα δτε έγώ είσήλθον. Μοί είπεν
οτι δέν ένθυμεΐται άπό πόσου χρόνου
ό Βάρτελ κατοικεί παρ’ αύτή, ούδέ
ήξεύρει πόθεν είναι, ούδέ αν έλαβέ
ποτέ έπιστολήν τινα· άλλά τοΰτο μόνον
γνωρίζει, δτι τή δφείλει δύο σελίνια
καί μίαν πένναν. Τήν ήρώτησα, άν ό
Βάρτελ άναχωρήσας άφησέ τι έν τή
οικία· είς τήν έρώτησιν ταύτην έφάνη
ταραχθεΐσα καί άπήντησεν δτι νομί
ζει δτι ούδέν άφησε. Τή είπον τότε
νά προσεχή καλλίτερον είς τάς έρωτήσεις μου, καί τήν ήρώτησα πάλιν
— Τίς έστειλεν ένταΰθα τόν Βάρ
τελ ;
— Ό κ. Πάρσβης, μοί άπήντη
σεν· είναι κάλλιστος άνθρωπος, άλλά
δλίγον ιδιότροπος.
Τήν κυρίαν Πάρσβη είδον έν τώ
έργοστασίω, καί τήν εύρον είς άκρον
ήγανακτισμένην, άλλ’ ούδέν άπήντησεν
είς τάς ερωτήσεις μου. ‘Ο Πάρσβης
είναι άνθρωπος κωμικώτατος και φαί
νεται δτι ό φόβος τώ διεταραξε τήν
κεφαλήν. Έχει πλήρη πεποίθησιν είς
τήν σύζυγόν του καί λέγει δτι ό Ρέδ
γαιτ μετέβη είς τό έργοστάσιον τήν
προλαβοΰσαν νύκτα.
Εχει ώσαύτως
πλήρη πεποίθησιν είς τόν 'Ρέδγαιτ
καί λέγει οτι τήν παρελθοΰσαν νύκτα
δέν έξήλθε τής οικίας του. Ίί νά
κάμω μέ τοιοΰτον άνθρωπον, οίος ό
Πάρσβης; Έπροτίμων νά ύποπτευθώ
άμφοτέρους ή νά πιστεύσω εις τους
λόγους του.
— Ποΰ είναι ό Βάρτελ; ήρώτησα.
Βραδέως έσεισεν ό Πάρσβης τήν
κεφαλήν καί άπεκρίθη·
— '0 Βάρτελ είναι ζώον καί δλω
καταλόγιστος.
— Πόθεν ήλθεν ό Βάρτελ; ήρώτησα πάλιν.
— Λέγει δτι έγεννήθη έν Σβαοφτώνι, άπε.
κρίθη ό Πάρσβης, καί λέγει δτι είργάσθη άλλοτε
έν Μαγκεστρία· άλλ’ ίσως δλα είναι ψεύδη.
Ό Τίφης ήτο έν τώ σταύλω, δπου καί μετέ
βην. Είναι άνήρ μικρόσωμος, ' στραβοπόδης”,
φιλήσυχος άλλ’ εύπιστος είς άκρον. Καθ’ ήν
στιγμήν είσήλθον, ώμίλει πρός φαιόχρουν φορά
δαν, κεκαλυμμένην διά χονδρής βελέντζας.
— 'Ησύχασε, γρηά, τή έλεγε- ποτέ δέν θά
ήσαι καλλίτερα- καί τοΰτο μ’ εόχαριστεΐ, διότι
τό άλογο, τό όποιον μεταχειρίζομαι, δέν άξίζει
τίποτε.
Ό Τίφης έξήλθε μετ’ έμοΰ, άλλ επρο·
τίμα νά όμιλή περί τών ίππων του ή περί
Βάρτελ.
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— Ή κυρία Τίφη, είπε, στενοχωρεΐται διότι
τή χρεωστεΐ δύο σελίνια και μίαν πένναν, και
δέν θέλω νά όμιλώ δι’ άνθρωπον, ό όποιος
κάμνει τοιαύτα πράγματα. Ήξεύρεις, κύριε,
βτι έχομεν παιδιά, κα'ι είναι δύσκολον νά τά
θρέψη τις είς [αύτούς τούς δύσκολους καιρούς.
Δύο σελίνια καί μία πέννα είναι χρήματα.
— Πόθεν ήλθεν ό Βάρτελ; ήρώτησα.
— Ό Βάρτελ δέν είναι ομιλητικός, άπήν
τησεν ό Τίφης- όμιλεΐ μόνον δταν θέλη νά
οανεισθή χρήματα, άλλά νομίζω δτι έζησεν είς
Μαγκεστρίαν καί είς άλλην πόλιν. Χρεωστεΐ
καί έκεΐ χρήματα, ώς καί έδώ.
— Ήξεύρεις ποιον οίνοπωλεΐον έπισκέπτεται;
— Νομίζω δτι πηγαίνει είς τό οίνοπωλεΐον,
τό όποιον είναι είς τόν δρόμον τής άγοράς- έγώ
δμως ποτέ δέν τόν συνώδευσα έκεΐ. 'Όταν έχη
τις δύο ή τρία παιδιά δέν φθάνουν τά χρήματα
διά τό οίνοπωλεΐον.
Ό Τίφης δέν είχεν άλλο τι νά μοί εΐπη,
καί έβιάζετο νά μεταβή είς τόν σταΰλον νά συνδιαλεχθή όλίγον άκόμη μέ τήν φοράδαν του πριν
ή έξέλθη μέ τήν άμαξαν. Έγώ τόν άφησα καί
μετέβην πρός τόν κύριόν του.
Εύρον τόν 'Ρέδγαιτ έν κάκιστη διαθέσει. Τφ
είπον δτι ή ύπόθεσις είχεν άνατεθή είς έμέ,
άλλ’ δτι ούδέν ήδυνάμην νά ένεργήσω πριν ή
έξετάσω τά πάντα.
— Πώς έξηγεΐτε, ήρώτησα, δτι ή Κυρία
Πάρσβη είπεν δτι μετέβητε τήν παοελθοΰσαν
νύκτα είς τό γραφεΐόν;
— Τοΰτο έμβάλλει καί έμέ είς άμηχανίαν,
μοί άπήντησε μετά βλέμματος προδίδοντος άνησυχίαν.
— Μέ συγχωρεΐτε, είπον έγώ πάλιν, άλλά
θέλετε νά μοί εΐπητε πού είσθε καθ’ ήν ώραν
ή Κυρία Πάρσβη είπεν δτι μετέβητε είς τό
γραφεΐόν;
— Ύμεΐς έκτελεΐτε τό καθήκον σας, μοί
άπεκρίθη · άλλ’ αί έρωτήσεις σας νομίζω δτι δέν
έχουσι σχέσιν πρός τήν ύπόθεσιν. "Ημην έν τι'
δωματίφ μου, έν τή οικία μου.
— Ήσαν τά άλλα μέλη τής οικογένειας σας
μεθ’ ύμών; ήρώτησα.
— νθΖ1’
μένος- είχον νά κάμω υπο
λογισμούς τινας διά μίαν παραγγελίαν τοΰ έξωτερικοΰ, οιτινες μέ άπησχόλησαν έπί τρεις καί
τέσσαρας ώρας.
— Νομίζετε άκόμη δτι ό νέος Νεβισών
είναι ό κλέπτης; ήρώτησα μετά μικράν σιωπήν.
Άνεσκίρτησεν είς τήν έρώτησιν ταύτην καί
μοί άπήντησε μέ φωνήν άγρίαν
— Ούδέν συνέβη, τό όποιον καθιστά τό
πράγμα άδύνατον. Ή άνόητος γυνή καί ή κόρη
της έφάνησαν ύπαινιττόμεναι δτι έγώ είμαι ό
διαπράξας τήν κλοπήν- πλήν τούτο είναι δλως
παράλογον.
— 'Έχετε άδελφόν, δστις σάς όμοιάζει είς
τό πρόσωπον;
— Δέν έχω άδελφόν, μοί άπήντησε, καί μοί
διηγήθη πώς έμεινεν δρφανός έν παιδική ηλικία.
— Καλλίτερον, είπον έγώ παοατηρών προσεκτικώς τόν 'Ρέδγαιτ, καλλίτερον νά άναζητήσω
τόν Βάρτελ- αύτόν δέν είδον άκόμη, καί παρ’ αύ
τοΰ ίσως μάθομεν τήν άλήθειαν.
Τό πρόσωπον τοΰ ‘Ρέδγαιτ δέν ήλλοιώθη
ποσώς.
— Νομ ίζω, είπεν, δτι ό Βάρτελ άπό τίνος
κάμνει πολλάς άπουσίας.
— Γνωρίζετε τί περί αύτοΰ; ήρώτησα μέ
ΰφος έμφαΐνον άδιαφορίαν.
— Ούδέν- πρό τινων εβδομάδων είχομεν
άνάγκην θυρωρού, καί τόν έκάλεσα παρ’ έμοί.
Μοί είπεν βτι ήτο θυρωρός έν τινι έργοστασίφ
έν Μαγκεστρίφ. Συνήθως δέν λαμβάνομεν πολ

ΕΣΠΕΡΟΣ.
λάς πληροφορίας περί άνθρώπων, ών ή ύπηρεσία
είναι έν τή αύλή καί τή αύλοθύρα.
— Πρέπει νά ευρώ τόν Βάρτελ, είπον πάλινάλλως δέν θά προχωρήσωμεν πολύ είς τήν ύπόθεσιν ταύτην.
— ’Αμφιβάλλω, είπεν ό 'Ρέδγαιτ, άν ό άν
θρωπος θά δυνηθή ν’ άπαντήση είς τάς έρωτήσεις σας. Ω! αύτή ή δυστυχής ύπόθεσις μέ
λυπεί μέχρι θανάτου!
'Ο'Ράλφ'Ρέδγαιτ είναι άνήρ κράσεως ίσχυράς καί ώς πεντήκοντα πέντε έτών ηλικίας- ή
στάσις του είναι εύθεΐα- ή κόμη του ύπόλευκος
άλλά πυκνή- τό πρόσωπον του είναι έντελώς
εξορισμένου- δφθαλμούς έχει καστανοχρόους, [>ΐνα
μεγάλην καί παρειάς πλατείας.
— Γνωρίζετε, ήρώτησα έγώ, άνθρωπον, δστις
νά σάς όμοιάζη;
— Ούδένα, μοί άπήντησεν.
(Έπεται συνέχεια.)

ΑΙ ΕΠΙ ΤΗι ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΕΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΟΡΤΑΙ.

Ελληνισμός έώρτασε τήν 1/13
Δεκεμβρίου 1886 έορτήν πανηW γυρικήν έπί τή ένηλικιώσει τοΰ
διαδόχου τού Έλληνικοΰ θρό
νου, βασιλόπαιδος Κωνστανk
τ ί ν ο υ. Επόμενον ήτο βτι
προεξαρχούσης τής πρωτευού
σης τοΰ Έλληνικοΰ βασιλείου,
ΥίΊ δλαι αί Ελληνικοί κοινότητες καί παροι’ κίαι ήθελον σπεύσει νά τελέσωσιν έπισήμως
τοιαύτην έορτήν. Έκ τών διαφόρων τελεγραφημάτων έμάθομεν βτι έν ’Αθήναις ή έορτή έπανηγυρίσθη μετά πλείστου βσου ένθουσιασμοΰ καί
έν άκρφ τάξει καί άγαλλιάσει τοΰ λαοΰ.
Έν Λειψίφ ή μικρά Ελληνική παροικία
έτέλεσε τήν 11 πρ. μ. ώραν δοξολογίαν έν τω
δρθοδόξω ναφ τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, καθ’ ήν ό
σεβαστός ’Αρχιμανδρίτης κ. Κωνσταντίνος Καλοζύμης άπήγγειλε λόγον κατάλληλον τή έορτή
καταδείξας τήν μεγάλην σημασίαν τής ήμέρας.
Ό Ναός ήτο κεκοσμημένος δι’ άνθέων τή φροντίδι τοΰ Προξένου τής 'Ελλάδος, Κυρίου Φωκίωνος Ναούμ, δστις καί παρευρίσκετο μεθ’ απάν
των τών ένταΰθα 'Ελλήνων. Τήν έσπέραν δέ
οί "Ελληνες σπουδασταί συνήλθον έν κοινω συμποσίω, καθ δ έξεφωνήθησαν διάφοροι λόγοι
άφορώντες είς τήν έορτήν τής ήμέρας.
Έπειδή έβράδυνε κατά σύμπτωσιν έπί τρεις
ήμέρας ένεκεν άσθενείας τοΰ κυριωτέρου τών
στοιχειοθετών ή έκδοσις τοΰ παρόντος τοΰ
'"Εσπέρου” τεύχους, είμεθα είς θέσιν ν’ άναφέρωμέν τινα καί περί τής έν Μαγκεστρία γενομένης έορτής, τά όποια άπέστειλεν ήμΐν έκεΐ
θεν έγκριτος φίλος- "Τήν Κυριακήν, 12 τρέχ.
έψάλη μεγάλη δοξολογία είς τήν Ελληνικήν
έκκλησίαν, είς ήν προσεκλήθη καί τό προξενικόν
σώμα. Ούδέποτε άλλοτε έγένετο τοιαύτη πανήγυρις είς τήν Ελληνικήν κοινότητα Μαγκεστρίας
καί ούδέποτε έτιμήθη τόσον έπισήμως ή Εκκλη
σία μας, βσον είς τήν περίστασιν ταύτην. Είναι
δμως καί άληθές, δτι άπαντες οί "Ελληνες τής
Μαγκεστρίας έν πνεύματι άδελφότητος προσήλθον
είς τήν τελετήν. Τήν Δευτέραν, 1/13 Δεκεμ
βρίου ό πρόξενος τής Ελλάδος κύριος Σωτήριος
Χατζόπουλος προσεκάλεσεν έν τή λαμπροστολίστφ αύτοΰ οικία τό προξενικόν σώμα, τούς
δημάρχους Μαγκεστρίας καί Salford, άντιπροσώπους τινάς τοΰ τύπου, τούς βουλευτάς ΚΚ.
Houldwwortli, Hardcastle καί Howorth, τόν
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πρύτανιν τοΰ Πανεπιστημίου καθηγητήν Green
wood, τόν Πρόεδρον τοΰ εμπορικού έπιμελητηρίου, τούς Κυρίους Θ. Πετροκόκκινον καί Γ. Ζλατανον, ίππότας τοΰ τάγματος τοϋ Σωτήρος καί
άλλους έπισήμους όμογενεΐς καί ξένους. 'Η όμήγυρις έφερεν έπίσημον χαρακτήρα, τό δέ παρατεθέν γεύμα διήρκεσε τρεις ώρας, καθ’ δ έγένοντο πολλαί προπόσεις ύπέρ τού Διαδόχου,
ύπέρ τοΰ Βασιλέως, ύπέρ τών 'Ελλήνων καί
ύπέρ τοΰ ξενίζοντος κ. Σ. Χατζοπούλου. Μετά
τό γεύμα προσεκλήθη άπασα ή Ελληνική κοινότης τής Μαγκεστρίας είς λαμπράν έσπερίδα,
ήτις παρετάθη μέχρι τής δευτέρας πρωινής ώρας
έν μέσω ζωηρών προπόσεων καί εύφημιών ύπέρ
τοΰ Διαδόχου, ών συμμετέσχον καί οί παρευρισκόμενοι ξένοι, οιτινες άπήλθον καταγεγοητευμένοι μέ τήν άφοσίωσιν τών έν Μαγκεστρία
Ελλήνων πρός τόν Βασιλέα καί τήν Πατρίδα.
Άνατεθείσης είς τον κ. Πρόξενον τής έκλογής
άντιπροσώπου έν ’Αθήναις, έξελέχθη τοιοΰτος ό
Κύριος Άνδρέας Συγγρός, βστις καί παρέστη έκ
μέρους τής Έλλ. κοινότητος Μαγκεστρίας είς
τάς έν ’Αθήναις έορτάς.
Μετά τήν δοξολογίαν άπεστάλη είς τόν Βα
σιλέα συγχαρητήριον τηλεγράφημα, είς δ άπήν
τησεν ό βασιλεύς αύθημερόν, εύχαριστήσας τόν
κ. δήμαρχον καί τούς έν Μαγκεστρία "Ελληνας
καί ξένους.”
Έν προσέχει ήμών τεύχει θέλομεν δημοσι
εύσει εικόνα τοΰ άγαπητοΰ παντί Έλληνι Δια
δόχου Κωνσταντίνου, φέροντος στολήν άνθυπολοχαγοΰ τοΰ Ελληνικού στρατού καί τόν Μεγα
λόσταυρον τού Σωτήρος, άπονεμηθέντα αύτω
πρό 18 έτών κατά τήν βάπτισίν του.
Κατά τήν ήμέραν τής ένηλικιώσεως τοΰ Δια
δόχου ή ήμετέρα Κυβέρνησις άπένειμε τον Με
γαλόσταυρον τοΰ Σωτήρος τφ μεγάλφ τοΰ "Εθνους
εύεργέτη, κυρίφ Κωνσταντίνο» Ζάππφ. Δικαιοτάτη ή άπονομή τοΰ άνωτάτου παρασήμου
είς άνδρα, τοσοΰτον άκραιφνώς άγαπώντα τήν
πατρίδα καί τοσάκις τήν άγάπην ταύτην καί
δι έργων άποδεικνύοντα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.
Συλλογή λόγων κτλ. Ό έν Κωνσταντινουπόλει λόγιος έκδοτης τοΰ "’Ανατολικού’Αστέ
ρας”, Κύριος Β. Δ. Καλλίφρων, έξέδωκε πρό
μικρού τετράτομον Συλλογήν λόγων έκκλησιαστικών, έζτυπωθεΐσαν έπιμελώς έν Κωνσταντινουπόλει. ' Η ιδέα τής τοιαύτης Συλλογής είναι
άρίστη, καί ό έκδοτης αύτής έν βραχεΐ προλόγω
πάνυ δικαίως λέγει- "Βεβαίως ή δημοσίευσις
τοιούτων έκκλησιαστικών λόγων συντελεί ού
σμικρόν ούχί μόνον είς τούς τροφίμους τών
απανταχού ορθοδόξων Οεολογικών καί ιερατικών
Σχολών, άλλά καί είς πλείστους άλλους κληρι
κούς, προϊσταμένους ιερών έκκλησιών, ιερών
μονών, πνευματικούς πατέρας, ή οίανδήποτε
άλλην τινά κατέχοντας έκκλησιαστικήν ή εκπαι
δευτικήν θέσιν έν ταΐς διαφόροις μητροπόλεσι
τοΰ Οίκουμενικοΰ θρόνου, χειραγωγούσα, ώς
είπεΐν, καί τούς περί τό κήρυγμα άρτιπαγεΐς,
καί έν γένει καθοδηγούσα πάντα κληρικόν ή
διδάσκαλον.” Διά τών όλίγων τούτων λέξεων
καταδεικνύεται ή τοΰ έργου σημασία. 'Η Συλ
λογή διαιρείται είς τέσσαρα τεύχη ή τόμους έκ
φύλλων τυπογραφικών 13. Τό τελευταΐον τεύ
χος περιέχει καί χρησιμότατου λεπτομερή Πί
νακα τών περιεχομένων Λόγων, διηρημέυωυ
κατ’ είδος προς εύκολίαν τής εύρέσεως τών
ζητουμένων. "Εκαστον τεύχος τιμάται άργυρών
γροσίων δέκα, καταβλητέων άμα τή παραλαβή.
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ΔΙΑΦΟΡΑ.
Κατακλυσμός πετρελαίου. 'Οσάκις γί
νεται λόγος περί κατακλυσμών καί πλημμυρών,
φαυταζόμεθα πάντοτε χείμαρρον ή ποταμόν ύπερπηδώντα τήν κοίτην του καί κατακλύζοντα τήν
πέριξ χώραν. "Ηδη δμως έν Ταγιέφ τής 'Ρωσσίαί παρά τήν πόλιν Βακοΰ έν Καυκάσιο έγέ
νετο κατακλυσμός — πετρελαίου. Άυορυσσομένου φρέατός τίνος άπεκαλύφθη πηγή πετρελαίου
παρέχουσα 5000 έκατολίτρων τοΰ ρευστού τού
του καθ’ ώραν καί άναπηδοΰσα είς ΰψος κατα
πληκτικόν. Τόσον ισχυρός ήτο ό πήδαξ ούτος,
ώστε ή έν τφ πετρελαίφ έμβεβαμμένη άμμος
ώθουμένη ύπό σφοδρού άνέμου έκάλυψε τάς στέγας τών οικιών τής είς άπόστασιν 5 δλων χιλιο
μέτρων κειμένης πόλεως Βακοΰ. "Ολως άδύνατος
άπέβη ό περιορισμός τοΰ χειμάρρου τούτου, οΰ
τό ρεύμα έξηκολούθει έκχυνόμενον έπί οκτώ
ήμέρας καί παρέχον μέχρις 110 χιλιάδων έκα
τολίτρων τήν ήμέραν. Κατόπιν τό ρεύμα τοΰτο
έμετριάσθη, άλλ’ ύπελογίσθη δτι πλέον τών 500
χιλ. έκατολίτρων πετρελαίου άπόλλυντο έλλείψει
καταλλήλων δεξαμενών. Είς μάτην έπειράθησαν
οί μηχανικοί νά πεοιστείλωσι τό άκάθεκτον τοΰτο
ρεΰμα, τό όποιον έχύνετο είς τήν θάλασσαν, καί
δύναται τις είπεΐν άνευ τίνος ύπερβολής βτι
αύτή ή πηγή καί μόνη ύπερτερεΐ κατά τήν άφθο
νίαν δλων τών πηγών τής ’Αμερικής, τών το
σοΰτον πλουσίων είς πετρέλαιον.]
"Ηδη έτοιμάζονται βιομήχανοι καί έπιχειρηματίαι "Αγγλοι καί Γερμανοί νά έκμεταλλεύθώσι τόν άπροσδόκητον τούτον πλούτον, δι ου
ούσιωδώ; θέλει μεταβληθή τό έμπόριον τοΰ πε
τρελαίου. Έν άκρα σπουδή κατασκευάζεται έν
’Αμστελοδάμφ μεγάλη σιδηρά δεξαμενή χωρητικότητο; 80 χιλ. έκατολίτρων, ήτις θέλει τοποθετηθή είς άπόκεντρόν τι μέρος, δπως μή τυχόν
μεταδώση τό πύρ είς τήν πόλιν. Σήμερον τό
πετρέλαιον τού Καυκάσου μεταφέρεται διά σιδη
ροδρόμου διά 250 βαγουίωυ έν σχήματι μικρών
δεξαμενών. Πρόκειται δέ ήδη νά άπλοποιηθή
τό σύστημα τούτο τής μεταφορά; δια τής τοποθετήσεως γιγαυτιαίου σωλήνος ή κάλλιον είπεΐν
διώρυγος, ής τό μήκος έσεται 500 χιλιομέτρων
καί ή διάμετρος άρκοΰσα όπως έπιτρέψη έν διαστήματι έννέα εργασίμων μηνών τήν διοχέτευσιν
6 — 7 έκατομμυρίων έκατολίτρων πετρελαίου.
Ή δαπάνη τοΰ μεγάλου τοΰτου έργου ύπελο
γίσθη είς 50 έκατομμύρια φράγκων, καί τό έγ
γραφον τής παραχωρήσεως άναφέρει βτι ή δα
πάνη τής μεταφοράς δέν θέλει ύπερβή τό 1 >/2
φράγκον κατά έκατόλιτρον άπό τών έν Βακοΰ
πηγών μέχρι τών πόλεων Βατοΰμ ή Ποτίου,
τών δύο τούτων λιμένων τής εξαγωγή; έν τφ
Εύξεινφ ΙΙόντφ.
'Ως ήτο έπόμενον ό κατακλυσμός ουτος τοΰ
πετρελαίου έπηρέασε καί τάς τιμάς αύτοΰ έν
τφ τόπφ τής παραγωγής. Έπί πολύ άντί 10
λεπτών τοΰ φράγκου ήγόραζέ τις έπιτοπίως 35
λίτρας πετρελαίου- αί έφημερίδες δμως τοΰ
Βακοΰ άναφέρουσιν δτι άπό τών μέσων ’Οκτω
βρίου ή τιμή τοΰ πετρελαίου ήλαττώθη κατα τό
ήμισυ καί δτι αί 35 λίτραι άγοράζονται ήδη
άντί μόνον 5 λεπτών, ώστε δύναται τις είπεΐν
βτι τύ πετρέλαιον κοστίζει δλιγώτερον ή δ,τι
έκόστιζε τό ΰδωρ έν ταΐς μεγαλοπόλεσι τής
Εύρώπης πριν ή είσαχθώσι τά νέα υδραυλικά
συστήματα.
Σηειωτέον ένταΰθα δτι αί πηγαί αύται τοΰ
Καυκάσου ήσαν γυωσταί πρό χιλιάδων ετών.
Άν καί ούδείς ήδύνατο νά ύποθέση τήν κατα
πληκτικήν αύτών άφθονίαν, ούχ ήττον βμως
γνωρίζομεν έκ τής ιστορίας βτι οί άρχαϊοι πυρολάτραι έτέλουν τάς θρησκευτικάς αύτών ιεροτε-
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Μ’ εύρες; Λέγε- ποιος είμαι;
Παρά σοί όπόταν κήμαι,
θνητός είσαι εύτυχής —
Άν μακράν σου, δυστυχής.

λεστείας παρά τά; δχθα; τοΰ Κύδνου καί τοΰ
’Αράξου πρό τής έγκαθιδρύσεως τής ρωμαϊκής
αύτοκρατορίας. Δυνάμεθα δέ ιΰσαύτως νά ύποΟέσωμεν δτι καί ό Αισχύλος είχε γυώσιν τών
φαινομένων τούτων ώς τοποθετήσας έπι τών
βράχων τούτων τήν σκηνήν τοΰ Προμηθέως καί
τοΰ ίέρακος. '0 ναός τοΰ πυρό; σώζεται είσέτι
καί περιηγητής τις άξιόπιστος τοΰ Καυκάσου
διηγείται βτι έπεσκέφθη τόν ναόν τούτον ύπηρετούμενον ύπό ίερέως Ινδού έκ Βομβάης μεταβάντος είς τόν Καύκασον. Άλλ’ ή πυρά ή
καιομένη πρός τιμήν τοΰ Οεοΰ Όζμούδ είναι
εύτελής καί μικρά ένεκα τών πλησίον κειμένων
μεγάλων έργοστασίωυ τών πλουτισάντων τούς
άυθρώπους διά τών άφθονων προϊόντων τής γής,
τά όποια άφήρεσαν παρά τού θεού.

Ν.
Πρόβλημα 504.

Τό *******

Είχε γυρίσει ***********
’Απ’ τόν περίπατο ;,
;**
Νά φάγη ζήτησ’ ή ,**
*ί*
»
"Ο,τι βρεθή γοργά *****·
Τής είχαν βάλει τήν *********
Κ’ είχε ’ς τό χέρι ******>
Μισό φελί νωπή **********,
Γ’ιά νά τσιμπήση τό *+***
·

Ξεχνιέται ’λίγο καί ,***
'**
Κλίνει ’λαφρά τήν *****
,-,
Κΐ άποκοιμάται τό ****
**
.,'
Γλυκά, γλυκά, σάν τό *****
.
Ί1. Τανταλίδης.
Πρόβλημα 505.
(Μαθηματικόν.)

Αίνιγμα 501.

"Οταν έχω τήν ούράν μου,
έχω καί τήν κεφαλήν,
Εί; τά στήθη θά μέ ΐδης
τών ανδρείων μαχητών ·
Πλήν άν μ’ άκρωτηριάση;
μέ σκληρότητα πολλήν,
Μέτρον γίνομαι ρυθμίζου
τήν ζωήν τών πολιτών.
Π. Κ. έν Πετρούπόλει.

Αίνιγμα 502.

Είς τ’ ούρανοΰ τάς αχανείς
έκτάσεις βασιλεύω,
Καί τοΰ ‘Ηλιου κάποτε
τό άρμα προπομπεύω.

'0 είς λαμβάνει χαρτοπαίγνιο·/ έκ 52 χαρ
τιών, τό διαιρεί είς τέσσαρας σωρούς, οΰτω π. χ.
ώστε άν τό α. χαρτίον ήναι 4, μετρά άκόμη 11,
βπως συμπληρωθή ό άριθμός 15, τό β'. 7 μετρφ 8,
τό γ'. 10 ή φιγούρα μετρά 5, καί τό δ'. 9 με
τρά 6. — Ό έτερος λαμβάνει τά ύπόλοιπα χαρτία, άγνοών, έννοεΐται, τούς άριθμούς τών πρώ
των, καί δέον νά εΰρη, βασιζόμενος έπί τών
ύπολοίπων μόνον, τό άθροισμα τών άγνώστων
αύτφ 4 χαρτιών διά μεθόδου μαθηματικής.
Κατά τό παρατεθέν παράδειγμα τό άγνωστον
άθροισμα, ού ζητείται ή λύσις, είναι ό άριθμός 30.

ΛΥΣΕΙΣ.

4’
Έπί τής γής μέ άπαντα;,
έάν μέ διακρίνης,
Ώς φίλον τής ίσότητο;
καί τής δικαιοσύνης.
Πλήν καί ώς τύραννον σκληρόν
καί άδικον θά μ’ εΰρης,
Έάν τήν έξουσίαν μου
έπί τών όίμων φέρης.

*
Είμαι σοφός διαιτητής
είς πάσαν άπορίαν,
Κ’ είς τούς πολέμους μαχητής
μέ τόλμην καί άνδρίαν.
Έμμ. Σολωμός έν Γιουργέβω.

Αινίγματος 498.

Αινίγματος 499.

Ή σιγή.

Ήρα — Πήρα.
Αινίγματος 500.

Εύγε.
"ΕλνΟαν. Το 494 ό κ. Δ. Λ. Φυ λακτό πο υ λο ς
έν Κωνσταντινουπόλει- τά 495—497 ό z. I. Γ. έν
’Αθήναις- τά 494, 495, 498—500 ό ζ. Ν. Πλατύς έν
Βουκουρεστίω · τά 496, 497 ό κ. Α. Μ. έν Σμύρνη.

ΛΑΧΕΙ0Ν ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.
Έκ τών κερδισάντων γραμματίων έβεβαιώθησαν μέχρι σήμερον τά εξής-

Άρ. 522.
-

571.

Ή δεσποινίς Άκεστορίδου έν Μαγ
κεστρία.

-

757.

‘Ο Κος Ιωάννης Γερολυμάτος έν
Ά λεξανδρεία.

-

788.

Ό Κος Λεωνίδας Γιαλούσης έν Τερ
γέστη.

Αίνιγμα 503.

"Ημην άλλοτε θεός
Τών άρχαίων γηραιός
Καί τής Δήμητρος υιόςΕίχον λίθινον ναόν
Είς προσκύνημα λαών.
Ό ναός πλήν κατερρίφθη,
Ή λατρεία έξηλείφθη. —
Τί συμβαίνει βμως τώρα;
Έν έκάστη, ήδη χώρα
Προσκυνοΰμαι, καί τιμαί
Μοί προσφέρονται πολλαί. —
Καί σύ, φίλε, μέ λατρεύεις,
Μέ καλεΐς καί μέ θωπεύεις.

Ή Έμπορική Λέσχη έν Όδησσφ.

(Β'. τόμον τοϋ ‘Εσπέρου χρυσόδετον.)

(Λεύκωμα τών Καλλονών.)

(Λεύκωμα Βοτανικής.)

(Ε'. τόμον τοϋ ‘Εσπέρου χρυσόδετον.)

Παρακαλοΰνται καί οί λοιποί κάτοχοι τών
κερδισάντων γραμματίων ν’ άποστέιλωσι ταΰτα
είς τήν έν Λειψία διεύθυνσιν πρός έξέλεγξιν.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.

[Άρ. 135.
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Παραχαλοϋνται οί έπιστέλλοντες πρός τόν "Εσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα ζαϋαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν
επιστρέφονται.

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΖΙΓΑΒΗΝΟΥ

EUTHYAIII ZIGABEN1

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

COMMENTARIES

ΕΙΣ ΤΑΣ

IN

ΙΔ' ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ
ΕΙΣ ΤΑΣ Ζ' ΚΑΘΟΛΙΚΑΣ

XIV EPISTOLAS SANCTI PAULI
ET VII CATHOLICAS

ΝΥΝ ΠΡΩΤΟΝ ΕΚ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ
ΜΕΤΑ ΠΡΟΛΟΓΟΥ |ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

NUNC PRIMUM AD FIDEM CODICIS ANTIQUI

CUM PROLOGO ET ANIMADVERSIONIEUS
EDIDIT

ΠΙΟ,

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΑ

NICEPHORUS CALOGERAS

Αρχιεπισκόπου ττριρην Πατρών, Διδασκάλου -rijs A. Τ. τοΰ έιτιδόξον Διαδόχου τοΰ Έλλιρακοΰ
θρόνου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ καί ίπιτίμου Καθηγητοΰ rijs βιολογία! tv τμ Άθήνησι

Πανειπστημίιρ

oZi»i Archiepiscopus Patrensis, Magister Serenissimi
Principis Hellenici CONSTANTIN! et Univenisalis At/ienarum
Professor honorarius Theologiae

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

TOMUS PRIOR

Περιέχων την ίρμηνάαν τηθ —ρυς 'Ρωμαίου? επιστολή?, των δύο προ? Κορινσίρυ?
Και τη? προ? Γαλάτας.

Complectens praefationem et interpretationem Epistalae ad Eomanos,
I et II ad Corinthios et ad Galatas·

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ATHENE

ΤΥΠΟΙΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΕΡΡΗ

TYPIS FRATRUM PERRI

1887

1887

Η ΚΑΕΙΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ

ΑΓΝΗΣ ΣΜΙΘ

ή

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ
έχφωνηΟέντων ύπό ιεραρχών καί ιεροκηρύκων τή; ορθοδόξου
ανατολικής Εκκλησία; άπό τοΰ Α2ΞΛ'.— Α2ΠΣτ'.
ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

πρός ταχεΐαν έκμάθησιν τής γαλ

Μετάφρασις

λικής, αγγλικής, γερμανικής καί
ιταλικής

I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

ύπό

Β. Δ. ΚΑΑΛΙΦΡΟΝΟΣ.

Μ. HAMLET.

Τόμ. Α'.—Δ'.

I'tixog A'.

Τόμος δεδΖμειος μετά είκόιωι·.

iiiv
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188G.

188G.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΧΤΗι ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡ1ΚΟΤ ΛΟΤΔ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής διώρυγας
Σουέζ), είς Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαΐδ, Αδεν, Βομβάης,
Κολόμβου, Πέναγγ καί Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνδς είς τάς
4 μ. μ.
Είς Καλκούτταν διά Πόρτο-Σαΐδ, Σουέζ, Αδεν καί Κολόμβου τή 15 Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 ’Οκτωβρίου.
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.
Επί τής γρααμής Τεργέστης-Βομβάης τά ατμόπλοια θέλουσι διανύει 10 μίλια
τήν ώραν, μεταξύ δέ Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρδς το Πόρτο-Σαΐδ και τήν Συρίαν).
Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσις καί τό Γενικόν
Πρακτωρεΐον τοΰ αύστρο-ουγγρικοΰ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6).

Ε Ν

Λ Ε 1 Έ I At

1885.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς Ελλάδα
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμιου, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά
’Αγκώνος κτλ.
ΓΡΑΜΜΗ ΒΡΕΝΤΗΣΙΟΥ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Έκ Βρεντησίου τήν Πέμπτην
έκάστης εβδομάδας τδ μεσονύκτιον διά Κέρκυραν, Πάτρας, Κόρινθον,
’Αθήνας καί Πειραιά.
Έκ Πειραιώς διά τοΰ σιδηροδρόμου είς Κόρινθον, καί έκ Κό
ρινθου δια τοΰ άτμοπλοίου έκάστην Δευτέραν, τήν μεσημβρίαν διά
Πάτρας, Κέρκυραν είς Βρεντήσιον.
Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 Ιανουάριου) τή 6 μ. μ.
είς Φιούμιον, Κέρκυραν, Πάτρας, Κατάκωλον, Καλάμας, Πειραιά', Θεσσαλονίκην,
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.
Ί ό Σάββατον τή 2 μ. μ. είς Κωνσταντινούπολή μέ προσέγγισιν εί; Κέρκυραν
καί Πειραιά· εΐτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον. Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν,
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τού Εύξείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τού Δουνάοεως.

ΕΙΣ ΤΥΝ1ΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπδ τής 4 ’Ιανουάριου
είς τάς 4 μ. μ. διά ’Αγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κατάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον
καί έκ Φιουμίου).
Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης εβδομάδος.
μο

Διευθυντής καί έκδοτης- Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι.
Τύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.
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